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  دهیچک
زند. در ادامه زندگی رقم مییا الغری کودک را  چاقی ت، این جریاناسختالالت خوردن آشفتگی قابل مالحظه در رفتار غذا خوردن ا

عملکردهای حیاتی  زندگی روزمره را دچار بحران وو گاها ممکن است رشد کودکان و نوجوانان تاثیرگذار بوده همچنین این اختالل بر 

بی اشتهایی  راک، رفتارها و گرایشات غیرعادی مثلو خو نمیلیون نوجوان دچار اختالل در خورد ۱۰حدود در ایران، کند. بدن را مختل 

پسران نیز ممکن  چنانچهدر دختران رواج بیشتری دارد،  وسالگی آغاز  ۱۳تا  ۱۱و خوراک از سنین  ناختالل خورد. باشندمی عصبی
و والدین  شدهانتخاب  الس 9تا  ۳مادر کودک با سنین  2۰۰روش نمونه گیری در دسترس تعداد در این پژوهش با است دچار آن شوند. 

سؤالی  ۳۰پرسشنامه و  کودک خوردن غذا رفتار پرسشنامهاز ها به پرسشنامه رفتارهای خوردن کودکان پاسخ دادند. در این مطالعه آن
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رابطه و (CEBQ) کودک خوردن غذا رفتار پرسشنامه هنجاریابیهدف پژوهش حاضر  .استفاده گردیدپروری بامریند های فرزندیوهش
های تواند به عنوان ابزار معتبر، برای شناسایی سبکآزمون رفتارهای خوردن، مینتایج نشان داد: فرزندپروری بود.  های سبک با آن ی

 استفاده شود.خوردن و پایداری چاقی و اضافه وزن در کودکان 

 
 

  :ها کلیدواژه

 فرزندپروری ،اشتهایی عصبیبی، الغری، چاقی ، ختالالت خوردنا 
 
 

 قدمه م 1.1

تعدد هورمونی و ارثی در مرغم تصور عامه مردم که آن را ناشی از بی ارادگی و تنبلی می دانند عوامل ی چاقی یک بیماریست که عل
زه غذا شده و باعث آن دخیل است و به دالیل مختلف در افراد چاق مکانیسم احساس سیری مختل شده و باعث مصرف بیش از اندا

 .ف بدن میشودتجمع چربی در نقاط مختل

مراکز می بایست پس  طبق بررسی های انجام شده ثابت شده نواحی از مغز به هنگام گرسنگی فعال می شود که فعالیت این
وردن غذا این فعالیت خدر افراد چاق به دالیل نامعلومی حتی پس از  .(2, ۱)از مصرف غذا کاهش یابد و احساس سیری ایجاد شود

در تمام طول روز دچار درگیری  وکاهش نیافته و همچنان ادامه می یابد . لذا بیمار مرتبا احساس نیاز به خوردن دارد و سیر نمی شود. 
ب چاقی بیشتر می عصبی بیشتر و سیکل معیو فکری با خوردن و نخوردن است که باعث عصبی شدن و در بسیاری از موارد خوردن

ست. و ناشی از ترکیبی از اچاقی بیماری مزمن بوده و دومین عامل مرگ قابل پیشگیری در دنیا  .(۳)شود و بیمار را افسرده می کند
شامیدن و عدم تحرک کافی آاین افراد به دلیل بی ارادگی درکنترل خوردن و  عوامل ژنتیکی و محیطی می باشد. اگرچه در تصور عوام

ینه های ارثی و هورمونی دچار چاقی می شوند ولی این موضوع در مورد تمام افراد صادق نبوده و همان طوری که پیشتر گفته شد زم

صوص وقتی شدید باشد. چاقی خی روزمره ایجاد کند به این بیماری می تواند مشکالتی را در زندگ.نیز عامل بسیاری از این موارد است
دچار چاقی شدید می شوند. امروزه ثابت شده است که اگرچه فرزند  %9۰-8۰شدیدا زمینه ژنتیکی داشته و فرزندان پدر و مادر چاق 

ایجاد مله عواملی که در ج از. دچار چاقی مرضی و به دنبال آن دیابت و سایر عوارض چاقی خواهند شد  %9۰والدین چاق به احتمال 
 ز:چاقی مؤثر هستند عبارتند ا

 دیابت آن دنبال به و قیچا دچار آینده در ٪8۰زمینه های ارثی و ژنتیکی به گونه ای که فرزندان پدر و مادر چاق تا  -۱

 .شوند می دو تیپ

  هورمون گرلینسوخت ساز بدن ما تحت کنترل دقیق هورمون های متعددی قرار دارد . از آن جمله می توان  -2

(Ghrelin)   فوندوس( ترشح می شود و باعث میل شدید غیر قابل کنترل و )را نام برد که از ناحیه فوقانی معده



 

گرسنگی سیری ناپذیر می شود . در افراد عادی ترشح این هورمون پس از پرشدن معده ) گزارش به مغز از طریق 
رد احساس سیری دست می دهد. این مکانیسم در افرادی که عصب واگ معده( از طریق مغز مهار می شود و به ف

دچار چاقی مفرط هستند به دالئل ارثی و ژنتیکی مختل می باشد و عالرغم پری معده احساس سیری به فرد دست 
نداده و این هورمون قدرتمند به صورت سرخود به ترشح افراطی ادامه می دهد در نتیجه مرتبا فرد بیشتر از ظرفیت 

غذا می خورد که همین مسئله باعث بزرگ و گشاد شدن بیشتر معده و افزایش حجم آن و در نتیجه ترشح الزم 

 .هورمون بیشتر می شود که خود با ایجاد یک سیکل معیوب باعث چاقی روز افزون و مفرط فرد می شود

 Fast) دچار به چاقیآنچه در بررسی های مختلف علمی ثابت شده این است که اغلب قریب به اتفاق مبتالیان  -۳

Eating)  ر غذا می خورند. یا تند خوردن می باشند و این افراد در صورت بروز اختالالت عصبی بیشتر و سریع ت

 .پایه های درمان چاقی است تغییر عادات غذا خوردن یکی از اصلی ترین

زه با ماشینی شدن هر ی باشد. امرویا شیوه زندگی م (Life Style) از دیگر عواملی که در بروز چاقی مؤثر می باشند -4
ونه ای که پیش بینی چه بیشتر و زندگی کم تحرک شیوع چاقی و دیابت تیپ دو هر سال تقریبا سه برابر میشود به گ

 با واقع در و شوند تدیاب دچار ایرانیان ٪52 از بیش و چاقی دچار ایران مردم ٪7۰بیشتر از  2۰۳۰می شود تا سال 

 .هستیم روبرو ابتدی و چاقی طوفان یک

ز کودها و سموم و استفاده ا (Fast Food) امروزه با رایج شدن غذاهای پرکالری و کم فیبر نظیر انواع فست فود -5

 .ری یافته استشیمیایی و هورمونی و مصرف بی رویه نشاسته های شدیدا چاق کننده مثل برنج چاقی شیوع بیشت

واحی مرکزی بدن نی داروها نظیر کورتون باعث چاقی به خصوص در بعضی بیماری ها نظیر کم کاری تیروئید و برخ -6
تواند به شما در کاهش وزن کمک تغییرات رژیم غذایی، افزایش فعالیت بدنی و تغییرات رفتاری می  (5, 4)میشود.

حل  ترین راه هساد .هستند های دیگری برای درمان چاقیهای کاهش وزن گزینهکند. داروهای تجویزی و روش
دکان با یک توانایی میباشد. کو پیشگیری از افزایش وزن و چاقی، توانایی تنظیم مصرف غذا برای حفظ تعادل انرژی

شی از عوامل وردن  تنها نا. مطالعات نشان داده اند که رفتار غذاخ(6)آیند درونی برای تنظیم مصرف انرژی به دنیا می
ر غذاخوردن به . رفتا(7)فیزیولوژی نیست، بلکه پیامد برهم کنش های عوامل روان شناختی و فیزیولوژیک است 

امد و مایه به داخل جصورت افکار، اعمال و تمایالتی تعریف می شود که یک موجود زنده به منظور وارد کردن مواد 
ی گذار باشد به نوعی می . بنابراین شناسایی عواملی که می تواند بر رفتار خوردن تاث(8)بدن به نمایش در می آورد 

 تواند در برطرف شدن این موضوع کمک کننده باشد. 

 ی پژوهشپیشینه 1.2

 



 

کودک  ۱26ن شیلی ترجمه نموده و آن را بر روی والدین را به زبا CEBQپرسشنامه  2۰۰8و همکاران در سال   ۱سانتوس
واریانس تجمعی دست  %5۳عامل با  7سال اجرا نمودند. ایشان در مطالعه خود با استفاده از روش تحلیل عاملی اکتشافی به  ۱2تا  6

 (۳4)گزارش گردید ۰,89تا  ۰,57یافتند. میزان الفای کرونباخ پرسشنامه ایشان از 

سوالی  به زبان پرتغالی و اجرای آن را بر روی والدین   2۰با طراحی یک  پرسشنامه  2۰۰8و همکاران در سال   2استرین
 ۰,8۰تا   ۰,68و میزان الفای کرونباخ پرسشنامه ایشان از   %۳6عامل با درصد واریانس تجمعی   ۳سال  به  ۱2تا  7کودک  796

 .(۳6)گردید گزارش 

تا  6نفر کودک  ۱۳5را به زبان هلندی ترجمه نموده و آن را بر روی والدین   CEBQپرسشنامه  2۰۰8و همکاران در سال  ۳سلدن 
واریانس تجمعی دست یافتند. میزان  %6۳عامل با  7د با استفاده از روش تحلیل عاملی اکتشافی به اجرا نمودند. ایشان در مطالعه خو 7

 (۳5)گزارش گردید ۰,9۱تا  ۰,75الفای کرونباخ پرسشنامه ایشان از 

سال اجرا نمودند نتایج ایشان  ۱2تا  7کودک  ۱58بر روی والدین فرم کوتاه و کاندایی این پرسشنامه را  4یابسلی و همکاران 
درصد همچنین ایشان در مطالعه خود با استفاده از روش  ۰,78تا  ۰,69نشان داد که مقدار آلفای کرونباخ این پرسشنامه  در دامنه 

شاهدی که بر -کربندی و همکاران در مطالعه ای مورد (58)واریانس تجمعی دست یافتند %4۱عامل با  ۳تحلیل عاملی اکتشافی به 
میانگین نمرات سبک های فرزندپروری والدین، در دو گروه کودک ساکن شهر مشهد انجام شده بود  نشان دادند که بین  228روی 

نفر پدر مادر چاق شهر تهران  ۱44بشارت و همکاران در مطالعه ای که بر روی .  (59)چاق و وزن طبیعی تفاوت معنی داری نداشت
های فرزند پروری دست آمد، اما بین سبکدار بهبین سبک فرزند پروری مقتدرانه پدری و نمایه توده بدنی رابطه معنینشان دادند که 

پرسشنامه رفتارهای خوردن در انگلستان توسط  .(6۰)دار تایید نشدنیگیرانه والدین )پدر/ مادر( و نمایه توده بدنی رابطه معآمرانه و سهل
روایی ،  (24) هلند (۳6) پرتغال ،  (4۰) گیری شده است. اخیراً در شیلی ساخته شد و روایی و پایایی آن اندازه  (۳9)واردل و همکاران

گزارش شده   ۰,9۱تا  ۰,72 . پایایی این آزمون در نسخه اصلی از طریق آلفای کرونباخ بیناند و پایایی خوبی را برای آن گزارش داده
. تحلیل عوامل اصلی نشان داد که ه استبود  ۰,87تا  ۰,52 است و پایایی از طریق آزمون مجدد دارای دامنه ضریب همبستگی بین

همچنین نتایج تحلیل اعتبار و روایی نسخه  (۳9) ا تبیین میکنداز واریانس ر درصد  84تا  5۰هر مقیاس یک عامل جداگانه دارد که 
عنوان  نشان داد، نتایج تحلیل عوامل اصلی نشان داد که هر مقیاس به ۰,89تا  ۰,7۰ منه ضریب آلفای کرونباخ را بینپرتغالی آن دا

گزارش درصد  9۱تا  75 از واریانس را تبیین میکند. در نسخه هلندی نیزدامنه آلفای کرونباخ بیندرصد  47تا  6 یک عامل جداگانه

                                                           
1 - Santos 
2 - Strien 
3 - Sleddens 
4 - Yabsley 



 

کند  از واریانس را تبیین می درصد 7۰تا  5۱ عنوان یک عامل جداگانه  داد که هر مقیاس به تحلیل عوامل اصلی نشان شده و نتایج
و  (4۱)توسط دشت بزرگی و همکاران دهد این ابزار از اعتبار و روایی خوبی برخوردار است. این ابزار در ایران که در مجموع نشان می

 سال استاندارد شده است. ۱2تا  7در کودکان  (42)نوحی و همکاران

  ۳۱2وی والدین را به زبان فارسی ترجمه نموده و آن را بر ر CEBQپرسشنامه  ۱۳96دشت بزرگی و همکاران در سال 
یی به وسیله و نتایج پایا %8۳ا بسال اجرا نمودند. نتایج ایشان نشان داد که مقدار آلفای کرونباخ این پرسشنامه برابر  ۱2تا  7کودک 

واریانس تجمعی  %6۳عامل با  7بود. ایشان در مطالعه خود با استفاده از روش تحلیل عاملی اکتشافی به  %86روش بازآزمایی برابر با 
  ۳25ا بر روی والدین ررا به زبان فارسی ترجمه نموده و آن  CEBQپرسشنامه  ۱۳99نوحی و همکاران در سال  . (4۱)دست یافتند 

درصد بود. ایشان  9۱تا  67منه سال اجرا نمودند. نتایج ایشان نشان داد که مقدار آلفای کرونباخ این پرسشنامه  در دا ۱2تا  7کودک 
 (42)دتجمعی دست یافتنواریانس  %69عامل با   8در مطالعه خود با استفاده از روش تحلیل عاملی اکتشافی به 

شان در مطالعات خود از روش از آنجایی که جامعه نمونه استفاده شده در این مطالعات کودکان اهوازی بود و از آنجایی که ای 
یر تغییرات در سبک زندگی، مصرف های اخ در ایران در دههتحلیل عاملی تاییدی استفاده ننموده بودند و از طرف دیگر با توجه به اینکه 

مینه شناسایی، پیشگیری تحرک، باعث افزایش چاقی در کودکان شده است و بنابراین انجام پژوهشهایی در ز غذاهای پرکالری و عدم
 ه بهتر این مشکل،چو درمان چاقی در کودکان را ضروری میسازد. به همین منظور پژوهش حاضر در راستای کمک به شناسایی هر 

ندپروری انجام فرز های سبک با آن ی رابطه و (CEBQ) کودک ردنخو غذا رفتار پرسشنامه هنجاریابی این مطالعه با هدف 
 پذیرفته است. 

 مواد و روش پژوهش 1.3

 عبارت آماری جامعه مشاهده ای و مقطعی می باشد.  ها از نوع آوری داده پژوهش از نظر هدف، کاربردی و از نظر روش جمعروش 
 عناصر همه بین که است صفتی مشخصه صفت. باشند مشخصه فتص یک دارای حداقل که نظر مورد مطلوب عناصر تعداد از است

جامعه آماری این پژوهش عبارت است از والدین کودکان  (6۱)باشد جوامع سایر از آماری جامعه متمایزکننده و مشترک آماری، جامعه
 برگزیده ای گونه به(  جامعه)  کل یک واحدهای از تعدادی آن در که است فرآیندی گیری ساکن شهر تهران می باشد. نمونه 9تا  ۳
غیر تصادفی در دسترس روش نمونه گیری این مطالعه   (6۱)باشند اند، شده انتخاب آن از که تری بزرگ جامعه شاخص که شوند یم

مدرسه و مهدکودک شهر تهران پرسشنامه ها در اختیار مسئولین مدرسه و مهدکودک قرار گرفته و از  2بود. در این راستا با مراجعه به 
م به مادران این پرسشنامه ها در اختیار مادران قرار گیرد. جهت تعیین حجم مدیریت این مراکز خواسته شد تا که با ارائه توضیحات الز

 ۱5تا  5نمونه در این پژوهش از قاعده سرانگشتی ارائه شده توسط باربارا استفاده گردید. ایشان در مطالعه خود نشان دادند که تعداد 
. چون در این (62)تحلیل عاملی اکتشافی و تاییدی می باشد پرسشنامه به ازای هر سوال تعداد مناسبی برای انجام تحلیل هایی چون



 

نمونه به  ۳5ریزش نمونه تعداد  %2۰پرسشنامه در نظر گرفته شد. با احتساب  ۱75=5×۳5سوال بود تعداد  ۳5مطالعه پرسشنامه حاوی 
 %2۰نمونه به دلیل گمشدگی باالتر از  ۱۰پرسشنامه بین شرکت کنندگان توزیع شد که نهایتا  2۱۰این تعداد اضافه گردید. در نهایتا 
.در این پژوهش جهت جمع آوری داده ها از روش میدانی ) توزیع پرسشنامه نمونه انجام پذیرفت 2۰۰حذف شده و نهایتا تحلیل ها با 

 کودک خوردن غذا رفتار پرسشنامهی سؤال ۳5 پاسخگویان( استفاده شده است. برای سنجش متغیرها دو پرسشنامه )پرسشنامه در بین

(CEBQ) (۳5) استفاده شده است. (45)بامریند( ) پروری فرزند های شیوه یسؤال ۳۰ و پرسشنامه ) 

 6شهرت دارد و به آن ضریب روایی محتوایی  5. یکی از روش های تبدیل قضاوت کیفی داوران درباره روایی محتوایی به روش الشه
. برای محاسبه این ضریب روایی محتوایی از تعدادی متخصص موضوع خواسته می شود تا هر یک از (5۰))سی وی آر( گفته می شود 

ا در رابطه با محتوایی سوال های آزمون را بررسی کنند و درباره آنها نظر بدهند. در این روش، از داوران خواسته می شود تا هر سوال ر
 (۱رابطه )مورد داور قرار دهند. نظر داوران به کمک  "غیرضروری"، یا "مفید"، "ضروری"که سوال از آن برگرفته شده به سه شکل 

 به صورت روایی محتوایی محاسبه می شود.

2

2
N

N
n

CVR
e 



            (۱)   

تعداد کل داوران می باشد. ضریب روایی محاسبه شده  Nروری تشخیص می دهند و : تعداد داورانی که سوال را ضenدر این رابطه
است که طبق آن هر چه رقم بزرگ تر باشد روایی سوال بیشتر است. ضریب  -۱+ تا ۱با فرمول باال برای هر سوال دارای دامنه ای از 

حاکی از آن است که از نظر همه داوران سوال  -۱تشخیص داده اند، و ضریب  (  نشان دهنده این است که نیمی از داوران را۰صفر)

 "،  "مربوط بودن "، باید سئواالت از نظر CVRغیر ضروری است و باید کنار گذاشته. پس از بررسی روایی محتوی به وسیله ضریب 
شده برای این سه پارامتر که برای هر سئوال به  مورد بررسی قرار گیرند. اصطالحا به ضرایب محاسبه "ساده بودن "و  "واضح  بودن

 گویند.  CVI7و بصورت تک تک برای هر سه عامل قید شده در باال محاسبه شود اصالحا ضریب  CVRفرم معادله 

 5تا  ۳زیر مقیاس می باشد.  هر زیر مقیاس این پرسشنامه  بین  8با  سوال CEBQ  ۳5 کودکان خوردن رفتار پرسشنامه
بیش از حد  -۳سوال(،  5پاسخ دهی به غذا ) -2سوال(،  6ایرادگیری از غذا ) -۱زیر عامل این پرسشنامه به صورت  8د. گویه دار

 ۳کمتر از حد خوردن هیجانی ) -6سوال(،  4لذت بردن از غذا ) -5سوال(،  5پاسخ دهی به سیری ) -4سوال(،   5خوردن هیجانی)
چهار مقیاس )پاسخ نسبت به غذا، لذت از غذا، سوال( می باشد.  4آهسته غذا خوردن ) -8سوال(  و  ۳میل به نوشیدن ) -7سوال(، 

                                                           
5- Lawshe 
6 -Content Validity Ratio (CVR) 
7 -Content Validity Index 



 

هستند که تمایل مثبت به خوردن را نشان میدهند، در "گرایش به غذا"پرخوری هیجانی و تمایل به نوشیدنیهای شیرین( مقیاسهای 
عنوان  خوری هیجانی( به یری درمورد غذا، مقیاس کمگ پاسخهای سیری، آهستگی در غذا، بهانه) حالیکه چهارزیر مقیاس دیگر 

 لذت از غذا و پاسخ به غذا، جنبه.در نظر گرفته میشوند که نشانگر تمایل منفی نسبت به مصرف غذا هستند"اجتناب از غذا"مقیاسهای 
انی، افزایش یا کاهش خوری هیج های بیرونی غذارا منعکس میکنند. پرخوری هیجانی و کم های مختلف پاسخهای مفرط به نشانه

 در خوردن در پاسخ به دامنه منفی هیجانه

منفی مانند  منه هیجانهایاین مقیاس هم با کاهش و هم با افزایش در پاسخ به دا .مانند خشم، تنهایی یا اضطراب را نشان میدهند

پاسخهای سیری  ورا نشان میدهد مقیاس تمایل به نوشیدنی، تمایل کودک به نوشیدنی شیرین  .گردد خشم و اضطراب مشخص می

نمره باال در .نظیم کندتنشانگر توانایی کودک در کاهش مصرف غذا بعد از وعده غذایی است تا به این صورت انرژی مصرفی خود را 
رد غذا، گیری در مو ت بهانهعنوان پیامد فقدان لذت و عالقه به غذا است. در نهای آهستگی در خوردن به معنی کاهش در نرخ پاسخ به

نوع غذاهای مصرفی عنوان واپس زنی قابل توجه غذاهای آشنا و همچنین غذاهای جدید توصیف میشود که به کاهش ت معموالً به
رسشنامه در . این پ ددمشخص میگر صورت عدم عالقه به غذا و آهستگی در غذا خوردن گردد. این نوع از سبک خوردن به منجر می

 (24) هلند  (۳6)، پرتغال(4۰) یگیری شده است. اخیراً در شیل ساخته شد و روایی و پایایی آن اندازه رانانگلستان توسط واردل و همکا
گزارش  ۰,9۱تا  ۰,72 ونباخ بیناند. پایایی این آزمون در نسخه اصلی از طریق آلفای کر روایی و پایایی خوبی را برای آن گزارش داده

 گزارش شده است.  ۰,87تا  ۰,52شده است و پایایی از طریق آزمون مجدد دارای دامنه ضریب همبستگی بین 

 بامریند() پروری فرزند های شیوه یسؤال ۳۰ رسشنامهپ
 کامال) ای گزینه 5 لیکرت طیف با سوال ۳۰ دارای پرسشنامه این اولیه فرم که( بامریند) پروری فرزند های شیوه سؤالی ۳۰ پرسشنامه

 آنها از یکی خود احساس بر حسب آزمودنی که است شده تشکیل( 4=موافقم کامال ،۳=موافقم ،2=ندارم نظری ،۱=مخافم ،۰= مخالفم
 بررسی مورد آن محتوی روایی پور سهراب و توسط شده ساخته و طراحی (2۰)  بامریند دیانا توسط پرسشنامه این. زند می عالمت را
 شماره سواالت. کندمی گیری اندازه عامل سه در را والدین فرزند پروری های شیوه پرسشنامه این  (2۱)  است گرفته قرار تایید و

سواالت  و استبدادی یشیوه به 29،2،۳،7،9،۱2،۱6،۱،25،26 شماره سواالت و گیرانه ی سهلشیوه به 28،24،2۱،۱9،۱7،۱4،۱۳،۱۰،6،۱
 روش با را این پرسشنامه پایایی میزان زهراکار. باشدمی مربوط بخش اطمینان و قاطع یشیوه به 4،5،8،۱۱،۱5،2۰،22،2۳،27،۳۰

 میزان. (22)است   نموده گزارش” قاطع“ برای عامل ۰,78 و” استبدادی“ املع برای ۰,86 ،”گیرانه سهل“ عامل برای ۰,8۱ بازآزمایی،
“  حیطه زیر ،%7۱ با برایر” گیرانه سهل یشیوه“ حیطه زیر و برای %9۰ با برابر العهمط این در پرسشنامه این کلی کرونباخ آلفای
 محاسبه گردید.  %78 با برابر” بخش اطمینان و قاطع“ حیطه  زیر و %72 با برابر“  استبدادی یشیوه



 

 ها ونتیجه گیری یافته 1.4

زبان کنترل پرسشنامه،  ستگیهمب و رعایت قیود( ۱ر به زبان مقصد، هر دو پرسشنامه مطابق با شکل )تبدیل پرسشنامه زبان مادپس از 
و سپس همبستگی میان نمرات  کارگرفته شدبا فاصله زمانی معقول بنحوی که بتوان اثر یادآوری را کنترل نمود به  مادر و زبان مقصد

  ن شاخص روایی ترجمه در نظر گرفت.دو پرسشنامه را به عنوا

 

  

 

 

 الف ب

 : نمایش گرافیکی روایی ترجمه ۱شکل 

پرسشنامه ودک ک 2۰۰ و رابطه آن با سبک های فرزند پروری بر روی (CEBQ)کودک  خوردن غذا رفتار پرسشنامه با هدف هنحاریابی
ده است. براساس نتایج توزیع فراوانی و درصد جنسیت و سن شرکت کنندگان در مطالعه نمایش داده ش (۱) جدولبه کار گرفته شد. 

 بودند.  سال ۱۰تا  6گزارش شده در این جدول بیشتر شرکت کنندگان در این مطالعه دختر و در بازه سنی 

 : توزیع فراوانی و درصد جنسیت و سن شرکت کنندگان در مطالعه ۱ جدول

 درصد تعداد رده متغیر

 جنسیت
 %69,۰ ۱۳8 دختر
 %۳۱,۰ 62 پسر

 سن

 %۳5,۰ 7۰ سال 5تا  ۱
 %4۳,۰ 86 سال ۱۰تا  6

 %22,۰ 44 سال ۱2تا  ۱۱



 

، در این مطالعه از روش روایی ساختار و استفاده از دو روش تحلیل عاملی اکتشافی و تاییدی استفاده برای بررسی روایی پرسشنامه
گردید. که در ادامه به ارائه نتایج آن خواهیم پرداخت. در روش تحلیل عاملی اکتشافی با استفاده از روش مولفه اصلی و چرخش 

و آزمون بارتلت نمایش داده شده است. با توجه به مقادیر باالتر  KMOار آماره مقد (2)واریماکس این بررسی انجام پذیرفت. در جدول 

آزمون بارتلت می توان از کفایت داده ها برای تحلیل عاملی اکتشافی  %5و همچنین مقدار معنی داری کمتر از  KMOشاخص  ۰,7از 
عامل  ۱۰راه درصد واریانس و درصد واریانس تجمعی مقدار ویژه اصلی و چرخش داده شده به هم( ۳)اطمینان حاصل نمود. در جدول 

عامل مقادیر ویژه باالتر  8نمود که  ارش شده در این جدول می توان مشاهدهاول پرسشنامه نمایش داده شده است. براساس نتایج گز
زیر  8خه اصلی آن دارای کودک همانند نس خوردن غذا داشته و این نشان دهنده این است که نسخه ترجمه شده پرسشنامه رفتار ۱از 

می باشد که  %7۳، برابر با ۱عامل باالتر از  8واریانس تجمعی  دمی باشند. درص ۱عامل دارای مقادیر باالتر از  8مولفه می باشد. تنها 
 می باشد این به نوبه خود نشان دهنده روایی ساختار پرسشنامه می باشد. %4۰با توجه به اینکه این شاخص باالتر از 

 و آزمون بارتلت KMO: مقدار آماره  2 ولجد

 KMO ۰,77آماره 

 آزمون بارتلت
 25۳6,78 مقدار کای اسکور

 595 درجه آزادی

P-value ۰,۰۰۰ 

 

 عامل اول پرسشنامه ۱۰دول مقدار ویژه اصلی و چرخش داده شده به همراه درصد واریانس و درصد واریانس تجمعی : ج۳ جدول

 شماره عامل

 مقادیر ویژه چرخش داده شده مقادیر ویژه

 مقدار
درصد 
 واریانس

درصد واریانس 
 تجمعی

 مقدار
درصد 
 واریانس

درصد واریانس 
 تجمعی

۱ ۱۰,۳۳ 29,52 29,52 4,96 ۱4,۱6 ۱4,۱6 

2 5,۰4 ۱4,4۱ 4۳,9۳ 4,62 ۱۳,2۰ 27,۳5 

۳ 2,7۳ 7,8۰ 5۱,72 ۳,29 9,۳9 ۳6,74 

4 2,2۱ 6,۳2 58,۰4 ۳,27 9,۳4 46,۰8 

5 ۱,72 4,9۱ 62,95 ۳,۱6 9,۰۱ 55,۰9 



 

6 ۱,4۰ ۳,99 66,94 2,54 7,24 62,۳۳ 

7 ۱,۱8 ۳,۳7 7۰,۳۱ 2,52 7,2۰ 69,5۳ 

8 ۱,۰4 2,98 7۳,29 ۱,۳2 ۳,76 7۳,29 

9 ۰,84 2,4۱ 75,7۰    

۱۰ ۰,8۳ 2,۳8 78,۰8    

 

( ، مقادیر شاخص های پایایی زیر 4در این مطالعه جهت بررسی پایایی پرسشنامه از روش آلفای کرونباخ استفاده گردید.  در جدول )
می باشند می توان از  %7۰مولفه های پرسشنامه رفتار غذا خوردن نمایش داده شده است. براساس مقادیر گزارش شده که باالتر از 

 ن حاصل نمود.پایایی پرسشنامه اطمینا

: مقادیر شاخص های پایایی زیر مولفه های پرسشنامه  .Error! No text of specified style in document جدول
 رفتار غذا خوردن

 مولفه تعداد سوال آلفای کرونباخ

 ایرادگیری از غذا 6 89%

 پاسخ دهی به غذا 5 8۰%

 بیش از حد خوردن هیجانی 5 8۱%

 پاسخ دهی به سیری 5 77%

 لذت بردن از غذا 4 8۳%

 کمتر از حد خوردن هیجانی ۳ 74%

 میل به نوشیدن ۳ 8۱%

 آهسته غذا خوردن 4 86%

 نمره کل ۳5 9۱%

و در رفتارهای  (2۱) پس از آن تفاوتهای فردی در اشتها (6) آیند کودکان با یک توانایی درونی برای تنظیم مصرف انرژی به دنیا می
، در خالل کودکی همزمان با هم رشد میکنند اگرچه فعالیتهای فیزیکی در تعادل انرژی نقش دارد ولی مصرفغذا اثر مخرب (22) خوردن

شواهد بسیاری وجود دارد که رفتارهای خوردن در کودکان )گرایش به سوی غذا در مقابل اجتناب از  (2۳) تری در افزایش وزن دارد



 

تأثیرات محیطی اولیه بر عملکردهای   (25, 24)( باشد کودکان می های مهمی در تنوع شرایط وزنی کننده عیینت) های سیری غذا، پاسخ
 (27)عنوان جایزه عنوان مثال استفاده از غذا به و کاربردهای عاطفی و هیجانی از غذا به (26) تغذیهای والدین مانند کنترل بیش از حد

د. بنابراین گرسنگی و سیری را به خطر میاندازم های درونی غذا را از بین میبرد و توانایی کودکان برای استفاده از عالی کننده این تنظیم
 (28)باشد های مهمی در مصرف غذای کودکان و در نتیجه افزایش وزن کودکان می کننده رفتارهای خوردن کودکان تعیین

ی رفتاری است که ها شوند و نمایانگر ویژگی ل به غذا در اوایل کودکی اکتساب میطورکلی عادتهای خوردن و تمای به
دار اجتماعی روی مق به عالوه عادتهای خوردن و محرکهای  (۳۰, 29) ممکن است در طول زمان بر اساس تجارب شخصی تغییر کنند

  (۳2, ۳۱) تواند منجر به چاقی گردد گذارند که می مصرف غذایی تأثیر می

گردد، ضروری  کودکان می بنابراین، یافتن رفتارهای زبربنایی عوامل افزایش اضافه وزن که باعث تفاوت در شرایط وزنی در
. کودکان خواهد بودشگیری اضافه وزن و چاقی درهای مداخلهای برای پی است. مشخص کردن این عوامل باعث فراهم کردن برنامه

این مطالعه با هدف  . از این رو(۳5)می باشد  CBEQپرسشنامه  سبکهای خوردن کودکانیکی از ابزارهای مناسب در اندازه گیری 

   فرزندپروری انجام پذیرفت. های سبک با آن ی رابطه و (CEBQ) کودک خوردن غذا رفتار پرسشنامه هنجاریابی

  ۰,7نده مقادیر باالتر از از روش مولفه اصلی و چرخش واریماکس نشاند دهنتایج حاصل از تحلیل عاملی اکتشافی با استفاده 

عامل  8ان دهنده آزمون بارتلت بود. همچنین نتایج این تحلیل نش %5و همچنین مقدار معنی داری کمتر از  KMOبرای شاخص 
ن نشان دهنده شاخص کای رفتار غذا خوردبود.  همچنین نتایج تحلیل عاملی تاییدی پرسشنامه  %7۳و واریانس تجمعی  ۱باالتر از 

ا نشان از کفایت بود. این شاخص ه ۰,7باالتر از  PGFIو  PCFIو شاخص  ۰,۰8کمتر از  RMSEA، شاخص 2اسکور نسبی کمتر از 
 مینان حاصل نمود.روایی ساختار پرسشنامه رفتار غذا خوردن بود. بنابراین در کل می توان از روایی ساختار پرسشنامه اط

جه به مقادیر شاخص بود. با تو %9۱تا  %74گفت نتایج حاصل از روش آلفای کرونباخ نشان دهنده شاخص آلغای کرونباخ 
وان از پایایی پرسشنامه تمی باشند می  %7۰های پایایی گزارش شده در  زیر مولفه های پرسشنامه رفتار غذا خوردن که باالتر از 

 اطمینان حاصل نمود. 

، استرین (۳4)انتوس و همکارانس، (۳5)یج این مطالعه از نظر روایی و پایایی بهتر از  مطالعات سلدن و همکاران از این نظر نتا
 بود.  (42)و نوحی و همکاران (4۱)، دشت بزرگی و همکاران(۳6)و همکاران

را استاندارد نموده و نشان دادند که تحلیل عاملی اکتشافی نسخه هلندی  CEBQسلدن و همکاران نسخه هلندی پرسشنامه 
همچنین  (۳5)را  گزارش می نماید ۰,9۱تا  ۰,75سشنامه از واریانس تجمعی و میزان الفای کرونباخ پر %6۳عامل با  7این پرسشنامه  

را استاندارد نموده و نشان دادند که تحلیل عاملی اکتشافی نسخه شیلیایی این  CEBQسانتوس و همکاران نسخه شیلیایی پرسشنامه 
از طرف دیگر  (۳4)را  گزارش می نماید ۰,89تا  ۰,57واریانس تجمعی و میزان الفای کرونباخ پرسشنامه از  %5۳عامل با  7پرسشنامه  

را استاندارد نموده و نشان دادند که تحلیل عاملی اکتشافی نسخه فارسی این  CEBQدشت بزرگی و همکاران نسخه فارسی پرسشنامه 



 

همچنین نوحی و همکاران  (4۱)گزارش می نماید ۰,8۳واریانس تجمعی و میزان الفای کرونباخ پرسشنامه را  %6۳عامل با  7پرسشنامه  

عامل با  8را استاندارد نموده و نشان دادند که تحلیل عاملی اکتشافی نسخه فارسی این پرسشنامه   CEBQنسخه فارسی پرسشنامه 
 (42)گزارش می نماید ۰,9۱تا  ۰,67واریانس تجمعی و میزان الفای کرونباخ پرسشنامه را در دامنه  69%
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