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Abstract 

 

Background and purpose: Nutritional behavior of children depends largely on the behavior of 

their parents, especially their mothers. Therefore, this study was conducted to determine and compare the 

nutritional behaviors of mothers of overweight and obese children with those of normal weight children. 

Materials and methods: This descriptive-analytical case-control study was performed in 

elementary school students and their mothers in Sari, Iran 2017. Hundred and sixty five students were 

selected through multistage random sampling, including overweight and obese students (n=82) and 

normal weight students (n=83). Students' heights and weights were recorded and anthropometric indices 

were calculated by WHO AnthroPlus 4 software. Then, the nutritional behavior of the mothers was 

assessed by Comprehensive Feeding Practices Questionnaire. Data analysis was performed in SPSS V20.  

Results: Nutritional behaviors in mothers of children with normal weight, and overweight and 

obese children were not significantly different (61.25±9.36 and 62.17±7.91, respectively, P=0.20). 

Compared to the mothers of normal-weight students, the mothers of overweight and obese students had 

more restrictions to control children’s weight (P=0.009) but less encouraged balance and variety of food 

(P=0.020). Fast-eating was more prevalent in overweight and obese students (P=0.026). 

Conclusion: There were similar nutritional behaviors in the mothers studied, but there were some 

differences in feeding practices which could be among the causes of differences in students' weights. 
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 ـدرانـــازنــــي مـكــــــزشـــوم پــلــشـــگاه عــه دانـــلـــمج

 (977-971)   9911سال    آذر   971بيست و نهم    شماره دوره 

 

 971      9911، آذر  971دوره بيست و نهم، شماره   مجله دانشگاه علوم پزشكي مازندران                                                                                             

 گزارش کوتاه

 مقایسه رفتارهای تغذیه ای مادران دانش آموزان دارای
 وزن و چاق با وزن نرمالاضافه

 
    1شربتیان نسیم

      2قائمی علیرضا   

   3نقیبی سید ابوالحسن 

 4نیا افخمی فرزانه    

 چكیده
لوذا ایوم ملال وه بوا  بر کیفیت غذا و رژیم غذایی کودکان تأثیر قابل تووهیی دارد مادر ایتغذیهرفتار  و هدف: سابقه

 وزن و چاق با وزن نرمال انجام شد.آموزان دارای اضافهای مادران دانشمقایسه رفتارهای تغذیههدف ت ییم و 
ن دوره ابتدائی شیر ساری در سال آموزاشاهدی بود و روی مادران و دانش -ایم ملال ه از نوع مورد ها:مواد و روش

 28ای و پو  از همتاسوازی انتبواد شودند کوه چند مرحلوه-گیری تصادفیآموز به روش نمونهدانش 611انجام شد.  6931
های قد و وزن دانش آموزان ثبوت و شوا  آموز دارای وزن نرمال بودند. دانش 29و چاق و  وزناضافهآموز دارای دانش
پرسشونامه وسیله  ای مادران دانش آموزان بهسپ  رفتار تغذیه ،محاسبه شد WHO AnthroPlus 4 افزارسنجی توسط نرمتم

 .انجام شد SPSS 20 افزاربا نرم هاداده . آنالیزارزیابی شدهامع نحوه  ورانش کودک 
آمووزان نرموال و گوروه ای موادران در گوروه دانوشرفتارهوای تغذیوه در ایم ملال ه میانگیم و انحراف م یوار ها:یافته
 (.P=82/2)داری نداشوت بوود کوه تفواوع م نوی 67/18±36/7 و 81/16±91/3وزن و چواق بوه ترتیو  آموزان دارای اضافهدانش

به ت وادل  یترکم قی( و تشوP=223/2کنترل وزن ) یبرا یترشیب تیوزن و چاق محدوداضافه دارای آموزانمادران دانش
سورتت غوذا  ووردن در همچنویم داشوتند. نسبت به موادران دانوش آمووزان دارای وزن نرموال  (P=282/2) و تنوع در غذا

 (.P=281/2) تر بودوزن و چاق بیشآموزان اضافهدانش

های  وورانش آموزان وهود داشت اما تفاوع در ب ضی از روشای مشابیی در مادران دانشرفتارهای تغذیه استنتاج:
 آموزان باشد.های وزن دانشز توامل تفاوعتواند امادران دیده شد که می

 

 های  ورانش، مادران ای، روشرفتار های تغذیه واژه های کلیدی:
 

 مقدمه
ای تغذیووه رفتووار کووودکی، دوران ایجوواد الگوهووای

 مسوتقیم طووربه  سم ایم در ایرفتارهای تغذیه باشد.می
 و زنودگی محیط با ت امل کودک و  انواده تأثیر تحت

قرار دادن موواد  ا تیاروالدیم با در  .(6)است اش انواده
های  وردن غذا، رفتارهایشوان در هنگوام غذایی، سبک

  های تغذیه کودک در توس ه غذایغذا  وردن و شیوه
 
 است که توسط م اونت تحقیقاع و فناوری دانشگاه تلوم پزشکی مازندران تامیم شده است. 68ایم مقاله حاصل طرح تحقیقاتی شماره 

  E-mail: ghaemi1387@yahoo.com   هاده  زرآباد، مجتمع پیامبر اتظم)ص(، دانشکده بیداشت 62کیلومتر  :ساری -علیرضا قائمی ئول:مولف مس

 ایران ساری، مازندران، پزشکی تلوم دانشگاه بیداشت، دانشکده دانشجویی، تحقیقاع کمیته تمومی، بیداشت کارشناسی . دانشجوی6
 ایران ساری، مازندران، پزشکی تلوم دانشگاه بیداشت، دانشکده پایه، تلوم و هتغذی گروه . استادیار،8
 ایران ساری، مازندران، پزشکی تلوم دانشگاه بیداشت، دانشکده تمومی، بیداشت گروه . استادیار،9
 ایران ساری، مازندران، پزشکی تلوم دانشگاه بیداشت، دانشکده دانشجویی، تحقیقاع کمیته زیستی، آمار ارشد کارشناسی . دانشجوی4

 : 4/2/6932تاریخ تصوی  :             62/4/6932تاریخ ارهاع هیت اصالحاع :            62/4/6932 تاریخ دریافت 
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کودکان نقش دارند. محیلی که والدیم بورای کودکوان 

ای وج رفتارهووه  ترویوکم است مود مموکنناد میوایج

براسووا   .(8)باشوودنظمووی غووذایی بی یووا سووالم غووذایی و

وزن و گووزارش سووازمان هیووانی بیداشووت شوویوع اضووافه

سووواله(  63-1چووواقی در میوووان کودکوووان و نوهوانوووان )

بوه بویش  6371در سال  درصد4توهیی از صورع قابلبه

 .(9)افزایش یافت 8261در سال  درصد62از 

 یووران در سووالا هاییزمغووذیملال ووه وضوو یت ردر 

 وزناضافه نوهوانان درصد از 3/61، گزارش شده 6936

 و متوسووط وزنچوواقی )اضووافهدرصوود از  3/1 و  فیوو 

 درمیوم های اسوتراتیی از یکوی .(4)برنودمی شدید( رنج

سوالم در دوران  ییایجواد تواداع غوذا، مبارزه بوا چواقی

ای کودکان تا حود زیوادی رفتار تغذیه .(1)استکودکی 

بسووتگی مادرانشووان رفتارهووای والوودیم بووه  صوووص بووه 

ذیه کودکان تقریباً بوه دو های مادران در تغشیوه .(1)دارد

ای )ماننود فشوار غوذا نوع اصلی، کنترل رفتارهای تغذیوه

های تغذیوه غیور و شویوه کوردن غوذا(  وردن و محدود

سووازی و آموووزش کودکووان( کننووده )ماننوود مدلکنترل

اسووت منجوور بووه ممکووم  هاوهیشووایووم  .(1)شووودتقسوویم می

محدود شوده  غذاهای افزایش تمایل و مصرف بیش از حد

در کودکان شود. همچنیم ممکم است مقرراع  وردن 

میزان غذا، پواداش ی  ارهی )هانشانهبا توهه کودکان به 

دا لی )گرسونگی  یهانشانهو تمیز کردن بشقاد( به های 

و سیری( برای تنظیم مصورف باشود، ایوم ممکوم اسوت 

در وزن و یووا چوواقی  اضووافهبهسووب  افووزایش  لوور ابووتال 

هوای تغذیوه نشوان داد روشملال واع  .(7)دکان شودکو

تر شامل محدودکردن مصرف غذا، فشار بوه مادران بیش

چووه کووودک کووودک بوورای  وووردن و نظووارع بوور آن

در مصوورف محوودودیت والودیم،  .(1)باشوود وورد میمی

دسترسی و میزان غوذاهای م موول و ناسوالم بوه  غذا را با

بیبوود سوالمت دنبوال کننود و بوه یتحمیول م فرزندانشان

رفتارهووای  .(2)هسووتندهووا آنفرزنوود  ووود و یووا تغییوور وزن 

از سووووویتغذیه،  ای سووووالم در دوران کووووودکیتغذیووووه

کودکووان و مشووکالع تغذیووه حوواد  مانوودگی رشوودتق 

هوای قلبوی بیماریمزمم، مانند  هایهلوگیری و از بیماری

، سرطان، چاقی و پووکی اسوتبوان 8تروقی، دیابت نوع 

موادران در تغذیوه با توهه به نقوش  .(3)کندمی پیشگیری

بوا هودف مقایسوه رفتارهوای ایم ملال وه  دوران کودکی

وزن و چواق آموزان دارای اضوافهای مادران دانشتغذیه

 انجام شد.در شیر ساری آموزان نرمال با دانش
 

 مواد و روش ها
 شواهدی و هام وه آمواری -ملال ه حاضر از نوع مورد

دوره ابتدائی شیر ساری در آموزان شامل مادران و دانش

 28نفور بوود کوه  611نمونه شوامل  حجم بود. 6931سال 

و  وزناضوافهآمووزان موادران دانشنفر در گوروه موورد )

آموووزان دانووش نفوور در گووروه شوواهد )مووادران 29چوواق( و 

 -گیری تصوادفینمونهقرار گرفتند. روش دارای وزن نرمال( 

نظر سوم، هون ،  از ای بود وپ  از همتاسازیچند مرحله

آمووز، ب ود  وانوار، تحصویالع و شوغل رتبه تولد دانش

 م یار ورود به. مادر، دو گروه مورد مقایسه قرار گرفتند

وزن، چواق و آمووزان دارای اضوافهدانوش ملال ه شوامل

 ها، نداشتم بیمواریو مادران آن مدار ابتدایی نرمال دوره 

روج شوامل و م یار  و آموزدانش رشد مؤثر در ایزمینه

 آموز و مادران و یا نداشتم مادر بود.تمایل دانش تدم

 کوودک ازپرسشنامه هامع نحوه  ورانشدر ایم ملال ه 

 Comprehensive Feeding Practices Questionnaire یووا

(CFPQ )پرسشنامه شوامل  .(62)ملال ه دتائی استفاده شد

 گرافیوکاول شامل مشبصاع دمو: ببش باشدیمببش  9

های غوذایی، و ببش دوم سؤاالتی در مورد ت داد وتده

حویم وتوده و... سرتت غذا  ووردن، مصورف مای واع 

در  CFPQسوم شامل سوواالتی از پرسشونامه بود. ببش 

 بوا کوودک تواطو  تنظویم هوای کنتورل والودیم،حوزه

 ت وادل به رتایت کودک تشویق غذایی، مواد از استفاده

 پوواداش، تنوووان بووه غوذا فاده از وووردن، اسووت در تنووع و

ها، وتده میان مصرف بر نظارع غذا، مصرف الگوسازی

بود. کودک  وزن کنترل هدف با کودک محدود کردن

های صوحی  دهی سوؤاالع ببوش دوم، پاسوخبرای نمره

درنظرگرفته شد  2غلط امتیاز های  و پاسخ 8و یا  6امتیاز 

ای لیکرع نمره 1دهی ببش سوم براسا  مقیا  و نمره
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 نسیم شربتیان و همکاران     
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 گزارش کوتاه

انجام شد. روایى پرسشنامه با روش اتتبار محتوى و پانل 

 قورار تاییود موورد بیداشوتو آموزش  هیتغذمتبصصیم 

 کرنبووا  آلفوواى آزمووون از اسووتفاده بووا پایووایى و گرفووت

گیری وزن دانوش انودازه شد. حاصل (α= 72/2) ضری 

 gبوا دقوت  Seca اسوتاندارد ترازوی از استفاده آموزان با

 آمووزشد. قد دانشحداقل لبا  انجام  و کفش ونبد 622

هوا، سواق بدون کفش، بلوری که پاشنه cm 1/2با دقت 

 کوامالًپا، باسوم، کتو  و سور بوه قدسونج چسوبیده، سور 

مستقیم قرار گرفته در محل تقاطع  ط کش بر سر و متر 

 ی شد.ریگاندازه

 آمووزان ازسنجی دانشبرای تشبی   صوصیاع تم

 8227( در سوال WHOمان هیانی بیداشت )بندی سازطبقه

، (BMIZ) بورای سوم BMIآن استفاده شد که بر اسا  

 2SD>BMI>+1SD+ نرمووال BMIZ˃-2SD˃1SD در فاصووله

 . پو (66)ی شدبندطبقهچاق  BMIZ>+2SDوزن و اضافه

 (IR.MAZUMS.EC.1396.S12) ا والق ازکس  مجوز و کد

. گرفتنوود قوورار بررسووی، دانووش آموووزان موورد از دانشوگاه

از طریوق  رضوایت و از محرمانه بودن اطالتاع و اطمینان

سوونجی های تمپرسشوونامه اتووالم شوود. ارزیووابی شووا  

انجوام  WHO AnthroPlus 4 افوزارنرمآمووزان بوا دانش

 SPSSافوزار های پرسشنامه از نرمشد و برای تحلیل داده

و آزموون  دوی توی مسوتقل، کوایهواآزمونو  82نسبه 

ییوود و سووپ  از تأهمسووان بووودن دو گووروه  دقیووق فیشوور

 .شداستفاده  های آماری توصیفی و استنباطیروش
 

 ها و بحثیافته
در م یووار سووم نتووایج نشووان داد میووانگیم و انحووراف

  87/62±18/6وزن و چوووواق کودکووووان دارای اضووووافه

 سووال  62/3±11/6سووال و در کودکووان بووا وزن نرمووال 

(42/2=Pبود ) سوم م یوار  همچنویم میوانگیم و انحوراف 

سووال و کودکووان  74/91±28/1مووادران کودکووان نرمووال 

 سوووال بووووده  41/94±78/1 وزن و چووواقدارای اضوووافه

رفتارهووای ار و انحووراف م یوو میووانگیم .(P=61/2) اسووت

ای مادران در گروه دانش آمووزان نرموال و گوروه تغذیه

وزن و چوواق بووه ترتیوو  دانووش آموووزان دارای اضووافه

نتووووایج آزمووووون  بووووود. 67/18±36/7 و 91/3±81/16

ای موادران فرزنودان ویتنی نشان داد رفتارهوای تغذیوهمم

وزن و چاق مشابه مادران فرزندان وزن نرموال بوود اضافه

(82/2=P ) سؤال متفواوع  9اما پاسخ مادران دو گروه به

تشویق بوه ت وادل و تنووع در های بود، سواالع در حوزه

بوورای کنتوورل وزن و سوورتت غووذا غووذا، محوودودیت برای

 باشند. وردن فرزندان می

در ایم ملال ه تشویق بوه ت وادل و تنووع غوذایی در 

وزن و چوواق آموووزان دارای اضووافهگووروه مووادران دانووش

 .(P=282/2)گروه دیگر است  تر ازکم

 بوواال در کودکووان بووا BMI نشووان داد Quahملال ووه

غوذایی هموراه  تور موادران در ت وادل و تنووعتشویق کوم

ای دیگوور نشووان داد میوول بووه داشووتم ملال ووه .(68)اسووت

کودک الغردر والدیم فرانسوی سوب  کواهش تشوویق 

کواهش اسوتفاده از غوذا بورای به ت ادل و تنوع در غوذا، 

تر غوذای کوودک تنظیم احساساع کودک و کنترل کم

و ایوم  ایم ملال اع با ملال ه حاضر همسوو بوود .(69)شد

به دلیل افزایش مصرف غذا به  اطر ایجواد  تواندیمامر 

تنوع در غوذای دریوافتی باشود و افوزایش وزن بوه دنبوال 

ملال وه حاضور چنویم هومافزایش کالری دریافتی باشود. 

نشوووان داد محووودودیت بووورای کنتووورل وزن در موووادران 

گوروه تور از بویشوزن و چواق اضافه دارای آموزاندانش

بواال  BMI داد نشوان Quah ملال ه (.P=223/2)تاس دیگر

محودودیت موادران بورای کنتورل ساله بوا  1در کودکان 

محوودودیت در  Clark ملال ووهو در  (68)وزن همووراه بووود

ای بوا افوزایش  وردن کودکان، اغل  و به طور پیوسوته

شواید بتووان ایوم رفتارهوای . داشتوزن کودک ارتباط 

والودیم را بوه افوزایش وزن کودکوان ای نامناسو  تغذیه

ملال ه حاضر هوم راسوتا که ایم ملال اع با  (64)نسبت داد

منجور بوه  توانودیم وزن محدودیت برای کنترلبودند و ایم 

شده توسط کودکوان  مصرف بیش از حد غذاهای محدود

و یا کنترل زیاد در انتبواد غوذا منجور بوه انتبواد  شود

 غذاهای ناسالم توسط کودک شود.
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نشووان داد رفتارهوای کنترلووی  Chong نتوایج ملال وه

ممکم است اثر محافظتی روی  لر ابتال  والدیم در غذا

وزن یا چواقی در نوهوانوان داشوته باشود کوه بوا به اضافه

ملال ه حاضر مغایرع داشت، ایم مغایرع ممکوم اسوت 

به تلت تفاوع غذاهای محدود شده توسوط والودیم در 

 و یوووا رفتارهوووای متفووواوع کودکوووان در هاپرسشووونامه

 .(61)ی غذایی اتمال شده والدینشان باشدهاتیمحدود

سوورتت  وووردن غووذا در گووروه در ایووم ملال ووه 

تور از گوروه دیگور وزن و چاق بویشآموزان اضافهدانش

 .(P=281/2)باشدمی

سواله  67توا  7ن آمووزاروی دانش Zengملال ه در 

ابله مثبتی بیم سرتت  ووردن بوا ، ر8269چینی در سال 

در  .(61)شوود دهیوودچوواقی شووکمی در دوران کووودکی 
نشان داد  وردن سوریع غوذا در کودکوان  Fogelملال ه 

 (67)شوودیموو چاقی آنان  BMI z-scoreباتث افزایش 

که ایم ملال اع با ملال ه حاضر ملابقوت داشوت و ایوم 

 تور از ناشی از اثر دریافت غذا و انرژی بویش تواندیمامر 

نیاز روزانه کودکوان و در نتیجوه افوزایش وزن کودکوان 

داری در رفتوار موادران تفاوع م نیدر ایم ملال ه  باشد.

وزن و اضوافه آمووزانموادران دانوش دو گروه دیده شد،

 تشوویق بوه وتور ، بیشمحدودیت برای کنترل وزن چاق

آمووزان بوا تور از موادران دانوشکم تنوع در غذا و ت ادل

وزن نرمال بوده است که حاکی از تأثیر رفتار مادران بور 

دریافت رژیم غذایی سالم، میزان کوالری روزانوه و وزن 

بوده است. در ایم ملال وه، سورتت  ووردن  فرزندانشان

تور بوود، وزن و چواق بویشآمووزان اضوافهدر دانوشغذا 

سریع غذا سب  افزایش دریافوت غوذا و کوالری   وردن

وزن و چوواقی کودکووان  واهوود شووده، در نتیجووه اضووافه

داشت. با توهه به نتایج ملال ه ، لزوم آموزش به موادران 

رویج تواداع غوذایی ی تغذیوه سوالم، توهاوهیش در مورد

وزن و چواقی و ،  توامل مؤثر در اضافهسالم در کودکان

چنوویم تووأثیراع آن بوور سووالمت ضووروری اسووت، هووم

 گیری و افزایشریزی برای پیشگذاری و برنامهسیاست

 شود.ف الیت بدنی پیشنیاد می

 تودم همکوارىهایی مثل یتمحدوددر ایم ملال ه 

 ، وانوادهل دیگور اتضوای مث تواملى تأثیر مادران، از بر ى

شووود یموهووود داشووت. پیشوونیاد  گووروه همسوواالن و...

در  موؤثرگورفتم سوایر توامول  در نظرملال اع طولی با 

یر گووروه همسوواالن، تواموول تووأثتغذیووه کودکووان ماننوود 

 اهتماتی و ... انجام شود.
 

 سپاسگزاری
ایووم ملال ووه ببشووی از طوورح تحقیقوواتی مصووود 

  68ران بوا شوماره تصووی  تلوم پزشکی مازنود دانشگاه

در سووال  IR.MAZUMS.EC.1396.S12کوود ا ووالق و 

وسیله از م اونت تحقیقاع و فنواوری ، بدیم باشدیم 31

کمیته تحقیقاع دانشجویی تشوکر و قودردانی  دانشگاه و

 شود.می
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