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Abstract
Objective child eating problems, as one of the
important factors that affect the development and
performance of the person, is affected by many environmental and relational factors including mother
psychological component and child emotion regulation. The main purpose of this study was to develop
the modelling of child emotional eating based on attachment style, mindfulness eating, and mother beliefs with mediating role of child emotion regulation.
Method: The participants of this study were 250, 1112 year students (100 male and 150 female) studding
in Urmia schools with their mothers. Mothers completed the attachment style, mindfulness eating and
mother beliefs questionnaires and children completed
emotional eating and emotion regulation questionnaires. Results: The results of the data analysis with
SPSS and Lisrel revealed that due to attachment style,
mindfulness eating, mother beliefs and child emotion
regulation can significantly predict child emotional
eating. The Root Mean Square Error of Approximation (RMSEA = 0.016) and the Comparative Fit Index
(CFI = 0.95) were optimal. Conclusion: This model
determines that mother and child components affected child emotional eating and these elements should
be taken into consideration in dealing with the causes
and treating child emotional eating.
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چکیده
 به عنوان یکی از،مشکالت غذاخوردن کودکان
 از عوامل متعدد محیطی،عوامل مؤثر در رشد و عملکرد
 از جمله این عوامل می توان.و ارتباطی تاثیر میپذیرد
به مؤلفه های روانشناختی مادر و تنظیم هیجانات کودک
 بنابراین هدف اصلی این پژوهش مدلسازی.اشاره نمود
غذاخوردن کودکان هیجانی براساس متغیرهای سبک
 غذاخوردن ذهن آگاهی و باورهای مادر با نقش،دلبستگی
250  در این پژوهش.واسطه ای تنظیم هیجان کودک بود
 ساله مدارس13  و12 ) نفر پسر100  نفر دختر و150( نفر
شهر ارومیه به همراه مادرانشان انتخاب شدند و مادران
 سبک دلبستگی و،پرسشنامه های غذاخوردن ذهن آگاهی
 همچنین کودکان نیز پرسشنامه.باورها را تکمیل نمودند
.های تنظیم هیجان و غذاخوردن هیجانی را تکمیل نمودند
Lisrel  وSPSS نتایج در بخش تحلیلی داده ها با نرم افزار
 غذاخوردن ذهن آگاهی و،نشان داد سبک دلبستگی
باورهای مادر و تنظیم هیجان کودک پیش بین کننده
 شاخص.معناداری برای غذاخوردن هیجانی کودک هستند
) و متوسط باقیماندهRMSEA=0/016( برازندگی تطبیقی
 این مدل.) مطلوب شدندCFI=95/0( استاندارد شده
 غذاخوردن ذهن آگاهی،مشخص می کند سبک دلبستگی
و باورهای مادر با نقش واسطه ای تنظیم هیجان کودک
پیش بین کننده معناداری برای غذا خوردن هیجانی کودک
 با توجه به نتایج بدست آمده مؤلفههای مادر و.است
کودک در مشکالت غذاخوردن هیجانی کودک تأثیر گذار
است و در زمینه علل یابی و درمان غذاخوردن کودکان
.باید به این مؤلفه ها نیز توجه نمود
، غذاخوردن ذهن آگاهی، سبک دلبستگی:کلیدواژه ها
 غذا خوردن هیجانی، تنظیم هیجان،باورهای مادر
1399/12/10 : تصویب نهایی1398/12/14 : دریافت مقالهo
 ایران، ارومیه، دانشگاه ارومیه، گروه روانشناسی.1
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 lمقدمه
نظریه های انگیزش بیان می دارند که غذا خوردن مبتنی بر نشانه های درونی سیری یا

گرسنگی است ،اما در حین حال به نظر می رسد رفتار خوردن افراد اغلب متأثر از حاالت
هیجانی است و این غذا خوردن هیجانی احتمال بروز اختالالت خوردن را افزایش می دهد
(مچ .)2008 ،غذاخوردن هیجانی یعنی فرد در پاسخ به هیجان های منفی به غذاخوردن روی
بیاورد (ون استرین ،دانکر و اوونس .)2016 ،رفتارهای پرخوری شناخته شده به شکل معنا

داری با مشکالت وزنی و جسمی در ارتباط هستند که از این جمله می توان به خوردن

هیجانی ،خوردن تکانشی ،عدم خودداری در غذا خوردن و عدم خودداری شناختی در غذا
خوردن اشاره کرد .از آنجا که غذا خوردن هیجانی به عنوان تدبیری برای مقابله با هیجان های
منفی از قبیل استرس ،تنهایی ،کسالت ،اضطراب و  ....تعریف می شود ،تحقیق در مورد

شناخت ابعاد خوردن هیجانی نیاز به بررسی دارد (میرزا محمد عالئینی ،علیپور ،نورباال وآگاه

هریس .)1392،به نظر می رسد افراد فاقد راهبردهای مؤثر جهت پاسخدهی به آشفتگی های
هیجانی و ناتوانی در مدیریت هیجان ها بیشتر به سمت خوردن هیجانی ،روی می آورند
(جهانی و رنجبر .)1398 ،عوامل مؤثر بر غذا خوردن هیجانی می تواند متأثر از نوسانات
وضعیت عاطفی ،حوادث غیر معمول زندگی روزمره ،تالش برای سازگاری با موقعیت غیر

عادی ،ایجاد انگیزه برای خود و یا به عنوان تقویت کننده و پاداش مورد استفاده قرار گیرد

(هیسرتون و بامیستر .)1991 ،مطالعات اخیر نشان می دهد رفتارهای تغذیه ای والدین بر
غذاخوردن هیجانی کودکان تأثیر دارد (گالوی ،فارو و مارتز .)2010 ،اما پایه های نظری این

روابط نیاز به بررسی بیشتر دارد (تن ،رو ،چو و الیس .)2016 ،دو مدل نظری محدوسازی
اشتها و حاالت هیجانی در تبیین غذاخوردن هیجانی می تواند مورد استفاده واقع شود .به

عنوان مثال مطالعات نشان داده اند والدینی که کودکان را به علت افزایش وزن از غذا محدود

می کنند ،زمینه غذاخوردن هیجانی را در سال های بعد فراهم می کنند (راجرز و همکاران،
2013؛ وبر ،کوک ،هیل و رادل )2010 ،و از این طریق می توان شاهد ارتباط بین تنظیم

هیجان خوردن با خوردن هیجانی در کودکان بود (فارو ،هیکرفت و بلیست2015 ،؛ برادن و
همکاران .)2014 ،تنظیم هیجان ،به مجموعه فرآیندهای خودکار و کنترل شده ای اشاره دارد

که شامل شروع ،حفظ ،نگهداشت و تغییر هیجانات است که این امر در وقوع ،شدت و طول
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مدت حاالت احساسی و عاطفی مؤثر است (گروس و تامپسون.)2007 ،به عبارتی به نظر
می رسد کودکانی که در زمنیه تنظیم هیجانات خود موفق نیستند ،مشکالت غذا خوردن نیز

تجربه می کنند (هریست ،هوبس-تایت ،توفام ،شرایور و پگ.)2013 ،

داویسون و بیرچ ( )2001نیز معتقدند باورهای والدین یکی از عوامل تأثیرگذار در

غذاخوردن کودکان است .کاوچ ،گلنز ،ژو ،سالیس و سالنس ( )2014ﺑﺮﺧﯽ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺑﺮ ﻧﻘﺶ
ﺷﻨﺎﺧﺖ ﻫﺎ و ﺑﺎورﻫﺎي واﻟﺪﯾﻦ در ﺷﮑﻞﮔﯿﺮي و تداوم رفتار و هیجانات کودکان تأکید دارند.

نگرش ها و اعمال تغذیه ای مادران بر نوع غذا ،زمان ،میزان و بافت اجتماعی وعده های غذایی

تأثیر می گذارد (بریچ ،فیشر ،گریم-توماس ،مارکر ،ساویر و جانسون .)2001 ،همچنین تأثیر
این نگرشهای مادران بر بافت هیجانی وعده های غذایی قابل مشاهده است .مطالعات اولیه
نشان میدهد رفتارها و باورهای غذادادن مادر بر نوع غذای ترجیحی ،خودتنظیمی غذا خوردن

کودک تأثیرگذار است (بریچ و فیشر .)1995 ،محققان بیان می دارند باورها و نگرانی های
والدین بر رفتارهای غذاخوردن کودکان تأثیر دارد و استرس های والدین این مشکل را

تشدید می کند (برگ و همکاران .)2017 ،باورهای والدین باعث می گردد تا والدین بر روی

رفتارهای غذاخوردن فرزندشان کنترل بیش از حد داشته باشند و این کنترل باعث تأثیر

نامطلوب بر رجحان ،عادت های غذایی و خودکنترلی کودکان می گردد (بریچ و فیشر.)2000 ،
مادری که تحت فشار روانی و استرس است ،معموالً این استرس ها را نیز وارد وعده های
غذایی می کند؛ مثال کودک را وادار به خوردن غذای بیشتری می کند (گیمیل ،رونتیک ،هالت،

اسکوتریچ و میلگرام.)2013 ،

به نظر می رسد غذاخوردن هیجانی مادر یکی از مؤلفه های تأثیرگذار در غذاخوردن

هیجانی کودک باشد (تن و هالوب )2015 ،و در مقابل غذاخوردن ذهن آگاهی مادر با

غذاخوردن مطلوب کودک مرتبط است (میرز .)2013 ،ذهن آگاهی به عنوان شیوه ای برای
توجه کامل و لحظه به لحظه به تجربیات زمان حال ریشه در تعالیم و آیین مذهبی شرقی
خصوص ًا بودایی دارد .ذهن آگاهی ،مرحله ای از بودن است ،بودنی برتر که به خوبی به آگاهی

مربوط می شود (فاطمی .)۲۰۱۴ ،خوردن ذهن آگاهانه به عنوان آگاهی غیر قضاوتی از حالت
های هیجانی و فیزیکی مرتبط با خوردن توصیف می شود .خوردن ذهن آگاهانه اشاره به

کاربرد تکنیک های ذهن آگاهی برای غذا خوردن شامل آگاهی غیرقضاوتی از نشانه های
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داخلی و خارجی تأثیرگذار بر میل به خوردن ،انتخاب غذا ،مقدار مصرف و شیوه ای مصرف

غذا دارد (پونده نژادان ،عطاری و دردانه  .)1397،بر طبق نظریه یادگیری اجتماعی بندرا،
کودکان با مشاهده غذاخوردن هیجانی مادر ،این رفتار را برای خود الگو می کنند (گریم و

استین .)2011 ،به نظر می رسد غذاخوردن ذهن آگاهی مادر ،ریشه در والدگری توام با ذهن

آگاهی دارد؛ یعنی مادرانی که در رفتارهای والدگری خود ،خوب گوش می کنند ،بدون

قضاوت عقاید فرزندشان را می پذیرند ،آگاهی هیجانی نسبت به خود و فرزندشان دارند ،در

روابطه والد-فرزندی خودتنظیمی مطلوبی دارند و نسبت به خود و فرزندشان شفقت باالیی
دارند (دانکن ،گاتسورتث و گرینبرگ )2009 ،و مطالعات اخیر نشان میدهد غذاخوردن توام

با ذهن آگاهی مادر ،با عادات سالم غذاخوردن کودکان مرتبط است (امیلی ،تیللور ،ماشر-

ایزمن2017 ،؛ کاویا ،کاناوارو و موریا.)2019 ،

همچنین یکی از عوامل مرتبط با مشکالت خوردن در کودکان ،سبک های دلبستگی

است (فیلیپس ،گیبسون و اسلید .)2012 ،بالبی دلبستگی را ارتباط و پیوند روانی پایدار بین

دو انسان تعریف می کند .طبق این نظریه بسیاری از اشکال روان آزردگی و اﺧﺘﻼﻻت در
زﻣﯿﻨﻪﻫﺎي ﻓﺮدي و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ،ﺣﺎﺻﻞ ﻣﺤﺮوﻣﯿﺖ ﮐﻮدك از ﻣﺮاﻗﺒﺖ ﻣﺎدراﻧﻪ و ﯾﺎ ﻋﺪم ﺛﺒﺎت رابطة

ﮐﻮدك ﺑﺎ ﭼﻬﺮة دﻟﺒﺴﺘﮕﯽ است (کسیدی و شاور .)2008 ،پیرو پژوهش های بالبی سه نوع

سبک دلبستگی تشخیص داده شد :ایمن ،اجتنابی و دوسوگرا .بنابر نتایج ﭘﮋوﻫﺶﻫﺎ دﻟﺒﺴﺘﮕﻲ
اﻳﻤﻦ ﺑﺎ وﻳﮋﮔﻲ ﻫﺎي ارﺗﺒﺎﻃﻲ ﻣﺜﺒﺖ ﺷﺎﻣﻞ ﺻﻤﻴﻤﻴﺖ و ﺧﺮﺳﻨﺪي ،دﻟﺒﺴﺘﮕﻲ اﺟﺘﻨﺎﺑﻲ ﺑـﺎ ﺳﻄﻮح

ﭘﺎﻳﻴﻦﺗﺮي از ﺻﻤﻴﻤﻴﺖ و ﺗﻌﻬﺪ و دلبستگی دو سو گرا با شور ،هیجان و دل مشغولی در مورد

روابط توأم با خرسندی کم مرتبط است (بشارت ،گلی نژاد و احمدی )1382 ،گونسس،

برائت ،یوسمنره و دکالوره ( )2011معقتدند بین سبک دلبستگی مضطربانه مادر و مشکالت
خوردن کودک ارتباط وجود دارد .به نظر می رسد سبک دلبستگی مادر به عنوان یک متغیر

رابطه ای والد-کودک ،بر مشکالت خوردن کودک می تواند سایه افکند ،چرا که پرخوری،
فقدان مهار و بازداری در خوردن به عنوان جستجوی مجاورت و نزدیکی در نظر گرفته

می شود (اورزلک-کرانر.)2002 ،

با توجه به تأثیری که عوامل والدگری ،بر مشکالت غذاخوردن کودکان دارد (کاویا و

همکاران ،)2019 ،و به نظر می رسد سبک دلبستگی ناایمن (اشری ،ساتون ،کلی-وارنر و میلر،
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 ،2015فتحی آشتیانی و شیخ االسالمی ،)1397 ،باورهای اضطرابی مادر (زینالی ،پورشریفی،

باباپور ،محمودعلیلو و خانجانی )1399 ،و ذهن آگاهی مادر با تنظیم هیجان در کودکان

(زنگ ،ونگ و ینگ )2019 ،مرتبط است ،بر اساس موارد ذکر شده فوق و نتایج پژوهش های

مطروحه و خال موجود بر اساس پیشینه پژوهش های گذشته این مطالعه حاضر سعی دارد به
بررسی این سوال بپردازد که آیا سبک دلبستگی ،باورهای اضطرابی و غذاخوردن ذهن آگاهی

مادر با نقش واسطه ای تنظیم هیجانات در کودکان ،میتواند مشکالت غذا خوردن هیجانی در
کودکان را پیش بینی نماید؟

 lروش
مطالعه حاضر با توجه به نحوه گردآوری داده ها از نوع تحقیقات همبستگی بوده و به

واسطه تحلیل روابط ساختاری متغیرها جزء پژوهش های علی به شمار می آید (میرز ،گامست

و گاینو .)1391 ،جامعه آماری در پژوهش حاضر ،کلیه کودکان  12الی  13ساله شاغل به
تحصیل شهرستان ارومیه در سال تحصیلی  1398-1399به همراه مادرانشان است که از این
میان با استفاده از روش نمونه گیری خوشه ای چند مرحله ای ،نمونه ای شامل  250نفر انتخاب

و مورد مطالعه قرار گرفت .برای محاسبه حجم نمونه از فرمول حجم نمونه در مطالعات مدل
سازی استفاده شد .در این فرمول با در نظر گرفتن اندازه اثر  ،0/1سطح معناداری  0/05تعداد
متغیرهای مکنون ( ،)5تعداد متغیرهای مشاهده شده و توان  80در نرم افزار مربوطه ،حجم

نمونه  250به دست آمد .به منظور اجرای پژوهش ،پس از دریافت معرفی نامه از آموزش و
پرورش ،به مدارس انتخاب شده مراجعه و پس از هماهنگی پرسشنامه در اختیار کودکان قرار
داده شد .همچنین در جلسه ای جداگانه مادران نیز با حضور در مدرسه ابزارهای مرتبط را

تکمیل نمودند و برای مادرانی که موفق به حضور در جلسه نشده بودند ،پرسشنامه ها همراه

با توضیحات الزم ارسال گردید .همچنین بر اصل رازداری و محرمانه بودن اطالعات تأکید
گردید .سپس داده های بدست آمده با استفاده از نرم افزار  SPSSو  Lisrelتحلیل شدند .در
این مطالعه از ابزارهای زیر استفاده شد.

 lابزار
□ الف :پرسشنامه غذاخوردن هیجانی کودک :پرسشنامه غذاخوردن هیجانی کودکان

و نوجوانان ( )EES-Cتوسط تانوفسکی-کراف و همکاران ( )2007برای طیف سنی  8الی
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 17سال طراحی شده است و از 23ماده تشکیل شده و بهصورت لیکرت  5درجه ای (خیلی

کم تا خیلی زیاد) نمره گذاری می شود و توسط کودک و نوجوان پاسخ داده می شود .تحلیل
عاملی حاکی از سه زیرمقیاس (خوردن در پاسخ به موقعیتهای خشم ،اضطراب و ناامیدی،

عالئم افسردگی و احساس بی ثباتی) است .آلفای کرونباخ زیرمقیاس ها به ترتیب ،0/95

 0/92و  0/85به دست آمد .در مطالعه حاضر همسانی درونی ابزار از طریق آلفای کرونباخ

به دست آمد.

□ ب :پرسشنامه باورهای والدین :پرسشنامه باورهای والدین (( )PBQ-ACناتا،

بوگلس و اسکویلند )2002 ،ابزار خودگزارشی باورهای والدین در زمینه اضطراب کودک
و توانایی استفاده کودک از راهبردهای مقابله ای است که توسط والدین تکمیل می گردد.
پرسشنامه شامل 45ماده بوده و نمره گذاری آن به صورت لیکرت (صفر= درمورد من اص ًَ
ال

صدق نمی کند ،تا در مورد من صدق می کند) است .نمره باال نشانگر باورهای غیرمنطقی

بیشتر است .تحلیل عاملی یک نمره کلی و باور غیرمنطقی را نشان می دهد :نگرانی از نشانه
های بدنی ،نگرانی از نشانه های روانی ،راهبرد مقابله و نگرانی مادر .هرن ،این آلبون و

اشنایدر ( )2013در مطالعه خود آلفای کرونباخ ابزار را برای مادران  0/90و برای پدران 0/89

برآورد کردند .آنها روایی صوری این ابزار را با استفاده از ارزیابی متخصصان مناسب توصیف
نموده اند .در مطالعه پورشریفی و همکاران ( )1396میزان آلفای کرونباخ  0/83بدست آمد.

□ ج :پرسشنامه خوردن ذهن آگاهی :پرسشنامه ذهن آگاهی توسط فرامسون و

همکاران ( )2009طراحی شده و حاوی  28ماده بوده و شامل  5زیرمقیاس (عدم بازداری،

آگاهی ،نشانه های خارجی ،پاسخ هیجانی و حواس پرتی) و بر اساس یک لیکرت  4امتیازی

(به ندرت= 1تا همیشه= )4درجه بندی می شود و توسط والدین تکمیل می گردد .ضریب آلفای
کرونباخ این پرسشنامه برای زیرمقیاسها از  0/43تا  0/81بوده و برای کل ابزار  0/76بدست
آمد .در مطالعه پونده نژادان و همکاران ( )1397آلفای کرونباخ این ابزار  0/80بدست آمد.

□ د :پرسشنامه سبک های دلبستگی :مقیاس دلبستگی کولینز و رید ( )1990از 18

ماده تشکیل شده است ،توسط والدین تکمیل شده و بهصورت لیکرت پنج درجه ای سنجیده

می شود .در این پرسشنامه سه زیرمقیاس وابستگی ،نزدیک بودن و اضطراب سنجیده می شود.
زیر مقیاس اضطراب ( )Aبا دلبستگی ناایمن اضطرابی-دوسوگرا مطابقت دارد و زیرمقیاس
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نزدیک بودن ( )Cبا دلبستگی ایمن مرتبط است و زیرمقیاس وابستگی ( )Dبا دلبسته اجتنابی

مرتبط است .کولینز و رید ( )1990میزان آلفای کرونباخ را برای هر زیر مقیاس  C ،Aو D

به ترتیب  0/78 ،0/81و  0/85گزارش نمودند .در مطالعه پاکدامن ( )1380نیز آلفای کرونباخ
برای زیر مقیاس ها به ترتیب  0/28 ،0/74و  0/52بدست آمد.

□ ه :پرسشنامه تنظیم هیجان کودک :پرسشنامه تنظیم هیجان کودک و نوجوان (ERQ-

 )CAدر سال  2003توسط گراس و جان ( )2003تدوین شده و شامل  10آیتم است و به
ال مخالفم تا  :7کام ً
صورت لیکرت  7درجه ای ( :1کام ً
ال مخالفم) نمره گذاری می گردد و
توسط کودکان و نوجوانان تکمیل می گردد .گراس و جان ( )2003ضریب همسانی این ابزار
را  0/73گزارش نموده است .مطالعات لطفی و همکاران ( )1398نشان داد این پرسشنامه
دارای دو عامل (ارزیابی مجدد و سرکوب) بوده و آلفای کرونباخ برای کل پرسشنامه و

عاملهای ارزیابی مجدد و سرکوب ،به ترتیب  0/79 ،0/81و  0/68بدست آمد.
 lیافته ها

نتایج نشان داد که اغلب والدین مورد بررسی دارای تحصیالت دیپلم و فوق دیپلم بوده

و اغلب آنها شغل خصوصی داشتند .از آزمون چولگی و کشیدگی برای بررسی نرمال بودن
داده ها استفاده شد .قدر مطلق چولگی و کشیدگی متغیرها به ترتیب نباید از  1بیشتر و از

 -1کمتر باشد (کالین.)2011 ،

جدول  .1بررسی نرمال بودن داده ها با آزمون چولگی و کشیدگی
میانگین

انحراف معیار

مؤلفه ها

57/91

12/358

دلبستگی اضطرابی

20/47

4/549

تنظیم هیجان کودک

34/84

7/560

غذاخوردن ذهن آگاهی

95/55

20/197

دلبستگی اجتنابی

19/66

4/613

19/89

4/967

94/46

18/946

باورهای مادر

دلبستگی ایمن

غذا خوردن هیجانی کودک

چولگی

-0/097
-0/079
0/026

کشیدگی
-0/139
0/227

-0/185

-0/063

0/118

-0/100

0/001

-0/196
-0/178

-0/347
0/341

با توجه به نتایج ارائه شده در جدول  ،1قدر مطلق چولگی و کشیدگی برای تمامی

متغیرها از  1کمتر و از  -1بیشتر می باشد .بنابراین می توان نتیجه گرفت که توزیع متغیرها
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نرمال میباشد و می توان از آزمونهای پارامتریک در راستای تجزیه و تحلیل پژوهش استفاده
نمود .برای بررسی رابطه بین متغیرهای پژوهش ،از ماتریس همبستگی پیرسون استفاده شد.
جدول  .2همبستگی بین متغیرهای پژوهش
ردیف

متغیر

2

باورهای مادر

1
3
4
5
6
7

غذاخوردن ذهن آگاهی

1

2

**0/719

1

1

3

4

تنظیم هیجان کودک
**-0/663** -0/620
غذا خوردن هیجانی کودک **0/766** -0/763** -0/781
دلبستگی اضطرابی
دلبستگی ایمن

دلبستگی اجتنابی

5

6

7

1

1
**-0/550** -0/404** 0/494** 0/574
**0/786** 0/580** 0/412** 0/562** 0/640
1

1

****0/731 0/715** 0/576** 0/391** 0/578** 0/634

1

p≥0/01

**

نتایج ماتریس همبستگی پیرسون نشان داد که بین متغیرهای ،در سطح آماری  1درصد

و با اطمینان  99درصد روابط مثبت و منفی و معناداری وجود دارد .نتایج در جدول  2نشان
داده شده است .در نمودار شماره  1مدل آزمون شده پژوهش بر مبنای ضرایب غیراستاندارد،

استاندارد شده و اعداد تی گزارش شده است .برای آزمون این مدل از نرم افزار ()Lisrel

ویرایش  8/8استفاده شده است.

11/05

تنظیم هیجان
کودک

-4/57
-7/06

0
4/9

11/05

11/05

11/05

4/34

4/88

دلبستگی
اضطرابی
دلبستگی
ایمن

11/05

-6/06

29
-4/

48
-4/

8/73

باورهای
مادر

دلبستگی
اجتنابی

11/05

4/83

-4
/6

8

ذهن آگاهی

11/05

غذا خوردن

غذا خوردن
هیجانی
کودک

نمودار  .1مدل ضرایب غیراستاندارد ،استاندارد شده و اعداد تی

در نمودار حاصل ،آماره خی دو عدم معنی داری نشان داده است ،لذا می توان نتیجه

گرفت که مدل نظری پژوهش با داده های گردآوری شده برازش مناسب دارد (احمدی و
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امانی ساری بگلو )1395 ،و هم چنین با توجه به معناداری آماره های تی که باید از محدوده
 1/96تا  3/29بزرگتر باشند ،مسیر طراحی شده برای نمودارها در سطح  1و  5درصد معنی
دار هستند (احمدی و امانی ساری بگلو .)1395 ،در جدول  3نیز اثرات مستقیم و واریانس
تبیین شده متغیرها گزارش شده است.

جدول  .3اثر مستقیم و واریانس تبیین شده متغیرهای پژوهش
اثر مستقیم اثر غیرمستقیم اثر کل واریانستبیینشده
مسیر
-0/34
از غذاخوردن ذهن آگاهی مادر به تنظیم هیجان کودک
-0/31
0/74
از غذاخوردن ذهن آگاهی مادر به غذاخوردن هیجانی کودک
-0/44 -0/13
ترکیب غذاخوردن ذهن آگاهی مادر و تنظیم هیجان کودک بر غذاخوردن هیجانی کودک
-0/48
از باورهای اضطرابی مادر به تنظیم هیجان کودک
-0/22
0/70
از باورهای اضطرابی مادر به غذاخوردن هیجانی کودک
-0/40 -0/18
ترکیب باورهای اضطرابی مادر و تنظیم هیجان کودک بر غذاخوردن هیجانی کودک
-0/33
از دلبستگی اضطرابی به تنظیم هیجان کودک
-0/26
0/66
از دلبستگی اضطرابی به غذاخوردن هیجانی کودک
-0/39 -0/13
ترکیب دلبستگی اضطرابی و تنظیم هیجان کودک بر غذاخوردن هیجانی کودک
0/27
از دلبستگی ایمن به تنظیم هیجان کودک
0/22
0/67
از دلبستگی ایمن به غذاخوردن هیجانی کودک
0/10
0/32
ترکیب دلبستگی ایمن و تنظیم هیجان کودک بر غذاخوردن هیجانی کودک
0/30
از دلبستگی اجتنابی به تنظیم هیجان کودک
0/24
0/68
از دلبستگی اجتنابی به غذاخوردن هیجانی کودک
0/11
0/35
ترکیب دلبستگی اجتنابی و تنظیم هیجان کودک بر غذاخوردن هیجانی کودک

یافته های جدول  3نشان می دهند که ترکیب غذاخوردن ذهن آگاهی مادر و تنظیم

هیجان کودک  74درصد ،ترکیب باورهای اضطرابی مادر و تنظیم هیجان کودک  70درصد،

ترکیب دلبستگی اضطرابی و تنظیم هیجان کودک  66درصد ،ترکیب دلبستگی ایمن و تنظیم
هیجان کودک  67درصد و ترکیب دلبستگی اجتنابی و تنظیم هیجان کودک  68درصد
غذاخوردن هیجانی کودک را تبیین می کنند.

برای بررسی برازش مدل آزمون شده از سه دسته شاخص های برازش مطلق ،تطبیقی و

مقتصد استفاده شد .در جدول  ،4این شاخص به تفکیک گزارش شده اند.

با توجه به جدول  ،4برای مدل آزمون شده شاخص نيکويي برازش ()0/95( ،)GFI

می باشد که بیشتر از ( )0/90می باشد .شاخص نيکويي برازش تعديل يافته (،)AGFI

( )0/91می باشد که بیشتر از ( )0/80میباشد و ریشه میانگین مربعات باقیمانده استاندارد شده
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جدول  .4شاخص هاي نیکویی برازش مدل آزمون شده پژوهش
شاخص
شاخص های
برازش
مطلق
شاخص های
برازش
تطبیقی
شاخص های
برازش
تعدیل یافته

GFI
AGFI
SRMR
CFI
NFI
NNFI
X2/df
PNFI
RMSEA

برآوردهای مدل
0/95
0/91
0/011
0/96
0/94
0/97
2/01
0/86
0/016

حد قابل قبول
بیشتر از 0/90
بیشتر از 0/80
کمتر از 0/05
بیشتر از 0/90
بیشتر از 0/90
بیشتر از 0/90
کمتر از 3
بیشتر از 0/60
کمتر از 0/08

نتیجه حاصله
تایید نتیجه
تایید نتیجه
تایید نتیجه
تایید نتیجه
تایید نتیجه
تایید نتیجه
تایید نتیجه
تایید نتیجه
تایید نتیجه

( )0/011( ،)SRMRمی باشد که کمتر از ( )0/05می باشد .شاخص برازش تطبيقي (،)CFI
( )0/96میباشد که بیشتر از ( )0/90می باشد .شاخص برازش هنجار شده ( )94/0( ،)NFIمی

باشد که بیشتر از ( )0/90می باشد .شاخص برازش هنجار نشده ( )97/0( ،)NNFIمی باشد
که بیشتر از ( )0/90می باشد .مجذور خی بر درجه آزادی ( )2/01( ،)X2/dfمی باشد که کمتر
از ( )3است .شاخص برازش ايجاز ( )0/86( ،)PNFIمی باشد که بیشتر از ( )0/60است و

مجذور ميانگين مربعات خطاي تقريب ( )RMSEAنیز ( )0/016می باشد که کمتر از ()0/08
است .با توجه به این یافته ها می توان گفت که مدل آزمون شده پژوهش از برازش مناسب

برخوردار است ،حال نتایج تحلیل مسیر برای متغیرهای پژوهش در جدول  5گزارش شده
است.

با توجه به جدول  5تأثیر مستقیم استاندارد نشده و تأثیر مستقیم استاندارد شده و آماره

تی مربوط به این تأثیرها برای تمامی مسیرها و متغیرها در سطح  0/001معنی دار می باشد.

با توجه به این نتایج معنی دار ،در پژوهش حاضر بین سبک های دلبستگی ،غذاخوردن ذهن
آگاهی و باورهای مادر با غذا خوردن هیجانی کودک از طریق تنظیم هیجان کودک تأثیرهای
مستقیم و غیرمستقیم معنادار وجود دارد.

جدول  .5اثرات مستقیم و غیرمستقیم متغیرهای پژوهش
اثر مستقیم اثر غیرمستقیم عدد تی سطحمعناداری
مسیر
-0/34
-4/57
از غذاخوردن ذهن آگاهی مادر به تنظیم هیجان کودک
-0/31
0/001
-6/06
از غذاخوردن ذهن آگاهی مادر به غذاخوردن هیجانی کودک
-39/90 -0/13
ترکیب غذاخوردن ذهن آگاهی مادر و تنظیم هیجان کودک بر غذاخوردن هیجانی کودک
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از باورهای اضطرابی مادر به تنظیم هیجان کودک
از باورهای اضطرابی مادر به غذاخوردن هیجانی کودک
ترکیب باورهای اضطرابی مادر و تنظیم هیجان کودک بر غذاخوردن هیجانی کودک
از دلبستگی اضطرابی به تنظیم هیجان کودک
از دلبستگی اضطرابی به غذاخوردن هیجانی کودک
ترکیب دلبستگی اضطرابی و تنظیم هیجان کودک بر غذاخوردن هیجانی کودک
از دلبستگی ایمن به تنظیم هیجان کودک
از دلبستگی ایمن به غذاخوردن هیجانی کودک
ترکیب دلبستگی ایمن و تنظیم هیجان کودک بر غذاخوردن هیجانی کودک
از دلبستگی اجتنابی به تنظیم هیجان کودک
از دلبستگی اجتنابی به غذاخوردن هیجانی کودک
ترکیب دلبستگی اجتنابی و تنظیم هیجان کودک بر غذاخوردن هیجانی کودک
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-0/48
-0/22
-0/33
-0/26
0/27
0/22
0/30
0/24

-0/18

-0/13

0/10

0/11

-7/06
-4/48
-61/63
-4/68
-4/29
-40/86
4/90
4/34
42/78
4/83
4/88
42/17

0/001

0/001

0/001

0/001

 lبحث
هدف پژوهش حاضر ،مدل سازی غذاخوردن هیجانی کودکان بر اساس متغیرهای والد

و کودک بود .نتایج مطالعه حاضر نشان داد بین سبک دلبستگی ،غذاخوردن ذهن آگاهی و

باورهای مادر با تنظیم هیجانی کودک و غذاخوردن هیجانی کودک رابطه معنادار وجود دارد
و این یافته ها با مطالعات (فارل ،وتفورد و برادن2020 ،؛ هاپنر ،الرسن ،ون استرین ،اونز،
وینکنس واسینگا ،2018 ،دروست و سرجسی )2017 ،همسو است .نتایج مطالعه حاضر نشان
می دهد که مدل حاضر به منزله یک مدل نسبت ًا خوب و برازنده است .رابطه بین سازه های
نهان درونزا و برونزا با یافته های پژوهش های قبلی هماهنگی دارد (زایچاتا ،کولیس ،گان،

چن و هوروداسکا2019 ،؛ تن و هالوب ،2015 ،علی بخشی ،علی پور ،فرزاد و علی اکبری،
 )1394و به عبارتی سبک های دلبستگی ،باورهای مادر و غذاخوردن ذهن آگاهی مادر به

واسطه تنظیم هیجان کودک با غذاخوردن هیجانی کودک رابطه دارد.

در همین راستا ،برادان ،موشر -ایزمنمن ،وتفورد و امیلی ( )2018معتقدند در مشکالت

غذا خوردن نوعی از دشواری از تنظیم هیجانات قابل مشاهده است و مبتنی بر نظریه
روان پویشی ،غذاخوردن هیجانی باعث می گردد تا افراد بتوانند با استرس ها مقابله کرده و

اضطراب خود را کاهش دهند (کاپالن و کاپالن )1957 ،و از طرفی مدل اجتناب نیز بیان
می دارد افراد از طریق خوردن هیجانی ،به نحوی از هیجانات خود اجتناب می کنند (هیترتون

و بامیستر ،1991 ،لیتوین ،گلدباچر ،گاداسیتو و گمبرل )2017 ،و افرادی که میزان باالیی از

غذاخوردن هیجانی را تجربه می کنند ،در تشخیص هیجانات خود دچار مشکل هستند و از
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راهبردهای تنظیم هیجان بهره مند نیستند (برادن و همکاران.)2018 ،
همچنین علی بخشی و همکاران ( )1394نیز معتقدند بین سبک دلبستگی و سبک های

فرزندپروری باچاقی در کودکان از طریق نقش واسطه ای افسردگی رابطه وجود دارد و بیان

می دارند که سبک دلبستگی ناایمن منجر به ایجاد مشکل در تنظیم هیجانات کودک شده و

کودکانی که دچار مشکل در تنظیم هیجاناتی مانند ترس ،خشم و غم هستند ،معموال برای
کاهش این هیجانات به پرخوری علی رغم سیری روی می آورند .در زمینه تأثیر رفتارهای

مادر در مشکالت خوردن کودکان ،می توان به مطالعاتی نیز اشاره نمود که با تغییر سبک های
غذاخوردن در مادران ،می توان بهبود رفتارهای خوردن در کودکان را نیز پیش بینی کرد
(سبوال ،بارادا ،ون استرین ،الیور و بانوس .)2014 ،همچنین به نظر می رسد مادران مضطرب
نیز مشغله ذهنی زیادی با غذاخوردن کودک و وزن گیری وی دارند و همین باورها را وارد

وعده های غذایی نموده و بر مشکالت غذاخوردن کودک تأثیر می گذارند (برگ و همکاران،
.)2017

در همین راستا ،پاتراست ،آکتار ،رکسوینکل ،ریگترینک و باگلس ( )2017بیان

میدارند مادرانی که میزان باالیی از ذهن آگاهی را گزارش می کنند ،استرس و هیجان های
منفی کمتری دارند و همین ذهن آگاهی باال منجر به استفاده از رفتارهای مناسب در غذاخوردن

کودکان می شود (امیلی و همکاران ،)2017 ،به عبارتی مادری که میزان باالیی از ذهن

آگاهی را دارد ،به هیجانات کودک خود آگاهی بیشتری دارد و همین مسئله باعث می گردد

تا رفتارهای خود را وعده های غذایی کودکان کنترل نماید.
 lنتیجه گیری

بر اساس یافته های مطالعه حاضر می توان عنوان نمود سبک دلبستگی ناایمن مادر ،بر

اساس مفهوم انتقال بین نسلی ،منجر به بروز مشکالت تنظیم هیجان در کودک می گردد،
همچنین باورهای اضطرابی مادران نیز دقیق ًا تنظیم هیجان در کودک را با مشکل مواجه میسازد
و مشکل در تنظیم هیجانات نیز منجر به غذاخوردن هیجانی در کودکان می گردد .از طرفی،
مادرانی که میزان ذهن آگاهی باالتری دارند ،در وعده های غذایی نیز ذهن آگاهی داشته و

نسبت به هیجانات و رفتارهای غذاخوردن خود و کودکشان آگاهند و این آگاهی باعث کاهش
رفتارهای نامطلوب غذاخوردن می گردد و کودکان نیز از طریق الگوی یادگیری اجتماعی
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این مفاهیم را فرا می گیرند .مطالعه حاضر با برخی محدودیت ها مواجه بود .از آنجایی که

برخی مادران موفق به حضور در جلسه نشدند ،پرسشنامه ها در خانه تکمیل شد .تعداد زیاد
سؤاالت از دیگر محدویت های مطالعه حاضر بود .ممکن است مشکالت روانشناختی مادر
و کودک در نتایج مطالعه تأثیرگذار باشد و این متغیر کنترل نشد .در مطالعات آینده پیشنهاد
می گردد در کنار سنجش در شرایط استاندارد ،جهت سنجش دقیق و کاهش تعداد سؤاالت
از نرم افزار برای سنجش متغیرهایی چون تنظیم هیجان و ذهن آگاهی بهره جست .همچنین

پیشنهاد می گردد از طریق پرسش مشکالت روانشناختی همراه شرکت کنندگان کنترل گردد.
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