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  والدگریهای ابعاد شخصیت و شیوه بینی ترس از غذاهای جدید از طریقپیش

 

  3عباس ابوالقاسمی، 2*رضا شباهنگ، 1فرزین باقری شیخانگفشه

 شناسی عمومی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه گیالن، رشت، ایرانروان ارشد . دانشجوی کارشناسی7

 ایران تهران، تهران، دانشگاه تربیتی، علوم و شناسیروان دانشکده عمومی، شناسیروان ارشد کارشناسی . دانشجوی5

 ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه گیالن، رشت، ایران، دانشکده شناسیروان. استاد گروه 9

 73/19/31تاریخ پذیرش:  75/71/39تاریخ دریافت: 

 چکیده

تواند پیامدهای مضری برای شوود که میاجتناب و بیزاری از غذاهای جدید تعریف می به عنوان ترس از غذاهای جدید زمینه و هدف:

بینی ترس از غذاهای جدید از طریق بررسی ابعاد پیشدر پی داشوته باشود. در همین راسوتا، پشوهش رابور با هد   و نوجوانان کودکان

 های والدگری است. شخصیتی و شیوه

شهر  5آموزان مدارس متوسطه دوره اول ناریه بود. جامعه آماری پشوهش شامل دانش همبستگیاز نوع  توصیفی و طرح پشوهش :روش

گیری در دسترس انتخاب با روش نمونهآموز پسر و دختر دانش 011ای به تعداد که از آن نمونه بود 7932-7939رشت در سال تحصیلی 

کودکان  شووخصوویت بزرگ عامل پنج(، 7335جدید )پلینر و هابدن،  غذاهای از ترس هایپرسووشوونامه ها،آوری دادهبرای جمع دند.شوو

رگرسووویون با روش ها داده پایانشووود. در داده  آموزاندانش( به 7319)بامریند،  والدگری هایشووویوه( و 5119 ،و همکاران باربارانلی)

 شدند. بررسی گامبهگام صورتبهچندگانه 

( p<17/1) ثباتی هیجانیبی و پذیریوافق، تگشودگی-هوش (،p<12/1) گردیبرون -انرژیابعاد شوخصیتی نتایج نشوان داد،  ها:یافته

ری های والدگشووویوه ترس از غذاهای جدید از طریقنشوووان داد که  . همچنین نتایجبینی کنندرا پیشترس از غذاهای جدید  توانسوووتند

 (. p<17/1)بینی است قابل پیش گیرانهو سهل گیرانهسختمقتدرانه، 

و  یاز طریق بررسووی ابعاد شووخصوویترا ترس از غذاهای جدید  بینیو امکان پیش ارتباط آمدهدسووتبهدر مجموع، نتایج  گیری:نتیجه

جاد شوویوه یاگردی و توان یا بهبود بعد شووخصوویتی برونپشوهش، می این های راصوول ازبر طبق یافته دهند.نشووان می والدگریهای شوویوه

 .  را کاهش داد استمرتبط  یشناختروانوالدگری مقتدرانه، میزان ترس از غذاهای جدید که با بسیاری از اختالالت جسمانی و 

 ، نوجوانانوالدگری هایشخصیت، شیوه ترس از غذاهای جدید، ابعاد؛ هادواژهیکل
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 مقدمه
 نعنوابهمتنوعی از غذاها،  ی دامنهرژیم غوذایی متعوادل بر پوایه

(. مصر  7) آیدمی رساببهمعقول برای سالمتی  ییغذا میرژ

و   7هامغذیرفع کوافی نیوازهای درشوووتغوذاهوای متنوع برای 

شتر، بی یغذا با تنوع انتخاب کودکانالزامی است.  5هاریزمغذی

در همین  .(5ای بهتری دارند )های کیفیت تغذیهظاهراً شوواخ 

نار ک یعنیاز غذاهای جدید  اجتناببسوویاری از کودکان رابطه، 

این  دهند.را نشووان می غذاهایی که برایشووان ناآشوونا اسووت زدن

ترس از غذاهای . (9نام دارد ) 9پودیوده ترس از غوذاهای جدید

اجتناب و بیزاری از چشووویدن غذای ناآشووونا بوه عنوان  جودیود

موجب تمایل به مصر  هرباره و دوباره ( و 0شود )تعریف می

چشووویدن غذاهای دیگر  محودود کردنغوذاهوای مشوووخ  و 

ترس از غذاهای جدید، نوعی  رسووود(. بوه نرر می2شوووود )می

است  0یزخواریچهمهکننده مرتبط با مسولله محافرت سومیمکان

و  که ریوانات شوووودتلقی میای کنندهمکانیسوووم مراقبت( و 9)

توانند مضوور باشووند، منع ها را از مصوور  چیزهایی که میانسووان

را به انتخاب غذاهای آشووونا و امن  هاآن، رالنیدرعکند و می

 با وجود (.1)کند غذاهای جدید و ناآشووونا هدایت می یجابوه

د توانمی سووومیمکاننقش تطوابقی ترس از غوذاهای جدید، این 

( و بسوویاری از 9مانع از مصوور  غذاهای سووالم متنوع شووود )

های محدود غذایی، تنوع کم و هوا همچون انتخوابکشووواکش

هاو مغذینق  در درشوووت و کیفیوت نوامناسوووب رژیم غذایی

واردل و همکاران، مصر  کم (. 9) داردها را در پی ریزمغذی

با ترس از غذاهای ها و گوشت را در کودکان سوبزیجات، میوه

(. گالووی، لی و بیرچ بیان 8) کردندگزارشووسوواله  9تا 5 جدید

، کودکانسوووایر سوووالوه کمتر از 1کردنود، دختران نلوفوبیو  

یونگ چو و سوک چو اظهار (. 3کنند )سوبزیجات مصر  می

روه باال نسبت به گ ترس از غذاهای جدیدداشتند، گروه افراد با 

پوایین، تموایوول کمتری برای  ترس از غوذاهوای جودیوودافراد بوا 

                                                            
1. Macronutrients 

2. Micronutrients 

3. Food neophobia 

4. Omnivore’s dilemma 

5. Non-traditional food 

کاپیوال و همچنین (. 71) داشووتند 2مصوور  غذاهای غیرمحلی

 کمبود با ترس از غذاهای جدیدرادنبواش مطرح کردنود، افراد 

کننوود و منیزیم را تجربووه می  9تکثیرنشوووده هووایپروتلین، چربی

کودکان را  توانودمی بنوابراین ترس از غوذاهوای جودیود (؛77)

قرار بسووویاری ای معرض عوادات غوذایی بود و اختالالت تغذیه

 دهد.

 و ترس از غذاهای جدید کودکان برکه یکی از متغیرهایی 

ت. ها اسآنهای شخصیتی ، ویشگیشودمیواقع  مؤثر نوجوانان

همچون انگیزش، شووخصوویت و  یشووناختروانبررسووی عوامل 

دهد این عوامل نسووبت به غذا و مواد غذایی نشووان می بازخورد

 ریتأثای همچون ترس از غذاهای جدید ذاتواً بر رفتارهای تغذیه

ی  ویشگی  عنوانبهترس از غوذاهای جدید (. 2د )نوگوذارمی

رفتارهای  ها وکه در بازخوردشووود تلقی می 1شووخصوویتی پایدار

رتبط های شخصیتی پایدار میابد و با سایر ویشگیکلی بروز می

ترین ویشگی شووخصوویتی که در رابطه با مشووخ (. 75اسووت )

ترس از غذاهای جدید مطرح شووده است، جستجوی رساسیت 

(. افرادی که بیشتر در جستجوی رساسیت در طبیعت 79) است

(. 3را دارند ) تری از ترس از غذاهای جدیدهستند، سطح پایین

( همبستگی منفی ترس از غذاهای جدید با 70) آلی و همکاران

(، 72ابوووطراب )جسوووتجوی رسووواسووویوت را گزارش دادند. 

( نیز از عوامل شووخصوویتی 71رنجوری )( و روان79گشووادگی )

 رانپلینر و همکادیگر مرتبط با ترس از غذاهای جدید هسووتند. 

باالتر  8رالتهایی که در میزان ابووطراب گزارش دادند، نمونه

ر بودند، ته از میانگین پایینکهایی از میانگین بودند نسبت به آن

کردنود. مطالعات نشوووان غوذاهوای جودیود کمتری امتحوان می

دهند، داروهای بوود ابطراب همچون کلوردیازپوکسید از می

ها کاسوووت. در واقع میزان میزان ترس از غوذاهای جدید موش

ابزار سووونجش رفتاری  عنوانبه از غوذاهوای جدید عمدتاًترس 

  (.78شود )استفاده می 3مانند -بنزودیازپین یداروهای ریتأثبرای 

6. Monounsaturated fats 

7. Trait 

8. State anxiety 

9. Benzodiazepine-like drugs 
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سوووت کووه بووا ترس از ا متغیر دیگری والوودگریالگوهووای 

مفهوم  .اسوووتمرتبط  کودکووان و نوجوانووانغووذاهووای جوودیوود 

و رفتارها که  بازخوردها 7شوووناسووویسووونخ، والدگریالگوهای 

ی والوودگری بووا کننوود والوودین چگونووه در دامنووهمشوووخ  می

 عمدتاً والدگری(. 73) شوووندمیکنند، تعریف کودکان تعامل 

 یواستنخبه چهار گونه که بر طبق ابعاد صمیمیت یا مسلولیت و 

دهند، متفاوت کوه والدین نشوووان می مهوارگرییوا میزان  بودن

صووومیمیت و  صوووورتبهانه مسوووتبد والدگریهسوووتند. سوووب  

شووود. زیاد مشووخ  می مهارگریانترارات و مسوولولیت کم و 

صوومیمیت، مسوولولیت و  صووورتبهمقتدرانه  والدگریسووب  

 رتصوووبهگیر آسووان والدگریو سووب   ؛زیاد بودن یخواسووتن

ن شود. همچنیکم تعریف می بودن یخواسوتنصومیمیت زیاد و 

م را ک بودن یخواسووتنتوجه، صوومیمیت و بی والدگریسووب  

 والدگریهای رسووود سوووب به نرر می (.51شوووود )شوووامل می

سازنده  کمتر تحولیهای مختلف گیر در جنبهمسوتبدانه و آسان

تواند در رابطه با ( که این موبووووع می73و تطوابقی هسوووتنود )

یار والدین نقشووی بسترجیحات غذایی کودکان نیز صود  کند. 

ترجیحات غذایی کودکان  هوا ودهی عوادتدر شوووکول یمهم

بر  والدگریشوووواهود بسووویواری وجود دارند که (. 57دارنود )

 ریتأث والدگریخوراک کودکان و خوراک و وزن کودکان بر 

پشوهش طولی اسووکینر و همکاران نشووان داد، (. 55گذارند )می

ترجیحات غذایی مادران و کودکان مرتبط هستند و ترجیحات 

ذارند گمی ریتأثمادران بر ترجیحات غذایی فرزندانشان  ییغذا

 های غذایی، انتخابفالسوویگلیا و همکاران گزارش دادند(. 59)

ذارند گمی ریتأثهای فرزندان به غذاهای جدید والدین بر پاسخ

کرمرس و همکوواران مطرح کردنوود، نوجوانووان همچنین (. 50)

 گیر نسووبت به نوجوانانآسووان والدگریوالدین با سووب   دارای

ات جاعتنا، از میوهوالدین با سووب  مقتدرانه یا سووب  بی دارای

، سووب  کردبلیسووت اظهار  (.52کردند )بیشووتری اسووتفاده می

رتبط جات ممقتدرانه با مصر  بهتر سبزیجات و میوه والدگری

مطرح کردند،  همچنین واردل، کوارنول و کوک(. 51اسوووت )

                                                            
2. Typology 

والدین با ترس از خوردن غذاهای جدید و مصووور   مهارگری

 (.59جات و سبزیجات در کودکان همبستگی دارد )میوه

در مجموع، مطوالعوه پودیده ترس از غذاهای جدید به دلیل 

ت اش بسیار الزامی اسشووناختیشووناختی و روانزیسووت راتیتأث

که در این بین بررسی رابطه ترس از غذاهای جدید و متغیرهای 

 والدگریهای های شووخصوویتی و سووب همچون ویشگی مهمی

رائز اهمیت اسوت. پی بردن به این مسلله که آیا ارتباطی بسویار 

ای ههای شخصیتی و سب بین ترس از غذاهای جدید، ویشگی

کودکان وجود دارد یا خیر و همچنین فهم این نکته  والودگری

سی ربینی ترس از غذاهای جدید از طریق برامکان پیشکه آیا 

 کودکان و نوجوانان والدگریهای شووخصوویتی و سووب ابعاد 

شووود. بر همین اسوواس وجود دارد یا خیر، بسوویار مهم تلقی می

بینی ترس از غذاهای جدید از پیشهد  از پشوهش رابووور، 

ست اطریق بررسوی ابعاد شخصیتی و سب  والدگری نوجوانان 

دسته  این تا با افزایش آگاهی در این روزه، شرایط بهتری برای

 از کودکان و نوجوانان فراهم نمود.

 روش
طرح پشوهش کننردگران: الف( طرح پژوهش و شرررکرت

است. جامعه آماری پشوهش شامل  همبستگیاز نوع توصیفی و 

نهم مدارس متوسطه  تا های هفتمآموزان پسر و دختر پایهدانش

 7932-7939دوره اول ناریه دو شووهر رشووت در سال تحصیلی 

 39آموز دختر )دانش 511آموز پسوور و دانش 511ها بود. نمونه

 731آموز پووایووه هشوووتم، دانش 771آموز پووایووه هفتم، دانش

 گیری در دسووترسآموز پایه نهم( بودند که با روش نمونهدانش

، ها به پشوهش سووونهای ورود آزمودنیانتخاب شووودند. مالک

 آموزان، ربایتو ربایت دانش مقطع تحصویلی )هفتم تا نهم(

های خروج از تحقیق، والدین و مسوولولین مدرسووه بود و مالک

کننده، عدم ربووایت وجود اختالالت جسوومانی و روانی ناتوان

   شد.آموزان، والدین و مسلولین مدرسه را شامل میدانش
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 ب( ابزار

توسوووط پلینر و  مقیاساین : 7جدید ترس از غذاهای مقیاس. 7

برای سووونجش ترس از غذاهای جدید  7335در سوووال  هوابدن

ررسب طیف ب دارد. این مقیاس سؤال71که  سواخته شوده است

 مخووالفم تووا کووامالً ای از کووامالًدرجووه 1لیکرت، یوو  مقیوواس 

بازآزمایی و ثبات درونی  اعتبارشوووود و از موافقم را شوووامل می

نشان  5رفتاریروایی بخشی برخوردار است. سه مطالعه ربایت

رفتار انتخاب غذا را  مقیواس ترس از غذاهای جدیدداد نمرات 

رس از مقیاس تبینی کردند. همچنین نمرات در آزمایشگاه پیش

 ی، سن، زیرمقیاس جستجو9صفت  با ابوطراب غذاهای جدید

های ترس از پدیدهتجربه در مقیاس جسوووتجوی رسووواسووویت، 

و آشونایی کلی و تجربه غذاهای ناآشنا  ،کلی صوورتبه جدید

پرسووشوونامه دو عامل را  هایگویهکلی،  طوربه(. 51ود )مرتبط ب

برای  عدم عالقهمربوط به عالقه/عامل شووووند. اولین شوووامل می

 عامل غوذاهوای جودید و محلی اسوووت و دومین امتحوان کردن

توجهی نسووبت به غذاهای ناشووناخته را نگرانی کلی در مقابل بی

 آلفای برایبهابدن،  (. طی پشوهش پلینر و58) شودشامل می

در هر دو گروه  مقیواس ترس از غوذاهای جدیدرونبوا  برای ک

بود. همچنین نمرات در دامنه  88/1ای( نمونه 12و  792نمونوه )

 اعتباربودند.  89/77 اریانحرا  معو  27/90با میانگین  98تا  71

در سووه گروه متفاوت  مقیاس ترس از غذاهای جدیدبازآزمایی 

گیری شوود. برای دو گروه، میانگین درونی بین دو اجرای اندازه

به دست  81/1و  37/1 بازآزماییارتباط  هفته بود و 9پرسشنامه 

 به دست 85/1هفته،  72برای گروه سوم با فاصله اجرای آمد و 

رویز و همکاران برای نسوووخه اسووویانیایی  -(. فرناندز51) آمود

 اریانحرا  مع، 10/97ترس از غذاهای جدید، میانگین  مقیواس

. ارتباط بین کردنودرا گزارش  85/1و آلفوای کرونبوا   38/71

و تمایل به خوردن دو غذای  مقیواس ترس از غوذاهوای جودید

(. همچنین پرویاتو و بهرنس آلفای 53ید شووود )نیز تأی نواآشووونا

                                                            
1. Food neophobia scale (FNS) 

2. Behavioral validation study 

3. Trait anxiety 

4. Big five questionnaire for children (BFQ-C) 

5. Agreeableness 

 37/1 هارا در برزیلی مقیواس ترس از غذاهای جدیدکرونبوا  

 (.91بیان کردند )

این : 0. پرسوووشووونامه پنج عامل بزرگ شوووخصووویت کودکان5
در ی راباسووکا و پاسووتورلکاپرارا، ، باربارانلیپرسووشوونامه توسووط 

تهیوه شوووده اسوووت. این پرسوووشووونوامه مقیاسوووی  5119سوووال 

دهی برای ارزیابی پنج عامل بزرگ شخصیت بوده خودگزارش

. در اولین رودمیبوه کار سوووال و بواالتر  8کوه برای کودکوان 

پرسووشوونامه پنج مناسووبی برای  یسووجروانهای مطالعه، ویشگی

ای از کودکان در نمونه عوامول بزرگ شوووخصووویوت کودکوان

آمد. نتایج راصووول از تحلیل عوامل  به دسوووتمودارس ایتوالیا 

دهنده تشووابه آن راکی از وجود پنج عامل بزرگ بود که نشووان

از  آمده دسوووتبههای . همچنین دادهاسوووتبا پنج عامل بزرگ 

آمووزان بووا اطووالعووات موووجووود از دهووی دانووشخوودگووزارش

همگرا بود.  ،هاها از شوووخصووویت آنبندی والدین و معلمدرجه

نامه پرسووشوونتایج مطالعات راکی از وجود اعتبار مناسووب برای 

. در (97) بوده اسوووتپنج عامل بزرگ شوووخصووویت کودکان 

پشوهشوی که توسط موریس و همکاران صورت گرفت، آلفای 

ثباتی بی ؛81/1 ، 2پذیریتوافقبرای  آمده دسوووتبوهکرونبوا  

 -هوووش ؛18/1، 1گووردیبوورون -انوورژی ؛89/1،  9هوویووجووانووی

بود. همچنین  10/1 ، 3گراییوجوودانو  ؛17/1 ، 8گشوووودگووی

آزمون را با همبسووتگی میان  زمانهمموریس و همکاران روایی 

و آزمون سووه  کودکان شووخصوویت بزرگ عامل پنج پرسووشوونامه

عوامل  بینعاملی آیزن  مورد بررسی قرار دادند که همبستگی 

همچنین در ایران، یوسفی (. 95آمد ) به دسوت 17/1تا  99/1از 

زاده با بررسی پرسشنامه شخصیتی آیزن  و پرسشنامه و مالعلی

 گزارش کردنوودپنج عوواموول بزرگ شوووخصووویووت کودکووان 

ی گردثبوواتی هیجووانی، برونرنجورخویی آیزنوو  بووا بیروان

و همچنین  ،گشوووودگی-برونگردی و هوش -آیزن  با انرژی

 پووذیریبودن و توافقآیزنوو  بووا بوواوجوودان گسوووسوووتگیروان

6. Emotional instability 

7. Energy-extraversion 

8. Intellect-openness 

9. Conscientiousness 
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یوسوووفی و مالعلیزاده بوووریب آلفای همبسوووتگی مثبت دارد. 

، 18/1بودن ، باوجدان10/1ثبواتی هیجوانی کرونبوا  را برای بی

-و هوش 15/1پووذیوری ، تووافوق92/1گوردی بورون -انورژی

نتوایج راصووول از . همچنین کردنود گزارش 15/1گشوووودگی 

ای نشان نفری در فاصووله دو هفته 91پایایی بازآزمایی در نمونه 

بودن ، باوجدان85/1ثباتی هیجانی زمایی بیداد کوه پوایایی بازآ

-و هوش 98/1پذیری ، توافق91/1گردی برون -، انرژی97/1

 (.99بود ) 28/1گشودگی 

از نرریه  با اقتباساین ابزار  :7والدگریهای . پرسووشوونامه شوویوه9

برای بررسوووی الگوهووای نفوذ و  (7319) بووامرینوود والوودگری

 91سواخته شده است. این پرسشنامه شامل  والدگریهای شویوه

 71به شووویوه آزادگذاری مطلق، گویه آن  71اسوووت که  گویه

به شووویوه اقتدار منطقی گویه  71و ، به شووویوه اسوووتبدادی گویه

شوووود و بررسوووب طیف والودین در پرورش فرزنود مربوط می

شووود و به ای مشووخ  میدرجه 2ی  مقیاس بر روی  لیکرت

با جمع نمرات، سه نمره  .گذاری شوده استنمره 1-0ترتیب از 

ه برای هر آزمودنی بوو مقیوواسمجزا در مورد هر یوو  از خرده

در پشوهش فراهینی و همکوواران اعتبووار  (.90آیوود )دسوووت می

برای الگو استبدادی،  10/1پرسوشنامه از طریق آلفای کرونبا ، 

ه برای الگو آزادگذار ب 19/1و  ،برای الگو اقتودار منطقی 15/1

جوادی طر ، شوووعیری و رکیم(. همچنین بی92دسوووت آمد )

برایب همسانی درونی پرسشنامه را در دانشجویان با استفاده از 

، شوویوه 93/1بووریب آلفای کرونبا  برای شوویوه آزادگذاری 

گزارش کردند  13/1و شووویوه اقتدار منطقی  ،11/1مسوووتبودانه 

آزادگذاری، اسوووتبداد و اقتدار پدر را به  اعتبوار(. بوری نیز 99)

آزادگوذاری، اسوووتبداد و  اعتبوارو  35/1و  82/1، 11/1ترتیوب 

 (.91بیان کرد ) 18/1و  98/1، 18/1اقتدار مادر را به ترتیب 

ها و اخذ مجوز از سوووازمان پس از همواهنگی: ج( روش اجرا

 گیریرشت، با استفاده از روش نمونه 5پرورش ناریه وآموزش

هووای هفتم، هشوووتم و نهم پووایووهآموز دانش 211در دسوووترس، 

 521) 7932-7939مدارس متوسطه دوره اول در سال تحصیلی 

آموز پوایه دانش 39آموز دختر: دانش 521آموز پسووور و دانش

( آموز پایه نهمدانش 731آموز پوایه هشوووتم، دانش 771هفتم، 

وی آنها ر برمطالعه در این پشوهش  انتخاب شوودند و ابزار مورد

به  آزمودنیهای صوود گیری، دادهاجرا شوود. پس از اتمام نمونه

 رذ  مطالعه پاسووخدهی از در دقت و عدم بودن دلیل ناق 

منرور رعایت نکات اخالقی پشوهش، ابتدا بههمچنین . شووودند

آموزان، والدین و مسووولولین جلب شووود و این ربوووایت دانش

از  انجووام  ر مررلووهآموزان داده شووود تووا در هامکووان بووه دانش

پشوهش که تمایل داشتند، انصرا  دهند و به آنها اطمینان داده 

شوود که اطالعات راصوول از پشوهش به صووورت گروهی مورد 

شوووان محرموانه تحلیول قرار خواهود گرفوت و اطالعوات فردی

، توبووویحوواتی در مورد قبوول از اجرای مطووالعووهخواهوود مووانوود. 

موزان، والدین و آموبووووع، روش و اهودا  پشوهش به دانش

های به دست آمده بذای تحلیل داده مسولولین مدرسوه داده شد.

ام به گ های همبستگی پیرسون و رگرسیون جندگانهنیز از روش

 استفاده شد. گام

 هایافته
و متغیرهای پشوهش گزارش  توصیفی هایشاخ  7 جدول در

 شووخصوویت توافق پذیری ابعادشووده اند. با توجه به این جدول، 

(219=r( روانجوری ،)793/1=rو وظیفه )( 915/1شناسی=r با )

 17/1ترس از غذاهای جدید رابطه مثیت معنی داری در سووطح 

 -نتایج نیز بیانگر همبسووتگی منفی ابعاد شووخصیت انرژی دارند.

( با r=-015/1گشوووودگی )-( و هوشr=-205/1برون گردی )

همچنین شوویوه . اسووت 17/1سووطح  ترس از غذاهای جدید در

با  (r=751/1سخت گیرانه )و  (r=551/1گیرانه )والدگری سهل

 17/1ترس از غذاهای جدید رابطه مثبت معنی داری در سووطح 

( با ترس r=-099/1شوویوه والدگری مقتدرانه ) . در مقابل،دارند

.دارد 17/1از غذاهای جدید رابطه منفی معنی داری در سطح 

 

 

                                                            
1. Parenting style inventory (PSI) 
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 متغیرهای پژوهش همبستگی ماتریس: 1جدول 

3 8 1 6 5 4 3 2 1 SD شماره منغیر میانگین 

        7 11/9  01/97 پذیریتوافق   7 

       7 1/780** 39/8  11/92 ثباتی هیجانیبی   5 

      7 -1/958** -1/023** 71/3  91//95 برون گردی-انرژی   9 

     7 1/995** 113/1-  -1/927** 19/9  11/97 گشودگی-هوش   0 

    7 -1/235** -1/591** 1/901** 1/281** 10/9  85/91 بودنباوجدان   2 

   7 1/789** 131/1-  -1/799** 125/1  1/725** 198/2  08/58 گیرانهسهل   9 

  7 1/971** 190/1  121/1-  -1/515** 1/552** 181/1  71/9  71/58 گیرانهسخت   1 

 7 -1/010** -1/030** -1/223** 1/019** 191/1  -1/535** -1/253** 21/1  28/93  8 مقتدرانه 

1 -1/099** 1/751** 1/551** 1/915** -1/015** -1/205** 1/793** 0/219** 11/1  21/91  3 ترس از غذاهای جدید 

 

 روی از نوجوانانجدید  غذاهای از ترس بینی پیش برای

 به هچندگان رگرسیون والدگری، از هایشیوه و شوخصیت ابعاد

 -ژیانرمتغیر  اول گام در که .شد اسوتفاده گام به گام صوورت

، گیرانهسووخت سوووم مقتدرانه، درگام دوم گام ، درگردی برون

 ر، دگشودگی-هوش پنجم گام گیرانه، درسوهل چهارم گام در

 وارد انیهیج یثباتبی هفتم گام در و ،پذیریوافقت شووشووم گام

 وکردند  رفظ گام هفت طی را خود داریمعنی و شووده معادله

 از دنرسووی داری معنی سووطح به چون شووناسوویوظبفه متغیر تنها

 گزارش رگرسیون تحلیل نتایج 5 جدول در .شود رذ  معادله

 اند.شده
 

 بینپیش متغیرهای بر از غذاهای جدیدترس  رگرسیون آماری هایمشخصه و واریانس رگرسیون، تحلیل مدل خالصه :2جدول 

AR2 R2 R P F مجذورات مجموع میانگین df گام مدل شاخص ها مجموع مجذورات 

535/1  53/1  20/1  117/1  93/792  
53/2821  

07/92  

7 

938 

53/2821  

11/70130  

 رگرسیون

 باقیمانده
7 

789/1  01/1  93/1  117/1  98/781  
91/0129  

91/59  

5 

931 

57/3211  

13/71000  

 رگرسیون

 باقیمانده
5 

197/1  21/1  17/1  117/1  59/799  
18/9911  

13/50  

9 

939 

90/71799  

92/3878  

 رگرسیون

 باقیمانده
9 

179/1  25/1  15/1  117/1  05/711  
39/5238  

73/50  

0 

932 

80/71932  

79/3229  

 رگرسیون

 باقیمانده
0 

118/1  25/1  15/1  117/1  91/88  
12/5775  

89/59  

2 

930 

58/71291  

17/3937  

 رگرسیون

 باقیمانده
2 

113/1  29/1  19/1  117/1  21/19  
21/7137  

07/59  

9 

939 

19/71103  

39/3515  

 رگرسیون

 باقیمانده
9 

111/1  20/1  19/1  117/1  52/91  
51/7222  

75/59  

1 

935 

37/71889  

18/3192  

 رگرسیون

 باقیمانده
1 

 .برون گردی -انرژی :بین پیش متغیر :7 گام

 ، مقتدرانه.برون گردی -انرژی :بین پیش متغیر: 5گام 

 گیرانه. ، مقتدرانه، سختبرون گردی -انرژی :بین پیش متغیر: 9گام 

 گیرانه.گیرانه، سهل ، مقتدرانه، سختبرون گردی -انرژی :بین پیش متغیر: 0گام 

 .گشودگی-هوشگیرانه، گیرانه، سهل ، مقتدرانه، سختبرون گردی -انرژی :بین پیش متغیر :2گام 

 .پذیری وافقت ،گشودگی-هوش گیرانه،سهل گیرانه، سخت مقتدرانه، ،برون گردی -انرژی :بین پیش متغیر: 9گام 

 .ثباتی هیجانیبی پذیری، وافقت ،گشودگی-هوش گیرانه،سهل گیرانه، سخت مقتدرانه، ،برون گردی -انرژی :بین پیش متغیر: 1گام 
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 گرفت نتیجه توان ، می5جدول  در مندرج نتایج براسوواس

 ن،بیپیش متغیرهای روی ازجدید  غوذاهای از ترس تبیین در

 مالک منغیر واریانس از R2=20/1 بینپیش متغیرهای مجموع

 درصد 20 بینپیش متغیرهای یعنی کنند می بینیپیش و تبیین را

 -انرژی .کننوودمی تبیین راجوودیوود  غووذاهووای از ترس نوموره

 9 گیرانهدرصوود، سووخت 78 درصوود، مقتدرانه 53گردی برون

 و پذیریوافق، تگشودگی-هوش درصد، 7 گیرانهدرصد، سهل

 غذاهای از ترس تغییرات از درصوود 7 از کمتر ثباتی هیجانیبی

 برای شوووده مشووواهده F میزان. کنندمی بینیپیش راجودیود 

 نشان یافته این .است معنادار 117/1 سطح در بینپیش متغیرهای

 ینیبپیش به قادر داریمعنی صووورت به متغیر 1 این که دهدمی

 بووورایب ، نیز9جدول  در .هسوووتند ترس از غوذاهوای جودید

 داریمعنی بررسی و شده استاندارد و نشده استاندارد رگرسیون

 .اندشده گزارش برایب این
 

 بین پیش متغیرهای روی ترس از غذاهای جدید گام به گام رگرسیون ضرایب :3جدول 

 شاخص ها

 متغیرها
B  خطای استانداردb ß t معناداری 

 117/1 11/01 - 71/7 79/00 عرض از مبدا

 117/1 -89/75 -20/1 19/1 -07/1 گردیبرون -انرژی

 117/1 -11/77 -05/1 19/1 -01/1 مقتدرانه

 117/1 15/2 51/1 10/1 59/1 گیرانهسخت

 117/1 53/9 79/1 12/1 71/1 گیرانهسهل

 113/1 -95/5 -70/1 19/1 -72/1 گشودگی-هوش

 112/1 89/5 79/1 12/1 79/1 پذیریتوافق

 172/1 00/5 71/1 19/1 18/1 ثباتی هیجانیبی

 

بر ترس از  گردی برون -انرژیاثر ، 9جودول بوا توجوه بوه 

-اثر هوش ،17/1و در سوووطح نفی ( م=20/1ß) غذاهای جدید

و در نفی ( م=70/1ß) بر ترس از غوذاهوای جدید گشوووودگی

 بر ترس از غووذاهووای جوودیوودپووذیری اثر توافق ، 12/1سوووطح 

(79/1ß=م )رس بر تثباتی هیجانی اثر بی، 12/1و در سطح  ثبت

، معنادار 12/1در سوووطح  ( مثبت و=71/1ß) از غذاهای جدید

ر بوالدگری مقتدرانه  هایشیوهداری همچنین نتایج معنیاست. 

 اثر ، 17/1سووطح و در  نفی( م=20/1ß) ترس از غذاهای جدید

( =51/1ß) ترس از غذاهای جدید گیرانهسخت شیوه والدگری

ر ب گیرانهسهل شیوه والدگری اثرنیز و  ، 17/1مثبت و در سطح 

 ،17/1مثبت و در سوووطح  (=79/1ß) ترس از غوذاهای جدید

 گردی، برون -انرژیابعاد شوخصیت در واقع،  .اسوتمعنی دار 

 ترس از غذاهای با مقتدرانه شیوه والدگری گشودگی و-هوش

 نشانگر آن است که هرچه قدر همبستگی منفی دارند که جدید

ی الدگرو شیوهگشودگی و -هوشگردی،  برون -انرژیمیزان 

اال باشووود، میزان ترس از غذاهای مقتودرانوه در دانش آموزان ب

ابعاد  راما مثبت بودن اث؛ جودید وی پایین خواهد بود و برعکس

لدگری وا شوویوهثباتی هیجانی و بیپذیری و توافقشووخصوویت 

نشوانگر آن است هر چه قدر میزان  گیرانهو سوخت گیرانهسوهل

و گیرانه لسهوالدگری  شویوهثباتی هیجانی و بیپذیری و توافق

میزان ترس از غذاهای  آموزان باال باشد،در دانش گیرانهسخت

 جدید نیز باال خواهد بود.

 گیریبحث و نتیجه
پشوهش رابووور به منرور بررسوووی رابطه بین ترس از غذاهای 

ر طو همان .انجام شد شیوه هایهای شخصیتی و جدید، ویشگی

 تواند متاثر از بسوویاریترس از غذاهای جدید میکه گفته شوود، 

رس با تاست که  متغیرهاییاز عوامل باشود. شوخصیت از جمله 

ین دریافتند که بپلینر و لوئون . اسوووتاز غذاهای جدید مرتبط 
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 9، خجالت5پذیریهیجان ، 7مزاجترس از غذاهای جدید با ابعاد 

(. 75های منفی به غذاها همبستگی مثبت وجود دارد )و واکنش

آلی و همکاران کمبود ویشگی جستجوی رساسیت را در افراد 

در همین رابطه (. 70غوذاهوای جدید نشوووان دادند )بوا ترس از 

کردند، دختران با ترس از غذاهای  مطرحگوالووی و همکاران 

تر بودند و مادران با ترس از غذاهای جدید جودید، مضوووطرب

ارتباط ابعاد شوخصیتی و  نیز نتایج پشوهش رابور (.3داشوتند )

 -انرژیبدین معنا که ، دهدمینشوووان  ترس از غذاهای جدید را

 و پذیریوافق، تگشودگی-هوشو  17/1 در سطح گردی برون

 به صووورت معناداری توانندمی 12/1 در سووطح ثباتی هیجانیبی

 ابعاد شوووخصووویتی از بینی کنند.ترس از غذاهای جدید را پیش

توانند گذارند میثیراتی که بر ترجیحات و انتخاب میأطریق تو

کودکانی که ترس بر ترس از غذاهای جدید موثر واقع شوووند. 

گرایی و گشوووودگی کمتری از غوذاهوای جدید دارند، از برون

نوان به ع بدین معنا که جسوتجوی رسواسیت ؛برخوردار هسوتند

در  را نقش مهمی که گردی و گشوووودگیعاملی مهم در برون

به  .ها کمتر اسوووتدر آن (79) دترس از غذاهای جدید ایفا کن

تری از پایین سطحبیانی دیگر، افراد با جستجوی رسایت بیشتر، 

در همین رابطه، (. 3) کنندرا تجربه میترس از غوذاهای جدید 

کنند بین ترس از غذاهای جدید بیان می( 70آلی و همکواران )

ل در مقابو جسوتجوی رسواسویت همبستگی منفی وجود دارد. 

ی، گشووودگی و گردهای شووخصوویتی متضوواد با برونمشووخصووه

رس از ت سووطح بیشووتر کنندهبینیجسووتجوی رسوواسوویت پیش

ثباتی هیجانی به عنوان بعد غذاهای جدید هسوووتند. همچنین بی

شوووخصووویتی دیگر بوا برهم زدن ثبوات هیجوانی در مواجهوه با 

گذارد. در غوذاهوای جدید، در ترس از غذاهای جدید تاثیر می

پلینر و همکوواران کمتر امتحووان کردن غووذاهووای همین رابطووه، 

جدید را در افرادی که میزان ابووطراب رالت باالتر از میانگین 

خوردار برتر هایی که از میانگین پاییننسوووبوت به آن داشوووتنود

شووخصوویت و ابعاد آن همچون  بنابراین؛ کردنددند، گزارش بو

                                                            
1. Temperament 

2. Emotionality 

از ی ثبوواتی هیجووانپووذیری و بیگردی، گشوووودگی، توافقبرون

وانند تهای غذایی، میثیرگذاری بر ترجیحات و انتخابأطریق ت

در واکنش بوه غوذاهوای جدید باشوووند و ترس از  موثرعواملی 

ی بدین معنا که ابعاد شووخصوویت بینی کنند.غذاهای جدید را پیش

صووورت مثبت و ابعاد شووخصوویتی ه گردی و گشووودگی ببرون

ر بووه قوواده صوووورت منفی ثبوواتی هیجووانی بووپووذیری و بیتوافق

 .هستند آموزانبینی غذاهای جدید در دانشپیش

رابطووه آن بووا ترس از  در این پشوهش متغیر دیگری کووه

بود  والدگری شیوه هایبررسوی شود،  نوجوانانغذاهای جدید 

رفوت بوا ترس از غذاهای جدید کودکان مرتبط کوه انتروار می

 غذایی ترجیحات کردند، مطرح همکاران و اسوووکینر باشووود.

واردل  (.59) اسووت مرتبط کودکان غذایی ترجیحات با مادران

والدین و  مهارگریشوووان، ارتباط بین و همکاران طی بررسوووی

ته الب ،دادند گزارشجات و سبزیجات کودکان را مصور  میوه

در رابطوه بوا جنسووویت تفاوت معناداری دیده نشووود. مصووور  

جدید والدین و ترس از غذاهای توسط جات و سوبزیجات میوه

جات و بین قودرتمنودی در مورد مصووور  میوهکودکوان پیش

اط ارتبوالدین  مهارگریسوووبزیجات کودکان بودند و هر دو با 

ی های غذایثیر انتخابأفالسووویگلیا و همکاران، ت (.59) داشووتند

های فرزندان به غذاهای جدید و همبسوووتگی والدین بر پاسوووخ

را گزارش مثبوت ترس از غوذاهوای جودیود والدین و کودکان 

 شوان نشان دادند،کرمرس و همکاران طی پشوهش (.50دادند )

جات در نوجوانان با تفاوت مشوووخصوووی بین رفتار خوردن میوه

توجووه وجود دارد. گیر و بیوالوودین مقتوودر، مسوووتبوود، آسوووان

گیر نسوووبت به آسوووان والدگری شووویوهنوجوانوان بوا والدین با 

ات جاعتنا، از میوهمقتدرانه یا بی شووویوهنوجوانوان بوا والودین با 

ا گیری یکردنود. بوه طور کلی سوووختبیشوووتری اسوووتفواده می

 (.52جات مرتبط اسووت )گیری زیاد با مصوور  کم میوهآسووان

ر  مقتدرانه با مص والدگری، سب  کردبلیست اظهار  همچنین

نتایج پشوهش  (.51جات مرتبط اسووت )بهتر سووبزیجات و میوه

3. Shyness 
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 های والدگری با ترس از غذاهایارتباط سب بیانگر نیز رابر 

 ،های والدگری مقتدرانهسوووبو بوه بیوانی دیگر،  ؛جودیود بود

 17/1 داریدر سطح معنی توانستندگیرانه گیرانه و سوهلسوخت

در واقع انواع بینی کننوود. ترس از غووذاهووای جوودیوود را پیش

بر اساس ابعاد صمیمیت یا مسلولیت و که والدگری های سوب 

 وندشمشخ  می بودن یا میزان مهارگری که والدینخواسوتنی

و  55) هسووتند فرزندانشووان تاثیرگذار( در ترجیحات غذایی 51)

بدین معنا  ؛(50) کنندمیهای غذایی آن را تعیین ( و انتخاب57

ای هوالدین مستبد با در نرر گرفتن محدودیترود انترار میکه 

خاصوووی، افزایش ترس از غوذایی و تواکیود بر مجموعه غذایی 

غذاهای جدید که خارج از غذاهای معمولشان است را موجب 

شوووونود در مقوابول سوووبو  والدگری مقتدرانه با دادن رق می

نسوووبت به غذاهای جدید منتج  انتخاب، به ترس کمتر فرزندان

ی توجهگیرانه هم از طریق بیشوود. همچنین والدگری سهلمی

با ترس از غذاهای جدید مرتبط تواند به تغذیه فرزندانشوووان می

های والدگری نیز از طریق موثر واقع شدن بنابراین سب ؛ باشد

ا ترس یتوانند می، فرزنودان هوا و ترجیحوات غوذاییبر انتخواب

 کنند.ها تعیین عدم ترس از غذاهای جدید را در آن

دهد، بین ترس از در مجموع نتایج پشوهش رابر نشان می

والدگری ارتباط  شوویوه های شووخصوویتی و ابعاد غذاهای جدید،

بینی ترس از غوذاهای جدید از طریق وجود دارد. همچنین پیش

 .والدگری امکانیذیر است شیوه هایبررسوی ابعاد شوخصیتی و 

ن با توامیات به دسووت آمده با توجه به ارتباطدر همین راسووتا، 

اسووتفاده از راهبردها و مداخالتی در رابطه با ابعاد شووخصوویت و 

والدگری، کاهش ترس از غذاهای جدید نوجوانان  شوویوه های

تواند با پیامدهای منفی بسوویاری ارتباط داشووته باشوود را که می

 موجب شد.

 رابوور پشوهشبووروری اسووت که  ذکر این نکتهدر انتها 

جامعه آماری این پشوهش، اسووت.  یی بودههامحدودیت دارای

 نهم تا هفتمهای پسووور و دختر پایه سوووالوه 72توا  79کودکوان 

به همین  بودندشووهر رشووت  5مدارس متوسووطه دوره اول ناریه 

یلی ، مقاطع تحصووهای سوونیدلیل در تعمیم نتایج به سووایر گروه

 مزارم یهمچنین عواملبوایود جووانوب ارتیواط رعوایوت شوووود. 

همچون شووورایط زیسوووتی، اجتموواعی، فرهنگی و اقتصووووادی 

نشوودند. در کنترل آموزان و والدینشووان در مطالعه رابوور دانش

 وکنترل های دیگر با شوووود، پشوهشهمین راسوووتا پیشووونهاد می

پیشووونهاد  همچنین. ذکرشوووده انجام شوووود بررسوووی متغیرهای

های دیگر سوووازهشوووود، ارتباط ترس از غذاهای جدید را با می

و بووا رجم بیشوووتر سووونین مختلف تحول  در شووونوواختیروان

 انجام شود.کنندگان شرکت

رابوور به صووورت مسووتقل و با  پشوهش اجرای :قدردانی و تشررکر

شماره  ناریه دو شوهر رشت با پرورش و آموزش اداره رسومی مجوز

بدین  اسووت. شووده انجام 19/39به مور   391/70159/9115 مجوز

 دارها پشوهش و والدینشان، این در کنندهشرکت افراد نمونه از وسیله

 در که رشت شهر 5ناریه  مدارس و گیالن اسوتان پرورش و آموزش

 شود.می قدردانی داشتند، همکاری پشوهش این اجرای

منافعی به  تضاد هیچگونه نویسندگان برای پشوهش این :منافع تضاد

نتایج آن به صورت شفا  بیان شده است.و  است نداشته دنبال
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Abstract 

Background and Purpose: Food neophobia defines as avoidance and aversion of novel foods that 

can have harmful consequences for children. In this regard, the present study aimed to predict the 

food neophobia by dimensions of personality and parenting styles. 

Method: The research design was descriptive and correlational. The population of the study 

consisted of boy and girl students of the secondary schools of the first district of Rasht city in the 

academic year of 2017-2018. A sample of 400 boy and girl students was selected by convenient 

sampling method. The data were collected through food neophobia scale (Pliner & Hobden, 1992), 

big five questionnaire for children (Barbaranelli et al, 2005) and parenting style inventory 

(Baumrind, 1973). At the end, the data were analyzed by multiple regression stepwise.  
Results: The results showed that personality dimensions of energy-extraversion (p<0/05), intellect-

openness, agreeableness and emotional instability (p<0/01) could predict food neophobia. Also, 

the results indicated that it was possible to predict the food neophobia through authoritative, 

authoritarian and permissive parenting styles (p<0/01). 

Conclusion: In sum, the results show the relationship and the possibility of predicting the food 

neophobia by examining personality dimensions and parenting styles. According to the findings of 

this study, by improving the extroversion personality and developing an authoritative parenting 

style can reduce the food neophobia that is associated with many physical and psychological 

disorders. 
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