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خالصه

هاي زندگی مدرن و صنعتی است که با افزایش چاقی یکی از بیماري:مقدمه

نقش اساسی در ) سوگیري توجه(عوامل شناختی . رفاه جامعه رو به فزونی است

 بررسی اثرپژوهش حاضر لذا هدف .کندگیرنده ایفا میشکست افراد رژیم

هاي پرکالري در مقایسه با هاي مرتبط با خوراکیتورش توجه نسبت به محرك

عملکرد افراد رژیمی بر اي کالري حتی به صورت زیر آستانههاي کمخوراکی

  .استدر تکالیف شناختی و اثر تداخل 

- در کلینیک بیمارستان 1390اي در سال مقایسه- این پژوهش علی: کارروش

شناسی و علوم تربیتی ي روانو کلینیک دانشکده) ع(هاي  قائم و امام رضا 

شامل افراد ) سال 20- 50(هاهکنندشرکت دانشگاه فردوسی مشهد انجام شد و

گیري در با نمونه که بودند ) نفر30(و افراد عادي) نفر30(گیرنده ژیمر

نسبت هر .جاي داده شدند رژیمی و غیر رژیمیدر دو گروه دسترس، انتخاب و 

براي سنجش سوگیري توجه از آزمون .در هر دو گروه یکسان بوددو جنس

- کننده، دو نسخهاستفاده شد و براي هر شرکت )ايزیر آستانه(استروپ ترکیبی

-نرم 19ي نتایج با استفاده از  نسخه. تصویري و واژگانی استروپ اجرا شد ي

هاي دو گروه از به منظور بررسی تفاوت میانگین. انجام گرفت SPSSافزار 

  .استفاده شد MANOVAها از اثر تداخل محركو براي  مستقل تی آزمون

هاي نمرات داري بین میانگینینشان داد که هیچ تفاوت معننتایج: هایافته

، نام )P=57/0(پرکالريو تصاویر)P=28/0(کالريتداخل تصاویر کم

 ) P=202/0(هاي پرکالريو نام خوراکی)P=307/0(کالريهاي کمخوراکی

  .بین دو گروه وجود ندارد ايبه صورت زیرآستانه

خورد و خوراك هاي اي بودن محركرسد زیرآستانهبه نظر می:گیرينتیجه

باعث تورش توجه افراد رژیمی در مقایسه با افراد غیر ) هاتصاویر و نام خوراکی(

  .شودرژیمی نمی

  غذاییرژیم  ،چاقی، توجه ،تورش، استروپ ترکیبی:هاي کلیديواژه

  

  

  

  

  

  

  :نوشتپی

.مالی دانشگاه فردوسی انجام شده است و نتایج آن با منافع نویسندگان ارتباطی نداردشناسی بالینی و بدون حمایت کارشناسی روان ينامهاین مقاله برگرفته از پایان

.گرددمیزاده تشکر و قدردانی هاي ارزشمند جناب آقاي مقدساز راهنمایی چنینشان، هماز همکاري جناب آقاي دکتر نعمتی متخصص تغذیه و همکاران
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مقدمه

) زیاد بودن چربی بدن(و چاقی ) وزناستانداردحد  ازبیشتر(وزن اضافه

اي و بهداشت عمومی است که توجه تغذیه يیکی از مشکالت عمده

اعالم بربنا. ذیه را به خود جلب کرده استپژوهشگران و متخصصان تغ

- وزن در دههشیوع چاقی و اضافه ،2009در سال سازمان جهانی بهداشت

تبدیل سالمت جهانی  يتهدیدکننده تبدیل به یکی از معضالتهاي اخیر

و  شناختیچربی بدن با خطرات روانوافزایش وزن.شده است

شناختی آنآثار روان ،مدتدر کوتاه کهفیزیولوژیکی همراه است

بدیهی است که پیشگیري از چاقی بر درمان آن  و ندهست ترآزاردهنده

 ،وزن يشکست در رژیم غذایی و برگشت دوباره. )1(ارجح است

 کند زیرامیرا تهدید گیرندهرژیمسالمت جسمانی و روانی افراد

هاي مکرر در رژیم غذایی باعث بروز مشکالتی مانند اشتغال شکست

شودخلق افسرده و عزت نفس پایین میذهنی بسیار زیاد با وضعیت بدنی، 

)2.(

بندي به رژیم ها در پايگیرندگان، ناتوانی آني رژیممشکل عمده

سئوال اساسی . غذایی مناسب، فعالیت منظم ورزشی و کنترل اشتها است

بندي افراد به این شود این است که چه عاملی مانع پايکه مطرح می

هاي شناختی را لفهوم ،ه در این زمینهتحقیقات انجام شدشود؟ رفتارها می

گیرندگان برشمرده و به نقش این انگیز در رژیمبه عنوان عوامل وسوسه

با توجه به نقش این  ).2(کنندعوامل در بهبود و درمان چاقی تاکید می

هاي رسد اثر درمانعوامل در پیشگیري از بازگشت مجدد وزن، به نظر می

ماند، درمانی نیز باقی می يو پس از اتمام دورهشناختی دوام بیشتري دارد 

هستندثر وم ،هافرد از آن يها تا زمان استفادهکه سایر درمانحالیدر

)3،4.(  

هاي پی در پی، محققان را بر آن هاي مکرر و به دنبال آن شکستتالش

هاي درمان. گیرنده باشندداشت تا به دنبال تغییرات شناختی در افراد رژیم

ي نامطلوب هیجانات توانند نقش اساسی در شکستن چرخهشناختی می

- یکی از جنبه. هیجانات منفی ایفا کنند–شکست در رژیم–رژیم- منفی

بر . هاي شناختی بر آن متمرکزند، توجه استهاي شناخت  که درمان

هاي محیطی ي پردازش محركهاي پردازش شناختی، نحوهاساس نظریه

کند منابع ري رفتار دارد و عاملی که تعیین میگینقش اساسی در شکل

شناختی به کدام هدف اختصاص یابند و در نهایت چه رفتاري انجام 

 ،کندهایی که فرآیند توجه را تبیین مییکی از نظریه. شود، توجه است

توجه داراي دو سطح  ،طبق این نظریه. اشنایدر و شیفلین است ينظریه

ها بسیار زمانی که محرك. ترل شده استپردازش خودکار و پردازش کن

ها آشنا نیستند و آشنا هستند از پردازش خودکار و هنگامی که محرك

. )5(د شوتکلیف شناختی دشوار است از پردازش کنترل شده استفاده می

هاي پردازش خودکار آگاهی از ویژگیکنترل دشوار و خارج از

مفهوم تورش توجه  ،مرتبط با آنیکی از مفاهیم و شودمحسوب می

از اطالعات محیطی و  برخیتورش توجه به عنوان گزینش انتخابی . است

  .شودتعریف می هاآن سایرنادیده گرفتن 

هاي زیادي بر روي این پژوهش ،کنوناستروپ تا ياز زمان انتشار مقاله

هاي مختلفی از آن توسط پژوهشگران تهیه آزمون صورت گرفته و نسخه

ي نتیجه. گیردسنجش تورش توجه مورد استفاده قرار می شده که براي

که در نشان داد روي افراد رژیمی و غیر رژیمی پژوهش انجام شده بر 

افکار مربوط به لذت و خوشی برخالف افراد غیر رژیمی، افراد رژیمی 

با خواندن کلمات مربوط به غذاهاي لذیذ در مقایسه با غذاهاي خنثی به 

  .دنشوعال میطور خود به خود ف

بنابراین افراد رژیمی در مقایسه با افراد غیر رژیمی، توجه ضمنی مثبت 

ز ترجیح اافراد رژیمی ممکن است . نسبت به غذاهاي خوشمزه دارند

مشخصی لذیذ آگاه نباشند و این ناآگاهی، تاثیردادن غذاهاي خوشمزه و

ه پرخوري ها گذاشته و به صورت غیر عمدي منجر ببر رفتار خوردن آن

بخش اي دیگر که به منظور بررسی تاثیر افکار لذتدر مطالعه). 6(شود

که افراد رژیمی که به صورت  نتایج نشان دادافراد رژیمی انجام شد،  در

در رو شدند،هاي با کلمات مربوط به غذاهاي لذیذ روبزیرآستانه

ات کردند زیرا کلمبازشناسی کلمات مربوط به رژیم کندتر عمل می

- میافراد منجر به بازداري هدف رژیم در این  ،مربوط به غذاهاي لذیذ

  ).7(دوش

شناختی زیربناي هاي روانساز و کارشماري از مطالعات اخیر، بر روي 

به ویژه فرآیندهاي شناختی خودکار که با شکست در فرآیند خودتنظیمی

وابسته به  ساز و کار.اندد، متمرکز شدهشودرك غذاهاي لذیذ فعال می

، در فرآیند تنظیم خورد و خوراكافراد چاق پاداش در شکست خوردن 

در معرض بو قرار گرفتن و یا دیدن غذاهاي . کندایفا می نقش کلیدي

 راد عاديلذیذ، تمایل براي خوردن را در افراد رژیمی در مقایسه با اف

تواند غذاي مطلوب هم می يحتی فکر کردن درباره). 8(دهدافزایش می

این افراد . و با افزایش ترشح بزاق همراه شود) 9(چنین تاثیري داشته باشد

کنند و میکنند، فکرلذتی که در خوردن تجربه می يبه آسانی درباره

  .دهدها را تحت تاثیر قرار میرفتار بعدي آن ،همین فکرکردن

دابسون
1

براي  با استفاده از تحلیل عاملی بر روي اجراي آزمون استروپ 

غذا، وزن بدن و کلمات مربوط به شکل بدن دریافت که افراد مبتال به 

ي کلمات مربوط به ، تداخل بیشتري براطبیعیپرخوري در مقایسه با افراد 

اشتها فقط براي کلمات در حالی که افراد بی. دهندمیغذا و بدن نشان

                                                
1Dobson
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نتایج مطالعات گذشته نشان داد که  .دهندتداخل نشان می ،مربوط به بدن

-6،13(گیرندگان دارد تورش توجه نقش مهمی در عدم موفقیت رژیم

10.(  

- که به بررسی پژوهش) 14(ي مروري عالوه بر این نتایج یک مطالعه

پرداخته است، نشان داد  2011تا  2009هاي هاي انجام شده در بین سال

هاي راد عادي نسبت به محركوزن بیشتر از افکه افراد داراي اضافه

دهند اما هاي پرکالري تورش توجه نشان میخوراکی به ویژه خوراکی

برخی مطالعات، بیانگر آن است که تورش توجه در افراد رژیمی تفاوت 

  ).15(داري با افراد غیر رژیمی ندارد معنی

اندك و گاهی  گیرندگان،تورش توجه در رژیم يها دربارهپژوهش

هدف پژوهش حاضر این است که تا چه حد تورش توجه  .ستمتناقض ا

هاي پرکالري در مقایسه با هاي مرتبط با خوراکینسبت به محرك

تواند بر عملکرد اي میکالري حتی به صورت زیرآستانههاي کمخوراکی

افراد رژیمی در تکالیف شناختی تاثیر بگذارد و اثر تداخل نیز بررسی 

  .گردد

  کارروش

ي علوم ي اخالقی دانشکدهاي با تایید کمیتهمقایسه-پژوهش علیاین 

 يجامعه. شناسی دانشگاه فردوسی مشهد انجام شده استتربیتی و روان

که طی فروردین تا افراد چاقی گروه آزمون عبارت بودند از تمامآماري 

و امام ) عج(درمانی بیمارستان قائمبه کلینیک تغذیه و رژیم 1390خرداد 

کنندگان به شرکت. شهر مشهد براي درمان مراجعه کردند) ع(ضار

- گیري در دسترس از نوع داوطلبانه، از میان افراد مراجعهنمونه يشیوه

معیار ورود داشتن رژیم  .کننده به دو کلینیک ذکر شده انتخاب شدند

 30غذایی تحت نظر متخصص تغذیه به منظور کاهش وزن بود که تعداد 

که کلینیک با توجه به این. انتخاب شدند سال 29گین سنی میانبا نفر

هاي باال تغذیه در بیمارستان عمومی قرار داشت و نیاز به پرداخت هزینه

- رود افراد مراجعههاي خصوصی نبود، احتمال میدر مقایسه با کلینیک

ه متوسط جامعه قرار داشت يکننده از نظر اقتصادي و اجتماعی در طبقه

 هاي مشهددانشجویان دانشگاهي گروه شاهد شامل تمام جامعه. باشند

انتخاب و به صورت داوطلبانه در دسترس گیرينمونه يبه شیوهبودند که 

نفر 30که تعداد معیار ورود گروه شاهد، نداشتن رژیم غذایی بود .شدند

به منظور همگن کردن دو گروه، . انتخاب شدند سال 29میانگین سنی با 

سال و سطح  40تا  20ها بین ي سنی آنانتخاب شدند که دامنه افرادي

کنندگان از چنین تمام شرکتهم. تحصیلی ایشان، حداقل کاردانی بود

شناختی خاص مورد رواننظر نداشتن کوررنگی و بیماري جسمی و روان

ها از نظر کار با عالوه بر این بررسی شد که آزمودنی. بررسی قرار گرفتند

نسبت هر دو جنس در هر دو گروه .  ، مشکل خاصی نداشته باشندرایانه

براي دعوت داوطلبان از آگهی نصب  .یکسان بودرژیمی و غیر رژیمی 

  .پوستر در تابلو اعالنات استفاده شد

  ابزار پژوهش

ستروپ به عنوان اتکلیف کالسیک :آزمون استروپ ترکیبی- الف

سال سوگیري توجه بشر و پردازش اطالعات در ياي براي مطالعهوسیله

 يدر تکلیف اصالح شده. )16(توسط استروپ ساخته شد 1935

يهاي مختلف روي صفحهاستروپ، انواع مختلفی از کلمات به رنگ

خواهد رنگ کننده میآزمونگر از شرکت.شودنمایش داده می رایانه

ادن دکمه گزارش کلمات ظاهر شده را به صورت کالمی یا با فشار د

نتایج حاکی از آن ). 17(و محتواي معنایی کلمات را نادیده بگیرد ردهک

قرمز با جوهر آبی   يهژمثال وا(خوان بودند ها ناهمبود که وقتی محرك

. کردندها به طور قابل توجهی کندتر عمل میآزمودنی )نوشته شده بود

ي است که تداخل احاصل پدیده ،استروپ نتیجه گرفت که این تاخیر

تر، براي گزارش رنگ کلمات زمان واکنش طوالنی. )18(شودنامیده می

تهدیدکننده در مقایسه با کلمات خنثی، به عنوان شاخص سوگیري توجه 

ي مروري خود صالحی فدردي و ضیایی در مطالعه). 17(د شواستفاده می

قبولی دارد چنین نتیجه گرفتند که آزمون استروپ همسانی درونی قابل 

  ).19(و براي روایی آن شواهد کافی وجود دارد ) 80/0آلفاي کرونباخ، (

این آزمون مشابه تست استروپ است با این :ي تصویرينسخه- ب

ي مانیتور تصویري تفاوت که پیش از نمایش هر رنگ بر روي صفحه

 با توجه به این). مثال تصویر پیتزا(شود که مربوط به غذا است ظاهر می

اي بود، تصاویر مربوط که آزمون مورد استفاده در این مطالعه، زیرآستانه

شدند و سپس رنگ بعدي ثانیه نمایش داده میمیلی 28به غذا به مدت 

ها مربوط به مورد و نیمی از آن 48تعداد کل تصاویر . شدظاهر می

ین انتظار ا. کالري بودغذاهاي پرکالري و نیم دیگر مربوط به غذاهاي کم

بود که نمایش تصاویر مربوط به غذاهاي پرکالري حتی به صورت 

اي نیز در توجه افراد رژیمی تداخل ایجاد کرده و باعث تورش زیرآستانه

  .ها را کاهش دهدتوجه شده و در نهایت سرعت واکنش آن

ي تصویري است با این این نسخه، مشابه نسخه:ايي واژهنسخه -ج

ي ي مانیتور، یک واژههر رنگ بر روي صفحه تفاوت که پیش از نمایش

مورد  48ها تعداد کل واژه). ي پیتزامثل واژه(شود مربوط به غذا ظاهر می

و نیم دیگر ) مثل چلوکباب(ها مربوط به غذاهاي پرکالري و نیمی از آن

هاي انتظار این بود که نمایش واژه. بود) مثل ساالد(کالري غذاهاي کم

اي باعث تورش توجه افراد حتی به صورت زیرآستانه غذاهاي پرکالري

  .ها شودرژیمی و کاهش سرعت واکنش آن

تا کنون مطالعه اي به منظور مقایسه سرعت واکنش افراد رژیمی و غیر 

 يهیبین ارا يفاصله. رژیمی در واژگان و تصاویر صورت نگرفته است
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- اکنش محاسبه میکلمه تا فشار کلید بیانگر رنگ کلمه به عنوان زمان و

  .شود، میزان تداخل استچه در تحلیل نتایج از آن استفاده میآن. شود

- سرعت واکنش به کلمات ناهم= میزان تداخل کلمات مربوط به غذا

  خوانسرعت واکنش به کلمات هم-خوان

- سرعت واکنش به تصاویر ناهم= میزان تداخل تصاویرمربوط به غذا

  خوانیر همسرعت واکنش به تصاو-خوان

آزمون استروپ از روایی و پایایی خوبی در سنجش تداخل برخوردار 

). 18(روداست و نیز ابزار مناسبی براي سنجش تورش توجه به شمار می

نشان داد  ،انجام گرفت آزمون استروپکه بر روي  مروري يمطالعهنتایج 

و ) 80/0آلفاي کرونباخ،(همسانی درونی قابل قبولی دارد  که این آزمون

این محققان اذعان داشتند  ).19(شواهد کافی به نفع روایی آن وجود دارد

گذاري ابزار استروپ به اندازه کافی دقت شود، که اگر در اجرا و نمره

مورد پایایی و روایی آزمون استروپ هیجانی و تردید اندکی در

 يرایانهبراي اجراي آزمون از یک دستگاه . کالسیک باقی خواهد ماند

ها از یک اینچ و براي پاسخ به محرك 15رومیزي با صفحه نمایش 

صفحه کلید معمولی استفاده شد که بر روي آن، کلید مربوط به هر رنگ 

  .بودبا برچسبی به همان رنگ مشخص شده 

از اتاقی مخصوص در گیرندگانها در گروه رژیمبراي اجراي آزمون

) ع(و امام رضا ) عج(قائم  هايارستاندرمانی بیمکلینیک تغذیه و رژیم

داوطلبان با مراجعه به منشی کلینیک، آمادگی خود را . استفاده شدمشهد 

غیر کنندگان گروه شرکت. براي شرکت در این آزمون اعالم کردند

- علوم تربیتی و روان ينیز در اتاق مخصوص آزمون، در دانشکدهرژیمی 

براي طراحی و . مون قرار گرفتندشناسی دانشگاه فردوسی مشهد مورد آز

سوپرلباستروپ ترکیبی از نرم افزار اجراي آزمون
1

استفاده  2ينسخه

تهیه شده  TIFبا فرمت مگاپیکسل و 300*300تصاویر رنگی، تمام. شد

موضوع اصلی  يزمینههاي پسرنگ تمامافزار فتوشاپ با کمک نرم. بود

سفید  يچوبی با زمینهارهحذف شد، به طوري که موضوع اصلی در چ

 24خوان با رنگ و هم يکلمه 24کلمات رنگی شامل . قرار گرفت

 و خوان با رنگ، متشکل از نام چهار رنگ سبز، زرد، آبیناهم يکلمه

براي نمایش کلمات  200يقرمز بود که فونت فارسی تیتر با اندازه

اي رنگی، تصویري به صورت زیرآستانه يپیش از هر کلمه. انتخاب شد

رنگی بر روي  يشد و سپس کلمهظاهر و محو می ثانیهمیلی 28به مدت

- باید به رنگ آن پاسخ میها کنندهشرکتکه  گردیدمیمانیتور ظاهر

محرك بعدي ارایه ، به محض فشردن هر یک از چهار کلید رنگی .دادند

ها نیز بین جفت محرك. اه بودها به رنگ سیمحرك يزمینهپس. شدمی

شد تا ظاهر میثانیه میلی500سفید رنگ به مدت(+) یک عالمت ثابت 

                                                
1 Super Lab 

کنندگان گفته شد به شرکت. محرك بعدي آماده شود يبراي ارایهفرد 

به . است ها به یک سري محركکه هدف، سنجش سرعت واکنش آن

اي به صلی، مرحلها يمنظور ایجاد آمادگی در افراد قبل از شروع مرحله

در . اصلی بود يمشابه مرحله ،ه شد که سبک کار در آنیعنوان تمرین ارا

کننده به اگر شرکت. شدباز خورد داده میها کنندهشرکتاین تمرین به 

اگر . شدو سپس رنگ بعدي ظاهر می(+) داد، عالمت درستی پاسخ می

دیرتر از  ،کلیددر صورت فشار و ) اشتباه(يزد، کلمهکلید را اشتباه می

در این مرحله به جاي کلمه، . شددیر ظاهر می يزمان تعیین شده، کلمه

با انجام . شده مییآبی اراو  زردسبز،هاي قرمز،به رنگ* یک عالمت 

ها با کلیدهاي رنگی آشنا شده و پس از اتمام کنندهتمرین، شرکت

 يیري و سپس نسخهتصو ينسخه(تمرین، آزمون استروپ ترکیبی 

واژگانی و  ي، نسخهترتیب اجرااثر  حذفبراي . ه شدیارا) واژگانی

ه یها اراکنندهتصویري آزمون استروپ به صورت یکی در میان به شرکت

  .شد

شدند و تنها  حذفهاي غلط از نتایج ابتدا موارد عدم پاسخ و پاسخ

سپس نمرات . هاي درست در محاسبات وارد شدزمان واکنش براي پاسخ

 يبراي محاسبه. ندها محاسبه شدتداخل براي هر سه دسته از محرك

تصویر یا (یند آهاي پیشتداخل براي هر یک از انواع محرك ينمره

، )کالري و پرکالريکم(هاي غذایی و براي هر دسته از محرك) کلمه

ن از میانگین زما) خوانکلمات هم(آسان  يمیانگین زمان واکنش به طبقه

  .کسر شد) خوانکلمات ناهم(دشوار  يواکنش به طبقه

افزار هاي توصیفی، تی مستقل و مانووا و نرمتحلیل نتایج با آزمون

SPSS انجام شد.  

  نتایج

نفر بدون رژیم غذایی  30فرد داراي رژیم غذایی و  30در این مطالعه 

 کننده هم محاسبهي بدنی افراد شرکتي تودهنمایه. شرکت نمودند

آورده  1، در جدول تداخل میانگین و انحراف استاندارد نمرات. گردید

ها نشانگر میزان تداخل براي هر دسته از محرك ينمره. شده است

  .کردپرتی بود که دیدن آن محرك در آزمودنی ایجاد میحواس

  

افراد با بدنی به تفکیک  يتوده ينمرات تداخل و نمایه-1جدول

غذایییم رژبدونویم رژ

  گیرندگانغیر رژیمگیرندگانرژیم  

انحراف   میانگین  

استاندارد

انحراف   میانگین

  استاندارد

  22/87  21/113  84/8211/107  کالريتداخل تصاویر کم ينمره

  47/89  17/11823/35  66/19  پرکالريتداخل تصاویر ينمره

  19/92  79/11251/96087/93  کالريي کمهایتداخل نام خوراک ينمره

  708/98  23/3516/7452/63  هاي پرکالريتداخل نام خوراکی ينمره

  900/2  18/22  82/4  54/29  بدنی يتوده ينمایه
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داري را بین میانگین هاي نمرات یمستقل هیچ تفاوت معن تیآزمون 

، تصاویر پرکالري )P،08/1 -=)56(t=28/0(کالري تداخل تصاویر کم

)57/0=P،56/0 -=)55(t(کالري هاي کم، نام خوراکی)307/0=P ،

031/1=)56(t (هاي پرکالري نام خوراکیو)202/0=P،290/1-=)56(t(

- گیرندگان از غیر رژیمبدنی رژیم يتوده ينمایه. بین دو گروه نشان نداد

بدنی بین دو گروه  يتوده يمیانگین تفاوت نمایه. گیرندگان بیشتر بود

آزمون . برآورد شد 41/9و  29/5بود و تفاوت آن براي جامعه بین  36/7

  ).P،15/7=)58(t>001/0(دار است یمعن ،نشان داد این تفاوتتی

هاي ارایه شده، از روش به منظور بررسی اثر تداخل محرك

MANOVA تداخل محاسبه شده  ينمره يمتغیر وابسته. استفاده شد

هاي چهارگانه و متغیر مستقل گروه، وارد مدل اي هر یک از محركبر

تداخل  يداري بر نمرهیتاثیر معن ،نتایج تحلیل نشان داد که گروه. شدند

، تصاویر پرکالري )P،38/1=)55,1(F=24/0(کالري تصاویر کم

)57/0=P،31/0=)55,1(F(کالري هاي کم، نام خوراکی)43/0=P،

62/0=)55,1(F ( پرکالري هاينام خوراکیو)22/0=P،

48/1=)55,1(F (نداشت.  

بحث 

- کند، روانیکی از علومی که در بررسی چاقی، نقش اساسی ایفا می

بررسی مطالعات صورت گرفته . شناسی شناختی استشناسی به ویژه روان

ي توجه، دهد که نظام شناختی و به ویژه سامانهبر روي چاقی نشان می

. دهی رفتارهاي مرتبط با خورد و خوراك داردشکلنقش مهمی در 

هاي شود محركگیرندگان باعث میي تورش توجه در رژیمپدیده

تر شده و منابع ها برجستهها در محیط پیرامون آنمربوط به خوراکی

تورش توجه، فرآیندي  .)13(ها اختصاص یابد پردازش بیشتري به آن

شود افرادي که به منظور کاهش خودکار و ناهوشیار است و موجب می

ي خود کنند، بر خالف هدف آگاهانهوزن، خوراك خود را محدود می

  .)2(ها اشتغال ذهنی داشته باشند ، بیشتر با خوراکی)کاهش وزن(

شناسی ي روانهاي انجام شده در حیطهاز آن جا که اغلب پژوهش

هاي پژوهشخورد و خوراك، در جوامع غیر ایرانی انجام گرفته و 

ي تورش هاي بالینی بوده است، بررسی پدیدهداخلی هم بر روي جمعیت

هاي اي براي افرادي که واجد مالكتوجه آن هم به صورت زیرآستانه

  .رسداختالل بالینی نیستند، در جمعیت ایرانی ضروري به نظر می

 یکی از موارد قابل توجه در این پژوهش استفاده از تصاویر رنگی واقعی

چنین هم. اي و ترکیب آن با استروپ هیجانی بودبه صورت زیرآستانه

هاي هاي تصویري و واژگانی یکی دیگر از جنبهاستفاده از نسخه

اي بین اینشود که تا کنون مقایسهمی  این پژوهش محسوب  ينوآورانه

  ايزیرآستانهصورتبههامحركيهیاراوترکیبیاستروپينسخهدو

  .رفته استصورت نگ

نتایج به دست آمده از این پژوهش نشان داد که بین عملکرد افراد غیر 

- ها ناهمکلماتی که رنگ آن(تررژیمی در انجام تکالیف شناختی سخت

داري وجود یگیرندگان هیچ تفاوت معنو عملکرد رژیم) خوان بود

- محركاي بودن این یافته احتماال به این معنا است که زیرآستانه .ندارد

باعث تورش توجه ) هاتصاویر و نام خوراکی(هاي خورد و خوراك 

در حالی که در . شودافراد رژیمی در مقایسه با افراد غیر رژیمی نمی

هاي تصویري رنگی از محركپژوهشی که پیش از این انجام شده است

- اي استفاده شد و نتایج نشان داد که رژیم گرفتن میبه صورت زیرآستانه

هاي پرکالري همراه شودبا ایجاد سوگیري توجه نسبت به خوراکی تواند

هاي محركاین است که در پژوهش ذکر شده، قابل توجه  ينکته. )20(

اما  ندثانیه بر روي مانیتور نمایش داده شدمیلی 32اي به مدت زیرآستانه

 ثانیه کاهش یافته ومیلی 28ها به در پژوهش حاضر زمان نمایش محرك

داري بین یتفاوت معنعدم موجباي ثانیهمیلی 4این اختالف  االاحتم

گیرندگان و غیر هاي نمرات تداخل تصاویر و واژگان در رژیممیانگین

توان تورش توجه نسبت به بنابراین نمیشده استگیرندگان رژیم

ي بینی شکست برنامهاي را به عنوان عاملی در پیشهاي زیرآستانهمحرك

در افراد رژیمی دانست و بهتر است به منظور تاثیرگذاري کاهش وزن 

هاي آموزش کنترل توجه بر تورش توجه غذایی که بیشتر و مطلوبتر برنامه

شود، از گیرندگان محسوب میهاي مکمل براي رژیمیکی از درمان

نتایج تحقیق در خصوص  سنجش . اي استفاده شودهاي فراآستانهمحرك

اي حاکی از آن است که اثر تداخل زیرآستانه هايتداخل توسط محرك

در افراد تصاویر مربوط به غذاهاي پرکالري از نام غذاهاي پرکالري

هاي تصویري این مورد بیانگر آن است که محرك.رژیمی بیشتر است

گونه که نسبت به کلمات، توجه فرد را بیشتر جلب نموده و همان

رتی در چنین شرایطی بیشتر پتحقیقات گذشته نشان دادند اثر حواس

برخی از محققان بر این باورند که در سنجش تورش . )2(شودنمایان می

 ،موثرتر و از نظر فضاي واقعی زندگی ،هاي تصویريتوجه، محرك

    .معتبرتر هستند

گیرندگان در رخی از رژیمبهاي این تحقیق این بود که از محدودیت

و  مورد آزمون قرار گرفتند ،تغذیهمراجعه به متخصص ات اولین جلس

هاي شود در پژوهشپیشنهاد می. همانند افراد غیر رژیمی عمل کردند

ي درمانی خود کنندگان گروه رژیمی در اواسط دورهآتی تمام شرکت

غیر  افرادها این بود که از دیگر محدودیت. بگیرندمورد آزمون قرار 

بهتر است در . نگرفتنددر ساعات یکسانی مورد آزمون قرار رژیمی 

 رژیمی و غیر رژیمیمطالعات آینده زمان اجراي تست در هر دو گروه 

دو یا سه  يمثال هر دو گروه در صبح یا عصر با فاصله(یکسان باشد
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گیري در دسترس احتماال یکی استفاده از نمونه. )ساعت بعد از صرف غذا

. شودمحسوب میها در دو گروه داري محركدیگر از دالیل عدم معنی

گیري، انتخاب افراد فقط به خاطر با توجه به این که در این نوع نمونه

هاي تحقیق و شود، بنابراین سوگیري احتمالی در یافتهسهولت انجام می

توان به خطاهاي هاي پژوهش را میعدم توانایی پژوهشگر در تعمیم یافته

  .گیري نسبت دادناشی از نمونه

هاي آینده آزمون استروپ استاندارد و ر پژوهششود دپیشنهاد می

مدي هر دو آزمون به طورآکاروپ ترکیبی با هم مقایسه شوند تااستر

  واژگانیوتصویريهايمحركنمایشزمانوشودارزیابیجداگانه

  .ثانیه افزایش یابدمیلی 30به  28از 

  گیرينتیجه

هاي خورد و محركاي بودن هاي پژوهش، زیرآستانهبنا بر یافته

باعث تورش توجه افراد رژیمی در ) هاتصاویر و نام خوراکی(خوراك 

توان تورش توجه نسبت بنابراین نمی. شودمقایسه با افراد غیر رژیمی نمی

بینی اي را به عنوان عاملی در پیشآستانههاي پرکالري زیربه محرك

هتر است به ي کاهش وزن در افراد رژیمی دانست و بشکست برنامه

هاي آموزش کنترل توجه بر تر برنامهمنظور تاثیرگذاري بیشتر و مطلوب

گیرندگان هاي مکمل براي رژیمتورش توجه غذایی که یکی از درمان

  .اي استفاده شودهاي فراآستانهشود، از محركمحسوب می

References
  

1. Robinson KH, Weigly E, Mueller D. Nutrition principles. Kholdi N, Keshavarz SA.  (translators). Tehran: Salemi; 
2000. (Persian)
2. Salehi-Fadardi J, Moghaddaszadeh-Bazzaz M, Amin-Yazdi A, Nemati M. [The role of attentional bias and eating 
styles in dieters]. Journal of clinical psychology 2011; 5(1): 57-67. (Persian)
3. Cooper Z, Fairburn CG. A new cognitive behavioural approach to the treatment of obesity. Behav Res Ther 2001; 
39: 499-511.
4. Werrij MQ, Jansen A, Mulkens S, Elgersma HJ, Ament AJ, Hospers HJ. Adding cognitive therapy to dietetic 
treatment is associated with less relapse in obesity. J Psychosom Res 2009; 67(4): 315-24.
5. Matlin MW. Cognition. 6th ed. New York: John Wiley and sons; 2005.
6. Papies EK, Stroebe W, Aarts H. Who likes it more? Restrained eaters’ implicit attitudes towards food. Appetite 
2009; 53: 279-87.
7. Stroebe W, Mensink W, Aarts H, Schut H, Kruglanski AW. Why dieters fail: Testing the goal conflict model of 
eating. J Exp Soc Psychol 2008; 44: 26-36.
8. Fedoroff ID, Polivy J, Herman CP. The effect of pre-exposure to food cues on the eating behavior of restrained and 
unrestrained eaters. Appetite 1997; 28(1): 33-47.
9. Harvey K, Kemps E, Tiggemann M. The nature of imagery processes underlying food cravings. Br J Health Psychol 
2005; 10: 49-56.
10. Green MW, Rogers PJ. Selective attention to food and body shape words in dieters and restrained nondieters. Int J 
Eat Disord 1993; 14(4): 515-17.
11. Boon B, Vogelzang L, Jansen A. Do restrained eaters show attention toward or away from food, shape and weight 
stimuli? Eur Eat Disord Rev 2000; 8(1): 51-8.
12. Kemps E, Tiggemann M. Attentional bias for craving-related (chocolate) food cues. Exp Clin Psychopharm 2009; 
17(6): 425.
13. Tapper K, Pothos EM, Fadardi JS, Ziori E. Restraint, disinhibition and food-related processing bias. Appetite 2008; 
51(2): 335-8.
14. Nijs IM, Franken IH. Attentional processing of food cues in overweight and obese individuals. Curr Obes Rep 2012; 
1(2): 106-13.
15. Loeber S, Grosshans M, Korucuoglu O, Vollmert C, Vollstadt-Klein S, Schneider S, et al. Impairment of inhibitory 
control in response to food-associated cues and attentional bias of obese participants and normal-weight controls. Int J 
Obes (Lond) 2012; 36(10): 1334-9.
16. Dobson KS, Dozois DJ. Attentional biases in eating disorders: a metaanalytic review of Stroop performance. Clin 
Psychol Rev 2004; 23(8): 1001-22.
17. Long CG, Hinton C, Gillespie NK. Selective processing of food and body size words: Application of the Stroop test 
with obese restrained eaters, anorexics, and normals. J Eat Disord 1994; 15: 279-83.
18. McLeod C.Half a century of research on the Stroop effect: An integrative review.Psychol Bull 1991;109(2):163-203.
19. Salehi-Fadardi J, Ziaee SS. [Implicit cognitive processes and attention bias toward addictive behaviors: introduction, 
development and application of addiction stroop test]. Journal of fundamentals of mental health 2010; 12(1): 358-89. 
(Persian)
20. Salehi-Fadardi J, Moghaddaszadeh-Bazzaz M. A combi-Stroop test for measuring food-related attentional bias. 
Exper Clin Psychopharmacol 2011; 19(5): 371.

  


	abs persian ghavidel-final.pdf
	persian ghavidel-final.pdf

