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 خالصه 

شناختي و هیجاني برای افراد شود. بر های روانتواند منجر به بروز آسیباضافه وزن و چاقي مي مقدمه:

تورش توجه به مواد بر میزان  آگاهيذهنهدف از مطالعه حاضر بررسي اثربخشي مداخله همین اساس 

 .افراد دارای اضافه وزن بوددر  و تصویر بدني غذایي

با دوره  گواهبا گروه آزمون سپ -آزمونبا طرح پیش آزمایشيشبه روش این مطالعه کار:روش

پژوهش شامل افراد دارای اضافه وزن با شاخص توده بدني  جامعه آماری بود. پیگیری سه ماهه

بود  1397در سال  شهدنده به مراکز مرتبط با مدیریت کنترل وزن در شهر ممراجعه کن 25باالتر از 

از بین آنان  آزمودني 36، های ورود و خروجبا توجه به مالکو  که با روش نمونه گیری هدفمند

ابزار سنجش به شیوه انتصاب تصادفي شرکت کردند. گواه در دو گروه آزمایشي و  انتخاب و

استروپ هیجاني غذا برای سنجش تورش توجه به مواد غذایي و تری آزمون کامپیو هاآزمودني

ه بود که در سه مرحله پیش و پس از مداخل (1990ن و همكاران، وا)بر بدني پرسشنامه تصویر

 ها انجام شد.و پیگیری سه ماه پس از پایان مداخله بر روی آزمودني آگاهيذهنای هشت هفته

 گیری مكرر صورت پذیرفت.اریانس با اندازههای پژوهش با تحلیل وتحلیل داده

ها به آزمون میزان زمان واکنش آزمودنيها نشان دهنده تفاوت معنادار نتیجه تجزیه تحلیل داده نتایج:

که اثر بخشي معنادار استروپ هیجاني غذا و نمرات بدست آمده از پرسشنامه تصویر بدني در دو گروه بود 

را در افراد دارای اضافه وزن  و تصویر بدني میزان تورش توجه به مواد غذایيبر  آگاهيذهنروش مداخله 

 دهد.مي نشان

تواند با بكارگیری فنوني همچون ایجاد آگاهي ميبا توجه به نتایج پژوهش مداخله ذهن گیری:نتیجه

افراد دارای  در و تصویر بدني تورش توجه به مواد غذایي تواندمي ذهني و هیجانيفیزیولوژیكي، آگاهي 

 قرار دهد. تأثیراضافه وزن را تحت 

 ، تورش توجه، تصویر بدني، اضافه وزنآگاهيذهنکلمات کلیدی: 

 .باشداین مطالعه فاقد تضاد منافع مي پی نوشت:
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مقدمه

در طول سههه دها اخیر، سههطا اضههافه وزن و چاقي به شههكل  

قابل توجهي افزایش یافته اسههت. اکنون در جهان، از هر سههه 

باشهههد و در اثر  مي نفر، یک نفر دچار چاقي و اضهههافه وزن     

همین موضوع در هر سال، بیشتر از حدود سه میلیون نفر جان 

کاک و کانوتو، گارسههز، سههوزا، ) دهندمي خود را از دسههت

فه وزن (2020، 1اولینتو كه     . اضهههها چاقي عالوه بر این مار  و  آ

به     دهد مي مرگ و میر را افزایش باعث افزایش میزان ابتال   ،

مزمن همچون دیابت نوع دو، فشهههار خون باال،     های  بیماری 

انسدادهای عروقي و قلبي، سكته، سرطان، سندروم متابولیک 

ستخوان  صل ها و ورم ا سي ) شود مي و مفا ستفال و مولر -ب ، 2و

های  (. بدین ترتیب، نه تنها کیفیت زندگي، بلكه بحث        2021

صادی نیز تحت   سیلویرا،  ) گیردمي این موضوع قرار  تأثیراقت

به دنبال یافتن  (.2020، 3کلیمان، نول، صههرافزادگان و اولیویرا

اضهههافه وزن  هایي که درگیر با مسههه لهسهههنجش دقیال مالک

ستند، ارزیابي معتبر و قا  ستناد ه تمایل و دغدغه  سنجش   ،بل ا

غذای بسهههیار پر اهمیت اسهههت و های افراد نسهههبت به نشهههانه

شههناختي که به های عصههب روانمحققین از این رو از آزمون

کنند؛  مي رگیروری سهههیسهههت  توجه افراد را د آشهههكل الزام 

فاده   ند   مي اسهههت مای بب     (.2011، 4فدردی و بزاز ) ن بدین سههه

سن ها جدیدترین پژوهش سبت به مواد  تورش توجه جش از  ن

همچنین معتبر و قدرتمند و    کننده  بینيپیشغذایي به عنوان   

مندی آنها نسبت به مواد غذایي سنجش فعلي افراد در دغدغه

سي  ا .(2018، 5جیانگ و وارتانیان) برندمي بهره ترین اصل  سا

یت    عامالت موفق جه   در ت با محیط پیرامون تو اسههههت.  6آمیز 

نای   به فرد توجه این توا ند اطالعات      مي ي را  که او بتوا هد  د

هاگان، االسهههمار، ) دریافتي از محیط خود را غربالگری کند
                                                           

1. Canuto, Garcez, Souza, Kac, Olinto 
2. Bosy, Westphal, Müller 
3. Silveira, Kliemann, Noll, Sarrafzadegan, Oliveira 
4. Fadardi, Bazzaz 
5. Jiang, Vartanian  
6. Attention 
7. Hagan, Alasmar, Exum, Chinn, Forbush 
8. Alamout, Rahmanian, Aghamohammadi, 

Mohammadi, Nasiri 

بوش       فور ین و  گزوم، شههه موتي، رح     ؛ 2020، 7ا ل نیههان،  ا مهها

 9تورش توجههه (.2020، 8آقههامحمههدی، محمههدی و نصهههیری

توجه مسههتقی  های راه ،اسههت که فرد به موجب آنای پدیده

جاني برای فرد    هایي به سهههمت محرک    خود، که از نظر هی

ند    بار و ارزش هسهههت یت    ،دارای  ند  مي هدا -پوراس) شهههو

یا    كاران،   10گارسههه یده علي رغ  تالش    (2020و هم پد . این 

  پههذیردمي فرد برای نههادیههده گرفتن آن محرک صهههورت   

 شهههواهد و مطالعات در حوزه     (.2021و همكاران،   11میسهههل)

شان    آسیب  سي رواني ن آور بودن مکه ماهیت الزادهد مي شنا

ناپذیر بودن بسهههیاری از مشهههكالت رفتاری بوسهههیله و کنترل

این در  .(2020، 12ورهاگن) قابل توضههیا اسههت تورش توجه 

اصههالح  (2013) 13رنویک، کمپل و اشههمیتحالي اسههت که 

تورش توجه را برای درمان مشههكالت خوردن و اضههافه وزن 

 کنند.پیشنهاد مي

ند همانطور که مطالعات گزارش داده      بیني یک رابطه پیش   ا

صویر بدن       ضا بین نارضایتي بدني و مشكالت ت کنندگي وا

با غذا و    و اختالالت خوردن و بیماری  های کلینیكي مرتبط 

دهد این نارضایتي بدني  تناسب وزن وجود دارد که نشان مي  

وزن و های  ها و دغدغه    به طور ویژه تمرکز بر روی نگراني 

که به طور   ( 2021، 14یا شهههكل بدن دارد )ولترینگ، چن و ج    

های بالقوه فرد را مستعد به ریسک فاکتورهای ابتال به بیماری

به  16اشههتهایي عصههبي و بي 15خوردن از جمله پرخوری عصههبي

 (.2017و همكههاران،    17طور فراگیر خواهههد کرد )اسهههتیس         

تصهههویر بدني عموماه به عنوان تصهههویری از بدن که در ذهن 

شهههود، ه بدن ادراک مي وجود دارد و به عبارتي، طریقي ک   

(. تصهههویر بدني 2019، 18شهههود )تامپسهههون و شهههفرتعریف مي

9. Attentional bias 
1 0. Porras-Garcia 
1 1. Meissel 
1 2. Verhaeghen 
1 3 Renwick, Campbell, & Schmidt 
1 4 Woltering, S., Chen, S., & Jia 
1 5. Bulimia nervosa 
1 6. Anorexia nervosa 
1 7. Stice 
1 8. Thompson, Schaefer 

https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S1740144519303353#!


 
 

 

 65سال  ،2شماره، 1401 تیر-خرداد جله دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهدم -4111

کند و سههازی ميای اسههت که یک فرد خود را مفهومشههیوه

شهههود های ناهشهههیار و جسهههماني مربو  مي     بیشهههتر به جنبه  

ناو و آگوسهههت    یاني دیگر مي  2020، 19)مارکي، دا به ب توان (. 

نسان ها در  گفت تصویر بدني تصوری است که هر یک از ا   

صویر بذني      ضعیت جسماني خود داردن، به عبارتي ت مورد و

دربرگیرنده عقاید، احسهههاسهههات آگاهانه و غیرآگاهانه در            

 (.2018، 20مورد بدن است )سان، چن، وانگ، ل و و ژانگ

اخیر از مداخالت  های  دهه  و ها سهههالدر مطالعات بسهههیاری    

 انده گرفتهبا چاقي و اضههافه وزن بهر برای مقابله آگاهيذهن

لعههات مههداخالت و         . (2018، 21برگمن    ) مطهها ین  کنههار ا در 

سودمندی در زمینه عود رفتارهای اعتیادآور نیز  گزارش های 

كاران،   22ون لي) خوردمي به چشههه    جه و  (.2017و هم  تو

ستند و  تمرینات مرتبط به آن یكي از جدی ترین مفهومات ه

 اسههتتوجه معنای خاصههي دارد که عبارت  آگاهي،ذهندر 

توجه در زمان حال و تا حد امكان همراه با صهههبر، بدون           از

هه     برو بدون جب کار و  بات   گیری )ز واکنش خود ، 23زین-کا

 افكار از افراد سازی  رها در تواندمي آگاهيذهن (.2003

 کند کمک ناسال   رفتاری الگوهای وها اتوماتیک، عادت

 .ایفا کند رفتاری تنظی  در را مهمي نقش رو این از و

 را خلال آگاهي ذهن مراقبا  که  اند داده نشهههان تحقیقات 

 و خسهههتگي آن مدتکوتاه آموزش و بخشهههیده بهبود

 (2020و همكاران،  24فلسههكي) میدهد کاهش را اضههطراب

تواند  مي آگاهي ذهنتمرینات   دهد که  مي مطالعات نشهههان   

اتوماتیک در آگاهي    های  ظرفیت پردازش  موجب باال رفتن  

رفتارهای های د و این توانایي با مولفهفردی شههو 25فراشههناخت

                                                           
1 9. Markey, Dunaev, August 
2 0. Sun, Chen, Wang, Liu, Zhang 
2 1. Bergman 
2 2. Wen Li 
2 3. Kabat-Zinn 
2 4. Felske 
2 5. metacognitive awareness  
2 6. Craving  
2 7. Constanza   
2 8. Learned positive coping strategies  

 و جسهههتجوی مواد در ارتبا  اسهههت   26از جمله ولع آور عتیاد ا

. تقویههت توجههه در این      (2017و همكههاران،    27کنسهههتههانزا   )

معیوب شهههناختي در  های  شهههود چرخه مي تمرینات موجب  

های غلبه مثبت رفتارهای اعتیادآور از بین بروند و اسههتراتژی

فتههاری آموختههه شههههده      طریال           28ر تیههادآور از  ع فتههار ا بر ر

س   سایكوفیزیولوژیكال مكانی شد پیدا     29های  صت بروز و ر فر

و همكههاران،  31گههارلنههد؛ 2021، 30گرهههارد و هببرانههد) کننههد

نات  2014و همكاران،   32؛ ویتكیوتز2014  آگاهي ذهن(. تمری

ست  توجه     مي همچنین سی سهیل عدم درگیری  تواند موجب ت

نه    با موضههه های  با نشههها یاد در رفتارهای    مرتبط  وع مورد اعت

شههود و این خصههیصههه در نهایت منجر به کاهش و آور عتیادا

 برانگیزاننده های  به نشهههانه    33برطرف کردن سهههوگیری توجه 

یادآور شهههود    تار اعت هاوارد    ) رف ند، فرولیگر و  ؛ 2014 ،34گارل

نگ وی     نگ و ژوا نگ، ژا نار ه  قرار   (.2020 ،35یو، سهههها ک

های در ایجاد سیكل ای ه پایهگرفتن توجه به عنوان یک مسال 

شههود که مي عوامل ایجاد اضههافه وزن موجب تكرار شههونده

له      مداخ گذاری روش  گاهي ذهنای بررسهههي اثر میزان  بر آ

فه وزن رنج   تورش توجه   که از اضههها ند مورد  مي افرادی  بر

، 36روجرز، فراری، موسههلي، النگ و برنان) اهمیت واقع شههود

تایج منفي  . (2016 باالی     از سهههوی دیگر ن که از سهههطوح 

 نارضهههایتي بدني در میان افراد دارای اضهههافه وزن گزارش      

شهههود به شهههكل روز افزوني در حال گسهههترش اسهههت و مي

لین و )مک  ات مخرب آن بر کسهههي پوشهههیده نیسهههت  تأثیر 

 . (2021، 38؛ ولترینگ، چن و جیا2019، 37پاکستون

2 9. Psychophysiological mechanisms  
3 0. Gearhardt, Hebebrand 
3 1. Garland 
3 2. Witkiewitz 
3 3. Attentional bias 
3 4. Garland, Froeliger, Howard 
3 5 Yu, Song, Zhang, Wei 
3 6 Rogers, Ferrari, Mosely, Lang, Brennan 
3 7. McLean, Paxton 
3 8. Woltering, Chen, Jia 

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1740144519301196#!
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1740144519301196#!
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1740144519301196#!
javascript:;
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ر افراد دشههناختي های روانگیری آسههیبنگاهي به شههكل با

 و از سهههویي با نظر به کارآیي     ی چاقي و اضهههافه وزن،   دارا

سیب    آگاهيمداخله ذهن ستن آ شناختي  های رواندر فروکا

سي    شي در جهت برر  در افراد مختلف و نیز عدم انجام پژوه

آگاهي بر میزان تورش توجه به مواد مداخله ذهناثربخشهههي 

مسهههاله ، در افراد دارای اضهههافه وزن و تصهههویر بدني غذایي

صلي   ضر  ا سي اثربخشي   پژوهش حا آگاهي مداخله ذهن برر

راد در اف و تصههویر بدني بر میزان تورش توجه به مواد غذایي

 بود.دارای اضافه وزن 

شي      شبه آزمای ضیه این پژوهش در چارچوب یک مطالعه  فر

شي و     صورت دو گروه آزمای ها در بود که آزمودنيگواه به 

مداخله     ) آزمونپیش بل از  پس ) آزمون(، پسگاهي آذهنق

له     مداخ گاهي ذهناز  یان     ) ( و پیگیریآ پا ماه پس از  سههههه 

مداخله( از طریال آزمون کامپیوتری استروپ هیجاني مربو   

به مواد غذایي و پرسههشههنامه تصههویربدني مورد سههنجش قرار 

ضافه وزن    جامعه آماری گرفتند. شامل افراد دارای ا پژوهش 

مراجعه کننده به مراکز     25با شهههاخص توده بدني باالتر از     

شهر م  سال  شهد  مرتبط با مدیریت کنترل وزن در   1397در 

 هدفمندهای این پژوهش از روش نمونه گیری آزمودني بود.

های که به صورت فراخوان در مراکز و محل ند به دست آمد 

مرتبط با حوزه اضهههافه وزن و چاقي و مشهههارکت داوطلبانه        

که در این پژوهش ای صهههورت پذیرفته اسهههت. حج  نمونه 

مشههارکت داشههته اند بر اسههاس مطالعات آزمایشههي مرتبط با  

ضافه وزن و مداخالت روان  که  ندنفر بود 36، شناختي فیلد ا

باالتر از      ها  بدني آن بوده و فردی دارای  25شههههاخص توده 

نفره  18در دو گروه شهههدند که   مي اضهههافه وزن محسهههوب  

سهههایر . ند شهههیوه تصهههادفي قرار گرفت به  گواه آزمایشهههي و  

پژوهش     ههها هههای ورود و خروج آزمودني    مالک  ین  در ا

 ،بودن فاقد بیماری خاص جسهههماني یا رواني       عبارت بود از: 

عدم دریافت همزمان  ،پزشههكيعدم مصههرف داروهای روان

شهههناختي دیگر، باردار نبودن و عدم قصهههد     روانهای  درمان 

یک  و غیبت بیش از  ها  بارداری تا انتهای مطالعه برای خان        

                                                           
3 9. Superlab pro 

 .آگهاهي ذهنمهداخلهه   ای هشههههت هفتههه جلسههههه در دوره

های خروج از پژوهش نیز غیبت بیش از دو جلسهههه،    مالک

بیني نشهههده عدم انجام تكالیف ارائه شهههده وبروز حادثه پیش

 بود.

  پژوهش ابزار

ابزار مورد اسههتفاده برای سههنجش شههاخص توده بدني ابزار   

ها  ودنياسهههتاندارد و معتبر برای اندازه گیری قد و وزن آزم     

که شهههامل یک متر اسهههتاندارد و یک ترازوی مناسهههب و           

محاسههبه و تعیین شههد. گیری ندازهااسههتاندارد بود؛ که پس از 

بدني از تقسهههی  وزن فرد به کیلوگرم بر توان شهههاخص توده 

بدسهههت مي      به متر  قد آن  ید. دوم  برای گیری ندازه اابزار  آ

ذایي، غهای نسبت به محرکهای و نشانهتورش توجه سنجش 

آزمون کههامپیوتری اسهههتروپ هیجههاني غههذایي بود. برای               

عه        طال که در م كارگیری سهههنجش در این ابزار از آزموني  ب

ته        2011) فدردی و بزاز  كار رف عه ایراني ب جام که بر روی   )

. در این آزمون کلمات رنگي به عنوان اسههت اسههتفاده شههد  

شود و تكلیف آزمودني نامیدن  مي محرک به آزمودني ارائه

و ترین ریعسهههرنگ کلمه بدون در نظر گرفتن معنای آن، به   

در این آزمون دو دسته کلمات  شكل ممكن است.ترین قیالد

غذایي           که از مواد  هدف  مات  مل کل که شهههها وجود دارد 

تشههكیل شههده اند و کلمات خنثي که فار  از برانگیزانندگي 

نسههبت به مواد غذایي اسههت. این  تورش توجه برای فردی با 

با دقت ثبت زمان واکنش بر حسهههب میلي ثانیه و به        کلمات 

این آزمون به شههود. مي صههورت رندوم به هر آزمودني ارائه

كل انفرادی از آزمودني   آزمون آزمون، پسها در پیش شههه

سوپرلب پرو    شد. این ابزار تحت برنامه  سي   39گرفته  برنامه نوی

شههد و بوسههیله یک کامپیوتر و مانیتور و صههفحه کلیدی که   

دهای خاصي برای پاسخ به آزمون برای آن تعریف شده    کلی

آزمون استروپ، همساني دروني قابل قبولي بود اخذ گردید. 

و شواهد کافي به نفع روایي آن  (80/0آلفای کرونباخ ) دارد

 (.2011فدردی و بزاز، ) وجود دارد.
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صویر بدني آزمودني    سنجش ت شنامه   ها از برای  س صویر    پر ت

شد.     (0199) 40یكولكاو م کشبراون،بدني  ستفاده  شنامه    ا پرس

صویر بدني   سنجش       46یک آزمون ت ست که برای  سؤالي ا

 6خود سههاخته شههده اسههت که دارای _روابط چندبعدی بدن

سهههؤال(، گرایش به  7) 41خرده مقیاس ارزیابي وضهههع ظاهر 

سهههؤال(، گرایش به  3) 43سهههؤال(، ارزیابي تناسهههب 12) 42ظاهر

 45با اضههافه وزن یا وزن ذهنيسههؤال(، دلمشهه ولي  13) 44تناسههب

هر  .اسههت سههؤال( 9) 46سههؤال( و رضههایت از نواحي بدني  2)

به این ترتیب که: کاماله       5کدام از این حیطه ها     نمره دارد، 

، 3، نظری نههدارم امتیههاز 4، موافق  امتیههاز   5موافق  امتیههاز   

باشهههد که البته     مي 1و کاماله مخالف  امتیاز     2مخالف  امتیاز   

ي که نمره گذاری معكوس دارند این امتیازدهي برای سؤاالت 

یاز      کاماله موافق  امت یاز  1به صهههورت:  ، نظری 2، موافق  امت

است.  5و کاماله مخالف  امتیاز  4، مخالف  امتیاز 3ندارم امتیاز 

شهههرح زیر این سهههؤاالتي که نمره گذاری معكوس دارند به 

-15-16-25-34-43-17-30-45-28-38-37-47: اسهههت

سب نمرات باالتر در این  6-33-49-40-32-23-48-42 . ک

پرسشنامه نشان دهنده ادراک تصویر بدني بهتر است. روایي       

، میولكا و براون های اصههلي پرسههشههنامه توسههط کش  بخش

( مورد بررسي قرار گرفت و تایید شد. همچنین پایایي 1990)

(. پایایي این 1990گزارش شهههد )کش و همكاران  81/0آن 

در  (1389ان نیز توسهههط زرشهههناس و همكاران )   ابزار در ایر

ظاهر    مورد خرده گاهي از  یاس آ ظاهر    87/0 مق یابي از  ، ارز

 های ، رضهههایت از بخش 82/0ز افزایش وزن ، نگراني ا85/0

بدني   ید خود فرد     و 79/0مختلف  یابي وزن از د  75/0ارز

همچنین       (. 2010بوده اسههههت )زرشهههنههاس و همكههاران       

لدین شهههمس كاران   ا با 1388)و هم ر ( در پژوهش خود اعت

به دسههت  1تا  8/0ای از محتوای تصههویر بدني را در فاصههله 

آوردند. میزان پایایي این پرسهههشهههنامه در پژوهش حاضهههر با 

                                                           
4 0. Brown, Cash, Mikulka 
4 1. Appearance evaluation (AE) 
4 2. Appearance orientation (AO) 
4 3. Fitness evaluation (FE) 

های ارزیابي ظاهر، استفاده از آلفای کرونباخ برای زیرمقیاس

ارزیابي تناسهههب، گرایش تناسهههب، ارزیابي        ،گرایش ظاهر 

ش بیماری، رضههایت بدني، سههالمت، گرایش سههالمت، گرای

وزن ذهني، دلمش ولي با وزن و نمره کل پرسشنامه به ترتیب    

74/0 ،79/0 ،85/0 ،81/0 ،74/0 ،86/0 ،81/0 ،80/0  ،

 به دست آمد. 77/0و 77/0، 79/0

 ارکروش 
و انتشههار فراخوان، گیری هدفمند در ابتدا با اسههتفاده از نمونه

شاخص توده بدني   36 شتند   25باالتر از نفر از افرادی که  دا

خذ           عه کرده و پس از ا طال کت در م به مشههههار را دعوت 

صاب       صورت انت ضایتنامه، به  اطالعات بیوگرافیک و اخذ ر

شي و     صادفي به دو گروه آزمای شدند. افرادی    گواه ت سی   تق

شدند هیچ یک از بیماری خاص جسماني یا    که وارد مطالعه 

شههرکت داشههتند  برده و زناني که در پژوهشي رنج نميروان

باردار نبوده و قصههد آنرا تا پایان مطالعه نداشههتند. در ابتدا از  

سنجش      شامل  شد که   ،BMIهر دو گروه پیش آزمون اخذ 

آزمون کامپیوتری استروپ هیجاني   وپرسشنامه تصویربدني     

که در مطالعه فدردی و   بودغذایي های غذا مربو  به نشهههانه

نحوه اجرای این  .سهههت( از آن اسهههتفاده شهههده ا2011) بزاز

آزمون بدین صههورت بود که به منظور کنترل اثر محرومیت، 

از کلیه شههرکت کنندگان در خصههوص احسههاس گرسههنگي  

شتند و           سي را ندا سا شد که هیچ یک چنین اح سؤال  شدید 

سههاعت بود.  3میانگین فاصههله زماني تا آخرین وعده غذایي 

ه کلیه شهههرکت کنندگان در بدو ورود برگه رضهههایت نام            

شهههرکت در تحقیال را مطالعه و امضههها نمودند و به آنها گفته 

شههد که هدف، ارزیابي سههرعت واکنش آنها به یک سههری   

ها اسههت. کلیه شههرکت کنندگان در بدو ورود مقابل محرک

شگر       صفحه نمای ستگاه رایانه رومیزی با  اینچ قرار  15یک د

 40ها از صههفحه نمایشههگر  گرفتند. فاصههله تقریبي آزمودني

4 4. Fitness orientation (FO) 
4 5. Subjective weight (SW) 
4 6. Body areas satisfaction (BAS) 
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تیمتر بود. کلیدهای پاسههخ بر روی صههفحه کلید رایانه با سههان

= Z= سهههبز، و  Cزرد،  =M؟= قرمز، ) رنگيهای  برچسهههب

آبي( مشههخص شههده بود. به شههرکت کنندگان گفته شههد که 

سری محرک      سرعت واکنش آنها به یک  سنجش  ها هدف 

اسههت. ابتدا برای آمادگي شههرکت کنندگان، به آنها تمریني 

بار( بر صهههفحه  70) رنگيهای تمرین لكهارائه شهههد. در این 

شد که هر بار به یكي از چهار رنگ قرمز،  مي نمایشگر ظاهر 

ها  به تعداد مسهههاوی( و از آزمودني   ) زرد، سهههبز، و آبي بود

خواسههته شههد تا به محد دیدن هر رنگ، کلید مربو  به آن 

شار دهند. اندازه لكه  رنگي و مدت زمان ارائه های رنگ را ف

ها مطا   به    آن بال آزمون اسهههتروپ کلمات بود. در این تمرین 

شههد. چنانچه کلید صههحیا را  مي آزمودني پسههخوراند داده

شار مي  سپس رنگ بعدی ظاهر ) داد، عالمتف شد،  مي +( و 

شتباه مي  شتباه "زد کلمه اگر کلید را ا و اگر دیرتر از زمان  "ا

شههههد. پس از آن کههه مي ظههاهر "دیر"زد کلمههه مقرر مي

گرفت،  مي را زیر انگشهههتان خود یاد  ها  ای رنگ آزمودني ج 

ئه       به وی ارا غذایي  با     مي اسهههتروپ  غاز آزمون  شههههد. آ

شروع    ستورالعمل آزمون  شد    مي د شد و به آزمودنیها گفته 

که کلمات رنگي بر صفحه نمایشگر ظاهر خواهند شد، آنها    

ها            به رنگ آن نای کلمات فقط  بدون در نظر گرفتن مع باید 

توانند سریع تر و مي نها گفته شد تا جایي کهپاسخ دهند. به آ

له تسههههت دیگر         ند. در مرح جام ده کار را ان دقیال تر این 

سخوراند  شد. آزمودني تا    ) پ شتباه یا دیر( ارائه نمي  کلمات ا

یداد و زمان            مه م غذایي ادا تكمیل کامل آزمون اسهههتروپ 

یه برای محرکهای هدف و        ثان واکنش آن بر حسهههب میلي 

بدست آمده  های گردید. دادهپیوتر ثبت ميخنثي توسط کام 

ههها نسهههبههت بههه  شههههامههل اختالف زمههان واکنش آزمودني 

غذایي و محرک      محرک به مواد  جاني مربو   های  های هی

خنثي، محاسبه و جهت تجزیه و تحلیل در دو گروه آزمایشي 

خذ پیش  شههههد. آوریجمعگواه و  له    پس از ا مداخ آزمون 

وه آزمایشههي به شههكل  برای گر آگاهيذهنای هشههت هفته

صورت پذیرفت.  شیوه   همانندآزمون نیز پس یكبار در هفته 

مل سهههنجش    ی پیش آزموناجرا فاده از    ،BMIشهههها اسهههت

پرسشنامه تصویر بدني و آزمون کامپیوتری استروپ هیجاني     

سه ماه از هردوگروه به    غذا از آزمودني شد و پس از  ها اخذ 

 همین ترتیب فالوآپ گرفته شد.

 تایجن

آزمودني  18آزمودني شرکت داشتند که  36در این پژوهش 

آزمودني در گروه آزمایشي مداخله  18و گواه در گروه 

را دریافت کردند. میانگین و انحراف استاندارد  آگاهيذهن

و در گروه  72/7و  83/38گواه ها در گروه سن آزمودني

نتایج آزمون تحلیل واریانس  بود. 58/9و  06/42آزمایشي 

ها بر حسب سن تفاوت ک راهه نشان داد که بین گروهی

( و F(1و34) =P ،233/1=275/0) معناداری وجود ندارد

همچنین توزیع جنسیتي در  از نظر سني همگن هستند.ها گروه

هر دو گروه برابر بود به طوری که تعداد زنان در هر دو گروه 

 39) رنف 14درصد( و تعداد مردان در هر دو گروه  61) نفر 22

که بین دو گروه  داد نشانها بررسي یافته درصد( بودند.

آزمون تفاوت معناداری از نظر نمرات پیشگواه زمایشي و آ

ها از نظر مت یر وجود ندارد. بنابراین همگن بودن گروه

 .گرفتآزمون مورد تایید قرار پیش

 های توصیفي مت یرهای پژوهشیافته. 1جدول 

 پیگیری آزمونپس آزمونشپی هاگروه مت یرها

انحراف  میانگین

 معیار

انحراف  میانگین

 معیار

انحراف  میانگین

 معیار

 استروپ
گروه 

 آزمایش

28/341 83/131 83/339 14/134 22/346 71/133 

گروه 

 گواه

365 09/119 17/284 27/114 50/309 69/91 

تصویر 

 بدني

گروه 

 آزمایش

72/117 66/31 39/119 87/32 17/116 85/30 

گروه 

 گواه

11/112 80/17 72/120 34/16 22/119 35/17 

آزمون دو گروه نشهههان داد بین میانگین پیش  1نتایج جدول   

های توصهههیفي شهههود. یافتهای دیده نميتفاوت قابل مالحظه

مان واکنش آزمودني      یانگین ز به محرک   کاهش م های  ها 
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پس       مراحههل  یي در  گیری در گروه        موادغههذا ی پ  آزمون و 

را نشههان داد و همچنین این گواه آزمایشههي نسههبت به گروه  

ها در میانگین نمرات بدسهههت آمده از پرسهههشهههنامه         تفاوت 

شد که بیانگر      شاهده  صویربدني م آگاهي مداخله ذهن تأثیرت

های گروه مداخله    بدني آزمودني  بر تورش توجه و تصهههویر 

جهت بررسهههي فرضهههیات از آزمون تحلیل  1اسهههت. جدول 

فاده گردید.     واریانس ا  ئه   ندازه گیری مكرر اسهههت بل از ارا ق

تحلیههل آزمون واریههانس           گیری مكرر،      بهها انههدازه نتههایج 

پارامتریک مورد سهههنجش قرار     های آزمون فرضپیش های 

گرفت. بر همین اساس نتایج آزمون شاپیرو ویلک بیانگر آن   

هها در  ای دادهفرض نرمهال بودن توزیع نمونهه  بود کهه پیش 

های آزمایش در گروهش توجه و تصویر بدني  تورمت یرهای 

حل پیش  آزمون و پیگیری برقرار آزمون، پسو گواه در مرا

فرض همگني واریانس نیز  . همچنین پیش(p>05/0)اسهههت 

توسههط آزمون لوین مورد سههنجش قرار گرفت که نتایج آن  

ته نشهههان مي       یاف که این  نادار نبود  فرض همگني داد پیشمع

رعایت شههده ورش توجه و تصههویر بدني تها در دو واریانس

تایج آزمون  (p>05/0)اسهههت  نشهههان داد که    t. از طرفي ن

فاوت نمره  مایش و گروه    آزمون گروههای پیش ت های آز

( تورش توجه و تصهههویر بدني   گواه در مت یرهای وابسهههته )   

. این در حالي بود که نتایج    (p>05/0)معنادار نبوده اسهههت  

یانگر آن بود   ها  فرض کرویت داده که پیش آزمون موچلي ب

شده است   نرعایت  تورش توجه و تصویر بدني در مت یرهای 

(05/0≥p)  با برآورده نشههههدن پیش فرض . بر این اسههههاس 

شههود که روابط بین مت یرها، با احتمال کرویت مشههخص مي

باالیي امكان دارد مقادیر مت یر وابسههته را ت ییر دهد و بر این  

بر یابد. نوع اول افزایش مياسههاس شههانس ارتكاب به خطای 

این اسههاس در جدول بعد از تحلیل جایگزین )آزمون گرین 

شههود تا با کاهش درجه آزادی، گایسههر( اسههتفاده مي-هاوس

 شانس ارتكاب به خطای نوع اول کاهش یابد.

 

 

های مکرر بین نتایج آزمون تحلیل واریانس اندازه .2 جدول

 گروهی

مجموع  منبع ت ییرات مت یرها

 مجذورات

درجه 

 آزادی

میانگین 

 مجذورات

اندازه  pمقدار  fمقدار 

 اثر

توان 

 آزمون

 

 

تورش 

 توجه

بین 

 گروهي

عضویت 

 گروهي

221399 1 221399 34/5 003/0 32/0 90/0 

     72/41452 34 66/1409392 خطا

 

درون 

 گروهي

 97/0 23/0 0001/0 33/10 71/19287 60/1 39/30995 آزمون

× مونآز

عضویت 

 گروهي

05/30945 60/1 39/19256 31/10 0001/0 23/0 98/0 

     49/1866 63/54 55/101981 خطا

 

 

تصویر 

 بدني

بین 

 گروهي

عضویت 

 گروهي

10/11674 1 10/11674 6 0001/0 33/0 90/0 

     06/1944 34 18/66098 خطا

 

درون 

 گروهي

 1 32/0 0001/0 01/16 19/130 2 39/260 آزمون

× آزمون

عضویت 

 گروهي

90/526 2 45/263 41/32 0001/0 49/0 1 

     12/8 68 70/552 خطا

تایج جدول فوق   ، P<05/0) دهد که اثر آزمون  مي نشهههان ن

334/10=Fعضهههویههت گروهي ،) (05/0>P ،341/5=F و )

( P ،317/10=F<05/0) تعامل آزمون و عضهههویت گروهي    

منابع   تأثیر زه اثر یا میزان  در تورش توجه معنادار اسهههت. اندا   

درون گروهي و  ،بین گروهيهای  ت ییر در ایجهاد تفهاوت  

باشد. بدین معني مي 233/0و  233/0، 315/0تعامل به ترتیب 

درون گروهي و تعاملي توانسته است    ،که اثرات بین گروهي

یب    فاوت   30/23و  3/23، 5/31به ترت را در ها  درصهههد از ت

 نتایج جدول فوق نشهههان    همچنین. تورش توجه تبیین نماید   

که اثر عضهههویت گروهي     مي هد  (، P ،005/6=F<05/0) د

( و تعامل آزمون و عضههویت  P ،018/16=F<05/0) آزمون

نادار    P، 413/32=F<05/0) گروهي بدني مع ( در تصهههویر 

های منابع ت ییر در ایجاد تفاوت تأثیراست. اندازه اثر یا میزان 

، 861/0امههل بههه ترتیههب درون گروهي و تعهه ،بین گروهي

درون  ،باشد. بدین معني که اثرات بین گروهيمي 1و 0.999

سته است به ترتیب     100و  9/99 ،1/86گروهي و تعاملي توان

توان  را در تصهههویر بدني تبیین نماید.    ها  درصهههد از تفاوت  
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آزمون آماری نیز در سههطا باالیي قرار دارد. بدین معني که 

کافي بوده اسهههت. نتایج ها وتحج  نمونه برای بررسهههي تفا

بر حسهههب مراحل  آزمون تعقیبي بن فروني جهت مقایسهههه    

 آمده است. 3آزمون در جدول 

تورش های نتایج آزمون بن فروني جهت مقایسه میانگین .3جدول 

 بر حسب مراحل آزمون بدنيو تصویر توجه

 مت یرها

 

تفاوت  منبع مقایسه

 میانگین

خطای 

 معیار

P  95فاصله اطمینان% 

 کرانه باال کرانه پایین

 

 تورش توجه

 

-آزمونپیش

 آزمونپس

14/41 09/11 002/0 20/13 07/69 

-آزمونپیش

 پیگیری

28/25 54/8 01/0 76/3 79/46 

 -پس آزمون

 پیگیری

86/15- 34/7 11/0 35/34- 63/2 

 

 تصویربدني

پس -آزمونپیش

 آزمون

64/3- 66/0 0001/0 31/5- 97/1- 

-مونآزپیش

 پیگیری

77/2- 62/0 0001/0 33/4- 22/1- 

 -آزمونپس

 پیگیری

86/0 73/0 74/0 97/0- 69/2 

شان  4جدول  ها دهد که بر حسب مراحل آزمون تفاوت مي ن

 از پیش آزمون بههه پس آزمون و پیگیری معنههادار اسههههت 

(05/0≥p).    فاوت ما ت نادار    ها  ا به پیگیری مع از پس آزمون 

از پیش آزمون به پس آزمون و ها ینمیانگ .(p>05/0) نیست

پیگیری کاهش داشهههته اما از پس آزمون به پیگیری افزایش     

و ها نتایج تجزیه وتحلیل دادهبر اسههاس آنچه  .داشههته اسههت 

توان اظهار داشهههت که    دهد مي مي جداول نشهههان های  یافته  

موجههب کههاهش تورش توجههه بههه       آگههاهي ذهن مههداخلههه 

غذایي شههههده و   محرک به  بهبودبر  های مواد   نگرش فرد 

 دارد.  تأثیرافراد دارای اضافه وزن  خود در تصویر بدني

 و نتیجه گیری بحث

 آگاهيذهنهدف از مطالعه حاضر بررسي اثربخشي مداخله    

افراد در  و تصههویر بدني بر میزان تورش توجه به مواد غذایي

در این ها  نتایج تجزیه و تحلیل داده   دارای اضهههافه وزن بود.  

و انجام تمرینات  آگاهيذهندهد که مداخله مي نشانمطالعه 

شي موجب کاهش   سبت به  تورش توجه آن در گروه آزمای ن

گواه مواد غذایي در افراد دارای اضههافه وزن نسههبت به گروه 

مداخله، این تمرینات را دریافت ای که در مدت هشههت هفته

ته      یاف ند شهههده اسهههت. این  ته   ها  نكرده ا یاف  مطالعات  های  با 

ستا  ( 2017)ستانزا و همكاران  کن ست ه  را شان  ا  دهنده و ن

باشهههد.  مي تورش توجه بر روی  آگاهي ذهنمداخالت   تأثیر 

ته    یاف که    مي نشههههانها  همچنین  ند  مداخالت  تأثیر ده ات 

به طور کلي بر سیست  توجه اثرگذار است که با     آگاهيذهن

عات      طال تایج م هاگن )  ن له  مهمخواني دارد. ( 2020ور سهههها

تواند به عنوان مي بسههیار مهمي اسههت که جه مسههالهتورش تو

تواند در کاهش رفتارهای اعتیادآور خوردن و      عاملي که مي  

زمینه سههازی برای اضههافه وزن و چاقي مورد نظر باشههد کمتر  

ساله مهمي         سي م ست. برر شده ا در مطالعات به آن پرداخته 

شكل الزام      مثل تورش توجه با شي که دارد به  سنج آور نوع 

شههود و دخل و تصههرف تفسههیرپذیری در آن به مي یدهسههنج

قل    یه     ها  رسههههد زیرا از طرفي دادهمي حدا ثان ند میلي  در چ

شههوند و از طرف دیگر چون از طریال کامپیوتر مي اسههتخراج

شته و قابلیت     مي اخذ و محاسبه  ساني پایین دا شوند دخالت ان

مطالعات بسههیار مفیدی با  اتكای بیشههتری برای تحلیل دارند.

و مس له اضافه وزن، غذا و بیش خوری    آگاهيذهنموضوع  

به    آگاهي ذهنات مداخله   تأثیر صهههورت گرفته که     بر میل 

سالمت و غذا و همچنین کاهش رفتارهای اعتیادآور     سمت 

تایج بسهههیار قابل        و عود آنها  را مورد بررسهههي قرار داده و ن

  .(2017، کنستانزا و همكاران) توجهي داشته است

شهههود که سهههیسهههت  مي تلقيای به عنوان پدیده تورش توجه

شههناختي فرد، نسههبت به عناصههر محیطي به صههورت برابر و   

دهد و این تفاوت یكسههان از لحاا ارزش معنایي پاسههخ نمي

ست  مفهمومي ذهن فرد موجب مي   سی شود  ارزش معنایي در 

که عناصهههر خاصهههي در محیط، زمان پردازش بیشهههتری در      

ال کرده و موجب فراخواني سههیسههت  شههناختي فرد را اشهه     

های مرتبط با موضههوع تحریک شههده و  اطالعات و پردازش

كل             ند در شههه هد. این فرای جه رخ د یت تورش تو ها در ن

کند که   عبور مي توجه انتخابي  پردازشهههي خود از گذرگاه    

شد ارتبا  باالیي با تمرینات و مداخالت    شاره  همانطور که ا
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این در حالي  (. 2021میسهههل و همكاران،  ) دارد آگاهي ذهن

که    یادی نشههههان    اسههههت  قات ز مداخالت    مي تحقی هد  د

گاهي ذهن هارت        آ قای م عث ارت جه     با به تو  های مربو  

شود و این ت ییرات و بهیود در توجه مربو  به انواع توجه مي

له   مي جه متمرکز  شهههود از جم با      تو با  مسهههتقیمي  که ارت

 دارد و از سهههوی دیگر آگاهي ذهنتمرینات مدیتیشهههن در    

 توجه اجرایيو  توجه انتخابيبا ای ارتبا  ویژه توجه متمرکز

آگاهي  بر این اسهههاس مداخله ذهن    .(2020ورهاگن،  ) دارد

فه وزن      مي ند بر تورش توجه در افراد دارای اضههها  تأثیر توا

 داشته باشد. 

شان مي های یافته شاخص توده  این مطالعه همچنین ن دهد که 

ل    گواه بدني افراد گروه   مداخ فت    آگاهي ذهنه که  یا را در

اند در پایان دوره به طور معني داری نسهههبت به گروه        کرده

و  الموتي کاهش داشههته اسههت که همراسههتا با مطالعاتگواه 

ت ییر سههیسههت  توجه بر   تأثیر نشههان دهنده (2020) همكاران

توان این کاهش وزن را مي باشههد. البته مي روی کاهش وزن

دانسههت و این مسهه له به  اهيآگذهنناشههي از صههرفا مداخله 

ند گذار هسهههتتأثیردیگری که در این روش های خاطر مولفه

تاب         کاهش اسهههترس، افزایش  ند  آوری، ت ییر نگرش مان

قضهههاوتمندانه و افزایش ادارک لحظه حال دانسهههت که در       

اخالت  مطههالعههات فراواني نیز بههه اثرگههذاری آنههها در مههد         

(. 2016، انو همكار روجرز) اشههاره شههده اسههت آگاهيذهن

باشههد تا مي این نتایج نیازمند مطالعات بیشههتری برای بررسههي

ست  توجه        سی صرفا اثربخشي ارتقا  بتوان با متدلوژی دیگری 

فه     تورش توجه  در  فار  از دیگر مول غذایي را  های  به مواد 

از سههوی دیگر مطالعات مرتبط با  بررسههي کند. آگاهيذهن

که افرادی که    دهد مي تصهههویر بدني و تورش توجه نشهههان   

نمرات پایین تری در میزان رضههایتمندی از بدن خود داشههته  

به            باالتری در تورش توجه  ناداری نمرات  به شهههكل مع ند  ا

گارسیا و  -پوراس) مربو  به تصویر بدن داشته اند  های نشانه 

( عالوه بر این گزارشههات مطالعات متعددی 2020همكاران، 

ت خوردن و اضهههافه دهد که افرادی که از اختالالنشهههان مي

برند، به طور معناداری تورش توجه نسهههبت به        مي وزن رنج

و در عین حال  اندرا نشان دادهمرتبط با تصویر بدن های نشانه

ست      صویر بدن آنها دچار کمبود و نقص بوده ا ضایت از ت  ر

 .(2021ولترینگ، چن و جیا، )

ارتبا  میان تورش توجه و تصهههویر بدن در مطالعات زیادی         

ست و م شمیت   ورد اهمیت بوده ا  (2013)رنویک، کمپل و ا

اصهههالح تورش توجه را برای درمان مشهههكالت خوردن و    

کنند. در این مطالعه با توجه به کاهش اضافه وزن پیشنهاد مي 

غذایي در گروه مداخله    های  معنادار تورش توجه به نشهههانه     

، و افزایش معنادار میزان رضهههایت از    گواهنسهههبت به گروه   

صو  شي؛ ت به اثربخشي مداخله   توانمي یر بدن در گروه آزمای

اثر آن بر  بر اصههالح تورش توجه و همپوشههاني   آگاهيذهن

اینكه عامل اصههلي بهبود تصههویر   تصههویر بدني اشههاره کرد. 

صویر بدني به دلیل    بدني در افراد دچار  ضافه وزن یا نقص ت ا

اصههالح تورش توجه و ارتقای سههیسههت  توجه افراد شههكل    

یرد نیاز به بررسههي در مطالعات بیشههتری دارد کما اینكه گمي

بر روی بهبود تصویر بدني  آگاهيذهنمطالعاتي به اثربخشي  

فاکتورهای         فار  از  بدني ضهههعیف  در افراد دچار تصهههویر 

به  سیست  توجه نیز اشاره دارند. از سوی دیگر مطالعات اخیر    

افه بر اختالالت خوردن و اضهه آگاهيذهناثربخشههي مداخله 

عات تكمیلي برای         طال وزن اشهههاره دارند که بررسهههي در م

درمان و ارتبا  آن با تصههویر بدني و سههیسههت   ناثربخشههي ای

  (.2020 ،و همكاران یو) نمایدمي توجه را دوچندان

شان   نتایج و  آگاهيذهنداخله دهد که ممي پژوهش حاضر ن

ی    كارگیری تكن ته      کب مان هشههههت هف مدت ز  های آن در 

 ییراتي در میزان تورش توجه افراد دارای اضهههافه   تواند ت مي

میزان وزن نسهههبت به مواد غذایي ایجاد کند و این مداخله بر 

 از . در عین حههالادراک تصهههویربههدني آنههها موثراسههههت 

ست این مطالعه جامعه آماری محدودهای محدودیت که  ی ا

اند و به دلیل ماهیت  کثرا دغدغه وزن و کاهش وزن داشهههته ا

سههي به افراد دارای اضههافه وزن که برای این  پژوهش دسههتر

ستند جزء محدودیت  های پدیده به دنبال مداخله و پیگیری نی

این دسههت از پژوهش هاسههت. همچنین نبودن سههنجش دقیال 

 آگاهيذهندر متمایز کردن فاکتورهای معناشناختي مداخله  
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 Abstract 
Introduction: Overweight and obesity can lead to psychological and 

emotional damages in the people. Therefore, the purpose of the present study 

was to investigate the efficacy of mindfulness on the food-related attention 

bias and the body image in the overweight people. 

Materials and Methods: The research method of the present study was 

quasi-experimental with pretest, posttest, control group and three-month 

follow-up period. The statistical population of the study included the 

overweight people with above-25 BMI who referred to the body weight 

control centers in the city of Mashhad in 2019 and were selected through 

purposive sampling method; 36 subjects were selected from them according 

to inclusion and exclusion criteria and they were randomly accommodated 

into experimental and control groups. The instrument to assess the subjects 

included the computerized test of food emotional stroop and body image 

questionnaire (Brown et.al, 1990) to assess the persons’ attitude toward 

his/her body image which was administered in three stages before and after 

eight-week intervention of mindfulness and three-month follow-up after 

finishing the intervention on the subjects. The data analysis of the study was 

conducted through repeated measurement ANOVA. 

Results: The result of data analysis showed the significant difference between 

the subjects’ reaction time to the food emotional stroop test and the gotten 

scores from the body image questionnaire in two groups and it proves 

significant efficacy of mindfulness intervention method on the degree of food-

related attention bias and the body image in the overweight people. 

Conclusion: According to the results of the study, mindfulness intervention 

can have influence on the food-related attention bias and the body image in 

the overweight people through applying techniques such as creating 

physiologic, mental and emotional awareness.  

Key words: Mindfulness, attention bias, body image, overweight 
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