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  چكيده
شناختي در  از آنجايي كه در زمينه ارتباط بين حافظه ضمني و آشكار با مسائل زبان :هدف

اين مطالعه برآن است كه به بررسي فرآيند  .ايران، تحقيقات اندكي صورت گرفته است
هاي مرتبط با غذا، تناسب اندام و اعضاي بدن در زنان چاق و  ه پردازش اطالعات در زمينه واژ

ر هاي حافظه ضمني و آشكار، ده زن بيما منظور با استفاده از آزمون به اين. معمولي بپردازد
هاي  در آزمون. مبتال به چاقي مفرط، ده زن چاق و ده زن معمولي مورد بررسي قرار گرفتند

ها حاكي  نتايج آزمون. هاي مرتبط با غذا، تناسب اندام و اعضاي بدن استفاده شد حافظه از واژه
كردن   بيماران مبتال به چاقي مفرط در كامل. از وجود حساسيت در حافظه ضمني بود

كردن كلمات مرتبط  زنان چاق در كامل. تر از ساير كلمات بودند مرتبط با غذا موفقهاي  كلمه
مورد زنان معمولي حساسيت خاصي ديده  با غذا و تناسب اندام بهتر عمل كردند و باالخره در

. ها حساسيت تقريباً يكساني را از خود نشان دادند نشد و اين افراد نسبت به انواع مختلف واژه
  .ميان گروه خاصي نشان نداد ظه آشكار، حساسيتي را درآزمون حاف

  .چاقي، حافظه ضمني، حافظه آشكار، غذا، تناسب اندام :ها كليدواژه
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  مقدمه
. هاست حافظه در حالت كلي، توانايي رمزگذاري، ذخيره و بازيابي اشكال مختلف محرك

ر كلي فرايند پردازش طو به بررسي حافظه خاصي نپرداخته و به 1هاي حافظه برخي از آزمون
و  4شاستر( 3و آشكار 2هاي حافظه ضمني عنوان نمونه، آزمون  به. دهند اطالعات را نشان مي

هاي غيرارادي و وضعيت فكر در حالت كلي را مورد  عالوه بر اينكه فعاليت) 1986، 5گرف
گيري  د اندازهدهد، اين قابليت را دارد كه افكار خاصي را با جزئيات بيشتر مور بررسي قرار مي

دهد  شود؛ اين تقويت هنگامي رخ مي مي  حافظه ضمني به تقويت نمود محرك گفته. قراردهد
، 6ويليامز(كند  تر مي دسترسي به آن را آسان نتيجه كه ذهن محرك را پردازش كرده و در

د شو قابليت دسترسي و تلفيق باالتر يك واژه باعث مي). 1988، 8، و ماتيوس7لئود ، مك7واتس
مثال سه حرف (هاي آن واژه موجود است  كه هنگامي كه تنها برخي از عناصر يا مشخصه

در چنين شرايطي، آزمون حافظه ضمني . ، آن واژه با سهولت بيشتري به ذهن بيايد)آغازين آن
 تلفيق اطالعات به  ترين ابزار براي مطالعه نحوه مناسب) مانند كامل كردن يك واژه ناقص(

سازي اطالعات در ارتباط با يكديگر  هاي حافظه آشكار فرايند فعال آزمون .استدرون حافظه  
 شده ديگر انجام هاي ذخيره بازيابي يك صحنه با ربط دادن آن با تجربه. كند را بررسي مي

گيري ارتباط جديد بين  تداعي چنين اطالعاتي به شكل. يابد تا تداعي جديدي شكل گيرد مي
ارتباط و ). 1988لئود، و ماتيوس،  ويليامز، واتس، مك(كند  ك ميمفاهيم جديد و قديم كم

آوردن  خاطر  مثال در فعاليت به(كنند تر مي در حافظه قابل دسترس تر مفاهيم را تداعي قوي
آزمون حافظه آشكار بهترين راهكار براي بررسي فرايند ارتباط مفاهيم و  بنابراين،). مفاهيم

                                                 
1. memory task 
2. implicit 
3. explicit  
4. Schacter 
5. Graf 
6. Williams 
7. MacLeod 
8. Mathews 
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هاي حافظه ضمني و آشكار اغلب در بررسي  ر كلي از آزمونبه طو. اطالعات در حافظه است
خصوص در رابطه با موادي كه بارعاطفي خاصي به همراه دارند، استفاده  فرايند حافظه، به

  .شود مي
توانند  اند كه فرايندهايي كه داراي بار عاطفي هستند، مي مطالعات بسياري ثابت كرده

ترتيب كه افراد غالبا اشيائي را كه برايشان بار عاطفي ثير قرار دهند به اين أحافظه را تحت ت
). 1992و همكاران،  1بردلي(آورند  بيشتري به همراه دارد، بهتر از اشياء خنثي به خاطر مي

 هاي حافظه آشكار استفاده ها از آزمون كه در آن بر روي بيماران مبتال به افسردگيتحقيقات 

  نشان داده) 2004، 5و جان 4؛ تيلور2005، 3و بكر 2ينك؛ ر1995بردلي و ويليامز، (بود   شده 
دهند كه اين بدان معني  است كه اين افراد نسبت به اطالعات منفي از خود حساسيت نشان مي

مثال فرد غمگين بيشتر . پذيرد  تر انجام مي آوري اطالعات منفي در اين افراد راحت است كه ياد
 هايش در آن زمان واني او و دغدغهر-حاالت روحيآورد كه با  خاطر مي  اطالعاتي را به

 اي كه كريمي در مطالعه. آورد  يند را بخاطر خواهداطالعات ناخوشا تبع، متناسب باشد و به
نيز بر روي نقش حافظه ضمني و آشكار در افراد مبتال به لكنت انجام ) 1386(جوان و همكاران  

با بار عاطفي مثبت را در حافظه  يهاي ت واژهافراد مبتال به لكن«داده بودند، مشخص شد كه 
هاي  و نيز اينكه آزمون» كنند فراد عادي كمتر بازشناسي ميداري نسبت به ا آشكار به طور معني

هاي با بار عاطفي منفي را بيشتر از  واژه«دهند كه اين افراد  حافظه ضمني و آشكار نشان مي
  .»دكنن طفي مثبت بازشناسي ميهاي با بار عا واژه

به اين نتيجه رسيده بودند كه در رابطه ) 1990، 7و هولون 6ويتوسك(پيش از اين محققان 
اندام   ي كه با وزن و تناسبيبا اختالل خوردن و چاقي مفرط، حساسيت حافظه نسبت به اشيا

                                                 
1. Bradle 
2. Rinck 
3. Becker 
4. Taylor 
5. John 
6. Vitousek 
7. Hollon 
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شدت نسبت به   اين فرضيه، بيماران دچار اختالل خوردن بهربناب. شود مي  مرتبط هستند، ديده
) 2001، 1آدمي(كنند  ناسب اندام احساس اضطراب مين نگران بوده و نسبت به غذاها و توزنشا

شود كه اطالعات مرتبط با غذا و تناسب اندام را بهتر به ياد  ها باعث مي آن  و همين دغدغه
كه همگي گوياي   گذشته، اين فرضيه بارها مورد بررسي قرار گرفته  طول دو دهه در. بياورند

اند كه در رابطه با اطالعات مرتبط با غذا و تناسب اندام، چه در فعاليت حافظه  بودهاين مطلب 
، 3؛ كوپر1991، 2تويم-بن(شود آشكار حساسيت حافظه ديده مي چه در فعاليت حافظه ضمني و

  ).1996و همكاران،  6؛ سباستين1991و همكاران،  5؛ كينگ1998و همكاران،  4؛ هرمنز1992
، 8و برائت 7سوئتنز(است  ه چاقي مفرط تحقيقات اندكي به انجام رسيدهدر مقابل، در زمين

البته نبايد اين را نيز ناديده گرفت كه افراد دچار اختالل در خوردن و افراد چاق در ). 2007
و محدوديت در ) 1994آدمي و همكاران، (جمله دغدغه در رابطه با غذا  بسياري از جهات، از

در زمينه بيماران مبتال به چاقي، . اند ، به يكديگر شبيه)2000، 9هوگبرائت و ويد(رژيم غذايي 
؛ سوئتنز 1991كينگ و همكاران، (است   تنها ميزان بازخواني اطالعات مورد بررسي قرار گرفته

در زمينه  10يادآوري آزاد  با استفاده از آزمون به) 1991(كينگ و همكاران ). 2007و برائت، 
هاي مرتبط با وزن و  نشان دادند كه افراد چاق واژه ، غذا و تناسب انداممرتبط با وزنهاي  واژه

ها  پس از آن. آورند خاطر مي  هاي خنثي به ه هاي مرتبط با تناسب اندام يا واژ غذا را بهتر از واژه
 و با استفاده از آزمون به) سال 12تا  8بين سنين (در ميان كودكان ) 2007(سوئتنز و برائت 

كالري، به نتايج مشابهي  هاي مرتبط با غذاهاي پركالري و كم آزاد در رابطه با واژهيادآوري  

                                                 
1. Adami 
2. Ben-Tovim 
3. Cooper  
4. Hermans 
5. King 
6. Sebastian 
7. Soetens 
8. Braet 
9. Wydhooge 
10. free recall task 
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وزن داشتند در مقايسه با همساالن خود،   براساس اين تحقيق كودكاني كه اضافه. يافتند  دست
رسد كه  نظر مي  به. خاطر آوردند  را به) خصوص نام غذاهاي پركالري  به(بهتر نام غذاها 
البته . شود سازي مي تبط با غذا و وزن در افراد چاق با سهولت بيشتري فعالاطالعات مر

ميان  هاي حافظه آشكار، در وسيله آزمون تحقيقاتي نيز وجود دارند كه حساسيت خاصي را به
برائت و كرومبز ادعا  2003سال  در). 1985، 2و گرشمن 1كونفورتو(اند  افراد چاق نشان نداده

هايي در افراد چاق به صورت خودكار  خاطر آمدن چنين واژه كه فرايند به جايي كردند كه از آن
  .گيرد، دور كردن اين اطالعات از اين افراد كار مشكلي است شكل مي

هاي مرتبط با غذا، تناسب اندام   ههدف اين تحقيق بررسي فرايند پردازش اطالعات در واژ
هاي اين افراد با زنان معمولي  حساسيتو اعضاي بدن در زنان مبتال به چاقي مفرط است تا 

  . است  شده  هاي حافظه ضمني و آشكار استفاده بدين منظور از آزمون. مقايسه شود
در افراد چاق را   تواند حساسيت حافظه آشكار مي  ما اين است كه استفاده از آزمون  فرض
  .نشان دهد

  

  روش پژوهش
 20و  نفر از آنان داراي وزن معمولي 10داشتند كه   شركت زن كرمانشاهي 30در اين تحقيق 

نفر نيز چاقي معمولي  10نفر مبتال به چاقي مفرط بودند و  10(نفر نيز داراي اضافه وزن بودند
ق و افراد چا) 67/49=ميانگين(افراد دچار چاقي مفرط ) BMI( 3نمايه توده بدني). داشتند

) 25/22= ميانگين ( 24تا  20ايه توده بدني زنان نرمال از و نم 59تا  39از ) 69/34= ميانگين (
  ).F)57/2=( 99/19؛ >p .001( در ميان اين سه گروه بسيار متفاوت بود BMIارزش . بود

  
  
  
  

                                                 
1. Conforto 
2. Grashman 
3. Body Mass Index: (وزن:kg)2/(قد:cm) 
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  ها محرك
تاي  30واژه كه  120نسبت به  نفر به عنوان داور 10اتي مناسب، منظور ساخت ماده تحقيق  به
واژه  30واژه مربوط به اعضاي بدن و  30بوط به تناسب اندام، واژه مر 30ها مربوط به غذا،  آن

هايي با  ل در اين پرسشنامه از سوا. عنوان واژه خنثي بودند، نظرات خود را ابراز كردند نيز به
» اين واژه خيلي سخت استاي با  تصور صحنه«) 1(شده كه از  هاي پنج قسمتي استفاده جواب

پس از . ادامه پيدا كرده است» اي با اين واژه خيلي آسان است نهتصور صح«) 5(شروع شده و تا 
واژه مرتبط با  16(كه مستعد توليد تصوير ذهني بودند، انتخاب شدند   واژه 64هاي الزم  بررسي

  ).واژه خنثي 16واژه مرتبط با اعضاي بدن و  16اندام،  واژه مرتبط با تناسب 16غذا، 
  

  ابزارهاي تحقيق
اندازه و به رنگ سفيد روي يك  ها با حروف هم ، همه محرك)1998( 1براساس پروتكل ال

دو  تايي براي هر 32در دو رديف ) دسته الف و دسته ب(دو دسته واژه . شد  سياه نوشته  تخته
 8اندام،  واژه مرتبط با تناسب 8واژه مرتبط با غذا،  8حافظه ارائه شد كه هر رديف داراي   آزمون

كنندگان  از شركت 2در آزمون رمزگذاري. واژه خنثي بود 8بدن و واژه مرتبط با اعضاي 
  براي آزمون كامل. بخوانندرا   )الف يا ب(اي تا فهرستي از يك دسته تك واژهشد   خواسته

در هر نوع از آزمون . شد  داده) الف و ب(دو دسته  حرف اول كلمات هر 2كردن كلمات، 
 .استفاده شد) الف و ب(ها   دو دسته از واژه يادآوري آزاد از هر به

  

  روش انجام كار
مانند (ني ، آزمون حافظه ضم3آزمون رمزگذاري خودارجاع: شد مرحله برگزار 3آزمايش در 

  ).يادآوري آزاد مانند آزمون به(و آزمون حافظه آشكار  )كامل كردن كلمات ناقص

                                                 
1. Al's Protocol 
2 . encoding 
3. self-referent encoding 
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 از هر. شد  داده) بالف يا (ها  كنندگان يك دسته از واژه مرحله رمزگذاري، به شركت در
تك آزمون گرفته شد و پيش از آزمون هدف آزمون   كنندگان به صورت تك كدام از شركت

نمايش رايانه   هايي بر روي صفحه شد كه واژه  ها گفته ادامه به آن در. شد  ها اطالع داده به آن
كنند كه  را تصوراي  شد تا با ديدن هر واژه صحنه  ها خواسته خواهد شد و از آن  نمايش داده

دستورالعمل ). آزمون رمزگذاري خودارجاع(باشند   داشته خود و واژه ارائه شده در آن حضور
شما بايد با ديدن هر واژه، . خواهد شد  ها به شما ارائه فهرستي از واژه«: به اين ترتيب بود

هر براي . يداي را تصور كنيد كه خود و واژه نمايش داده شده در آن حضور داشته باش صحنه
  »ثانيه فرصت داريد 10واژه فقط 

ثانيه تصوير ذهني خود را ساخته و آن  10زمان   كنندگان خواسته شد تا در مدت از شركت
پيش از آزمون اصلي چهار آزمون آزمايشي . جايي كه ممكن است با جزئيات تصور كنند را تا

ها به  ترتيب نمايش واژه. ل آمدبه عم) فهرست الف مثالً(اي  كلمه 32هاي  از يكي از دسته
  .اين ترتيب متفاوت بود كننده دفي بوده كه براي هر شركتصورت تصا

در آزمون . اي بود هاي دو واژه دومين آزمون، آزمون تكميل ريشه كلمات از يكي از دسته
هايي كه قبال نمايش داده شده بودند  اين مرحله كه كامل كردن كلمات ناقص بود، هم از واژه

). ب(از فهرست  ها كه هنوز نمايش داده نشده بودند، مثًال ستفاده شد و هم از آن دسته از واژها
از ديدن سه   ها خواسته شد تا پس هايي داده شد و از آن كنندگان برگه در اين مرحله، به شركت

آن را  رسد ذهنشان مياي را كه به  شود، با اولين كلمه ها ارائه مي اي كه به آن حرف اول واژه
شما . شود اي از حروف نشان داده مي به شما دسته «: اين ترتيب بوددستورالعمل به . كامل كنند

  »رسد كلمه ناقص را كامل كنيد اي كه به ذهنتان مي بايد با اولين واژه
ها  كردن كلمات را به ترتيبي كه واژه  كنندگان موظف بودند كه عمل كامل شركت

  .شد ثانيه به نمايش گذاشته مي 10مدت   هر واژه نيز به. م دهندشدند، انجا نمايش داده مي
در مرجله . در اين مرحله نيز پيش از آزمون نهايي، چهار آزمون آزمايشي به اجرا درآمد

  اي را كه از آزمون كنندگان خواسته شد تا هر تعداد واژه يادآوري آزاد، از شركت آزمون به
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. ها داده شده بنويسند آن رند، روي برگه سفيدي كه بهياد دا  به) آزمون رمزگذاري(اول 
 سرعت هر حال لطفا، به. ايد واژه آشنا شده 32شما تا به حال با «: دستورالعمل به اين شكل بود

  .»در اين بخش از آزمون شما سه دقيقه فرصت داريد. آوريد، بنويسيد خاطر مي  اي را كه به واژه
  

  ها تجزيه و تحليل داده
هاي  يادآوري واژه كردن و به  هاي كامل ها در آزمون جش اختالف احتمالي گروهبراي سن

پس از آن . استفاده شد ANOVAاندام و اعضاي بدن، از تحليل واريانس  مربوط به غذا، تناسب
هاي هر  بين جواب  گرفت تا تفاوت ها مورد تجزيه و تحليل قرار داده 1با استفاده از آزمون توكي

انجام  SPSS2افزار  نرم 15هاي آماري با استفاده از نسخه  همه تحليل. گروه مشخص شود
  .گرفت

  

  نتايج
  

  آزمون حافظه ضمني
ها  هاي درون دسته شد كه دقيقا يكي از واژه هر واژه كامل شده تنها زماني صحيح تلقي مي

هاي جديد از هر چهار  شده و واژه  داده  نمايش  پيش از ةشد هاي كامل ميانگين تعداد واژه. باشد
 قرار ANOVAهاي صحيح هر نوع واژه تحت تحليل  ميزان تعداد واژه. نوع واژه محاسبه شد

شده، حاكي از ارتباط معنادار بين   هاي كامل ها پس از مقايسه واژه نتايج تحليل داده. گرفت
ها تغيير  ها به تناسب نوع واژه آوردن در گروه خاطر  هها است؛ الگوي ب ها و نوع واژه گروه
مقايسه آزمون توكي از . داده شده است  نشان 1ها در نمودار  عملكرد گروه  ميانگين. كرد مي

كردن نام غذاها به نسبت   ها نشان داد كه عملكرد بيماران مبتال به چاقي مفرط در كامل گروه
. طرز معناداري بهتر بود  هاي خنثي به ب اندام يا واژههاي مرتبط با اعضاي بدن، تناس واژه

                                                 
1. Tukey's Test 
2. SPSS copyright C SPSS, Inc 1989-2000 
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هاي مرتبط با تناسب اندام و  همچنين بنابر مقايسه آزمون توكي افراد چاق در كامل كردن واژه
اين . هاي خنثي عملكرد بهتري داشتند هاي مرتبط با اعضاي بدن يا واژه غذا نسبت به واژه

زنان معمولي نسبت به . ر زنان معمولي ديده نشدچنين د  هايي اين درحالي است كه تفاوت
  .دادند هاي مرتبط با اعضاي بدن، غذا و تناسب اندام حساسيت يكساني از خود نشان مي واژه

  

  
  
  
  
  
  
  
  

  

در آزمون حافظه ضمني براساس نوع ) و انحراف معيار  ميانگين(هاي كامل شده  تعداد واژه .1نمودار 
  ليها در زنان چاق و معمو واژه

  

به طور خالصه، در آزمون حافظه ضمني بيماران مبتال به چاقي مفرط نسبت به كلمات 
هاي مرتبط با غذا و تناسب اندام حساس  مرتبط با غذا حساسيت داشتند؛ زنان چاق نسبت به واژه
هاي مرتبط با غذا، تناسب اندام و اعضاي  بودند؛ و باالخره اينكه زنان معمولي نسبت به واژه

  . حساسيت يكساني از خود نشان دادندبدن، 
  

  آزمون حافظه آشكار
خاطر آورده شده بودند، محاسبه شده و   هايي كه درست به براي هر نوع از كلمات، تعداد واژه

چهار نوع از كلمات مشخص شد كه  پس از مقايسه هر. قرار گرفت ANOVAتحت  تحليل 

 خنثي غذا اندام تناسب اعضاي بدن

 نوع واژه

اژه
د و

عدا
ت

 ها 

 چاق مفرط

 چاق

 معمولي
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تبط با غذا، تناسب اندام، اعضاي بدن و هاي مر يادآوري واژه  ها بر به افزايش وزن گروه
آورده شده ) 2( ةها در نمودار شمار ميانگين عملكرد گروه. هاي خنثي تاثير خاصي ندارد واژه
دهد كه هر سه گروه از افراد  مي  ها نشان ها و نوع واژه آزمون توكي از نوع گروه همقايس. است
هاي  تر از واژه و تناسب اندام بسيار حساس هاي مرتبط با اعضاي بدن، غذا يادآوري واژه در به

  .كنند خنثي عمل مي
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  

در حافظه آشكار، براساس ) ميانگين و انحراف معيار(خاطر آورده شده  هاي به تعداد واژه .2نمودار 
  ها در زنان چاق و معمولي نوع واژه

  
در ميان زنان  همانطور كه از نمودار پيداست، آزمون حافظه آشكار حساسيت خاصي را

  .دهد چاق نشان نمي
  

  گيري نتيجه
هاي مرتبط با غذا،  در اين مطالعه، حافظه ضمني و آشكار زنان چاق و معمولي در ارتباط با واژه

رفت، مبتاليان به چاقي  گيري شد و همانطور كه انتظار مي تناسب اندام و اعضاي بدن اندازه

 خنثي غذا اندام تناسب اعضاي بدن

 نوع واژه

اژه
د و

عدا
ت

 ها 

 چاق مفرط

 چاق

 معمولي
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هاي ديگر، حساسيت بيشتري از  دام درمقايسه با واژههاي مرتبط با غذا و تناسب ان نسبت به واژه
بنابر آدمي . اما اين حساسيت تنها در آزمون حافظه ضمني بروز پيدا كرد. خود نشان دادند

، ذهن افراد چاق و داراي مشكالت وزني، با غذا و تناسب اندام بشدت درگير است؛ )2001(
ر بيماران دچار اختالل خوردن مشاهده هايي است كه د ها بسيار شبيه به مشخصه اين مشخصه

 جمله از است، از هاي مختلف مورد مطالعه قرار گرفته هاي ذهني به روش اين دغدغه. شود مي
النگ و ( 2طريق آزمون استروپ ، از)2006و همكاران،  1ولري(طريق پرسشنامه و بيان شفاهي 

كونفورتو و (فظه آشكار طريق آزمون حا و از) 2003؛ برائت و همكاران، 1994همكاران، 
و  3توكر(مشكل اصلي ). 2007؛ سوئتن و برائت، 1991؛ كينگ و همكاران، 1985گرشمن، 
هايي اين است كه بر  استفاده از چنين روش) 1991؛ ويتوسك و همكاران، 1995، 4شلوندت

در ذهن ذخيره شده است كه ممكن است » 5به صورت خودآگاه«اطالعاتي تكيه دارد كه 
پيدا كردن اين اطالعات در اين افراد افزايش يابد و به همين دليل است  شدن و تغيير رد احتمال

از طرف ديگر، . دهند كه برخي از اين مطالعات حساسيت خاصي در افراد چاق نشان نمي
خودكار استفاده شده، بهتر توانستند كه   هايي با فرايند ها از روش مطالعاتي كه در آن

با استفاده از آزمون ) 2003(برائت و كرومبز . ا در افراد چاق نشان دهندهاي خاصي ر حساسيت
نسبت   هاي مرتبط با غذا به هاي چاق در نام بردن رنگ واژه استروپ، نشان دادند كه بچه

كند  ظاهرا استفاده از آزمون حافظه ضمني ثابت مي. كنند هاي گروه كنترل، كندتر عمل مي واژه
به دليل خودكار بودن  ،غذا و تناسب اندام در افراد چاق ات مرتبط باكردن اطالع  كه فراموش

رسد كه اين حساسيت  ، به نظر مي)2003(بنابر فرضيه برائت و كرومبز . تر است فرايند، سخت
حد نسبت به مسائل مرتبط با غذا و تناسب اندام  از  در پردازش اطالعات بازتاب حساسيت بيش

نتيجه جالبي ديگري . شود طبيعي در خوردن منجر مي فتارهاي غيراست كه اين مسئله خود به ر
                                                 
1. Volery 
2. Stroop Test  
3. Tucker 
4. Schlundt 
5. consciously 
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كه از اين تحقيق به دست آمد اين بود كه حافظه ضمني افراد چاق نسبت به اطالعات مرتبط با 
نگارندگان بر اين . تر از حافظه ضمني بيماران دچار چاقي مفرط بود تناسب اندام بسيار حساس

ذا و يماران دچار چاقي مفرط از ايجاد دغدغه ذهني نسبت به غباورند كه برخالف افراد چاق، ب
و دليل اين امر هم احتماال اين است كه اختالف بين اندازه فعلي اند  تناسب اندام دست كشيده
  .رود بيش از اندازه زياد است بدن و آنچه كه انتظار مي
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