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Abstract

چکیده

Objective: This study examines the predictive power of

 این تحقیق به بررسی قدرت پیشبینی کنندگی تکانشوری و:مقدمه

impulsiveness and obesity on time perception. Method: In this

 زن با05  در این تحقیق توصیفی: روش.چاقی بر ادراک زمان میپردازد

descriptive study, 50 women with normal weight and 50 obese
women with accessible method were selected. Research Tools

 ابزار. زن چاق با روش در دسترس انتخاب گردیدند05 وزن نرمال و

was the Barratt Impulsiveness questionnaire and reproduction

پژوهش پرسشنامه تکانشگری بارت و روش بازتولید زمان برای سنجش

method to measure time perception time. Result: Motor

 ادراک زمان را بهطور منفی، تکانشوری حرکتی: یافتهها.ادراک زمان بود

impulsiveness prospected time perception to be negative.
Between obese and normal weight subjects did not show

 بین افراد با وزن چاق و نرمال تفاوت معناداری در.پیشبینی میکند

significant differences in impulsiveness and perception of time,

تکانشوری و ادراک زمان مشاهده نگردید اما با توجه به پراکندگی

but Were dispersed time perception scores in obese patients,

 با: نتیجهگیری. نتایج قابلبحث است،نمرات ادراک زمان در افراد چاق

results are discussed. Conclusion: Different prior researches
results, various methods of measuring impulsivity, the time

توجه به نتایج ناهمسو در تحقیقات مختلف و روشهای مختلف

perception and different classes of obesity, it is suggested,

 پیشنهاد،سنجش تکانشگری و ادراک زمان و کلاسهای مختلف چاقی

further research in this area should be conducted according to all

 تحقیقات بیشتری در این زمینه با توجه به همه روشهای،می گردد

methods of measurement .
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مقدمه
اولین بار فرانکلویس )1291( 1و هاگلند،)1211( 9

یکدیگر در ارتباط باشند .هدف از این تحقیق،

این نظریه را مطرح کردند که ریتمهای بدن توسط

بررسی همزمان قدرت پیشبینی کنندگی

یک ساعت شیمیایی درون بدن تنظیم میشود

تکانشوری و چاقی بر ادراک زمان است که

(گرینکر و همکاران .)1211،این ساعت شیمیایی

میتواند گامی در شناخت بیشتر چاقی،

به تغییرات سوختوساز درون بدن حساس است.

تکانشوری و مکانیسمهای شناختی زیربنایی

افزایش میزان سوختوساز بدن میتواند سرعت

ادراک زمان باشد.

زمان ساعت شیمیایی درونی را افزایش میدهد،

میزان تکانشوری نقش مهمی در سلامتی،

درحالیکه کاهش در میزان سوختوساز بدن ،اثر

سازگاری ،شخصیت آشفته و اشکال گوناگون

متضاد دارد .افزایش یا کاهش سرعت ساعت

آسیبشناسی روانی دارد (مولر و همکاران،

شیمیایی درون بدن را میتوان از برآورد پایینتر یا

 .)9551تکانشگری هسته اصلی بسیاری از

بالاتر طول مدت ارائه یک محرک استنباط کرد.

آسیبهای اجتمـاعی مانند مصرف مواد ،قماربازی

آزمودنیهای با پرکاری تیروئید یا افزایش درجه

بیمارگونه ،اختلالهای شخصیت و دست زدن به

حرارت درونی بدن ،از طول مدت یک محرک

اقدامات پرخاشجویانه اسـت .ایـن اخـتلال

شنوایی ،برآورد بالاتری دارند .درحالیکه

هرسال موجب از میان رفتن زمان و سرمایه در

آزمودنیهای صدمهدیده از افسردگی یا افرادی که

بسیاری از کشورها میشود .برای این مفهوم

تجویز بابیتورات شدهاند از طول مدتزمان،

تعریفهای گوناگونی ارائه شده است .برخی از

ارزیابی پایینتری دارند (گرینکر و همکاران،

این تعاریف شامل رفتار بدون تفکـر کـافی،

.)1211

عمـل غریزه بدون توسل به مهـار ایگـو و عمـل

تکانشوری نیز از یکسو با چاقی (ندرکورن و

سـریع ذهـن بـدون دوراندیـشی و بدون

همکاران )9552 ،و از سویی دیگر با ادراک زمان

قـضاوت هوشیار است .تکانشوری هـمچنـین

(بارات )1291 ،در ارتباط است .هرچند نوع این

ممکـن است بـه معنـی عمل نودن با کمترین

ارتباط همیشه مشخص و معین و یکسویه نبوده

تفکر نسبت به رفتارهای آینده یا عمل کردن بـر

است و با تحقیقات متناقضی روبرو بودهایم (مار،

پایـه افکاری که بهترین گزینه فـرد یـا دیگـران

 ،)9511اما با توجه به نظریه ساعت شیمیایی

نمیباشند در نظـر گرفته شود (موریاتی،1192 ،

درونی بدن که بیان میدارد؛ با تغییر در

ص .)92

سوختوساز بدن ،تغییر در برآورد زمان رخ

درباره چاقی نیز امروزه مشخص شده است

خواهد دارد ،این فرضیه مطرح میشود که

که افزایش چربی به چندین بافت بدن ازجمله

تکانشوری ،چاقی و ادراک زمان نیز میتوانند با

قلب ،عضلههای اسکلتی ،پانکراس و کلیهها

1. Francois
2. Hoagland
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چاقی بهعنوان یک عامل خطرزا در بیماریهای

همکاران .)9552 ،واکنش زمانی 1افراد چاق به

زوال سیستم عصبی مطرح است و مطالعات

محرک ه ای شنوایی و بینایی طولانی مدتتر

آیندهنگر نشان داده است که چاقی یک عامل

است ( سیمرن و همکاران .) 9511 ،افراد چاق

خطرزا در بروز زوال عقل و آلزایمر است

تمایل بیشتری به وسوسه شدن و توانایی

(اختیاری و بهزادی .)9550 ،در سال ،9550

کمتری برای بازداری تکانه هایشان دارند .افراد

نزدیک به  255میلیون چاق در جهان وجود

چاق نسبت به افراد لاغر تکانشیترند (ریدن و

داشته است که پیشبینی میشود این رقم تا سال

همکاران.)9551 ،

 9510به هفتصد میلیون نفر برسند (گزارش

تکانشگری بالا نیز با ادراک زمان در ارتباط

سازمان بهداشت جهانی به نقل از :سیمرن و

است .هرچند نوع ارتباط بین تکانشگری و ادراک

همکاران.)9511 ،

زمان همیشه روشن و واضح نبوده است (مار،

ادراک زمان نیز همیشه یک موضوع جذاب

 .)9511یکی از مکانیسمهای شناختی تکانشگری

برای مطالعه در رشتههای مختلف علمی از فلسفه

میتواند ادراک زمان باشد .به عبارت دقیقتر

تا بیولوژی و روانشناسی بوده است .مکانیسمهای

گامهای شناختی باتجربه ذهنی زمان تصور

حسی و پایههای شناختی و بیولوژیکی ادراک

میشود (هویک و همکاران9519 ،؛ ویتمن و

زمان در تاریخ تحقیقات علمی ،سؤالات جذابی

پالس( .)9559 ،زیگمن 1221؛ به نقل از بارنز و

برای تحقیق بودهاند .ادراک زمان نقش حیاتی در

لینینگز )1229 ،اولین فردی بود که به بررسی

عملکرد بهینه دارد (بوسی و مک .)9550 ،بسیاری

ارتباط تکانشگری و ادراک زمان پرداخت.

از جنبههای رفتاری و شناختی ما به پردازش

تحقیقات از آن زمان به بعد روابط متضاد و

زمانی ارتباط دارد (پوپل .)9552 ،بهعنوان نمونه

نامعلومی را بین این دو متغیر گزارش کردند.

هر چه سن ما بزرگتر میشود ،زمان را سریعتر

بهعنوان نمونه ،گربینگ و همکاران (،)1291

ادراک میکنیم (بروس و راسچنروف.)9515 ،

همبستگی متوسطی را بین تکانشوری و ادراک

اصطلاح ادراک زمان معادل زمان روانشناختی و

زمان گزارش کردند .درحالیکه بارنز و لینینگر

تجربه زمانی است (روکلین .)9555 ،ادراک زمان

( )1229روابط پایداری را بین این دو متغیر در

با توانای برآورد زمانی (فراسی )1219 ،یا سرعت

دانشجویان کالج نیافتند؛ اما بارات ()1291

زمان (وردن )9550 ،مشخص میشود.

دریافت که آزمودنیهای با تکانشوری بالا از زمان

درباره رابطه تکانشوری و چاقی ،شواهد

برآورد کمتری داشتند؛ یعنی فواصل زمانی را

نشان داده است که تکانشوری مقاومت در برابر

کوتاهتر میپنداشتند؛ بنابراین او معتقد بود که افراد

وسوسه غذا خوردن را مشکل میکند ،بنابراین

با تکانشگری بالا دارای گامهای شناختی

9

میتواند در چاقی سهیم باشد (ندرکورن و

سریعتری هستند.
1. Reaction time
2. Cognitive tempo
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درزمینه ارتباط چاقی با ادراک زمان تنها یک

بود؛ که به روش در دسترس و داوطلبانه انتخاب

تحقیق مشاهده گردید .در این تحقیق آزمودنیها

شدند.

 25دختر محصل چاق و  25دانشآموز لاغر

ابزار :شاخص توده بدنی ( :)bmiاین شاخص

بودند .نتایج تحقیق نشان داد که دانشآموزان چاق

با تقسیم وزن (به کیلوگرم) ،بر مجذور قد (به

قضاوت زمانی نادرستی نسبت به افراد با وزن

متر) محاسبه میشود .مطابق با سازمان بهداشت

نرمال داشتند .در زمان خستگی افراد چاق ،زمان

جهانی افراد با  19/0 bmiتا  92/2بهعنوان افراد

را کندتر ادراک میکردند ،بنابراین سریعتر غذا

با وزن عادی محسوب میشوند .افراد با  bmiبین

میخوردند؛ اما در موقعیتهای جذاب ،زمان برای

 90تا  92افرادی که دارای اضافهوزن 1هستند در

آنها سریعتر از معمول حرکت میکرد بنابراین

نظر گرفته میشوند و افرادی با  bmiبالاتر از 15

میشد

بهعنوان افراد چاق محسوب میشوند (سیمرن و

سرعت

غذا

خوردن

آنها

کم

(جودیت.)1210،

همکاران .)9511 ،همچنین افرادی که  bmiآنها
پایینتر از  19/0است نیز بهعنوان افراد لاغر

روش

شناخته میشوند .برای انجام این تحقیق و به

با توجه به آنکه در این تحقیق به ارتباط سه متغیر

دست آوردن شاخص حجم توده بدنی .محققین

تکانشوری ،چاقی و ادراک زمان پرداخته شده

ابتدا وزن و قد افراد را با دقت و با ابزار یکسان

است ،بنابراین این تحقیق از نوع توصیفی ـ

برای همه آزمودنیها به دست آوردند و با فرمول

همبستگی است.

فوق حجم توده بدنی افراد را محاسبه کردند.

جامعه :جامعه آماری تحقیق شامل کلیه

پرسشنامه تکانشوری بارات ( :)BISچهـار

مراجعهکنندگان به یک مرکز مشاوره تغذیه جهت

پرسشنامـه تکانشگری بارات ،دیکمن ،آیزنک و

کاهش یا افزایش وزن در شهرستان فسا در طول

زاکرمن

گوناگون

یک ماه اول تابستان سال  1129بودند.

تکانشگری بـیش از بقیه موردتوجه قرارگرفتهاند.

نمونه و روش نمونهگیری :هدف اولیه این تحقیق

در این تحقیق از پرسشنامه تکانشگری بارات

بررسی افراد لاغر ( bmiزیر  )19/0و افراد چاق

) (BISکه سه جنبه تکانشگری شناختی ،حرکتی

( bmiبالای  )15بود اما پس از سنجش bmi

و بیبرنامگی را میسنجد ،استفاده گردید .این

آزمودنیهای لاغراندام ،محققین این مقاله متوجه

پرسشنامه دارای  15پرسش است ،پرسشها

شدند که کلیه افراد لاغر مراجعهکننده به درمانگاه

بهصورت

و

افراد با وزن نرمال و عادی (با  19/0 bmiتا

بـالاترین نمره آن  195است .پایایی و روایی این

 ) 92/2بودند که به اشتباه خود را لاغر تصور

آزمون در خارج (بارات و همکاران )1220 ،و در

میکردند؛ بنابراین تحقیق نهایت ًا شامل  05چاق و

ایران (نادری و حقشناس  )1199مورد تأیید قرار

برای

بررسی

چهارگزینهای

جنبههای

تدوینشدهاند

 05نفر با وزن عادی و نرمال و با جنسیت زن
1. Overweight
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بیشتر تحقیقات در مورد ادراک زمان و ارتباط آن

گرفته است.
روشهای

با متغیرهای دیگر در فواصل زمانی ،کوتاه بر

اندازهگیری ادراک زمان و شیوههای سنجش آن را

اساس ثانیه بررسی شده است و همچنین برای

میتوان به چهار گروه تقسیم کرد (گروندون،

آنکه دامنه بیشتری از زمان توسط آزمودنی

 .)9515روش اول :برآورد کلامی ،روش دوم،

موردسنجش قرار بگیرد در این تحقیق از

بازتولید ،روش سوم ،تولید و روش چهارم :روش

زمانهای  10ثانیه 15 ،ثانیه و  25ثانیه استفاده

مقایسهای است .در این تحقیق برای سنجش

شده است.

آزمون

سنجش

ادراک

زمان:

ادراک زمان از روش سوم یعنی روش تولید
استفاده شده است .در روش تولید ،آزمایشگر

یافتهها

بهطور کلامی از آزمودنی میخواهد یک فاصله

آمار توصیفی دادههای تحقیق در جدول  1ارائه

مشخص زمانی (مثل ًا  15ثانیه) را با یک رفتار مثل

شده است.

در دست گرفتن یک توپ تولید نماید .ازآنجاکه
جدول  .3آمار توصیفی دادههای پژوهش
متغیر
سن
تکانشگری کل
BMI

ادراک زمان  51ثانیه
ادراک زمان  03ثانیه
ادراک زمان  03ثانیه
تکانشگری شناختی
تکانشگری حرکتی
تکانشگری بیبرنامگی

وزن

میانگین

انحراف استاندارد

نرمال

62/9

7/6

چاق
نرمال
چاق
نرمال
چاق
نرمال
چاق
نرمال
چاق
نرمال
چاق
نرمال
چاق
نرمال
چاق
نرمال

69/2
26/7
26/7
60
66/6
06/8
06/2
67/8
65/5
55/0
69/2
08/66
08/62
61/5
66/0
66/7

8/8
01/6
00/7
6/6
6/8
6/2
5/6
7/6
01/9
06/2
08/8
6/6
6/7
6/7
5/6
6/0

چاق

66/6

6/7

برای پاسخ به این سؤال که «میزان چاقی و

میکند» .نتایج رگرسیون قدمبهقدم نشان داد

تکانشگری چه مقدار از ادراک زمان را پیشبینی

(جدول  )9که تکانشگری حرکتی توانسته است
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ادراک زمان را (هر سه زمان  15 ،10و  25ثانیه)

تکانشگری شناختی ،تکانشگری بیبرنامگی و

بهطور معنیداری پیشبینی نماید .همچنین

حجم توده بدن ( )BMIنتوانستند هیچکدام از

تکانشگری کل ادراک زمان  10و  25ثانیه را

فواصل زمانی را پیشبینی نمایند.

بهطور معنیداری پیشبینی کرده است؛ اما
جدول  .2مکانیسم تأثیرگذاری متغیرهای مستقل بر تکانشوری
متغیر وابسته
ادراک زمان  51ثانیه
ادراک زمان  03ثانیه
ادراک زمان  03ثانیه

متغیر مستقل

B

SE B

Beta

sig

تکانشگری کل

-1/189

6/265

-1/605

1/166

تکانشگری حرکتی

-1/617

1/187

-1/666

1/161

تکانشگری کل

-1/015

1/175

-1/069

1/029

تکانشگری حرکتی

-1/679

1/058

-1/665

1/108

تکانشگری کل

-1/665

1/056

-1/666

1/167

تکانشگری حرکتی

-1/762

1/661

-1/666

1/162

نتیجهگیری و بحث
هدف از این تحقیق بررسی این فرضیه بود که آیا

پیشبینی نبوده است .در این تحقیق همچنین در

تکانشوری و میزان چاقی توانایی پیشبینی ادراک

بین افراد با وزن چاق و نرمال تفاوت معناداری در

زمان را دارند؟ نتایج نشان داد که میزان حجم

تکانشوری (و زیر مقیاسهای آن) مشاهده

توده بدن ( )BMIقادر به پیشبینی ادراک زمان

نگردید.

نمیباشند؛ اما بااینحال ،تکانشوری حرکتی قادر

این سؤال مطرح است که چرا از میان سه

بود ادراک زمان  10ثانیه (،β= -5/911

بعد تکانشوری (تکانشوری حرکتی ،شناختی و

 15)p>5/59ثانیه ( )p>5/519 ،β= -5/910و 25

بیبرنامگی) تنها تکانشوری حرکتی توانسته است

ثانیه ( )p>5/592 ،β= -5/999را بهطور

ادراک زمان را پیشبینی نماید و آیا نتایج ارتباط

معنیداری پیشبینی نماید .همچنین تکانشوری

تکانشوری و ادراک زمان همسو با تحقیقات

کل توانست ادراک زمان  10ثانیه (،β= -5/911

پیشین است؟ تحقیقات پیشین در ارتباط با رابطه

 )p>5/595و  25ثانیه ()p>5/591 ،β= -5/999

تکانشوری و ادراک زمان نتایج متناقضی را در

را بهطور معنیداری پیشبینی نماید .این نتایج

برداشته است (مار .)9511،بعضی از محققان بین

تحقیق نشانگر آن است که از میان ابعاد

این دو متغیر عدم ارتباط (بارنز و لینینگر )1229

تنها

و عدهای از محققان بین این دو متغیر ارتباط منفی

تکانشوری حرکتی توانسته است بهصورت منفی

(بارات  )1291یافتند .علت این تفاوت نتایج در

ادراک زمان را پیشبینی نماید درحالیکه

تحقیقات را میتوان به مفهوم تکانشوری و

تکانشوری شناختی و بیبرنامگی قادر به این

روشهای سنجش آن معطوف داشت .هنوز در

تکانشوری (علاوه بر تکانشوری کل)
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مفهومسازی تکانشوری و روشهای سنجش آن

زمان ،این یافته تحقیقی (یعنی ارتباط زیر مقیاس

اختلافنظر وجود دارد .درنتیجه اشتراکی برای

تکانشوری حرکتی و ادراک زمان) میتواند

تعریف و اندازهگیری تکانشوری وجود ندارد.

راهگشای

ارتباط

ازاینرو شاهد تفاوتها و شباهتهای مختلفی در

تکانشگری و ادراک زمان باشد تا شاید محققین

تحقیقات هستیم (بلک1220 ،؛ ویتساید و لینم،

مختلف به نتایج یکسانی برسند .پیشنهاد میگردد

چندعاملی،

این تحقیق در جامعههای تحقیقی دیگری نیز

.)9551

تکانشوری،

ساختاری

چندبعدی و چندوجهی دارد و با زیربنای شناختی

تحقیقات

آینده

درباره

تکرار گردد.

متفاوت ،دارای همبستگیهای نوروبیولوژیکی و

نتیجه قابلبحث تحقیق ،این یافته است که

روانی اجتماعی است؛ اما مشکل مفهوم

بین چاقی و ادراک زمان ارتباط معنیداری یافت

تکانشوری ،از این نیز پیچیدهتر است .سنجش

نگردید .نکته جذاب این یافته تحقیقی در تفاوت

تکانشوری خودگزارشی و رفتاری با همدیگر

این دو گروه در انحراف استاندارد ادراک زمان

همبستگی و ارتباط مستقیمی ندارند و حتی در

آنها است (جدول شماره  .)1باآنکه میانگین

میان اندازهگیری رفتاری تکالیف مختلف نتایج

ادراک زمان دو گروه چاق و نرمال معنادار نیست

متفاوتی حاصل شده است (هویک و همکاران،

و کاملاً به یکدیگر نزدیک هستند (جدول شماره

9519؛ رینولد و همکاران .)9552 ،البته

 ،)1اما انحراف استاندارد ادراک زمان افراد چاق

چشماندازهای جدیدی در مفهومسازی تکانشوری

تا  2نمره بالاتر از انحراف استاندارد افراد نرمال

در ارتباط دادن این سازه با پنج عامل بزرگ

است .این پراکندگی نمرات ادراک زمان افراد

شخصیت دیده شده است که نیاز به تحقیق و

چاق به چه معنایی است؟ برای درک بهتر این

تفحص بیشتری دارد (ویتاید و لنم.)9551 ،

موضوع به دو تحقیق پیشین رجوع میشود.

تلویحات این یافته تحقیق که از بین سه

در جستجوی ارتباط ادراک زمان و چاقی دو

عامل تکانشوری حرکتی ،شناختی و بیبرنامگی

تحقیق مرتبط یافت گردید .تحقیق اول نشان داد

تنها تکانشوری حرکتی میتواند ادراک زمان را

که دانشآموزان چاق قضاوت زمانی نادرستی

بهطور منفی پیشبینی نماید .جالب خواهد بود.

نسبت به افراد با وزن نرمال داشتند .در زمان

عامل حرکتی به عمل بدون تفکر توجه دارد،

خستگی افراد چاق ،زمان را کندتر ادراک

عامل بیبرنامگی به فقدان بیبرنامگی برای آینده

میکردند؛ اما در موقعیتهای جذاب زمان برای

اشاره دارد .عامل شناختی به فقر توجه و مداخله

آنها سریعتر از معمول حرکت میکرد (جودیت،

تفکر توجه میکند (اسنودن و گری .)9511 ،نتایج

 .)1210همسو با این تحقیق یک تحقیق نیز در

تحقیق به این مفهوم است که تکانشوری حرکتی

ایران مشاهده گردید (یزدی و همکاران)1121 ،

بیشترین ارتباط را با ادراک زمان دارد .با توجه به

که تکانشوری افراد با نرمافزار تکانشگری برو ـ

نتایج متناقض ارتباط بین تکانشوری و ادراک

نرو (سنجش تکانشگر) سنجیده شد .نتایج نشان
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داد که میانگین تعداد اشتباهات در افراد چاق در

طبقهبندی افراد با اندازه توده حجم بدنی ()bmi

هر دو مرحله نرمافزار برو ـ نرو بیشتر از گروه

اشاره داشته باشد .ازآنجاکه افراد چاق نیز بر

عادی بود اما تفاوت معنیداری در زمان پاسخ

اساس حجم توده بدنی به طبقات و گروههای

درست میان دو گروه مشاهده نگردید .همانطور

مختلفی از افراد با وزن اضافی تا افراد ابر چاق

که ملاحظه گردید در تحقیق اول ،ادراک زمان

تقسیم میشوند؛ بنابراین پیشنهاد میگردد در

افراد چاق نسبت به افراد نرمال وابسته به مسائل

تحقیقات ادراک زمان بر روی افراد چاق در کنار

بیرونی و عوامل مداخلهگر (مانند خستگی یا

توجه به شرایط جسمی مانند خستگی و عاطفی و

جذاب بودن شرایط) بود که بسته به نوع شرایط،

نوع تکلیف ،به نوع کلاس حجم توده بدنی افراد

زمان را سریعتر یا کندتر ادراک میکردند؛ اما در

چاق ( )bmiنیز توجه شود.

تحقیق دوم باآنکه میانگین ادراک زمان افراد چاق

مهمترین محدودیت تحقیق نحوه انتخاب

و نرمال یکسان بود ،اما تعداد اشتباهات افراد چاق

آزمودنیهای گروه نمونه با وزن نرمال بود.

بیشتر بود .نتایج این دو تحقیق در کنار یافته این

همانطور که در بخش نمونه و روش نمونهگیری

تحقیق (مبنی بر انحراف استاندارد بزرگتر در

توضیح داده شد .هدف اولیه تحقیق مقایسه دو

ادراک زمان افراد چاق) دو فرضیه را مطرح

گروه آزمودنی لاغر و چاق بود؛ اما پس از

میکند .فرضیه اول :چاقی با ادراک زمان در

محاسبه شاخص توده بدنی ،مشخص گردید که

ارتباط است اما نوع تکلیف و شرایط انجام

افراد گروه لاغر جزء گروه افراد با وزن نرمال

تکلیف در این زمینه حائز اهمیت است .فرضیه

تقسیمبندی میشوند؛ بنابراین ،این احتمال وجود

دوم :با توجه به انحراف استاندارد بزرگتر در این

دارد که افراد مراجعهکننده به مراکز درمانی برای

تحقیق و اشتباهات بیشتر در تحقیق یزدی و

چاقتر شدن ازلحاظ تکانشوری و ادراک زمان با

همکاران ( ،)1121میتوان این فرضیه را مطرح

افراد با وزن عادی جامعه تفاوت داشته باشند که

کرد که ما با انواع مختلفی از چاقی روبرو هستیم

این باعث سوء گیری در نتایج تحقیق خواهد شد.

و افراد چاق موردتحقیق با یکدیگر تفاوتهای

ازاینرو پیشنهاد میگردد این تحقیق را با

زیادی دارند که ادراک زمان آنها دارای پراکندگی

نمونههای افراد نرمال غیر مراجع کننده به مراکز

زیادتری نسبت به افراد با وزن نرمال میباشند.

تغذیه تکرار گردد.

این تفاوتها میتواند به عوامل گوناگونی مانند
منابع
صفر یزدی ،ز و نجاتی ،و (« .)1121مقایسه
تکانشگری و تصمیمگیری مخاطرهآمیز افراد

چاق با افراد دارای وزن عادی» .مجله علمی
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