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خوردن برای  ةاشتهایی، کشانند انگیزشِ منظور ازچکیده: 

. پژوهش اشدگرسنه نب ی است که فردبردن در حالتلذت

دارای انگیزش  زنان و مردانِ ةحاضر با هدف مقایس

 هایاز نشانهاز نظر میزان بازداری  ،زیاد و کم اشتهاییِ

ی ـ با استفاده از طرح علّاین پژوهش غذایی انجام شد. 

با بررسی میزان  انجام گرفت. به این صورت کهای مقایسه

ب از ـان داوطلـویـنفر از دانشج 3122 انگیزش اشتهاییِ

زنان و  فر ازن 99، (PFS) ذاـدرت غـاس قـق مقیـطری

 س از ـانتخاب شدند و پسالم و دارای وزن طبیعی  مردان

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 31/9/96دریافت اصالح نهایی مقاله: 

 33/9/96 :مقاله پذیرش

 

 
Abstract: Appetitive motivation is the drive to 

eat to obtain pleasure in the absence of hunger. 

The present study aimed to compare women and 

men with high and low appetitive motivation in 

terms of inhibition to food cues. Utilizing a 

causal-comparative design, fifty-nine healthy 

and normal weight students with high and low 

scores in the Power of Food Scale (PFS), who 

were selected from 1300 students, performed a 

go/no-go task  of  food and non-food related pic-  
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 ،زیـاد و کـم   انگیزش اشتهاییِدر دو گروه دارای بررسی، 

 ةایـن افـراد بـه وسـیل    شدند. میـزان بـازداری    جای داده

گیری تکلیف برو/ نرو در تصاویر غذایی و غیرغذایی اندازه

 زنـانِ  کـه  د. آزمون تحلیل واریانس عـاملی نشـان داد  ش

ــتهاییِ ــزش اش ــذایی  دارای انگی ــاویر غ ــاد در تص در  ،زی

بیشـتری  « ینـرو »خطـای   ،غیرغـذایی  مقایسه با تصاویر

 دارای انگیزش اشتهاییِ بودن بازداری در زنانِدارند. کمتر

 انگیــزشِ زیــاد ممکــن اســت بــه دلیــل تحریــ  بیشــترِ

 های غذایی باشد. یارویی با نشانهاشتهایی آنها در رو

 
انگیزش اشتتهایی  بتازداری  لکلیت      :ها کلیدواژه

 های جنسیتیبرو/نرو  لفاوت

 

tures to measure inhibition. Factorial ANOVA 

showed that women with high appetitive moti-

vation had higher commission errors in expo-

sure to food pictures than non-food pictures. 

Decreased inhibition in women with high 

appetitive motivation could be the result of food 

cues that overstimulate appetitive motivation.  
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