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 1گروه روانشناسي ،واحد فيروزآباد ،دانشگاه آزاد اسالمي ،فيروزآباد ،ايران
 2گروه جراحي ،مرکز تحقيقات جراحيهای کم تهاجمي ،دانشگاه علوم پزشكي شيراز ،شيراز ،ايران
 9گروه روانشناسي باليني ،دانشگاه علوم بهزيستي و توانبخشي ،تهران ،ايران
 4گروه روانشناسي ،واحد شيراز ،دانشگاه آزاد اسالمي ،شيراز ،ايران
 5گروه روانشناسي ،واحد ارسنجان ،دانشگاه آزاد اسالمي ،ارسنجان ،ايران
(دريافت مقاله -19/5/25 :پذيرش مقاله)19/1/5 :

چكيده
زمينه :با توجه به افزايش شديد وزن افراد و عوارض آن در جوامع مختلف و نيز با پيشرفت تكنيکهای جراحي چاقي ،الزم است که مداخالت روانشناختي
جهت کاهش عوارض بعد از عمل و نيز باال بردن نتايج مثبت آن برای اين افراد صورت پذيرد .بنابراين هدف از اين پژوهش مطالعه اثربخشي مدل
اطالعات -انگيزش -مهارتهای رفتاری بر بهبود اندازه وزن و محيط اندامها در زنان تحت عمل جراحي چاقي بود.
مواد و روشها :طرح پژوهش حاضر نيمه تجربي و از نوع پيش آزمون  -پس آزمون با گروه آزمايش و کنترل بود .جامعه آماری شامل کليه زنان چاقي
بود که طي نيمه دوم سال  1915در بيمارستان فوق تخصصي مادر و کودک غدير شيراز عمل جراحي اسليوگاسترکتومي را انجام دادند ،از بين آنها 93
نفر به صورت در دسترس انتخاب شده و به صورت تصادفي در گروه آزمايش و گروه کنترل ،گمارده شدند .از ابزارهای ترازوی خطکشدار ،متر نواری
و پرسشنامه اطالعات جمعيتشناختي ،در دو مرحله پيش آزمون و پس آزمون برای هر  2گروه استفاده شد .برای گروه آزمايش ،مدل اطالعات -انگيزش-
مهارتهای رفتاری طي چهار هفته (هر هفته يک جلسه  1/5ساعته) ،در کلينيک چاقي بيمارستان اعمال گرديد .دادهها با روش تحليل کوواريانس چندمتغيره
توسط نرمافزار آماری  SPSSويرايش  11تجزيه و تحليل شدند و سطح معنيداری  P<3/35برای نتايج معنيدار تلقي گرديد.
يافتهها :نتايج تحليل کوواريانس چندمتغيره نشان داد که مدل اطالعات -انگيزش -مهارتهای رفتاری بر اندازه وزن و محيط اندامها در زنان تحت
عمل جراحي چاقي تأثير معنيداری گذاشته است (.)P<3/35
نتيجهگيری :نتايج اين پژوهش نشان داد که مدل اطالعات -انگيزش -مهارتهای رفتاری ميتواند بر بهبود اندازه وزن و محيط اندامها در
زنان تحت عمل جراحي چاقي اثربخش باشد.
واژگان کليدی :مدل  ،IMBاندازه وزن ،محيط اندامها ،عمل جراحي چاقي
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سال بيست و يكم /شماره  /1فروردين و ارديبهشت 1911

مقدمه

بیماریهای همراه مرتبط با چاقی مرضی و بهبود کیفیت

چاقی به عنوان اختاللی مزمن و بسیار شایع که بهطور مستقیم

زندگی میشود (.)44

و غیرمستقیم با بیماریهای زیادی همراه است ،یکی از
زمینههای مهم مطالعاتی در روانشناسی سالمت محسوب
حد بدن با توجه به قد اشاره دارد که خطر ابتال به بیماری را

مهارتهای رفتاری ( )42( )IMBمطرح شده است ،الگویی
جامع جهت ارتقاء پیروی ارائه میدهد ( .)43اثر بخشی مدل
 IMBدر افزایش میزان پیروی بیماران مبتال به بیماریهای

در فرد افزایش میدهد و شیوع آن در جهان در حال افزایش

مزمن مورد تأیید قرار گرفته است و استفاده از آن در

است ،بهطوری که در سال  ،4891چاقی در طبقهبندی

مطالعات مختلف به عنوان یک الگوی مناسب برای تغییر

بینالمللی بیماریها قرار گرفت ( 4و  .)2چاقی و پرفشاری

رفتارهای بهداشتی خصوصاً پیروی از درمان توصیه شده

خون دالیل مهم بیماری قلبی -عروقی هستند و با برنامهریزی

است ( .)41-46مدل  IMBبیان میکند که اطالعات یک

دقیق از بیماریهای غیرواگیر پیشگیری شده و سالمت جامعه

پیش نیاز برای تغییر رفتار میباشد ،اما این اطالعات به

ارتقاء خواهد یافت (.)3

تنهایی برای دستیابی به تغییرات مورد نظر کافی نمیباشد.

اکثر مطالعات اپیدمیولوژی از شاخصهای ترکیب بدنی مانند

در نتیجه ،این مدل سه عامل هستهای شروع و نگهداری

اندازههای قد ،وزن ،شاخص توده بدنی ،دور کمر و دور

رفتارهای بهداشتی را شناسایی کرده است :اطالعات دقیق

باسن برای ارزیابی توزیع چربی در بدن و شیوع اضافه وزن
و چاقی استفاده کردهاند ( 1و  .)5در افراد چاق ،توزیع چربی
در بدن نقش مهمی در بروز اختالالت ناشی از چاقی بازی

که میتواند به آسانی به عملکرد رفتارهای بهداشتی تبدیل
شود ،انگیزش شخصی و اجتماعی برای عمل کردن به
اطالعات و مهارتهای رفتاری که برای انجام رفتارهای

میکند؛ در چاقی مردان یا چاقی شکمی ،چربی اغلب در

سالمت الزم میباشند ( 47و  .)49به نظر میرسد

باالی کمر و در چاقی زنان ،چربی در زیر کمر و ناحیه باسن

بهکارگیری این مدل در افزایش پیروی از دستورات خود-

و ران ذخیره میشود؛ چاقی شکمی که با افزایش دور کمر

مراقبتی بعد از عمل جراحی چاقی و در نتیجه بهبود اندازه

و نسبت دور کمر به باسن ارزیابی میشود به عنوان عامل

وزن و محیط اندامها نیز سودمند واقع شود ،بنابراین در این

خطرزای قوی در بروز بیماریهای قلبی -عروقی ،پرفشاری

پژوهش برای نخستین بار مدل  ،IMBمبنای مداخله جهت

خون و دیابت نوع دو شناخته شده است ( 6و .)7

بهبود اندازه وزن و محیط اندامها در زنان چاق جراحی شده

تاکنون برای رویارویی با چاقی بهعنوان پدیدهای چند بعدی

به روش اسلیوگاسترکتومی قرار گرفت تا راهنمایی جهت

و فراگیر ،روشهای مقابلهای و درمانی متعددی از جمله

ارائه مداخالت پیشگیرانه در این حوزه فراهم نماید .بنابراین

روشهای رژیمی ،داروهای کاهش وزن و درمانهای

با توجه به افزایش شدید وزن افراد در جوامع مختلف و

جراحی ،ارائه شده که هر یک اثربخشی متفاوتی دارند (.)9

پیشرفت تکنیکهای جراحی به عنوان اولین انتخاب برای

درمان طبی بیماران دچار چاقی و چاقی شدید شامل کاهش

درمان چاقی الزم است که جهت کاهش عوارض بعد از عمل

دریافت کالری ،افزایش فعالیت فیزیکی ،تغییر عادات

و نیز باال بردن نتایج مثبت آن مداخالت روانشناختی برای

غذایی و استفاده از داروها و غذاهایی که وزن را کاهش

افزایش رفتارهای خود -مراقبتی این بیماران صورت پذیرد.

میدهند .اما درمان جراحی برای چاقی محدود به افرادی

بنابراین پژوهشگر به دنبال پاسخگویی به این سؤال است که

میباشد که چاقی مرضی و یا چاقی شدید به همراه عوارض
چاقی دارند ( 8و  .)41مداخله جراحی روشی است که
باعث کاهش وزن طوالنی مدت ،حذف و یا بهبود
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میشود .چاقی به توده بدنی بیش از اندازه و چربی بیش از

مدل اخیری که تحت عنوان مدل اطالعات – انگیزش –

مدل  IMBدر جراحي چاقي19 /

خسروی و همكاران

این پژوهش به لحاظ هدف از نوع کاربردی و از نظر نحوة

به صورت گروهی و رایگان) و اینکه در صورت تمایل،

جمعآوری دادهها از نوع نیمه تجربی بوده است و مراحل

نسخهای از گزارش پژوهش پس از اتمام کار تقدیم میگردد،

اجرای آن توسط کمیته اخالق دانشگاه آزاد اسالمی واحد

به اطالع شرکتکنندگان رسید .همچنین از فیلمبرداری و

کرج با کد  IR.IAU.K.REC.1395.9مورد تأیید قرار

ضبط جلسات جلوگیری شد و کسب موافقت و رضایت

گرفت .طرح پژوهش پیش آزمون – پس آزمون با گروه

آگاهانه از یکایک افراد گروه نمونه برای مشارکت در این

کنترل میباشد و جامعه آماری شامل کلیه زنان چاقی بود

پژوهش صورت گرفت .سپس پرسشنامه مشخصات

که در نیمه دوم سال  4385در بیمارستان فوق تخصصی

دموگرافیک در اختیار آنها قرار داده شد.در همان جلسه با

مادر و کودک غدیر شیراز عمل جراحی اسلیوگاسترکتومی

استفاده از ترازوی خط کشدار و متر نواری ،اندازه وزن و

را انجام دادند .افرادی از جامعه آماری انتخاب گردیدند که

محیط اندامهای (قد ،وزن،دور کمر ،دور باسن و دور بازو)

بین  4تا  3ماه از عمل جراحی آنها گذشته بود و از ورود

آزمودنیها اندازهگیری و محاسبه گردید .برنامه اجرای

افرادی در پژوهش خودداری به عمل آمد که ناتوانی

مداخالت با توجه به هماهنگی که با شرکت کنندگان گروه

یادگیری داشتند؛ تحت درمان روانپزشکی بودند؛ و یا دارای
مشکالت جدی پزشکی نظیر بیماری مزمن دیگری غیر از
چاقی بودند .همچنین افرادی که بیش از یک بار در
جلسات درمانی حاضر نمیشدند از فرآیند پژوهش
حذف شدند .از میان این جامعه آماری ،با استفاده از روش
نمونهگیری در دسترس و با توجه به افت آزمودنی ،تعداد

آزمایش جهت روز و ساعات برگزاری جلسات مدل IMB

صورت گرفته بود به آنها داده شد .گروه کنترل فقط برنامه
مراقبتهای اولیه بعد از عمل جراحی چاقی را توسط پرسنل
بیمارستان دریافت نمودند .برای گروه آزمایش عالوه بر
دریافت برنامه مراقبتهای اولیه بعد از عمل جراحی چاقی،
مداخله بر اساس مدل  IMBطی چهار هفته (هر هفته یک

 31نفر انتخاب شده و آنها به طور تصادفی در دو گروه 45

جلسه  4/5ساعته) در فضای کلینیک چاقی بیمارستان فوق

نفره قرار گرفتند (بر اساس نمودار کنسرت  consortافت

تخصصی مادر و کودک غدیر شیراز ،اجرا شد (جدول .)4

آزمودنی مشاهده نشد) .پس از بررسی شرایط ورود و

دو ماه پس از اولین سنجش مجدداً اندازه وزن و محیط

خروج ،افرادی که مناسب ورود به مطالعه بودند ،انتخاب

اندامهای کلیه شرکت کنندگان (گروه کنترل و گروه

شده سپس توضیحات الزم در مورد اهمیت و نحوه انجام

آزمایش) ،اندازهگیری و محاسبه گردید .همچنین برای

پژوهش برای آنها ارائه شد و پس از کسب رضایت

رعایت اصول اخالقی گروه کنترل نیز بعد از اتمام پس

آگاهانه ،شرکت کنندگان برای شرکت در پژوهش وارد

آزمون ،تحت مداخله قرار گرفتند.

گروه نمونه شدند.
بهمنظور رعایت اصول اخالق پژوهش هدف از شرکت در

جدول  )1جلسات مداخله بر اساس مدل اطالعات -انگيزش-
مهارتهای رفتاری

این پژوهش مبنی بر کمک به افزایش پیامدهای مثبت عمل

مدل اطالعات -انگيزش -مهارتهای رفتاری

جراحی چاقی و نیز کاهش عوارض آن و نحوه جمعآوری

جلسات

اطالعات (پرسشنامه ،اندازهگیری قد و وزن و محیط اندامها

اول

تغییر سبک زندگی ،پیروی از درمان ،پیامدهای پیروی و عدم پیروی

و در صورت لزوم آزمایش خون) برای شرکتکنندگان

دوم

رفتارهای خوردن و مصرف مایعات

سوم

مصرف مکملها و مصرف میوهها ،سبزیجات ،پروتئین و غالت

توضیح داده شد ،جهت اطمینان خاطر آنها اطالعات به

چهارم

فعالیت فیزیکی و مدیریت سندرم دامپینگ

صورت محرمانه حفظ شده و عالوه بر این حق انتخاب برای
شرکت در پژوهش رعایت شد .تعداد ،طول مدت و نحوه
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مواد و روشها

برگزاری جلسات (به مدت  4ماه و در  1جلسه  81دقیقهای
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اطالعات -انگیزش -مهارتهای رفتاری بود که از راهنمای

مهارتهای رفتاری الزم جهت انجام توصیههای درمانی به

تدوین شده مداخله  IMBویژه بیماران قلبی – عروقی

آنان آموزش داده میشد (جدول  .)4به منظور تجزیه و تحلیل

استخراج شد ،این راهنما مطابق با اصول مدل  48( IMBو

دادهها از آمار توصیفی (میانگین و انحراف معیار) و آمار

 )21توسط محقق و با احراز نظر متخصصان ذیربط ،ویژه افراد

استنباطی (آزمون  tمستقل و تحلیل کوواریانس چندمتغیره)

چاق تحت عمل جراحی چاقی تدوین گردیده است .نحوه

استفاده شد و سطح معنیداری  P<1/15برای نتایج معنیدار

ارائه جلسات مداخله بر اساس مدل اطالعات -انگیزش-

تلقی گردید .همچنین دادهها توسط نرمافزار آماری SPSS

مهارتهای رفتاری بدین صورت بود که شرکت کنندگان

ویرایش  48آنالیز شدند.

اطالعات الزم و مرتبط با پیروی از توصیههای درمانی را

جدول  2میانگین و انحراف معیار نمرات اندازه وزن و

دریافت میکردند .از برخی فنون انگیزشی (سؤالهای باز

محیط اندامها دو گروه را در دو شرایط پیش آزمون و پس

پاسخ ،گوش دادن انعکاسی ،تأیید رفتارهای مطلوب ،ارائه

آزمون نشان میدهد.

بازخورد و خالصه سازی) برای افزایش انگیزه آنها جهت
جدول  )2ميانگين و انحراف معيار نمرات اندازه وزن و محيط اندامها در مرحله پيشآزمون و پسآزمون در
گروه آزمايش و گروه کنترل
متغير
وزن (کیلوگرم)
دور کمر (سانتیمتر)
دور باسن (سانتیمتر)
دور بازو (سانتیمتر)

گروه

تعداد

پسآزمون

پيشآزمون
ميانگين

انحراف معيار

ميانگين

انحراف معيار

آزمايش

45

412/27

24/64

97/17

48/57

کنترل

45

82/61

46/99

95/21

41/57

آزمايش

45

445/67

43/73

414/73

41/61

کنترل

45

443/73

47/91

413/17

42/18

آزمايش

45

433/21

42/86

449

42/15

کنترل

45

426

41/73

449/17

41/19

آزمايش

45

14

3/76

36/17

2/97

کنترل

45

15

23/11

35/61

2/32

دادههای توصیفی به دست آمده در جدول  2حاکی از این

محیط اندامها پس از عمل جراحی چاقی بهبود یافته

است که میانگین و انحراف معیار گروهها در پیش آزمون و

است.برای مشخص کردن میزان تفاوت واقعی و معنیدار

پس آزمون اندازه وزن و محیط اندامها یکسان نیست و

از آزمون تحلیل کوواریانس چند متغیری استفاده شد که

تفاوتهایی با یکدیگر دارند به طوری که نمرههای گروه

ابتدا الزم بود پیش فرض تساوی ماتریسهای کوواریانس

آزمایش در مرحله پس آزمون در مقدار کلی اندازه وزن و

با آزمون باکس (جدول  )3بررسی گردد.

جدول )9آزمون باکس در مورد تساوی ماتریسهای کوواریانس نمرات اندازه وزن و محيط اندامها در
گروه آزمايش و گروه کنترل
شاخص

آزمون باکس

مقدار F

درجه آزادی 1

درجه آزادی 2

p-value

اندازه وزن و محیط اندامها

63/11

4/63

29

2734/81

1/48
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متغیر مستقل اصلی پژوهش مداخله بر اساس مدل

انجام توصیههای درمانی استفاده میگردید .همچنین

مدل  IMBدر جراحي چاقي15 /

خسروی و همكاران

برای گردآوری دادهها از ابزارهایی به شرح زیر استفاده شد:

نتایج جدول  3نشان داد که پیش فرض تساوی ماتریسهای
کوواریانس برقرار میباشد بنابراین میتوان از تحلیل
کوواریانس چندمتغیره برای تحلیل دادهها استفاده نمود که
نتایج در جدول  1آمده است.

مقدار

F

 Dfفرضيه

 dfخطا

p-value

اندازه اثر ()η2

توان آماری

اثر پیالی

1/71

7/92

6

46

1/114

1/75

1/88

المبدای ویلکز

1/25

7/92

6

46

1/114

1/75

1/88

اثر هتلینگ

2/83

7/92

6

46

1/114

1/75

1/88

بزرگترین ریشه روی

2/83

7/92

6

46

1/114

1/75

1/88

نام آزمون

الف -پرسشنامه اطالعات جمعيتشناختي

هر دو مرحله (پیشآزمون و پسآزمون) ،با متر نواری

در پژوهش حاضر به منظور جمعآوری اطالعات

اندازهگیری شد.

جمعیتشناختی پرسشنامهای در  2بخش توسط پژوهشگر

به منظور بررسی فرضیة پژوهش ابتدا الزم بود تفاوت بین

تهیه شد .بخش اول پرسشنامه در برگیرنده اطالعات

نمرات پیشآزمون متغیرها ،در گروه آزمایش و گروه کنترل

جمعیتشناختی عمومی است که عبارتند از :نام و نام

مورد ارزیابی قرار گیرند .بنابراین نمرات پیشآزمون اندازه

خانوادگی ،آدرس و شماره تماس ،تاریخ عمل جراحی،

وزن و محیط اندامها بین گروه آزمایش و گروه کنترل با

جنسیت (زن /مرد) ،سن (باز پاسخ) ،وضعیت تأهل (متأهل/

استفاده از آزمون  tمستقل مورد مقایسه قرار گرفت.

مجرد) ،تحصیالت (زیردیپلم /دیپلم /فوق دیپلم /لیسانس/
فوق لیسانس و باالتر) ،شغل (آزاد /کارمند /دانشجو/

يافتهها

خانهدار)و بخش دوم پرسشنامه حاوی اطالعات

در این پژوهش 31نفر از زنانی که عمل جراحی اسلیو

جمعیتشناختی مرتبط با سالمت بود که شامل مواردی

گاسترکتومی را انجام داده بودند با میانگین سنی  37/23و

همچون اندازه قد ،مقدار وزن و محیط اندامها میشود.

انحراف معیار  8/96سال بودند و در دامنه سنی 24-55

ب -ترازوی خط کشدار
برای اندازه گیری قد و وزن شرکت کنندگان از
ترازوی خط کش دار استفاده شد که شرکت کنندگ ان
با حداقل لباس و بدون کفش روی ترازو می ایستن د
تا به طور هم زمان قد و وزن آنها اندازه گیری شود.

سال ،در دو گروه  45نفره کنترل و آزمایش مورد مطالعه
قرار گرفتند که از نظر متغیرهای جمعیت شناختی تفاوت
آماری معناداری بین دو گروه وجود نداشت .میانگین و
انحراف معیار سنی گروه کنترل  37/83±8/78و حداقل و
حداکثر سن  24و  51سال بود .در گروه آزمایش ،میانگین
و انحراف معیار سنی  ،37/27±41/43حداقل و حداکثر

ج -متر نواری

سن  22و  55سال بود .آزمون tمستقل نیز تفاوت معنیداری

برای اندازهگیری محیط اندامها از متر نواری استفاده

بین دو گروه از نظر متغیر سن نشان ندادp=1/931( .؛

گردید ،به این صورت که دور بازو در برجستهترین

 .)t)29(=1/42نتایج آزمون  tمستقل نشان داد که بین

قسمت بازو ،دور کمر در باریکترین قسمت کمر و دور

پیشآزمون اندازه وزن (p=1/492؛  ،)t)29( =4/36دور

باسن در برجستهترین قسمت باسن و با حداقل لباس ،در

کمر (p=1/713؛  ،)t)29(= 1/33دور باسن (=p1/471؛
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جدول  )4نتايج تحليل کوواريانس چند متغیره نمرات اندازه وزن و محيط اندامها در گروه آزمايش و گروه کنترل

سال بيست و يكم /شماره  /1فروردين و ارديبهشت 1911

 /19طب جنوب

 )t)29(= 4/12و دور بازو (p=1/526؛  )t)29(= 1/65در

محیط اندامها در گروههای مورد مطالعه تقریباً یکسان

گروه آزمایش و گروه کنترل قبل از انجام مداخله ،تفاوت

بودهاند .نتایج جدول 3نشان داد که پیش فرض تساوی

معنیداری وجود نداشت و میانگین نمرات اندازه وزن و

ماتریسهای کوواریانس برقرار می باشد.

Fig 1) Consort 2010 Flow Diagram

بنابراین میتوان از تحلیل کوواریانس چندمتغیره برای

و محیط اندامها مورد بررسی قرار میگیرند که نتایج در

تحلیل دادهها استفاده نمود که نتایج در جدول  1آمده است.

جدول  5ارائه شده است .نتایج جدول  ،5تحلیل

نتایج جدول  ،1تحلیل کوواریانس چندمتغیره نشان داد که

کوواریانس چند متغیره اندازه وزن و محیط اندامها نشان

بین اندازه وزن و محیط اندامها در گروههای آزمایش و

داد که مدل اطالعات -انگیزش -مهارتهای رفتاری بر

کنترل تفاوت به سطح معنیدار رسیده است (.)P<1/114

کاهش وزن ( p>1/1114و اندازه اثر  ،)1/21کاهش اندازه

اندازه اثر  1/75بوده است ،به عبارت دیگر  75درصد از

دور کمر ( p>1/14و اندازه اثر  ،)1/28کاهش اندازه دور

تغییرات مربوط به عضویت گروهی است .توان آماری

باسن ( p>1/112و اندازه اثر  ،)1/31تأثیر معنیداری

 1/88نشان دهنده کفایت حجم نمونه است .در ادامه به

گذاشته است ،اما بر اندازه دور بازو ( )P<1/4تأثیر

تفکیک سطح معنیداری هر کدام از متغیرهای اندازه وزن

معنیداری نگذاشته است.
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شکل  )4نمودار جریان فرایند کنسرت 2141

مدل  IMBدر جراحي چاقي11 /

خسروی و همكاران

جدول  )5نتايج تحليل کوواريانس چندمتغيره نمرات اندازه وزن و محيط اندامها بين گروه آزمايش و گروه کنترل
شاخص

پیشآزمون

87/82

4

87/82

8/68

1/115

1/32

گروه

215/23

4

215/23

21/32

1/1114

1/18

1/88

خطا

242/115

24

41/18

____

____

____

____

پیشآزمون

1/112

4

1/112

48/81

1/1114

1/4

1/71

گروه

434/14

4

434/14

1/74

1/14

1/28

1/17

خطا

855/969

24

15/52

____

____

____

____

پیشآزمون

74/36

4

74/36

8/61

1/111

1/24

1/95

متغير
وزن (کیلوگرم)

دور کمر (سانتیمتر)

دور باسن (سانتیمتر)

()η2

آماری
1/91

گروه

225/42

4

225/42

7/56

1/112

1/31

1/83

خطا

131/117

24

21/19

____

____

____

____

پیشآزمون

1/56

4

1/56

1/73

1/38

1/12

1/43

گروه

2/42

4

2/42

1/47

1/4

1/14

1/17

خطا

421/443

24

5/84

____

____

____

____

دور بازو (سانتیمتر)

نتایج جدول  6میانگینهای تعدیل شده نمرات پس آزمون

انگیزش -مهارتهای رفتاری موجب کاهش وزن ،اندازه

نمرات اندازه وزن و محیط اندامها را در گروه مدل

دور کمر و اندازه دور باسن شده است ،بنابراین میتوان

اطالعات -انگیزش -مهارتهای رفتاری و گروه کنترل

نتیجه گرفت که مدل اطالعات -انگیزش -مهارتهای

نشان میدهد .همانطور که مشاهده میشود تفاوت در

رفتاری بر بهبود اندازه وزن و محیط اندامها در افراد چاق

میانگین نمرات اندازه وزن و محیط اندامها ،به جز اندازه

جراحی شده به روش اسلیو گاسترکتومی اثربخش

دور بازو ،به سطح معنیدار رسیده است (.)P>1/15

میباشد .اما مدل اطالعات -انگیزش -مهارتهای رفتاری

جدول  )9ميانگين تعديل شده نمرات پسآزمون اندازه وزن و
محيط اندامها در گروه آزمايش و گروه کنترل

بر کاهش اندازه دور بازوی شرکت کنندگان اثربخش نبوده
است .نتایج این مطالعه با یافتههای تعدادی از پژوهشها
همخوانی دارد (.)24-31

متغير

گروه

ميانگين

وزن

آزمايش

93/16

در تبیین این یافته میتوان گفت که مقدار وزن ،اندازه دور

کنترل

98/64

آزمايش

88/29

کمر ،باسن و بازوشدیداً تحت تأثیر رفتارهای تغذیهای و

دور کمر
دور باسن
دور بازو

کنترل

415/52

تحرک بدنی هستند و اندازه وزن و محیط اندامهای افرادی

آزمايش

441/94

که خوردنهای کنترل شده و فعالیت بدنی بیشتری دارند

کنترل

424/67

آزمايش

35/74

بهطور معنیداری پائینتر از سایرین است ( .)24بنابراین

کنترل

35/86

مراجعه منظم به متخصص تغذیه و تبعیت از یک رژیم کم
کالری و افزایش فعالیت فیزیکی ،موجب کاهش وزن

بحث

واضح به همراه کاهش شاخص توده بدن ،محیط دور کمر،

هدف از این پژوهش بررسی اثربخشی مدل اطالعات-

محیط دور باسن و نسبت دور کمر به باسن ،در افراد چاق

انگیزش -مهارتهای رفتاری بر بهبود اندازه وزن و محیط

میشود که تغییرات ایجاد شده در دور کمر و دور باسن در

اندامها در زنان تحت عمل جراحی چاقی در بیمارستان

آنها ارتباط مستقیم با شاخص توده بدنی اولیه آنها دارد

فوق تخصصی مادر و کودک غدیر شیراز بود .نتایج این

( .)22اندازهگیری مقدار وزن و محیط اندامها راهی

پژوهش نشان داد که مداخله بر اساس مدل اطالعات-

کاربردی و ساده برای ارزیابی چاقی و الگوی توزیع چربی
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منابع تغيير

مجموع مجذورات

درجه آزادی

ميانگين مربعات

F

p-value

اندازه اثر

توان

 /11طب جنوب

سال بيست و يكم /شماره  /1فروردين و ارديبهشت 1911

در طراحی و سیاستگذاری تندرستی مهم است (.)23

عنوان یک الگوی مؤثر برای بهبود اندازه وزن و محیط

در این پژوهش با استفاده از مدل  IMBکه بر مؤلفههای

اندامها در زنان تحت عمل جراحی چاقی ،حمایت کند.

اطالعات ،انگیزش و مهارتهای رفتاری به عنوان تعیین

اجرای مداخله بر اساس مدل  IMBبهصورتگروهی،عدم

کنندههای اساسی رفتارهای مرتبط با سالمت تأکید دارد،

ریزش نمونهها در کار مداخلهای ،ثبات فضای مداخله و

افرادی که عمل اسلیو معده را انجام دادهاند نسبت به

اجـرای ساختار نسبتاً طوالنی مدت ( 1جلسهای) از نقاط

رفتارهای ناسالم و پیچیده خودآگاه شده و اطالعات الزم

قوت این مطالعه است .ازسوی دیگرانجام مداخله فقط

را در زمینه رفتارهای خود -مراقبتی بعد از عمل جراحی

روی زنان و عدم دسترسی به مراجعان سایر بیمارستانها،

چاقی دریافت کردند .انگیزه ،هدف و مهارتهای الزم و

از محدودیتهای پژوهش حاضر به شمار میآیند.

اولیه را در جهت انجام رفتارهای سالمت از قبیل کاهش
مصرف غذاهای چرب و شیرین ،و برنامهریزی منظم برای

نتيجهگيری

انجام تمرینات ورزشی ،کسب میکنند .نگرش و انگیزش

نتایج این پژوهش نشان داد که مداخله بر اساس مدل

افراد نسبت به سبک زندگی سالم با توجه به سازههای مدل

اطالعات -انگیزش -مهارتهای رفتاری موجب کاهش

 IMBدر طول فرایند درمان تغییر میکند .بر اساس این

وزن ،اندازه دور کمر و اندازه دور باسن شده است ،بنابراین

مدل اطالعات و انگیزه افراد تحت عمل جراحی چاقی ،از

میتوان نتیجه گرفت که مدل اطالعات -انگیزش-

طریق مهارتهای رفتاری مرتبط ،روی رفتارهای خود

مهارتهای رفتاری بر بهبود اندازه وزن و محیط اندامها در

مدیریتی آنها اثر گذاشته و با کاهش وزن و کاهش شاخص

افراد چاق جراحی شده به روش اسلیو گاسترکتومی

توده بدن ،تغییراتی در سایز بدن صورت گرفته است .نتایج

اثربخش میباشد .اما مدل اطالعات -انگیزش -مهارتهای

این پژوهش حاکی از بهبود عالئم پرخوری و خوردنهای

رفتاری بر کاهش اندازه دور بازوی شرکت کنندگان

شبانه و هیجانی و افزایش انگیزه برای تغییر رفتارهای

اثربخش نبوده است.

ناسازگار غذا خوردن بوده است .در مطالعه اجتهد و
همکاران ،عدم تفاوت در کاهش سایز بازو بین گروه

سپاس و قدرداني

آزمایش و کنترل ،ممکن است به دالیل ارثی و ژنتیکی باشد

محققین طرح حاضر از همکاری جناب آقای دکتر مسعود

( ،)21همچنین در پژوهش شکوری و همکاران نشان داده

امینی ،ریاست محترم بیمارستان مادر و کودک غدیر شیراز،

شد که کاهش وزن و سایز با نوع چاقی افراد ارتباط دارد

و استاد ارجمند جناب آقای دکتر سید وحید حسینی به

و هر قدر چاقی شکمی بیشتر باشد ،این تفاوت نیز بیشتر

خاطر راهنماییهای بیدریغ و صمیمانه ایشان در مراحل

است ( )25که این یافته میتواند عدم کاهش اندازه دور

اجرای این پژوهش و دانشگاه آزاد اسالمی واحد کرج

بازو را به دلیل تفاوتهای فردی در نوع چاقی تبیین کند.

تشکر و قدردانی مینمایند و این پژوهش تحت حمایت

با توجه به تأثیر مدل  IMBبر رفتارهای خود -مدیریتی

جایی نیست.

پس از عمل جراحی چاقی که در باال بیان شد ،پس نتیجتاً
این تغییر رفتار موجب تغییر در مقدار وزن و به دنبال آن

تضاد منافع

تغییر اندازه قسمتهای مختلف بدن میشود که منطبق با

هیچ گونه تعارض منافع توسط نویسندگان بیان نشده است.
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Abestract
Background: Given the highly increasing weight in individuals and its complications in different societies, as
well as the advances in bariatric surgery techniques, it is necessary to develop psychological interventions to
reduce postoperative complications and to increase their positive outcomes. Therefore, this study aimed to
examine the effectiveness of Information-Motivation-Behavioral (IMB) model on improving weight and body
size in women undergoing bariatric surgery.
Materials and Methods: The present quasi-experimental study used pre-test and post-test with experimental and
control groups. The statistical population included all obese women undergoing laparoscopic sleeve gastrectomy
in Shiraz Ghadir Mother-Child Subspecialty Hospital in fall and winter 2016. Convenience sampling was used to
select 30 women, who were randomly assigned to two groups: experimental (n=15) and control (n=15). The data
were collected with a scale and stadiometer, tape measure, and a demographic questionnaire for each group in two
steps (pre-test and post-test). IMB model was implemented for the experimental group for four weeks (a 1.5 hour
session per week) in the hospital’s Obesity Clinic. Data were analyzed in SPSS19 software using MANCOVA at
the significance level of P <0.05.
Results: The results of multivariate covariance analysis showed that IMB model had a significant effect on
improving weight and body size in obese women undergoing bariatric surgery (p<0.05).
Conclusion: Our results showed that Information Motivation Behavioral model can be effective on improving
weight and body size in women undergoing bariatric surgery.
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