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Abstract
Introduction: Pandemics are the most wellknown to cause mental distress. This study
examines the psychological characteristics of
Iranian patients undergoing bariatric surgery
during the COVID‑19 pandemic and lockdown.
Method: Patients were consecutively recruited
during the quarantine among those waiting for
bariatric surgery or attending a post-bariatric
follow-up phase and were asked to complete the
Depression-Anxiety-Stress Scales-21 and a selfassessment questionnaire of 22 items assessing
the resilience, change in eating behavior, and
emotional responses referring to the current
epidemic.
Results: About 59% of the 434 participants
reported of being worried about the epidemic,
and 63% particularly reported of being worried
about their own and/or their relatives’ health.
For about 37% and 56% respectively reported
loneliness and boredom. About 66% was
hungrier with an increased frequency of
snacking (55%) and 39% reported more impulse
to eat. Remarkably, 49% felt unable to follow a
recommended diet. Logistic regression analysis
on post-bariatric patients revealed an association
between snacking, hunger, eating impulsivity,
and anxiety, stress, and/or depression
symptoms.
Conclusion: Epidemics led to incremented
psychological distress in patients with a history
of current or past obesity, decreased quality of
life, and impacting dietary compliance. Targeted
psychological support is warranted in times of
increased stress for susceptible participants such
as pre-and post-bariatric patients.
Keywords: Covid-19, Bariatric Surgery, Eating
Behavior, Anxiety, Depression, Stress.
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چکیده
مقدمه :بیماریهای فراگیر به عنوان شناختهشدهترین عوامل در
ایجاد پریشانیروانی هستند .مطالعۀ حاضر ،ویژگیهای روانشناختی
همهگیری کووید 91-را در بیماران ایرانی شرکتکننده در برنامۀ
جراحیچاقی ،بررسی میکند.
روش :در دوران قرنطینه ،بیماران از میان افرادی که متقاضی
جراحیچاقی بودند و یا در مرحلۀ پیگیری بعد از جراحیچاقی بودند،
انتخابشدند و از آنها خواستهشد تا مقیاسهای افسردگی – اضطراب
 استرس  19آیتمی و پرسشنامۀ خودارزیابی  11آیتمی را که تاب-آوری ،تغییر در رفتار خوردن و پاسخهای هیجانی را میسنجد،
تکمیلکنند.
یافتهها :حدود  %51از  434نفر شرکتکننده ،نگران همهگیری
بودند و  %33نگران سالمتی خود یا بستگانشان بودند .به ترتیب %33
و  %53احساس تنهایی و کسالت داشتند .حدود  %33با افزایش دفعات
میانوعده مواجهشدند و  %55نسبت به قبل ،احساس گرسنگی
بیشتری می کردند و  %31تکانه بیشتری برای غذا خوردن گزارش-
کردند .حدود  %41احساس میکردند که نمیتوانند از یک رژیمغذایی
توصیهشده توسط پزشک پیروی کنند .آنالیز رگرسیون لجستیک،
رابطۀ بین تعداد میان وعده ،گرسنگی ،خوردن تکانشی و اضطراب،
استرس و یا عالئم افسردگی را نشانداد.
نتیجهگیری :همهگیری منجر به افزایش پریشانیروانشناختی در
بیماران با سابقۀ جراحی فعلی یا گذشته ،کاهش کیفیتزندگی و تأثیر
بر رعایت رژیمغذایی میشود .حمایت روانشناختی هدفمند در زمان
افزایش استرس برای افراد مستعد (مانند بیماران چاقی قبل و بعد از
عمل) ضروری است.
واژههای الیدی :کووید ،91-جراحی چاقی ،رفتار خوردن،
اضطراب ،افسردگی ،استرس.
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توانبخشی ،تهران ،ایران
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مقدمه
در دسامبر سال  ،1591شیوع شدید سندرم تنفسی حاد9
) (SARSکه ناشی از کرونا ویروس ( 1کووید )911-در شهر
ووهان ،استان هوبی چین رخ داد .این ویروس به سرعت در
سراسر کشور و سپس در کل دنیا گسترش یافت( )9و باعث
ایجاد یک بیماری همهگیر بیسابقه شد( )9همچنین دولتها
را وادار به تحمیل قرنطینه تقریباً جهانی کرد( .)1سازمان
جهانی بهداشت (WHO) 3بیماری کووید 91-را در 99
مارس  1515به عنوان یک بیماری همهگیر اعالم کرد(.)3
کشور ایران نیز به شدت تحت تأثیر ویروس گسترسیافته
قرار گرفت و قرنطینه عمومی در سطح کشور انجام شد و
رفت و آمدها فقط محدود به موارد ضروری شد و مدارس و
بیشتر خدمات تجاری منجر به تعطیلی شدند.
طیف گسترده و عمیقی از پیامدهای روانشناختی که بیماری
های فراگیر میتوانند در فرد ایجاد کنند به طور کامل به
اثبات رسیده است .مطالعات قبلی نشان دادهاند که اختالالت
روانی ممکن است از افسردگی ،اضطراب ،حمالت پانیک،
عالئم جسمانی و عالئمی که اختالل استرس پس از سانحه
را مشخص میکنند ،تا دلیریوم ،روان پریشی و حتی
خودکشی متفاوت باشند( .)5 ,4صرف نظر از قرار گرفتن در
معرض عفونت ،افراد ممکن است از بیمار شدن یا مرگ،
دچار ترس و اضطراب شوند و همچنین نسبت به افرادی که
به ویروس آلوده شدهاند ،احساس ناتوانی در کمک و یا
احساس گناه کنند( .)3عالوه بر این ،نشان داده شده است
که یک ماه پس از فراگیری  SARSدر سال  ،1553تقریباً
 %35از افراد عالئم افسردگی یا اضطراب متوسط تا شدید را
نشان دادند( )3و یک سال پس از آن ،تا  %34از بیماران
سطح باالیی از رنج را نشان دادند که نشان دهندۀ عوارض
روانپزشکی بود( .)8مطالعات اخیر در چین در طی بیماری
همهگیر کووید 91-نشان داده است که  %54از مصاحبه
شوندگان سطح باالیی از پریشانی روانشناختی را با اختالل
استرس پس از سانحه و افسردگی ناشی از انزوا و قرنطینه
گزارش کردهاند(.)95 ,1
در این زمینه ،افرادی که از چاقی رنج می برند جمعیت بسیار
آسیبپذیری هستند ،زیرا این وضعیت اغلب با بیماریهای

روانی قابلتوجهی همراه است( )99که میتواند به دنبال
واقعه بسیار آسیبزا تشدید شود و باعث عدم پیگیری برنامه
های درمانی طوالنیمدت ،عالوه بر سایر عواقب روانشناختی
شود .در میان افرادی که از چاقی رنج میبرند و متقاضی
جراحی چاقی هستند ،شیوع باالیی از اختالالت خلقی،
اضطرابی و خوردن قابل مشاهده است( .)94-91در رابطه با
مکانیسمهای عملکرد روانی نیز مشخص شده است که
بیمارانی که از چاقی رنج میبرند ،الگوهای شناختی ،هیجانی
و رفتاری دارند که با صفات تکانشی و دشواری در تنظیم
حاالت هیجانی مشخص میشوند( .)93 ,95الزم به ذکر
است که ضعف روانی حتی پس از جراحی نیز میتواند ادامه
داشته باشد؛ در حقیقت ،حتی اگر بالفاصله پس از جراحی
چاقی از شدت رفتار غذایی مشکل ساز کاسته شود ،ممکن
است بین سال اول و سوم بعد از عمل به طور قابلتوجهی
افزایش یابد( .)93نکته قابل توجه اینکه شیوع چاقی و اضافه
وزن در ایران به ترتیب  %13و  %45در افراد بزرگسال
گزارش شده است( )98و به سرعت در حال افزایش است و
نه تنها باعث کاهش امید به زندگی و کیفیت زندگی شده
بلکه با افزایش عوارض و بیماری های همبود روانپزشکی
همراه است .عالوه بر این ،دادههای مطالعات کشورهای
چین ،ایتالیا ،اسپانیا ،ایاالت متحده و اکنون کشور انگلیس
نشان میدهد که چاقی یک عامل اصلی مهم برای عوارض
شدید کووید 91-است( .)91گزارشهای سرویس بهداشت
ملی 4انگلستان نشان داد که بیماران دیابتی با شاخص توده
بدنی (BMI) 5باالی  45نسبت به  15 BMIتا  11/1نرخ
باالیی از مرگ و میر ناشی از کووید 91-را تجربه میکنند
( .)15قرنطینه ناشی از کووید 91-باعث ایجاد زندگی ایستا و
کمتحرکی شده است و این کمتحرکی بدنی و زندگی ایستا
حتی در کوتاه مدت ،نه تنها باعث ایجاد بیماریهای
متابولیکی و اسکلتی عضالنی میشود بلکه با پرخوری اثر
سینرژیک 3داشته و باعث افزایش وزن و چاقی نیز میشود
( .)11 ,19همچنین ،در دوران قرنطینه ،عالوه بر کاهش
فعالیتهای جسمانی ،افزایش راحتی و راحتی در خوردن غذا
(مصرف بیشتر میان وعدهها و نوشیدنیهای شیرین) و
دسترسی محدود به غذای تازه نرخ چاقی را افزایش میدهد

1. severe acute respiratory syndrome
2. COVID-19
3. World Health Organization

4. National Health Service
5. Body Mass Index
6. synergistic effect
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( .)91وجود یک بیماری همهگیر جهانی به خودی خود می
تواند استرس روانی ایجاد کند ،اما ممکن است احساسات
اضطراب با بدتر شدن اوضاع اقصادیاجتمعاعی بیشتر شود.
عالوه بر این ،فاصله فیزیکی ممکن است بستر اصلی راحتی
روانشناختی را برای بسیاری از افراد (تعامل اجتماعی) از بین
ببرد .به همین ترتیب ،بیماری کووید 91-برای ایجاد ناامنی
روانیاجتماعی پکیج کاملی را ارائه میدهد( .)13کاهش
سالمت روانیاجتماعی میتواند تأثیر منفی بر رفتار مرتبط با
غذا داشته باشد .الگوی احتکار موقتی مواد غذایی یک نمونه
بارز است .به طور گستردهای ،واکنشهای استرس روانی
اجتماعی باعث افزایش مصرف انرژی (غذا) میشود( )14و
افراد با تعامالت اجتماعی محدود در معرض خطر افزایش
چاقی قرار دارند( )15قرنطینه خانگی در منزل در طی بیماری
همهگیر کووید ،91-مواجهه با نشانه 9غذایی تغییریافتهای را
ایجاد میکند که میتواند محدودیت شناختی فرد را به
چالش بکشد و رفتار غذایی تکانشی را تقویت کند .عالوه بر
این ،خوردن هیجانی که اغلب برای تسکین احساسات منفی
استفاده میشود ،تحت این شرایط ممکن است افزایش یابد.
از بین بردن روشهای خوردن اجتماعی میتواند باعث
کاهش تغذیه ذهنآگاهانه شود که ممکن است بر انتخاب
های رژیم غذایی تأثیر منفی بگذارد و باعث پرخوری شود
( .)13سر انجام ،تعطیلی مراکز تناسب اندام و محدود کردن
ورزشهای سازمان یافته ،در ترکیب با نیاز به فاصلهگذاری
فیزیکی ،میتواند حفظ سبک زندگی فعال را با مشکل روبرو
کند( .)13در حالیکه ناامنیهای روانیاجتماعی ناشی از
قرنطینه ممکن است به طور موقت و کوتاه مدت باشند ،حتی
دورههای کوتاه مدت انرژی بیش از حد (مصرف زیاد غذا)
میتواند منجر به اثرات منفی پایدار بر چاقی و سالمت
متابولیک شود( )13که این میتواند به دلیل نیروهای
هموستاتیک که به سرعت برای دفاع از افزایش سطح چربی
بدن فعال میشوند باشد .ناامنی شدید غذایی موقت همچنین
میتواند تأثیرات طوالنی مدت بر رفتار خوردن و وزن بدن را
تحمیل کند ،همانطور که در پناهندگان دیده میشود(.)13
با توجه به میزان باالی شیوع چاقی و اضافه وزن در کشور
ایران( ،)98رابطه بین ویژگیهای روانشناختی (مانند
افسردگی ،اضطراب و دیگر اختاللهای روانپزشکی) و

چاقی ،اثر سینرژیک بین پرخوری و کم تحرکی در دوران
قرنطینه و انزوا ،رابطه متقابل اختاللهای روانپزشکی(,19
 )11و چاقی (چاقی باعث ایجاد اختالالت روانپزشکی و
اختالالت روانپزشکی باعث ایجاد چاقی)( )18و اینکه
تاکنون در کشور ایران مطالعهای در این راستا انجام نشده
است ،مطالعه حاضر با هدف شناسایی ویژگیهای هیجانی و
ارتباطی ناشی از همهگیری و قرنطینه ناشی از ویروس
کووید 91-بر روی بیماران تحت جراحی چاقی ،با توجه ویژه
به تفاوت بین بیماران در انتظار جراحی و کسانی که قبالً
تحت جراحی قرار گرفته بودند ،انجام شد .بهطورخاص،
عناصر مستعد کننده آسیبهای روانشناختی ،منابع تابآوری
و تغییر در عادات غذایی مربوط به تجربه بیماری همهگیر
کووید 91-مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
روش
طرح پژوهش :طرح پژوهش حاظر از نوع پیمایشی
(زمینهیابی) بر روی خط کشوری 1است.
آزمودنیها :جامعۀ آماری شامل کلیه بیماران چاق کشور
ایران که در سال  9311کاندیدای جراحی چاقی بودند یا قبالً
جراحی کرده بودند ،بود 434 .نفر از این افراد با روش نمونه
گیری بر اساس مالک های ورود در فضای مجازیی انتخاب
شدند .افراد با سن باالی  98سال ،شاخص تودۀ بدنی باالی
 ،35کاندید جراحی چاقی و سابقۀ جراحی چاقی وارد پژوهش
شدند .مالکهای خروج به شرح زیر بود :اختالل در توانایی
ارائه رضایت آگاهانه یا درک یا پاسخ به سؤاالت به دلیل
هوش پائین یا دانش محدود زبان فارسی؛ سن زیر  98سال
و عدم رضایت .از محرمانه بودن اطالعات و ناشناس بودن
شرکتکنندهها نیز اطمینان حاصل شد .قبل از تکمیل
پرسشنامهها نیز رضایت کتبی آگاهانه از همه شرکت
کنندگان گرفته شد.
ابزار
مطالعه حاضر شامل استفاده از یک مصاحبه ساختار یافته و
یک پرسشنامه خودگزارشی معتبر برای ارزیابی تأثیرات
روانشناختی دوران قرنطنیه ناشی از کووید 91-برای شرکت
کنندگان بود.
 .9مصاحبه خود ارزیابی :9این مصاحبه متشکل از دادههای
شخصی و  11آیتم برای ارزیابی وجود عوامل محافظتی و
2. Nationwide Online Survey

1. cue
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خطر روانشناختی در رابطه با احتمال بروز پریشانی
روانشناختی است .به طور خاص ،توانایی تابآوری ،تغییر در
رفتار خوردن و پاسخهای هیجانی شرکتکنندهها به تجارب
دوران همهگیری ارزیابی شد .پاسخهای "اغلب" و
"همیشه" برای بدست آوردن درصد بیمارانی که به سؤالها
پاسخ مثبت دادهاند ،محاسبه شدند.
1
 .1مقیاس افسردگی اضطراب استرس : (DASS-21) 19
مقیاس افسردگی اضطراب استرس  19که توسط البیوند و
همکاران در سال  9115طراحی شد شامل  19سؤال به
صورت طیف لیکرت  4گزینهای کامالً شبیه من ( )3تا کامالً
متفاوت از من ( )5است که سه خرده مقیاس (عامل) استرس
( 3سؤال) ،اضطراب ( 3سؤال) و افسرگی ( 3سؤال) را می
سنجد .میزان استرس ،اضطراب و افسردگی نمونهها براساس
میانگین نمرات محاسبه میشود که میانگین نمرات باالتر
نشاندهندۀ سطح باالتری از متغیر مورد نظر است(.)11
ویژگیهای روانسنجی مقیاس افسردگی ،اضطراب و
استرس در چند مطالعه بررسی شده است .در مطلعه کرافورد
و هنری )1555( 3آلفای کرونباخ کل مقیاس و نیز سه زیر
مقیاس افسردگی ،اضطراب و استرس به ترتیب ،5/13
 5/81 ،5/88و  5/15گزارش شده است( .)35روایی و اعتبار
این پرسشنامه در ایران توسط سامانی و جوکار ( )1553مورد
بررسی قرار گرفته است که اعتبار باز آزمایی را برای مقیاس
افسردگی ،اضطراب و تنیدگی به ترتیب برابر  5/34 ،5/85و
 5/38گزارش نمودهاند .در برسی روایی این مقیاس شیوه
آماری تحلیل عاملی از نوع تأییدی و به روش مؤلفههای
اصلی مورد استفاده قرار گرفته است .مقدار عددی شاخص
 KMOبرابر با  5/1591و نیز شاخص  X2در آزمون کرویت
بارتلت برابر  3511/13بود که در سطح  5/559معنیدار بود
و حکایت از کفایت نمونه و متغیرهای انتخاب شده برای
انجام تحلیل عاملی داشت( .)39اعتبار و پایایی خرده
مقیاسهای این پرسشنامه در نمونههای غیر بالینی در ایران
توسط اصغری مقدم ،ساعد ،دیبجاجنیا و زنگنه ( )1558نیز
بررسی شده است و نتایج نشان میدهد که ضرایب همسانی
درونی (آلفای کرونباخ) تمام خرده مقیاسهای این پرسشنامه
از  5/1باالتر است و چون تمام ضرایب همسانی درونی خرده

مقیاسها از حداقل میزانی که برای به کارگیری در فعالیت
های بالینی توصیه شده است (یعنی  )5/1باالتر است (،)31
بنابراین ،این مقیاسها را میتوان در فعالیتهای بالینی نیز
به کار گرفت(.)33
روند اجرای پژوهش :در سراسر کشور طرح پیمایشی با
هدف بررسی افرادی که تحت عمل جراحی چاقی در دوران
قرنطینه عمومی بودند ،انجام شد .از بیست و یکم نوامبر تا
چهارم دسامبر سال  ،1515از بیمارانی که کاندیدای جراحی
چاقی بودند یا قبالً جراحی کرده بودند خواسته شد تا به یک
سری پرسشنامهها در پلتفرم گوگل فرم 4پاسخ دهند.
تحلیل دادهها :برای تجزیه و تحلیل دادهها ،نسخه  13نرم
افزار اس.پی.اس.اس 5استفاده شد .نتایج به صورت میانگین
و انحراف معیار یا تعداد و درصد ارائه شد .نرمال بودن دادهها
با استفاده از آزمون کولموگروف  -اسمیرنف ارزیابی شد.
هدف اولیه ،بررسی حاالت افسردگی ،اضطراب و استرس
ناشی از قرنطینۀ عمومی در جمعیت چاق بعد از عمل جراحی
به وسیله پرسشنامه  DASS-21بود .هدف ثانویه بررسی
رابطۀ بین افسردگی ،اضطراب ،استرس و ترس از عفونت
کووید 91-و رفتار خوردن و تغییر سبک زندگی در جمعیت
چاق بعد از عمل جراحی بود .عالوه بر این ،یک زیر
مجموعه از افرادی که متقاضی جراحی چاقی بودند نیز برای
بررسی انتخاب شدند تا تفاوت در الگوی پاسخهای
روانشناختی در این افراد در مقایسه با افرادی که قبالً تحت
عمل جراحی قرار گرفته بودند ،مشخص شود .برای مقایسۀ
توزیع پارامترهای روانشناختی متغیرهای پیوسته ،آزمون تی
مستقل انجام شد .از آزمون مجذور خی دو و یا آزمون دقیق
فیشر برای متغیرهای طبقه ای استفاده شد.
مدل رگرسیون لوجستیک تک متغیره و چند متغیره برای
تجزیه و تحلیل تأثیر همهگیری کووید( 91-هیجان ،تاب
آوری و عادات خوردن به عنوان متغیرهای مستقل) بر
حاالت افسردگی ،اضطراب و استرس پرسشنامه DASS-21
استفاده شدند .تجزیه و تحلیل تک متغیره با تبدیل
متغیرهای پیوسته به متغیرهای دونقطهای ساختگی بر اساس
مقادیر میانه انجام شد ،در حالیکه متغیرهای پیوسته برای
تجزیه و تحلیل چند متغیره استفاده شدند .مدل رگرسیون

1. self-assessment interview
2. Depression Anxiety Stress Scale
3. Crawford and Henry

4. Google Form
5. SPSS
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ترتیبی تک متغیره و چند متغیره برای تحلیل تأثیر افسردگی،
اضطراب ،استرس و ترس از عفونت کووید( 91-به عنوان
متعیرهای اکتشافی) بر رفتار خوردن و تغییر سبکزندگی (به
عنوان متغیرهای وابسته) انجام شد .نتایج جداگانه که از
تجزیه و تحلیل پرسشنامۀ مصاحبه بدست آمده بودند ،به
عنوان متغیرهای وابسته (افزایش گرسنگی ،افزایش میان

وعده و افزایش تکانه در خوردن) استفاده شدند .نتایجی که
 p< 5/55بودند ،از نظر آماری معنیدار در نظر گرفته شدند.
یافتهها
 434بیمار چاق وارد مطالعه شدند و ویژگیهای فردی آنها
در جدول  9خالصه شده است.

جدول (1توزیع ویژگیهای فردی نمونه تحت بررسی
سن (سال)
(انحراف استاندارد) ،میانگین
45/3±1/31
55
مرد
جنسیت (تعداد)% ،
331
زن
53
مجرد
399
متأهل
وضعیت تأهل (تعداد)% ،
53
مطلقه
95
بیوه
93
ابتدایی
948
راهنمایی
153
دبیرستان
تحصیالت (تعداد)% ،
53
کارشناسی
93
ارشد /دکتری
55
بیکار
143
استخدام
55
آزاد
وضعیت شغلی (تعداد)% ،
31
خانه دار
4
دانشجو
51
قبل از عمل
وضعیت جراحی چاقی (تعداد)% ،
335
بعد از عمل

به طوور خالصوه 55 ،مورد ( )%91/3و  331زن ( )%83/3بوا
دامنه سنی بوین  19توا  33سوال ( )45/3±1/31در مطالعوه
شرکت کردند .از این تعداد 335 ،نفور ( )%83/4تحوت عمول
جراحی چواقی قورار گرفتوه بودنود .وضوعیت تأهول شورکت
کنندگان به قرار زیر است 53 :نفر ( )%93/3مجرد 399 ،نفور
( )%38/8متأهل 53 ،نفر ( )%95/5مطلقوه و  95نفور ()%1/1
بیوووه 93 .شوورکت کننووده ( )%3/4دوره ابتوودایی 948 ،نفوور
( )%35/9دوره راهنمایی و  153نفر ( )%43/4دوره دبیرسوتان
را تمام کرده بودنود ،همچنوین  53شورکت کننوده ()%99/3
دارای موودرک کارشناسووی و  93نفوور ( )%1/8دارای موودرک
کارشناسی ارشد و یا دکتری بودند (جدول .)9
افرادی که تحت عمل جراحی چواقی قورار گرفتوه بودنود در
یکی از انواع زیر قرار داشتند :گاسترکتومی آستینی ( 154نفر،

%91/3
%83/3
%93/3
%38/8
%95/4
%1/1
%3/4
%35/9
%43/4
%99/3
%1/8
%99/5
%54/8
%94/9
%98/8
%9
%93/3
%83/4

 ،)%31/5جراحی کنارگذاری معوده ( 14نفور ،)%15/5 ،حلقوه
گذاری معده ( 11نفر ،)%4/1 ،انحراف بیلیوپانکراس ( 9نفور،
 )%5/9و بازپیونوود سوواده تعوووی دوازدهووه بووا گاسووترکتومی
آسوتینی ( 4نفور ،)%9/9 ،جودول  .1طبقووهبنودی بور اسوواس
وضعیت جراحی (قبل از عمل و بعد از عمل) نشان داد که هر
دو جمعیت خصوصیات کلی مشابهی دارند و تنها تفاوت قابل
توجه در وضعیت تأهل میباشد ،بطوری که افرادی که قوبالً
تحت عمل جراحی قرار گرفته بودند درصد باالتری از طالق
را نشووان مووی دهنوود ( %93/3در برابوور ،p= 5/558 ،%9/3
جدول .)1
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جدول )2ویژگی های جمعیت نمونه بر اساس طبقهبندی وضعیت قبل از عمل و بعد از جراحی
بعد از جراحی
قبل از جراحی
p
%83/4 335
%93/3
51
تعداد ()%
سن (سال)
5/133
(انحراف استاندارد) ،میانگین
45/33±1/543
45/31±95/198
5/519 %83/3 311
%84/3
55
زن (تعداد)% ،
5/558
وضعیت تأهل (تعداد)% ،
%91/3
43
%91/3
95
مجرد
%38/1 138
%31/3
45
متأهل
%93/3
55
%3/4
1
مطلقه
%9/5
3
%3/8
4
بیوه
5/348
تحصیالت (تعداد)% ،
%3/4
99
%3/1
1
ابتدایی
%33/1 935
%18/1
98
راهنمایی
%43/5 931
%41/8
18
دبیرستان
%95/4
43
%93/1
95
کارشناسی
%1/1
91
%9/1
9
ارشد /دکتری
5/533
وضعیت شغلی (تعداد)% ،
%91/9
45
%3/3
5
بیکار
%51/1 154
%35/3
41
استخدام
%94/5
48
%99/3
3
آزاد
%15/5
35
%8/9
4
خانه دار
%5/3
3
%9/1
9
دانشجو
نوع جراحی (تعداد)% ،
%31/5 154
گاسترکتومی آستینی
%15/5
14
جراحی کنار گذاری معده
%4/1
11
حلقه گذاری معده
%5/9
9
انحراف بیلیوپانکراس
%9/9
4
بازپیوند ساده تعوی دوازدهه با گاسترکتومی آستینی
زمان سپری شده بعد از جراحی (تعداد)% ،
%13/1
15
 3-9ماه
%13/3
31
 91-3ماه
%43/3 934
 3-9سال
%3/5
93
 5-3سال
%3/1
99
بیشتر از  5سال

همچنین  %33افراد احساستنهایی داشتند و  %53احساس
خستگی و کسالت را گزارش کردند .در رابطه با حوزۀ سبک
خوردن %33 ،از شرکتکنندگان احساس گرسنگی بیشتر با
افزایش دفعات میان وعدههای غذایی ( )%55را گزارش
کردند در حالیکه %31 ،از آنها تکانۀ قوی برای خوردن را در
طی همهگیری تجربه کردهاند .نکته قابل توجه اینکه%41 ،
افراد اظهار داشتند که احساس میکنند قادر به ادامه رژیم
غذایی توصیهشده توسط پزشک نیستند.

به طور خالصه ،نتایج بدست آمده نشان میدهد که %13/9
شرکتکنندگان ( 995نفر) احساس افسردگی951( %14/3 ،
نفر) احساس اضطراب و  81( %98/3نفر) دچار استرس
هستند.
در رابطه با حوزۀ هیجانها در دوران همهگیری کووید،91-
بیش از نیمی از افراد ( )%53گزارش کردند که به طور کلی
نگران هستند (پاسخ های اغلب یا همیشه) .به طور خاص،
بیشتر افراد نگران سالمتی خود یا بستگانشان بودند (.)%33
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نتایج بدست آمده از طریق پرسشنامه  DASS-21و
پرسشنامه مربوط به کووید( 91-با استفاده از مصاحبه) بر
اساس وضعیت عمل جراحی بیماران در جدول  3خالصه
شده است .طبق پرسشنامه ،افراد منتظر جراحی چاقی میزان
مشابهی از افسردگی ( 93نفر %19/8 ،در مقابل  11نفر،
 ،)p= 5/835 ،%18/8اضطراب ( 93نفر %13/5 ،در مقابل

 83نفر )p= 5/515 ،%14/1 ،و استرس ( 1نفر %91 ،در
مقابل  33نفر )p= 5/591 ،%91/3 ،را در مقایسه با کسانی
که قبالً تحت عمل جراحی قرار گرفته بودند ،گزارش کردند.
همچنین ،افراد در مورد افسردگی ،اضطراب و استرس ،و
همچنین هیجان ،تابآوری و رفتار خوردن نمرات مشابهی را
نشان دادند (جدول .)3

جدول )3ویژگی روانشناختی همه گیری اووید 11-با طبقهبندی بر اساس وضعیت قبل و بعد از جراحی
بعد از جراحی
قبل از جراحی
p
%83/4 335
%93/3
51
تعداد ()%
پرسشنامه DAAS-21
5/515
%1/8
99
%5/95
9
پریشانی عمومی (تعداد)% ،
پریشانی عمومی (نمره)
5/134
95/58±1/555
95/91±1/385
افسردگی
5/835 %13/8
11
%19/8
93
شرکتکنندههای افسرده (تعداد)% ،
افسردگی (نمره)
5/845
3/53±3/383
3/95±3/314
شدت افسردگی (تعداد)% ،
%33/1 133
%38/1
43
نرمال
%99/1
43
%3/3
5
متوسط
%1/5
33
%93/3
1
بیشتر از متوسط
5/431
%4/3
94
%1/5
9
شدید
%9/5
5
%5/9
9
خیلی شدید
اضطراب
5/515 %14/1
83
%13/5
93
شرکتکنندههای مضطرب (تعداد)% ،
اضطراب (نمره)
5/441
1/35±1/331
1/51±1/355
شدت اضطراب (تعداد)% ،
%35/9 181
%33/5
43
نرمال
%91/8
49
%91/3
1
متوسط
%5/3
15
%3/4
4
بیشتر از متوسط
5/314
%4/9
95
%3/1
9
شدید
%1/3
95
%5/3
1
خیلی شدید
استرس
5/591 %91/3
33
%91/5
1
شرکتکنندههای استرسی (تعداد)% ،
استرس (نمره)
5/539
4/31±3/113
4/33±3/851
شدت استرس (تعداد)% ،
%85/3 351
%88/5
55
نرمال
%3/9
18
%5/4
3
متوسط
%3/4
11
%1/8
3
بیشتر از متوسط
5/151
%4/3
15
%3/8
3
شدید
%9/9
3
%5/5
5
خیلی شدید
حوزه های پرسشنامه مرتبط با کووید91-
93/38±5/918
94/91±5/545
5/413
هیجان
5/331
تابآوری
19/33±4/133
19/41±4/938
5/941
رفتار خوردن
1/33±5/191
95/38±5/934
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جدول )4ویژگیهای روانشناختی (افسردگی ،اضطراب و استرس) مرتبط با اووید 11-در جمعیت بعد از جراحی
نتایج
چند متغیره
تک متغیره
متغیر
ضریب
ضریب
فاصله اطمینان
فاصله اطمینان
P
OR
p
OR
تعیین
تعیین
5/555 5/135
()9/31-5/35
5/35
زن
(5/595 5/913 )9/53-5/394
5/88
سن (طبقهبندی)
حوزههای کووید91-
5/155 5/559 )14/58-5/33( 99/19
هیجان
5/559
()9/43-9/11
9/31
 5/515افسردگی
5/158 5/559
()5/13-5/51
5/95
تابآوری
5/559
()5/11-5/33
5/84
(5/983 5/559 )91/33-3/35
3/11
عادات خوردن
5/541
()9/95-9/55
9/53
5/513 5/593
()3/91-9/13
3/59
ترس از کووید91-
5/559 5/533
()9/31-5/33
5/85
زن
5/595 5/999
()9/54-5/38
5/84
سن (طبقهبندی)
حوزههای کووید91-
5/331
(5/159 5/559 )91/91-4/43
5/13
هیجان
5/559
()9/31-9/15
9/11
5/991 5/559
()5/49-5/95
5/15
تابآوری
اضطراب
5/933 5/559
()1/83-1/83
5/31
عادات خوردن
5/514
()9/93-9/51
9/53
5/595 5/545
()3/51-9/51
1/48
ترس از کووید91-
5/553 5/145
()9/44-5/14
5/51
زن
5/599 5/953
()9/54-5/33
5/83
سن (طبقهبندی)
حوزههای کووید91-
5/559
5/134 5/559 )85/13-3/38( 14/13
هیجان
5/533
()9/51-9/13
9/38 5/931 5/559
()5/35-5/51
5/93
تابآوری
استرس
5/559
()5/88-5/34
5/89 5/993 5/559
()1-53-1/53
4/15
عادات خوردن
5/551 5/938
()5/85-5/98
1/53
ترس از کووید91-

همچنان شاخصهای مهمی برای افسوردگی هسوتند و ایون
مدل  %51از واریانس افسردگی را تببوین مویکنود (ضوریب
تعیین .)p= 5/313 ،5/515
در مورد وضعیت اضطراب ،تجزیه و تحلیل نشان داد که سه
حوزه پرسشنامه هیجان ( ،1/13 ORفاصله اطمینان  4/43تا
91/91؛  ،p= 5/559جدول  ،)4تابآوری ( ،5/15 ORفاصله
اطمینووان  5/95تووا 5/49؛  ،p= 5/559جوودول  )4و اخووتالل
خووووردن ( ،5/31 ORفاصوووله اطمینوووان  1/83توووا 1/83؛
 ،p= 5/559جدول  ،)4نشانگر های مهموی بورای اضوطراب
بودند .همچنین نگرانی در مورد کووید 91-نشانگر اضوطراب
اسوووت ( ،1/48 ORفاصوووله اطمینوووان  9/51توووا 3/51؛
 ،p= 5/545جدول  .)4همانطور که قبالً برای افسردگی مدل
چند متغیره توضیح داده شود ،بورای اضوطراب نیوز هیجوان
( ،9/53 ORفاصووله اطمینووان  9/55تووا 9/93؛ ،p= 5/514
جدول  )4و رفتار خوردن نشانگرهای معناداری هستند و این

تجزیه و تحلیل رگرسیون ویژگیهای روانشناختی مرتبط بوا
کووید( 91-افسردگی ،اضطراب و استرس) در افوراد پوس از
عمل جراحی در جدول  4خالصه شده است.
در مورد وضعیت افسردگی ،تجزیه و تحلیول نشوان داد کوه
سه حوزه هیجان ( ،99/19 ORفاصوله اطمینوان  55/33توا
14/58؛  ،p= 5/559جووودول  ،)4تووواب آوری (،5/95 OR
فاصووله اطمینووان  5/51تووا 5/13؛  ،p= 5/559جوودول  )4و
اختالل خوردن ( ،3/11 ORفاصله اطمینان  3/35تا 91/33؛
 ،p= 5/559جدول  ،)4نشانگر های مهمی بورای افسوردگی
بودند .همچنین نگرانی در موورد کوویود 91-نشوان دهنودۀ
افسردگی بود ( ،3/59 ORفاصوله اطمینوان  9/13توا 3/91؛
 ،p= 5/593جدول  .)4مدل چند متغیره نشان داد که هیجان
( ،9/31 ORفاصووله اطمینووان  9/11تووا 9/43؛ ،p= 5/313
جدول  ،)4تابآوری ( ،5/84 ORفاصوله اطمینوان  5/33توا
5/11؛  ،p= 5/559جوودول  )4و رفتووار خوووردن (،9/53 OR
فاصووله اطمینووان  9/55تووا 9/95؛  ،p= 5/441جوودول )4
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مدل  %33/1واریانس اضطراب را تبیوین موی کنود (ضوریب
تعیین 5/331؛  ،p= 5/559جدول .)4
در مورد وضعیت استرس ،تجزیه و تحلیل نشان داد کوه سوه
حوزه پرسشنامه هیجان ( ،14/13 ORفاصله اطمینوان 3/38
تووا 85/13؛  ،p= 5/559جوودول  ،)4تووابآوری (،5/93 OR
فاصووله اطمینووان  5/51تووا 5/35؛  ،p= 5/559جوودول  )4و
اختالل خوردن ( ،4/15 ORفاصله اطمینان  1/53توا 1/53؛
 ،p= 5/5559جدول  ،)4نشانگرهای مهموی بورای اسوترس

بودند .البته نگرانی در مورد کووید 91-نشانگر استرس نبوود
(جوودول  .)4موودل چنوود متغیووره نشووان داد کووه هیجووان
( ،9/38 ORفاصووله اطمینووان  9/13تووا 9/51؛ ،p= 5/559
جدول  )4و تابآوری ( ،5/89 ORفاصله اطمینوان  5/34توا
5/88؛  ،p= 5/559جدول  )4همچنان شاخص هوای مهموی
برای استرس هستند و این مدل  %53/3از واریانس اسوترس
را تببین میکند (ضریب تعیین5/53 ،؛ .)p= 5/559

جدول )5افسردگی ،اضطراب و استرس به عنوان شاخصهای سبک زندگی و ویژگیهای رفتاری مرتبط با خوردن در دوران
متغیر
بتا
زن
سن (پیوسته)
افسردگی
اضطراب
استرس
ترس از کووید91-
زن
سن (پیوسته)
افسردگی
اضطراب
استرس
ترس از کووید91-
زن
سن (پیوسته)
افسردگی
اضطراب
استرس
ترس از کووید91-

-5/43
-5/54
5/35
5/15
5/19
5/43
-5/14
5/55
5/19
5/91
5/98
5/94
-5/33
5/55
5/14
5/11
5/15
5/13

همهگیری اووید 11-در جمعیت بعد از جراحی
چند متغیره
تک متغیره
ضریب
فاصله اطمینان
بتا
فاصله اطمینان
p
p
تعیین
( -9/53تا 5/558 5/513 )5/58
( -5/51تا 5/559 5/341 )5/51
( 5/13تا 5/113 5/559 )5/33
( 5/98تا 5/914 5/559 )5/33
( 5/93تا  5/95( 5/15 5/934 5/559 )5/13تا 5/559 )4/85
( -5/31تا 5/554 5/143 )9/14
( -5/33تا 5/451 )5/31
( -5/51تا 5/595 5/115 )5/51
( 5/93تا 5/944 5/559 )5/13
( 5/91تا 5/585 5/559 )5/13
 5/55( 5/94تا )5/13
( 5/93تا 5/911 5/559 )5/13
( -5/34تا 5/555 5/393 )5/11
( -5/11تا 5/555 5/151 )5/51
( -5/51تا 5/555 5/813 )5/51
( 5/98تا 5/935 5/559 )5/35
 5/559( 5/94تا 5/551 )5/13
( 5/95تا 5/954 5/559 )5/15
( 5/95تا 5/933 5/559 )5/15
 5/51( 5/51تا 5/591 )9/98
( -5/59تا 5/559 5/553 )9/53

تجزیه و تحلیل رگرسیون افسردگی ،اضطراب و استرس بوه
عنوان شاخصهای مربوط به سبک زنودگی و ویژگویهوای
رفتاری مرتبط با خوردن در طی همهگیری بیمواری کوویود-
 91در جمعیت بعد از جراحی در جدول  5خالصه شده است.
در مورد افزایش گرسنگی ،تجزیه و تحلیل نشان داد که سوه
حوزه پرسشونامه  DASS-21هموه نشوانگرهای معنواداری
برای تغییرات حوزه گرسونگی بودنود :افسوردگی (بتوا ،5/35
فاصووله اطمینووان  5/13تووا 5/33؛  ،p= 5/559جوودول ،)5
اضوووطراب (بتوووا  ،5/15فاصوووله اطمینوووان 5/33-5/98؛

نتایج
ضریب
تعیین

5/13

افزایش گرسنگی

5/95
5/51

5/98

افزایش میان
وعده ها

افزایش تکانه در
خوردن

 ،p= 5/559جدول  )5و استرس (بتا  ،3/11فاصوله اطمینوان
 3/35تا 91/33؛  ،p= 5/559جدول  .)5همچنین نگرانوی در
مورد کووید 91-نشان دهنده افسردگی بود (بتا  ،5/19فاصله
اطمینان  5/93تا 5/13؛  ،p= 5/559جدول  ،)5ولی نگرانوی
در مورد کووید 91-نشانگر افزایش گرسنگی نبود (جدول .)5
همانطور که قبالً توضیح داده شد ،مدل چند متغیره نشان داد
که فقط اضطراب (بتوا  ،5/15فاصوله اطمینوان 4/85-5/95؛
 ،p= 5/559جدول  )5بوه عنووان شواخص معنواداری بورای
افزایش گرسنگی باقی مانده است و این مدل  %13واریوانس
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مجله روانشناسی بالی نی

محدودیت سوفر ،دسترسوی محودود بوه خودمات و دوری از
بستگان دعوت شدند .عالوه بر ایون ،بسویاری از خوانوادههوا
مشکالت مالی قابل توجهی به دلیل ناپایوداری کوار و یوا از
دست دادن شغل ،تجربه کردند( .)34عالوه بر این ،در اوایول
همهگیری ،بسیاری از مطالعات افزایش خطر ابتال به عوارض
شدید ناشی از عفونوت کوویود 91-را در بیمواران مبوتال بوه
چاقی گزارش کردهاند( .)38-35این یافتهها توسط رسوانههوا
مورد توجه گسترده قرارگرفته است و احتماالً در بودتر شودن
احساس ترس در افورادی کوه سوابقۀ اضوافه وزن فعلوی یوا
گذشته را دارند ،نقش اساسی ایفا میکند.
در راستای گزارشهای قبلی ،مطالعوه حاضور نشوان داد کوه
بیش از نیمی از جمعیت مورد مطالعه ،به طوور کلوی نگوران
همهگیوری کوویود 91-بودنود( .)41-31نگرانویهوای رایوج
عمدتاً در مورد ترس از سالمتی خود و اعضای خوانواده بوود.
تقریباً یک چهارم افراد احساس افسردگی ،اضطراب و تورس
داشتند .عالوه بر این ،تحقیقات اخیر تأکید میکنند که سطح
باالی پریشانی مرتبط با کووید 91-میتواند منجر به اختالل
در تنظیم هیجان شود که منجر به رفتارهای ناکارآمد خوردن
مانند پرخوری افراطی و خوردن هیجانی قبل و بعد از جراحی
شود( .)43همانطور که قوبالً اشواره شود ،وضوعیت هشودار و
نگرانیهای زیاد در مورد همهگیری کووید ،91-احتماالً تأثیر
قابلتوجهی بر توانایی حفظ سبک زندگی سوالم و رفتارهوای
مناسب خوردن بیمواران آسویبپوذیر دارد .در واقوع ،مطالعوه
حاضر نشان داد که در طول دوره قرنطینه ،اکثریوت شورکت
کنندگان مورد مطالعه احسواس گرسونگی بیشوتری کورده و
دفعات خوردن میان وعده را افزایش دادند .بسویاری از افوراد
تمایل غیر قابل کنترل به خوردن را گزارش کردند و احساس
کردند که نمیتوانند رژیم غذایی کوه پزشوک تجوویز کورده
است را دنبال کنند .از دادههای بدست آموده مویتووان ایون
فرض را مطرح کرد که مشکل تنظیم رفتار خوردن که قوبالً
وجود داشته است ،در طی همهگیری کووید 91-بیشتر شوده
و افزایش احساس تنهایی ،کسالت و بویحوصولگی ناشوی از
دوران قرنطینه ممکن است در افزایش بینظموی در خووردن
نقش داشته باشد .همچنین ممکون اسوت کوه یوک چرخوه
معیوب بین اضطراب ،نگرانی مرتبط با آلودهشدن به بیمواری
همهگیر کووید 91-و رفتارهای ناکارآمد خوردن ایجاد شود.

افزایش گرسنگی را تبیین مویکنود (ضوریب تعیوین 5/139؛
 ،p= 5/559جدول .)5
در مورد افزایش میان وعده ،تجزیه و تحلیول نشوان داد کوه
سه حالت از حوزههای پرسشونامه  DASS-21نشوانگرهای
معنیداری در تغییر میان وعده هستند :افسردگی (بتوا ،5/19
فاصوووله اطمینوووان 5/13-5/93؛  ،p= 5/559جووودول ،)5
اضوووطراب (بتوووا  ،5/91فاصوووله اطمینوووان 5/13-5/91؛
 ،p= 5/559جدول  )5و استرس (بتا  ،5/98فاصوله اطمینوان
5/13-5/93؛  ،p= 5/559جدول  .)5نگرانی در مورد کووید-
 91نشان دهنده افزایش میان وعده نبوود (جودول  .)5مودل
چند متغیره همانطور که قبالً توضیح داده شد ،نشان داد کوه
فقووط افسووردگی (بتووا  ،5/94فاصووله اطمیووان 5/13-5/55؛
 ،p= 5/551جدول  )5بوه عنووان شواخص معنواداری بورای
افزایش میان وعده باقیمانده است و این مدل  %95واریانس
افزایش میان وعده را تبیین میکنود (ضوریب تعیوین 5/95؛
 ،p= 5/559جدول .)5
در مورد افوزایش تکانشوگری در خووردن ،تجزیوه و تحلیول
نشان داد که سه حالت از حوزههای پرسشونامه DASS-21
نشووانگرهای معنوویداری در تغییوور میووزان خوووردن هسووتند:
افسوووردگی (بتوووا  ،5/14فاصوووله اطمینوووان 5/35-5/98؛
 ،p= 5/559جدول  ،)5اضطراب (بتا  ،5/11فاصوله اطمینوان
5/11-5/95؛  ،p= 5/559جوودول  )5و اسووترس (بتووا ،5/15
فاصله اطمینان 5/15-5/95؛  ،p= 5/559جدول  .)5نگرانوی
در مورد کوویود 91-نشوان دهنوده افوزایش تکانشوگری در
خوردن نبود (جدول  .)5مدل چند متغیره همانطور کوه قوبالً
توضیح داده شد ،نشان داد کوه فقوط افسوردگی (بتوا ،5/94
فاصوووله اطمینوووان 5/13-5/55؛  ،p= 5/551جووودول  )5و
استرس (بتا  ،5/51فاصله اطمینان 9/98-5/51؛ ،p= 5/591
جدول  )5به عنوان شواخصهوای معنواداری بورای افوزایش
تکانشگری در خوردن بواقی مانودهاسوت و ایون مودل %98
واریانس افزایش تکانشوگری در خووردن را تبیوین مویکنود
(ضریب تعیین 5/98؛  ،p= 5/559جدول .)5
بحث
بیماری همهگیر کووید 91-سبک و روال زنودگی روزموره در
سراسر جهان را کامالً تغییر داده اسوت .بوه طوور خواص ،در
طول دوران قرنطینه شهروندان بورای جلووگیری از شویوع و
انتقال ویروس به اقوداماتی ماننود فاصولهگوذاری اجتمواعی،
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نکته قابل توجه اینکه بین کاندیدهای جراحی و کسوانی کوه
قبالً تحت جراحی قرار گرفته بودند ،از نظر نواراحتی روانوی،
اختالل خوردن و تابآوری هوی تفواوت معنویداری وجوود
نداشووت .بنووابراین ممکوون اسووت تصووور کنوویم کووه تجووارب
اضطراب ،استرس و ناراحتی بور تموامی افورادی کوه سوابقه
جراحی فعلی یا گذشته دارند ،تأثیر میگذارد.
مطالعه حاضر شیوع پریشانی روانی را بین  91تا  %13نشوان
میدهد که از نظر بالینی قابل توجوه اسوت و شوامل عالئوم
اضطراب ،افسردگی و استرس بالینی قابل توجه بالینی است.
بخش دیگری از نتایج به طور خاص نشان میدهد که رابطۀ
معناداری بین تعوداد دفعوات خووردن میوان وعوده ،افوزایش
گرسنگی ،افزایش تکانشگری در خوردن و عالئم اضطراب و
یا افسردگی وجود دارد .این نتایج در راسوتای پوژوهشهوای
قبلی است که نشان داده اند پریشانی روانوی بوه طوور قابول
توجهی کیفیت زندگی را کاهش میدهد و بوه طوور اجتنواب
ناپذیری پایبندی به رژیمهای غذایی را تحت تأثیر قرار موی
دهد( .)44اودوم و همکواران ( ،)44بوه طوور خواص تأکیوده
کردهاند که خطر افزایش مجدد وزن در بیماران چاق ،ارتبواط
تنگاتنگی با بدتر شدن وضعیت افسردگی دارد .موک گوایر و
همکاران( )44این واقعیت را تأیید میکنند و ادعا میکنند که
شدت افسردگی عامل مهمی برای بازیابی مجدد وزن اسوت.
در پژوهش حاضر ،متغیر توابآوری بوه عنووان یوک عامول
محافظت کننده در برابر ناراحتی روانی در نظور گرفتوه شوده
است .در ادبیات پژوهش ،تابآوری به توانوایی حفوظ جهوت
گیری خود نسبت به اهوداف موجوود ،علویرغوم نامالیموات
پایدار و حوادث استرسزا گفته مویشوود .توابآوری ،نووعی
استقامت در برابور موانوع اسوت و باعوث تغییور روش بورای
رسیدن به اهداف موجود می شود .بنابراین ،مفهوم تابآوری
را میتوان به عنوان توانایی مواجهۀ مداوم بوا دشوواریهوای
موجود در زمینههای مختلف زندگی فرد ،حفظ آگاهی از خود
و انسجام درونی فرد تعریف کرد( .)45هموانطور کوه فورض
شده بود و در ادبیات پژوهش بیان شده است ،پژوهش حاضر
نشان داد که وجوود منوابع توابآوری ،امکوان بوروز عالئوم
افسردگی و استرس بالینی را در بیماران چواق بعود از عمول
جراحی ،کاهش میدهد.
قبل از هر چیزی ،ارتباط قوی بین وضعیت روانی و رفتارهای
خوردن ،التزام حمایت روانشناختی بیماران در جلسات درمانی

را به منظور پایبندی بیماران به درمانهوای رژیوم غوذایی را
افزایش میدهد .با این حال ،نشان داده شده است که برخوی
از دستکاریهای رژیم غذایی از جملوه غوذاهای خواص(,43
 ،)43مکملهای غوذایی( )41 ,48و الگوهوای رژیوم غوذایی
( )53-55همراه با درمانهای دارویوی( ،)55 ,54بور اشوتها و
خلق تأثیر میگذارنود و در افوراد مبوتال بوه چواقی شودید و
بیماران پس از جراحی مفید هستند .چنین تودابیری بایود در
ماههای بعدی جراحی نیز مورد توجه قرار گیرد توا از رعایوت
رژیم غذایی و بهبود متابولسیم فرد آگاه شد و در صورت نیاز
از یک رویکرد میان رشتهای برای درمان افراد چاق کوه بوه
دنبال جراچی چاقی هستند و افرادی که وزن خود را کواهش
دادهاند ولی بعد از جراحی نیاز به پیگیری موادامالعمور دارنود،
استفاده کرد(.)53
مانند تمام پژوهشهای دیگر ،پژوهش حاضر نیز محودودیت
های مختلفی دارد .اول ،حجم نمونه نسبتاً کم بود و با توجوه
به ماهیت اکتشافی مطالعه تووان اولیوه محاسوبه نشود .دوم،
طراحووی مطالعووه بووه صووورت مقطعووی بووود و ارزیووابی علووی
همبستگی را غیر ممکن کرد .عالوهبر این ،پارامترهای اندازه
گیری ویژگیهای جسمانی مانند شاخص توده بدنی جزئی از
پرسشنامه نبود .سر انجام به دلیل همهگیوری ویوروس هوی
مصاحبه حضوری انجام نشد و ارزیابی روانشناختی صورفاً بوه
استفاده آنالین از پرسشنامهها و مصاحبه غیر حضوری متکی
بووود .همچنووین ،پرسشوونامه اختصاصووی کوویوود 91-هنوووز
هنجاریابی نشده است .با این حال ،با توجه به دانوش موا ،در
حال حاضر هی پرسشنامۀ معتبوری در دسوترس نیسوت توا
بتواند حوزههای مورد عالقۀ پژوهش حاضر را در طوی یوک
بیماری همهگیر بررسی کند .درمقابل ،مطالعوه حاضور دارای
برخی نقاط قوت نیز میباشد .اول ،استفاده از پرسشنامه نباید
فقط به عنوان یک محدودیت در نظر گرفته شود .در حقیقت،
با توجه به ماهیت نظرسنجی در سطح کشوور ،اگور ارزیوابی
روانشناختی حضوری انجام میشد ،بیش از یوک متخصوص
بهداشت روان درگیر ارزیابی می شد و احتمواالً سووگیری در
محاسبه نتایج پیش میآمد .عالوه بر این ،در پژوهش حاضر
به دلیل ارزیابی آنالین ،بیمواران در سراسور کشوور ارزیوابی
شدند و این اتفاق این امکان را میدهد که یک تصویر کلوی
از جامعه به جای یک منطقه واحد ارائه شود.
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 توأثیر91- مطالعه حاضر نشان میدهد که کوویود،در نتیجه
هیجانی قابل توجهی بور بیمواران شورکتکننوده در برناموه
جراحی چاقی داشت و بر عادات غذایی آنهوا اثورات اجتنواب
 بنظور موی، با توجه به نتایج بدست آموده.ناپذیری میگذارد
 انوزوا و فاصوله،91-رسد نگرانی عمومی مربوط بوه کوویود
گذاری اجتماعی و ترس از انتقال بیماری ممکن است حالوت
های افسردگی و اضطراب را فعال کند و بدون شک نیاز بوه
تابآوری خوبی وجود دارد تا با تعدیل شرایط باعث بهزیستی
 حمایت اجتماعی دقیق و هدمند در مواقع افوزایش.فرد شود
استرس برای بیماران آسیبپذیر مانند افراد با چاقی شدید یوا
 به منظور،افرادی که تحت عمل جراحی چاقی قرار گرفتهاند
 درموان و جلووگیری از،پایبندی افراد به رعایت رژیم غذایی
. ضروری است،عوارض روانی و ارگانیک
پیشینه پژوهشی توأثیر روانشوناختی گسوتردهای را کوه طوی
،سالهای گذشته همه گیوریهوا بور روی افوراد داشوته انود
 بیماران چاق به دلیل اینکه بیماری چاقی بوا.حمایت میکند
 جمعیت،اختاللهای روانپزشکی قابل توجهی همبود هستند
 یک رویداد همهگیر، بنابراین.آسیبپذیری محسوب میشوند
ممکن است وضعیت پریشانی روانی که از قبل وجوود دارد را
 به خصوص اینکه بر توانایی بیمار در حفظ سبک،تشدید کند
.زندگی سالم و رفتارهای خوردن و رژیمی تأثیر میگذارد
همچنین این مطالعه نشان می دهد که بیماران تحت عمول
91-جراحی چاقی به طور کلی نگران بیماری همهگیر کووید
هستند و ترسها عمدتاً بدون توجه بوه اینکوه تحوت عمول
 بر روی سوالمتی خوود و،جراحی چاقی قرار گرفتهاند یا خیر
 کژ تنظیمی رفتوار خووردن بوا.اعضای خانواده متمرکز است
 بوا. اضطراب و استرس بیشتر میشود،وجود عالئم افسردگی
 منووابع انعطووافپووذیری یووک عاموول محووافظ در،ایوون حووال
 از نتوایج پوژوهش حاضور.جلوگیری از ایجاد پریشانی اسوت
میتوان در طراحی استراتژیهای پیشوگیری قبول و بعود از
عمل بیماران چاقی که به دنبال جراحی چاقی هستند استفاده
کرد تا نه تنها میوزان ابوتال بوه پریشوانیهوای روانشوناختی
کاهش یابد بلکه کیفیتزنودگی و توابآوری بیمواران بورای
مقابله با اختاللها و آسیبهای روانشوناختی و روانپزشوکی
.افزایش یابد
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