
 چکیده فارسی

وجود تالش های با  .شدسراسر جهان می با از معضالت فزاينده جامعه كنوني و تهديد كننده وضعيت سالمت در يكي چاقي: زمینه

 ت در سراسر جهان رودر جهان کاهش نيافته  و ميانگين وزن جمعي در زمينه پيشگيری و درمان و حتی جراحی، روند چاقی فراوان

 ومی شوند تمرکز و توجه بيشتر مطالعات انجام شده در زمينه چاقی به اين مسئله بوده که چرا افراد چاق ت. درحالی که به افزايش اس

شناخت تجربه  ين افراد در دسترس است.، اطالعات اندکی از تجارب روزانه ايشگيری و درمان آن چگونه می باشديا روش های پ

با چاقی  هدف اين مطالعه درک تجارب زيسته  .مت خانواده و جامعه پيوند می خوردو سال با چاقی در زنان،  به سالمت آنهازندگی 

 زنان بود. در

چاق به روش نمونه گيری در اين مطالعه کيفی که با استفاده از رويکرد پديدارشناسی تفسيری انجام شد، دوازده زن روش کار: 

هدفمند انتخاب شدند. گردآوری داده ها طی مصاحبه فردی نيمه ساختارمند و عميق انجام شد. متن مصاحبه ها ضبط گرديد و پس از 

 ( مورد تحليل قرار گرفت.6002پياده سازی با رويکرد ون مانن)

"  و ، "به سوی سازگاری"" پذيری ، "لبه آسيب زخم قضاوت "" : درون مايهچهار  تجارب زيسته زنان با چاقی در قالب  یافته ها:

 خالصه گرديد. مهربان رنجور"

می دنيای اجتماعی، بازخورد منفی تجربه هنگام تعامل با  دردر مجموع يافته های اين پژوهش نشان داد که بيشتر زنان چاق : بحث

در جامعه قرار گيرند به ويژه توسط مورد بازخورد منفی مطالعه حاضر اين بود که اگر زنان چاق به دليل وزنشان دست آورد  کردند.

خدمات مراقبت سالمت و حضور در اجتماع و حتی عدم آن موجب عدم پذيرش  آسيب های ناشی ازخانواده و مراقبين سالمت، 

 نهايت و درآنان سالمت  نامطلوبی بر شده که تمامی عوامل فوق اثرات توسط زنان  برخورداری از ارتباط اثر بخش در خانواده

به عبارتی  اين افراد بسيار مهم است. و بازخورد دادن به روش تعاملچگونگی  اده و جامعه خواهد گذاشت. بنابراينسالمت خانو

مراجعه و برای   مددجويان  چاق را ستيابی و اعتمادنگرش حرفه ای و علمی پرستاران و تيم سالمت به پديده چاقی امکان د ديگر

 خواهد داد. افزايش   فيتيدستيابی به  مراقبين سالمت و دريافت خدمات با ک

 چاقی، زنان، پديدار شناسی تفسيری ،تجربه زيسته کلید واژه ها:

 


