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چکیده
مقدمه :افزایش وزن ،یکی از معضالت فزاینده جامعه کنونی و تهدید کننده وضعیت سالمت مانند ،دیابت ،سرطان و دیگر بیماریهای
مزمن ،در سراسر جهان میباشد .شیوع اضافه وزن و افزایش وزن در جهان رو به افزایش است .با وجود پیشرفتهای موجود در زمینه
مدیریت افزایش وزن ،شیوع آن افزایش فزایندهای دارد و اطالعات اندکی از تجارب روزانه این افراد در دسترس است .هدف این مطالعه
درک تجارب زیسته با افزایش وزن در زنان بود.
روش کار :در این مطالعه کیفی که با استفاده از رویکرد پدیده شناسی تفسیری انجام شد ،دوازده زن با افزایش وزن به روش نمونه
گیری هدفمند انتخاب شدند .گردآوری دادهها طی مصاحبه فردی نیمه ساختارمند و عمیق انجام شد .متن مصاحبهها ضبط گردید و
پس از پیاده سازی با رویکرد ون مانن( )2446مورد تحلیل قرار گرفت.
یافتهها :تجارب زیسته زنان با افزایش وزن در قالب درون مایه اصلی" تاب آوری" و زیر درون مایههای  ،آرزوی تغییر ،تالش امیدوارانه
و دغدغههای تاب آوری مشخص گردید.
نتیجه گیری :نتایج نشان داد که تاب آوری ،عامل مهمی در تجارب زیسته زنان در تعامل با دنیای اجتماعی بود .به عبارت دیگر ،زنان
برای تطابق با وضعیتهای نامناسب از راهبردهای تاب آوری مانند کاهش وزن ،افزایش فعالیت فیزیکی و ارتباط اثر بخش با دیگران
استفاده میکردند .پرستاران با آگاهی از مفهوم تاب آوری ،توانایی بهتری در پیشبرد سالمتی افراد با افزایش وزن خواهند داشت.
واژگان کلیدی :تجربه زیسته ، ،افزایش وزن ،زنان ،تاب آوری ،پدیده شناسی تفسیری
تمامی حقوق نشر برای انجمن علمی پرستاری ایران محفوظ است.

مقدمه
افزایش وزن در مردان  41درصد و در زنان  53درصد بود ( .)3همچنین
شیوع افزایش وزن در زنان تابع مؤلفههایی مانند سن ،بارداری و یائسگی
قرارمی گیرد ( . )4مشکالت ناشی از افزایش وزن بسیار پیچیده بوده و
با عوارض جسمی ،روانی ،اجتماعی و اقتصادی در ارتباط است .در بعد
اجتماعی افراد با افزایش وزن آسیب پذیر بوده و در طول زندگی خود
در تعامالت با خانواده ،دوستان ،همکاران و جامعه دچار چالش شده و
از اینکه مورد ارزیابیهای مکرر قرار میگیرند ،نگران هستند (.)5
همچنین افزایش وزن بر روند زندگی روزانه فرد و احساس وی در مورد
خود ،تاث یرات مختلفی مانند عدم احساس خوشحالی و عدم رضایت از
زندگی را به جا میگذارد ( .)6این تجارب ناخوشایند بر روی سالمت
جسمی ،اجتماعی و روانشناختی این افراد اثر مضاعف بر جای میگذارد

افزایش وزن به عنوان ،بزرگترین چالش بهداشت عمـومی در قـرن
حاضـر محسوب میگردد ،بهطوری که ،بخش سالمت اکثـر
کـشورهای دنیـا درگیـر مـسائل و عوارض ناشی از بروز فزاینده افزایش
وزن هستند .بنا بر گزارش سازمان بهداشت جهانی در سال  2416شمار
افراد دارای افزایش وزن بیش از  654میلیون نفر برآورد شده است (.)1
با وجودی که در ایران حدود دو دهه پیش سوئ تغذیه شدید یکی از
چالشهای اصلی سالمت عمومی بود اما امروزه این مشکل تا حدودی
کاهش یافته و جای خود را به افزایش پدیده چاقی داده ،این حکایت،
وضعیت نگران کنندهای را درحیطه سالمت ترسیم میکند ( .)2در
همین راستا ،نتایج یک مطالعه مقطعی که توسط علی نژاد و همکاران
در چندین شهر بزرگ ایران انجام گردید ،حاکی از آن بود که شیوع
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و منجر به خلق چالشهایی در تعامالت اجتماعی آنان میشود ( .)7در
همین راستا ،نتایج مطالعات نشان می دهدکه افراد با افزایش وزن
مشکالت زیادی در ارتباط با حضور در جامعه دارند ( ،)1 ,8بنابر این
زنان با افزایش وزن نه تنها با اثرات جسمی ،بلکه با پیامدهای روانی و
اجتماعی حاصل از افزایش وزن ،نیز روبرو هستند .از سوی دیگر وجود
این چالشها در مراکز سالمت ،مانع عمده ارائه خدمات به این افراد
است و هم چنین مانع تالش در جهت پیشگیری و تشخیص مشکالت
سالمتی در آنان میشود که در صورت عدم دریافت مراقبت و
حمایتهای کافی در معرض آسیبهای جانبی نیز قرار میگیرند (.)14
این بی توجهی میتواند در دراز مدت موجب بیشتر شدن مشکالت
زندگی زنان با افزایش وزن و انزوای آنان شود ( .)11 ,7یکی از
متغییرهای قابل توجه در چگونگی رویارویی با چالشهای زندگی در
افراد ،مفهوم تاب آوری است .به بیان دیگر ،تاب آوری یکی از اهداف
ارتقائ ،حفاظت سالمت و رفاه افراد و جوامع محسوب میشود .در متون
سالمت ،تاب آوری به معنای افزایش ظرفیت ،مشارکت ،بهبودی و
سازگاری با حداقل آشفتگی و حفظ شایستگی است که منجر به
سازگاری با تغییرات ،بهویژه تغییرات رفتاری مربوط به سالمتی میشود
( .)13 ,12شواهد مبین آن است که تاب آوری به عنوان فرآیندی پویا
و محافظتی باعث میشود که افراد با موقعیتهای تنش زا در زندگی به
طور مناسب روبرو شوند .به بیان دیگر ،تاب آوری منجر میشود که فرد
خود را با جهان پیرامون سازگار نماید و با دیگران با آرامش و صفا
زندگی کرده و در جامعه جایگاه مناسب کسب نماید ( .)14عواملی چون
مشکالت جسمی و ظاهری ،شخصیت ،اختالالت عاطفی ،اثرات محیطی،
فرهنگ و انتظارات خانواده و جامعه بر توسعه تاب آوری موثرند (.)12
آنچه از دانستی های موجود در مورد زندگی با افزایش وزن میتوان
گفت این است که زندگی با افزایش وزن در زنان ،باچالش های بسیاری
همراه میباشد .با توجه به فزونی شمار این افراد و عدم کفایت اثر بخشی
برنامههای مدیریت چاقی به نظر میرسد که تهدید کنندههای سالمتی
و چالشهای زندگی مربوط به افزایش وزن در زندگی این افراد همچنان
وجود داشته باشد .این در حالی است که تهدید سالمت این افراد،
سالمت خانواده و جامعه را نیز تحت تأثیر قرار میدهد .لذا این سؤال
که زندگی با افزایش وزن برای زنان چه معنا و مفهومی خواهد داشت؟
و آیا این افراد فرصت و توانایی سازگاری و تاب آوری با چالشهای
مورد نظر را دارند و قادرند در جهت بهبود سالمتی خود و خانواده در
این مسیر ،پویا باشند ،را مطرح مینماید .به هر حال طبق شواهد ،پاسخ
به سؤاالت فوق هنوز در ابهام بوده و نیازمند به مطالعه و بررسی است
و الزم است پرستاران نیز مانند اعضائ دیگر تیم سالمت ،زندگی و
تجارب روزانه این گروه از مددجویان خود را درک نمایند .در واقع،
شناخت تجارب زیسته زنان با افزایش وزن ،منجر به ارائه خدمات
پیشگیری ،مراقبتی ،درمانی و ارتقائ انواع روشهای توانمندی اجتماعی
در این افراد میشود .از آنجایی که مطالعهای پیرامون تجارب زیسته
افزایش وزن در زنان در ایران در حال حاضر انجام نشده است و خأل
تحقیقاتی در این رابطه مشهود به نظرمی رسد ،الزم شد که مطالعهای
با هدف درک تجارب زیسته زنان با افزایش وزن صورت گیرد تا گامی
درجهت آشنایی با تجارب این افراد برای ارائه حمایت و مراقبت بهتر از
این گروه رو به تزاید در کشورمان برداشته شود.

روش کار
پژوهش حاضر از نوع کیفی و رویکرد مورد استفاده در این مطالعه پدیده
شناسی تفسیری است که با راهبرد ون مانن برای کشف معنی زندگی
با افزایش وزن در زنان صورت گرفته است .وی تحقیق پدیده شناسی
را بهعنوان یک فعل وانفعال متقابل و پویا میان  6گام تحقیقی مورد
بحث قرار میدهد ( .)15در اولین گام ،پژوهشگر به عنوان شخصی که
درگیر موقعیتهای زنان دارای افزایش وزن بوده و با آگاهی از اهمیت
نقش زنان در سالمت خانواده و جامعه ،عالقمند به شناخت تجارب
زیسته زنان دارای افزایش وزن شد .در گام دوم در رابطه با کاوش در
تجارب زیسته شرکت کنندگان ،پژوهشگر با انتخاب شرکت کنندگان
مطلع به این مهم توجه نشان داد .شرکت کنندگان این مطالعه شامل
 12زن  18سال به باال و با  ( BMIشاخص توده بدنی)  34و باالی آن
بودند ،که از سطوح مختلف اجتماعی فرهنگی انتخاب شده (سنی،
تحصیلی ،شغلی ،وضعیت تأهل  ،قومیتی و تنوع  )BMIو به روش نمونه
گیری هدفمند وارد مطالعه شدند .تعدادی از شرکت کنندگان نیز به
روش گلوله برفی بر اساس معرفی شرکت کنندگان قبلی وارد مطالعه
شدند .هر یک از افراد شرکت کننده در این پژوهش دارای شرایط زیر
بودند  :زنانی که  34 BMIو باالی آن را داشتند ،زنانی که عالقه مند
و توانا به بیان تجارب زیسته با افزایش وزن بودند و زنانی که از مهارتهای
ارتباطی اثربخش برخوردار بودند .روش گرد آوری دادهها در این مطالعه
مصاحبه بود که معمولترین روش درمطالعات کیفی است .مصاحبهها
انفرادی و از نوع نیمه ساختاریافته بود که با پرسش باز درمورد
"چیستی پدیده زندگی با افزایش وزن" آغاز شد .بر این مبنا ،سعی شد
مصاحبهها ،در محیطی صمیمی و جای راحت توام با نوشیدن چای،
خوردن آجیل و میان وعده باشد تا شرکت کنندگان و پژوهشگر عالوه
بر برخورداری از احساس آرامش ،فرصت زیادی برای بیان تجارب توسط
شرکت کنندگان نیز باشد .برای گوش دادن عمیق به صحبتهای
شرکت کنندگان از دو دستگاه  Recorderو یادداشت برداری (خصوصاً
برای پیامهای غیر کالمی مانند سکوت و خنده) با اجازه فرد استفاده
شد .مدت هر مصاحبه بسته به شرایط شرکت کننده از  34دقیقه تا 62
دقیقه متغییر بود .در  3مورد از مصاحبهها ،برای باال بردن صحت کار،
از بازبینی متنها و تفاسیر توسط شرکت کنندگان و انجام مصاحبههای
تکمیلی به منظور بیان بهتر جزییات تجارب زیسته با افزایش وزن
استفاده گردید .در گام سوم ،پژوهشگر با استفاده از رویکرد تحلیل درون
مایهای ،به تعیین درون مایههای اصلی زندگی با افزایش وزن پرداخت.
ون مانن برای جداکردن جمالت درون مایهای از یک متن سه
رویکردکل نگر ،رویکردانتخابی و رویکرد خط به خط را پیشنهاد کرده
است .در این پژوهش از رویکرد کل نگر و انتخابی برای جداکردن
جمالت درون مایهای استفاده شد .در رویکرد کل نگر ،پژوهشگر سعی
کرد تا یک برداشت کلی از تجارب زیسته شرکت کنندگان را به دست
آورد .بدین ترتیب که ابتدا متن هر مصاحبه پس از تبدیل کردن به
متن ،به عنوان یک کل مورد توجه قرار گرفت و این سؤال مطرح میشد
که درکل متن چه میگوید؟ سپس معنی بنیادی متن در یک یا چند
پارگراف توصیف شد .در رویکرد انتخابی پس از آنکه متن مصاحبهها
توسط پژوهشگر چندین بار همزمان باگوش دادن به صدای شرکت
کنندگان خوانده شد ،جمالت یا عباراتی که به نظر میرسید مربوط به
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درک معنای زندگی با افزایش وزن در زنان بود .در واقع شرکت کنندگان
تاب آوری را از نکات بارز تجربه زیسته با افزایش وزن برشمردند .در
یک نگاه فراگیر تاب آوری معادل سازش تلقی شده و نیاز به تاب آوری
در تمامی افراد احساس میشود .به بیان دیگر سازگاری و تاب آوری به
عنوان عامل مهم در کاهش تعارضات رایج میان حیطههای درونی و
برونی رفتار آدمی نقش دارد .تمامی زنان در این مطالعه سعیشان بر
این بود که با کاهش وزن ،حفظ آن و استمرار ارتباط اثر بخش با
دیگران ،خود را در دنیای زندگی شده سازگار نمایند و به توسعه تاب
آوری در زندگی با افزایش وزن بپردازند .در این درون مایه  3زیر درون
مایه ،آرزوی تغییر ،تالش امیدوارانه و دغدغههای تاب آوری وجود دارد.

توصیف پدیده زندگی با افزایش وزن باشد با خط کشیدن زیر آنها و یا
پر رنگ نمودن آنها انتخاب میشدند .سپس عبارات و جمالت انتخاب
شده را تغییر شکل میداد تا به واحدهای معنا دار تبدیل شوند .در
نهایت درون مایههای که همگی پیرامون تجارب زیسته زنان با افزایش
وزن بود ،ظهوریافتند .درگام چهارم با نگارش همزمان و گوش دادن به
فایل صوتی شرکت کنندگان ،شناخت پژوهشگر نسبت به تجارب زنان
با افزایش وزن عمیقتر گردید ،سپس با تاملی که بر متن مصاحبهها
صورت گرفت ،به همراه تفسیر و درک پژوهشگر از تجارب زنان ،هنر
نوشتن ادامه یافت به گونهای که پژوهشگر با یاد داشتهای حین کار
و مربوط به روش کار ،واحدهای معنا دار مناسب را برای عبارات و متن
نگاشت .درگام پنجم برای معطوف بودن متن خلق شده به پدیده زندگی
با افزایش وزن ،پژوهشگر تمام تالش خود را در ایجاد و استمرار یک
ارتباط اثربخش به منظور جلب اعتماد شرکت کنندگان بکار بست و با
ورود به دنیای زندگی آنان از طریق انجام مصاحبههای عمیق و با در
نظر گرفتن سؤال اصلی پژوهش سعی مینمود تا ارتباط قوی و جهت
دار با پدیده زندگی با افزایش وزن را حفظ نماید .درگام آخر برای ایجاد
توازن در بافت پژوهش به وسیله ارتباط اجزا و کل ،پژوهشگر با بازگشت
به عقب در طول پژوهش ،مراحل انجام پژوهش را وارسی میکرد و
سعی بر این بود که ارتباط و انسجام میان اجزا وکل ( منظور از کل
تصورکلی در مورد دنیای زندگی زنان با افزایش وزن و جزی ،مراحل
مختلف انجام پژوهش) را حفظ نماید .در پژوهش حاضر صحت دادههای
مطالعه از طریق چهار معیار اعتماد پذیری ،اعتبارپذیری ،انتقال پذیری
و تاییدپذیری ارائه شده توسط  Lincolnو  Gobbaمورد بررسی قرار
گرفت ( .)16بر این اساس پژوهشگر با تأکید بر انتخاب عرصه مناسب،
شرکت کنندگان واجد شرایط ،اختصاص دادن زمان کافی برای جمع
آوری دادهها مانند تعامل نزدیک و طوالنی مدت با شرکت کنندگان،
اعتبارپذیری دادهها را افزایش داد .پژوهشگر با حفظ مستندات در تمام
مراحل پژوهش قابلیت تأیید این پژوهش را تضمین نمود .عالقمندی
پژوهشگر به پدیده تحت مطالعه ،تماس دراز مدت با دادهها و همچنین،
تالش برای کسب نظرات دیگران در این زمینه از دیگر عوامل تضمین
کننده قابلیت تأیید بودند .عالوه بر این ،پژوهش حاضر به صورت تیمی
و با راهنمایی و نظارت صاحبنظران انجام گردیده است که هم اعتماد
پذیری دادهها و هم تأیید پذیری را امکانپذیر می نمایدبه منظور رعایت
مالحظات اخالقی ،قبل از شروع مصاحبه ،شرکت کنندگان از اهداف و
اهمیت پژوهش آگاه شدند و با رضایت آگاهانه در پژوهش شرکت
نمودند .از شرکت کنندگان ،برای شرکت در پژوهش و استفاده از ضبط
صوت برای ضبط مصاحبهها اجازه گرفته شد و به آنها اطمینان داده
شد که اطالعات به دست آمده تنها در جهت اهداف پژوهش مورد
استفاده قرار میگیرد و در اختیار افرادی غیر از تیم پژوهش قرار
نمیگیرد .همچنین به شرکت کنندگان اطمینان داده شدکه در هر
مرحلهای از پژوهش میتوانند انصراف خود را از شرکت در آن اعالم
نمایند و مشخصات آنان در طول پژوهش و بعد از آن به صورت محرمانه
حفظ میگردد.

آرزوی تغییر
تجارب زیسته زنان مملو از آرزو و امید به الغر شدن بود .شرکت کننده
شماره ( )4که در شرف ازدواج بود در این مورد گفت:
" خودم خیلی دوست دارم الغر به شم  ،شاید یکی از آرزوهام باشه،
آگه الغر به شم ،واقع ًا تک میشم ،خوشگل میشم ،اندامم قشنگ می
شه".
شرکت کننده شماره ( )7با کالمی دلنشین در مورد آرزوی تغییر برای
کاهش وزن چنین گفت :
"یه روز دختر دومیم خیلی زبون شیرینی داره یه جورایی تو آرزوهاش
انشاء نوشته بود که مامانم الغر به شه بعد من خیلی غصه میخوردم
گفتم بابا اینقدر شده مشکل این چاقی من ،دوست دارم آرزوشو برآورده
کنم ،حتی من یادم می یاد دعای برای نماز بود ،دست بلند کرد و گفت
مامانم الغر به شه .شاید فکر میکنه که من چون خیلی دوست دارم
من به خواستهام برسم " .
تجربه آرزوی تغییر در برخی از زنان چنان مورد توجه بود که از طریق
عدم مصرف داروهای تجویزی ،جسمشان را مورد سوی رفتار قرار
میدادند  .در این مورد آرزوی تغییر در شرکت کننده شماره ( )5به
بهای خواهان ابتال به بیماری چنین عنوان شد:
"من اآلن قرص تیروئید میخورم قرصامو اآلن قطع کردم فقط بیشتر
به خاطر اینکه الغر به شم ،یه بار گفتم خدایا یه مریضی به من بده که
من وزن کم کنم ،یعنی شاید باورت نشه یکسال طول نکشید من
مریضی تیروئید گرفتم ،دخترم می گه مامان سالمتی برات مهمه یا
الغری ،میگم الغری ".

تالش امیدوارانه
هدف از درمان افزایش وزن ،رسیدن به وزن مناسب که سالمتی را نیز
به دنبال دارد ،میباشد .روشهای مختلفی برای درمان افزایش وزن
پیشنهاد شده که برخی از روشهای رایج ،شامل رژیم غذایی ،فعالیت
جسمی و یا هر دوی آنهاست .در مطالعه حاضر تمامی شرکت کنندگان
به طور عمده احساس مسئولیت کاهش وزن را داشتند و بیشتر آنان از
روشهای متفاوت برای کاهش وزن در جهت توسعه تاب آوری استفاده
میکردند  .در واقع زنان در این مطالعه با تالش در کاهش وزن خود ،از
طریق ،کاهش دریافت رژیم غذایی ،افزایش فعالیت فیزیکی و مصرف
داروهای کاهش وزن ،گامی در جهت توسعه تاب آوری با افزایش وزن
خود برداشتند.
شرکت کننده شماره ( )4در این مورد گفت:

یافتهها
درون مایه اصلی" تاب آوری" که از دادههای این مطالعه ظهور یافت
پیرامون تجربه زندگی با افزایش وزن و بر اساس هدف مطالعه یعنی
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"خیلی رژیم گرفتم بیشتر از  2یا  3بار ،حتی تا  24کیلو الغر شدم،
حتی ورزش هم کردم ،همین تابستون یک روز در میان باشگاه میرفتم،

که غذا نخورم کم خون میشم ،قرص آهن هم به هم نمی سازه  ،موهام
می ریزه ".
برخی از وجود دردهای جسمی و عدم توانایی فعالیت جسمی به عنوان
دغدغه تاب آوری سخن گفتند  :شرکت کننده شماره ( )4در این باره
گفت:
"کالً درد و آرتروز داشتم ،تمایل داشتم که وزنمو به یارم پایین ،بعد که
یه کم ناراحتی قلبی پیدا کردم به خاطر بیماری نتونستم ادامه بدم به
پیاده روی".
برخی از شرکت کنندگان از مشکالت اقلیمی(آب و هوایی) و محدودیت
انجام فعالیتهای جسمی در محیط مسکونی خود ،صحبت کردند.
شرکت کننده شماره ( )7دراین مورد گفت:
"االن اهواز ،کالً خوزستان ،به لحاظ اقلیمش و آب و هوایش و
آلودگیش ،من هر زمان که دلم بخواد پیاده روی کنم و برم ،دو تا چیز
مانع من می شه ،یکی اینکه من گرمم میشه ،عرق میکنم ،دوم اینکه
آلودگی هوا".
برخی از مشورت با متخصصان تغذیه نا امید بودند و عملکرد مشاورین
تغذیه را غیر اثر بخش و غیر حمایتی میدانستند .در همین راستا همین
شرکت کننده شماره ( )4گفت :
"متأسفانه افرادی که خیلی متخصص باشند من ندیدم من  3 ،2موردی
که رفتم تخصص کافی نداشتند ،هرکسی یه چیزی میگه ،هرکسی
یه درمان می گه ،مردم عادی می یان برات تجویز میکنند ".
ایفای نقش خانه داری به عنوان دغدغه تاب آوری در زنان خانه دار به
کرات عنوان شد .شرکت کننده شماره ( )4در این مورد گفت:
"ما مادرا غذاهایی درست میکنیم که بچه هامون دوست دارند ،خیلی
به خودمون توجه نمیکنیم ،مثالً همیشه من دوست داشتم که تغذیه
خودم جدا از مثالً تغذیه بچههام باشه ،غذایی رژیمی برای خودم بزارم،
این یه مقدار برام سخت بود".
شرکت کننده شماره ( )7در این باره چنین گفت :
" مثالً یه چیزی هست که ما مامانهای چاق حاال باهاشیم ،ما نقش
ال
مثالً با عرض معذرت سطل زباله رو تو خونه داریم بازی میکنیم مث ً
غذاهای اضافه از لقمه بچهها رو میخوریم ،خوب میدونید از لحاظ
دیانت می گیم اصرافه  ،این یک تیکه گوشت هزینه رفته پاش ،مثالً
ال کنار سفره
چه کارش کنیم ،یه چیزای این چنینی می یاد کنار ،مث ً
غذایی یه لقمه از اون ،یه لقمه از این ،یه تیکه از این ،من اضافه غذای
بچهها رو میخورم".

 3تا  4کیلو فقط الغر شدم " .
شرکت کننده شماره ( )5با وجود آنکه ،وزنش در مقایسه با دیگر شرکت
کنندگان کمتر بود ،به تمامی روشهای ممکن کاهش وزن روی آورده
بود:
" مثالً هر تبلیغ ماهواره که نشون میده که الغر شن و به پوشن من
امتحان کردم ،باور کن تمام این کمپانیها منو میشناسند ،اینقدرزنگ
میزنم سفارش می دم مثالً میگم برام به یارید ولی فایدهای ندارند".
برخی نوع و ماهیت کار خود را به عنوان تالش برای کاهش وزن عنوان
کردند .شرکت کننده شماره ( )4که دانشجوی پرستاری و کارورز بود
گفت:
" یه کم کاهش وزن با قرص و اینا انجام دادم ،یه کم رژیم گرفتم،
همیشه خومدم هی همت کردم که وزن کم کنم ،باز بر میگردم به
وزن اول".
در همین راستا ،شرکت کننده شماره ( )6در این باره گفت:
"من با رژیم با شنا با آمادگی جسمانی با باشگاه رفتن  3سال  4سال
تونستم چند کیلو وزن کم کنم چون تجربه شو داشتم ،دیگه حاال ورزش
و رژیم کمی برام سخت شده ".

دغدغههای تاب آوری
شواهد حاکی از آن است که افراد چاق برای نیل به کاهش وزن و تاب
آوری در تعامالت محیطی با مشکالت عمدهای دست و پنجه نرم
میکنند .در مطالعه حاضر نیز بسیاری از زنان از دغدغههای خارج از
کنترل کاهش وزن ،مانند بیش خواری ،ایفای نقش خانه داری،
مشکالت پس از کاهش وزن ،عدم حمایت توسط دیگران ،وضعیت
نامناسب آب و هوایی و بی کفایتی مشاورین تغذیه حرف زدند .به طوری
که منجر به آشکار شدن زیر درون مایه دغدغههای تاب آوری شد.
به نظر میرسد که بیش خواری ،ابزاری برای مقابله با مشکالت روانی
نزد افراد چاق باشد .یکی از دغدغههای تاب آوری نزد زنان ،بیش
خواری بود .شرکت کننده شماره ( )3در این مورد گفت:
"وقتی که گرسنم می شه واقع ًا نمی تونم کنترل کنم خودمو ،بیش از
اندازه شروع به خوردن میکنم ،یه مدت رژیمهای سخت گرفتم وزنم
ال حریص میشم نسبت به خوردن
می یاد پایین ،دوباره بعد از یه مدت مث ً
غذا ،و واقعاً سخته برام ،نمی تونم خودمو کنترل کنم".
نزد برخی از شرکت کنندگان ،ارزیابی دیگران از تأثیر منفی کاهش
وزن ،بر شادابی و زیبایی چهره آنها ،به عنوان دغدغه تاب آوری قابل
توجه بود .شرکت کننده شماره ( )14در این مورد گفت:
"وقتی وزنم را کم کردم مادر دوستم که منو خیلی دوست داشت ،منو
که دید گفت سی چه چنوکردی(گویش بختیاری) تو سی خوت خانم
کویتی بودی یه ذره تو فکر رفتم که حتم ًا زشت شدم که می گه و دیگه
رژیمو ول کردم".
برخی به وجود پیامدهای نامطلوب جسمی پس از کم خواری ،اشاره
کردند .شرکت کننده شماره ( )4در این باره گفت:
" من بارها خواستم رژیم بگیرم ،ارادم خوب بود ،شبی یک تکه نون
میخوردم خیلی هم خوشمزه و شیرین بود ،چون کم خونی دارم همین

بحث
اجتماعی شدن یک فرآیند پیچیده و دوجانبه ارتباطی میان فرد و
دیگران است که دارای ابعاد وسیعی چون کسب مهارتهای اجتماعی،
چگونگی برقراری ارتباط با سایرین و سازگاری یا تاب آوری اجتماعی
میباشد  .در یک مفهوم ساده ،سازگاری به معنای تطابق با شرایط
محیطی است .در واقع سازگاری یک ویژگی جسمی یا رفتاری است که
منجر به ارائه عملکرد خاص در افراد میگردد ( .)17با وجود تعاریف
گوناگون از تاب آوری در متون ،به این حقیقت که تاب آوری به عنوان
فرآیند و مهارتی که منجر به افزایش پیامدهای سالمت فرد و جامعه و
حتی رویارویی با رویدادهای تهدیدآمیز در حال و آینده میشود ،در
تمامی متون ،اشاره شده است .واژه تاب آوری مترادف با سازگاری و

14

حسین عباسی و همکاران

وزن در برخی از آنان نیز مشهود بود .تعداد محدودی از زنان هم ،تسلیم
زندگی با افزایش وزن خود میشدند و با وجودی که از وزنشان خشنود
نبودند ،اما به زعم آنان ،راهی که بتواند وزن آنان را کاهش دهد ،وجود
ندارد.
در حمایت از یافته فوق Lewis ،و همکاران نیز در مطالعه خود گزارش
کردند که شرکت کنندگان آنها نیز با انجام فعالیت فیزیکی و رژیم
غذایی سعی در کاهش وزن خود داشتند ( .)11مرور بر متون مبین آن
است که اغلب زنان با افزایش وزن به دالیل زیادی در حفظ رژیم غذایی
و انجام ورزش ،ناتوان بودند .یکی از این دالیل رایج ،احساس ناامیدی
برای کاهش وزن در آنان بود .به طوری که این احساس ناامیدی حتی
منجر به افزایش وزن در پی بیش خواری آنان میشد ( .)23 ,22یکی
دیگر از زیر درون مایههای آشکار شده در این پژوهش ،دغدغههای تاب
آوری بود .بسیاری از زنان از دغدغههای تاب آوری که خارج از کنترل
آنها بوده مانند بیش خواری ،نقش خانه داری ،وضعیت آب و هوایی و
عدم حمایت برای کاهش وزن صحبت میکردند .حمایت اجتماعی
عنصرضروری برای کنترل وزن به شمار میآید .حمایت میتواند از طرف

مهارت اجتماعی توصیف شده است .به بیان دیگر ،تاب آوری به عنوان
توانایی ایجاد ارتباط متقابل با دیگران در زمینه خاص که در عرف جامعه
قابل قبول و ارزشمند باشد تعریف میشود .در واقع توسعه تاب آوری ،
فرایندی است که افراد را قادر میسازد تا رفتار دیگران را درک کرده،
رفتار خود را کنترل نموده و تعامالت اجتماعی خود را تنظیم نمایند.
توسعه تاب آوری به عنوان مهمترین نشانه سالمت روان از جمله
مباحثی است که در دهه اخیر مورد توجه همگان قرار گرفته است (.)18
در مطالعه حاضر ،تمامی زنان سعیشان بر این بود که با کاهش وزن،
حفظ کاهش وزن خود را در دنیای زندگی شده سازگار نمایند و به
کرات در بیانات خود به روشهای مختلف کاهش وزن به منظور توسعه
تاب آوری اشاره کردند .شواهد مرور بر متون مبین آن است که ،به دلیل
مشکالت سالمتی و انگ ناشی از چاقی ،بسیاری از زنان با افزایش وزن،
سعی در کاهش وزن خود به روشهای مختلف مانند رژیم غذایی،
ورزش ،مصرف دارو و حتی عمل جراحی را دارند .از طرفی دیگر برای
دستیابی به وزن مناسب ،برخورداری از حمایت جامعه میتواند،
پیشگویی کننده مهمی برای مدیریت وزن نزد افراد با افزایش وزن باشد
( .)11یکی از زیر درون مایههای آشکار شده در این پژوهش ،آرزوی
تغییر بود .فرآیند تغییر شامل ایجاد انگیزش و آمادگی برای تغییر یا
تمرین رفتار جدید از طریق الگو و روشهای مناسب است .تغییردر
برگیرنده مراحل پیش از تفکر ،تفکر ،آمادگی ،عمل و نگه داری است.
در مرحله پیش از تفکر فرد تمایل ندارد که تا  6ماه آینده خود را در
فرآیند تغییر درگیر نماید .در مرحله تفکر ،فرد در مورد تغییر رفتار فکر
میکند و عزم به اجرای آن دارد ،در مرحله آمادگی فرد آماده تغییر
شده و اقداماتی را انجام میدهد .فرد فعالیتهای مرتبط با تغییر را در
مرحله عمل انجام میدهد و در مرحله نگه داری ،به جایگزین کردن و
تثبیت رفتار جدید ادامه میدهد ( .)24شرکت کنندگان در مطالعه
حاضر به امیال و آرزوهای خود به منظور تغییر برای کاهش وزن بارها
اشاره کردند و بسیاری از آنان مراحل تغییر کاهش وزن خود را تا مرحله
عمل نیز انجام داده ،اما بیشتر آنان در مرحله نگه داری وزن خود ناتوان
بودند .نکته مهم این بود که از نظر بیشتر زنان ،رژیم غذایی و ورزش
در طوالنی مدت برای کاهش وزن کارساز نبوده ،برخی هم احساس
میکردند که رژیم غذایی و ورزش ،فرد را در زندگی محدود میکند و
نمیتواند به عنوان عامل تغییر محسوب شود .شواهد مرور بر متون
حاکی از آن است که مشکل گرایش به تغییر و حفظ آن در تمام سطوح
اجتماع و جوامع سایه افکنده است .در واقع نگه داری رفتارهای تغییر
یافته مناسب برای کاهش وزن ،مانند عادات غذایی صحیح و انجام
فعالیت جسمی نیاز به رشد و توسعه فردی ()Self-Improwment
دارد .به بیان دیگر ،فرد بایستی توانایی اراده و انگیزه الزم در این زمینه
را داشته باشد ( .)21در مطالعه حاضر ،عمده زنان احساس مسئولیت
کاهش وزن را داشته و تمامی آنها از روشهای گوناگونی به منظور
پیشبرد سالمتی خود و کاهش وزن استفاده کردند .به عبارت دیگر
تالش برای کاهش وزن در حکایات زنان ،بسیار غالب بود که منجر به
ظهور زیر درون مایه تالش امیدوارانه گشت .برخی از زنان حتی
جسمشان را مورد سوی رفتار با رژیم غذایی نامناسب و عدم مصرف
داروهای تجویز شده قرار میدادند .برخی ورزش کردن را ترجیح داده،
برخی هم داروی کاهش وزن ،مصرف میکردند  .هم چنین بیشتر زنان
با متخصصان تغذیه مشورت داشتند .عقیده عمل جراحی برای کاهش

مراقبین سالمت نیز صورت گیرد Lewis .در مطالعه خود گزارش کرد
که عدم حمایت اعضای خانواده و دوستان ،کاهش زمان برای فعالیت
جسمی و انگ ناشی از وزن ،مواردی بودند که شرکت کنندگان را نسبت
به کاهش وزن خود دلسرد میکرد ( .)11بسیاری از زنان در مطالعه
حاضر ،اظهار کردند که عالقمند به خرید و خوردن ،غذاهای آماده،
شیرینی و آجیل بوده و همین مسئله را به عنوان یکی از دغدغههای
تاب آوری عنوان کردند .مطالعات زیادی نشان داده که عامل محیط
نقش بسزایی در بروز و استمرار افزایش وزن دارد .نتایج این مطالعات
نیز نشان میدهد که وجود مراکز فروش غذاهای آماده با قیمت مناسب،
میتواند به عنوان عامل بازدارنده مهمی در عدم کنترل وزن توسط
افراد با افزایش وزن باشد ( .)24تعدادی از زنان در مطالعه حاضر اذعان
داشتند که اعضای خانواده و دوستانشان ،سعی در بی فایده نشان دادن
تالش آنان درکاهش وزن داشتند .به عنوان مثال برخی از زنان
میگفتند که دوستان و یا همسرانشان ،آنان را تشویق به اتمام رژیم
میکردند .درحمایت از مطالعه حاضر ،نتایج مطالعهای که توسط
 Hammarstomو همکاران در کشور سوئد انجام شد ،نشان داد که
حمایت خانواده ،دوستان و جامعه به افراد با افزایش وزن ،از عوامل مهم
درکاهش وزن آنان بشمار میرفت ( .)25توماس و همکاران نیز در
مطالعه خود گزارش کردند که رفتار اعضای خانواده و دوستان زنان
دارای افزایش وزن میتواند منجر به ویران نمودن تالشهای زنان برای
کاهش وزن شود ( .)24برخی از مطالعات مطرح کردهاند که حمایت
افراد با افزایش وزن توسط خانوادههای آنان ،حتی در موقعیتهای
پرتنش و چالش برانگیز ،توان و عزم آنها را در برنامههای مدیریت
کاهش وزن میافزاید به گونهای که وجود ارتباط سازنده میان افراد با
افزایش وزن و دیگران به ویژه اعضای خانواده ،اثر قابل توجهی بر ارتقای
برنامههای کاهش وزن آنان دارد ( .)26برخی از زنان در مطالعه حاضر
از بیش خواری صحبت کردند ،و با وجود آگاهی از ارتباط میان بیش
خواری و افزایش وزن  ،اغلب آنان اذعان داشتند که نخوردن غذا ،کاری
سخت و مشکل است .شواهد مبین آن است که افراد با افزایش وزن،
بیش خواری را به عنوان وسیلهای برای مقابله به مشکالت خود ،انتخاب
میکنند .نتایج پژوهشها نیز نشان میدهد که زمانی که این افراد ،وزن
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پرداخت و منجر به استخراج درون مایه اصلی ،تاب آوری و زیر درون
مایههای ،آرزوی تغییر ،تالش امیدوارانه و دغدغههای تاب آوری گردید.
یافتههای این مطالعه توانست تصویری روشن از دیدگاه زنان با افزایش
وزن ارائه دهد .این مطالعه با نزدیک ساختن ما به دنیای خصوصی زنان
با افزایش وزن در ایران و برمال ساختن مشکالت و نیازهای فردی آنها
و چگونگی تاب آوری و سازگاری آنان با مشکالت فوق ،ما را قادر
میسازد تا درک بهتری از شرایط جسمی ،روحی ،روانی و اجتماعی آنها
کسب کنیم تا به مدد آن قادر به ارتباط سازنده و ارائه مراقبت بهتری
به این گروه از مددجویان نه تنها در حیطه پرستاری بلکه در حیطههای
مختلف اجتماع باشیم .یافتههای این پژوهش میتواند معیاری برای
ارزیابی کیفیت مراقبتهای پرستاری به این گروه از مددجویان باشد.
مدیران پرستاری و پرستارانی که هدف اصلی آنها ارتقای سالمت جامعه
بهویژه سالمت زنان است ،میتوانند از یافتههای این پژوهش در ارائه
کیفیت مراقبتهای امن و مددجو محور استفاده نمایند .بر اساس
یافتههای این مطالعه میتوان مفهوم کیفیت مراقبتهای پرستاری از
افراد با افزایش وزن را به دانشجویان پرستاری آموزش داد .بدین طریق
آنان در ارائه مراقبتهای پرستاری میتوانند بر آن تکیه نمایند و کیفیت
مراقبتهای پرستاری را ارتقا بخشند .بنابراین برای افزایش ارائه
مراقبتهای پرستاری با کیفیت باال به این از گروه مددجویان ،باید
اقداماتی جهت رفع موانع موجود و ارتقای تسهیالت الزم از سوی برنامه
ریزان صورت گیرد .تخصیص برنامه زمانی بیشتر به آموزش این مفهوم
در تمامی مقاطع تحصیلی پرستاری که در بستر فرهنگی کشور ایران
تعریف شده است ،آموزش مداوم در عرصههای بالینی ،ایجاد شرایط و
امکانات الزم برای این گروه از مددجویان در بالین ،و ایجاد نگرش مثبت
نسبت به افراد با افزایش وزن از مهمترین مواردی هستند که باید به
آنها توجه شود .این پژوهش با محدودیت شرایط اقلیمی از جمله ،درجه
حرارت باالی هوای شهر اهواز و رفت و آمد توسط پژوهشگر و شرکت
کنندگان مواجه بود .که سعی شد بیشتر مصاحبهها در ساعات  6تا 8
شب انجام گیرد.

طبیعی به دست میآورند ،نشانههای اختالل روانی جدیتری نشان
میدهند ،زیرا مکانیسم مقابله دیگری ندارند .هم چنین نتایج مطالعات
نشان میدهد که بسیاری از افراد با افزایش وزن ،تالش برای کاهش
وزن را از طریق رژیم غذایی ،به دلیل مشکالت جسمی و عاطفی ناشی
از رژیم ،پر استرس و سخت میدانند ( .)27 ,24ایفای نقش خانه داری
توسط زنان مطالعه حاضر ،یکی از دغدغههای بارز تاب آوری بود .به
طوری که بسیاری از آنان اذعان داشتند که طبخ غذاهای پرچرب و
پرکالری مورد عالقه فرزندان و خوردن غذاهای اضافی آنان ،چشیدن
غذا هنگام آشپزی و خوردن در هنگام استراحت و تماشای تلویزیون ،از
مهمترین عواملی بودند که کاهش وزن را برای آنان در برخی مواقع غیر
ممکن میساخت .در همین رابطه ،نتایج مطالعه  Taylorو همکاران،
نشان داد که بسیاری از افراد با افزایش وزن ،اظهار داشتند که در
دسترس بودن منابع چندگانه مواد غذایی پرکالری نزد آنها یکی از موانع
مدیریت کاهش وزن برای آنان محسوب میشود (.)28
برخی از زنان مطالعه حاضر ،عملکرد ،مشاورین برنامه کاهش وزن را
یکی دیگر از دغدغههای تاب آوری بر شمردند .در واقع به باور بسیاری
از آنان ،متخصصان مشاور تغذیه شایسته و کارآرا نبودند .وضعیت آب
و هوایی نامناسب استان خوزستان ،دغدغه دیگر زنان مطالعه حاضر،
برای انجام فعالیتهای جسمی چه در سالنهای ورزشی و چه درمکان
های باز بود .بسیاری از آنان از ساعات نامناسب برای انجام فعالیتهای
ورزش مخصوص خانمها صحبت کردند .بدین صورت که بیشتر ساعات
در مراکز ورزشی برای خانمها  ،صبح بوده که با شغل آنان و انجام امور
خانه داری مغایرت دارد.در همین راستا ،مطابق با اظهار زنان شرکت
کننده در مطالعهای شواهد نشان داد که یکی از موانع اصلی در پیشبرد
فعالیتهای جسمی به منظور کاهش وزن ،شرایط نامناسب آب و هوایی
است (.)21
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Abstract
Introduction: Excessive weight gain is one of the problems of today`s society and a worldwide health
threatening condition similar to diabetes, cancer, and other chronic diseases. The prevalence of overweight
and excessive weight gain is increasing worldwide. Despite advances in managing the excessive weight gain
phenomena, its prevalence is still high, and there is little knowledge about what excessive weight gained
people really experience in their daily life. The current study aimed at providing an understanding of the
lived experience in females with excessive weight gain.
Methods: The current qualitative study, using interpretive phenomenological approach, was conducted on
12 females with excessive weight gain purposefully selected. Data were collected during individual, semistructured, and deep interviews. The recorded interviews were transcribed and analyzed with Van Manen
(2006) approach.
Results: Lived experiences of excessive weight in females were summarized by the main theme: “the
resilience” and subthemes: “desire of change”, “hopeful struggle”, and “troubles of resilience”.
Conclusions: The results of the current study revealed that the lived experience of resilience in females was
an important factor to interact with the social world. In fact, resilience strategies such as weight loss, diet,
and effective communication with others were used by females to cope with unsuitable situations. Nurses
can better improve health status in people with excessive weight by knowing the resilience concept.
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