
 چکیده فارسی 

 عنوان: فرآیند خودمدیریتی چاقی در زنان ایرانی

ون چاقی در ایران و اجرای مداخالت گوناگون سیستم بهداشتی درمانی برای علیرغم شیوع باال و رشد روزافز زمینه و هدف:

کنترل این پدیده، مدیریت ضعیف چاقی و برگشت به وضعیت قبلی؛ همچنان به عنوان یک چالش شایع در بین زنان ایرانی مطرح 

 گرفت. ی حاضر با هدف تبیین فرآیند خودمدیریتی چاقی در زنان ایرانی انجاملذا مطالعه .است

 جوالی بین متمرکز گروه و یافته ساختار نیمه مصاحبه و هدفمند گیرینمونه از استفاده با هاداده کیفی، مطالعه این در روش:

 38.56 یسن نیانگیم باسال  28-50 یکننده در محدوده سننوزده شرکت مصاحبه با.شدند آوریجمع 2018 سپتامبر تا 2017

کلمه به کلمه   صورت به هامصاحبه . تمامبه اشباع داده ها انجام شد یابیدست یکننده براهفت شرکتتمرکز با مگروه  کی وسال 

 . گرفتند قرار تحلیل ، مورد2008اشتراس و کوربین نسخه  روش و با MAXQDA افزار نرم داده ها در. شدند نوشته

 اصلی ها، دغدغهبود. براساس یافته "اختیار گرفتن وضعیتتالش جهت در  "هاداده از شده ظاهر ای زمینه تئوریها: یافته

های تحقیرشدن، نارضایتی از خود و محدودشدن بود که با ویژگی"خودناخواسته"کنندگان در فرآیند خودمدیریتی،مشارکت

  "رل وضعیتتکاپوی کنت"و  "تمرکز بر وضعیت"، "گرایش به کنترل وضعیت"راهبردهای افراد دچار چاقی مهمترین  مشخص شد.

  "در اختیار گرفتن وضعیتتالش جهت  "تر به نامیعنوان انتزاع  کیطبقات تحت  نیا یکه همگبود "در اختیار گرفتن وضعیت"و 

بود که در طیفی از خودمدیریتی چاقی تا اختالل در خودمدیریتی  "نوسان در خودمدیریتی چاقی". پیامد این فرآیند قرار گرفتند

مفهوم پردازی گردیدند؛ همچنین طبقه  "امیدواری"که تحت عنوان  "رضایتمندی"و "حمایت"اهیمی چون چاقی قرار داشت. مف

گری از عوامل میانجی "ی زندگیکشمکش بیرونی با تغییر شیوه"و  "ی زندگیکشمکش درونی با تغییر شیوه"دغدغه مداوم شامل 

 شناسایی شدند که ناظر بر زمینه نیز بودند.

بخشد و های مطالعه حاضر، درک ما را از ماهیت چندوجهی و پیچیده خودمدیریتی چاقی بهبود و ارتقاء مییافتهنتیجه گیری: 

مراقبتی طوری عمل کنند تا در فرایند هایبه سیاستگذاران و ارائه دهندگان خدمات سالمت کمک خواهد کرد تا در طراحی برنامه

 دست یابند و از طرفی دیگر  بیماران هم به مدیریت پایدار و طوالنی مدت نائل آیند.   مدیریت بیماران چاق، به موفقیت

 ن چاقی، خودمدیریتی چاقی، تحقیق کیفی،گراندد تئوری، زناهای کلیدی:  واژه


