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 دهيچک
ما تجارب زيسته زنان جوان چاق ايراني را در رابطنه بنا هنجارهناي فرهنگني     . ن چاق ايراني داردنوردن هیجاني شیوع بااليي در زنا :زمينه و هدف

 .مربوط به نوردن هیجاني تحلیل کرديم

 تجربه که جوان زن 00 انتخاب براي هدفمند گیري نمونه روش از. گیري رويكرد پديدارشناسي هرمنوتیک اجرا شدکار بهيک مطالعه کیفي با  :روش

روش ديكلمن و همكاران براي تحلینل داده هناي گنردآوري شنده از طرينق      . شد استفاده داشتند، باالتر يا 31 بدني توده شانص و یجانيه نوردن

 .کار گرفته شد هچهره، ب به مصاحبه هاي نیمه سانتارمند، فردي و چهره

 برجسنته  کننند،  مي ايفا هیجاني نوردن رفتار توسعه در فرهنگي نجارهايه که را نقشي دو هر که است شده شناسايي مضمون دو ها، داده تحلیل در :ها يافته

 مضنمون . «ننانواده  انسنجام  نمناد » و «مظهر لذتبخش احساس تعلق و محبنت »: بود دو زيرمضمون داراي «نوردن دورهمي فرهنگ» اول مضمون. کنند مي

 مكنرر  طنور  به که آيد مي حساب به زنان براي رايج سرگرمي يک عنوان به نوردن ،ايران در دهد مي نشان که داشت نام «عامه پسند و قانوني تفريح يک» دوم

 بنه  ننوردن  همچننین  و دورهمني  فعالیت يک عنوان به غذا مصرف با مرتبط فرهنگي شد؛ هنجارهاي مشخص. شود مي انجام منفي هیجانات تسكین هدف با

 .است مرتبط نانواده انسجام حفظ به مربوط هاي نگراني رفع و ادهنانو به تعلق احساس با پسند، عامه و قانوني سرگرمي يک عنوان

 جامعنه  اينن  در رايج بسیار فرهنگي هنجار يک نُلق، بهبود براي راهكاري عنوان به «نوردن دورهمي غذا» ايران؛ در اينكه به توجه با :گيری نتيجه

 سنرگرمي  ينک  عنوان به نوردن اين، از گذشته. برد مي بین از را نانواده انسجام هاي نگراني و است همراه نويشاوندان به تعلق احساس است که با

 بنراي  هشنداردهنده  رونند  بننابراين ينک   دهد، مي تسكین مكرر طور را به منفي احساسات که است شده تبديل زنان براي ويژه به قانوني پسند و عامه

 .شود در نظر گرفته مي جامعه عمومي سالمت
 

 نوردن هیجاني، هرمنوتیک، فرهنگچاقي، سته، تجارب زي: ها کليدواژه

 
 مقدمه

رفتار نوردن هیجاني، به معناي نوردن در پاسخ به اسنترس و هیجاننات   

انند؛ ننوردن هیجناني     ها نشان داده نتايج پژوهش(. 0)منفي تعريف شده است 

هنا ايجناد    هاي متعددي براي سالمت جسمي، رواني و اجتماعي انسنان  آسیب

و عالئنم  ( 4-3)عنوان مثال؛ ننوردن هیجناني بنا افنزايش وزن      به(. 2)کند مي

تضنعیف  همچنین موجنب  (. 5)اي، رابطه مثبت دارد حنجره -ريفالکس حلقي

 (.2)شنود   نفس، تضعیف نودکارآمدي کنترل وزن و اَنگ پرنوري مي اعتمادبه

باشد که در پديندآيي و   اين شواهد پژوهشي؛ بیانگر اهمیت شنانت عواملي مي

اند، عوامل بسیاري  ها نشان داده نتايج پژوهش. نوردن هیجاني نقش دارند تداوم

در اين رابطه نیاز است؛ به . در پديدآيي و تداوم نوردن هیجاني افراد نقش دارند

نقش عوامل وابسته به فرهنگ نیز توجه شود، زيرا پژوهشنگران عقینده دارنند؛    

ناصر موجود فرهنگني کنه   درک علل زير بنايي انحرافات مربوط به نوردن و ع
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 يک مطالعه پديدارشناسي: فرهنگي در زنان چاق ايراني نوردن هیجاني و هنجارهاي

 645/نشريه فرهنگ و ارتقاي سالمت فرهنگستان علوم پزشكي ، شماره چهارم0410دوره ششم، زمستان 

تواند منجر بنه اقندامات پیشنگیري بهتنر در      شود، مي مي موجب اين انحرافات

 (. 6)کننده است  جوامعي شود که افزايش انتالالت نوردن در آنها نگران

نشنان   هاي مربوط به رابطنه فرهننگ بنا ننوردن هیجناني      پژوهشمرور 

هناي   دن، در فرهننگ دهد؛ رفتار نوردن هیجاني درعین جهان شنمول بنو   مي

اين شواهد پژوهشي بیانگر اينن اسنت   (. 4 -6)شود  گوناگون يكسان ظاهر نمي

طبق . باشد که؛ نوردن هیجاني رفتاري وابسته به هنجارهاي فرهنگي جوامع مي

ها يا  قواعد، ارزشهنجارهاي فرهنگي؛  (APA) ي آمريكاشناس روانانجمن تعريف 

قابل قبول و مناسنب را در درون ينک    هنجارهاي اجتماعي است که رفتارهاي

رسمي است کنه رفتنار   درکي غیرهنجارها، اين . (01) کنند فرهنگ تعريف مي

 (. 00) توانند در قوانین نیز مدون شوند کند و مي اعضاي يک جامعه را تعیین مي

مختلف نمايه توده بندني،   با وجوداينكه نوردن هیجاني در افراد با سطوحِ

 همچننین (. 4-3)شنیوع بناالتري دارد    چناق ي در افنراد  شود، ولن  مشاهده مي

نوردن هیجاني در زنان در مقايسه با مردان، افزايش بیشتري را در نمايه تنوده  

نكنات پیشنگفت بینانگر ضنرورت مطالعنه      (. 04-02)کند  بیني مي بدني، پیش

ويژه زننان چناق مني باشند و در اينن       هرفتار نوردن هیجاني در افراد چاق و ب

هناي انینر پژوهشنگران در تنالش هسنتند؛ چناقي را از حنوزه         در سالراستا 

براي منديريت چناقي از طرينق    (. 05)نوردن هیجاني تبیین و مديريت کنند 

منندانالت روان درمنناني در حننوزه نننوردن هیجنناني، نینناز اسننت؛ شننرايط و  

شوند و چارچوب تفاسنیري   هايي که موجب رفتار نوردن هیجاني مي موقعیت

(. 06)دهنند، شناسنايي کننیم     اساس آن بنه اينن تجربنه معننا مني     که افراد بر

گینري رفتنار    بنابراين؛ براي اينكه بتوانیم هنجارهاي فرهنگي سنهیم در شنكل  

 ننننوردن هیجننناني را شناسنننايي کننننیم، نیننناز اسنننت؛ تجنننارب زيسنننته 

(lived experiences )  افرادي که درگیر نوردن هیجاني هستند را مورد کنكناش

تجارب زيسته به معناي رويدادهايي است که افراد به نحنوي  . معمیق قرار دهی

بنراي کنكناش تجنارب زيسنته؛ از     (. 00)تأثیرگذار و ناص، تجربه کرده باشند

هناي کیفني از طرينق     زيرا پژوهش. شود هاي پژوهش کیفي استفاده مي روش

نگراننه، بنه جسنتجوي     هاي جنامع  رويكردهاي ذهني نظام يافته و در چارچوب

تجربینات انسناني در    هنايي کنه بنا    عنا و پیچیدگي موجنود در پدينده  عمق، م

سنازي و فرآينند    کنند کنه بنه فرضنیه     پردازد و بینشي ايجاد مي اند، مي آمیخته

يكي از رويكردهاي پژوهش کیفي، رويكنرد  (. 01)کند  پردازي کمک مي نظريه

باشد که شامل توصیف و تفسنیر تجنارب زيسنته     پديدارشناسي هرمنوتیک مي

رفتار ننوردن   تواند راهي براي درک عمیق و مي( 01)هاست  افراد درباره پديده

بنا در نظنر گنرفتن    . سنازد  فنراهم   رواني، اجتماعي و فرهنگيهیجاني در ابعاد 

توضیحات پیشگفت؛ پژوهش کنوني با رويكرد پديدارشناسي هرمنوتینک و بنا   

هنجارهناي  اي کنه زننان جنوان چناق ايرانني از       تجنارب زيسنته  هدف تبیین 

 .گیري نوردن هیجاني داشته اند، انجام شد فرهنگي سهیم در شكل

 

 روش
 0344هرمنوتینک در سنال    اين پژوهش کیفي با رويكرد پديدار شناسني 

به اين پژوهش؛زناني بودند که تجربه نوردن هیجناني  معیار ورود  .انجام گرفت

و باالتر داشتند و در گنروه   BMI)) ،31(Body Mass Index)بدني  و شانص توده

گنر بنه زننان     به علت دسترسني مصناحبه  همچنین .بودندساله  45تا  25سني 

کنندگان اين پژوهش از میان زننان   ساکن شهرهاي کرمانشاه و کرج، مشارکت

دني زنان باردار به دلیل متفاوت بودن نمايه تنوده بن  . اين دو شهر انتخاب شدند

گیري بنه   با توجه به توضیحات پیشگفت؛ نمونه. آنها، در اين مطالعه وارد نشدند

بنرداري، عرصنه    شیوه هدفمند بود و براي رسیدن به حنداکثر تننوع در نموننه   

. انتخنناب شنند پننژوهش در محنندوده وسننیعي از دو شننهر کرمانشنناه و کننرج 

هنا، از طرينق    ادهگنردآوري د . هنا ادامنه يافنت    گیري تا مرحله اشباع داده نمونه

چهره انجنام   به صورت انفرادي و چهرهه سانتارمند و ب هاي عمیق نیمه مصاحبه

کننندگان   بسته به تمايل مشارکت. شد ها ضبط مي گرفت و متن کامل مصاحبه

 .دقیقه زمان برد 15تا  25ها بین  مصاحبه

کننندگان   يافت که مشنارکت  گیري، پژوهشگر اطمینان مي در هنگام نمونه

دانند و در صنورت نیناز دربناره معنناي ننوردن       ناي نوردن هیجاني را ميمع

داد و در صورت داشتن تجربه نوردن هیجناني و   هیجاني براي آنها توضیح مي

ها؛ گنردآوري   در مصاحبه. کرد ساير معیارهاي پیشگفت، آنها را وارد مطالعه مي

همچننین  . گرفنت  انجنام مني   «بناز پاسنخ  »ها از طريق پرسیدن سنااالت   داده

هناي رفتناري و    هاي در عرصه به منظنور ثبنت واکننش    پژوهشگر از يادداشت

هنا در مرحلنه تحلینل     کنندگان، بهره برد و از اين يادداشنت  احساسي مشارکت

هناي مربنوط بنه     در اين مقاله که حاصل بخشني از يافتنه  . ها استفاده کرد داده

باشند؛ نقنش    تحلیل پديدارشناسي ننوردن هیجناني زننان جنوان چناق مني      

گیري تجارب زيسنته ننوردن هیجناني، از مینان      هنجارهاي فرهنگي در شكل

. هاي اصلي مصناحبه دادنند، اسنتخراج شند     هايي که اين زنان به پرسش پاسخ

کنندگان پرسیده شند، بنه    هاي اصلي که در حین مصاحبه از مشارکت پرسش

 داشنتي،  يهیجنان  ننوردن  منورد  در کنه  هايي تجربه از يكي( 0: اين شرح است

 ديگنر  تجربینات  از کندامیک  شنبیه  کردي تعريف که تجربه اين( 2 .کن تعريف

 بیشنتر  شنرايطي  چنه  در( 3 معننايي دارد   چنه  شنما  براي و شماست، زندگي

چنه   بنه  هیجاني نوردن و شرايط اين رابطه شما نظر از و داري  هیجاني نوردن

در چیسنت    عادي نوردن و هیجاني نوردن بین فرق از نظر شما (4معناست  

هاي عمیقتر تجنارب زيسنته    از سواالت کاوشي براي دستیابي به اليههمچنین 

چني بنود  میشنه بیشنتر     ....منظنورت از  : مثال.)استفاده شد کنندگان مشارکت

 (.در اين رابطه مثالي بزن توضیح بدي  لطفاً

بنراي تحلینل   . هنا شنروع شند    ها همزمان با جمنع آوري داده  تحلیل داده

، که فرآيندي هفنت  (0414)و همكاران  (Diekelmann)ا از روش ديكلمن ه داده

بعند از انجنام هنر    ( 0: ، به ترتیب مراحل ذيل استفاده شد(01)اي است  مرحله

هناي در عرصنه، بنر روي کاغنذ      مصاحبه، متن ضبط شده به همراه يادداشنت 

ر و چنندين بننار مننرو    ها تايپ کامپیوتري سپس اين متن. شد نويس مي دست

بنراي هننر يننک از متننون     ( 2. شند تنا درک کلنني از آن حاصنل شنود    مني

منصاحبه يک نالصنه تفسنیري نوشننته و نننسبت بننه درک و اسنننتخراج       
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 و همكاران مرجان مرداني حموله

 ، شماره چهارم0410دوره ششم، زمستان  نشريه فرهنگ و ارتقاي سالمت فرهنگستان علوم پزشكي /646

اعضناي   کمنک  بنا  پژوهشگر( 3. شد ها اقنندام مي معنناني نهفتننه در مصاحبه

 تبادل به آنها هاي مايه و درون شده استخراج معنايي واحدهاي درباره تحقیق تیم

بننه منظننور تبینننین و رفننع هنرگونننه عنندم توافنق و      ( 4. پردانت مي نظر

تناقنضات موجنود در تفاسنیر، فرآينند برگشت به متنون و گناهي مراجعنه بنه     

چرننه  )شند   کنندگان، بنه صنورت رفنت و برگنشت مكنرر انجنام مني    شرکت

حندهاي معننايي   هننناي تفننسیري و وا   بنا ادغننام نالصنننه  ( 5(. هرمنوتیک

بنندي واحندهاي    تر شنكل گرفنت و بنا دسنته     مشابه، تحلیننل ترکیبي و کلي

ينک  ( 6. هناي اصنلي شنكل گرفتنند     ها و مضنمون  معنايي مشابه، زيرمضمون

زيرمضنامین و  تفسیر پاياني يا بیانیه سانتاري که بیانگر پیوند و ارتبناط مینان   

ننويس از   اي پنیش  خهنس( 0. باشد، نوشته شد استحصال شده ميهاي  مضمون

هنا در انتینار افنراد تنیم      مضامین و زيرمضامین و منتخبني از منتن مصناحبه   

تحقیق و يک نفر ناظر نارجي آشنا به پژوهش پديدارشناسني، قنرار گرفنت و    

 .پیشنهادهاي آنها در نسخه پاياني گزارش طرح، لحاظ شد

و ( rigor)کننننده دقننت  هنناي عملنني تضننمین بننراي دسننتیابي بننه روش

هاي پژوهش، از پنج معیار لیننكلن و گوبنا    داده (trustworthiness)پذيري میناناط

(Lincoln & Gobba) (01 )بنراي دسنتیابي بنه معینار     : به شرح ذيل استفاده شد

 بنراي  کافي زمان دادن ، راهكارهايي از قبیل انتصاص(credibility)اعتبارپذيري 

هنا و   داده پژوهشگر بنا  ذهني مدت و مستمر درگیري طوالنيها،  داده آوري جمع

براي دستیابي به معینار  . ها توسط اعضاي تیم تحقیق، استفاده شد بازبیني يافته

، پژوهشگر ضمن آگاهي از روند تحقیق، اجازه مي (dependability)اعتمادپذيري 

هنا   روند تحقیق را هدايت کنند، تنا يافتنه    کنندگان داد تجارب وتفاسیر شرکت

براي دستیابي به معینار  . ندگي با پديده نوردن هیجاني باشدبرآمده از معناي ز

هنناي  هننا و درون مايننه ، پژوهشننگر تمننامي داده(confirmability)يیدپننذيري أت

استخراج شده را با اعضناي تنیم تحقینق و نناظر ننارجي آشننا بنه پنژوهش         

بنراي  . پديدارشناسي، مرور کرد تا تأثیر ادراکات پژوهشنگر بنه حنداقل برسند    

؛ با ايجاد يک پايگاه اطالعاتي که (transferability)پذيري  ي به معیار انتقالدستیاب

بنندي   هاي دسته هاي مطالعه بود و استفاده از روش شامل توصیف غني از داده

ها، تالش شد؛ زمینه براي قضاوت و ارزينابي   ها در طول مرحله تحلیل داده داده

( authenticity)ي به معینار صنحت   در نهايت براي دستیاب. نوانندگان فراهم آيد

همنراه بنا ثبنت     کننندگان  بنرداري گفتنار مشنارکت    سعي شد؛ ضبط و نسنخه 

در حننین گفتگوهايشننان بننروز  کنننندگان احساسننات و رفتنناري کننه مشننارکت

 زنندگي  و احساسنات  و ننداي  طور دقیق انجام گیرد، تنا بتنوان آوا   دادند، به مي

 .کرد گزارش منتقل به د،ان زيسته که هماَنگونه ،کنندگان مشارکت

ضنمن  پژوهشنگر  با هدف رعايت مالحظات انالقي؛ در هر مصناحبه،  

ارائه توضیحات در منورد اهنداف پنژوهش و دريافنت رضنايت آگاهاننه از       

گیري آنان براي شرکت در  ، در مورد داشتن حق تصمیمکنندگان مشارکت

اننه مانندن   مطالعه و امكان اعالم انصراف در هر مرحله از مطالعنه و محرم 

و  کننندگان  ها با رضنايت مشنارکت   ضبط مصاحبه. اطالعات، اطمینان داد

گرفت و در پايان هر مصاحبه از  رعايت محرمانه بودن مصاحبه ها، انجام مي

 .قدرداني به عمل آمد کنندگان مشارکت

 

 ها يافته
سجل شد که پژوهش به مرحله اشنباع  پس از اتمام مصاحبه هفدهم، م

ها در مراکنز جنامع نندمات     هفت مورد از مصاحبه. ها دست يافته است داده

از طريق معرفي همكاران، هم  کنندگان مابقي مشارکت. سالمت انجام گرفت

ها و اقوام و نیز آگهي در ينک گنروه دوسنتانه مربنوط بنه شنبكه        دانشگاهي

در هنگنام   کنندگان شدند و اين مشارکت اپ وارد اين مطالعه اجتماعي واتس

 1نفر در شهر کرمانشناه و   4.ها در منزل نود حضور داشتند اجراي مصاحبه

 در تحصنیالت  سطح باالترين و ترين پايین. نفر در شهر کرج سكونت داشتند

 .بنود  کارشناسي ارشند  و ابتدايي پنجم ترتیب؛ به کنندگان اين مشارکت میان

مینزان  . بودنند ( نفر 2)يا ترک ( نفر 0)، فارس (نفر 1)رد آنها از نظر قومي؛ کُ

 . بود 41/35تا  16/31شانص توده بدني اين افراد بین 

فرهننگ ننوردن   »ها؛ دو مضنمون اصنلي بنا عنناوين      در تحلیل مصاحبه

شناسايي شد که بیانگر سنهیم  ، «يک تفريح قانوني و عامه پسند»و  «دورهمي

 (.0جدول )رفتار نوردن هیجاني بودندبودن هنجارهاي فرهنگي در وقوع 

 

 «فرهنگ خوردن دورهمی»مضمون ( الف

طور مرسوم در میان  کنندگان؛ يكي از اقداماتي که به هاي مشارکت طبق گفته

شند،   نانواده آنها و جمع دوستان و اقوام براي بهتر شدن حنال افنراد، انجنام مني    

فرهنگ نوردن »مضمون س بر اين اسا. بود «نوردن دورهمي»استفاده از راهكار 

مظهنر  »زيرمضنمون يعنني؛    2وسنیله   هاينن مضنمون، بن   . پديدار شند  «دورهمي

 .شكل گرفت «نماد انسجام نانواده»و  «بخش احساس تعلق و محبت لذت
 

 زنان چاق «جانیخوردن هي»گيری تجارب زيسته  ها و واحدهای معنايی مربوط به نقش هنجارهای فرهنگی در شکل ها، زير مضمون مضمون -1جدول 

 کننده واحدهای معنايی حمايت ها زير مضمون مضامين

فرهنننگ نننوردن : الننف
 دورهمي

بخش احساس تعلق  مظهر لذت :0-الف
 و محبت

کنننده نناطرات    نوردن دورهمي تنداعي *دورهمي به عنوان يک تفريح و لذت دسته جمعي،  نوردن*
 لذت با هم بودننوردن دورهمي به عنوان چاشني *بخش با هم بودن،  لذت

 نماد انسجام نانواده: 2-الف

نوردن دورهمني بنه عننوان ابنزاري     *استحكام روابط زناشويي،  نوردن دورهمي به عنوان ابزاري براي*
نوردن دورهمي به عنوان ابزاري براي کم رنگ شدن تفاوت بین اعضاي *براي رفع تعارضات نانوادگي، 

 اري براي حفظ نشاط و صمیمیت اعضاي نانوادهنوردن دورهمي به عنوان ابز*نانواده، 

يک تفنريح قنانوني و   : ب
 عامه پسند

---------------- 
راهكاري براي پرکنردن اوقنات فراغنت،    *قانوني براي انجام برني تفريحات ديگر، /وجود موانع فرهنگي*
 جايگزين کمبود امكانات تفريحي*
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 يک مطالعه پديدارشناسي: فرهنگي در زنان چاق ايراني نوردن هیجاني و هنجارهاي

 640/نشريه فرهنگ و ارتقاي سالمت فرهنگستان علوم پزشكي ، شماره چهارم0410دوره ششم، زمستان 

 «حبتمظهر لذت بخش احساس تعلق و م» زيرمضمون (1-الف

بخشني   ، نوردن دور همي راهكار لذتکنندگان از نظر برني مشارکت

احساس تعلق و محبت، در جهت بهتر کردن بود که از طريق تداعي کردن 

بخنش   مظهنر لنذت  »بر اين اساس زير مضنمون  . حال افراد عمل مي کرد

 .شكل گرفت «احساس تعلق و محبت

بنه عننوان    ورهمني دناطراتش درباره ننوردن   کنندگان يكي از مشارکت

کننده لذت بنا هنم بنودن و احسناس محبنت و تعلنق در مینان جمنع          تداعي

کالً نوردن يه حس نیلي مثبت و نوب بنه  »: اش را اينگونه بیان کرد نانواده

من میده، چون ياد اون زماني مي اُفتم کنه همنه دور هنم جمنع بنوديم، يناد       

ه بنوديم کسني بنا    هام که همه دورهم جمع بوديم و توي اون جمعي کن  بچگي

کننم   احساس مني ........نوردن نورد، همه با نوشحالي غذا مي ناراحتي غذا نمي

و اينكه اوقنات ننوش   .....گیره از اينجا هم نشاء ت مي[ نوردن هیجاني من]که 

نها و يه چیزي نوردنها بوده، نه اينكه بگنم فقنط    معموالً توي دور هم جمع بود

 (. 04کننده  مشارکت) «من پُررنگ بوده اونجا بوده، ولي اين قسمت براي

کنند ه ذيل نیز اوقاتي که در جمع نزديكان مشغول ننوردن   مشارکت

يه روز نوب براي ما »: توصیف کرد هستند را به عنوان اوقات نوب زندگي

 «نننوريم اينننه کننه در کنننار هننم هسننتیم و داريننم چیزهنناي نننوب منني

 (.00کننده   مشارکت)

 

 د انسجام خانوادهزير مضمون نما (2-الف

شد که در نانواده  استنباط مي کنندگان هاي برني از مشارکت از گفته

هناي مربنوط بنه     آنها از غذا نوردن در کنار همديگر، بنراي رفنع نگرانني   

بنر اينن اسناس    . شند  احساس تضعیف شدن انسجام نانواده استفاده مني 

 .شكل گرفت «نماد انسجام نانواده»زيرمضمون 

يل از غذا نوردن در کنار همسر، بنه هندف نزدينک    کننده ذ مشارکت

اش اسنتفاده مني    شدن به او و مقابله با احساس ناامني در روابط زناشويي

مي گفنتم  ...... نوردم و مي ها؛ کنارش مي نشستم اون موقع » :کرده است

اين نزديک شندن را شنايد تنوي    . حاال نوب، يه کم کنار همديگه هستیم

ي ديدگاهاش شنانت نداشتم، احساس مي کردم از رو......ديدم نوردن مي

هر راهي که میرم به بن بست مي رسم، تنها راهي که برام مانده که روحیه 

اين بود که مي گم فقط همون لحظه که ........م نوب بشه، همین راه هست

براي نوردنه؛ احساس مي کردم صمیمیت همونجاست و اونجا رو از دست 

 (. 0 کننده مشارکت) «س نطر مي کردمتوي رابطه م احسا. ندم

گفنت؛ در ننانواده آنهنا، از غنذا      مني  کننندگان  يكي ديگر از مشارکت

نوردن دورهمي براي پنهان کنردن تعارضنات ننانوادگي و تسنكین آالم     

نودش هم هر موقنع  [ مامانم..... ]»: شد ناشي از اين تعارضات استفاده مي

کنرد، سنفره    نواست آشتي کنه، توي نونه يه غذاي نوب درست مي مي

اندانت پايین و فكر مي کرد هنر يه زن اينه کنه غنذا درسنت کننه و      مي

 (. 1 کننده مشارکت) «اعضاي نونواده ش رو دور هم جمع کنه

 «پسند يک تفريح قانونی و عامه»مضمون  (ب

هاي فرهنگي و تفريحي که مورد پذيرش هنجار غذا نوردن، به عنوان

. دهنده يكي ديگر از مضامین اين پژوهش بود باشد، شكل قانوني جامعه مي

؛ نوردن به عنوان يک راهكار منورد  کنندگان زيرا از نظر برني از مشارکت

شد که از آن براي بهتنر شندن حالشنان     پذيرش جامعه در نظر گرفته مي

ن کمبنود تننوع   توانسنت هنم جنايگزي    کردند؛ زيرا اين کار مي استفاده مي

تفريحاتي که  امكانات تفريحي جامعه، براي آنها باشد و هم جايگزيني براي

ينک  »بر اينن اسناس مضنمون    . در جامعه منع قانوني يا فرهنگي داشتند

 .شكل گرفت «تفريح قانوني و عامه پسند

کنم تنوي اينران    فكر مي»: هايي در اين رابطه به شرح ذيل است مثال

چون فكر مي کنم فضاهايي که براي تفريح و بنراي  . هلذت نوردن باالترين

وجود نداره [ ما]تخلیه رواني هر انساني بايد وجود داشته باشه، توي جامعه 

و ما نمي تونیم مثالً پاشیم بريم توي يه پنارک عربنده بكشنیم، تنوي ينه      

هايي رو، روي نودمون  مكاني بريم؛ مثال بريم توي پارک بازي کنیم و نگاه

 «باشنیم کنه چنرا اينن اينجورينه، چنرا اينن رفتنار رو مني کننه          نداشته 

من فكر مي کنم علتش فرهنگیه، چون منا تفنريح   » (.04 کننده مشارکت)

اي نداريم ديگه، نمني تنونیم منثاًل اسنتخر بنريم بنا شنوهرم، بنريم          ديگه

رحال تفريحمنون اينن شنده بنريم رسنتوران غنذا       ه به. ديسكويي برقصیم

 (.00 کننده مشارکت) «.....بخوريم

 

 گيری بحث و نتيجه
گینري   هاي اين پژوهش نشان داد؛ هنجارهاي فرهنگي در شكل يافته

همسنو بنا مضنمون    . سنهیم هسنتند   کننندگان  نوردن هیجاني مشارکت

، شواهد پژوهشي نشان داد؛ وعده هاي غذايي «فرهنگ نوردن دورهمي»

هايي بنود   وعدهشد به طور معناداري بزرگتر از  که با افراد ديگر نورده مي

هاي غذايي که در نُلق مثبت  همچنین وعده. شد که به تنهايي نورده مي

هاي غنذايي نُلنق    طور معناداري بزرگتر از وعده شد به و منفي نورده مي

اي در جهنت افنزايش    طور فزايننده  ننثي بود و نُلق و زمینه اجتماعي به

هناي   زيرمضنمون در رابطه با يكي از (. 04)کردند  نطر پرنوري عمل مي

مظهر »، يعني زيرمضمون «فرهنگ نوردن دورهمي» دهنده مضمون شكل

؛ نتايج يک پژوهش کیفني نشنان داد؛   «بخش احساس تعلق و محبت لذت

نوردن اجتماعي يكي از داليلي بود که دانشجويان در اغلنب رويندادهاي   

کنه   کردنند درصنورتي   نوردن شرکت کنند و اغلب دانشجويان گزارش مي

نوردند؛ حتي اگر گرسنه  نشان قصد نوردن داشتند، آنها نیز غذا ميدوستا

هاي يک پژوهش کیفي ديگنر؛ از نظنر بسنیاري از     طبق يافته(. 21)نبودند

، رفتارهاي نوردن هیجاني فعلي آنهنا ينادآور حنوادثي از    کنندگان شرکت

دوران کودکي پیرامون غذا بود که شامل روابنط دلبسنتگي و هنجارهناي    

، (2103)همچنین در پژوهش پديدارشناسي کلنوز  (. 0)نها بود فرهنگي آ

هاي نانوادگي را بنه عننوان    نوردن غذا در مناسبت کننده چندين شرکت
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 و همكاران مرجان مرداني حموله

 ، شماره چهارم0410دوره ششم، زمستان  نشريه فرهنگ و ارتقاي سالمت فرهنگستان علوم پزشكي /641

. گرفتنند  رابطه با غذا براي تأمین راحتي و شادي در نظر مي کننده تقويت

توانند   طبق نظر اين پژوهشگر؛ در بزرگسالي نیاز به حماينت و عشنق مني   

اندازي کند و  هاي شادتر، راه ي را از طريق تفريح در موقعیتنوردن تسكین

همچننین از  (. 20)کنند   تري ايجاد مني  هاي ايمن ها دلبستگي زمان جشن

هنا، غنذا بنراي     کنه در مینان فرهننگ    نظر سناير پژوهشنگران، از آنجنايي   

هايي مانند عروسي، تولد يا بعند از ينک پینروزي ورزشني اسنتفاده       جشن

؛ شايد عواطف مثبت و مصنرف غنذا از طرينق ينادگیري     شود، بنابراين مي

تواند باعث ايجاد رابطه بین غذا  و اين کار مي( 04)شوند  تداعي، مرتبط مي

همچننین در رابطنه بنا زينر     (. 22)و احساسات عشق، گرمي و تعلق شود 

شواهد پژوهشي  «نماد انسجام نانوادهنوردن هیجاني به عنوان »مضمون 

 ننوردن ينک وعنده غنذايي در روز بنه صنورت      اينكنه  نشان داد؛ با وجود 

نانوادگي، تأثیر بیشتري در عنزت نفنس و سیسنتم ارزشني کودکنان در      

هاي ننارج از برنامنه و دوسنتي دارد و     مقايسه با تعامل با مدرسه، فعالیت

آيین وعده غذايي نانوادگي، امكان ايجاد انسجام نانوادگي و تقويت روابط 

رويه و نابجا از غنذا ننوردن    ولي اگر به صورت بي ،(23)آورد  را فراهم مي

دورهمي به عنوان ابزاري براي پوشاندن تعارضات درون نانواده و منحرف 

کردن ذهن افراد نانواده از مشكالت بین فردي اعضاي نانواده، اسنتفاده  

شود؛ به تدريج در نانودآگاه افراد، بین غذا ننوردن و احساسنات عشنق،    

و غنذا ننوردن بنه عننوان     ( 22)شنود   ط برقنرار مني  گرمي و تعلنق ارتبنا  

يا جايگزين احسناس تعلنق و محبنت و دلبسنتگي بنه      ( 04) کننده تداعي

شود؛ هنگامي که افراد با  شود و همین موضوع باعث مي مي( 20)نزديكان 

شوند، نوردن دورهمي را به عننوان مظهنري از    هیجانات منفي مواجه مي

و بدين ترتیب رابطه . واده، در نظر بگیرنداحساس تعلق و نماد انسجام نان

هاي گونناگون   بین نوردن دورهمي و احساس تعلق و محبت، در فرهنگ

، به يكي از ارکان تعامالت اجتمناعي و ننانوادگي تبنديل    (از جمله ايران)

( طور موقت و گذرا  هر چند به)شود، زيرا توان تسكین هیجانات منفي  مي

فرهننگ  »ثر از أي ندارد که نوردن هیجاني متن بر اين اساس تعجب. را دارد

 . باشد «نوردن دورهمي

، اشاره به نوعي از تفريح دارد «پسند يک تفريح قانوني و عامه»مضمون 

طبق . که هم در عرف جامعه پذيرفته شده باشد و هم جرم محسوب نشود

شواهد پژوهشي؛ در فرهنگ کشور ما نوردن در دسته اين نوع تفريحنات  

براساس نتايج يک نظرسنجي کنه در شنبكه اجتمناعي    . آيد ميبه حساب 

تويیتر انجام گرفته بود، غذا نورن يک تفريح همگاني در اينران محسنوب   

براي بسنیاري از منردم   هو، ياالبته طبق نظر سنجي سايت (. 24)شود  مي

ولیكن نگاهي که (. 24)آيد  دنیا هم، غذا نوردن نوعي تفريح به حساب مي

اين پژوهش در مورد بُعد فرهنگي و قانوني اين تفريح در  انکنندگ مشارکت

داشتند، در نتايج نظر سنجي سايت ياهو ديده  تأکیدجامعه ايران روي آن 

هرحال هنجارهاي فرهنگني و قنوانین هرجامعنه اي مرزهناي      به. شد نمي

ولنیكن در جنوامعي کنه آمنار     . اي براي تفريحات دارد تااندازه تعريف شده

، اينكنه  (25)به سرعت رو به افزايش اسنت؛ از جملنه اينران     افزايش وزن

به عنوان يک تفريح قنانوني و منورد    «نوردن دورهمي»ويژه  هنوردن و ب

ترين راهكارها براي بهبود وضعیت نُلقي افنراد   قبول فرهنگ عامه، از رايج

بنر  . آيند  باشد، زنگ نطري براي سالمت عمومي آن جوامع به حساب مي

تر  گذاران جامعه، امكانات تفريحي متنوع رت دارد؛ سیاستاين اساس ضرو

 .ريزي، تدارک و ترويج کنند تري براي افراد جامعه، برنامه و سالم

گیري رفتارهاي سالمت؛ از  درباره اهمیت هنجارهاي فرهنگي در شكل

نظران معتقدند؛ هنجارهاي فرهنگي در تفاسیر  جمله رفتار نوردن، صاحب

ماري از طريق روابط پوينا و تعناملي در تمنام سنطوح     و بیان سالمت و بی

توانند رابطه بین قومیت  شوند و مي تنیده مي -از  ن گرفته تا جامعه-تأثیر

و سالمت را میانجي کنند، حتي بیان  ن را از طريق اعمالي مانند قنوانین  

ازدواج، انتخاب سبک زندگي و قرار گنرفتن در معنرع عوامنل محیطني،     

به عبارتي؛ هنجارهاي فرهنگي در سطوح فردي . دهند مي تحت تأثیر قرار

و گروهي، در رفتارهاي مرتبط بنا سنالمتي ماننند ر ينم غنذايي، مصنرف       

  (.26)دنانیات و ورزش نقش اساسي دارند 

 

 تقدير و تشکر 
ي شناسن  رواننامنه دکتنري    هاي پايان اين مقاله حاصل بخشي از يافته

باشند و داراي   نوردن هیجاني مي سالمت در زمینه تحلیل پديدارشناسي

، از کمیته انالق دانشگاه آزاد IR.IAU.K.REC.1399.006مجوز انالق با کد 

وسنیله از تمنام افنرادي کنه بنه عننوان        بدين. باشد اسالمي واحد کرج مي

وقت نود را در انتیار پژوهشگر قرار دادند و تمام کسناني   کننده مشارکت

در اين پژوهش را فراهم کردنند،   دگانکنن که امكان دسترسي به مشارکت

 .آيد تشكر به عمل مي
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Abstract 
Background: Emotional eating is highly prevalent among obese Iranian women.We analyzed the lived experiences 

of young Iranian women with obesity in relation to cultural norms regarding the emotional eating. 

Methods: A qualitative study was conducted using a hermeneutic phenomenological approach. A purposive 

sampling method was used to select 17 young women who had experienced emotional eating and who a body mass 

index of 30 or higher. Diekelmann and colleagues’ method was used to analyze the data collected through 

semistructured, individual, and face-to-face interviews.  

Results: In the analysis of the data, two themes have been identified both highlighting the role that cultural norms 

play in the development of emotional eating behavior. The first theme, "collective eating culture", had two sub-

themes: "pleasant manifestation of the feeling of belonging and love" and "symbol of family cohesion". The second 

theme was titled "a legal and popular pastime", indicating that eating is considered a common entertainment for 

women in Iran that is undertaken frequently for the purpose of relieving negative emotions. Cultural norms 

associated with food consumption as a collective activity as well as eating as a legal and popular pastime have been 

found to be associated with feeling of belonging to family and to eliminate concerns relating to maintaining family 

cohesion. 

Conclusion: Considering that in Iran; "collective food eating " as a solution to improve mood, is a very common 

cultural norm in this society. It is associated with the feeling of belonging to relatives and eliminates family cohesion 

concerns. Aside from this, eating has become a popular and legal form of entertainment, especially for women, in 

which negative emotions are relieved frequently, thus it is considered an alarming trend for society’s public health. 
 
Keywords: Culture, Emotional Eating, Hermeneutics, Lived Experiences, Obesity 
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