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Examining the causal model of
depression based on lifestyle components
and social health as mediator factor

آزمون مدل علّی افسردگی براساس مؤلفههای سبک زنددگی بدا
میانجیگری سالمت اجتماعی
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چکیده

Abstract

هدف این پژوهش آزمون مدل علّیي افسیردگي براسیا

مؤلفیههای سیبک زنیدگي بیا

میانجيگری سالمت اجتماعي بود .جامعۀ آماری پژوهش حاضر کلیه افراد باالی  3۸سیال
شهر اهواز بودند که به روش نمونیهگیری تصیادفيِ چنید مرحلیهایِ خوشیهای و براسیا
برآورد حجم نمونۀ کوکران ،از بین آنان  1۸1نفر انتخاب شدند .دادههای این پیژوهش بیا
استفاده از پرسشنامۀ سبک زندگي ارتقادهنده سالمت والکر و پلیرکیي ( ،)3۳۳۱سیالمت
اجتماعي کییز ( )۲00۴و نسخه دوم پرسشنامه افسردگي بک ( )3۳۳۱جمعآوری شدند.
شیوع افسردگي بالیني در جمعیت مورد مطالعه  ٪3۱بود .نتایج تحلیل مسیر بیانگر تأیید
برازش مدل فرضي پژوهش بود .سبک زندگي با سالمت اجتماعي و افسردگي ارتباط دارد
و سالمت اجتماعي نقش واسطه ای در رابطه بین سبک زندگي و افسردگي دارد .همچنین
ضرایب تحلیل مسیر در این مدل نشان داد تغذییه ،مسیئولیتپیذیری در ببیال سیالمت،
فعالیت جسمي و رشد معنوی اثر مستقیم و غیر مستقیم معناداری بر افسردگي دارند.
واژگان کلیدی :سبک زندگي ،سالمت اجتماعي ،افسردگي

The aim of this study was to test the causal model of
depression based on lifestyle with mediation role of
social health. The study sample was consisted of all
individuals over 81 years old who was selected by
multistage random cluster sampling method. Based on
the estimated Cochran of the sample, 313 individuals
were selected. Instruments for gathering data were
health promoting lifestyle questionnaire (Walker and
polerrcky, 8991), Keyes social health (4002) and the
Beck Depression Inventory II. The prevalence of
depression have been estimated 81% in this population.
There have associations between life style, social health
and depression. Social health has a mediator role in the
relationship between life style and depression. Findings
of the path analysis also showed that nutrition,
responsibility for the health, exercise and spiritual
growth had significant direct and indirect effect on
depression.
Key Words: Life Style, Social Health, depression
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علي بیگ
فصلنامه علمی-پژوهشی پژوهش در سالمت روانشناختی ،دوره یازدهم ،شماره اول ،بهار ۶۹۳۱
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مقدمه

مؤلفههای سبک زندگي عبارت است از تغذیه ،ورزش،
روابط بینفردی ،مدیریت استر  ،مسؤولیتپذیری در ببال
سالمت و رشد معنوی ،در بروز یا کنترل اختالل افسردگي .در
بررسيهای انجامگرفته پیرامون تغذیه ،افسردگي و بیماریهای
رواني مشخص شد که تعداد کمي از مردم ،از ارتباط بین
تغذیه و افسردگي آگاه هستند؛ در حالي که آنها اطالعات
جامعي از ارتباط بین کمبودهای تغذیه و بیماری جسمي
دارند .تغذیه معموال ميتواند نقش کلیدی در شروع ،شدت و
طول مدت افسردگي داشته باشد (تره واتو.)۲03۲ ،
بياشتهایي ،وعدههای غذایي نابص و یا تمایل برای خوردن
غذاهای شیرین در افراد افسرده بیشتر از افراد عادی مشاهده
ميشود (راو و همکاران .)۲00۸ ،۸یکي دیگر از عوامل خطر
زندگي افراد افسرده ،همانطور که در مفهوم سبک زندگي
آدلر هم مطرح است ،روابط و کنشهای اجتماعي است .نوع
روابط و کنشهای اجتماعي ،یکي از شاخصهای مهم در
شناسایي بزرگساالنِ در معرض خطر افسردگي است (پاهکاال و
همکاران .)۲00۱ ،۳در پژوهشي که بر روی بزگساالن آمریکایي
بین  ۲۱–۷۱سال ،طي ده سال در مورد موضوعاتي مانند:
حمایت اجتماعي ،فشار اجتماعي و اندازهگیری کیفیت رابطه
انجام گرفت؛ مشخص شد که افسردگي در میان کساني بیشتر
بود که از حمایت اجتماعي پایین برخوردار هستند .همچنین
مشخص شد که کیفیت پایین روابط با همسر و خانواده هر
کدام به طور مستقل خطر ابتال به افسردگي را ميافزاید (تایو و
همکاران .)۲03۴ ،30در برن ۲3داشتن روابط عاطفي مناسب
با همسر و دوستان ،و نیز توانایي بربرای ارتباط و تعامل
سازنده با تمامي اعضای جامعه ،از معیارهای مهارت عاطفي و
ارتباطي در بحث سالمت و پیشگیری از اختالالت رواني
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تأمین سالمت ابشار مختلف جامعه یکي از مهمترین مسائل
اساسي هر کشور است که باید آن را از دیدگاه جسمي ،رواني
و اجتماعي مورد توجه برار داد .برحسب مطالعات ،میزان
شیوع اختالالت رواني در کشورهای در حال توسعه رو به
افزایش است .اما در برنامهریزیهای توسعۀ اجتماعي-
ابتصادی پایینترین اولویت به این اختالالت داده ميشود
(کاپالن و سادوک .)۲03۱ ،3بر پایۀ پیشبینيهای
پژوهشگران بینالمللي ،سهم اختالالت خلقي از سال  3۳۳0تا
سال  ۲0۲0به ترتیب ،از رتبۀ چهارم به رتبۀ دوم جابهجا شده
است (سازمان جهاني بهداشت .)۲00۸ ،۲مطالعات
شیوعشناسي در دنیا نشان ميدهد که افسردگي اساسي در
میان نوجوانان و جوانان شایع است (تره واتو.)۲03۲ ،1
افسردگي جزء بیماریهایي است که به دلیل اهمیت و شیوع،
نزد روانشناسان و روانپزشکان به «سرماخوردگي رواني»
شهرت دارد (تاسیک و همکاران .)۲00۲ ،۴در بین بیماریهای
غیرکشنده ،افسردگي باالترین آمار را دارد و حجم زیادی از
منابع عمومي سالمت را به دلیل هزینههای بابل توجه بر فرد
تحمیل ميکند و از سویي تأثیرات مخربي بر جامعه به دنبال
دارد که از آن جمله ميتوان به کاهش حوصله و انگیزه در
زندگي فردی ،کار و امور اجتماعي اشاره کرد (منتظری و
همکاران .)31۳۲ ،افسردگي علل مختلفي دارد .تعیین یک
دلیل خاص برای افسردگي کمي دشوار است (داویدیان،
 .)31۳۲از جمله عوامل اثرگذار بر روان پدیدآیي افسردگي در
افراد ،سبک زندگي ۱است .سبک زندگي روشي است که هر
فرد برای گذراندن زندگي و با هدف دستیابي به سالمتي و
تعادل جسمي و رواني در پیش ميگیرد (تودا و موریموتو،۱
 .)۲003شالودۀ سبک زندگي ،از همان اوایل کودکي یعني در
سنین چهار یا پنج سالگي ریخته ميشود .به نظر مي رسد در
شکلگیری سبک زندگي ،حق تقدم با عوامل اجتماعي نقش
زیادی دارند .با توجه به اینکه سبک زندگي ،ميتواند نقش
تعیین کنندهای در حفظ و ارتقاء سالمت و پیشگیری از
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بیماریها داشته باشد و الگوی سالمتي و بیماریها را بویا
متأثر سازد؛ یکي از اهداف تعیینشدۀ سازمان جهاني بهداشت
تا سال ،۲0۲0ارتقاء سبک زندگي سالم در افراد جامعه است.
براین اسا  ،کشورها ميبایست راهبردهایي را که در بهبود
زندگي فردی و اجتماعي مؤثرند ،در دستور کار خود برار دهند
(سالموراگو و همکاران.)۲033 ،۷
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ورزش یکي دیگر از وجوه سبک زندگي است که با
افسردگي رابطه دارد .اثر محافظتکنندگي ورزش بر افسردگي
و نیز اثرات آن بر رفتار در طول زمان تأیید شده است .حفظ
فعالیت منظم ورزشي در طي یک دوره نسبتا طوالني ممکن
است در برابر ظهور سطوح بالیني مربوط به عالیم افسردگي از
جمله بر سطح عوامل خطر ،التهاب و بیماری بلبي-عروبي
محافظت کند (کوین و همکاران .)۲00۷ ،3در مطالعهای که با
هدف بررسي رابطۀ ورزش بر افسردگي زنان سالمند انجام شد،
مشخص شد که عالیم افسردگي در زناني که دارای فعالیت
بدني مستمر هستند ،کمتر از کساني است که فعالیت بدني
انجام نميدهند (ایگور و همکاران.)۲00۸ ،۲
در تحقیقي ارتباط بین سبک زندگي و کیفیت زندگي بر
افسردگي پرستاران شاغل در بیمارستانهای شهر ایالم با
استفاده از روش تحلیل مسیر بر روی ۲0۲پرستار بررسي شده
است و در این تحقیق سبک زندگي و کیفیت زندگي به عنوان
متغیر برونزاد و افسردگي به عنوان متغیر درونزاد در نظر
گرفته شدهاند .نتایج بیانگر آن است که برحسب مدل نهایي
تحلیل مسیر؛ مدل مؤلفههای سبک زندگي بر افسردگي چهل
و هشت درصد از تغییرات متغیر افسردگي را نسبت به
متغیرهای مستقل دیگر در مدل تبیین ميکند .همچنین از
بین بعد رواني و بعد جسميِ کیفیت زندگي نیز مشخص شد،
بعد رواني تاثیر بیشتری روی افسردگي دارد (کساني و
همکاران.)31۳1 ،
سالمت رواني و اجتماعي افراد ،تحت تأثیر دامنهای از عوامل
روانشناختي ،جامعهشناختي و جمعیتشناختي برار دارد
(کییز .)۲00۴ ،1در کشور ما با وجود کاستيهای موجود ،به
خصوص در مناطق محروم ،برای سالمت جسمي افراد گامهای
مناسبي برداشته شده است .اما آنچه نبود آن در تمام
عرصههای کشور محسو است ،بيتوجهي به ابعاد رواني و
اجتماعي سالمت است .این بيتوجهي به جنبۀ اجتماعي
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معرفي شده است که اهمیت سالمت اجتماعي را بیشتر نشان
ميدهد (تاسیک و همکاران.)۲00۲ ،
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سالمت در عصر ارتباطات و جهانيسازی ،موجب افزایش
آسیبپذیری افراد در ابعاد رواني ،خودکشي ،گرایش به مصرف
دخانیات ،فرار از خانه ،افت تحصیلي و سایر آسیبهای
اجتماعي ميشود و از جمله موضوعاتي است که باید به آن
توجه خاص شود (محسني تبریزی و سیدان .)31۸۳ ،واکاوی
عوامل موجود پیرامون افسردگي نشان ميدهد که عمدتا از
مدل زیستي -رواني -اجتماعي ،برای تبیین سالمت و بیماری
استفاده ميشود .بنابراین اثر متغیرهایي که جنبۀ اجتماعي
دارند ،بر افسردگي بررسي ميشود .این موارد شامل جنس،
سن ،نژاد ،وضعیت تأهل ،تحصیالت ،پایگاه ابتصادی-
اجتماعي ،مهارتهای ارتباطي ،مذهب ،سرمایۀ اجتماعي،
شبکههای اجتماعي و حمایت اجتماعي است (کیمن و
التیمر .)۲00۸ ،۴محسني تبریزی و سیدان ( )31۸1در
پژوهشي با عنوان منشاء اجتماعي بیماری افسردگي زنان،
ضمن بررسي منشاء اجتماعي بیماری افسردگي بیان مي کنند
که فشارهای رواني زنان غالبا ناشي از مسائل و حوادث
اجتماعي است .در تحقیقات دیگری مشخص شده است
بيبانوني ،بيعدالتي و نابرابری که مانع از تحقق سالمت
اجتماعي در جامعه ميباشند ،نقش مهمي در افزایش شیوع
افسردگي دارند .در جامعهای که بانون به درستي اجرا نشود و
بانونگریزی در سطح باالیي باشد ،افراد بیشتری مبتال به
افسردگي خواهند شد (داویدیان .)31۳۲ ،در ایران میزان
شیوع افسردگي ۲0درصد اعالم شده است (منتظری و
همکاران .)31۳۲ ،اختالل افسردگي و عوامل آن چنانچه
مورد شناسایي ،پیشگیری و درمان برار نگیرد ميتواند
پتانسیل و رشد شناختي ،عاطفي و اجتماعي شهروندان را
تحت تأثیر برار دهد (تایو و همکاران .)۲03۴ ،پژوهشگر در
این مطالعه تالش نمود تا با به کارگیری مفهوم بین رشتهای
سبک زندگي و سالمت اجتماعي و تعمیق دادن این مفاهیم به
لحاظ رواني و اجتماعي از هنجارهای پنهاني که در اذهان،
باورها ،شخصیت ،خلقوخو و رفتارهای مردم یک جامعه بابل
مشاهده است ،سر در آورد و از جهتگیریها و الگوهای
موجود یا در حال شکلگیریِ ایرانیان که به نوعي با افسردگي
رابطه دارد؛ به نحو وابعبینانهای تفسیر به دست آورد .بر این
اسا پژوهش حاضر بر آن است تا با آزمودن الگوی
پیشنهادی ،رابطۀ مستقیم و غیرمستقیم سبک زندگي بر
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متغیر برونزاد

متغیر میانجی

متغیر درونزاد

تغذیه
فعالیت جسمی
افسردگی

مسئولیت پذیری در
قبال سالمت

مدیریت استرس
روابط بین فردی
رشد معنوی

شکل  .3مدل پیشنهادی اثر مستقیم و غیرمستقیم سبک زندگي بر افسردگي

شهر اهواز در سال  31۳0از بین خانوارهای ساکن شهر اهواز
برگزیده شدند .از میان مناطق هفتگانه شهر اهواز و بر مبنای
وزن جمعیتي مناطق ،سه منطقه انتخاب ،و فهرستي از
محلههای هر منطقه تهیه شد .هر منطقۀ شهری اهواز دارای
3۲محله است که با توجه به ویژگيهای جمعیتي محالت،
جمعا ۳محله در سطح شهر اهواز و از هر محله ،چهار بلوک و
از هر بلوک؛ ده خانوار و در ادامه افراد 3۸سال به باالی مورد
نظر انتخاب شدند .شیوۀ مراجعه و اجرا بدین شرح است که
پژوهشگر با مراجعه به درب منازل خانوارها و ارائۀ مجوز و
معرفي خود ،پس از توجیه کامل پیرامون مطالعه و اخذ

روش پژوهش
الف) جامعه و نمونه
پژوهش حاضر از نوع پژوهشهای بنیادی و در چارچوب
طرحهای همبستگي است .جامعۀ آماری این مطالعه ،شامل کلیۀ
افراد  3۸سال به باالی شهر اهواز است که در سال  31۳۴در این
شهر ساکن بودند .حجم نمونه این طرح برمبنای فرمول کوکران
ي
محاسبه و از میان شهروندان اهوازی به شیوۀ نمونهگیری تصادف ِ
خوشهایِ چندمرحلهای ،تعداد  1۸1نفر انتخاب شدند .این افراد
بر مبنای آخرین سرشماری مرکز آمار ایران و دادههای جمعیتي

3۱
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سبک زندگی

سالمت اجتماعی
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افسردگي را مورد بررسي برار دهد .بر مبنای این مدل،
مؤلفههای سبک زندگي به عنوان متغیر برونزاد ،متغیر
سالمت اجتماعي به عنوان متغیر میانجي و متغیر افسردگي به
عنوان متغیر درونزاد یا مالک ،در نظر گرفته شده است.
شکل 3الگوی پیشنهادی پژوهش حاضر را نشان ميدهد.

عبداالمیر گاطع زاده و همکاران

 )۲پرسشنامه سالمت اجتماعي :این پرسشنامه  11مادهای
است و دارای  ۱خرده مقیا است که توسط آبای کییز در
بنیاد علمي مک آرتور ایاالت متحده آمریکا در سال ۲00۴
ساخته شده است و در چندین دوره مطالعاتي روایي و پایایي
آن مورد آزمون وابع شده است (کییز .)۲00۴ ،این ابزار به
صورت کامال موافق= ۱و کامال مخالف= ۱نمرهگذاری ميشود.
مقادیر آلفای کرونباخ به دست آمده در این پرسشنامه ،برای
کل سواالت سالمت اجتماعي  0/۸0و برای خردهمقیا ها بین
 0/۷۲الي  0/۸۱بود .در این پژوهش آلفای کرونباخ متغیر
سالمت اجتماعي  0/۸۴۱به دست آمد.
 )1نسخۀ دوم پرسشنامۀ افسردگي بک :این پرسشنامه در

ب) ابزار

طي چهل سال اخیر بهترین و پراستفادهترین ابزار برای
شناسایي افسردگي بوده است .پرسشنامۀ افسردگي بک دو در
سال  3۳۳۱برای هماهنگي بیشتر با مالکهای DSM-IV
مورد بازنگری برار گرفت .این پرسشنامه برای سنجش شدت
افسردگي در بزرگساالن و نوجوانان 31سال به باال طراحي
شده است .پرسشنامه افسردگي بک دو ) (BDI-IIدارای ۲3
گویه است .هر گویه از  0تا  1نمرهگذاری ميشود و بنابراین
فرد ميتواند نمرهای بین  0تا  ۱1کسب کند (بک .)3۳۳۱ ،در
تحقیق حاضر پایایي پرسشنامۀ مربوطه با استفاده از آلفای
کرونباخ  0/۸10محاسبه شد.

به منظور جمعآوری دادهها از پرسشنامۀ سبک زندگي
ارتقادهندۀ سالمت ۲والکر و پلیرکي ،1پرسشنامۀ سالمت
اجتماعي ۴کییز و نسخه دوم پرسشنامۀ افسردگي بک،۱
استفاده شد.
 )3پرسشنامۀ سبک زندگي ارتقادهندۀ سالمت :این
پرسشنامه  ۱۲سؤالي توسط والکر و پلیرکي ( )3۳۳۱ساخته
شده است .این ابزار رفتارهای ارتقادهندۀ سالمت را در  ۱بعد
اندازهگیری ميکند :تغذیه ،فعالیت جسمي یا ورزش،
مسؤولیتپذیری در ببال سالمت ،مدیریت استر  ،روابط بین

یافته ها

1 . Schumacker & Lomax
4. Health Promoting Lifestyle Questionnaire
3. Walker & Polerrcky
2. Social Health Qestionnaire
1. Beck Depression Inventory. II

براسا داده های به دست آمده مشخص شد شدت افسردگي در  ٪ ۴0از
افراد در سطح خفیف ٪۴۱ ،در سطح متوسط تا شدید و  ٪3۱در سطح
بالیني برار دارد.

3۷
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رضایتنامه کتبي نسبت به همکاری ،تکمیل اطالعات و
پرسشنامههای افراد هر خانوار ابدام نمود .به منظور یکنواختي
اجرا نیز ۱ ،نفر به عنوان آزمونگر و دو نفر به عنوان ناظر انتخاب
شدند که با گذراندن کارگاه آموزشي و ایفای نقش مؤثر برای
بربراری ارتباط و راهنمایي تکمیل پرسشنامهها آموزش دیدند.
پرسشنامههای گردآوری شده پس از پاالیش و اطمینان از صحت
دادهها جهت تجزیه و تحلیل آماری آمادهسازی شدند .به منظور
پاسخ به فرضیههای تحقیق ،از ماتریس همبستگي و روش تحلیل
مسیر استفاده شد .از آنجایي که در این پژوهش بحث اصلي
بررسي نظام روابط حاکم بر متغیرهای پیشبین ،میانجي و مالک
است؛ استفاده از ترسیم نمودار مسیر الزم بود .بدین ترتیب نمودار
مسیر به منظور بررسي روابط مجموعهای از متغیرها ترسیم شد
تا بتوان از طریق آن مجموعه ای از فرضیهها را در بالب یک مدل
بررسي کرد .برای بررسي معنيداریِ ضرایب حاصل از نمودا ِر
مسیرِ مدل ،از شاخص  T-valueاستفاده شد .در صورتي که
مقدار این شاخص بزرگتر از  3/۳۱و  ۲/۱۸باشد ،ضریب مورد نظر
به ترتیب؛ به لحاظ آماری در سطح  0/0۱و  0/03معنيدار است.
این شاخصها تأثیر مطلق هریک از زیر مقیا های مورد بررسي
بر خرده مقیا های سطح باالتر یا در نهایت مقیا را فراهم
ميکنند (شوماخر و لوماکس .)۲00۴ ،3برای برازش مدل نظری
به دادهها از نرم افزارهای  SSPS ۲0و  Lisrel ۸/۷استفاده شد
و مقادیر  Pکمتر از  0/0۱معنادار در نظر گرفته شد.
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فردی ،رشد معنوی و خودشکوفایي .نسخۀ فارسي آن در شهر
بزوین توسط زیدی و همکاران ( )31۳0ترجمه و روایي و
پایایي آن محاسبه شده است .نسخۀ فارسي در  ۴۱۱نفر با
استفاده از روش نمونهگیری در دستر از مراجعهکنندگان به
30مرکز درمانيِ شهر بزوین ،مورد آزمون برار گرفت .جهت
تعیین اعتبار یا پایایي ابزار از روش بازآزمایي با فاصلۀ دو هفته
و از روش ضریب آلفای کرونباخ برای بررسي تجانس دروني
استفاده شد .ضریب آلفای کرونباخ برای کل ابزار  0/۸۲و برای
زیر شاخههای آن از  0/۱۴تا  0/۳۴بود .که همه موارد
همبستگي بابل ببولي داشتند .در این مطالعه آلفای کرونباخ
متغیر سبک زندگي  0/۳3۱به دست آمد.

عبداالمیر گاطع زاده و همکاران

ها

مقیا

سبک زندگي

میانگین

انحراف
استاندارد

کمترین
نمره

باالترین
نمره

31۸/۱۲

۲۲/۱۷۷

۸۷

۲00

سبک
زندگي

فعالیت
جسمي

تغذیه

مسئولیت
پذیری در
ببال
سالمت

مدیریت
استر

روابط بین
فردی

رشد
معنوی

افسردگي

3

3۴/۴۲

۱/۱۱۴

۷

۲۸

0/۷۴3
()0/00

0/۴۴۱
()0/000

3

مسئولیت پذیری
در ببال سالمت

۲0/۸۴

1/۷10

۷

۲۸

0/۱۴3
()0/000

0/۲۴۱
()0/000

0/1۴۱
()0/000

3

مدیریت استر

۲0/1۱

3۴/1۱3

30

13

0/۸3۷
()0/000

0/۴۲۷
()0/000

0/۱۱۳
()0/000

0/۱۳3
()0/000

3

روابط بین فردی

3۷/3۱

1/۳۸۱

۸

۲۷

0/۸0۱
()0/000

0/۴۲3
()0/000

0/۱۱۸
()0/000

0/۱۲۱
()0/000

0/۳۸1
()0/000

3

رشد معنوی و
خود شکوفایي

11/۸0

۱/۴۲۳

3۷

۴۴

0/۷۴۳
()0/000

0/1۸۴
()0/000

0/1۷۱
()0/000

0/۴۳۱
()0/000

0/۱01
()0/000

0/۱۳0
()0/000

3

میزان افسردگي

3۳/۸۷

۳/۷۱۷

3

۴3

-0/۴۲0
()0/000

-0/۲۱۷
()0/000

-0/۲۴۲
()0/000

-0/1۸۱
()0/000

-0/1۳۳
()0/000

-0/1۳0
()0/000

-0/1۸0
()0/000

3

سالمت اجتماعي

331/۲۴

3۴/۴۳۸

۷۱

3۱0

0/۴۸۳
()0/000

0/3۲3
()0/0۲۷

0/3۸۳
()0/003

0/۱0۸
()0/000

0/3۴0
()0/00۸

0/۴۳۸
()0/000

0/۱۱۱
()0/000

-0/۱0۸
()0/000

فعالیت جسمي

در جدول ۲همبستگي پیرسون مربوط به متغیر سبک

ميتوان از روش تحلیل مسیر ،روابط چندگانه بین متغیرهای

زندگي و مؤلفههای آن شامل :تغذیه ،فعالیت جسمي،

پژوهش را با استفاده از نرم افزار لیزرل بررسي کرد .در ادامه به

مسئولیت در ببال سالمتي ،مدیریت استر  ،روابط بین

بررسي مدل ع ّلي افسردگي براسا

مؤلفههای سبک زندگي

فردی ،رشد معنوی و خودشکوفایي و متغیرهای سالمت

(تغذیه ،فعالیت جسمي ،مسئولیتپذیری در ببال سالمت،

اجتماعي و افسردگي گزارش شده است .تمام ضرایب

مدیریت استر  ،روابط بین فردی ،رشد معنوی) و متغیر

همبستگي بین متغیرها در سطح  0/03معنادار است .با توجه

میانجي سالمت اجتماعي پرداخته شده است.

به اینکه مفروضات تحلیل مسیر در این پژوهش بربرار است،
جدول .1شاخصهای نیکویي برازش مدل
ریشه
میانگین
مجذورات
تقریب

شاخص نیکویي
برازش

شاخص تعدیل
شده نیکویي
برازش

خطای

شاخص برازش
تطبیقي

GFI
≥0/۳

AGFI
≥0/۳

CFI
≥0/۳

NFI
≥0/۳

0/۳۳

0/۳۲

0/۳۳

0/۳۳

شاخص برازش

مجذور خي

نسبت خي دو
به درجه آزادی

عنوان آماری

Χ۲

Χ۲/df

RMSEA
≤0/3

۲/۱۱۸

0/0۱۳

≤1

حد مطلوب
مقدار بدست آمده

۲0/۴۷

3۸

شاخص برازش
بهنجار

شاخص
برازش
بهنجار نشده
NNFI
≥0/۳
0/۳۸

3
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3۸/1۱

1/۸۸0

۷

۲۸

0/۱۴۲
()0/000

3

تغذیه

سالمت
اجتماعي
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جدول  .۲همبستگي پیرسون بین متغیرهای سبک زندگي ،سالمت اجتماعي و افسردگي
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در جدول فوق شاخصهای مدل با معیارهای برازش ارائه
شده ،مقایسه شد .با توجه به جدول مشاهده ميشود که
شاخص اول برای برازش ،یعني خيدو ،مناسب است .مقادیر
شاخص نیکویي برازش ( ،)GFIشاخص تعدیلشدۀ نیکویي
برازش ( ،)AGFIشاخص برازش تطبیقي ( ،)CFIشاخص
نرمشدۀ برازش ( )NFIو شاخص برازش هنجارنشده
( )NNFIدر حد خیلي خوبي برای پذیرش مدل ،برار دارند.
شاخصهای به دست آمده مؤید برازش خوب مدل بود ،در
نتیجه فرض پژوهشي مبتني بر برازش مدل تأیید شد .در
ادامه به بررسي اثرات مستقیم متغیر برونزاد مؤلفههای سبک
زندگي (تغذیه ،فعالیت جسمي ،مسئولیتپذیری در ببال
سالمت ،مدیریت استر  ،روابط بینفردی ،و رشد معنوی) و
میانجي (سالمت اجتماعي) بر متغیر مالک (افسردگي) و
همچنین اثرات متغیر میانجي بر متغیر مالک پرداخته شده
است .شکل ۲الگوی پیشنهادی پژوهش حاضر همراه با ضرایب
استاندارد مسیرها را نشان ميدهد.

همانطور که در شکل ۲مشاهده ميشود ،وجود رابطه ،حاکي
از اثر مستقیم و غیرمستقیم سبک زندگي بر افسردگي است.

جدول  .۴اثرات مستقیم و غیرمستقیم خرده مقیا های سبک زندگي بر افسردگي با واسطهگری سالمت اجتماعي

مسیر

شاخص

تغذیه← سالمت اجتماعي ← افسردگي

اثر مستقیم اثر غیرمستقیم

اثر کل

ضریب رگرسیون استاندارد

-0/3۱

0/0۱

-0/30

ضریب رگرسیون غیر

-0/1۷

0/3۴

-0/۲1

استاندارد

فعالیت جسمي ← سالمت اجتماعي ← افسردگي

**

**

T

-1/01

۲/۱۳

-3/۸0

ضریب رگرسیون استاندارد

-0/10

0/0۱

0/01

ضریب رگرسیون غیر

-0/0۴

0/0۸

0/0۴

استاندارد
T

**-۲/33

*۲/3۳

**0/۴۸

مسئولیت پذیری در ببال سالمت ← سالمت اجتماعي ←

ضریب رگرسیون استاندارد

-0/3۸

-0/0۱

-0/۲1

افسردگي

ضریب رگرسیون غیر

-0/۴1

0/033

-0/۱۴

استاندارد
مدیریت استر

← سالمت اجتماعي ← افسردگي

T

**-۲/۸۷

**-3/۳3

**-1/۴3

ضریب رگرسیون استاندارد

0/۲۱

-0/0۴

0/۲3

ضریب رگرسیون غیر

0/۴۳

-0/0۷

0/۴۲

استاندارد
T

3۳

0/۸۷

-0/1۲

0/۱۳
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شکل .۲الگوی پیشنهادی پژوهش همراه با ضرایب استاندارد
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روابط بین فردی ← سالمت اجتماعي ← افسردگي

ضریب رگرسیون غیر

-0/۱۱

-0/۲۲

-0/۷۳

استاندارد
رشد معنوی ← سالمت اجتماعي ← افسردگي

T

-0/۳۴

-0/۳۱

-3/۲1

ضریب رگرسیون استاندارد

0/0۲

-0/3۷

-0/3۱

ضریب رگرسیون غیر

0/01

-0/۲۷

-0/۲۴

استاندارد
T

*

-۲/۲3

**

-۱/03

*

-۲/1۱

* p≥0/03** ،p≤0/0۱
همانطور که در جدول فوق مشاهده ميشود ،اثر مستقیم
تغذیه بر افسردگي در این مدلِ مورد بررسي ،در سطح
 p≤0/03معنادار است .همچنین اثر غیرمستقیم آن نیز با
میانجيگری سالمت اجتماعي نیز در سطح  p≤0/03معنادار
است .اثر مستقیم فعالیت جسمي بر افسردگي در این مدل
معنادار است و اثر غیرمستقیم آن در سطح  p≤0/0۱معنادار
است .در مورد متغیر مسئولیتپذیری در ببال سالمت نیز
مشاهده ميشود که اثر مستقیم و غیرمستقیم آن در سطح
 p≤0/03معنادار شد .اثر مستقیم رشد معنوی بر افسردگي نیز
معنادار است و اثر غیرمستقیم آن در سطح  p≤0/03نیز
معنادار است .همچنین مشاهده ميشود درباره مولفه های
مدیریت استر و روابط بین فردی هیچ کدام از اثرات
مستقیم ،غیرمستقیم و کل معنادار نیست .بنابراین ميتوان
گفت که متغیر مدیریت استر و روابط بینفردی بر
افسردگي تأثیر معنادار نداشته و همچنین سالمت اجتماعي
نیز در رابطه مدیریت استر با افسردگي و همچنین روابط
بینفردی با افسردگي نقش میانجي ندارد.

است .بنابراین برازش مدل اندازهگیری تأیید شد .این یافته با
نتایج پژوهشهای تایو و همکاران ( ،)۲03۴تره واتو (،)۲03۲
راو و همکاران ( ،)۲00۸کوین و همکاران ( ،)۲00۷پاهکاال و
همکاران ( ،)۲00۱سعیدیمهر و همکاران ( ،)31۳۱محسني
تبریزی و سیدان ( )31۸1همسو و همخوان است .فرضیۀ دوم
این بود که مؤلفههای سبک زندگي (تغذیه ،ورزش،
مسئولیتپذیری در ببال سالمت ،مدیریت استر  ،روابط
بینفردی ،رشد معنوی و خودشکوفایي) بر افسردگي اثر
مستقیم دارند .یافتههای پژوهشي نشان داد که از میان
مؤلفههای سبک زندگي :تغذیه ،مسئولیتپذیری در ببال
سالمت ،ورزش و رشد معنوی اثر مستقیم معناداری بر
افسردگي دارد .اما مؤلفۀ مدیریت استر

و روابط بینفردی

اثر مستقیم معناداری بر افسردگي ندارد .یافتههای تحلیل
مسیر نشان ميدهد بین مؤلفههای سبک زندگي و افسردگي

بحث و نتیجهگیری

رابطۀ معناداری وجود دارد.

هدف این پژوهش آزمون مدل علّي افسردگي براسا

فرضیۀ سوم عبارت بود از این که مؤلفههای سبک زندگي

مؤلفههای سبک زندگي با میانجيگری سالمت اجتماعي و

(تغذیه ،ورزش ،مسئولیتپذیری در ببال سالمت ،مدیریت

بررسي برازش مدل بوده است .لذا به منظور دستیابي به این

استر  ،روابط بینفردی ،رشد معنوی و خودشکوفایي) با

هدف ،پژوهش حاضر در بالب سه فرضیه تنظیم شد .فرضیۀ
اول این بود که مدل علّي افسردگي براسا

میانجيگریِ سالمت اجتماعي ،بر افسردگي اثر غیرمستقیم

سبک زندگي با

دارد .همانگونه که یافتههای پژوهشي نشان داد سالمت

میانجيگری سالمت اجتماعي با دادههای به دست آمده،

اجتماعي در رابطۀ بین تغذیه ،مسئولیتپذیری در ببال

برازش دارد .محاسبه شاخصهای برازش مدل اندازهگیری
۲0
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سالمت ،ورزش و رشد معنوی با افسردگي نقش میانجي دارد.

استر

و روابط بینفردی نیز اثر غیرمستقیم

و تشخیص زودهنگام استر

است که ميتواند به

معنادار بر افسردگي ندارد .بررسي فرضیههای دوم و سوم با

کاهش تعارضات منفي استر

یافتههای حاصل از مطالعات کیمن و التیمر ( ،)۲00۸ایگور و

 .)31۳۱در این مطالعه به نظر ميرسد منابع استر

همکاران ( ،)۲00۸راو و همکاران ( ،)۲00۸کوین و همکاران

کنترل آن توسط افراد شناسایي نشده و افراد برای کاهش

( ،)۲00۷تاسیک و همکاران ( ،)۲00۲فیلیپ و هرتسلک

شدت فشار ،ابدام یا برنامهای در پیش نداشتند ،شاید به نوعي

( ،)۲000رضویان و همکاران ( ،)31۸۸همسو و هم جهت

ميتوان گفت که در افسردگي شهروندان اهوازی نقش استر

است.

به اندازۀ سایر مؤلفههای سبک زندگي اهمیت ندارد .در

است و این روابط رضایتبخش نیست و میزان احسا

گرفته ميشود .سبک زندگي مجموعهای از طرز تلقيها،

تنهایي

افراد در فضای خانواده باال رفته است (تایو و همکاران.)۲03۴ ،

ارزشها ،شیوههای رفتار ،حالتها و سلیقههای مختلف فرد در

همچنین به نظر ميرسد برخي بیماران افسرده از افسردگي

زندگي به حساب ميآید .البته منظور ما در این پژوهش از

خود ،آگاه نیستند و از آشفتگي خلقي خود شکایت ندارند ،اما

سبک زندگي رعایت یک سری رفتارها و داشتن باورهایي بود

از خانواده ،دوستان و فعالیتهایي که ببال به آنها عالبه

که تصور ميکردیم روی سالمتي اثرگذارند .این سبک زندگي

داشتند دوری ميجویند (کاپالن و سادوک .)۲03۱ ،در این

عالوه بر تداوم و تقویت سطح سالمت و رفاه ،باعث احسا

راستا یک نکتۀ بابل تأمل و توجه شاید این باشد که عوامل و

رضایت؛ ابناع شخصي و خودشکوفایي ميشود .سبک زندگي،

بافت فرهنگي و بومیتي حاکم در اهواز ،همچنین فقر آگاهي

فع الیت عادی و معمول روزانه است که افراد آن را در زندگي

افراد نسبت به اختالل افسردگي و نشانگان ذهني و رواني افراد

خود به طور بابل ببول پذیرفتهاند .فرد با انتخاب سبک زندگي

باعث ميشود که نگرش آنها نسبت به روابط اجتماعي و مقولۀ

برای حفظ و ارتقای سالمتي خود و پیشگیری از بیماریها

استر ؛ صرفا بدني و جسماني باشد .به همین خاطر احتماال

ابدامات و فعالیتهایي از ببیل رعایت رژیم غذایي مناسب،

افراد علت و عامل افسردگي را در ابعاد رواني و اجتماعي

خواب کافي ،ورزش ،کنترل وزن بدن ،عدم مصرف سیگار و

نخواهند جست و بیشتر به دنبال علل و عوامل بدني افسردگي

الگوی ایمنسازی در مقابل بیماریها انجام ميدهد .این

خواهند بود .لذا افراد حتي برای درمان ،زمینههای بدني و

مجموعه فعالیتها همگي سبک زندگي نام دارد .در چنین

طبابت ،پزشکي را بیشتر از زمینههای روانشناختي و

وضعیتي ،طبیعي است که تحقق سالمتي افراد؛ مستلزم ارتقای

اجتماعي مورد توجه برار ميدهند .همچنین به نظر ميرسد

سبک زندگي آنهاست (تودا و موریموتو .)۲003 ،در تبیین این

در این فرایند علل و عواملي دیگری نیز از جمله ویژگيهای

و

شخصیتي یا حتي پذیرش و باور افراد نسبت به بضا و بدر ،در

روابط بینفردی بر افسردگي اثر مستقیم و غیرمستقیم با

رابطۀ بین مدیریت استر

میانجيگری سالمت اجتماعي رابطه وجود ندارد ،ميتوان گفت

و روابط اجتماعي با افسردگي،

نقش داشته باشد .نتیجه چنین نگرشي باعث خواهد شد ،افراد

یکي از عوامل تهدیدکنندۀ سالمت است و هدف از

برای مدیریت ذهني استر  ،بهبود یا اصالح عوامل و روابط
۲3
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کیفیت در فضای خانواده طبق مطالعات و بررسيها پایین

منعکسکنندۀ گرایشها و ارزشهای یک فرد یا گروه در نظر

که استر

و راههای

خصوص روابط بینفردی ميتوان گفت که روابط اجتماعي با

در تبیین یافتۀ اول ميتوان گفت که سبک زندگي

یافتهها که چرا در فرضیۀ دوم و سوم بین مدیریت استر

بیانجامد (پیرزادی و همکاران،
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مدیریت استر  ،شناسایي منابع استر

و ابدامات مدیریت
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 در مجموع در این زمینه ميتوان. کاری انجام ندهند،اجتماعي
گفت که در این بررسي همۀ مؤلفههای سبک زندگي به طور
 به عنوان نشانههای یک دورۀ افسردگي عمل،ترکیبي با هم
 با وجود این دالیل جا دارد.ميکنند؛ نه فقط یک مؤلفۀ خاص
که در مطالعات بعدی این امر مهم مورد توجه و شناسایي و
 این پژوهش عليرغم.بررسيِ بیشتر پژوهشگران برار گیرد

Davydyan, H. (4083). Depression in Iranian
culture. Tehran: Arjmand Publications.
[Persian]

ویژگيهای منحصر به فرد خود با محدودیتهایي از ببیل

Eyigor, S., Karapolat, H., Durmaz, B. (4001).
Effects of a group-based exercise program on
physical performancy, muscle strength
quality of life in older women. Gerontology
and Geriatrics. 21(3): 419-479.

 امکان مطالعۀ عمیقتر را محدود،متغیرهای مورد بررسي

 محدودیت زماني با توجه به تعدد.محدودیت زماني همراه بود
 همچنین حجم نمونۀ نسبتا زیاد و مراجعۀ پژوهشگر.ميکرد
به درب منازل باعث ایجاد حساسیت و مقاومت در خانوادهها
 همکاری نسبت به ارائۀ،شد که به نوبۀ خود باعث شد
 این امر در. تکمیل و اعاده پرسشنامهها کاهش یابد،اطالعات

Kaplan, H., Sadok, V. (4081). Summary
psychiatry. Translated by Mehdi Gani.
Tehran: Sullawan Publication. [Persian]

 به طور کلي در جمعبندی.نهایت به افت آزمودنيها منجر شد
بحث ميتوان اشاره کرد که شیوع افسردگي در سطح جامعه

Keyes, C. M. (4002). Social Well- being. Social
Psychology Quarterly, 4. 848-820.

نسبتا زیاد است در این مطالعه نیز میزان افسردگي بالیني
 این. تخمین زده شد که مشابه نتایج ببلي به دست آمد٪3۱

Keemann, J. D., Altmaier, E. M. (4001). Social
support depression among bone marrow
transplant patient, Journal of health
psychology, 83(8): 39-21

امر اهمیت سالمت رواني و اجتماعي را از حیث روانشناسي
 روانشناسي اجتماعي و جامعهشناسي و پیشبیني،بالیني
عوامل منجر به ایجاد و کنترل افسردگي و ضرورت توجه به

Mohammad Zaidi, A., PakPour Haji, A. M.,
Mohammadi Zaidi, B. (4088). Validity and
Reliability of Persian Version of Healthpromoting Lifestyle Questionnaire. Journal
of Medical Sciences, 48(8): 803-883.
[Persian]

نوع سبک زندگي افراد در راستای تغییر و بهبود نوع سبک

Mohseni Tabrizi, A., Saidan, F. (4002). Social
origins of depression in women. Women's
Journal, 4(3), 19-804. [Persian]

 با نمونهها و در،سالمت کشور برار گرفته تا نتایج آن دوباره

. محرز ميسازد،زندگي و شناسایي افراد دارای افسردگي
پیشنهاد ميشود که مدل پیشنهادی پژوهش حاضر در
پژوهشهای بعدی مورد توجه متخصصان و متولیان امر
.سایر خرده فرهنگهای ایراني نیز بررسي شود

Montazeri, A., Mousavi, S. J., Omeedvari, S.,
Tavousi, M., Hashemi, A., Rostami, T.
(4083). Iranian depression: systematic
review of the research literature. Quarterly
monitoring, 1(8), 192-117 [Persian]
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