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Abstract
The purpose of this study was to measure the effect of physical activity on depression in the
elderly considering the mediating role of social capital. This study is an applied research in
terms of purpose and a descriptive-correlational one based on structural equation modeling
in terms of data collection methods. The statistical population of the study was all the
elderly over 55 years old in Qom who had continuous physical activity and exercise. The
sample consisted of 203 people who were selected through purposive sampling. In order to
measure the variables, Karimiyan’s (1396) physical activity participation rate, Nahapiet and
Ghoshal’s (1998) social capital, and Beck’s (1972) depression questionnaires were used.
The validity of the questionnaires was confirmed based on a survey of 12 sports
management professors, while their reliability coefficients were found through Cronbach's
alpha to be 0.83, 0.87, and 0.79, respectively, using a pilot test. The findings of the study
obtained through structural equation modeling showed that physical activity has a negative
and significant effect on the elderly depression rate through the mediating role of social
capital. As a result, social capital might effectively reduce the elderly depression rate by
increasing social relationships, social support, and social trust obtained through
participation in sports activities.
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تأثیر فعالیت بدنی بر افسردگی سالمندان با تأکید بر نقش میانجی
سرمایة اجتماعی
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 .1استادیار مدیریت ورزشی ،پردیس فارابی ،دانشگاه تهران ،قم ،ایران
 .2دانشجوی دکترای مدیریت ورزشی ،پردیس فارابی ،دانشگاه تهران ،قم ،ایران
(تاریخ دریافت 1397/12/24 :ـ تاریخ پذیرش)1398/03/28 :

چکیده
هدف از پژوهش حاضر سنجش تأثیر فعالیت بدنی بر میزان افسردگی سالمندان با نقش میانجی سرمایة اجتماعی بود .این پژوهش از
نظر هدف از پژوهشهای کاربردی محسوب میشود و از حیث شیوة گردآوری دادهها پژوهشی توصیفیـ همبستگی مبتنی بر معادالت
ساختاری است .جامعة آماری پژوهش همة سالمندان باالی  55سال شهر قم بودند که در فعالیت بدنی و ورزش مشارکت مستمر داشتند.
نمونة آماری پژوهش شامل  203نفر بود که به صورت هدفمند انتخاب شدند .برای سنجش متغیرها از پرسشنامة میزان مشارکت در
فعالیت بدنی کریمیان ( ،)1396سرمایة اجتماعی ناهاپیت و گوشال ( ،)1998و افسردگی بک ( )1972استفاده شد .روایی پرسشنامهها با
نظرخواهی از  12استاد مدیریت ورزشی تأیید شد و پایایی آن در یک مطالعة مقدماتی از طریق آلفای کرونباخ به ترتیب  0/83و  0/87و
 0/79به دست آمد .یافتههای تحقیق از طریق روش معادالت ساختاری نشان دادند فعالیت بدنی با میانجیگری سرمایة اجتماعی بر
افسردگی سالمندان تأثیر منفی و معنادار میگذارد .در نتیجه سرمایة اجتماعی با افزایش روابط اجتماعی ،حمایت اجتماعی ،و اعتماد که از
طریق شرکت در فعالیتهای ورزشی به دست میآید بر کاهش میزان افسردگی سالمندان اثرگذار است.

کلیدواژگان
افسردگی ،سالمندان ،سرمایة اجتماعی ،فعالیت بدنی.

 رایانامة نویسندة مسئولAli_saberi1364@ut.ac.ir :
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مقدمه
جمعیت افراد باالتر از  60سال از  12درصد کل جمعیت دنیا در سال  2015به  22درصد در سال
 2050خواهد رسید .در ایران نیز ،با توجه به شاخصها و ابزارهای آماری و جمعیتشناسی ،روند
سالمند شدن جمعیت آغاز شده است .برآورد شده جمعیت کشور در سال  1425به سوی پیری
مفرط میرود؛ طوری که نسبت جمعیت  65ساله و بیشتر به  15درصد میرسد که با شتاب نیز
افزایش مییابد .همچنین ،پیشبینی میشود سهم این گروه جمعیتی در سال  2050( 1429میالدی)
در کشور به  19/7درصد جمعیت یا به عبارت دیگر به جمعیتی بالغ بر  19میلیون نفر برسد
(کاشانیموحد و همکاران  .)86 :1397پدیدة افزایش جمعیت سالمندان یکی از چالشهای مهم
اقتصادی و اجتماعی و بهداشتی قرن  21به شمار میرود (بستامی و همکاران  .)57 :1395با پیر
شدن ملتها ،مشکالت سالمندان به طور روزافزون افزایش مییابد و افسردگی ،1به عنوان
شایعترین اختالل روانی و مشکل عمومی ،زندگی بشر را با معضل عمدة سالمتیِ سالمندان روبهرو
کرده است .افسردگی را میتوان شایعترین و مهمترین عامل آسیب به عملکرد روانی اجتماعی فرد
سالمند دانست (حکمتیپور و همکاران  .)25 :1392مطالعة بزرگساالن افسرده نشان میدهد افراد
دارای عالئم افسردگی ،افراد مبتال به اختالل افسردگی ،یا آنهایی که اختالل افسردگی دارند دارای
عملکرد ضعیفتر یا برابر یا بدتر از افراد با شرایط پزشکی مزمنـ مانند بیماریهای قلبیریوی،
ورم مفاصل ،فشار خون باال ،و دیابتـ هستند (بستامی و همکاران  .)57 :1395عالوه بر این،
افسردگی درک از سالمتی را ضعیف میکند و استفاده از خدمات پزشکی و هزینههای خدمات
ْ
سالمتی را افزایش میدهد ( .)Huang et al 2014: 201علل افسردگی در افراد مسن ،همانند افراد
جوانتر ،میتواند زیستیاجتماعی باشد .بیماریها و اختالالت جسمی و مصرف برخی داروها از
عوامل مؤثر در بروز افسردگی محسوب میشوند ( .)Devanand 2004: 261به طور معمول
افسردگی در سراسر دنیا یکی از علل اصلی مرگومیر است که با کاهش نقش اجتماعی ،شغلی ،و
بینفردی ارتباط دارد .بدتر آنکه با افزایش سن این وضعیت روانی مخوف اغلب در اثر عوامل
محیطی و فیزیکی شدیدتر میشود (بستامی  .)57 :1395دارودرمانی از ارکان اصلی درمان افسردگی
1. Depression
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است؛ بهخصوص در موارد شدید و در شرایطی که به پاسخدهی سریع نیاز باشد (کریمزاده و قائلی
 .)47 :1394اما درمان افسردگی با داروهای ضدافسردگی ،به دلیل ابتال به عوارض جانبی ،اثربخش
نیست ( .)Brouwers 2016: 867بنابراین در حال حاضر درمان افسردگی به تشخیص اغلب
متخصصان با استفاده از راهکارهای رواندرمانی ،دارودرمانی ،الکتروشوک ،و تغییر شیوة زندگی
انجام میپذیرد که آثار مفید این راهکارها عمدتاً به صورت همافزایی است (کریمزاده و قائلی
 .)47 :1394ازینرو ،شناسایی و پرورش آن دسته از شیوههای زندگی و عوامل روانی و اجتماعی
و غیر دارویی که بر درمان یا پیشگیری از افسردگی مؤثر است اهمیت دارد .از عواملی که در
درمان و پیشگیری از افسردگی میتواند مفید باشد سرمایة اجتماعی 1و فعالیت بدنی 2است .از
حدود یک دهة پیش ،برخی صاحبنظران ویژگیهای اجتماعی از قبیل همبستگی اجتماعی،
اعتماد ،حمایت اجتماعی ،روابط اجتماعی ،و غیره را تحت عنوان سرمایة اجتماعی مطرح کردند
که با سالمتی افراد در ارتباط است .یک شبکة اجتماعی برای فرد حمایت عاطفی و ابزاری و
اطالعاتی فراهم میکند و از آن طریق در تنظیم فعالیتهای او و کنترل رفتارهای مرتبط با سالمتی
از قبیل افسردگی ،خشونت ،استعمال دخانیات ،و غیره نقش بازی میکند .بنابراین رفتارهای مرتبط
با سالمتی و سرمایة اجتماعی با هم رابطة درونی دارند (سعادتی و همکاران  .)92 :1394امروزه،
ارتباط بین سرمایة اجتماعی و میزان آن در جامعه با مقوالتی مانند افسردگی مورد مطالعة
پژوهشگران قرار گرفته و تأیید شده است (سعادتی و همکاران  .)91 :1394از سوی دیگر فعالیت
بدنی و ورزشْ درمانی بالقوه برای افسردگی پیشنهاد شده و در دستورالعملها ،فرمی تکمیلی برای
بیماری خفیف و متوسط تا شدید به شمار میرود ( .)Schuch 2016: 42فعالیت بدنی سالمت
جسمی و روحی را حفظ میکند؛ به این صورت که با کاهش خطر ابتال به بیماریهای مزمن
اعتمادبهنفس و امید به زندگی را افزایش میدهد و با افزایش ترشح هرمون سرتونین باعث ایجاد
شور و نشاط جهت انجام دادن فعالیتهای روزانه و رفع افسردگی میشود (رستمی و شریفی
 .)3 :1394عالوه بر این ،فعالیت بدنی و ورزش ،به دلیل آثار مثبت ذهنی و فیزیکی ،نقشی باارزش

1. Social capital
2. physical activity
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در بازتوانی و مدیریت درمان بیماران روانی دارد ( .)Lerche 2018: 89بسیاری از مطالعات تأثیر
مثبت ورزشهای منظم هوازی را در کاهش عالئم مربوط به اختالالت روانی ،نظیر اضطراب و
افسردگی ،و افزایش اعتمادبهنفس و بهبود وضعیت خلقی بهخوبی نشان دادهاند (کریمیان و
همکاران  .)1169 :1392مشارکت در فعالیتهای ورزشی ،عالوه بر نتایج مثبت روانشناختی ،منافع
اجتماعی بسیاری نیز برای فعاالن این عرصه در پی دارد ()lee et al 2005: 285؛ از جمله ایجاد
روابط دوستانه ،پذیرش بین گروه همساالن ،حمایت شدن از سوی اطرافیان ،و غیره .کارکرد
اجتماعی تربیتبدنی و ورزش در توسعه و تحکیم روابط اجتماعی کارکردی زیربنایی و بنیادین
است که در کل ساختار جامعه و روابط بین اقشار و آحاد اجتماعی آثار قابل توجهی بر جای
میگذارد (کریمیان و همکاران  .)1169 :1392تحقیقات نشان میدهد ورزش برای توسعة بهتر
جامعه و پیامدهای شهروندی ضروری است .همچنین ،ورزشهای فراغتی در ایجاد و افزایش
سرمایة اجتماعی نقش مهمی دارد .بنابراین ،ورزش و فعالیت بدنی ،عالوه بر اینکه بر افسردگی
تأثیر میگذارد ،بر سرمایة اجتماعی افراد نیز اثرگذار است .با توجه به اهمیت و کارکرد ورزش و
سرمایة اجتماعی در بهبود افسردگی و تأثیر ورزش و فعالیت بدنی بر سرمایة اجتماعی و بررسی
پیشینة پژوهش ،پژوهشی که ارتباط میان ورزش و سرمایة اجتماعی با افسردگی را بررسی کند
تاکنون صورت نگرفته است .به منظور پوشش این شکاف ،چارچوب نظری محقق به دنبال بررسی
این رابطه بود که آیا فعالیت بدنی و ورزش از طریق افزایش سرمایة اجتماعی بر میزان افسردگی
سالمندان تأثیر میگذارد؟
مبانی نظری و پیشینة تحقیق
افسردگی

افسردگی بزرگترین بیماری روانی قرن حاضر است و شایعترین اختالل روانی در جوامع بشری
محسوب میشود (صفیالحسینی  )42 :1396و تخمین زده شده  350میلیون نفر را در سرتاسر جهان
تحت تأثیر قرار داده است .افسردگی همچنین یک سندرُم تعریف شده است که در آن احساسات و
افکار ناخوشی ،ناتوانی ،خشم ،و همچنین عقبماندگی در بسیاری از توابع روانشناختی نظیر تفکر و
صحبت و حرکت وجود دارد ( .)Muharam 2017: 27افسردگی یک اختالل بسیار مخرب با
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حمالت مکرر طوالنیمدت است که به افزایش خطر ابتال به بیماری مزمن و شدید منجر میشود که
نتیجة ناتوانی جسمی ،روانی ،و اجتماعی جدّی است .افسردگی از دیرباز یکی از نابسامانیهای روانی
عمده شناخته میشد ( .)Özgüç & Tanrıverdi 2017:337اما ،در دو دهة اخیر ،اهمیت این بیماری،
هم از حیث رنج و آزاری که مبتالیان به آن تحمل میکنند هم از لحاظ بار سنگینی که این ناراحتی بر
منابع درمانی ملتها تحمیل میکند ،بیش از پیش مورد توجه قرار گرفته است .اهمیت افسردگی در
سطح بینالملل تا حدی است که شعار سازمان جهانی بهداشت ،در سال  2017میالدی« ،بیا در مورد
افسردگی صحبت کنیم» بود (صفیالحسینی .)42 :1396
سرمایة اجتماعی

سرمایة اجتماعی عبارتی است که در سالهای اخیر وارد حوزة علوم اجتماعی و اقتصادی شد و از
این منظر دریچهای در تحلیل و علتیابی مسائل اجتماعی و اقتصادی گشود ( Huvila & el

 .)2010: 301گوشال و ناهاپیت سرمایة اجتماعی را جمع منافع بالفعل و بالقوة موجود در درون و
ناشیشده از شبکة روابط یک فرد یا یک واحد اجتماعی تعریف میکنند .از دیدگاه آنها سرمایة
اجتماعی یکی از قابلیتها و داراییهای مهم سازمانی است که میتواند به سازمانها در خلق و
تسهیم دانش کمک بسیار کند و برای آنها در مقایسه با سازمانهای دیگر مزیت سازمانی پایدار به
وجود آورد .به طور خالصه ،فهم سرمایة اجتماعی سه کلمه بیشتر نیست؛ ارتباطات مهماند
(زارعیمتین و همکاران  .)7 :1394گزارة اصلی سرمایة اجتماعی این است که شبکههای روابط
منبعی باارزش برای هدایت و ادارة امور اجتماعی و خلق مزیت رقابتیاند ( & Nahapiet

 .)Ghoshnal 1998: 251به طور کلی ،میزان سرمایة اجتماعی در هر گروه یا جامعهای نشاندهندة
میزان اعتماد افراد به یکدیگر است .همچنین ،وجود میزان قابل توجهی از سرمایة اجتماعی
موجب تسهیل کنترلهای اجتماعی میشود .به طور کلی هنگام بروز بحران میتوان برای حل
مشکالت از سرمایة اجتماعی به منزلة اصلیترین منبع حل مشکالت و اصالح فرایندهای موجود
سود برد .ناهاپیت 1و گوشال ( )1998سه بعد را برای سرمایة اجتماعی در نظر میگیرند که شامل
بعد شناختی ،بعد ساختاری ،و بعد رابطهای است (الوانی و همکاران  .)44 :1386بعد ساختاری،
1. Nahapiet

6

مدیریت سرمایة اجتماعی ،دورة  ،7شمارة  ،1بهار 1399

که دربردارندة الگوهای ارتباطی میان اعضای یک گروه یا واحد اجتماعی است ،شامل سه بعد
پیوند شبکه ،ترتیبات شبکه ،و ثبات شبکه است .بعد ارتباطی دربردارندة میزان اعتماد متقابل میان
اعضای یک واحد اجتماعی است .اعتماد عاملی بسیار مهم و حیاتی در فراهم آوردن ارتباطات
متقابل اثربخش میان اعضاست .بعد شناختی ،شامل ادراک و باورها و تصورات فرهنگی و
اجتماعی مشترک ،به کمک مفاهیم و خاطرات مشترک یا زبان مشترک مورد پذیرش افراد قرار
میگیرد و میان آنان باقی میماند .این بعد شامل دو بعد هدفهای مشترک و فرهنگ مشترک
است .در این تحقیق از مدل سرمایة اجتماعی ناهاپیت و گوشال ( )1998استفاده شد.
پیشینة پژوهش
حکمتیپور و همکارانش ( )1392در مطالعة خود دریافتند که ورزش منظم بر میزان افسردگی سالمندان
اثرگذار است .اسالمی مرزنکالته و همکارانش ( )1393در مطالعة خود به این نتیجه رسیدند که در زنان
بین همة ابعاد سرمایة اجتماعی ،به جز اعتماد بینشخصی ،با مشارکت ورزشی رابطه وجود دارد .سعادتی
و همکارانش ( )1394با مطالعة خود بر زنان متأهل شهر تبریز نشان دادند بین همة ابعاد سرمایة اجتماعی
و افسردگی رابطة منفی و معنادار وجود دارد .رشیدی و همکارانش ( )1396در مطالعة خود به این نتیجه
رسیدند که هر دو شیوة تمرینات هوازی و بیهوازی بر کاهش افسردگی و اضطراب اثر معنادار
میگذارد .ولی دو شیوة فوق تفاوت معناداری در کاهش افسردگی و اضطراب نداشتند .کاشانیموحد و
همکارانش ( )1397در مطالعة خود بر سالمندان شهر تهران دریافتند ،از میان مؤلفههای بهزیستی روانی،
رشد شخصی و ارتباط مؤثر با دیگران و پذیرش خود با فعالیت بدنی منظم ارتباط معنادار دارند و نتیجه
گرفتند میتوان برای ارتقای سالمت روان در این افراد از عامل فعالیت بدنی بهره برد .تونس ()2005
نشان داد ورزش عرصهای مهم برای ایجاد و نگهداری سرمایة اجتماعی است .عالوه بر این ،او اشاره
کرد که سرمایة اجتماعی تولیدشده در اثر ورزش ،اغلب ،شکننده است .پرک 1و همکارانش ( )2007در
پژوهش خود به این نتیجه رسید که مشارکت ورزشی جوانان در پیشبینی مشارکت اجتماعی آنها در
دورة جوانی و در طول عمر کمککننده است .اسکینر 2و همکارانش ( )2008در مطالعة خود دریافتند
1. Perks
2. Skinner
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ورزش ابزاری مفید برای ساخت سرمایة اجتماعی و پیشرفت توسعة جوامع است .استانتون 1و ریبورن
( )2014در مطالعهای مروری اعالم کردند شواهدی برای درمان افسردگی با استفاده از ورزش هوازی،
سه جلسه در هفته با شدت متوسط برای حداقل نُه هفته ،وجود دارد .ادواردز )2015( 2در مطالعة خود
تأثیر ورزش را در ایجاد مهارتها ،دانش و منابع محلی ،افزایش همبستگی اجتماعی ،تسهیل ساختارها و
مکانیسمهای گفتوگوی جامعه ،توسعة رهبری ،و تشویق مشارکت مدنی نشان داد .اندرسون 3و
همکارانش ( )2015در تحقیقات خود دریافتند که تمرینهای بدنی گروهی در محل کار باعث ایجاد
سرمایة اجتماعی در محل کار میشود .مارلیر 4و همکارانش ( )2015در مطالعة خود اهمیت مشارکت
ورزشی و سرمایة اجتماعی را در بهبود سالمت روان در جوامع محروم نشان دادند .بومباردر 5و
همکارانش ( )2017در مطالعة خود به این نتیجه رسیدند که افزایش فعالیت در فعالیتهای بدنی و
نقشهای معنادار رویکردی امیدوارکننده در درمان افسردگی پس از آسیبهای مغزی است .ژو 6و
کاپالنیدو ( )2017در پژوهش خود به این نتیجه رسیدند که شرکت در فعالیتهای ورزشی از چهار
طریق نگرش و رفتارهای حمایتی ،تأثیر مثبت بر یکدیگر ،رفتارهای فرااجتماعی ،و افزایش
جامعهپذیری روزمره موجب افزایش سرمایة اجتماعی میشود .فو 7و همکارانش ( )2017در مطالعة خود
دریافتند که بین سرمایة اجتماعی و شرکت در فعالیتهای ورزشی ارتباط وجود دارد و پیشنهاد دادند که
برنامههای ارتقای سالمت ،به منظور فعالیت جسمانی افراد سالخورده ،عوامل سرمایة اجتماعی را در بر
گیرد .هاسدا 8و همکارانش ( )2018در پژوهش خود به این نتیجه رسیدند که اگرچه سرمایة اجتماعی به
درمان افسردگی کمک میکند ،این تأثیر ممکن است به عوامل دیگری وابسته باشد .آنها دریافتند که
مشارکت اجتماعی بیشتر افراد با درآمد پایین با افسردگی آنها رابطة مثبت و معنادار دارد .کورچاک 9و
همکارانش ( )2017در مطالعة خود دریافتند که فعالیت بدنی با کاهش عالئم افسردگی همزمان است .اما
1. Stanton
2. Edwards
3. Andersen
4. Marlier
5. Bombardier
6. Zhou
7. Fu
8. Haseda
9. Korczak
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ارتباط آن با عالئم افسردگی در آینده ضعیف است .اگونیاگا 1و همکارانش ( )2017در مطالعة خود به
این نتیجه رسیدند که فعالیتهای بدنی در خانه ممکن است یک درمان مناسب برای درمان افسردگی و
اضطراب در افراد مسن باشد .بوراسا 2و همکارانش ( )2017در پژوهش خود به این نتیجه رسیدند که
مشارکت اجتماعی با سالمت جسمانی و افسردگی و سطح فعالیت بدنی رابطه دارد .مک دول 3و
همکارانش ( )2017در پژوهش خود دریافتند که فعالیت بدنی متوسط و باال به طور معکوس با
افسردگی و اضطراب در نوجوانان و بزرگساالن رابطه دارد .بالدوستیر 4و همکارانش ( )2017در مطالعة
خود به این نتیجه رسیدند که در جوانان  10تا  19ساله بین فعالیت ورزشی و افسردگی رابطة منفی و
معنادار وجود دارد .هان 5و همکارانش ( )2018در مطالعة خود دریافتند که سطح پایین اعتماد بینفردی
و سطح معاشرت پایین به طور قابل توجهی با عالئم افسردگی مرتبط است و رابطهای منفی و معنادار
بین سرمایة اجتماعی شناختی و عالئم افسردگی وجود دارد .ووسن 6و همکارانش ( )2018در مطالعة
خود به این نتیجه رسیدند که فعالیت بدنی پیشبینیکنندة احتمال بروز اختالل افسردگی است و در این
میان عامل سن نقش تعدیلکننده ندارد .ژو 7و همکارانش ( )2017در مطالعة خود دریافتند که افسردگی
پس از زایمان به طور معنادار با اعتماد اجتماعی ،روابط متقابل اجتماعی ،شبکة اجتماعی ،و مشارکت
اجتماعی رابطة منفی و معنادار دارد .استیفنی لرچ 8و همکارانش ( )2018در مطالعة خود دریافتند که
فعالیتهای ورزشی بر انعطافپذیری شناختی و کاهش نشانههای افسردگی و بهبود وضعیت خواب
تأثیر مثبت میگذارد .کوهن کلین 9و همکارانش ( )2018در مطالعة خود دریافتند که سرمایة اجتماعی
شناختی باالتر با افسردگی کمتر میان دوقلوهای همسان همراه است.
با توجه به اهمیت و کارکرد فعالیت بدنی و سرمایة اجتماعی در کاهش افسردگی و تأثیر
ورزش بر افزایش سرمایة اجتماعی ،پس از بررسی پیشینة پژوهش ،چارچوب نظری پژوهش به
1. Aguiñaga
2. Bourassa
3. McDowell
4. Baldursdottir
5. Han
6. Vossen
7. Zhou
8. Lerche
9. Cohen-Cline
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صورت شکل  1تنظیم شد .در این چارچوب فعالیت بدنی به عنوان متغیر مستقل ،سرمایة اجتماعی
به عنوان متغیر میانجی ،و افسردگی به عنوان متغیر وابسته در نظر گرفته شده است.
فعالیت بدنی

سرمایة اجتماعی

افسردگی
شکل  .1مدل مفهومی پژوهش

روش تحقیق
این پژوهش به لحاظ هدف از پژوهشهای کاربردی و به لحاظ شیوة گردآوری دادهها پژوهشی
توصیفیـ همبستگی با استفاده از معادالت ساختاری است .برای گردآوری اطالعات در زمینة مبانی
نظری و پیشینة موضوع از منابع کتابخانهای ،مقاالت ،پایگاههای اطالعات علمی ،و مجلههای
الکترونیکی و برای جمعآوری دادهها از روش میدانی به کمک پرسشنامهای حاوی  59سنجه با
طیف پنجگزینهای لیکرت (از کامالً مخالف تا کامالً موافق) استفاده شد .در پایان ،برای سنجش و
مدلسازی روابط میان متغیرها معادالت ساختاری و نسخة نرمافزار لیزرل 1به کار رفت .جامعة
آماری مورد مطالعه در این پژوهش همة سالمندان باالی  55سال بودند که مشارکت منظم در
فعالیت بدنی داشتند و با توجه به اینکه حجم جامعة آماری مشخص نبود ،با استفاده از فرمول
حجم نمونه ،تعداد  258نفر انتخاب شدند و در نهایت تعداد  225سالمند ،که مشارکت منظم در
ورزش و فعالیت بدنی داشتند ،برای این پژوهش در نظر گرفته شدند و تعداد  203پرسشنامة سالم
جمعآوری شد و برای تحلیل مورد استفاده قرار گرفت .برای سنجش متغیرهای مشارکت ورزشی
از پرسشنامة کریمیان ( )1396شامل  25گویه ،برای سنجش افسردگی سالمندان از پرسشنامة
استاندارد بک )1972( 2شامل  17گویه ،و برای سنجش متغیر سرمایة اجتماعی از پرسشنامة

1. lisrel
2. Beck
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ناهاپیت و گوشال ( )1998شامل  17گویه استفاده شد .برای حصول اطمینان از روایی محتوایی و
صوری پرسشنامه ،ویرایش اولیة آن مورد بررسی متخصصان و صاحبنظران در این زمینه قرار
گرفت و با توجه به نظر و پیشنهاد آنها اصالحات الزم روی سنجهها انجام شد و پس از تأیید
مورد استفاده قرار گرفت .پایایی پرسشنامههای مذکور در یک مطالعة مقدماتی از طریق آلفای
کرونباخ به ترتیب  0/83و  0/87و  0/79به دست آمد .برای برازش و آزمون فرضیهها با استفاده از
مدلهای ساختاری از نرمافزار لیزرل استفاده شد.
یافتههای تحقیق
پاسخدهندگان

یدهد .بر اساس جدول  ،1از بین
فتههای جمعیتشناختی را نشان م 
جدول  1یا 
 70/45درصد نمونه مرد و  29/55درصد نمونه زن بودند .بیشترین فراوانی سنی پاسخگویان افراد
بین  55تا  59سال و کمترین فراوانی سنی پاسخگویان افراد بین  70تا  79سال بودند .از نظر
مدرک تحصیلی نیز بیشترین فراوانی را افراد با مدرک تحصیلی کارشناسی تشکیل دادند و از نظر
میزان درآمد بیشتر نمونة آماری باالی دومیلیون و پانصدهزار تومان در ماه درآمد داشتند.
جدول  .1ویژگیهای جمعیتشناختی

ویژگی
جنسیت

سن

تحصیالت

درآمد

طبقه

فراوانی

درصد

زن

60

29.55

مرد

143

70.45

59-55

93

45.8

69-60

82

40.39

79-70

28

13.79

دیپلم

53

26.1

فوقدیپلم

17

8.37

لیسانس

73

35.96

فوقلیسانس و باالتر

63

31.03

 1.5تا  2میلیون تومان

55

27.09

 2تا  2.5میلیون تومان

57

28.07

 2.5میلیون تومان به باال

92

45.32
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قبل از وارد شدن به مرحلة آزمون فرضیات و مدلهای مفهومی پژوهش الزم است از صحت
مدلهای اندازهگیری متغیر مستقل (فعالیت بدنی) ،متغیر میانجی (سرمایة اجتماعی) ،و متغیر وابسته
(افسردگی) اطمینان حاصل شود .برای تأیید برازش مدل اندازهگیری از طریق تحلیل عاملی تأییدی
به دلیل وجود متغیرهای مکنون از تحلیل عاملی مرتبة دوم در نرمافزار  LISRELاستفاده شد.
شاخصهای برازش الگوهای اندازهگیری در جدول  2آمده است.
جدول  .2شاخصهای برازش تحلیل عاملی مرتبة دوم (مدل اندازهگیری)

متغیر

GFI

NFI

IFI

CFI

2

X /df

RMSEA

آستانة پذیرش

<0/9
0/96

<0/9
0/93

<0/9
0/94

<0/9
0/94

3>
2/41

>0/10
0/079

سرمایة اجتماعی

0/91

0/94

0/96

0/96

2/37

0/076

افسردگی

0/97

0/96

0/98

0/98

2/08

0/081

فعالیت بدنی

نتایج تحلیل عاملی تأییدی مرتبة دوم متغیرهای برونزا و درونزا نشان داد الگوهای
اندازهگیری مناسب و همة اعداد و پارامترهای الگو معنادار است.
پس از آزمون مدلهای اندازهگیری ،الزم بود مدل ساختاری ،که نشاندهندة ارتباط بین
متغیرهای مکنون پژوهش است ،ارائه شود .در شکل  2و  3مدل پژوهش در حالت ضرایب
استاندارد و اعداد معنادار آمده است.
با توجه به شاخصهای بهدستآمده میتوان مشاهده کرد که مدل پژوهش برازش مناسبی
داشته است.
جهت بررسی مدل پژوهش ،قبل از تأیید روابط ساختاری ،باید از برازش مطلوب مدل اطمینان
حاصل کرد .مدل تدوینشده در این پژوهش بر اساس شاخصهای متداول برازش ارزیابی شد.
نتیجه در جدول  3آمده است.
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شکل  .2مدل در حالت تخمین استاندارد

شکل  .3مدل در حالت ضرایب استاندارد
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جدول  .3شاخصهای برازش مدل

شاخص

GFI

NFI

IFI

CFI

2

X /df

RMSEA

آستانة پذیرش

<0/9

<0/9

<0/9

<0/9

>3

>0/10

مقدار

0/91

0/90

0/95

0/95

2/37

0/083

همانطور که در جدول  3دیده میشود ،نسبت کای دو بر درجة آزادی برابر  2/37و کوچکتر
از مقدار مجاز  3است .همچنین  RMSEAبرابر  0/083و کوچکتر از  0/10است .به طور کلی،
مقدار شاخصهای تناسب حاکی از برازش مناسب مدل است.
پس از بررسی برازش مدلهای اندازهگیری در جدول شماره یک باال ،میتوان مدل ساختاری
را به منظور بررسی و آزمون فرضیههای پژوهش استفاده کرده و به یافتههای فرضیات پژوهش
رسید .در این بخش ضرایب استاندارد و ضرایب معناداری مسیرهای فرضیهها بررسی میشود.
ضرایب استاندارد و ضرایب معناداری مسیرهای فرضیههای مدل در شکلهای  2و  3و نتایج
آزمون فرضیات در جدول  4آمده است.
جدول  .4نتایج فرضیات

متغیر وابسته

تخمین

آماره t

نتیجه

فعالیت بدنی

افسردگی

-0/45

-3/79

تأیید

سرمایة اجتماعی

افسردگی

-0/22

-2/69

تأیید

فعالیت بدنی

سرمایة اجتماعی

0/20

2/39

تأیید

متغیر مستقل

اثر

هنگامیکه مقادیر ضریب معناداری ( )tدر بازه بیشتر از  1/96باشد ،معنادار بودن پارامتر مربوطه
و متعاقباً تأیید فرضیههای پژوهش را نشان میدهد .با توجه به مقدار ضریب معناداری بهدستآمده
برای مسیرهای بین متغیرها ،ضرایب استاندارد الگوی فوق بیانگر آن است که فعالیت بدنی تأثیر
منفی و معناداری بر افسردگی سالمندان به مقدار  -0/45و تأثیر مثبت و معناداری بر سرمایة
اجتماعی به مقدار  0/20گذاشته است .همچنین سرمایة اجتماعی سالمندان تأثیر منفی و معناداری
به مقدار  -0/22بر افسردگی آنها گذاشته است .با توجه به تأیید شدن فرضیة دوم و سوم
پژوهش ،فرضیة چهارم پژوهش ،یعنی میانجی بودن سرمایة اجتماعی در رابطة بین فعالیت بدنی

 14

مدیریت سرمایة اجتماعی ،دورة  ،7شمارة  ،1بهار 1399

سالمندان و افسردگی آنها ،تأیید میشود .در این پژوهش از آزمون سوبل برای معناداری تأثیر
میانجی یک متغیر در رابطة میان دو متغیر دیگر استفاده شد .در آزمون سوبل ،یک مقدار از طریق
رابطة  1به دست میآید که در صورت بیشتر شدن این مقدار از  1/96میتوان در سطح اطمینان 95
درصد معنادار بودن تأثیر میانجی یک متغیر را تأیید کرد.
ab

()1

 sa    a 2  sb 2    sa 2  sb 2 
2

2

b

t  value 

در رابطة  a ،1مقدار ضریب مسیر میان متغیر مستقل و میانجی b ،مقدار ضریب مسیر میان
متغیر میانجی و وابسته Sa ،خطای استاندارد مسیر میان متغیر مستقل و میانجی ،و  Sbخطای
استاندارد مسیر میان متغیر میانجی و وابسته است.
0 / 20  0 / 22
 0 /115    0 / 202  0 /1262    0 /1262  0 /1152 
2

2

 0 / 22

t  value 

مقدار  t – valueحاصل از آزمون سوبل برابر  -30/13است که به دلیل بیشتر بودن از مقدار
 1/96میتوان گفت در سطح اطمینان  95درصد تأثیر متغیر میانجی سرمایة اجتماعی در رابطة میان
فعالیت بدنی و افسردگی سالمندان معنادار است.

برای تعیین شدت اثر غیر مستقیم از طریق متغیر میانجی ،از آمارة  VAFاستفاده شد که
مقداری بین  0و  1را اختیار میکند و هر چه این مقدار به  1نزدیکتر باشد قویتر بودن تأثیر
متغیر میانجی را نشان میدهد .در واقع ،این مقدار نسبت اثر غیر مستقیم بر اثر کل را میسنجد.
 VAFاز طریق رابطة  2به دست میآید.

()2

ab
 a  b  c

VAF 

در رابطة  a ،2مقدار ضریب مسیر میان متغیر مستقل و میانجی b ،مقدار ضریب مسیر میان
متغیر میانجی و وابسته ،و  cمقدار ضریب مسیر میان متغیر مستقل و وابسته است.

0 / 20  0 / 22
 0 / 20  0 / 22    0 / 45

VAF 
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مقدار  0/49برای  VAFبدین معنی است که نزدیک به نیمی از تأثیرات فعالیت بدنی بر
افسردگی سالمندان به صورت غیر مستقیم توسط متغیر میانجی سرمایة اجتماعی تبیین میشود.
بحث و نتیجه
پدیدة افزایش جمعیت سالمندان یکی از چالشهای مهم اقتصادی ،اجتماعی ،و بهداشتی قرن  21به
شمار میرود .با پیر شدن ملتها ،مشکالت سالمندان به طور روزافزون افزایش مییابد و افسردگی،
به عنوان شایعترین اختالل روانی و مشکل عمومی ،زندگی بشر را با معضل عمدة سالمتیِ سالمندان
روبهرو کرده است .دارودرمانی از ارکان اصلی درمان افسردگی است .اما درمان افسردگی با داروهای
ضد افسردگی ،به دلیل ابتال به عوارض جانبی ،اثربخش نیست .بنابراین شناسایی و پرورش آن دسته
از شیوههای زندگی و عوامل روانی و اجتماعی و غیر دارویی که بر درمان یا پیشگیری از افسردگی
مؤثر است اهمیت دارد .از عواملی که در درمان و پیشگیری از افسردگی میتواند مفید باشد سرمایة
اجتماعی و فعالیت بدنی است .در پژوهش حاضر به بررسی تأثیر ورزش بر افسردگی سالمندان با
تأکید بر نقش میانجی سرمایة اجتماعی پرداخته شد .بر این اساس ،از مدلسازی معادالت ساختاری
استفاده شد .نتایج تحقیق نشان داد فرضیة اول پژوهش تأیید میشود و ورزش بر کاهش افسردگی
سالمندان تأثیر میگذارد .به نظر میرسد ورزش منظم سالمت جسمی و روحی را حفظ میکند؛ به
این صورت که با کاهش خطر ابتال به بیماریهای مزمن امید به زندگی را افزایش میدهد و باعث
ایجاد شور و نشاط جهت انجام دادن فعالیتهای روزانه و رفع افسردگی میشود .همچنین ،هنگام
انجام دادن فعالیت بدنی ،ترشح مادهای شیمیایی در بدن ،به نام سروتونین ،بیشتر میشود .کاهش
سروتونین در بدن با افسردگی مرتبط است و داروهای ضد افسردگی نیز به افزایش این ماده در بدن
کمک میکنند .بنابراین میان سالمندانی که به طور مرتب ورزش میکنند بهندرت میتوان شخص
افسردهای یافت .از طرفی ،با ورزش کردن ،تولید اندورفین و اپینفرین و سیتوکینها نیز افزایش
مییابد و این مواد به طور طبیعی باعث باال رفتن سطح هوشیاری و روحیة عمومی سالمند میشوند
و برای انجام دادن کارهای روزمرة زندگی انرژی و شادابی بیشتری به وی میدهند .عالوه بر این،
نتایج فیزیولوژیکی ورزش احساس رضایت باطنی شخص را باال میبرد و فرد حس میکند به
موفقیتهایی دست یافته است و اعتمادبهنفس او افزایش مییابد و از این طریق افسردگی در او
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کاهش پیدا میکند .زیرا افراد افسرده یا اعتمادبهنفس ندارند یا میزان آن در آنان بسیار پایین است.
نتایج این پژوهش با نتایج پژوهشهای رشیدی و همکارانش ( ،)1396کاشانیموحد و همکارانش
( ،)1397استانتون و ریبورن ( ،)2014بومباردر و همکارانش ( ،)2017کورچاک ( ،)2017اگونیاگا
( ،)2018مک دول و همکارانش ( ،)2017بالدوستیر و همکارانش ( ،)2017ووسن و همکارانش
( ،)2018و استیفن لورچ ( )2018همسوست .نتایج فرضیة دوم نیز نشان داد سرمایة اجتماعی بر
افسردگی سالمندان تأثیر میگذارد .سالمندان به دلیل انزوای اجتماعی حاصل از بازنشستگی و ازدواج
فرزندان از حمایتهای عاطفی و اجتماعی کمتری برخوردارند .به همین دلیل بیشتر مستعد
افسردگیاند .ازینرو ،سالمندان نیاز دارند به کمک شبکههای اجتماعی حمایت شوند تا بتوانند
راحتتر با بیماریها و وابستگی و تنهایی مقابله کنند ،شاد بمانند ،و به باقیماندة عمر خود
خوشبین باشند .حمایت اجتماعی با همة سطوح الگوی فشار روانی تعامل دارد .مثالً ،حمایت
اجتماعی بر ارزیابی شناختی ما از عوامل روانی فشارزا و بر توانایی ما برای مقابله با آن اثر میگذارد.
بهرهمندی از حمایتهای رسمی و غیر رسمی سبب میشود احساس سالمت در افراد افزایش یابد و
کمتر از افسردگی رنج ببرند .یک شبکة اجتماعی برای سالمند حمایت عاطفی ،ابزاری ،و اطالعاتی
فراهم میکند و از آن طریق در تنظیم فعالیتهای او و کنترل رفتارهای مرتبط با سالمتی ،از قبیل
افسردگی ،نقش بازی میکند .از عوامل مهم تعدیلکنندة میزان افسردگی میتواند حضور یک دوست
صمیمی یا روابط اجتماعی باشد .بر این اساس ،میتواند تصور کرد که سرمایة اجتماعی میتواند چون
سپر و محافظی در برابر افسردگی عمل کند .از سوی دیگر اعتماد به منزلة شاخص سرمایة اجتماعی
در سالمتی و کاهش افسردگی تأثیر بسزایی دارد .اعتماد ممکن است باعث ترقی شبکههای اجتماعی
شود و از این طریق از افسردگی افراد جلوگیری کند .کاکس نیز بر آن است که اگر افراد به یکدیگر
اعتماد داشته باشند ،روابط آنها با خانواده ،دوستان ،همسایگان ،و همکاران مؤثرتر میشود .در
صورتی که فقدان اعتماد با عدم پیروی از قوانین ،افسردگی ،مسائل بهداشتی ،و سایر مسائل اجتماعی
همراه خواهد بود .نتایج پژوهش حاضر با نتایج پژوهشهای سعادتی و همکارانش ( ،)1394چیژو
( ،)2017ماهو هاسرا ( ،)2018کیو موهان و همکارانش ( ،)2018و هانا کوهن کلین ()2018
همسوست .نتایج فرضیة سوم نیز نشان داد ورزش و فعالیت بدنی بر سرمایة اجتماعی سالمندان تأثیر
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میگذارد .مشارکت در فعالیتهای ورزشی ،عالوه بر نتایج مثبت فیزیولوژیکی ،منافع اجتماعی
بسیاری برای فعاالن این عرصه در بر دارد؛ از جمله برقراری و ایجاد روابط دوستانه ،پذیرفته شدن بین
گروه همساالن ،حمایت شدن از سوی اطرافیان ،و غیره .فعالیتهای ورزشی در سطح
غیرسازمانیافته این قابلیت را دارند که باعث انگیزش ،الهامبخشی ،و ایجاد روحیة اجتماعی در جامعه
و سالمندان شوند .ورزش میتواند وسیلهای باشد برای ایجاد روابط دوستانه و ارتباطات اجتماعی
جدید؛ بهویژه بین طبقات مختلف از لحاظ مذهب و قومیت و سن .و در نهایت میتواند به افزایش
هنجارهای اعتماد و تعامل منجر شود .به عبارت بهتر ،فعالیتهای ورزشی میتوانند موجب ایجاد
ارتباط بین گروهها در شبکههای اجتماعی مختلف شوند .همة موارد ذکرشده از مؤلفههای سرمایة
اجتماعیاند .نتایج پژوهش حاضر با نتایج پژوهشهای اسالمی مرزنکالته ( ،)1393متی تونس
( ،)2005پرک و همکارانش ( ،)2007اسکینر و همکارانش ( ،)2008ادواردز و همکارانش (،)2015
اندرسون و همکارانش ( ،)2015و ران ژو ( )2017همسوست .نتایج فرضیة چهارم نشان داد ورزش
از طریق ایجاد سرمایة اجتماعی بر افسردگی سالمندان تأثیر میگذارد .به نظر میرسد ورزش عالوه
بر اینکه از طرق فیزیولوژیکی موجب کاهش افسردگی میشود از طریق برقراری روابط دوستانه و
ایجاد تعامل موجب ایجاد اعتماد و روحیة اجتماعی و حمایت اجتماعی میشود و این اعتماد و
حمایت اجتماعی در سالمندانی که به دلیل بازنشستگی از حمایت اجتماعی کمتر و طبیعتاً اعتماد
کمتری برخوردارند موجب ایجاد سالمت روان و کاهش افسردگی در آنان میشود .نتایج پژوهش
حاضر با نتایج پژوهش مارسیر و همکارانش ( )2015که اهمیت مشارکت ورزشی و سرمایة
اجتماعی را در بهبود سالمت روان در جوامع محروم نشان دادند و نتایج پژوهش کایل بوراسا
( )2017که به این نتیجه رسید که مشارکت اجتماعی با سالمت جسمانی و افسردگی و سطح فعالیت
بدنی رابطه دارد همسوست.
با توجه به نتایج پژوهش پیشنهاد میشود اماکن و امکانات ورزشی برای اوقات فراغت سالمندان
فراهم شوند تا از طریق شرکت در برنامههای ورزشی هم از لحاظ بدنی هم از نظر سالمت روان،
بهویژه افسردگی ،که میان این قشر شایع است ،در سطح مطلوبی قرار گیرند .در کنار این امکان،
میتوان مکانهای راحتی برای نشستن و صحبت کردن قبل یا بعد از تمرین در نظر گرفت یا با
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تشکیل جلساتی با حضور اعضای باشگاه به صورتهای متفاوت و به مناسبتهای مختلف با
برقراری و ایجاد روابط دوستانه و پذیرش از سوی همساالن و احساس حمایت موجبات ارتقای
سرمایة اجتماعی و افزایش سالمت روان و کاهش افسردگی سالمندان را فراهم آورد.
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