
C I T A T I O N    L I N K S

Copyright© 2019, ASP Ins. This open-access article is published under the terms of the Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 
International License which permits Share (copy and redistribute the material in any medium or format) and Adapt (remix, transform, and 
build upon the material) under the Attribution-NonCommercial terms.

[1] Coping strategies and its effects on ... [2] Evaluating the physical, psychological and 
social problems ... [3] The survey of the relationship between quality of life of elderly … [4] 
Caregiver burden associated with behavioral and psychological ... [5] Depression in family 
caregivers of elders: A theoretical ... [6] Determinants of depression in primary caregivers 
of disabled ... [7] Effects of a comprehensive educational program ... [8] Adaptation and 
validation of the Caregiver … [9] Self-efficacy and caregiver strain in ... [10] The relationship 
between personality traits ... [11] Comparative investigation of mental health status of 
spouses … [12] Mental health in group of war veterans and their ... [13] Quality of life in 
Chinese family caregivers … [14] Depressive symptoms among dementia caregivers ... [15] 
The role of informational sources of self-efficacy and ... [16] The relationship between 
caregiving self-efficacy and … [17] Assessment of self-efficacy for caregiving: The ... [18] 
The relationship between caregiving self-efficacy ... [19] The prospective associations 
between self-efficacy … [20] Stress generation in depression: Reflections ... [21] On the 
functional properties of perceived ... [22] The role of self-efficacy in the Alzheimer’s family 
... [23] Correlation between general health and quality of … [24] Family functioning and 
depression in family ... [25] The self-efficacy scale: construction and ... [26] Study of the 
psychometric properties of the ... [27] Reliability, validity and factor structure of the CES-D 
in ... [28] Epidemiology of depression, anxiety and stress symptoms … [29] Prevalence and 
risk factors for depression among ... [30] Depression among low-income female Muslim ... 
[31] The role of socio-economic status in depression: results … [32] Socioeconomic status 
and depressive syndrome ... [33] The association between economic status and depressive 
… [34] Prevalence and determinants of depression in ... [35] The relationship between self-
care and depression ... [36] The influence of concept mapping on critical … [37] The 
contribution of self-efficacy beliefs to ...

Aims In the world, many elderly people are cared by informal caregivers. Caring for elderly 
people with a special condition such as veterans can affect the mental health of caregivers. 
Therefore, the aim of this study was to investigate the relationship between self-efficacy and 
depression among the family caregivers of chemical warfare elderly veterans.
Instruments & Methods This cross-sectional descriptive-analytical study carried out among 
142 family caregivers of chemical warfare elderly veterans in Sardash in 2018. The subjects 
were selected using purposive sampling method. The data were collected through Center for 
Epidemiological Study of Depression Scale (CES-D) and Sherer’s General Self-Efficacy (GSES) 
and were analyzed by SPSS 21 software using Chi square, Pearson correlation, multiple linear 
regression, and logistic regression tests.
Findings The prevalence of depression among caregivers was 52.8%. The subjects in the age 
group of 41-50 years old, high economic status, born in the village and with self-efficacy had 
lower depression. Also, the dimension of “intention of behavior” had the highest effect on the 
change in the depression score. Moreover, caregivers who had higher self-efficacy (OR=0.918; 
CI=0.859-0.981) and higher age (OR=0.932; CI=0.875-0.993) were less depressed, and 
caregivers who had high economic status were less depressed (OR=0.267; CI=0.065-0.948).
Conclusion Family caregivers of chemical warfare elderly veterans with higher self-efficacy, 
higher age and, high economic status are less depressed.
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  دهیچک

شوند. مراقبت از در جهان بسیاری از سالمندان توسط خانواده مراقبت می :اهداف
تواند بر سالمت روان مراقبان سالمنداِن دارای شرایط خاص مانند جانبازان می

تاثیر بگذارد. از این رو هدف مطالعه حاضر، بررسی رابطه خودکارآمدی و افسردگی 
  سالمندان جانباز شیمیایی بود.  خانواده میان مراقبان عضودر 

، ۱۳۹۷تحلیلی در سال  -در این مطالعه مقطعی از نوع توصیفی :هاروشابزار و 
شهرستان  سالمند شیمیایی انجانباز عضو خانواده نفر از مراقبان  ۱۴۲تعداد 

ها از طریق گیری هدفمند انتخاب شدند. دادهسردشت به روش نمونه
آوری شده جمع (GSES) شررخودکارآمدی و  (CES‐D) افسردگیهای نامهرسشپ

های مجذور کای، همبستگی و با استفاده از آزمون 21	SPSSافزار و توسط نرم
مورد تجزیه و تحلیل قرار 	پیرسون، رگرسیون خطی چندگانه و رگرسیون لجستیک

  گرفتند. 
طور بود. شیوع افسردگی به %۵۲٫۸شیوع افسردگی در میان مراقبان  :هایافته
سال، طبقه اقتصادی باال و متولدین  ۵۰تا  ۴۱داری برای افراد در گروه سنی معنی

تر بود. در میان ابعاد خودکارآمدی، ُبعد نیت رفتار بیشترین تاثیر را روستا پایین
کنندگانی که خودکارآمدی بر تغییرات نمره افسردگی داشت. همچنین مراقبت

؛ CI=۸۷۵/۰-۹۹۳/۰) و سن بیشتری داشتند (OR=۹۱۸/۰؛ CI=۸۵۹/۰-۹۸۱/۰ر (باالت
۹۳۲/۰=ORکنندگانی که در طبقه شدند و مراقبت) کمتر دچار افسردگی می

) احتمال افسردگی کمتری OR=۲۶۷/۰؛ CI=۰۶۵/۰-۹۴۸/۰اقتصادی باال بودند (
	داشتند. 
ت میایی شهرستان سردشمراقبان عضو خانواده سالمندان جانباز شی گیری:نتیجه

ی تر، کمتر دچار افسردگبا خودکارآمدی باالتر، سن بیشتر و طبقه اقتصادی باال
  شوند.می
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  مقدمه
های مهم در جوامع امروز افزایش جمعیت سالمندان یکی از چالش

طوری ، به[1]دنبال آن افزایش ناتوانی در این قشر از جامعه استو به
ل دلیویکم بهدر نیمه دوم قرن بیستم و ابتدای قرن بیستکه 

جمعیت  افزایش امید زندگی و کاهش تدریجی میزان موالید،
و  [2]به افزایش بوده سالمندان در تمامی کشورها از جمله ایران رو

شناختی عمده در جهان تبدیل شده سالمندی به یک مساله جمعیت
سال)  ۶۵(افراد باالی  جمعیت جهان را سالمندان %۱۰حدود  است.

این افراد در کشورهای در حال  %۶۰دهند که بیش از تشکیل می
. با افزایش سن و آغاز سالمندی، افراد [3]ندکنتوسعه زندگی می

 را خود اجتماعی  -تدریج برخی از کارکردهای فیزیولوژیک و روانیهب
 نشان نیز شدهانجام تحقیقات که همان طور و دهندمی دست از

. نتیجه این امر [4]یابدمی کاهش نیز سالمتی سن افزایش با اندداده
توسط سالمندان بوده است که  افزایش تقاضا برای دریافت مراقبت

رود در آینده رشد بیشتری یابد. به همین دلیل مراقبت و انتظار می
ای مهم برای سیستم بهداشتی حمایت از افراد سالمند مساله

بیمار که نیاز به 	کشورهاست. این موضوع در خصوص سالمندان
	تر است.ای دارند مانند جانبازان مهمهای ویژهمراقبت

زا است که پیامدهای از سالمندان یک فرآیند مزمن استرسمراقبت 
دگان کننخصوص مراقبتمنفی بر سالمت جسمی و روانی مراقبان به

	Informal)غیررسمی  caregivers) تا جایی که[5]دارد ، 
های مختلف زندگی از جمله سالمتی، اشتغال و درآمد مراقبان جنبه

مدت به موازات مراقبت طوالنیارایه و  [6]دهدرا تحت تاثیر قرار می
 هایهای اجتماعی با افزایش خطرات ابتال به بیماریایفای نقش

متعدد جسمی و روانی برای مراقبان همراه است و کیفیت زندگی 
مراقب و حال و هوای از طرفی نیز  .[7]سازدمراقبان را مختل می

ا فنقش مهمی در کمک به بزرگساالن سالخورده ای اوروحی و خلقی 
شود را پذیری فرد میشرایطی که موجب آسیب	کند، چرا که آنهامی

تواند در حفظ که این خود می [8]دهندبهتر ارزیابی و تشخیص می
مراقبان در کنار  سهم بسزایی داشته باشد. سالمندانسالمت 
دار انجام وظایف مربوط به عهده ،های مرتبط با امر مراقبتچالش

ویی نیز هستند که این امر منجر به تجربه زندگی روزمره و زناش
ال دنبال آن خطر ابتاسترس باال، افسردگی، خودکارآمدی پایین و به

از این رو اثر مراقبت  .[9]دشوبه اختالالت مزمن جسمی و روانی می
ل عنوان یک مشکاز سالمندان بیمار بر سالمت مراقبان خانوادگی به

عنوان یک طور خاص افسردگی بهجهانی مطرح شده است، و به
  . [1]عالمت روانی اصلی در میان مراقبان گزارش شده است

طوری پزشکی است، بههای روانترین اختاللافسردگی یکی از شایع
افسردگی در  .[5]نامندپزشکی میی آن را سرماخوردگی رواناکه عده

افراد افسرده 	.علل مهم ناتوانی و ازکارافتادگی در جهان است ۱۰صدر 
ی کنند و از زندگصورت غمگین یا گرفته توصیف میخلق خود را به

ت علکنند و خود را بهارزشی میشدت احساس بیبرند، بهلذت نمی
ن ماً در انتظار بحرایند. برخی از افراد افسرده داکنناتوانی مالمت می

د گیرنهستند. آنها از هر مورد، بدترین صحنه احتمالی را در نظر می
  .[10]دانندزیرا خود را بدشانس و بیچاره می ،و انتظار فاجعه دارند

شواهد موجود پیرامون وضعیت مراقبان سالمندان بیانگر وجود بار 
رس باال و همچنین کاهش کیفیت زندگی مسئولیت، افسردگی و است

نفر از همسران  ۵۰ای که روی . در مطالعه[5]در این افراد است
عنوان گروه کنترل نفر از همسران افراد غیرجانباز به ۵۰جانبازان و 

انجام شد، معلوم شد که میانگین میزان افسردگی در همسران 
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است. در این داری بیشتر از گروه کنترل طور معنیجانبازان به
مطالعه پژوهشگران نتیجه گرفتند که ضایعه جانبازی تاثیر 
مستقیمی بر افسردگی همسرانشان دارد و اعضای خانواده یک جانباز 

ای مواجه بوده و همزمان ویژه همسر او که با عوامل فشارزای ویژهبه
های مختلفی است، دارای سطوح باالتری از مجبور به ایفای نقش

. محققان همچنین نشان دادند که [11]اری خواهند شدمشکالت رفت
دارای افسردگی شدید و  بکهمسران جانبازان براساس آزمون  ۲۸%

 %۸۷عمیق بودند. قابل توجه آن که وضعیت سالمت روان، در حدود 
همسران جانبازان را مشکوک به عدم سالمت روانی نشان داد. در 

آنها را  %۹۲همسران جانبازان را سالم و  %۸مجموع، این پژوهش 
را  %۴نیز  بکمشکوک به عدم سالمت روانی معرفی کرد. آزمون 

و  ژی. [12]را دچار درجات مختلف افسردگی نشان داد %۹۶سالم و 
ای که با هدف بررسی کیفیت زندگی همکاران نیز در مطالعه

ین نتیجه های مراقب سالمندان در چین انجام دادند، به اخانواده
رسیدند که درد فیزیکی و بدنی در بین مراقبان سالمندان باال بوده و 
همین باعث کاهش و ایجاد محدودیت در ارایه مراقبت و کاهش 

های اجتماعی و ایجاد مشکالت عاطفی و در سالمت روان، فعالیت
و  گیونس همچنین .[13]شودنهایت کاهش کیفیت زندگی می

از بطن یک مطالعه کوهورت که ای مطالعه در ۲۰۱۴همکاران در سال 
های افسردگی در مراقبان مبتال به آلزایمر انجام با هدف بررسی نشانه

جود هایی مبنی بر واز نشانه مراقبانکه ، به این نتیجه رسیدند دادند
   .[14]برندردگی رنج میسو ابتال به اف

ارد و با داهمیت  مراقبان حوزه مطالعات در  یکی از متغیرهایی که
، خودکارآمدی است. منظور از کاهش افسردگی مرتبط است

های شایستگی، كفایت و قابلیت كنارآمدن با خودكارآمدی، احساس
هایی كه عنوان قضاوتزندگی است. همچنین خودكارآمدی به

دادن كاری ارایه های خودش برای انجامشخص در مورد توانایی
اند كه با ها نشان دادهدهد تعریف شده است. این قضاوتیم
در عمل مرتبط  یرفتار انسان و پافشار  یهااز جنبه یار یبس

با توجه به این که خودکارآمدی یک  براساس مطالعات. [15]هستند
، مراقبان دارای خودکارآمدی باالتر که [16]منبع و قابلیت فردی است

تحت تنش باالیی قرار دارند، استرس روانی اجتماعی، مشکالت 
کنند. به عالوه را تجربه می یی، خستگی و فشار مراقبتی کمتر جسم

تحت  در افرادبهزیستی سطوح باالتر خودکارآمدی مراقبان با افزایش 
. مراقبان با احساس خودکارآمدی باال با [17]مراقبت همراه است
ها از هایشان در مقابل نقاط ضعف و شکستتمرکز بر توانمندی

شوند. به عالوه ممکن است افظت میپیامدهای منفی مراقبت مح
 هایداری نقش و وظایف مربوط به مراقبت در کنار سایر نقشعهده

  .[18]رشدیافتن در نظر گرفته شود برایزندگی از نظر این افراد 
خودکارآمدی رابطه دوطرفه با افسردگی دارد. این تفکر براساس نظریه 

-نظریه اجتماعیو همچنین  هامنتولید استرس در افسردگی توسط 
. در نظریه تولید استرس [19]شودحمایت می بندوراشناختی توسط 
زای کنند عوامل استرسهای افسردگی را تجربه میافرادی که نشانه

فردی بیشتری را نسبت به افراد سالم تجربه خواهند کرد. هم بین

خصوصیات فردی مانند مشکالت اختالل عملکردی، مهارت حل 
ی و تحصیالت، و هم محیط منفی مانند طبقه مشکالت اجتماع

. [20]فردی نقش دارنداقتصادی پایین و محل زندگی در استرس بین
کند که عدم وجود خودکارآمدی نظریه شناخت اجتماعی نیز بیان می

شده، منجر به دلیل اختالف بین هدف/آرزو و مهارت ادراکبه
انایی برای شود. هنگامی که افراد احساس عدم توافسردگی می

کنند اما همزمان نیز شان را میرسیدن به استاندارهای غیرواقعی
کنند که باید برای رسیدن به آن کاری انجام بدهند منجر تصور می

شود که بر خودکارآمدی فرد نیز اثر به یک گفتمان درونی منفی می
گذارد. این گفتمان منفی با خود و سطح پایین منفی می

  . [21]شودبه عالیم افسردگی می خودکارآمدی منجر
زیستن منفی که شود که بهاز طرف دیگر این بحث نیز مطرح می
تواند بر عقاید خودکارآمدی نشانه آن افسردگی و اضطراب است می

تاثیر بگذارد. پس افرادی که عالیم افسردگی دارند، تنظیم عواطف 
این اثرگذار کمتری مانند حاالت سرکوب و اجتناب داشته و 

هاِی غیرموثرِ تنظیم عواطف، باعث سطح پایین استراتژی
شود. همچنین افسردگی با اختالل عملکرد خودکارآمدی عاطفی می

اجتماعی نیز در ارتباط است. افراد افسرده اکثرًا از روابط اجتماعی 
تواند احساس خودکارآمدی اجتماعی آنان را کنند که میدوری می

کته قابل توجه است که در مطالعات طولی تضعیف کند. البته این ن
نشان داده شده است که سطوح باالتر خودکارآمدی عاطفی منجر به 

  . [19]شودتر عالیم افسردگی میسطوح پایین
در ارتباط با رابطه افسردگی و خودکارآمدی در میان مراقبان نیز 

 فناستو  گیلیام مطالعات متعددی انجام شده است. نتایج مطالعه
با هدف بررسی ارتباط خودکارآمدی و افسردگی در مراقبان  که

تباط ار  شده بود، نشان داد کهجام نخانوادگی افراد مبتال به آلزایمر ا
داری بین افسردگی و خودکارآمدی مراقبان مبتال معکوس و معنی

چه خودکارآمدی مراقبان  ای که هربه گونه وجود دارد،به آلزایمر 
نیز همکاران و  وآی .[18]استتر ی در آنها پایینباالتر باشد، افسردگ
با هدف بررسی ارتباط نقش میانجیگری در مطالعه خود 

خودکارآمدی با وضعیت سالمتی و استرس در مراقبان مبتال به 
شده ضعیف با افزایش که سالمت درکبه این نتیجه آلزایمر 
یک  عنوان. خودکارآمدی افراد بهاستهای افسردگی همراه نشانه
تواند روی سطح سالمت و درک افراد از وضعیت میانجی می تغیرم

شود شده میسالمت تاثیر داشته باشد و باعث افزایش سالمت درک
  .[22]که در نتیجه آن کاهش عالیم و نشانه افسردگی در مراقبان بود

مراقبانی که مراقبت از گروه خاص سالمندان مانند جانبازان یا 
دمانس را بر عهده دارند مشکالت بیشتری را نسبت سالمندان دارای 

کنند. مراقبت از بسیاری از جانبازان جنگ به سایر مراقبان تجربه می
های آنان است. هرچند مانند جانبازان شیمیایی بر عهده خانواده

های مراقبت خانوادگی روند بهبود را بهتر و احتمال نیاز به مراقبت
، اما کیفیت زندگی مراقبان را کاهش دهدبیمارستانی را کاهش می

دهد. مطالعات بسیار محدودی در خصوص سالمت روان مراقبان می
. در حالی که توجه به [23]بازماندگان جنگ انجام شده است
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پیامدهای ناشی از مراقبت جانبازان در مراقبین بسیار مهم است، 
ر بخشی جانبازان تاثیزیرا سالمت جسم و روان مراقب بر توان

آگاهی از عوامل  گذارد. از این رو، بررسی سالمت روانی مراقبان ومی
ترین موضوعات مانند خودکارآمدی یکی از مهم آن اب مرتبط

تحقیقاتی است. بنابراین پژوهش حاضر با هدف بررسی میزان شیوع 
 و همچنینان جانباز شیمیایی دمراقبان سالمنافسردگی در میان 

  با افسردگی انجام شد. تعیین رابطه خودکارآمدی
  

  هاابراز و روش
تحلیلی است  توصیفی_از نوع  مطالعه حاضر یک مطالعه مقطعی

در شهرستان سردشت واقع در جنوب  ۱۳۹۷که در سال 
شد. جامعه آماری پژوهش، کلیه مراقبان غربی انجام آذربایجان

غیررسمی (منظور از مراقبان غیررسمی، افراد خانواده و خویشاوندان 
کنند) هستند که برای انجام خدمات مراقبتی پول دریافت نمی

حجم نمونه مورد نیاز  ساله و بیشتر بودند.۶۰جانبازان شیمیایی 
 %۲۱٫۳و همکاران که شیوع افسردگی را  گودرزیبراساس مطالعه 
و خطای  %۹۳، با درنظرگرفتن ضریب اطمینان [24]بیان کرده است

نمونه برآورد شد که  ۱۵۰ریزش  %۱۵نفر بود که با محاسبه  ۱۳۱، ۵%
 ۱۴۲ای که ناقص تکمیل شده بودند، تعداد نامهپرسش ۸با حذف 
  ها شد.نامه وارد تحلیل دادهپرسش
بعد از اخذ مجوزهای الزم از واحد تحقیق و ، انجام پژوهش برای

د و امور شهیبه بنیاد  ،بخشیپژوهش دانشگاه علوم بهزیستی و توان
با همکاری آنان و دریافت ان سردشت مراجعه و شهرست ایثارگران
ساله و بیشتر، به روش ۶۰جانبازان شیمیایی اطالعات  لیست
سال انتخاب شدند.  ۶۰جانباز باالی  ۱۵۰گیری هدفمند تعداد نمونه

سپس به درب منازل آنان مراجعه شد و پس از توضیح درباره اصل 
عنوان مراقب ود را بهرازداری و اهداف پژوهش، فردی از خانواده که خ

جانباز معرفی کرد، در صورت تمایل و تکمیل فرم رضایت آگاهانه 
   ها را تکمیل کرد.نامهوارد مطالعه شده و پرسش

  های زیر استفاده شد:نامهبرای گردآوری اطالعات، از پرسش
برای سنجش خودکارآمدی : شررنامه خودکارآمدی عمومی پرسش -۱

. مقیاس شداستفاده  (GSES) شرراز مقیاس خودکارآمدی 
عبارت است. این  ۱۷و همکاران دارای  شررخودکارآمدی عمومی 

خودادراکی از قصد رفتار، تالش برای مقیاس سه جنبه از رفتار شامل 
گذاری کند. نمرهگیری میرا اندازه رفتار و پافشاری بر رفتار

 لیکرتای درجهپنج نامه خودکارآمدی براساس مقیاسپرسش
در پژوهش خودکارآمدی نامه . روایی و پایایی پرسش[25]است

و همکاران بررسی شده است که روایی مناسبی داشته و  اصغرنژاد
. در [26]بوده است ۸۳/۰نامه به روش آلفای کرونباخ پایایی پرسش

 ۷۴/۰مطالعه حاضر نیز میزان پایایی ابزار با ضریب آلفای کرونباخ 
  به دست آمد.

والی مقیاس ئس۱۰نسخه : نامه بررسی وضعیت افسردگیپرسش -۲
مراقبان بررسی وضعیت افسردگی  برای	،(CES‐D) افسردگی

که براساس  خانوادگی جانبازان سالمند شیمیایی استفاده شد

شود. واالت امتیازبندی میئبه هر یک از س "بله/خیر"دهی پاسخ
سنجی خصوص روانای در مطالعه ۱۳۹۴ سال و همکاران در ملکوتی

این مقیاس انجام دادند و نتایج مطالعه آنها بیانگر این موضوع بود 
 استفاده در جمعیت برایکه این مقیاس از پایایی و روایی مناسبی 

نامه با ضریب آلفای کرونباخ، . پایایی پرسشایرانی برخوردار است
 .[27]به دست آمد ۵بود و نقطه برش ابزار نمره کمتر یا مساوی  ۸۵/۰

  بود.  ۸۸/۰در مطالعه حاضر نیز ضریب آلفای کرونباخ 
شناختی لیست جمعیتمتغیرهای کنترل با استفاده از چک

آوری شد که با توجه به اهمیت متغیرهای فردی و اجتماعی جمع
شامل متغیرهای جنسیت، سن، وضعیت تاهل،  بندورادر نظریه 

 تصادی بود.وضعیت اشتغال، تحصیالت، محل تولد و وضعیت اق
طبقه اقتصادی براساس سه متغیر درآمد، مالکیت مسکن و طبقه 

اصلی)  های مولفه (تحلیل PCAادراک، به روش -اقتصادی خود
  ساخته شد. 

شده و پس از  21	SPSSافزار آوری وارد نرمها پس از جمعداده
 -ها توسط آزمون کولموگروفبودن توزیع دادهبررسی نرمال

های مجذور کای، همبستگی اسمیرنوف، با استفاده از آزمون
مورد تجزیه 	پیرسون، رگرسیون خطی چندگانه و رگرسیون لجستیک

  . و تحلیل قرار گرفتند
  

  هایافته
سال بود.  ۳۸٫۹±۶٫۱۷کنندگان در مطالعه میانگین سنی مشارکت

آنان را زنان تشکیل  %۲۱٫۸کنندگان را مردان و مشارکت ۷۸٫۲%
سال قرار داشتند  ۳۱-۴۰دادند. اکثریت پاسخگویان در گروه سنی می

کنندگان دارای تحصیالت متوسطه یا دیپلم بودند. و بیشتر مشارکت
اکثریت مراقبان خانوادگی شاغل و متاهل بودند. مراقبان بیشتر در 

سط اقتصادی قرار داشتند و متولد شهر بودند. همچنین طبقه متو
کنندگان خودکارآمدی پایینی داشتند. با توجه مشارکت %۳۵حدود 

، CES‐Dنامه افسردگی پرسش ۵به نقطه برش کمتر و مساوی 
بود. شیوع  %۵۲٫۸طور کلی شیوع افسردگی در بین مراقبان به

 ۴۱ررسی در گروه سنی داری برای افراد مورد بطور معنیافسردگی به
 تر بودسال، طبقه اقتصادی باال و متولدین روستا پایین ۵۰تا 

)۰۵/۰p< ۱؛ جدول .(  
بین میانگین نمره افسردگی با میانگین نمرات خودکارآمدی و ابعاد 

  ).۲دار وجود داشت (جدول آن همبستگی منفی و معنی
 داشت.داری بین خودکارآمدی و افسردگی وجود رابطه منفی معنی

رغم حضور متغیرهای جمعیتی (مدل دوم) حتی این رابطه علی
  ). ۳دار بود (جدول همچنان معنی

نیت و تالش رابطه منفی با افسردگی داشته و در میان ابعاد 
خودکارآمدی، ُبعد نیت رفتار بیشترین اثر را بر تغییرات نمره 

ر رفتار بافسردگی داشت. بنابراین از سه بعد خودکارآمدی، پافشاری 
  ).۴داری با افسردگی نداشت (جدول رابطه معنی

شناختی، خودکارآمدی، سن با کنترل اثر همزمان متغیرهای جمعیت
دار آماری با شیوع افسردگی و وضعیت اقتصادی رابطه معنی
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؛ CI=۸۵۹/۰-۹۸۱/۰کنندگانی که خودکارآمدی باالتر (داشتند. مراقبت
۹۱۸/۰=OR ۸۷۵/۰-۹۹۳/۰داشتند () و همچنین سن بیشتری=CI ؛
۹۳۲/۰=ORکنندگانی کهشدند و مراقبت) کمتر دچار افسردگی می 

ه کنندگان در طبقدر طبقه اقتصادی باال بودند نسبت به مراقبت
) نیز احتمال OR=۲۶۷/۰؛ CI=۰۶۵/۰-۹۴۸/۰اقتصادی پایین (

  ). ۵افسردگی کمتری داشتند (جدول 
  

 ۱۴۲ایی (شیمی جانباز سالمندان در میان مراقبان شیوع افسردگی شناختی و بررسی رابطه این متغیرها با درصدتوزیع فراوانی مطلق و نسبی متغیرهای جمعیت) ۱جدول 
  نفر)

  داریمعنیسطح   درصد شیوع افسردگی  درصد  تعداد  شناختیمتغیرهای جمعیت

  جنسيت
	۵۵٫۹  ۲/۷۸  ۱۱۱  مرد

۲۱/۰  
  ۴۱٫۹  ۸/۲۱  ۳۱  زن

  دامنه سنی
  ۶۲٫۵  ۱۱٫۳  ۱۶  سال ۳۰-۲۰

  ۶۳٫۵  ۵۲٫۱  ۷۴  سال ۴۰-۳۱  ۰۰۴/۰
  ۳۴٫۶  ۳۶٫۶  ۵۲  سال ۵۰-۴۱

  سطح تحصیالت
  ۶۱٫۸  ۲۳٫۹  ۳۴  ابتدایی و راهنمایی

۶۸۷/۰  
  ۵۱٫۰  ۳۵٫۹  ۵۱  متوسطه
  ۴۸٫۸  ۳۰٫۳  ۴۳  دیپلم

  ۵۰٫۰  ۹٫۹  ۱۴  دانشگاهی
  وضعیت اشتغال

  ۵۶٫۹  ۸۱٫۷  ۱۱۶  شاغل
۳۳/۰  

  ۳۴٫۶  ۱۸٫۳  ۲۶  دارخانه
  وضعیت تاهل

  ۵۲٫۲  ۹۵٫۸  ۱۳۶  متاهل
۳۹۵/۰  

  ۶۶٫۷  ۴٫۲	۶  غیرمتاهل
  طبقه اقتصادی

  ۶۶٫۷  ۱۹٫۰  ۲۷  پایین

۰۰۱/۰  
	۶۳٫۶  ۲۳٫۲  ۳۳  به پایین	متوسط رو

  ۵۰٫۸  ۴۱٫۵	۵۹  متوسط رو به باال
  ۲۶٫۱  ۱۶٫۲  ۲۳  باال

  محل تولد
  ۶۲٫۴  ۶۵٫۵  ۹۳  شهر

۰۰۱/۰  
	۳۴٫۷	۳۴٫۵  ۴۹  روستا
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  ضریب همبستگی   نمرات  متغیرها

  ۱  ۳٫۵۰±۵٫۰۶  افسردگی
  -۴۷/۰  ۷٫۰۹±۵۲٫۴۴  خودکارآمدی
  -۴۶/۰  ۵٫۱۰±۲۷٫۳۹  نیت رفتار

  -۳۲/۰  ۱٫۷۵±۱۵٫۹۳  تالش برای رفتار
  -۲۲/۰  ۱٫۹۱±۹٫۱۲  پافشاری بر رفتار
  >۰۰۱/۰pبرای همه ضرایب 

  

  شناختیرابطه خودکارآمدی با نمره افسردگی بدون/با کنترل متغیرهای جمعیت نتایج رگرسیون خطی چندگانه )۳جدول 
  )2R(ضریب تعیین  Rضریب 	داری)(سطح معنی Fمقدار   داریسطح معنی	ضریب بتا  متغیرها

   (مرجع) افسردگی
  ۰٫۴۷) ۲۲/۰(  ۳۹٫۵۱۴>) ۰٫۰۰۱(  >۰٫۰۰۱  -۰٫۴۶۹  (بدون کنترل)خودکارآمدی 
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  )R2(ضریب تعیین  Rضریب   داری)(سطح معنی Fمقدار   داریسطح معنی	ضریب بتا  متغیرها

   (مرجع) افسردگی
  ۰٫۰۰۱  -۰٫۴۰۳  (بدون کنترل) نیت رفتار

  ۰٫۰۴۲  -۰٫۱۶۵  (بدون کنترل) تالش برای رفتار  ۰٫۴۶) ۲۲/۰(  ۳۹٫۵۱۴>) ۰٫۰۰۱(
  ۰٫۹۱۳  ۰٫۰۰۹  (بدون کنترل) پافشاری بر رفتار

  ۰٫۰۰۱  -۰٫۳۵۲  (با کنترل) رفتارنیت 

)۰٫۰۰۱ (<۶٫۹۵۵  )۲۷/۰ (۰٫۵۲  

  ۰٫۰۴۸  -۰٫۱۴۸  (با کنترل) تالش برای رفتار
  ۰٫۶۹۲  ۰٫۰۳۵  (با کنترل) پافشاری بر رفتار

  ۰٫۳۰۱  -۰٫۰۸۵  جنسيت (معيار مرد)
  ۰٫۰۸۲  -۰٫۱۳۸  سن

  ۰٫۲۷۷  -۰٫۰۹۱  طبقه اقتصادی (معيار پايين)
  ۰٫۹۲۷  -۰٫۰۰۹  شهر)محل تولد (معيار 

  
  شناختینتایج رگرسیون لجستیک رابطه خودکارآمدی با افسردگی بدون/با کنترل متغیرهای جمعیت) ۵جدول 

  کاذب ۹۵% CI  2R	OR  متغیرها
   (مرجع) افسردگی

  %۱۸٫۳  ۰٫۸۴۰ - ۹۳۹/۰  ۰٫۸۸۸*  (بدون کنترل)خودکارآمدی 
  ۰٫۸۵۹ - ۹۸۱/۰  ۰٫۹۱۸*  (با کنترل)خودکارآمدی 

۲۶٫۹%	

  جنسيت
    ۱  مرد
  ۰٫۱۹۲ - ۱٫۵۲۷  ۰٫۵۴۱  زن

  ۰٫۸۷۵ - ۹۹۳/۰  ۰٫۹۳۲*  سن
  طبقه اقتصادی

    ۱  پایین
  ۰٫۲۴۶ - ۲٫۶۳۱  ۰٫۸۰۵  به پایین	متوسط رو

  ۰٫۱۶۹ - ۱٫۴۹۴  ۰٫۵۰۲  متوسط رو به باال
  ۰٫۰۶۵ - ۹۴۸/۰  ۰٫۲۶۷*  باال

  محل تولد
    ۱  شهر
  ۰٫۳۴۴ - ۲٫۱۲۴  ۰٫۸۵۵  روستا

*۰۵/۰p<  
  

  بحث
های غیررسمی از سالمندان بیمار، خانواده نقش مهمی در مراقبت

هایی که از سالمند مراقبت دارد. در میان پیامدهای سالمتی خانواده
کنند، افسردگی شیوع و اهمیت بیشتری دارد و مطالعات، شیوع می

. در این مطالعه حدود نیمی [6]اندگزارش کرده %۵۷تا  ۲۶آن را بین 
های افسردگی داشتند. در مطالعه مشابهی در ژاپن از مراقبان نشانه

افسردگی مراقبان خانوادگی سالمندان بررسی  CES‐Dنیز که با ابزار 
. [1]آنان دارای افسردگی هستند %۵۳٫۳شده است، مشاهده شد که 

سنجیده نشده  CES‐Dبان با ابزار در مطالعات ایرانی، افسردگی مراق
و همکاران افسردگی سطح  گودرزیای توسط است، اما در مطالعه

 %۲۱٫۳سنجیده شده است، در میان مراقبان  بکمتوسط که با ابزار 
توان گفت بیش از نیمی از مراقبان عالیم بوده است که البته می

و  سیدطالبی. در مطالعه [24]اندافسردگی خفیف تا شدید را داشته
سنجیده شده است  DASSنیز که افسردگی مراقبان با ابزار  پوررفیعی

. در [28]همسران جانبازان دارای نشانه افسردگی بودند %۳۸بیش از 

مراقبان  %۳۰یک مطالعه در عربستان سعودی نیز نتایج نشان داد که 
افسردگی  %۴۰سالمندان دارای آلزایمر و افسردگی خفیف هستند و 

  .[29]سط دارندمتو
  

های رگرسیون لجستیک نشان داد همچنین در مطالعه حاضر یافته
که وضعیت اقتصادی باال، سن بیشتر و خودکارآمدی باالتر با احتمال 

داری دارد. رابطه وضعیت افسردگی کمتر مراقبان رابطه معنی
و همکاران  گودرزیاقتصادی بر میزان افسردگی همسو با مطالعه 

مطالعات خارجی نیز عناصر وضعیت اقتصادی شامل . در [24]است
طور کلی در . به[30]داری دارددرآمد با افسردگی مراقبان رابطه معنی

عنوان یک ساختار اجتماعی، نقش تمام جوامع وضعیت اقتصادی به
مهمی در شیوع افسردگی دارد و در بسیاری از مطالعات به این 

بقه پایین اجتماعی با . زندگی در ط[31]موضوع اشاره شده است
استرس بیشتری در ارتباط است و استرس بیشتر نیز با افسردگی 

های همراه است. براساس نظریه استرس، منابع فردی مانند روش
	دهد. مقابله و عزت نفس، اثر استرس بر افسردگی را کاهش می
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کنند منابع فردی ماع زندگی میافرادی که در طبقه باالی اجت
بیشتری را در دسترس دارند که به کاهش استرس آنان کمک 

کند. همچنین دسترسی به خدمات مراقبتی نیز در طبقات می
  . [33	,32]اقتصادی باال بیشتر است

  

رابطه سن با افسردگی نیز همسو با مطالعه سیستماتیک و 
 و همکاران انجام چنگتوسط  ۲۰۱۸متاآنالیزی است که در سال 
مقاله نشان داده شده است  ۳۰با بررسی  شده است. در این مطالعه

. افزایش [34]داری با افسردگی داردکه سن مراقبان رابطه منفی معنی
تواند با سازگاری بیشتر با بار مراقبتی و سن کمتر با سن می
شدن مشکالت دیگر مانند بیکاری با بار مراقبتی، منجر به همراه

رابطه منفی سن با افسردگی شود؛ که البته نیاز به بررسی بیشتری 
	در مطالعات آتی دارد. 

در مورد رابطه خودکارآمدی با افسردگی نیز نتایج مطالعه حاضر با 
که در  [15]و همکاران لی چوونگنتایج سایر مطالعات مانند مطالعه 

تحقیقات خود ارتباط بین افسردگی و رفتارهای خودکارآمدی را مورد 
اند، همسو است. با توجه به نظریه تولید استرس و توجه قرار داده

تر با احتمال افسردگی شناخت اجتماعی نیز خودکارآمدی پایین
زای بیشتر رابطه دارد؛ یعنی هنگامی که افراد با عوامل استرس

کنند که توانایی مقابله و حل شوند، احساس میه میفردی مواجبین
تری از فردی را ندارند. افرادی که سطح پایینمشکالت بین

تواند عالیم افسردگی در خودکارآمدی اجتماعی و روانی را دارند، می
بین آنان افزایش یابد؛ یعنی افراد در مواجهه با استرس یا زمانی که 

تظار خود برسند، دچار یک گفتمان توانند به اهداف مورد اننمی
شوند که منجر به خودکارآمدی عاطفی پایین و درونی منفی می

شود. البته افسردگی نیز خود عالیم احتمال افسردگی می
خودکارآمدی پایین اجتماعی را به همراه دارد و یک رابطه دوطرفه 

  شود. بین این دو متغیر مشاهده می
	عملکرد	افزایشها باید توجه کرد که همچنین در تبیین این یافته

را چه در افراد بیمار 	درمانی	هایاز روش	پیروی	تواندمیکارآمدی خود
	عالیم و	کاهش	به	منجر	و	دهد	افزایش و چه در مراقبان افراد بیمار

از  .[35]شودافسردگی 	نظیر	بیمار	روانی	شاید	و	جسمی	هاینشانه
ی تبینانه با عملکرد و سالمخودکارآمدی و انتظارات خوشطرفی نیز 

یند استرس و آخودکارآمدی باال با تنظیم فر ، در ارتباط هستند
ی نفس باال، شرایط فیزیکی و رواناضطراب، سازگاری بیشتر، اعتمادبه

	چه افراد هر .کندبودن را در افراد ایجاد میو همچنین احساس خوب

	برای	فرد	تالشنتیجه 	در	باشند،	ترییقو	خودکارآمدی	احساس	دارای

	از	مراقبت	و	امر درمان	در	و	شودیم	بیشتر	منفی	حاالت	بر	غلبه
. [36]دهندخود نشان می	از	بیشتری	مشارکت	بالین	در	بیماران
	قوی،	خودکارآمدی	که احساس	است	آن	از	حاکی	شواهد	همچنین

	را	بدن	ایمنی	سیستم	کارکرد و	شودبدن می	بر	استرس	تاثیرات	مانع
العمل پس خودکارآمدی تاثیر مهمی بر عکس .[37]دهدافزایش می

 طوری که موجبافراد نسبت به استرس مرتبط با مراقبت دارد، به
شود. افرادی که از خودکارآمدی کاهش اضطراب و افسردگی می

 های خود، سختیپایین برخوردارند بر ابعاد منفی موقعیت و ضعف

راز یابند و حتی ابمیهای مراقبتی و نارسایی و شکست تمرکز مهارت
  دارند که از کمک و حمایت کمتر برخوردارند.می

بودن توان به مقطعیهای مطالعه حاضر میاز جمله محدودیت
مطالعه اشاره کرد که قابلیت بررسی علّی روابط بین متغیرها را ندارد. 
همچنین سایر متغیرهای تاثیرگذار بر افسردگی مراقبان مانند 

شکالت خانوادگی در این مطالعه کنترل نشده بیکاری و سایر م
شود در مطالعات آتی عوامل مرتبط با است، که پیشنهاد می

 وجهت تر قرار گیرد. باافسردگی مراقبان جانبازان مورد بررسی عمیق
 است، شده انجام سردشت شهرستان در مطالعه این این که به

 سایر رد آتی العاتمط به نیاز و نداشته را ایران کل به تعمیم قابلیت
  .دارد شهرها

با توجه به شیوع باالی افسردگی در میان مراقبان جانبازان سالمند 
شیمیایی، نیاز است مداخالتی در راستای شناسایی و درمان 

اعی اجتم -های فردیافسردگی مراقبان غیررسمی با توجه به تفاوت
 و االصورت گیرد. همچنین با توجه به رابطه مثبت خودکارآمدی ب

هایی در راستای افزایش کاهش افسردگی، نیاز است آموزش
های مقابله و حل مساله برای رویارویی با خودکارآمدی مانند روش

  بار مراقبتی در جهت کاهش افسردگی مراقبان ارایه شود. 
  

  گیرینتیجه
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	تشکر و قدردانی کنند.
بخشی کمیته اخالق دانشگاه علوم بهزیستی و توانتاییدیه اخالقی: 

تایید کرده  IR.USWR.REC.1397.37پژوهش را با کد اخالق  این
  است. 

بنا به اظهار نویسندگان، در این مقاله تعارض منافع تعارض منافع: 
  وجود ندارد. 

(نویسنده اول)، پژوهشگر اصلی  زنجری نسیبه سهم نویسندگان:
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 ۲۰۳۰این مقاله برگرفته از پروژه تحقیقاتی با شماره منابع مالی: 
است که در مرکز تحقیقات سالمندی دانشگاه علوم بهزیستی و 

  بخشی تصویب شده است.توان

  
	منابع

1‐	Abe	K,	Kashiwagi	T,	Tsuneto	S.	Coping	strategies	and	its	
effects	 on	 depression	 among	 caregivers	 of	 impaired	
elders	in	
Japan.	Aging	Ment	Health.	2003;7(3):207‐11. 
2‐	Salar	A,	Boreyri	T,	Khojasteh	F,	Salar	E,	Jafari	H,	Karimi	
M.	Evaluating	the	physical,	psychological	and	social	



ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو همکاران ــــــــــــــــــــــــــــــ یزنجر  بهینس ۲۳۰  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   ۱۳۹۸، پاییز ۴، شماره ۱۱دوره                                                                            پژوهشی طب جانباز                                                                                                  -نامه علمیفصل

problems	 and	 their	 relation	 to	 demographic	 factors	
among	the	elderly	 in	Zahedan	city	during	2010‐2012.	 J	
Feyz.	2013;17(3):305‐11.	[Persian] 
3‐	 Payahoo	 L,	 Khaje	 Bishak	 Y,	 Pourghasem	 B,	 Asghari	
Jararabadi	 M,	 Kabir	 Alavi	 MB.	 The	 survey	 of	 the	
relationship	 between	 quality	 of	 life	 of	 elderly	 with	
depression	and	physical	activity	in	Tabriz,	Iran.	J	Rehabil	
Med.	2013;2(2):39‐46. [Persian]	
4‐	Huang	SS,	Lee	MC,	Liao	YC,	Wang	WF,	Lai	TJ.	Caregiver	
burden	 associated	 with	 behavioral	 and	 psychological	
symptoms	of	dementia	(BPSD)	in	Taiwanese	elderly.	Arch	
Gerontol	Geriat.	2012;55(1):55‐9. 
5‐	Clark	MC,	Diamond	PM.	Depression	in	family	caregivers	
of	 elders:	 A	 theoretical	 model	 of	 caregiver	 burden,	
sociotropy,	 and	 autonomy.	 Res	 Nurs	 Health.	
2010;33(1):20‐34. 
6‐	Del‐Pino‐Casado	R,	Palomino‐Moral	PA,	Pastor‐Bravo	
MDM,	 Frías‐Osuna	 A.	 Determinants	 of	 depression	 in	
primary	 caregivers	 of	 disabled	 older	 relatives:	 a	 path	
analysis.	BMC	Geriatr.	2017;17(1):274. 
7‐	Kuzu	N,	Beşer	N,	Zencir	M,	Şahiner	T,	Nesrin	E,	Ahmet	
E,	et	al.	Effects	of	a	comprehensive	educational	program	
on	quality	of	life	and	emotional	issues	of	dementia	patient	
caregivers.	Geriatr	Nurs.	2005;26(6):378‐86. 
8‐	 Valer	 DB,	 Aires	 M,	 Fengler	 FL,	 Paskulin	 LMG.	
Adaptation	 and	 validation	 of	 the Caregiver	 Burden	
Inventory	for	use	with	caregivers	of	elderly	individuals.	
Rev	Lat	Am	Enfermagem.	2015;23(1):130‐8. 
9‐	Mohammadi	Shahbolaghi	F.	Self‐efficacy	and	caregiver	
strain	 in	Alzheimer’s	 caregivers.	 Salmand	 Iran	 J	 Aging.	
2006;1(1):26‐33.	[Persian] 
10‐	 Abbasi	M,	Mirderikvand	 F,	 Adavi	H,	 Hojati	M.	 The	
relationship	between	personality	traits	(neuroticism	and	
extraversion)	 and	 self‐efficacy	 with	 aging	 depression.	
Salmand	Iran	J	Aging.	2018;12(4):458‐66.	[Persian] 
11‐	Mojahed	A,	 Kalantari	 M,	Molavi	 H,	 Neshatdoost	 H,	
Bakhshani	N,	 Shakiba	M.	 Comparative	 investigation	 of	
mental	 health	 status	 of	 spouses	 of	 war	 handicaps	 in	
accordance	with	husband's	disability.	Zahedan	J	Res	Med	
Sci.	2010;12(4):38‐42.	[Persian] 
12‐	Bahreinian	A,	Borhani	H.	Mental	health	in	group	of	
war	 veterans	 and	 their	 spouses	 in	 Qom.	 Res	 Med.	
2003;27(4):305‐12.	[Persian] 
13‐	Xie	H,	Cheng	C,	Tao	Y,	Zhang	J,	Robert	D,	Jia	J,	et	al.	
Quality	 of	 life	 in	 Chinese	 family	 caregivers	 for	 elderly	
people	with	chronic	diseases.	Health	Qual	Life	Outcomes.	
2016;14(1):99. 
14‐	Givens	JL,	Mezzacappa	C,	Heeren	T,	Yaffe	K,	Fredman	
L.	Depressive	symptoms	among	dementia	caregivers:	role	
of	 mediating	 factors.	 Am	 J	 Geriatr	 Psychiatry.	
2014;22(5):481‐8. 
15‐	 Kamali	 Zarch	 M,	 Kadivar	 P,	 Ghazi	 Tabatabaei	 M,	
Kiamanesh	A.	The	role	of	informational	sources	of	self‐
efficacy	 and	 personal	 qualities	 on	 mathematics	 self‐
efficacy	 and	 mathematics.	 J	 Psychol	 Educ.	 2006;36(1‐
2):185‐206.	[Persian] 
16‐	Grano	C,	Lucidi	F,	Violani C.	The	relationship	between	
caregiving	 self‐efficacy	 and	 depressive	 symptoms	 in	
family	caregivers	of	patients	with	Alzheimer	disease:	a	
longitudinal	study.	Int	Psychogeriatr.	2017;29(7):1095‐
103. 
17‐	Merluzzi	 TV,	 Philip	 EJ,	 Vachon	 DO,	Heitzmann	 CA.	
Assessment	of	self‐efficacy	for	caregiving:	The	critical	role	
of	 self‐care	 in	 caregiver	 stress	 and	 burden.	 Palliat	
Support	Care.	2011;9(1):15‐24. 
18‐	 Gilliam	 CM,	 Steffen	 AM.	 The	 relationship	 between	
caregiving	 self‐efficacy	 and	 depressive symptoms	 in	

dementia	 family	 caregivers.	 Aging	 Ment	 Health.	
2006;10(2):79‐86. 
19‐	Tak	YR,	Brunwasser	SM,	Lichtwarck‐Aschoff	A,	Engels	
RCME.	The	prospective	associations	between	self‐efficacy	
and	 depressive	 symptoms	 from	 early	 to	 middle	
adolescence:	 a	 cross‐lagged	 model.	 Jo	 Youth	 Adolesc.	
2017;46(4):744‐56. 
20‐	 Hammen	 C.	 Stress	 generation	 in	 depression:	
Reflections	on	origins,	research,	and	 future	directions.	 J	
Clin	Psychol.	2006;62(9):1065‐82. 
21‐	Bandura	A.	On	the	functional	properties	of	perceived	
self‐efficacy	revisited.	J	Manag.	2012;38(1):9‐44. 
22‐Au	A,	Lau	KM,	Sit	E,	Cheung	G,	Lai	MK,	Wong	SKA,	et	al.	
The	 role	 of	 self‐efficacy	 in	 the	 Alzheimer's	 family	
caregiver	 stress	 process:	 A	 partial	 mediator	 between	
physical	health	and	depressive	symptoms.	J	Clin	Gerontol.	
2010;33(4):298‐315. 
23‐	 Mardani	 Hamouleh	 M,	 Borimnejad	 L,	 Seyyed	
	Fatemi	N,	Taghavi	T.	Correlation	between	general	health	
and	quality	of	 life	 in	caregivers	of	veterans	with	spinal	
cord	 injury.	 Iran	 J	 War	 Public	 Health.	 2014;6(3):81‐6.	
[Persian] 
24‐	Goodarzi	N,	Mohammadi	Shahbolaghi	F,	Rahgooy	A,	
Biglarian	A.	Family	functioning	and	depression	in	family	
caregivers	of	people	with	Dementia.	J	Mazandaran	Univ	
Med	Sci.	2017;27(151):105‐16.	[Persian] 
25‐	Sherer	M,	Maddux	JE,	Mercandante	B,	Prentice‐Dunn	
S,	 Jacobs	 B,	 Rogers	 RW.	 The	 self‐efficacy	 scale:	
construction	 and	 validation.	 Psychol	 Rep.	
1982;51(2):663‐71. 
26‐	Asgharnejad	T,	Ahmadi	M,	Farzad	V,	Khodapanahi	MK.	
Study	 of	 the	 psychometric	 properties	 of	 the	 Sherer	
general	self‐efficacy	scale.	J	Psychol.	2006;10(3):262‐74.	
[Persian]	
27‐	 Malakouti	 SK,	 Pachana	 NA,	 Naji	 B,	 Kahani	 S,	
Saeedkhani	M.	Reliability,	validity	and	factor	structure	of	
the	 CES‐D	 in	 Iranian	 elderly.	 Asian	 J	 Psychiatr.	
2015;18:86‐90. 
28‐	 Seyyed	 Talebi	 M,	 Rafieipour	 A.	 Epidemiology	 of	
depression,	 anxiety	 and	 stress	 symptoms	 in	 veterans’	
wives.	 Iran	 J	 War	 Public	 Health.	 2017;9(3):133‐40.	
[Persian] 
29‐	Alqahtani	MS,	Alshbriqe	AA,	Awwadh	AA,	Alyami	TA,	
Alshomrani	MS,	Alhazzani	A.	Prevalence	and	risk	factors	
for	depression	among	caregivers	of	Alzheimer’s	disease	
patients	 in	 Saudi	 Arabia.	 Neurol	 Res	 Int.	
2018;2018:2501835.	
30‐	Wang	M,	He	B,	Wang	Y,	Wu	F,	Chen	X,	Wang	W,	et	al. 
Depression	 among	 low‐income	 female	 Muslim	 Uyghur	
and	Kazakh	informal	caregivers	of	disabled	elders	in	Far	
Western	China:	 influence	on	the	caregivers’	burden	and	
the	 disabled	 elders’	 quality	 of	 life.	 PloS	 One.	
2016;11(5):e0156382. 
31‐	 Freeman	 A,	 Tyrovolas S,	 Koyanagi	 A,	 Chatterji	 S,	
Leonardi	M,	 Ayuso‐Mateos	 JL,	 et	 al.	 The	 role	 of	 socio‐
economic	status	in	depression:	results	from	the	COURAGE	
(aging	 survey	 in	 Europe).	 BMC	 Public	 Health.	
2016;16(1):1098. 
32‐	 Eaton	 WW,	 Muntaner	 C,	 Bovasso	 G,	 Smith	 C.	
Socioeconomic	status	and	depressive	syndrome:	the	role	
of	 inter‐and	 intra‐generational	 mobility,	 government	
assistance,	and	work	environment.	 J	Health	Soc	Behav.	
2001;42(3):277‐94. 
33‐	Jo	SJ,	Yim	HW,	Bang	MH,	Lee	MO,	Jun	TY,	Choi	JS,	et	al.	
The association	between	economic	status	and	depressive	
symptoms:	an	individual	and	community	level	approach.	
Psychiatry	Investig.	2011;8(3):194‐200. 



 ۲۳۱ ییایمیمراقبان عضو خانواده سالمندان جانباز ش انیدر م یو افسردگ یرابطه خودکارآمدــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

Iranian Journal of War and Public Health                                                                                                                                   Volume 11, Issue 4, Fall 2019 

34‐	Geng	HM,	Chuang	DM,	Yang	F,	Yang	Y,	Liu	WM,	Liu	LH,	
et	 al.	 Prevalence	 and	 determinants	 of	 depression	 in	
caregivers	 of	 cancer	 patients:	 a	 systematic	 review	 and	
meta‐analysis.	Medicine.	2018;97(39):e11863. 
35‐	 Sajjadi	 M,	 Akbari	 A,	 Kianmehr	 M,	 Atarodi	 A.	 The	
relationship	between	self‐care	and	depression	in	patients	
undergoing	 hemodialysis.	 Horizon	 Med	 Sci.	
2008;14(1):13‐7.	[Persian]. 

36‐	 Wheeler	 LA,	 Collins	 SK.	 The	 influence	 of	 concept	
mapping	 on	 critical	 thinking	 in	 baccalaureate	 nursing	
students.	J	Prof	Nurs.	2003;19(6):339‐46. 
37‐	Caprara	GV,	Barbaranelli	C,	Pastorelli	C,	Cervone	D.	
The	 contribution	 of	 self‐efficacy	 beliefs	 to	 psychosocial	
outcomes	 in	 adolescence:	 predicting	 beyond	 global	
dispositional	 tendencies.	 Pers	 Individ	 Differ.	 2004;	
37(4):751‐63.	


	1202
	1202-TXT

