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چکيده
افسردگی یکی از شایعترین بیماریهایی است که سالمت جسم و روان افراد را تحت تأثیر خود قرار میدهد.
عوامل متعددی در ایجاد و تشدید این بیماری موثر هستند .در این مقاله با بهرهگیری از مفاهیم نظریۀ
سیستمهای پویا ،مدلی یکپارچه برای رشد افسردگی ارائه شده که اثر عوامل مختلف را به صورت یک سیستم
واحد بر روی بیماری مورد بررسی قرار میدهد .تحلیل مدل پیشنهادی نشان میدهد که رشد افسردگی تحت
تأثیر  ۱۱حلقه تقویتی و  ۳حلقه تعادلی قرار دارد .قدرت حلقههای تقویتی حاکم بر رفتار سیستم موجب
تشدید روز افزون بیماری و دشواری درمان آن میشود .در ادامه تعدادی از روشهای درمانی افسردگی از
جمله افزایش سطح انتقال دهندههای عصبی ،اصالح الگوی تغذیه ،ورزش و فعالیت بدنی منظم ،نگرش مثبت
نسبت به رویدادهای پیرامونی ،و انجام فعالیتهای گروهی داوطلبانه با هدف مقابله با رشد افسردگی پیشنهاد
شدهاند .تحلیل روابط علّی و حلقههای بازخوردی میان عوامل تشدید کننده و روشهای درمانی نشان میدهد
که با بکارگیری همزمان این روشها ،عالوه بر معکوس شدن جهت برخی از حلقههای تقویتی ۰۲ ،حلقه
تقویتی جدید نیز در راستای کاهش افسردگی فعال میشوند .لذا با توجه به ریشه بوجود آورنده بیماری و
مدل پیشنهادی می توان موثرترین رژیم درمانی را انتخاب نمود.

واژگان کليدي :افسردگی ،سالمت روان ،نظریه سیستمهای پویا ،روابط علّی ،حلقههای بازخوردی.
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مقدمه
شاید صد سال پیش واژه افسردگی کمتر برای عامه مردم شناخته شده بود اما امروزه و در سایه رشد شهرنشینی ،این بیماری چنان
گسترش یافته است که طبق تخمینهای سازمان جهانی بهداشت ،حدود  ۳۲۲میلیون نفر در سراسر جهان مبتال به افسردگی هستند (سازمان
جهانی بهداشت )۰۲۱۲ ،و همچنین از هر  ۶فرد بزرگسال در ایاالت متحده ،یک نفر به افسرگی مبتال است (کسلر و همکاران .)۰۲۲۲ ،اگرچه
این بیماری منشأ روحی-روانی دارد ،اما عوارض آن ممکن است مشکالت حاد جسمانی را برای بیماران به وجود بیاورد تا جایی که طبق آمار
سازمان جهانی بهداشت ،در سال  ۰۲۱۲افسردگی دومین دلیل از کار افتادگی افراد در سطح جهان بوده است .افسردگی اساسی منجر به از
کارافتادگی قابل توجه بیمار در فعالیتهای روزمره زندگی فردی – اجتماعی و اشتغال میشود و عملکردهای عادی فرد همچون خوردن و
خوابیدن و سالمتی وی را تحت تأثیر قرار می دهد .این بیماری ساالنه در حدود  ۰۱۲بیلیون دالر هزینه به اقتصاد ایاالت متحده تحمیل
میکند (گرینبرگ و همکاران .)۰۲۱۲ ،افسردگی ،میتواند باعث بوجود آمدن مشکالت عاطفی ،رفتاری و جسمی از قبیل اعتیاد به الکل،
اعتیاد به مواد مخدر ،اضطراب ،مشکالت درسی و یا کاری ،مشکالت خانوادگی ،منزوی شدن ،خودکشی و یا آسیب رساندن به بدن بشود.
علیرغم شناخت افسردگی و تالشهای گستردهای که برای پیشگیری از آن صورت گرفته ،نرخ ابتال به این بیماری در سطح جامعه در
طول زمان تقریباً ثابت باقی مانده است (فراری و همکاران .)۰۲۱۳ ،به طور کلی افسردگی بیماری پویایی است که همزمان با رشد و تغییر
کیفیت زندگی در جوامع بشری ،عوامل موثر در شکلگیری و تشدید آن نیز تغییر میکند .به عنوان مثال ظهور فناوری اینترنت در دهه ۱۶۶۲
منجر به ایجاد بستری برای توسعه پدیده جدیدی به نام شبکههای اجتماعی در اواخر دهه  ۱۶۶۲شد که امروزه برخی از این شبکههای
اجتماعی نظیر فیسبوک از جمله دالیل ابتال به افسردگی به شمار میروند (مورنو و همکاران .)۰۲۱۱ ،مسأله حائز اهمیت این است که در
بسیاری موارد ،عوامل موثر در شکلگیری و تشدید افسردگی ،با این بیماری رابطهای دوسویه دارند .برای مثال ،مطالعات نشان میدهد که
ابتال به افسردگی به دلیل ضعیف شدن سیستم ایمنی بدن ،زمینه را برای ابتال به برخی بیماریهای مزمن فراهم میکند و از سوی دیگر ابتال
به بیماریهای مزمن یکی از ریسک فاکتورها برای ابتال به افسردگی میباشد (خاواجا و همکاران .)۰۲۲۶ ،همچنین عوامل موثر در ابتال به
افسردگی از هم مجزا و مستقل نیستند ،بلکه این عوامل از طریق زنجیرهای از بازخوردها و روابط علّی و معلولی با یکدیگر در ارتباط هستند.
تحلیل روابط میان عوامل به وجود آورندۀ افسردگی منجر به درک بهتر مکانیزمهای تشدید و مهار آن خواهد شد .چنانکه در ادامه خواهد
آمد ،بسیاری از این فاکتورها خود تقویتی هستند به طوری که از یک سو ،تشدید یک فاکتور منجر به تشدید افسردگی در بیمار میشود و از
سوی دیگر ،تشدید افسردگی نیز منجر به تقویت عامل مورد نظر خواهد شد .حلقههای تشدید شونده و روابط درهم تنیدۀ میان فاکتورهای
مختلف ،منجر به رشد سریع افسردگی و حاد شدن وضعیت بیمار میشوند .در این مقاله بیماری افسردگی ،عوامل موثر در شکلگیری آن و
روابط میان آنها به صورت یک سیستم واحد مورد بررسی قرار خواهند گرفت .هدف اولیۀ این پژوهش ،مدلسازی و تحلیل شبکۀ عوامل
تأثیرگذار بر افسردگی و شناسایی روابط پیچیدۀ میان این عوامل؛ و هدف ثانویۀ آن ارائه مدلی از چگونگی اثرگذاری استراتژیهای درمانی بر
رفتار پویای افسردگی میباشد.
با توجه به ماهیت پیچیده و پویای سیستم مورد بررسی ،برای مدلسازی آن از نظریه سیستمهای پویا بهره گرفته شده است .به طور
کلّی نظریۀ سیستمهای پویا بستری برای درک رفتار غیرخطی سیستمهای پیچیده در طول زمان فراهم میکند (استرمن .)۰۲۲۲ ،این نظریه
با بهرهگیری از روابط بازخوردی و حلقههای علّی و معلولی به شناسایی نقش پارامترها و چگونگی اثرگذاری آنها بر رفتار سیستم در طول
زمان ،کمک میکند .حلقههای تقویتی و تعادلی (هدفجو) دو نمونه از این حلقهها هستند که در شبکۀ روابطِ عوامل موثر بر افسردگی نیز به
وفور مشاهده میشوند .تشخیص وجود این حلقه ها و شناسایی حلقه غالب در هر زمان به شناسایی دینامیک سیستم مورد بررسی کمک
میکند .حلقههای تقویتی عامل رشد و یا نزول بیوقفه یک سیستم هستند که در آنها تغییر در یک جهت ،با تغییر بیشتر در همان جهت
پاسخ داده میشود .به لحاظ تئوریک ،چنانچه رشد یک حلقه تقویتی بوسیله عوامل خارجی محدود نشود ،میتواند تا بینهایت ادامه پیدا کند.
لذا چنانچه رفتار یک سیستم تحت تأثیر حلقههای تقویتی باشد ،متوقف کردن رشد آن کار بسیار دشواری است .از طرف دیگر ،حلقۀ تعادلی
تالش میکند شرایط سیستم را به یک سطح هدف برساند و با هر گونه تغییر در وضعیت سیستم مقابله میکند .در گذشته ،بت و همکاران
مدلی برای تحلیل پویاییهای حاالت رفتاری انسان ارائه نمودهاند (بث و همکاران .)۰۲۲۲ ،البته این مدل تنها اثر تغییرات حاالت روحی را بر
ایجاد افسردگی مورد مورد بررسی قرار داده و توجهی به جنبههای محیطی و بیولوژیک موثر بر افسردگی ندارد.
ریسکفاکتوهای موثر در ابتال به افسردگی منشأ متفاوتی دارند .گروهی از این فاکتورها از مکانیزم بیولوژیک بدن انسان سرچشمه
میگیرند ،برخی از رفتارها و عادات انسانی و برخی دیگر نیز ناشی از شرایط و کیفیت زندگی انسانها میباشند .در این مقاله تالش شده تا
اکثر این عوامل و روابط میان آنها در مدل پیشنهادی در نظر گرفته شوند .در زمینه فاکتورهای تشدید کننده افسردگی ،عواملی چون مشکالت
خواب ،مشکالت مالی ،تفکرات منفی ،الگوی زندگی شهری ،ابتال به بیماریهای مزمن ،تأثیر شبکههای اجتماعی و رسانههای جمعی مورد
بررسی قرار گرفتهاند .همچنین استراتژیهای درمانی نیز عواملی نظیر افزایش سطح انتقال دهندههای عصبی ،اصالح الگوی تغذیه ،ورزش و
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فعالیت بدنی منظم ،نگرش مثبت نسبت به رویدادهای پیرامونی ،پیروی از آمیزههای دینی ،و انجام فعالیتهای گروهی داوطلبانه را در بر
میگیرند .چنانکه در ادامه مالحظه خواهد شد ،هر کدام از این عوامل از طریق تعدادی حلقه علّی (تقویتی یا تعادلی) با بیماری افسردگی در
ارتباط هستند .برای هر حلقه عنوانی متناسب با ماهیت آن انتخاب شده است .مدل سیستمی پیشنهادی ابزار مناسبی برای مطالعه رفتار
بیماری ،تحلیل اثر عوامل موثر و چگونگی اثرگذاری روشهای درمانی بر افسردگی میباشد.
در ادامه این مقاله ،ابتدا در بخش  ۰مدل پیشنهادی برای رشد افسردگی با توجه روابط میان عوامل موثّر در ابتال به این بیماری ارائه
شده است و سپس در بخش  ۳نیز مسیر اثرگذاری روشهای درمانی مختلف بر بیماری مورد بررسی قرار گرفته است .نهایتاً بخش  ۴نیز به
بحث ،نتیجه گیری و ارائه پیشنهاداتی برای پژوهشهای آتی اختصاص دارد.
-۱مدلسازي
پیش از پرداختن به بحث افسردگی و مجموعه عوامل اثرگذار بر تشدید آن ،به ارتباط میان استرس و افسردگی اشاره میشود .پژوهش-
های صورت گرفته نشاندهنده ارتباط میان رویدادهای پراسترس در زندگی و ابتال به افسردگی هستند (هامن ۰۲۲۲ ،؛ آنشنسل و ستون،
 .)۱۶۲۰افزایش سطح استرس همراه با افزایش سطح هورمون هایی نظیر کورتیزول (که به هورمون استرس نیز شهرت دارد) و کاهش سطح
انتقال دهندههای عصبی از جمله دوپامین در بدن میشوند که نتیجه آن ابتال به افسردگی خواهد بود (براون و همکاران۰۲۲۴ ،؛ برونو.)۰۲۱۱ ،
لذا برخی از محققین مهار جذب کورتیزول توسط گیرندههای سلولهای مغزی را به عنوان یکی از راهکارهای پیشگیری از ابتال به افسردگی
پیشنهاد میکنند (هربرت .)۰۲۱۰ ،به طور کلی استرس از طریق برانگیختگی و فشارهای روحی و جسمی منجر به بروز افسردگی میشود.
یکی از پارامترهایی که اثری دوطرفه بر افسردگی دارد ،بی خوابی است .از یک سو بیخوابی به عنوان یکی از عوارض ابتال به افسردگی
شناخته میشود (سونو و همکاران )۰۲۲۲ ،و از سوی دیگر بیخوابی و کمخوابی به عنوان یکی از ریسک فاکتورهای ابتال به افسردگی شناخته
میشود (لوتسبرگ و رینالدز .)۰۲۲۲ ،مشکالت بیخوابی از طریق ترشح هورمون کورتیزول (رودنبک و همکاران )۰۲۲۰ ،و نیز فشارهای
جسمی و روحی به تشدید افسردگی در بیماران کمک میکند .همچنین افسردگی نیز با توجه به کاهش تحرک بیمار ،پریشانی و افکار مزاحم
موجب تشدید بیخوابی میشود .لذا همانطور که در شکل  ۱نیز مالحظه میشود ،میان این دو پارامتر رابطه تشدید شونده و خود تقویتی
وجود دارد ،به این صورت که با افزایش عامل اول ،عامل دوم نیز افزایش مییابد که این افزایش نیز به نوبه خود منجر به افزایش عامل اول
خواهد شد.
مطالعات نشان میدهند که افسردگی و ابتال به برخی بیماریهای مزمن نیز روابط دوسویهای با یکدیگر دارند (خاواجا و همکاران،
 .)۰۲۲۶تحقیقات اخیر نشان داده است که از یک سو ابتال به افسردگی میتواند منجر به ضعف سیستم ایمنی بدن و ابتالی فرد به بیماریهای
مزمن و خطرناکی نظیر بیماریهای قلبی (لینچ و همکاران۱۶۶۲ ،؛ خاواجا و همکاران۰۲۲۶ ،؛ داویدسون ،)۰۲۱۰ ،سرطان (ریچ و همکاران،
 )۰۲۲۴و دیابت (لین و همکاران )۰۲۲۶ ،شود و از طرف دیگر ابتال به بیماریهای مزمن ریسک ابتال به افسردگی را افزایش میدهد (رابینسون
و همکاران۱۶۲۲ ،؛ اندرسون و همکاران۰۲۲۱ ،؛ میسی۰۲۲۴ ،؛ برگس و همکاران۰۲۲۲ ،؛ لیچمن و همکاران .)۰۲۲۲ ،افسردگی از طریق
الگویهای رفتاری نامناسب و پیگیری نکردن درمان موجب شکلگیری و تقویت بیماریهای مزمن میشود (خاواجا و همکاران .)۰۲۲۶ ،با
شدت یافتن بیماری ،احتمال بهبود آن کاهش مییابد و امیدواری فرد به درمان کمتر میشود که این نا امیدی و گوشهگیری به تقویت
افسردگی کمک میکند .همچنین تشدید افسردگی نیز از طریق تضعیف سیستم ایمنی بدن به وخیمتر شدن حال بیمار کمک میکند .این
مجموعه روابط یک حلقه تقویتی را تشکیل میدهند که تحت عنوان "نگرش منفی به بهبود" در شکل  ۰نشان داده شده است .همچنین با
شدت یافتن بیماری و افزایش هزینههای درمان ،انگیزه بیماران برای ادامه درمان نیز کاهش مییابد (حلقه تقویتی "تمکن مالی برای ادامه
درمان" در شکل  .)۰این مسأله سبب میشود ک ه بیماران پیگیری کمتری برای ادامه درمان خود داشته باشند و در نتیجه احتمال بهبود آنها
کاهش پیدا کند .پایین آمدن احتمال بهبود نیز از طریق افزایش نگرانی و استرس به تشدید افسردگی کمک میکند .همچنین با کاهش انگیزه
برای ادامه درمان و در نتیجه پیگیری نکردن فرایند درمان ،احتمال بهبود نیز کاهش مییابد.
گروهی از پارامترهای موثر در شکلگیری و تشدید افسردگی نیز وابسته به کیفیت و شرایط زندگی اجتماعی انسان هستند .یکی از این
عوامل مشکالت مالی است .مشکالت مالی از دو منظر در تشدید افسردگی موثر هستند .نخست این که با شدت گرفتن افسردگی ،تفکرات
منفی و نا امیدی نسبت به زندگی افزایش مییابد و بیمار انگیزه خود را برای کار ،تالش و کسب درآمد از دست میدهد که در نتیجۀ این
بیانگیزگی و کمکاری ،سطح درآمدهای وی کاهش مییابد .با افزایش نگرانیهای مالی ،استرس و فشارهای فکری نیز افزایش مییابد که
نتیجۀ آن تشدید افسردگیِ بیمار است (حلقه نگرانیهای مالی در شکل  .)۳از طرف دیگر کار زیاد و خستگی ناشی از افزایش ساعات اضافه
کاری موجب کاهش مدت زمان خواب و استراحت فرد و افزایش فشارهای جسمی و روحی بر وی میشود .این مسأله با تشدید افسردگی
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همراه است .امّا همانطور که در شکل ( ۳حلقه کار زیاد و خستگی) نشان داده شده است ،با شدت گرفتن افسردگی و تفکرات منفی و نا
امیدانه ،انگیزههای بیمار برای کار و تالش و برطرف کردن نیازهای مالی نیز کاهش مییابد.
یکی دیگر از پارامترهایی که دارای رابطهای دوطرفه با افسردگی میباشد ،تفکرات منفی نسبت به مسائل پیرامونی است (تیسدال،
 .)۱۶۲۳تفکرات منفی و نا امیدانه موجب کاهش انگیزه فرد برای تالش در راه رسیدن به اهداف خود میشود .طبیعتاً تالش کمتر نیز منجر
به نتایج ضعیفتر و فشار و استرس بیشتری بر روی فرد میشود .استرس و نگرانی نیز عالوه بر این که در رخداد افسردگی و بیشتر شدن آن
موثر است ،موجب افزایش فشار تفکرات منفی میشود .لذا همانطور که در شکل  ۴مالحظه میشود ،تفکرات منفی یک حلقه تقویتی ایجاد
میکند که از طریق افزایش سطح استرس و فشارهای جسمی و روحی بر تشدید افسردگی اثرگذار است .با توجه به پارامترهای مختلف و
روابط میان آنها ،همانطور که در شکل  ۴قابل مالحظه است ،حلقه تعادلی جدیدی شکل گرفته که نشان میدهد در برخی موارد با افزایش
کار و سطح درآمد ،نیازهای مالی افراد اشباع میشود و انگیزه آنها برای کار و تالش کاهش مییابد.
یکی دیگر از فاکتورهای موثر در تشدید افسردگی شیوع استفاده از اینترنت و شبکههای اجتماعی است (لین و همکاران .)۰۲۱۶ ،غالباً
با بیشتر شدن استفاده از شبکههای اجتماعی و رسانههای جمعی ،جذابیت آنها نزد استفادهکنندگان بیشتر میشود که این جذابیت نیز به نوبه
خود کاربران را به استفاده بیشتر از این شبکهها تشویق میکند .لذا همانطور که در حلقه تقویتی اعتیاد به رسانههای جمعی شکل  ۲مالحظه
میشود ،شبکههای اجتماعی مخاطبان خود را به استفاده بیشتر ترغیب میکنند (براون .)۰۲۱۰ ،اثر رسانههای جمعی بر شکلگیری افسردگی
از دو منظر قابل بررسی است .نخست این که با افزایش میزان استفاده از رسانههای جمعی ،زمان سپری شده با این رسانهها افزایش مییابد و
نتیجتاً زمان سپری شده با خانواده ،دوستان و اجتماع کاهش مییابد که به تدریج منجر به گوشهگیری و تشدید افسردگی یا افزایش احتمال
ابتال به آن میشود .از طرف دیگر گوشهگیری و تنهایی موجب بیشتر شدن زمان آزاد برای تخصیص به رسانههای جمعی و شبکههای اجتماعی
میشود (حلقه تقویتی "گوشهگیری") .منظر دوم نیز به محتوی انتشار داده شده توسط شبکههای اجتماعی و رسانههای جمعی اشاره دارد.
با افزایش استفاده از این شبکهها ،استفاده کنندگان از این رسانهها بیشتر در معرض اخبار و برنامههای ناخوشایند ( و بعضاً استرسآور) آنها
قرار میگیرند .نتیجه این امر نیز افزایش استرس و پتانسیل ابتال به افسردگی است (حلقه تقویتی "برنامههای ناخوشایند")

شکل  .۱کمخوابی موجب تشدید افسردگی میشود

با تجمیع روابط تشریح شده در قسمتهای قبلی و تکمیل روابط میان عوامل مختلف ،شکل  ،۶مدل یکپارچه تشدید افسردگی را نمایش
میدهد.

مقابله با افسردگی
با توجه به عوامل موثر مطرح شده ،شکل  ۶مدل یکپارچۀ شکلگیری و تشدید بیماری افسردگی را نشان میدهد .همانطور که در این
شکل نشان داده شده است ،رفتار سیستم تحت تأثیر تعداد زیادی از حلقههای مثبت قرار دارد که در راستای تشدید افسردگی فعال هستند.
با توجه به خاصیت خودتقویتی حلقههای مثبت ،با شروع رشد بیماری دائماً بر شدت آن افزوده میشود؛ لذا برای مهار افسردگی نمیتوان
صرفاً بر روی از بین بردن یکی از عوامل اشاره شده تمرکز داشت .یک استراتژی درمانی موثر باید تواناییِ خنثیسازی همهجانبۀ عوامل یاد
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شده را داشته باشد .در ادامه تعدادی از درمان های موثر افسردگی و چگونگی اثرگذاری آنها بر مدل تشدید افسردگی را مورد بررسی قرار
میدهیم.
نحوه نگرش افراد نسبت به مسائل و مشکالت از اهمیت باالیی در درمان افسردگی برخوردار است .نگاه مثبت و خوشبینانه حاصل تعامل
آرام و بدون مشکل با محیط اجتماعی است که پیامد آن مجموعهای از تمایالت مبتنی بر رضایتمندی ،خوشبینی ،امید ،اعتماد و اطمینان
خاطر در فرد است .مثبت نگری در نقطۀ مقابل تفکرات منفی قرار دارد و موجب فعال شدن برخی از حلقههای تقویتی موجود ،در جهت
معکوس (کاهش) افسردگی میشود .لذا همانطور که در شکل  ۲نشان داده شده است ،با تقویت مثبت اندیشی ،حلقههای تقویتی تنظیم
خواب ،تفکرات مثبت ،نگرش مثبت به درمان ،و امیدواری به فرایند درمان در جهت کاهش شدت افسردگی فعال میشوند .همان طور که در
حلقه تقویتی تنظیم خواب نشان داده شده است ،با افزایش تفکرات مثبت میزان آرامش و خواب نیز افزایش مییابد .با تنظیم میزان خواب،
ترشح هورمون استرس کاهش مییابد .در نتیجه استرس و فشارهای روحی و جسمی نیز کاهش مییابد و نهایتاً با کاهش افسردگی ،روحیه
مثبت اندیشی در فرد تقویت میشود .مجموعه روابط علّی در حلقه تقویتی تفکرات مثبت ،چگونگی اثرگذاری مثبتاندیشی بر افسردگی را
نشان میدهد .مثبتاندیشی باعث میشود که فرد با انگیزه بیشتری تالش کند و با توجه به نتایج عملکرد بهتر ،استرس کمتری را نیز متحمل
شود .کاهش استرس نیز از طریق کاهش هورمون کورتیزول موجب کاهش افسردگی میشود .اثر دیگر مثبت اندیشی و نگاه خوشبینانه ،افزایش
انگیزه افراد مبتال به بیماریهای مزمن برای ادامه درمان است که موجب می شود فرد با انگیزه و پشتکار بیشتری مراحل درمان را پیگیری
کند و در نتیجه احتمال بهبود وی افزایش یابد .با اف زایش احتمال بهبود ،بیمار روحیه بهتری خواهد داشت و در نتیجه بیشتر در اجتماع حضور
پیدا میکند که نتیجه آن نیز کاهش افسردگی و تقویت روحیه اجتماعی فرد است.

شکل  .۲افسردگی و ابتال به بيماريهاي مزمن
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شکل  .۳حلقههاي مرتبط با مشکالت مالی و تشدید افسردگی

شکل  .۴اثر تفکرات منفی بر تشدید افسردگی

تا کنون مطالعات گسترده ای در زمینه اثر تعلیمات دینی بر افسردگی صورت گرفته است که به طور کلی اثر مثبت اعتقاد به یک قدرت
برتر ماورایی را در کاهش استرس و افسردگی نشان میدهند (مک دوگال و الرسن .)۰۲۱۰ ،در یک تحقیق میان  ۲۲۲فرد مسن (باالی ۶۲
سال) بهبود یافته از افسردگی ۰۲ ،درصد آنها معتقد بودند که اندیشهها و عمل به آموزههای دینی مهمترین استراتژی آنها برای غلبه بر
افسردگی بوده است (کونیگ و همکاران .)۱۶۶۰ ،به طور کلی تعالیم اجتماعی دینی موجب افزایش فعالیت اجتماعی و نشاط معنوی افراد
میشود و از جنبههای مختلفی موجب کاهش افسردگی میشود .شکل  ۲اثرات رفتار دینی را در کاهش افسردگی را نشان میدهد .در
آموزههای دین اسالم بارها تأکید شده است که خداوند از بندگان مومن خود در سختیها و مشکالت حمایت میکند .همچنین خداوند در
جاهای مختلفی به بندگان توصیه میکند که نسبت به حمایت های او سوء ظن نداشته باشند .با داشتن چنین تفکری ،افراد متدین به تمام
وقایع زندگی نگاهی مثبت خواهند داشت که نتیجه این مثبتاندیشی و کاهش تفکرات منفی ،کاهش میزان افسردگی از طریق کاهش فشارهای
جسمی و روحی است .با کاهش افسردگی ،نشاط ذاتی افراد افزایش یافته و اعتقاد آنها به خداوند بیشتر میشود .حلقه تقویتیِ نگرش دینی
در شکل  ۲این مسأله را نشان میدهد .با توجه به این که پیروان تعلی مات دینی در برابر بسیاری از مشکالت زندگی به خدا توکل میکنند،
این افراد در برابر نامالیمات زندگی آرامش بیشتری از خود نشان میدهند .لذا در برابر موفقیتهای زندگی دچار هیجان و اضطراب ناشی از
موفقیت نمیشوند و در برابرشکستها نیز گرفتار فشار و ناراحتی نمیشوند .همان طور که در حلقه تقویتی آرامش دینی در شکل  ۲نشان
داده شده است ،باال رفتن اعتماد و اعتقاد به خداوند در پیشامدهای زندگی منجر به کاهش استرس و افسردگی و افزایش نشاط معنوی در فرد
میشود که نتیجه آن تقویت بیشتر اعتقادات این افراد است.
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بسیاری از نیازمندیها ی انسان به دلیل جاه طلبی و طمع است .یک مسأله جالب که در دین اسالم نیز به آن توصیه فراوانی شده ،قناعت
کردن است .در واقع چنان چه انسان به دستورات دینی عمل کند و با قناعت پیشه کردن سطح توقعات خود را از زندگی پایین بیاورد ،انتظارات
مالی او نیز تا حدود زیادی کاهش مییابد که این مسأله از طریق کاهش میزان استرس باعث کاهش افسردگی و افزایش اعتقادات دینی افراد
نیز میشود (حلقه تقویتی قناعت در شکل  .)۲یکی از مسائلی که نسبت به آن توصیه فراوانی در اسالم شده است ،تالش و کوشش برای امرار
معاش است .اسالم به پیروان خود توصیههای فراوانی برای تالش و تأمین معاش خانواده از راه حالل میکند و آن را هم ردیف جهاد در راه
خدا می داند .با چنین نگرشی ،مسلمانان همواره با انگیزه زیادی برای تأمین نیازهای مالی خود تالش میکنند که این مسأله باعث بهبود
شرایط اقتصادی و کاهش استرس و نگرانی فرد به دلیل مشکالت مالی میشود .با کاهش استرس و فشارهای روحی ،افسردگی نیز کاهش
مییابد .حلقه تقویتی تالش برای امرار معاش در شکل  ۲این روابط را نشان میدهد .همچنین بسیاری از دستورات دینی (از قبیل مناسک
حج ،نماز جماعت ،نماز عید فطر و  )...حالت اجتماعی و گروهی دارند .همانطور که حلقه تقویتی حضور در اجتماعات دینی نشان میدهد،
یکی از نتایج پیروی از چنین دستوراتی حضور در اجتماع و برقراری ارتباط با سایر مسلمانان است که نتیجه آن کاهش گوشهگیری و افسردگی
و افزایش نشاط معنوی افراد است.
افزایش سطح انتقالدهندههای عصبی بر خلق و خو ،میل جنسی ،اشتها ،حافظه و یادگیری ،شادابی ،تنظیم دمای بدن و برخی رفتارهای
اجتماعی تاثیر میگذارد و موجب بهبود عملکرد فرد در این زمینهها میشود .به طور کلی با افزایش سطح انتقال دهندههای عصبی در بدن،
از میزان استرس کاسته میشود (باندرت و لیبرمن .)۱۶۲۶ ،لذا برخی از روشهای مقابله با افسردگی نظیر اصالح الگوی تغذیه ،استفاده از
داروهای ضد افسردگی و استفاده از الکتروشک ،عمالً سطح انتقالدهندههای عصبی نظیر سروتونین را در بدن فرد افزایش میدهند .چنانچه
به طریقی سطح انتقالدهندههای عصبی در بدن بیمار از طریق یکی از این روشها افزایش پیدا کند ،تعدادی حلقۀ تقویتی در جهت کاهش
افسردگی فعال میشوند که این حلقهها در شکل  ۶نشان داده شدهاند .با افزایش سطح انتقالدهندههای عصبی ،نشاط و شادابی فرد افزایش
مییابد و در نتیجه با انرژی بیشتری با مشکالت محیطی مواجه می شود .نتیجۀ این رویکرد این است که فشار کمتری بر جسم و ذهن وی
وارد میشود .با کاهش فشار و اضطراب ،افسردگی نیز کاهش مییابد .از طرف دیگر ،افسردگی اشتها را دستخوش تغییر میکند که در اکثر
موارد این تغییر کاهشی است (پایکل .)۱۶۲۲ ،لذا انتظار میرود که ب ا کاهش افسردگی اشتهای فرد نیز افزایش پیدا کند و در نتیجه وضعیت
تغذیه او باز هم بهبود پیدا کند .حلقه تقویتی شادابی در شکل  ۶این روابط را نشان میدهد.
با افزایش انرژی و سطح انتقالدهندههای عصبی در بدن ،افراد تمایل بیشتری به حضور در اجتماع خواهند داشت.

شکل  . ۵تاثير شبکههاي اجتماعی و رسانههاي جمعی بر افسردگی
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شکل  .۶مدل یکپارچه حلقههاي موثر در تشدید افسردگی

این مسأله موجب کاهش روحیه گوشهگیری و در نتیجه کاهش افسردگی در آنها خواهد شد (حلقه تقویتی حضور در اجتماع) .همچنین
با افزایش میزان شادابی و انرژی فرد ،انگیزههای او برای ادامه درمان (حلقه تقویتی خوشبینی به بهبود) و نیز برای کار و تالش بیشتر ،افزایش
مییابد (حلقه تقویتی کار با انگیزه) .در شرایطی که امیدواری بیشتری برای درمان وجود داشته باشد ،با توجه به پیگیریهای بیشتر برای
درمان ،احتمال بهبود بیمار نیز افزایش مییابد .با باالتر رفتن احتمال بهبود نیز استرس فرد کاهش مییابد و همزمان روحیه گوشهگیری در
وی (که ناشی از ناامیدی نسبت به بهبود است) کاهش مییابد که هر دو مسأله باعث کاهش میزان افسردگی میشوند.
ورزش و فعالیت بدنی منظم یکی از راهکارهای شناخته شده برای مقابله با افسردگی است (نورث و همکاران۱۶۶۲ ،؛ برن و برن.)۱۶۶۳ ،
ورزش به طرق مختلفی بر بهبود افسردگی اثر میگذارد .از جمله این که ورزش منظم موجب تقویت عملکرد سیستم ایمنی بدن (باسو۰۲۱۶ ،؛
منیو و همکاران ،)۰۲۱۲ ،افزایش سطح انتقالدهندههای عصبی (میوسن و دمیرلیر ،)۱۶۶۲ ،کاهش میزان اضطراب و استرس (برگر و اوون،
۱۶۲۲؛ ایریگوین و همکاران )۰۲۲۲ ،و افزایش میزان آندورفین که عامل باال رفتن انرژی و انگیزۀ فرد است ،میشود (تیلور و همکاران.)۱۶۶۴ ،
همانطور که در روابط علّی شکل  ۱۲نشان داده شده است ،با تقویت سیستم ایمنی ،احتمال بهبود بیماری نیز افزایش پیدا میکند.
خوشبینی نسبت به بهبود ،به کاهش استرس و اضطراب بیمار و کاهش افسردگی کمک میکند .از طرف دیگر با بهبود افسردگی ،تمایل فرد
به انجام ورزش و فعالیتهای بدنی نیز افزایش مییابد (آردوندو و همکاران .)۰۲۱۳ ،با انجام ورزشهای گروهی ،روحیه همکاری ،تعامل و
ارتباطات اجتماعی در فرد تقویت میشود .در نتیجه ،فعالیتهای اجتماعی افزایش مییابد و روحیه گوشهگیری و افسردگی در بیمار کاهش
مییابد .اثر ورزشهای جمعی بر افسردگی در حلقه تقویتیِ ورزشهای گروهی در شکل  ۱۲نشان داده شده است .همچنین زمانی که ورزش
بخشی از زمان روزانه شخص افسرده را به خود اختصاص میدهد ،به همان نسبت زمان اختصاص داده شده به شبکههای اجتماعی نیز کاهش
مییابد که این مسأله از طریق افزایش حضور در اجتماع و کاهش گوشهگیری به کاهش افسردگی کمک میکند (حلقه تقویتی "استفاده کمتر
از شبکههای اجتماعی") .ورزش کردن عالوه بر این که به طور مستقیم موجب باال رفتن اعتماد به نفس و کاهش استرس در فرد میشود
(حلقه تقویتی "اعتماد به نفس") با توجه به افزایش تحرک و نشاط ،به کاهش استرسهای ناشی از زندگی شهری نیز منجر میشود (حلقه
تقویتی "ورزش در برابر اضطراب") .همچنین انجام ورزش منظم موجب باال رفتن سطح انتقال دهندههای عصبی در بدن فرد میشود .لذا
انتظار میرود که با انجام فعالیت بدنی منظم ،حلقههای علّی مرتبط با انتقال دهندههای عصبی ،که در قسمت قبل توضیح داده شدند ،در
راستای کاهش افسردگی فعال شوند.
به طور کلی انجام صحیح کارهای محول شده و حضور در اجتماع منجر به افزایش اعتماد به نفس و کاهش استرس در فرد میشود .یکی
از روشهای موثر برای مبارزه با افسردگی ،حضور فعال در کمپینهای اجتماعی و انجام فعالیتهای نوعدوستانه و داوطلبانه میباشد (مکدانل،
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۰۲۱۱؛ تبسم و همکاران  .)۰۲۱۶با توجه به این که حضور در کمپین و انجام فعالیتهای داوطلبانه منجر به حضور بیشتر فرد در اجتماع و
کاهش گوشهگیری وی میشود ،لذا به کاهش میزان افسردگی کمک میکند .از طرف دیگر نیز کاهش افسردگی سبب میشود که فرد به
انسانها و محیط اطراف خود توجه بیشتری داشته باشد و در نتیجه با تمایل بیشتری در فعالیتهای داوطلبانه شرکت نماید .اثر شرکت در
کمپینهای اجتماعی در کاهش افسردگی در حلقه تقویتی کمک به همنوع در شکل  ۱۱نشان داده شده است .در برخی موارد ناتوانی در انجام
صحیح فعالیتهای اجتماعی موجب سرخوردگی و بروز استرس در فرد میشود .اما غالباً آنچه که توسط کمپینها انجام میشود ،طیف سادهای
از فعالیتها را در بر میگیرد (نظیر جمعآوری کمکهای مالی ،جمعآوری زباله و  ،)...لذا با انجام صحیح چنین فعالیتهایی ،حس شادی و
رضایت درونی در فرد ایجاد میشود که به کاهش استرس در وی کمک میکند .کاهش استرس نیز به نوبه خود به کاهش افسردگی کمک
میکند .حلقه تقویتی احساس مفید بودن در شکل  ۱۱این مسأله را نشان میدهد.

بحث و نتيجه گيري
افسردگی یکی از اختالالت روانی جدی است که عوارض آن میتوانند به صورت فیزیکی نیز بروز پیدا کنند .مجموعهای گسترده از عوامل
بیولوژیک ،رفتاری و محیطی در شکلگیری و تشدید افسردگی موثر هستند که وجود روابط علّی و بازخوردی میان آنها موجب ایجاد یک
سیستم پیچیده میشود .در این مقاله ،با هدف تحلیل رفتار این بیماری در طول زمان ،از نظریه سیستمهای پویا برای مدلسازی افسردگی
استفاده شده است .در ابتدا اثر عواملی نظیر کمبود خواب ،ابتال به بیماریهای مزمن ،مشکالت مالی ،نگرش منفی نسبت به مسائل ،الگوی
زندگی شهری ،اینترنت و شبکههای اجتماعی بر افسردگی مورد بررسی قرار گرفته است .تحلیلها نشان میدهد که عالوه بر وجود حلقههای
بازخوردی میان عوامل مختلف ،رفتار سیستم تحت تأثیر حلقههای تقویتی است که این مسأله موجب دشواری کنترل و درمان بیماری میشود.
در مجموع  ۱۱حلقه تقویتی و  ۳حلقه تعادلی موثر بر تشدید افسردگی شناسایی شدند .با توجه به ماهیت تشدید شونده حلقههای مثبت و
وجود روابط علّی میان آنها ،چنانچه هر کدام از حلقهها در راستای بیشتر شدن افسردگی فعال شود ،سایر حلقهها نیز در راستای تشدید
بیشتر بیماری فعال خواهند شد .وجود روابط علّی و حلقههای بازخوردی میان عوامل مختلف نشان میدهد که یک استراتژی درمانی موفق
در مقابله با افسردگی ،باید تمامی بخشهای این سیستم گسترده را هدف قرار دهد .با توجه به نتایج پژوهشهای صورت گرفته ،برخی از
روش های درمانی رایج و چگونگی اثرگذاری آنها بر مدل رشد افسردگی مورد بررسی قرار گرفتهاند .مهمترین روشهای درمانی در نظر گرفته
شده عبارتند از مثبت نگری ،دین درمانی ،اصالح الگوی تغذیه ،داروهای ضد افسردگی ،الکتروشک ،ورزش و فعالیت بدنی منظم ،و انجام
فعالیتهای اجتماعی که این روشها در مجموع منجر به فعالسازی  ۰۲حلقه تقویتی در راستای بهبود افسردگی میشوند .به عالوه ،فعال
شدن برخی حلقههای درمانی ،منجر به فعالسازی برخی حلقههای تشدیدکننده افسردگی در جهت معکوس خواهد شد .با توجه به این که
روشهای درمانی اشاره شده تناقضی با یکدیگر ندارند ،لذا میتوان آنها را به طور همزمان مورد استفاده قرار داد و از همافزایی آنها برای درمان
قطعی بیماری استفاده کرد .همچنین باید توجه داشت که مهمترین گام در درمان افسردگی انتخاب مناسبترین روش درمان با توجه به ریشه
بیماری است.
همانطور که قبالً اشاره شد ،یکی از مهمترین مشخصههای بیماری افسردگی ،تنوع و تعدد فاکتورهای موثر درشکلگیری و تشدید آن
است .اگرچه تمام این عوامل در نهایت منجر به بروز افسردگی میشوند و میتوان عالئم افسردگی را با هر کدام از روشهای درمانی پیشنهادی
از بین برد اما چنان چه ریشه بوجود آورنده بیماری هدف قرار داده نشود ،این عالئم مجدداً باز خواهند گشت و درمان ناموفق خواهد بود .لذا
انتخاب هوشمندانه روش درمان از اهمیت بسزایی برخوردار است .به عنوان مثال ،چنانچه نیازهای مالی از طریق افزایش استرس سبب بروز
افسردگی در فرد بشود ،درمان با استفاده از شرکت در فعالیت های گروهی داوطلبانه چندان موثر نخواهد بود؛ زیرا این روش درمانی ریشه به
وجود آورنده مشکل یعنی نیاز مالی را هدف قرار نمیدهد .برای درمان میتوان از حلقههایی نظیر تفکرات مثبت ،تالش برای امرار معاش و
قناعت استفاده کرد .این حلقه ها با انگیزه کاری و نیازهای مالی در ارتباط مستقیم هستند و فعالسازی آنها میتواند مشکل افسردگی را از
مسیر مناسبی (با هدف قرار دادن ریشه مشکل) حل کند.
در این مقاله تالش شده تا تمامی پارامترهای موثر بر شکلگیری و تشدید افسردگی در نظر گرفته شوند اما با توجه به دانش محدود
نگارندگان و ماهیت پویای بیماری که موجب تغییر در عوامل به وجود آورنده آن در طول زمان میشود ،ممکن است برخی پارامترها در مدل
پیشنهادی در نظر گرفته نشده باشند .لذا تکمیل مدلهای پیشنهادی برای تشدید و درمان افسردگی و درمان میتواند گام موثری در شناخت
کامل افسردگی و اتخاذ استراتژی درمانی مناسب برای مقابله با آن باشد .همچنین پیاده سازی مدل درمانی پیشنهادی در مطالعات بالینی و
تحلیل اثربخشی آن نیز میتواند زمینه مناسبی برای پژوهشهای آتی باشد.
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