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 چکیده

توانند در ظهور عالئم افسردگی مؤثر باشند. اما در این خصوص مطالعات اندکی بر روی زنان  غذا میعوامل اقتصادی اجتماعی و مصرف : مقدمه
متأهل ایرانی انجام شده است. هدف این مطالعه، بررسی رابطه بین میزان افسردگی، تغذیه و عوامل اجتماعی اقتصادی در زنان متأهل جنوب 

 ایران است.

گیری  انجام گرفت. انتخاب نمونه با استفاده از روش نمونه 1395زن متأهل جنوب ایران در سال  480ی این مطالعه مقطعی بر رو :روش کار
ساعت گذشته بر  24ای بود و از پرسشنامه افسردگی بک برای تعیین میزان افسردگی و از پرسشنامه مصرف مواد غذایی طی  چند مرحله

آوری گردید.  وضعیت اقتصادی اجتماعی نیز با استفاده از پرسشنامه محقق ساخته جمعاساس خوداظهاری استفاده شد. اطالعات دموگرافیک و 
 ، کای اسکوئر، آنالیز واریانس و همچنین رگرسیون خطی و لجستیک استفاده شد.tها از آزمونهای  برای تجزیه و تحلیل داده

ای  درصد از شرکت کنندگان دارای درجه 2/42سال بود.  7/6و  6/38کننده در مطالعه به ترتیب  میانگین و انحراف معیار افراد شرکت :نتایج
داری بین درجه افسردگی با سن، شاخص توده بدنی، تعداد فرزندان و تعداد افراد خانواده  ار افسردگی بودند. بر اساس نتایج حاصله، رابطه معنی

جود داشت. عالوه بر این، آنالیز رگرسیون لجستیک نشان داد که مشاهده شد. بین میزان دریافت مواد قندی و سطح افسردگی رابطه معکوس و
برابر، زنان متأهل را در  74/3و  72/5، 39/3زنان متأهل با تحصیالت پایین، همسران بیکار و وضعیت ضعیف اقتصادی اجتماعی به ترتیب 

 دهد. معرض افسردگی قرار می

های دیگر در ایران و جوامع غیرایرانی، عالئم  تأهل بندرعباس، در مقایسه با زیرجمعیتدهد که زنان م نتایج این مطالعه نشان می :گیری نتیجه
های افسردگی  بینی کننده دهند. سطح تحصیالت، اشتغال و عوامل اقتصادی از جمله مهمترین پیش بیشتری از افسردگی را در خود نشان می

 شود. آینده توصیه میدر زنان متأهل هستند و بررسی بیشتر این عوامل در مطالعات 

 افسردگی، تغذیه، عوامل اقتصادی اجتماعی، زنان :ها کلیدواژه
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