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مقاله پژوهشی

بررسی تنش روانی و عوامل مرتبط با آن در بیماران مبتال به دیابت نوع ۲
مراجعهکننده به کلینیک دیابت دانشگاه علوم پزشکی شاهرود در سال ۱۳۹۳

بیتا میر هاشمی

2

1دانشگاه علوم پزشکی شاهرود ،شاهرود ،ایران؛ 2دانشجو ،دانشگاه علوم پزشکی شاهرود ،شاهرود ،ایران.
تاریخ پذیرش9۵/۵/23 :

تاریخ دریافت94/۵/29:

چکیده:
زمينه و هدف :دیابت نوع دو شایعترین نوع بيماری دیابت است .با توجه به ماهيت مزمن بيماری دیابت و
یتواند منجر به تنش روانی و افسردگی مرتبط با دیابت گردد .مطالعه حاضر با
عوارض ناشی از آن ،این بيماری م 
هدف بررسی تنش روانی و عوامل مرتبط با آن در بيماران مبتالبه دیابت نوع  2صورت پذیرفت.
روش بررسی :در این مطالعه توصيفی تحليلی ،بيماران مبتال به دیابت واجد شرایط که از بهمن  1392به مدت
یک سال به کلينيک دیابت دانشگاه علوم پزشکی شاهرود مراجعه نموده بودند حضور یافتند .جهت جمع آوری
دادهها از پرسشنامه  PAIDو متغيرهای دموگرافيک استفاده شد .تجزیهوتحليل آماری دادها با آزمونهای آماری

ANOVA ،T-Testو ضریب همبستگی پيرسون انجام شد.
یافتهها :ميانگين نمره کلی تنش روانی  22/28±1/60بود که بيانگر تنش روانی کم ( ≥ 33نقطه برش) بيماران
میباشد .در مقایسه حيطهها ،بيماران تنش باالتری در حيطه موانع درمانی گزارش کردند .ارتباط آماری معنیداری
بين سن با ميانگين نمره کل ( )P=0/041و حيطه مشکالت مرتبط با افسردگی ( )P=0/035وجود داشت .همچنين،
ارتباط آماری معنیداری بين سابقه هيپوگليسمی ( )P=0/033و سابقه بستری در بيمارستان ( )P=0/011با حيطه
مشکالت روانی مرتبط با مدیریت دیابت یافت شد .عالوه بر این ،ارتباط آماری معنیداری نيز بين پایبندی به رژیم
غذایی با ميانگين نمره کل ( )P=0/016و حيطههای مشکالت روانی مرتبط با دیابت ( ،)P=0/032مشکالت مرتبط
با افسردگی ( )P=0/021و موانع درمانی ( )P=0/003یافت شد .وجود فعاليت ورزشی در برنامه روزانه نيز با
ميانگين نمره کل ( )P=0/02و حيطه موانع درمانی ( )P=0/001ارتباط آماری معنیداری داشت.
یشود در هنگام برخورد و
نتيجهگيری :با توجه به اهميت مقابله با تنش روانی در مبتالیان به دیابت توصيه م 
مراقبت از این بيماران ،تنش روانی مورد بررسی قرار داده شود.
واژههای کليدی :دیابت نوع  ،2تنش روانی ،بيماران مبتالبه دیابت.

مقدمه:
تنش روانی ،ناشی از دیابت است ( )۱که در

زندگی با بیماری دیابت و درمان آن توصیف شده است

پاتوژنز ،دوره بیماری و بروز عوارض ناشی از دیابت

که بهصورت احساسات منفی نظیر ناامیدی ،عصبانیت،

نقش مهمی دارد ( .)۲،۱نتایج مطالعه ویسمن و همکاران

ترس ،گناه و درماندگی بروز مینماید ( .)5،4نگرانی در

نشان داد بیماران مبتالبه دیابت در مقایسه با افراد سالم

رابطه با رژیم غذایی ،ترس از افت قند و بروز عوارض

دچار تنش روانی باالتری هستند ( .)۳تنش روانی ناشی

ازجمله مواردی است که میتواند منجر به تنش روانی

از دیابت بهعنوان تجربه مشکالت روانی وابسته به

در مبتالیان به دیابت شود ( )۶تنش ناشی از دیابت با

*

نویسنده مسئول :شاهرود -دانشگاه علوم پزشکی شاهرود -تلفنE-mail: amerimalihe@shmu.ac.ir ،09124731911 :
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نسرین فدائی اقدم ،1ملیحه عامری ،*1سمیه رضایی ،1فاطمه مهرآور ،1سوده سادات حسینی،2

نسرین فدائی اقدم و همکاران

تنش روانی در بیماران مبتالبه دیابت نوع 2

کاهش رفتارهای خود مراقبتی ،عدم انگیزش جهت ادامه

روش بررسی:

مطالعات فراوانی به ارتباط بین تنش روانی و کنترل

جامعه مورد مطالعه ،مبتالیان به دیابت نوع دو

بیماری دیابت اشارهشده است ( .)9،8،۶،۱عالوه بر

مراجعهکننده به کلینیک دیابت شهرستان شاهرود

این ،مطالعات اخیر نیز نشان داده است که سطح تنش

میباشد .در این مطالعه به روش سرشماری ،کلیه بیماران

روانی ناشی از دیابت شاخص پیشبینیکننده مناسبی

مبتال به دیابت نوع دو ،واجد شرایط مطالعه که از

جهت بررسی وضعیت کنترل قند خون در افراد مبتال به

بهمنماه  ۱۳9۲به مدت یک سال به کلینیک دیابت

دیابت میباشد ()۶،4؛ لذا باتوجه به اینکه بیماری

شهرستان شاهرود مراجعه نموده بودند در مطالعه شرکت

دیابت جزو جداییناپذیر زندگی مبتالیان به این

نمودند .معیار ورود به مطالعه حاضر ابتال به دیابت نوع ۲

بیماری محسوب میشود ،عدم توجه به تنش روانی

و نیاز به درمان دارویی ،عدم وجود مشکالت شناختی و

ناشی از آن ،نه تنها موجب بروز عالئم روانی و

درکی تأییدشده توسط پزشک و عدم ابتال به

سرخوردگی میشود ( .)۳بلکه رفتارهای خود مراقبتی

بیماریهای مزمن مؤثر بر انجام فعالیتهای روزمره بود.

نظیر کنترل قند خون ،مصرف صحیح داروها و پایبندی

پژوهشگران ،پس از کسب مجوز از شورای پژوهشی و

به رژیمدرمانی که نقش بسزایی در درمان این بیماران

کمیته اخالق دانشگاه علوم پزشکی شاهرود در ساعات

ایفا مینمایند نیز تحت تأثیر قرار میگیرد ( .)۱0با این

مراجعه بیماران به کلینیک دیابت اقدام به جمعآوری

وجود تنش ناشی از دیابت اغلب تشخیص داده نشده و

داده نمودند .بیماران پس از ویزیت و پایش در کلینیک

یا پایینتر از سطح واقعی خودارزیابی میشود (.)۱

دیابت در صورت داشتن معیار ورود ،پس از اخذ

مطالعات متعددی بر ضرورت غربالگری

رضایت آگاهانه و اطمینان از بینام بودن پرسشنامهها و

تنشروانی در بیماران مبتال به دیابت تأکید نمودهاند و

محرمانه باقی ماندن اطالعات جمعآوریشده در مطالعه

تنشروانی ناشی از دیابت را مورد بررسی قرار داده و

شرکت داده شدند .پرسشنامه دموگرافیک (شامل جنس،

سطح آن را در حد زیاد گزارش نمودهاند (.)۱۱-۱۳

سن ،سطح تحصیالت ،شغل ،محل سکونت ،نوع منزل

راهنمای بینالمللی کنترل دیابت نیز غربالگری تنش

مسکونی ،سابقه ابتال به دیابت ،سابقه بستری ،پایبندی به

روانی ناشی از دیابت را بهعنوان یک ضرورت برشمرده

رژیم غذایی ،سابقه هایپوگالیسمی ،فعالیت ورزشی،

است ( .)۱بررسی و بحث در رابطه با تنش ناشی از

عوارض ناشی از دیابت ،ابتال به بیماریهای دیگر) و

دیابت میتواند رویکرد بالینی مؤثری در جهت مقابله با

پرسشنامه حیطههای مشکلساز ناشی از دیابت توسط

موانع دستیابی به اهداف درمانی در این بیماران

بیماران مبتال به دیابت واجد شرایط مطالعه تکمیل

باشد ( .)۱با توجه به اینکه تاکنون تنش روانی ناشی از

میگردید .در مورد بیماران بیسواد سؤاالت از آنها

دیابت در کلینیک دیابت دانشگاه علوم پزشکی شاهرود

پرسیده میشد .الزم به ذکر است که کد پرونده هر

مورد بررسی قرار داده نشده و امکانات درمانی و سطح

بیمار پس از شرکت در مطالعه ثبت میگردید تا در

آگاهی بیماران در شهر و کشورهای مختلف متفاوت

مراجعات بعدی پرسشنامه موجود مورد استفاده قرار

می باشد ،هدف مطالعه حاضر ،بررسی تنش روانی و

گیرد .پرسشنامه حیطههای مشکلساز ناشی از دیابت

عوامل مرتبط با آن در بیماران مبتالبه دیابت نوع ۲

توسط  Polonskyو همکاران ایجاد و در مطالعات

مراجعهکننده به کلینیک دیابت دانشگاه علوم پزشکی

متعددی جهت غربالگری تنش روانی بیماران مبتالبه

شاهرود می باشد.

دیابت مورداستفاده قرارگرفته است ( .)۱4ارزاقی و
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درمان و کنترل نامناسب قند خون همراه است ( .)۷در

مطالعه حاضر از نوع توصیفی تحلیلی است.
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متابولیسم دانشگاه علوم پزشکی تهران به فارسی ترجمه

پژوهش  ۲0نفر مرد ( )%۱8/۲و  90نفر زن ()%8۱/8

نمودند و پایایی آن را با ضریب آلفای کرونباخ و

بودند .محدوده سنی بیماران از  ۳۱تا  84سال با میانگین

آزمون مجدد به ترتیب  0/94و  0/88گزارش

 5۶/۱±۱۱/۳بود ۷۳ .نفر از بیماران ( )%۶4/۶سابقه

نمودند ( .)۱5ضریب آلفای کرونباخ این پرسشنامه در

بستری در بیمارستان را ذکر کردند .اکثر بیماران

مطالعه حاضر نیز برابر  0/8۶محاسبه گردید .پرسشنامه

( )%85/5ساکن شهر 99 ،نفر ( )%90دارای منزل

اصلی شامل  ۲0عبارت در  4حیطه مشکالت هیجانی،

شخصی 85 ،نفر ( )۷۷/۳خانهدار ،با سطح تحصیالت

موانع درمانی ،مشکالت مرتبط با غذا و فقدان

( )%50/9ابتدایی بودند .میانگین سابقه ابتال به بیماری

حمایتهای اجتماعی هست .در کشورهای مختلف

دیابت  8/8±۶/4بوده که تقریبا نیمی ( )%5۲/۷از بیماران

استانداردسازی این ابزار با تغییراتی در حیطههای

عارضه هایپوگالیسمی را تجربه کرده بودند 4۲ .نفر از

گوناگون همراه بود .بهطوریکه در ایران این پرسشنامه

بیماران ( ،)%۳8/۲مبتال به دو یا چند عارضه ناشی از

 ۲0عبارتی دارای  ۳حیطه مشکالت روانی مرتبط با

دیابت بودند 5۷/۳ .درصد از بیماران اظهار داشتند که

مدیریت دیابت (عبارات  ۱۱ ،۱0 ،9 ،5و  ،)۲0مشکالت

تبعیت از رژیم غذایی دارند 5۳ .نفر ( )%48/۲از بیماران

مرتبط با افسردگی (عبارات  ۱۲ ،8 ،۷ ،۶ ،۳و  )۱۳و

در زندگی روزانه خود برنامه ورزشی نداشتند .در مطالعه

موانع درمانی (عبارات  ۱8 ،۱۷ ،۱۶ ،۱5،۱4 ،4 ،۲ ،۱و

حاضر میانگین نمره کلی پرسشنامه برابر با ۲۲/۲8±۱/۶0

 )۱9هست .نمرهدهی پرسشنامه برحسب لیکرت از  0تا 4

گزارش گردید .بهمنظور مقایسه میانگین نمرات تنش

(بدون مشکل تا مشکل جدی) میباشد .نمره نهایی

روانی کسبشده در حیطههای مختلف پرسشنامه

حاصل جمع نمراتی است که به هر عبارت تعلقگرفته

حیطههای مشکلساز ناشی از دیابت از آنالیز واریانس

است .سپس بر اساس دستورالعمل پرسشنامه ،مجموع

درونگروهی استفاده گردید و بر این اساس تفاوت

نمره  ۲0عبارت در  ۱/۲5ضرب شده و نمره نهایی از 0

آماری معنیداری در حیطههای مختلف پرسشنامه یافت

تا  ۱00محاسبه میگردد که نمره نهایی باالتر نشانگر

شد ( .)P>0/05نتیجه آزمون تعقیبی بنفرونی نشان داد

تنش باالتری خواهد بود ( .)۱5بهاینترتیب که کسب

که میانگین نمره تنش روانی در حیطه موانع درمانی

امتیاز بیشتر مساوی با  ۳۳بیانگر وجود تنشروانی زیاد و

بهطور معنیداری بیشتر از سایر حیطهها بود (.)P>0/05

درصورتیکه این امتیاز به  ۳8برسد گویای احتمال

(جدول شماره .)۱

وجود افسردگی در بیمار مبتال به دیابت است ( .)۱۶پس

جدول شماره :۱مقایسه ميانگين نمره حيطههای

از جمعآوری اطالعات ،دادهها با استفاده از آمار توصیفی و
آزمونهای آماری ضریب همبستگی پیرسون ،آزمون

پرسشنامه  PAID

t

مستقل و آنالیز واریانس یکطرفه با استفاده از

حيطههای پرسشنامه

نرمافزار  SPSSمورد تجزیه وتحلیل قرار گرفت.

مشکالت روانی مرتبط با

یافتهها:

ميانگين  ±انحراف معيار

۵/17±0/43

مدیریت دیابت

در مدتزمان جمعآوری اطالعات  ۲۱0نفر به
کلینیک دیابت مراجعه نمودند که  ۱۲5نفر از این افراد

مشکالت مرتبط با افسردگی

6/38±0/۵8

واجد شرایط معیارهای ورود به مطالعه بودند .بااینوجود

موانع درمانی

9/19±0/64

 ۱۱0بیمار رضایت به شرکت در مطالعه داشتند و
1۵
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همکاران پرسشنامه مذکور را در پژوهشکده غدد و

موردبررسی قرار گرفتند .از میان شرکتکنندگان در

نسرین فدائی اقدم و همکاران

تنش روانی در بیماران مبتالبه دیابت نوع 2

همبستگی پیرسون ،بین میانگین نمره کل پرسشنامه

صورتی که بیمارانی که سابقه بستری داشتند نمره تنش

( )P=0/04۱و حیطه مشکالت مرتبط با افسردگی

بیشتری داشتهاند .همچنین بین میانگین نمره حیطه مشکالت

( )P=0/0۳5با سن بیمار رابطه خطی آماری معنادار و

روانی با داشتن سابقه هیپوگلیسمی ( )P=0/0۳۳نیز تفاوت

معکوسی دیده شد به این معنی که با باال رفتن سن نمره

آماری معنیداری گزارش شد .میانگین نمره کلی پرسشنامه

تنش کاهش یافت .میانگین نمره کل پرسشنامه ()P=0/0۱۶

( )P=0/0۲9و حیطه موانع درمانی ( )P= 0/00۱با داشتن

و تمامی حیطههای آن مشکالت روانی مرتبط با مدیریت

فعالیت ورزشی در برنامه روزانه ارتباط آماری معنیداری

دیابت ( ،)P=0/0۳۲مشکالت مرتبط با افسردگی

داشت ،در مقایسه میانگین نمرات ،بیمارانی که فعالیت

( )P=0/0۲۱و موانع درمانی ( )P=0/00۳با پایبندی به رژیم

ورزشی در برنامه روزانه خود نداشتند تنش روانی بیشتری

غذایی تفاوت آماری معنیداری وجود دارد ،بهطوریکه

را گزارش نمودند .الزم به ذکر است تفاوت آماری

در مقایسه بهعملآمده ،گروهی از بیماران که به رژیم

معنیداری ازنظر میانگین نمره کلی و حیطههای آن با

غذایی خود پایبند بودند تنش روانی کمتری داشتند.

متغیرهای جنسیتی ،سطح تحصیالت ،ابتال به بیماری دیگر و
عوارض ناشی از دیابت یافت نشد (( )P<0/05جدول

همچنین تفاوت آماری معنیداری بین میانگین

شماره .)۲

نمره حیطه مشکالت روانی مرتبط با مدیریت دیابت باسابقه

جدول شماره  :۲ارتباط بين ميانگين نمره  PAIDو حيطهها با متغيرهای دموگرافيک 
متغير
سابقه هایپوگالیسمی

دارد
ندارد

سابقه بستری در بيمارستان

دارد
ندارد

ابتال به بيماریهای دیگر

دارد
ندارد

پایبندی به رژیم غذایی

دارد
ندارد
بیسواد

سطح تحصيالت

ابتدایی
دیپلم
دانشگاهی
عوارض ناشی از دیابت

یک عارضه
چند عارضه
ندارد

فعاليت ورزشی

دارد
نسبتا
ندارد

سن

PAID

موانع درمانی

مشکالت افسردگی

مشکالت روانی

PAID

ميانگين  ±انحراف معيار

P

P

P

P

24/89±2/22
19/36±2/2۵
24/32±2/0۵
18/24±2/38
23/11
21/24
18/38±1/87
27/۵1±2/61
2۵/1±4/03
20/3±1/99
41/23±3/72
2۵±6/۵4
23/28±2/66
23/3±2/82
19/۵6±2/76
17/91 ±2/12
20/33 ±2/20
28/۵7 ±3/27

*0/08۵

0/033

0/334

0/094

0/011

*0/07
*0/۵61
*0/016
+

+

+

0/640

0/۵87

0/029

†

0/1۵6
0/032
0/741

0/367

0/134

0/34۵
0/494
0/021
0/801

0/78۵

0/393

0/092
0/۵71
0/003
0/164

0/461

0/001

r =-0/19۵

r=-0/161

r=-0/201

r=-0/14۵

P=0/041

P=0/093

P=0/03۵

P=0/132

* :تی مستقل؛  :+آنالیز واریانس یکطرفه؛ † :ضریب همبستگی پیرسون.
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بهطورکلی در این مطالعه ،بر اساس ضریب

بستری ناشی از بیماری دیابت ( )P=0/0۱۱وجود داشت ،به
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بحث:
آن در بیماران مبتالبه دیابت نوع  ۲مورد بررسی قرار

مسن وضعیت بهتری داشتند ( .)۱4،۶نتایج حاصل از

گرفت .میانگین نمره کلی پرسشنامه در این مطالعه کمتر

مطالعه حاضر نیز نشان میدهد که بیماران جوان تتنش

از  ۳۳گزارش شد .با توجه به اینکه در ابزار مذکور

بیشتری نبست به افراد مسن تجربه میکنند .لذا میتوان

کسب امتیاز کمتر از  ۳۳بیانگر تنش روانی کم در

گفت افراد جوان نسبت به عوامل تنشزای زندگی،

مبتالیان به دیابت میباشد؛ بنابراین نتایج حاصل از این

واکنشپذیرتر بودند و بیماری مزمن را بهعنوان رخداد

مطالعه نشان داد که مبتالیان به دیابت مراجعهکننده به

غیرمنتظره تلقی کردند .درنتیجه توانایی مقابله کمتری با

کلینیک دیابت شهرستان شاهرود ،تنش روانی کمی را

این بیماری داشتند ( .)۲0ناصح و همکاران نیز در مطالعه

تجربه نموده بودند .در مطالعه ناصح و همکاران نیز

خود اذعان داشتهاند؛ سالمندان به دلیل آگاهی کم از

میانگین نمرات مبتالیان به دیابت کم بوده است؛ با این

عوارض دیابت و تطابق عوارض با مشکالت ناشی از

تفاوت که جامعه آماری مطالعه مذکور ،مبتالیان به

سالمندی تنش کمتری را تجربه نمودهاند ( .)۱۷لذا با

دیابت ساکن در سرای سالمندان و سالمندان ساکن خانه

توجه به همراهی بیماری دیابت و تنش ناشی از آن در

بوده است ( .)۱۷بااین وجود مطالعات متعددی یافت شد

افراد جوان الزم است توجه بیشتری در این زمینه جهت

که در آن تنش روانی بیماران مبتال به دیابت باالتر از

کاهش تنش و اثرات منفی آن بر پیامدهای مرتبط با

مطالعه حاضر گزارششده است ( .)۱8،۱۱-۱۳الزم به

دیابت به عمل آید .همچنین مطالعه حاضر نشان داد که

ذکر است که مطالعاتی که در آنها سطح تنش روانی

بیمارانی که از رژیم غذایی تبعیت نمیکنند در مقایسه با

بیماران مبتالبه دیابت باالتر بوده است همگی در خارج

بیمارانی که تابع رژیم غذایی هستند از میانگین نمره

از کشور انجام شده است و شاید باالتر بودن سطح تنش

باالتری در هر  ۳حیطه و همچنین نمره کلی برخوردار

روانی در آنها به نسبت مطالعات داخل کشور به علت

می باشند .نتیجه مذکور بامطالعه برادبنت و همکاران که

تفاوتهای فرهنگی و یا سطح آگاهی متفاوت بیماران

در آن به بررسی ارتباط درک از بیماری و پایبندی به

دیابتی در مورد دیابت در کشورهای مختلف باشد .لذا

رژیم پرداخته است ،همخوانی دارد ( .)۲۱این ممکن

پیشنهاد میشود در مطالعات آتی ارتباط بین تنش

است ناشی از این حقیقت باشد که تنش مرتبط با دیابت

بیماران دیابتی با سطح آگاهی آنها از بیماری خود

منجر به تجربه ناخوشایند از بیماری و ضعف خود

بررسی گردد.

مراقبتی ازجمله پایبندی به رژیم غذایی شده و از سویی

در مطالعه حاضر میانگین نمرات  ۳حیطه

عدم پایبندی به رژیم غذایی سبب بروز تنش در این

پرسشنامه با یکدیگر مقایسه شد که باالترین نمره

بیماران میشود ( .)۲۲با توجه به اینکه پایبندی به رژیم

کسبشده متعلق به حیطه موانع درمانی بود .در مطالعه

غذایی میتواند منجر به کنترل مؤثر قند خون ،کاهش

ناصح و همکاران نیز ،باالترین میانگین نمره مربوط به

عوارض ،دفعات بستری و هزینههای ناشی از آن

این حیطه بود ( .)۱۷در این مطالعه میانگین سن با

گردد ()۲۳؛ لذا ،برگزاری جلسات آموزشی در رابطه با

میانگین نمره کلی تنش روانی و حیطه مشکالت مرتبط

رژیم غذایی و پایش تبعیت از رژیم بهصورت دورهای

با افسردگی ارتباط آماری معنیدار و معکوسی داشت.

الزم به نظر میرسد.

هرچند در مطالعه کو و همکاران رابطه آماری

نتایج مطالعه حاضر نشان داد که سابقه بستری در

معنیداری بین سن و تنش روانی یافت نشد ( )۱9اما در

بیمارستان و سابقه هایپوگالیسمی ارتباط معناداری با
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در مطالعه حاضر تنش روانی و عوامل مرتبط با
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تنش روانی در بیماران مبتالبه دیابت نوع 2

حیطه روانی دارد .پلنر و همکارانش نیز بیان نمودند که

این مطالعه به علت اختالف زیاد تعداد نمونهها در گروه

وجود افسردگی در مبتالیان به دیابت با خطر بستری

زن و مرد ،از این لحاظ امکان بررسی مقدور نبود.

مکرر در بیمارستان همراه است ( .)۲4ایجاد تنش در این

نتیجهگیری:

بیماران منجر به افزایش سطح کورتیزول و متعاقبا
میگردد ( .)۲5لذا معقول به نظر میرسد بیمارانی که

روانی مرتبط با دیابت میباشند .مسلما مواجه با بیماری

تنش بیشتری دارند به دلیل عدم کنترل قند خون و

و محدودیتهای ناشی از آن آغازگر تنشهای بیمار

پیشرفت عوارض ناشی از آن نیازمند مراجعه مکرر به

میباشد .با توجه به نتایج مطالعه حاضر و نتایج حاصل از

مراکز درمانی میباشند .از سویی بیماری دیابت و

مطالعات قبلی ،به نظر میرسد این بیماران با داشتن

شرایط همراه (بهطور مثال عارضه هایپوگالیسمی) نیز

شرایطی چون سن پایین ،عدم پایبندی به رژیم غذایی،

میتواند تنش ناشی از بیماری را تشدید کرده و سبب

فعالیت ورزشی و دفعات بستری باالتر در معرض خطر

وخیمتر شدن شرایط بیمار گردد .ازاینرو ،توصیه

افزایش تنش قرار دارند .ازاینرو توصیه میشود در

میگردد در هنگام مراجعه آنها به مراکز درمانی ،موانع

هنگام برخورد و مراقبت از این بیماران عوامل فوق

روانی مورد بررسی قرارگرفته و با انجام مداخالت

مدنظر قرارگرفته و با مداخالت مؤثر گامی در جهت

مناسب ،دفعات بستری و هزینههای ناشی از آن کاهش

کاهش تنش این بیماران برداشته شود.

داده شود.
در مطالعه حاضر بیمارانی که فعالیت ورزشی

کاربرد یافتههای پژوهش در بالین:

نداشتند میانگین نمره باالتری در نمره کل و حیطه موانع

توجه به تنش روانی ناشی از دیابت و شناسایی

درمانی گزارش کردند .نتایج مطالعه الیسی و همکاران

سریع و بهموقع آن میتواند مؤثرترین رویکرد بالینی و

حاکی از آن است که بیماران دارای خلقوخوی افسرده

نخستین گام در بررسی مشکالت روانی ناشی از دیابت

فعالیت فیزیکی کمتری دارند ( .)۲۶نتایج مطالعه

باشد ()۲؛ بنابراین با توجه به نتایج مطالعه حاضر ،الزم

کوپمانز و همکاران نیز نشان میدهد که حضور

است کارکنان محترم کلینیکهای دیابت به تنش روانی

نشانههای افسردگی در بیماران فاقد فعالیت فیزیکی

این بیماران توجه بیشتری نمایند.

نسبت به دیگر بیماران مبتال به دیابت نوع دو ،دو برابر

تشکر و قدردانی:

است ()۲۷؛ بنابراین به نظر میرسد بیمارانی که همزمان
از دیابت و تنش ناشی از آن رنج میبرند با مدیریت

بدینوسیله از همکاری پرسنل محترم کلینیک

تنش میتوانند سبب بهبود سطح فعالیت فیزیکی

دیابت بیمارستان امام حسین (ع) شهرستان شاهرود و

خودگردند .از سویی فعالیت فیزیکی در این بیماران نیز

تمامی بیمارانی که در این مطالعه شرکت نمودهاند،

میتواند سبب بهبود خلقوخوی شده و جنبه

تقدیر و تشکر میشود .الزم به ذکر است که مطالعه

ضدافسردگی را داشته باشد .در این زمینه بازهم نقش

حاضرناشی از طرح مصوب به شماره طرح  9۳۱4و کد

حمایت سیستم درمانی ،خانواده و اطرافیان بیمار از

اخالق  9۳0/84میباشد .از همکاری معاونت پژوهشی

اهمیت باالیی برخوردار است .با توجه به اینکه در

دانشگاه علوم پزشکی شاهرود به جهت حمایت

مطالعات داخلی و خارجی نتایج ضدونقیضی در ارتباط

همهجانبه در اجرایی شدن این مطالعه تقدیر و تشکر به

با تأثیر جنس بر تنش روانی مشاهده شده است؛ اما در

عمل میآید.
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Background and aims: Type 2 diabetes is the most common form of diabetes. Due to the
chronic nature and its complications, the disease can lead to emotional distress and depression.
Therefore, the present study was aimed to investigate emotional distress and related factors in
type 2 diabetic patients.
Methods: In this descriptive analytical study, all eligible patients with diabetes referred to
diabetes center of Shahroud University of Medical Sciences recruited from February 2013 for a
year. Data were collected by demographic and PAID questionnaire. Statistical analysis of data
was performed by the T-Test, ANOVA and Pearson correlation coefficient tests.
Results: The average overall score for PAID was 22.28±1.60 that showed low emotional distress
(cut- off point≥ 33). In comparison areas with each other, treatment barriers had higher distress
for diabetic patients. At the 0.05 level of significance, patient’s age was associated with total
score (P=0.041) and the “Depression- Related Problems” area (P=0.035). Also, a significant
relationship was found between having hypoglycemia history (P=0.033) and hospitalization due
to diabetes (P=0.011) with “psychological distress in relationship to diabetes management” area.
Moreover, statistically significant relationships were found among adherence to the diet with the
total score (P=0.016) and “Psychological distress in relation to diabetes management” (P=0.032),
“Depression- Related Problems”(P=0.021) and “Treatment Barriers”(P=0.003). Daily exercise
program had a significant relationship with the total score (P=0.029) and “Treatment Barriers”
area (P=0.001).
Conclusion: Regarding to the importance of coping with the emotional distress in diabetic
patients, it is recommended considering the emotional distress during treatment and care of these
patients.
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