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چکیده
و دلیل جدال با بیماريدیابت نوع دو بیماري متابولیک مزمنی است که با احساس شکست و ناامیدي به :زمینه و هدف

. دهدمیثیر قرار أریزي درمان آن همراه بوده و احساس خوب بودن روحی و اجتماعی مبتالیان به دیابت را تحت تبرنامه
.بوده استهدف از مطالعه حاضر تعیین سطح کیفیت زندگی و ارتباط آن با عزت نفس در مبتالیان به دیابت نوع دو 

ابزار . اندهبیمار مبتال به دیابت نوع دو به روش تصادفی بررسی شد280مقطعی، - در این پژوهش توصیفی:هامواد و روش
نامه کیفیت زندگی و پرسشRosenbergسنامه عزت نفپرسش،اطالعات دموگرافیکپرسشنامه:شاملهاگردآوري داده

همبستگی پیرسون استفاده و ضریب از آمار توصیفیهابراي تجزیه و تحلیل داده. دبوFarrel and Grantهاي مزمن بیماري
.گردید
سطح کیفیت زندگی %)9/43(نفر 123سطح عزت نفس و %) 4/37(نفر 106اکثریت مبتالیان به دیابت نوع دو، : هایافته

نشان داد که بین کیفیت زندگی و عزت نفس ارتباط آماري مثبتی وجود کايمجذورنتایج حاصل از آزمون. پایین داشتند
.)p=001/0(داشته است

شود با پیشنهاد می. نتایج نشان داد که کیفیت زندگی و عزت نفس ارتباط مثبت و مستقیمی با هم دارند:گیرينتیجه
ي آموزشی و ارتقاء کیفیت زندگی، عزت نفس این بیماران افزایش داده شود تا از عوارض ناشی از کیفیت هاارائه برنامه

. گیري شودگیري درمان، عدم کنترل قند خون و مراقبت ناکافی از خود پیشزندگی و عزت نفس پایین از جمله عدم پی
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مقدمه
دیابت نوع دو بیماري غدد درون ریز است که در 
مبتالیان به این بیماري اختالل در متابولیسم 

تغییر در وجود دارد و این اختالل باعثهاکربوهیدرات
تنهایی، بهافزایش قند خون . شودمیي بدن هاتمام ارگان

و بدون سر و صدا آوردوجود نمیبهمشکلی براي بیمار 
طبق گزارش سازمان . ]1[دنکمیعوارض خود را ایجاد 

برآورد تعداد بیماران1995بهداشت جهانی در سال 
میلیون نفر بوده است و تخمین زده 135دنیا دیابتی

افزایش پیدا % 2025،122شود که این رقم در سال یم
به طور کلی شیوع . میلیون نفر بالغ شود300کند و به 

و در جمعیت باالي % 4- %5/4دیابت در ایران بسیار باال و 
ها در زنان بیشتر از و در تمام استان% 14سال بیش از30

.]2[مردان است 
أثیر قرار دهد تواند زندگی بیماران را تحت تمیدیابت 

مواردي چون افزایش . یی گرددهاو باعث ایجاد محدودیت
، ي غذایی و ورزشهامحدودیتو کاهش شدید قند خون،
عضالنی، - ، عوارض اسکلتیتزریقات مکرر انسولین

، اختالالت جنسی و مشکالت عروقی از ي فیزیکیهاناتوانی
جمله مشکالتی است که زندگی این بیماران را و احساس 

ثیر قرار أتحت تراخوب بودن روحی و اجتماعی آنان
کنترل دقیق و د و اغلب انگیزه کافی مراقبت از خود دهمی

.]3[بیماري را ندارند
کیفیت پایین زندگی در بیماران دیابتی منجر به کم 

د خون و کردن مراقبت از خود، خوب کنترل نکردن قن
اندهدادنشانهاپژوهش. شودمیعوارض بیماري افزایش

هاي که کیفیت زندگی و عزت نفس در مبتالیان به بیماري
چنین نشان داده شده است که هم. مزمن پایین است

دنباشمیي مزمن با عزت نفس پایین مرتبط هابیماري
]4[.

ي منفی هامعموالً بر جنبه،افراد با عزت نفس پایین
ي هاکنند و زمان کمتري جهت جنبهمیخود تمرکز 

این در حالی است که شناسایی . کنندمیخود صرف مثبت
با توجه به اهمیت . نقاط ضعف و قوت هر دو اهمیت دارند

کیفیت زندگی و سطح عزت نفس در کنترل دیابت و 
پیشگیري از عوارض ناشی از آن، مطالعه حاضر با هدف 
تعیین سطح کیفیت زندگی و ارتباط آن با عزت نفس در 

.دو انجام شده استمبتالیان به دیابت نوع

هامواد و روش
ار نفر بیم280مقطعی، - این پژوهش توصیفیدر

کننده به درمانگاه دیابت مبتال به دیابت نوع دو مراجعه
، 1390شهر اردبیل در سال ) ره(بیمارستان امام خمینی 
نوع دو از میان مبتالیان به دیابت به روش تصادفی ساده 

هت کنترل قند خون و جکه) نفر5050(داراي پرونده 
. کردند، انتخاب و بررسی شدنداي مراجعه میمعاینات دوره

اي سه نامهدر این پژوهش پرسشهاوري دادهآابزار گرد
نامه عزت قسمتی متشکل از اطالعات دموگرافیک، پرسش

در سه سطح پایین، که عزت نفس را(Rosenbergنفس 
فیت زندگی نامه کیو پرسش)سنجدمیمتوسط و باال

که کیفیت زندگی را (Ferel and Grantي مزمن هابیماري
در ابعاد جسمانی، روانی، اجتماعی و خانوادگی در سه 

. دبو)کندارزیابی میگروه ضعیف، متوسط و خوب 
به با پس از توضیح هدف مطالعه طی مصاحهانامهپرسش

نامه کتبی اخذ رضایتهاو از آنبیماران تکمیل شد
روایی محتوا بر اساس پیشینه ابزارهاي مذکور . گردید

نامه ضریب آلفاي کرونباخ پرسش. جامعیت کامل داشت
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Ferel and Grant ،88/0نامه عزت نفس و پرسش
Rosenberg ،73/0محاسبه گردید.

و16نسخه SPSSافزار با استفاده از نرمهاکلیه داده
. ار گرفتآماري کاي دو مورد تجزیه و تحلیل قرآزمون

05/0p<دار در نظر گرفته شدمعنیعنوان ارتباط به.

نتایج
نفر144ي پژوهش حاکی از آن بود کههایافته

نفر136از واحدهاي مورد پژوهش را زنان و%) 2/51(
%) 6/88(نفر249. اندهرا مردان تشکیل داد%) 4/48(

زیر %) 3/89(نفر 251هل بوده و سطح تحصیالت أمت

محل سکونت اکثریت واحدهاي مورد پژوهش . ددیپلم بو
ي هاقرص%) 69(نفر 194. شهر اردبیل بود%) 9/82(

انسولین تزریق %) 3/20(نفر 57و خوراکی مصرف کرده
هانفر از نمونه29این در حالی است که . کردندمی

از واحدهاي مورد پژوهش هم قرص و هم %) 3/10(
.انسولین استفاده می کردند

نشان داد که بین کايمجذور اصل از آزمون نتایج ح
داري در کیفیت زندگی و عزت نفس ارتباط آماري معنی

).p=001/0()1جدول(جهت مثبت وجود داشته است 

توزیع فراوانی عزت نفس و کیفیت زندگی مبتالیان به دیابت نوع دو- 1جدول

کیفیت زندگی
عزت نفس

جمعضعیفمتوسطخوب
)درصد(تعداد)درصد(تعداد)درصد(تعداد)درصد(تعداد

)1/24(68)13(37)1/3(9)8(22خوب
)3/33(89)7/18(48)4/8(24)2/6(17متوسط
)6/42(123)2/6(21)2/22(63)2/14(39ضعیف

)100(280)9/37(106)7/33(96)4/28(78جمع

p=001/0کاي مجذور : نوع آزمون

بحث 
دهد که اکثر مبتالیان به دیابت نتایج مطالعه نشان می

. نوع دو از سطح کیفیت زندگی پایینی برخوردار می باشند
خوانی دارد، همGawadو Ensafاین نتایج با مطالعات 

ابتی مورد بررسی نیز کیفیت زندگی بیماران دیهازیرا آن
.]5[اندهرا در تحقیق خود ضعیف ارزیابی کرد

ي مزمن، بیماران به دلیل احساس از هادر طی بیماري
دست دادن کنترل خود در معرض کاهش سطح عزت 

تواند منجر به کاهش مینیز مسئلهباشند که ایننفس می

رضایت از زندگی، افزایش شیوع افسردگی و سایر 
افزایش مصرف دارو و سوء مصرف ،یمي جسهابیماري

د نباشحاکی از آن میهادر مطالعه حاضر یافته. مواد شود
سطح عزت نفس که اکثریت مبتالیان به دیابت نوع دو از

ریزي ند و جدال با بیماري و برنامههستپایینی برخوردار 
و Nezlek. کنندمیدرمان آن را دلیل این وضعیت ذکر 

Pleskoکه رویدادهاي روزانه منجر به تغییر نداهنشان داد
د و استرس شدید مرتبط با نشومیدر عزت نفس 

توجهی عزت طور قابلتواند بهمیمدت ي طوالنیهابیماري
که این نیز باعث ]6[نفس فرد را کاهش دهد
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که با نتایج شودمیي روحی و روانی متعددي هاگرفتاري
.حاصل از مطالعه حاضر مطابقت دارد

دهد که بین کیفیت نتایج نشان می،عالوه بر این
مثبتی وجود داردگی و عزت نفس ارتباط آماري معنیزن

بدین معنی که بیماران مبتال به دیابت نوع دو . داشته است
که سطح کیفیت زندگی پایینی داشتند از سطح عزت 

توان که می،دار بودند و بالعکسربرخونیزنفس پایینی
سترس، عدم کنترل مناسب قند خون و عواملی نظیر ا

عوارض ناشی از دیابت را دلیل این کاهش سطح عزت 
و De Sá Novato T. نفس و کیفیت زندگی دانست

نیز به این نتیجه رسیدند که کیفیت ]7[همکارانش 
زندگی و عزت نفس ارتباط مستقیم و مثبتی با هم دارند و 

بیماران ینکیفیت زندگی باال باعث عزت نفس باال در ا
که با نتایج حاصل از مطالعه حاضر ،شود و بالعکسمی

.همخوانی دارد

گیرينتیجه
نتایج حاصل از پژوهش حاضر نشان داد که کیفیت 
. زندگی و عزت نفس ارتباط مثبت و مستقیمی با هم دارند

ي آموزشی در هاشود با ارائه برنامهپیشنهاد می،بنابراین
سطح عزت نفس بیماران جهت اصالح کیفیت زندگی،

دیابتی ارتقاء داده شود تا بدین طریق از عوارض ناشی از 
کیفیت زندگی و عزت نفس پایین نظیر عدم پیگیري 
درمان، عدم کنترل قند خون و مراقبت ناکافی از خود در 

ي ناشی از هااین بیماران پیشگیري شده، هزینه
. ي مکرر کاهش یابدهابستري
و قدردانیتشکر
ینوسیله از ریاست و کارکنان محترم بیمارستان امام بد

و بیماران دیابتی که نهایت همکاري را نمودند، ) ره(خمینی
.آیدتقدیر و تشکر به عمل می
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The Relationship Between Quality of Life and Self-Esteem in Patients with

Type 2 Diabetes (A Short Report)
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Background and Objectives: Diabetes is a chronic metabolic disease and a major global health problem.

Individuals with this disorder commonly suffer from feelings of failure and despair. Therefore struggling with

this illness and treatment procces affects their mental and social well-being. This study aimed to determine the

relationship between self-esteem and quality of life in people with type 2 diabetes.

Materials and Methods: This was a correlation study on 280 type 2 diabetes patients admitted to clinic of

diabetes in Imam Khomeini Hospital at Ardebil, Iran. The questionnaires were composed of socio-demographic

information, Farrell & Grant and Rosenberg’s Self-Esteem questionnaires. The data were analyzed using SPSS

and descriptive analysis, Chi-square test was used.

Results: This study showed that 106 of the patients with type 2diabetes, (37.4%), had low self-esteem and 123

(43.9%) low quality of life level. But the results of the chi-square test (P=0.001) and Pearson correlation (r=o.89)

indicates that there was significant statistical relationship between quality of life and self-esteem in these

patients.

Conclusion: Our study showed that quality of life and self-esteem have direct and positive relationships. It is,

suggested whit educational programs and upgrading the quality of life for these patients, the level of self-esteem

will increase and it can prevent the complications of low self- esteem such as lack of follow-up treatment, lack of

blood sugar control and inadequate care in these patients.

Key words: Diabetes mellitus, Quality of life, Self esteem
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