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رابطه بین عزت نفس ،تاب آوری و کیفیت زندگی بیماران مبتال به دیابت نوع  2شهر همدان
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چکیده
مقدمه :دیابت بیماری ناتوان کنندهای است که بر عملکرد شغلی و کیفیت زندگی افراد تأثیر منفی دارد .مطالعه حاضر با هدف
تعیین رابطه بین عزت نفس ،تاب آوری و کیفیت زندگی بیماران مبتال به دیابت نوع  2شهر همدان انجام شده است.
روش کار :در این مطالعه مقطعی (توصیفی -تحلیلی) 186 ،نفر از بیماران مبتال به دیابت نوع  2دارای پرونده در مرکز دیابت شهر
همدان در سال  1394مورد بررسی قرار گرفتند .ابزار گردآوری دادهها شامل :پرسشنامه های عزت نفس کوپراسمیت ،تاب آوری
کانر-دیویدسون و کیفیت زندگی سازمان بهداشت جهانی بود .داده ها با استفاده از نرم افزار  SPSSنسخه  19و روش های آمار
توصیفی ،ضریب همبستگی پیرسون ،رگرسیون چند متغیره و آزمون تی مستقل مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
یافته ها :دو متغیر عزت نفس ( )p < 0/001و تاب آوری ( )p = 0/02ارتباط مثبت و معنی داری با کیفیت زندگی بیماران دیابتی
داشتند .افزایش عزت نفس و تاب آوری باعث ارتقای کیفیت زندگی شد ،اما این افزایش در مورد تاب آوری معنی دار نبود (0/46
=  .)pاختالف معنادار در متغیرهای کیفیت زندگی ( ،)p = 0/021عزت نفس ( )p = 0/02و تاب آوری ( )p = 0/008بین دو
گروه مرد و زن بیماران دیابتی وجود داشت.
نتیجه گیری :با افزایش عزت نفس و تاب آوری در بیماران مبتال به دیابت کیفیت زندگی آنها بهبود خواهد یافت .ارائه راهکارهای
مناسب جهت افزایش عزت نفس و تاب آوری در بیماران دیابتی موجب اصالح و ارتقای کیفیت زندگی این بیماران خواهد شد

.

مقدمه
یکی از مهمترین علل میرایی و ناتوانی و نیز یکی از نگرانی های در
حال تشدید بهداشت عمومی در دنیا ،همه گیری دیابت است [ . ]1شیوع
دیابت طی دو دهه اخیر به نحو چشمگیری افزایش یافته ،عالوه بر
شیوع و بروز باالی دیابت درتمام دنیا ،عوارض جدی دیابت یکی از علل
توجه ویژه دولت ها به این بیماری است .این عوارض شامل مواردی
چون رتینوپاتی ،نفروپاتی ،نروپاتی ،پای دیابتی ،قطع عضو غیر تروماتیک
وآترواسکلروز می باشد [ .]2تخمین زده میشود که شمار بیماران دیابتی
از  71میلیون نفر در سال  2000به  366میلیون نفر در سال  2030برسد
[ .]3همچنین برآورد می شود که  ٪ 2از جمعیت عمومی ایران و % 7/3
1

افراد باالی  30سال مبتال به دیابت می باشند [.]4
بیماری های مزمن میتوانند بر جنبه های مختلف زندگی تأثیر گذار باشند
[ ،]5یکی از شایعترین بیماری های مزمن تأثیر گذار بر کیفیت زندگی،
دیابت است [ .]2کیفیت زندگی به عنوان ادراک فرد از وضعیت خود در
زندگی با توجه به فرهنگ و سیستم های ارزشی موجود و در ارتباط
با اهداف ،انتظارات و استانداردهای زندگی وی تعریف شده است [.]6
کیفیت زندگی بیماران مبتال به دیابت نوع  2به دلیل مزمن بودن بیماری،
ایجاد ناتوانی و از کار افتادگی و همچنین نیاز به مراقبت مادام العمر؛
شدیداً تحت تأثیر بیماری وعوارض آن قرار میگیرد و سالمت روانی آنان
را به خطر میاندازد []7؛ بهگونه ای که سالمت روان بیماران دیابتی به
تمامــی حقــوق نشــر بــرای دانشــگاه علــوم پزشــکی همــدان محفــوظ اســت .
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یافته ها
از مجموع  186نفر نمونه انتخاب شده از بیماران دیابتی 113 ،نفر (60/7
 )%از افراد شرکت کننده در مطالعه زن و  73نفر ( )% 39/3مرد بودند.
میانگین سنی در افراد شرکت کننده در این مطالعه  51 ± 6/2سال بود.
میانگین نمره عزت نفس و تاب آوری به ترتیب  36/85 ± 6/69و 10/5
 73/62 ±و میانگین نمره کیفیت زندگی در بیماران مورد مطالعه ± 6/7
 38/16بود .نتایج آزمون ضریب همبستگی پیرسون نشان داد که دو متغیر
عزت نفس ( ) r=0/64 ,p<0/001وتاب آوری()r=0/274 ,p=0/02
ارتباط مثبت و معنی داری با کیفیت زندگی بیماران دیابتی دارند و تاب
آوری نیز ارتباط مثبت و معنی داری با عزت نفس()r=0/22 ,p=0/01
دراین بیماران دارد (جدول شماره )1

روش کار
در این پژوهش توصیفی -تحلیلی از نوع مقطعی ،از مجموع  203بیمار
مبتال به دیابت نوع  2دارای پرونده در مرکز دیابت شهر همدان در سال
 1394با توجه به معیارهای ورود به مطالعه در نهایت  186نفر وارد مطالعه
شده و مورد بررسی قرار گرفتند .معیارهای ورود به مطالعه شامل :سپری
شدن حداقل یک سال از بیماری دیابت ،داشتن حداقل  30سال سن،
نداشتن سابقه بیماری روانی در پرونده و داشتن رضایت برای شرکت در
مطالعه بود .گردآوری داده ها با استفاده از پرسشنامه های عزت نفس
کوپراسمیت ( ،)Coopersmithتاب آوری کانر-دیویدسون ()CD-RISC
و کیفیت زندگی سازمان بهداشت جهانی ( )WHOQOL-BREFصورت
گرفت .روایی و پایایی پرسشنامه های مذکور برای بیماران دیابتی در جدول شماره  2نتایج مدل رگرسیون چند متغیره برای پیش بینی کیفیت
ایران طی مطالعات متعدد تأیید شده است [ . ]17-15مقياس كوپراسميت زندگی بیماران دیابتی مورد مطالعه را براساس دو متغیر عزت نفس وتاب
داراي  58ماده است كه  8ماده آن دروغ سنج مي باشد .در مجموع 50 ،آوری نشان میدهد .براساس این نتایج ،با افزایش عزت نفس ،کیفیت
ماده آن به  4خرده مقياس عزت نفس كلي ،عزت نفس اجتماعي ،عزت زندگی بیماران دیابتی به طور معناداری افزایش می یابد ( p < 0/001با
نفس خانوادگي و عزت نفس آموزشی تقسيم شده است .سواالت این افزایش تاب آوری نیز کیفیت زندگی بیماران مبتال به دیابت افزایش می
مقیاس دو گزینه ای با گزینه های «بلی» و «خیر» است ،شیوه نمره یابد ،اما این افزایش از نظر آماری معنادار نمی باشد (.)p= 0/46
گذاری آن به صورت صفر و یک است در اين آزمون حداقل نمره اي كه
فرد ممكن است بگيرد ،صفر و حداكثر  50خواهد بود .چنانچه آزمودني
تمامــی حقــوق نشــر بــرای دانشــگاه علــوم پزشــکی همــدان محفــوظ اســت .
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از  8ماده دروغ سنج بيشر از  4نمره كسب كند ،بدان معنا است كه اعتبار
آزمون پايين است و آزمودني سعي كرده خود را بهتر از آنچه هست جلوه
دهد .در محاسبه نمره کل ،نمره  8ماده دروغ سنج منظور نمی شود.
پرسشنامه تاب آوری کانر-دیویدسون جهت اندازه گیری قدرت مقابله با
فشار و تهدید تهیه شده است .این پرسشنامه شامل  ۲۵سوال پنج گزینه
ای است که در مقياس ليکرت ،يعني از «کامال نادرست» با نمره صفر تا
«کامال درست» با نمره  ،۴نمره گذاري شده است .نمره کل پرسشنامه
از حاصل جمع نمره سواالت به دست می آید و عددی بین صفر تا 100
می باشد.
پرسشنامه كيفيت زندگي سازمان بهداشت جهاني حاوي  26سؤال بوده و
چهار حيطه سالمت جسماني ،سالمت رواني ،روابط اجتماعي و سالمت
محيط را با  24سؤال مورد سنجش قرار مي دهد .دو سؤال نيز به هيچ
يك از حيطه ها تعلق ندارد و وضعيت سالمت و كيفيت زندگي را به شكل
كلي مورد ارزيابي قرار مي دهد .در هر حيطه امتيازي معادل  20 -4براي
هر حيطه به تفكيك ،به دست خواهد آمد كه در آن 4 ،نشانه بدترين و 20
نشانه بهترين وضعيت حيطه مورد نظر است .اين امتيازها قابل تبديل به
امتيازي با دامنه حداقل صفر و حداکثر  100مي باشند.
روش تکمیل پرسشنامه ها بدین صورت بود که بیمارانی که باسواد بودند،
پرسشنامه را به صورت خود ایفا تکمیل می کردند و براي بیمارانی که
سواد نداشتند ،پرسشنامه ها از طریق مصاحبه توسط افراد آموزش دیده
تکمیل شد .داده ها با استفاده از روشهای آمار توصیفی ،ضریب همبستگی
پیرسون برای بررسی ارتباط متغیرهای کمی ،رگرسیون چند متغیره به
منظور تعيين عوامل مؤثر بر كيفيت زندگي و آزمون  tمستقل برای
مقایسه متغیرها در دو جنس مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند .تحلیل
داده ها با استفاده از نرم افزار  SPSSنسخه  19صورت گرفت .سطح معنی
داری برای تمامی آزمون های آماری کمتر از  0/05در نظر گرفته شد.
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طور معناداری ضعیف تر از افراد غیر دیابتی می باشد [.]8
از طرف دیگر بیماران مبتال به بیماری های مزمن در معرض خطر
کاهش عزت نفس هستند که منجر به رضایت کمتر از زندگی ،افزایش
شیوع افسردگی و سایر بیماری های جسمی می شود [ .]5عزت نفس
یعنی احساس ارزشمندی که فرد نسبت به خود دارد .این حس از مجموع
افکار ،احساس ها ،عواطف وتجربیات در طول زندگی ناشی می شود []9
و تأثیر قابل توجه ای بر سالمت روان فرد و همچنین تعادل شخصیت
او دارد [ .]5افرادی که دارای عزت نفس باالتری هستند نسبت به افراد
دارای عزت نفس پایین ازکیفیت زندگی باالتر و مطلوبتری برخوردار
هستند [ .]10برخی از اتفاقاتی که به طور روزمره برای افراد رخ میدهد
تاب و توان فرد را کاهش داده یا از بین میبرد .دیابت یکی از عواملی
است که باعث کاهش تاب آوری فرد میشود [ .]11تاب آوري به عنوان
اطمینان فرد به توانایی هایش براي غلبه بر استرس ،داشتن توانایی هاي
مقابله اي ،ثبات عاطفی و ویژگی هاي فردي که حمایت اجتماعی از طرف
دیگران را افزایش میدهد ،تعریف شده است [ .]12نتایج مطالعات حاکی
از آن است که تاب آوری بیماران دیابتی به طور معناداری ضعیفتر از افراد
غیر دیابتی است [.]13
کیفیت زندگی را می توان به عنوان یکی از پیامدهای مراقبت های
سالمت و یکی از اهداف برنامه کنترل دیابت به حساب آورد ،به کمک
بررسی کیفیت زندگی بیماران دیابتی می توان به برداشتی از کیفیت
مراقبت های مرتبط با این بیماری وراه های ارتقای آن دست یافت [.]14
علی رغم توجه ویژه به بیماری دیابت به علت شیوع باال و بار اقتصادی
سنگین ناشی از آن ،تاکنون مطالعات اندکی برای تعیین عوامل مؤثر بر
کیفیت زندگی بیماران مبتال به دیابت انجام شده است [.]8
با توجه به اهمیت کیفیت زندگی و نقش عزت نفس و میزان تاب آوری
بیماران مبتال به دیابت در کنترل بیماری و پیشگیری از بروز عوارض
آن ،مطالعه حاضر با هدف بررسی رابطه عزت نفس ،تاب آوری و کیفیت
زندگی بیماران مبتال به دیابت نوع  2در شهر همدان انجام شد.

عزت نفس ،تاب آوری و کیفیت زندگی بیماران دیابتی
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متغیر
عزت نفس

عزت نفس

*R

0/64

P-value

>0/001

R

0/274

0/22

0/02

0/01

P-value

-

1

1

جدول  .2تعیین تأثیر عزت نفس و تاب آوری در پیشگویی کیفیت زندگی بیماران مبتال به دیابت

 =Bشیب رگرسیون

متغیر

B

خطای استاندارد

β

t

P-value

عزت نفس

0/42

0/49

0/60

8/69

>0/001

تاب آوری

0/161

0/80

0/141

0/46

0/46

 =βضریب رگرسیون استاندارد شده

 =tمشخصه استاندارد برای آزمون معنیدار بودن سهم هر متغیر در پیش بینی متغیر وابسته

نتایج آزمون تی مستقل ،اختالف معنادار در متغیرهای کیفیت زندگی دو گروه مرد و زن بیماران دیابتی نشان داد (جدول شماره .)3
( ،)p = 0/021عزت نفس ( )p = 0/008و تاب آوری ( )p = 0/02بین
جدول شماره  .3مقایسه وضعیت کیفیت زندگی ،عزت نفس و تاب آوری در بیماران دیابتی به تفکیک جنس
مرد
متغیر

3

زن
P-value

انحراف معیار

میانگین

انحراف معیار

میانگین

کیفیت زندگی

7/77

39/22

7/5

37/1

0/021

عزت نفس

7/24

37/45

6/15

36/26

0/02

تاب آوری

9/93

72/63

11/8

74/62

0/008
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جدول  .1همبستگی بین متغیرهای کیفیت زندگی ،عزت نفس و تاب آوری در بیماران مبتال به دیابت
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آوری به شمار رود و هم به عنوان پیش آیند ،سطح باالتری از تاب
آوری را سبب شود .افراد مبتالیی که سرسخت هستند در مقایسه
با همتایان کمتر سرسخت خود با موقعیت فشارآور و مشکل آفرین
بیماری مزمنی مثل دیابت به مبارزه می پردازند ،محاسبات الزم را
برای عملکرد مناسب انجام می دهند وبرنامه ریزی کرده ودر نهایت
به صورتی فعال با این موقعیت به نحو احسن روبرو می شوند و در
نتیجه این ویژگی ها از خود کنترلی مناسب در بیماریشان برخوردار
می شوند.
نتایج مطالعه حاضر نشان داد که رابطه بین تاب آوری و عزت نفس
در بیماران دیابتی رابط های مثبت و معنی دار میباشد ،نتایج

مطالعات قبلی [ ]22 ,21با این یافته همخوانی دارد .نتایج مزبور
این احتمال را مطرح می سازد که افراد مبتال به دیابت دریافته اند
که در فرآیند به چالش کشیدن بیماری با تاب آوری و سرسختی می
توانند با بیماری ،مشکالت و سختی های مرتبط با آن کنار بیایند
و در برخورد با مشکالت زندگی حتی در شرایط بسیار نامطلوب و
سخت مهارت پیدا کنند؛ و از طرف دیگر با افزایش سطح تاب آوری
از عواطف و هیجانات مثبت به منظور کنار آمدن با بیماری استفاده
می کنند که میتواند به افزایش احساس کنترل بر بیماری و کفایت
افراد در مدیریت بیماری و در نتیجه ارتقای سطح عزت نفس آنها
بینجامد.
نتایج بدست آمده از مطالعه حاضر حاکی از آن است که بین عزت
نفس ،تاب آوری و کیفیت زندگی بیماران دیابتی مرد و زن اختالف
معنی داری وجود دارد .به این ترتیب که عزت نفس و کیفیت
زندگی مردان دیابتی باالتر از زنان ،و تابآوری زنان مبتال به دیابت از
مردان بیشتر است .نتایج حاصل با یافته های دیگر مطالعات انجام
شده [ ]24 ,23همسو می باشد ،اما با نتایج مطالعه انجام شده در
یزد [ ]25همخوانی ندارد.
در تبیین این نتایج میتوان عنوان کرد که در جامعه ایرانی طی
فرآیند فرهنگ پذیری زنان به گونهای تربیت شده اند که با سختی
و مشکالت زندگی مدارا کنند و این موضوع باعث باال رفتن تاب
آوری آنها شده است .از طرف دیگر زنان در مراقبت از بیماری خود
نسبت به مردان متعهدتر می باشند و این تعهد به کاهش استرس
و اضطراب آنها کمک می نماید [ ]26این امر می تواند منجر به
سازماندهی عواطف و هیجانات مثبت به منظور سازگاری وتاب آوری
بیشتر با بیماری در زنان شود .مردها به دلیل اینکه در طول زندگی
عهده دار مسئولیت های متعدد می باشند و از آنجایی که در خیلی
از موارد ممکن است به نحو مطلوب از عهده این مسئولیت ها برآیند
از نظر روانی اعتماد به نفس و عزت نفس آنها تقویت شده و در
نتیجه در رویارویی با مشکالت زندگی همچون بیماری دیابت نیز از
این عزت نفس باال برخوردار هستند .همچنین بیماران مرد ممکن
است نسبت به بیماران زن احساس کنترل بیشتری بر بیماری خود
داشته باشند این امر به نوبه خود منجر به افزایش سطح عزت نفس
و بهبود کیفیت زندگی آنها می شود .با این وجود برای بررسی دقیق
تر این موضوع انجام مطلعات گسترده تر ودقیق تر ضروری به نظر
میرسد.
معدود بودن متغیرهای مورد بررسی مؤثر بر کیفیت زندگی بیماران
دیابتی یعنی عزت نفس و تاب آوری را می توان به عنوان محدودیت
مطالعه حاضر در نظر گرفت ،بنابراین ،تعمیم نتایج حاصل از این
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بحث
مطالعه حاضر با هدف بررسی رابطه عزت نفس ،تاب آوری و کیفیت
زندگی بیماران مبتال به دیابت نوع  2انجام شد .نتایج بدست آمده
حاکی از آن است که عزت نفس با کیفیت زندگی ارتباطی مثبت و
از نظر آماری معنادار دارد و از طرف دیگر قدرت پیشگویی کنندگی
معناداری در کیفیت زندگی بیماران دیابتی دارد .این یافته ها با
نتایج سایر مطالعات که ارتباط عزت نفس و کیفیت زندگی در
بیماران مبتال به دیابت را مورد بررسی قرار داده اند []19 ,18
همخوانی دارد .در راستای تبیین این یافته میتوان به این نکته اشاره
کرد که طی دوران ابتال به بیماري هاي مزمن ،بیماران به دلیل
احساس از دست دادن کنترل بر بسیاری از امور مربوط به سالمتی
خود از قبیل کنترل مطلوب قند خون و عوارض ناشی از دیابت
در معرض کاهش سطح عزت نفس می باشند ،که این مسئله نیز
میتواند منجر به کاهش رضایت از زندگی ،افزایش شیوع افسردگی
و سایر بیماريهاي جسمی و افزایش احتمال سوء مصرف مواد شود.
از طرف دیگر استرس شدید مرتبط با بیماری های مزمن میتواند
به طور قابل توجهی عزت نفس فرد را کاهش دهد [ ،]20این در
حالی است که افراد برخوردار از عزت نفس باال معموالً در حوزه
های مختلف زندگی خشنود و شادکام هستند احساس توانمندی
وارزشمندی در آنها باالست و مطمئن هستند که کوشش هایشان
نتیجه خواهد داد و بیشتر جنبه های خوب مسائل را می بینند و
نهایت تالش خود را می کنند تا زمام بیماری را در دست بگیرند و
بر آن فائق آیند و اینگونه کیفیت زندگیشان ارتقا می یابد.
براساس نتایج حاصل از این مطالعه ،تاب آوری نیز با کیفیت زندگی
ارتباطی مثبت و معنی دار دارد و همچنین افزایش آن باعث ارتقای
سطح کیفیت زندگی بیماران دیابتی می شود .نتایج حاصل با یافته
های سایر مطالعات [ ]16 ,6همسو می باشد .در تبیین این یافته
می توان گفت سازگاری مثبت با زندگی هم می تواند پیامد تاب

عزت نفس ،تاب آوری و کیفیت زندگی بیماران دیابتی

مجله علمی پژوهان

دوره  ،15شماره  ،1پاییز 1395
] [ DOI: 10.21859/psj-15011

پژوهش به بیماران دیابتی سایر جوامع باید با احتیاط صورت گیرد.
لذا پیشنهاد می گردد در مطالعات آتی دیگر عوامل احتمالی مؤثر بر
کیفیت زندگی از جمله عوامل روانشناختی ،فرهنگی ،فیزیولوژیک و
محیطی مورد بررسی قرار گیرد.
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نتیجه گیری
براساس یافته های این پژوهش می توان چنین نتیجه گیری نمود
که با افزایش عزت نفس و تاب آوری در بیماران مبتال به دیابت
کیفیت زندگی آنها بهبود خواهد یافت .بنابراین ،میتوان انتظار داشت
که ارائه راهکارهای مناسب از قبیل اجرای برنامه های آموزشی
و مشاوره های روانشناختی مؤثر جهت افزایش عزت نفس و تاب
آوری در بیماران دیابتی موجب اصالح و ارتقای کیفیت زندگی این
بیماران شده تا از عوارض ،مشکالت و هزینه های سنگین مراقبت
و درمان بیماری دیابت کاسته شود و در نهایت به افزایش سطح
سالمت عمومی بیماران دیابتی بینجامد

تقدیر و قدردانی
مطالعه حاضر برگرفته از پایان نامه نویسنده دوم در رشته روان
شناسی بالینی دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم و تحقیقات همدان
می باشد .نویسندگان این مقاله بر خود الزم میدانند از همکاری
پرسنل مرکز دیابت شهر همدان و تمامی بیماران دیابتی شرکت
کننده در این پژوهش ،کمال تشکر و قدردانی به عمل آورند
تضاد منافع
این مطالعه برای نویسندگان هیچ گونه تضاد منافعی نداشته است
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Introduction: Diabetes is a debilitating disease that has a negative impact on job
performance and quality of life. This study aimed to determine the relationship between self-esteem, resilience and quality of life among patients with type 2 diabetes
in Hamadan.
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Methods: In this cross-sectional study, 186 patients with type 2 diabetes who had
medical records in Hamadan Diabetes Center were examined, in 2015. Data collection
instruments included: Coppersmith’s self-esteem inventory, Connor-Davidson resilience scale and the World Health Organization’s quality of life questionnaire. Data
analysis was performed via SPSS 19 software utilizing descriptive statistics, Pearson
correlation, multiple regression and independent T-test.
Results: Two variables self-esteem (p<0.001) and resilience (p=0.02) had positive
and significant correlation with quality of life for diabetics. Increased self-esteem and
resilience improve the quality of life, but this was not statistically significant increase
in resiliency (p=0.46). There were significant differences in variables of the quality of
life (p=0.021), self-esteem (p=0.02) and resilience (p=0.008) between two groups of
male and female patients.
Conclusion: Increased self-esteem and resilience in patients with diabetes improve
their quality of life. Provide strategies for enhancing self-esteem and resilience in
diabetic patients result in improvement of their quality of life.
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