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بررسی رابطه افسردگی با کيفيت زندگی در بيماران دیابتی تيپ دو مراجعه کننده به درمانگاه 

 1391دیابت بيمارستان پنج آذر گرگان در سال 

 3*شاهيني ، نجمه2 مريم فارسي نيا،  1فيروزه درخشانپور

 ن ا:فوق تخصص روانپزشکي كودک و نوجوان،استايار گروه روانپزشکي ، مركز تحقيقات روانپزشکي گلستان ،دانشگاه علوم پزشکي گلستان،گرگان،اير1
 : دانشجوي پزشکي ، كميته تحقيقات دانشجويي، دانشگاه علوم پزشکي گلستان.2
پزشکي و علوم رفتاري ، بيمارستان ابن سينا ،دانشگاه علوم پزشکي مشهد.كميته تحقيقات دانشجويي .دانشکده پزشکي : دستيار تخصصي روانپزشکي ، مركز تحقيقات روان3 

 . دانشگاه علوم پزشکي مشهد .مشهد ايران 

ک يديابت شايع ترين بيماري متابوليک با شيوعي رو به افزايش است كه با كاهش يک سومي اميد به زندگي به عنوان  مقدمه و هدف:

 ٬خانوادگي  ٬ارتباطات فردي  ٬وضعيت روحي رواني  ٬مشکل بهداشت عمومي عمده به شمار مي رود . اثرات ديابت بر عملکرد فيزيکي 
عملکرد جنسي عمدتا مي تواند با كاهش جنبه هاي مختلف كيفيت زندگي در مبتاليان وخانواده هايشان همراه باشد.عوارض مزمن  ٬اجتماعي 

مسائل روحي رواني هستند،  ٬صوص ديابت برشمرده اند اما آنچه كه در اين ميان كمتر از سايرين مورد بررسي قرار گرفته است بيشماري را درخ
وحي رافراد مبتال به ديابت در خطر دو برابري ابتال به بيماريهاي خلقي در مقايسه با جمعيت عادي قرار دارند. بطوركلي شايع ترين اختالالت 

افسردگي بوده اند . ما در اين مطالعه سعي داريم با سنجش افسردگي و تاثيرآن بر كيفيت زندگي ٬يابتي ها مشاهده گرديده است رواني كه در د
 در بيماران ديابتي تيپ دو مراجعه كننده به درمانگاه ديابت بيمارستان پنجم آذر گرگان را مورد ارزيابي و مطالعه قرار دهيم .

بيمار مبتال به ديابت تيپ دو مراجعه كننده به  330تحليلي و از نوع مقطعي و بر روي  –اين مطالعه بصورت توصيفي : مواد و روش ها

صورت پذيرفت .داده ها با استفاده از پرسشنامه ي دموگرافيک و سنجش افسردگي  1391كلينيک ديابت بيمارستان پنجم آذر درنيمه اول سال 

كه روايي و پايايي قابل قبولي  WHOQOL-BREF)فيت زندگي سازمان بهداشت جهاني گونه ايراني)بررسي كيپرسشنامه و  BDI)بک )
توصيف اطالعات از طريق جداول و نمودارها و شاخص هاي مركزي و پراكندگي صورت گرفت. براي مقايسه كيفيت  داشتند جمع آوري و

فسردگي يا ( بر حسب مطلوبيت از مربع كاي استقاده گرديد. از سوي ديگر براي زندگي در دو گروه )داراي اختالالت افسردگي و فاقد اختالالت ا
( از ضريب همبستگي پيرسون استفاده شد. نرم افزار مورد استفاده  (BDIهاي پرسشنامه سنجش رابطه كيفيت زندگي و ابعاد آن با نمرات 

SPSS  بود. 05/0و سطح معني داري ازمون ها  

نفر(جمعيت مورد مطالعه را زنان تشکيل 213) 54/64نفر( جمعيت مورد مطالعه را مردان و %117) 45/35در اين مطالعه %یافته ها:

بين هيچ يک از سال بود.در اين مطالعه 9سال بود و ميانگين سالهاي ابتال به ديابت در اين جمعيت  51ميدادند.ميانگين سني افراد مورد مطالعه 
بيماريهاي ديگر "رابطه آماري معناداري وجود نداشت.درخصوص كيفيت زندگي هم تنها بين متغير  با افسردگي بررسي متغيرهاي مستقل مورد

با كيفيت زندگي رابطه معناداري برقرار بود ولي بين ساير متغيرها با كيفيت زندگي رابطه  "كم خوني و ...( ٬همراه ) بيماريهاي قلبي عروقي
 . (001/0 >با كيفيت زندگي رابطه معنادار معکوس برقرار بود)سطح معناداري ت. در اين مطالعه بين افسردگيآماري معناداري وجود نداش

 ،رواني ٬بروز افسردگي در بيماران ديابتي مي تواند با كاهش كيفيت زندگي خواه كلي خواه در همه ي حيطه هاي آن ) جسماني نتیجه گیری :

ين بروز افسردگي در اين بيماران نيز مي تواند به عنوان يک عامل تحريکي در بروز و يا تشديد ديگري اجتماعي و محيطي( همراه باشد. همچن
عمل كرده و نه تنها به عنوان يک فاكتور اثرگذار منفي بر حيطه ي روان بلکه بر تمامي حيطه هاي كيفيت زندگي آنان اعمال اثر كند لذا 

 تواند موجب بهبود كيفيت زندگي اين بيماران گردد.شناسايي و درمان بهنگام اين اختالالت مي 

  كيفيت زندگي -افسردگي –ديابت  واژه های کلیدی:

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


 

 

https://sid.ir/1791
https://sid.ir/1792
https://sid.ir/1793
https://sid.ir/1795
https://sid.ir/1794
https://sid.ir/1796
https://sid.ir/1702
https://sid.ir/1700
https://sid.ir/1699
https://sid.ir/1698
https://sid.ir/1787

