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Abstract
Introduction: Chronic diseases have widespread effects on individual, social and coping
strategies styles performance of. The aim of this study was to compare public health, mental
health and coping strategies in patients with type 1 and 2 diabetes, and patients with multiple
sclerosis.
Materials and Methods: Three groups of 24 patients, with diabetes type 1, 2 and patients with
Multiple Sclerosis referred to the Diabetes Center and the Multiple Sclerosis Society of
Hamadan City were studied. Demographic data using the checklists of the General Health
Questionnaire (GHQ-28), Derogates mental disorder symptoms (SCL-90-R) and Coping
Inventory Billings moos were collected. Data were analyzed by multivariate analysis of
variance and Tukey post hoc test.
Results: Our results showed significant differences between the three groups in public health,
mental health and coping strategies (P ≤ 0.001). The comparison between groups have shown
that patients with diabetes type 1 and 2 and patients with Multiple Sclerosis have significant
difference in public health, mental health and coping strategies.
Conclusions: In medical care, complete improvement of chronic diseases is impossible. So one
of the goals of health care quality of life is to control chronic diseases. Our results partly clear
the responsibility for health planners in Hamadan to prepare these services.
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چکیده
مقدمه : :بیماريهاي مزمن اثرات گستردهاي بر عملکرد فردي ،اجتماعی ،سبکها و راهبردهاي مقابلهاي فرد
میگذارد .هدف از پژوهش حاضر بررسی و مقایسه سالمت عمومی ،سالمت روان و راهبردهاي مقابلهاي در بیماران
دیابتی نوع  2 ،1و بیماران مبتال به مولتیپل اسکلروزیس بود.
مواد و روشها :در این مطالعه مقطعی سه گروه  24نفره از بیماران دیابتی نوع  2 ،1و بیماران مبتال به مولتیپل
اسکلروزیس مراجعه کننده به مرکز دیابت و انجمن ام اس شهرستان همدان مورد بررسی قرار گرفتند .دادههاي
مطالعه با استفاده از چک لیست دادههاي دموگرافیک ،پرسشنامه سالمت عمومی ( ،)GHQ-28چک لیست نشانههاي
اختالالت روانی دروگاتیس ( )SCL-90-Rو پرسشنامه راهبردهاي مقابلهاي بیلینگز-موس جمعآوري و با استفاده از
روش آنالیز واریانس چندمتغیري و آزمون تعقیبی توکی مورد تحلیل قرار گرفت.
یافتهها :نتایج نشان داد ،بین سه گروه تفاوت معنیداري در سالمت عمومی ،سالمت روان و راهبردهاي مقابلهاي
وجود داشت ( .)P > 2/221همچنین مقایسه زوجی گروهها نشان داد که بین بیماران دیابتی نوع  1و  2با بیماران
مبتال به مولتیپل اسکلروزیس تفاوت معنیداري درمتغیرهاي سالمت عمومی ،سالمت روان و راهبردهاي مقابلهاي
وجود دارد.
نتیجهگیری :در مراقبت پزشکی ،بهبودي کامل در بیماريهاي مزمن غیرممکن است .لذا کنترل بیماريهاي مزمن از
اهمیت ویژهاي برخوردار است ،و یکی از اهداف مراقبت درمانی ،مطلوب نمودن کیفیت زندگی است .نتایج این پژوهش
تا حدي مسئولیت برنامه ریزان بهداشتی درمانی استان همدان در رابطه با تدوین خدمات به این افراد را روشن
میسازد.
کلمات کلیدی :دیابت ،مولتیپل اسکلروزیس ،سالمت عمومی ،سالمت روان
تمامی حقوق نشر براي معاونت پژوهش بیمارستان بقیه اهلل محفوظ است.
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مقدمه
سالمتی ،حالت بهزیستی کامل بدنی ،روانی و اجتماعی است [ ]1و
تأمین سالمتی اقشار مختلف جامعه یکی از مهمترین مسائل اساسی
هر کشوري است که بایستی آنرا از سه دیدگاه جسمی ،روانی و
اجتماعی مورد توجه قرار داد [ .]2مطابق با پژوهشهاي اخیر،
بیماريهاي مزمن اصلی ترین دلیل مرگ و میر و ناتوانی عمومی در
سال  2222خواهد بود و دو سوم تمام بیماريها را به خود اختصاص
خواهند داد [ . ]3که به طور عمده و سریع در حال رشد میباشد به
طوریکه در  11-32درصد از جمعیت عمومی روي میدهد [ .]4طبق
پژوهش اصغري مقدم [ ،]5در جمعیت عمومی بزرگسال ( 11تا 75
سال) ایرانی ،شیوع  7ماهه درد مزمن مستمر از  9درصد تا  14درصد
ودر جمعیت سالمند ( 72تا  92سال) حدود  71درصد گزارش شده
است که نسبت به سایر کشورها از درصد باالیی برخوردار است.
در واقع ،بیماريها موجب از همگسیختگی و ناتوانی فرد در بسیاري
از زمینههاي زندگی میگردد که با گذشت زمان و به تدریج با ایجاد
تغییراتی در زمینهاي مذکور و تداوم این نگرشها در نهایت منجر به
اختالالت رفتاري ،عاطفی و ارتباطات اجتماعی میگردد [.]7
بیماريهاي صعب العالج چون دیابت ساالنه باعث مرگ دهها میلیون
نفر به ویژه در کشورهاي جهان سوم میگردد [ .]1از بیماري دیابت
به عنوان اپیدمی خاموش نام برده میشود .این بیماري یک مشکل
بهداشتی عمده و فراگیر محسوب میشود که شیوع آن به ویژه در
کشورهاي در حال توسعه افزایش چشمگیري داشته [ ]1و یکی از
مهمترین مشکالت بهداشتی جوامع پیشرفته و در حال توسعه در
عصر حاضر بروز و شیوع باالي بیماري دیابت است [ .]9شیوع دیابت
در سطح جهانی افزایش یافته است و انتظار میرود شیوع آن در سال
 2232به  4/4درصد برسد .تعداد افراد دیابتی به علت رشد جمعیت،
پیري جمعیت ،شهرنشینی و صنعتی شدن ،افزایش شیوع چاقی و
بیتحرکی به سرعت در حال افزایش است [ .]12انواع مختلف دیابت
شامل دیابت نوع  ،1دیابت نوع  ، 2دیابت حاملگی و دیابت همراه با
موقعیتها و سندرمهاي دیگر میباشد .دیابت نوع  1یک اختالل
متابولیکی است که ویژگی اصلی آن عدم تولید و ترشح انسولین
میباشد .علت ایجاد آن یک اختالل اتوایمیون در سلولهاي بتاي
جزایر النگرهانس پانکراس میباشد .تقریباً  5-12درصد بیماران
دیابتی ،به نوع  1آن مبتال میباشند .در این بیماري براي کنترل قند
خون باید انسولین مصرف گردد [ .]11دیابت نوع  2یک اختالل
متابولیکی است که مشخصهٔ بارز آن کاهش نسبی در تولید و
عملکرد انسولین و افزایش مقاومت نسبت به این هورمون میباشد.
 92-95درصد افراد دیابتی را افراد دیابتی نوع  2تشکیل میدهند،
این نوع دیابت بیشتر افراد باالي  32سال و چاق را مبتال میسازد
[.]12
دیابت مانند دیگر بیماريهاي مزمن و ناتوان کننده براي فرد
مشکالتی به وجود میآورد که در نتیجه آن تمام جنبههاي زندگی
فرد را تحت تأثیر قرار میدهد [ .]12اسنک واسکینر [ ]13نقش
عوامل روانشناختی در دیابت را مورد بررسی قرار داد .این بیماري
مانند دیگر بیماريهاي مزمن و ناتوان کننده براي فرد مشکالتی
بوجود میآورد که در نتیجهٔ آن تمام جنبههاي زندگی فرد را تحت

تأثیر قرار میدهد [ .]12براي فرد دیابتی مشکالت روانشناختی و
اجتماعی ممکن است به دلیل محدودیت در رژیم غذایی و فعالیت،
نیاز براي مراقبت دقیق و مداوم از خود و احتمال بروز عوارض جسمی
جدي نظیر مشکالت کلیوي ،چشمی ،قلبی و مغزي ،به وجود آید
[ ]14و یکی از بیماريهاي شایع در ایران و جهان میباشد که مزمن،
پیش رونده و پرهزینه است و عوارض متعددي ایجاد میکند .براي
فرد مبتال به دیابت قبول و پذیرش این موضوع که بایستی روش
زندگی خود را براساس بیماري تغییر دهد ،همیشه مشکل میباشد .از
آن جاکه این بیماران اغلب از عوارض کوتاه مدت و طوالنی بیماري
اطالع ندارند ،ایجاد اختالالت روانی در این افراد دور از ذهن نخواهد
بود [ .]15مولتیپل اسکلروزیس بیماري مزمن دیگري است که در
بیماران و ادامه زندگی پس از مطلع شدن از بیماري نقش دارد .این
بیماري یک دمیلینه کننده التهابی و مزمن سیستم اعصاب مرکزي
است که به عنوان یک بیماري خودایمن شناخته شده است [,17
 . ]11این بیماري پیشرونده و دژنواتیو بوده و نقاط مختلف میلین را
تحت تأثیر قرار می دهد و از شایعترین بیماري دمیلیزاسیون اکتسابی
به شمار میرود [ ]11که باعث ایجاد تاريدید ،دوبینی ،ضعف
عضالنی ،اختالل در تعادل و هماهنگی ،اختالل در درک حسهاي
مختلف ،افسردگی ،درد ،اختالل شناختی ،فراموشی ،نقصان در تمرکز،
خستگی ،لرزش ،سرگیجه ،نارسایی عملکرد رودهها ،مثانه و عملکرد
جنسی در بیمار میشود [.]19
علت این بیماري به طور دقیق ناشناخته است [ ]22اما نظریههایی
براي پیدایش ام اس ارائه شده است .قابل قبولترین تئوري در مورد
علت بیماري ،آن را یک مکانیسم خودایمنی میدانند ،به این نحو که
یک فاکتور محیطی نظیر عفونتهاي ویروسی سبب تحریک سیستم
ایمنی بدن و تشکیل آنتی بادي بر علیه میلین بافت عصبی شده ،در
نتیجه میلین اعصاب از بین رفته و منجر به بروز عالئم عصبی میشود
و یک بیماري خودایمن دستگاه عصبی ،در همه سنین میباشد []21
که بیشتر در سنین  42ـ  22سالگی رخ میدهد اما درسنین کمتر از
 15سال وبیشتر از  52سال دیده شده وهم اکنون بعنوان بیماري
بزرگساالن جوان شناخته شده است .این بیماري در زنان شایع تراز
مردان است [ ]22که در ایران آمار دقیقی از تعداد مبتالیان به
بیماري وجود ندارد .در هفتمین کنگره بین المللی ام اس ایران ،تعداد
مبتالیان حدود  42هزار نفر اعالم شد [ ]9که در اصفهان شیوع
بیشتري نسبت به سایر شهرها دارد [ .]24 ,23این بیماري مانند
بیماري هاي مزمن دیگر به علت نامعلوم بودن اثربخشی درمان موجب
پایین آمدن کیفیت زندگی بیماران شده و با اختالالت روانی همبود
است ،امروزه کیفیت زندگی جمعیتها به عنوان چارچوبی براي ارائه
خدمات متناسب با جنبه هاي مختلف زندگی و تخصیص منابع مورد
استناد قرار میگیرد .اهمیت سنجش آن به حدي است که برخی
بهبود کیفیت زندگی را به عنوان مهمترین هدف مداخالت درمانی نام
میبرند [ ]25که بعد روانی آن در اشتراک با مفاهیم روانی و هیجانی
است که مسائلی چون افسردگی ،ترس ،خشم ،سعادت ،خوشی و
اضطراب در آن مطرح میشود [.]1
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طبق پژوهشهاي انجام شده سالمت روان در بیماران مبتال به
دردهاي مزمن به صورت معناداري پایین است و با شدت درد و طول
درمان بیماري رابطه مستقیمی دارد .سالمت روان ،فرآیند افزیش
قابلیت افراد و اجتماعات ،براي کنترل زندگی خود و بهبود بخشیدن
به سالمت روان است که با استفاده از راهبردهایی اعم از تقویت تاب
آوري فرد ،حمایتهاي محیطی با توجه به فرهنگ ،تعامالت و احترام
به شرافت فردي صورت میگیرد [ .]27از سوي دیگر ،تأثیر عامل
تنش زا (مانند بیماري مزمن) بر افراد به ویژگیهاي آن عامل و نیز
راهبردهاي ارزیابی شناختی و شیوههاي مقابلهاي بستگی دارد که
افراد در سازگاري با پیامدهاي تنش زا به کار میگیرند .پس اگر راه
بردهاي مقابلهاي و ارزیابی مناسب باشد ،سازگاري فرد با شرایط تازه
تسهیل شده و فرد با اوضاع جدید انطباق مییابد .اما اگر راهبردهاي
مقابلهاي روانشناختی نامناسب یا ناکافی باشند ،افراد براي کسب
طرح تازه و مناسبی از موقعیت تنشزا بایستی منابع مقابلهاي و
حمایتی بیشتري جستجو کنند و این ممکن است در نهایت به
واکنشهاي عدیده و اختاللهاي روانی منجر شود [ .]21بیماريهاي
مزمن دیابت و ام اس ،عوارض روانی و رفتاري متعددي ایجاد مینماید
که به طور وسیعی سالمت جسمی ،سالمت روانی این بیماران را تحت
تأثیر قرار میدهد و هزینههاي بهداشتی فراوانی بر فرد و جامعه
تحمیل مینماید .لذا براساس نتایج این پژوهش میتوان اطالعات
مهمی در خصوص کیفیت سالمت جسمی ،سالمت روانی افراد دیابتی
و مقایسه این افراد با گروه بیمار ام اس به دست آورد .و اطالعات
حاصل از این پژوهش در جهت برنامه ریزي براي پیشگیري ،آموزش و
درمان این بیماران مفید خواهد بود.

مواد و روشها
این مطالعه روي  12بیمار ( 24بیمار دیابتی نوع  24 ،1بیمار دیابتی
نوع  24 ،2بیمار مبتال به ام اس) مراجعه کننده به مرکز دیابت و
انجمن ام اس همدان به روش نمونهگیري در دسترس ،در مدت  5ماه
انجام شد .در واقع در طی این  5ماه (از اردیبهشت تا شهریور )1395
افرادي که به مراکز و درمانگاههاي دیابت و ام اس مراجعه کردند به
عنوان گروه نمونه از بین کلیه بیماران دیابتی و ام اس استان همدان
تا شهریور سال  1395انتخاب شدند .پس از توضیح اهداف پژوهش و
اخذ رضایت نامه ،به هر یک از پرسشنامههاي سالمت عمومی
( ،)GHQ-28چک لیست نشانههاي اختالالت روانی دروگاتیس
( )SCL90Rو پرسشنامه راهبردهاي مقابلهاي بلینگزوموس داده
شد .معیارهاي خروج از مطالعه عبارت بودند از :وجود سابقه قبلی
بیماريهاي روانی ،عدم وجود آگاهی به زمان ،مکان و شخص ،وجود
سایکوز در بیمار.
ابزار پژوهش عبارت بود از:

پرسشنامههای سالمت عمومی ()GHQ-28
یک پرسشنامه غربالگیري مبتنی بر خودگزاشدهی است که در
مجموعههاي بالینی با هدف ردیابی کسانی که داراي یک اختالل
روانی هستند مورد استفاده قرار میگیرد .این پرسشنامه از  21سؤال
تشکیل گردیده که  1سؤال نخست عالیم جسمانی 1 ،سؤال دوم
عالیم اضطراب و اختالل خواب 1 ،سؤال سوم اختالل در کارکرد

اجتماعی و  1سؤال آخر عالیم افسردگی و گرایش به خودکشی را
مورد ارزیابی قرار میدهد [.]21

فرم تجدید نظر شده فهرست عالئم  31سوالی (SCL-
)90-R
این ابزار براي سنجش آن دسته ناراحتیهاي جسمی و روانی ساخته
شده است که پاسخ دهندگان اخیراً تجربه نمودهاند که هدف آن،
سنجش میزان و شدت عالئم اختالالت روانی در افراد ،اعم از عادي و
غیرعادي است .این سنجش مبتنی بر گزارشی است که افراد ،خود
ارائه میکنند  .تدوین آن تاریخچه طوالنی دارد .فرم اولیه آن داراي
 51نشانه بیماري بود ،پنج خرده مقیاس را در برمیگرفت [ ]29و
بعدها به دلیل مشکالتی که در فرم اولیه وجود داشت ،این مقیاس به
 92نشانه بیماري گسترش و وسعت یافت و تعداد خرده مقیاسهاي
آن نیز از  5مورد به  9مورد افزایش یافت [ .]32 ,29این مقیاس،
بعدها در سال  ،1917توسط دروکیتیس مورد تجدید نظر قرار گرفت
این پرسشنامه داراي  9بعد و  3مقیاس است .بعدهاي  9گانهٔ این
آزمون عبارتند از :شکایات جسمانی ،وسواس و اجبار ،حساسیت بین
فردي ،افسردگی ،اضطراب ،پرخاشگري ،ترس مرضی ،افکار پارانوییدي
و روان پریو  3شاخص کلی ناراحتی ،عمق شدت مشکالت روانی را در
فرد نشان میدهند این شاخصها عبارتند از -1 :شاخص کلی
بیمارینمره این شاخص میانگین نمرههاي تمام پرسشهاي آزمون
است -2 .تعداد عالئم مثبت ،تعداد پرسشهایی که آزمودنی به صورت
مثبت گزارش میکند (در دامنه بین صفر تا نود در نوسان است)-3.
شدت عالئم مثبت :میانگین تعداد پرسشهایی که ازمودنی به صورت
مثبت گزارش میکند (در دامنه بین صفر تا چهار در نوسان است) .در
این پرسشنامه براي هر مادهٔ پرسشنامه پنج گزینهاي هیچ (نمره
صفر) تا به شدت (نمره چهار) وجود دارد [ .]31مطالعات مبتنی بر
روایی مالکی نیز همبستگی باالیی را بین مقیاس  SCL-90-Rو
پرسشنامه شخصیت سنجش در ایران نیز مقیاس  SCL-90-Rاز
آزمونهاي معتبر و پراستفاده است که از سالها پیش ترجمه و به کار
برده شده است و نقطه برش  ،2/24ضریب پایایی  ،2/91حساسیت
 ،2/94ویژگی  2/91و کارایی  2/97گزارش شده است [ ]21ضریب
پایایی این آزمون به کمک آزمون-بازآزمون بین  2/11تا  2/92گزارش
شده است .در برخی مطالعات از این مقیاس استفاده شده است [.]32
پرسشنامه راهبردهاي مقابلهاي بیلینگز و موس ،این پرسشنامه نحوه
پاسخگویی افراد به حوادث استرس زا را میسنجد .شامل  19سؤال
بلی/خیر است که سه نوع مقابله رفتاري فعال ،شناختی فعال و
اجتماعی را میسنجد .این دو محقق در سال  1914در بررسی
رفتارهاي مقابلهاي گروهی از بیماران افسرده ،آیتمهاي پرسشنامه
قبلی را به  32ماده افزایش دادند و به جاي بلی/خیر از مقیاس لیکرت
 4درجهاي استفاده نمودند .در این پرسشنامه جدید  5نوع راهبرد
مقابلهاي مشخص شد که عبارتند از :مقابله متمرکز بر ارزیابی
شناختی که  5ماده از این پرسشنامه به آن اختصاص دارد 3 ،ماده
مربوط به مقابله متمرکز بر حل مسأله 11 ،ماده مربوط به مقابله
متمرکز بر هیجان 4 ،ماده مربوط به مقابله مبتنی بر جلب حمایت
اجتماعی و  9ماده مربوط به مقابله متمرکز بر مهار جسمانی یا
جسمانی کردن مشکالت میباشد .نمره گذاري  4درجهاي از صفر تا 3
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با توجه به دادههاي جدول  1مشاهده میشود که از بین مراجعه
کنندگان  %72/52زن و  %31/52شرکت کننده مرد ،گروه نمونه را
تشکیل دادند .بیشترین و کمترین میانگین سنی در گروههاي سنی را
به ترتیب گروههاي مولتیپل اسکلروزیس ،بیماران دیابتی نوع  1و
بیماران دیابتی نوع  2با میانگین سنی  34/14 ،37/54و  32/95به
خود اختصاص دادند که میتوان گفت گروههاي مورد مطالعه در
متغیر سنی همتا میباشند و تفاوت معناداري بین آنها وجود ندارد ،از
آنجایی که در اختالالت به طول زمانی که فرد مبتال بوده است بیشتر
توجه می شود لذا در اینجا برغم فاصله سنی  7نمرهاي بین گروه مبتال
به مولتیپل اسکلروزیس و گروه بیماران دیابتی نوع  2مشکلی در
نمرات نتایج ایجاد نمیکند .در جدول  ،3میانگین و انحراف معیار
نمرههاي سه گروه ،بیماران دیابتی نوع  ،1بیماران دیابتی نوع  2و
گروههاي مولتیپل اسکلروزیس در مقیاس سالمت عمومی و روانی و
مقیاس راهبردهاي مقابلهاي آورده شده است.
نتایج جدول  ،1نشان داد که میانگین نمره سالمت عمومی در بیماران
دیابتی نوع  ،24/15 ،1در بیماران دیابتی نوع  21/73 ،2و در بیماران
مولتیپل اسکلروزیس 27/21 ،میباشد .همچنین میانگین نمره سالمت
روان در بیماران دیابتی نوع  ،91/47 ،1در بیماران دیابتی نوع ،2
 19/94و در بیماران مولتیپل اسکلروزیس 13/17 ،و میانگین نمره
راهبردهاي مقابلهاي در بیماران دیابتی نوع  ،11/37 ،1در بیماران
دیابتی نوع  13/17 ،2و در بیماران مولتیپل اسکلروزیس11/79 ،
میباشد .جدول  4نتایج آزمون حاصل از MANOVA
( )Multivariate analysis of varianceبر روي سالمت عمومی
و روانی و مقیاس راهبردهاي مقابلهاي آورده شده است.

میباشد .ضریب پایایی باز آزمایی آن  2/19بدست آمده و اعتبار
همسانی درونی این پرسشنامه از  2/41تا  2/77گزارش شده است .در
پژوهش حسینی قدمگاهی ( )1317ضریب پایایی براي نمره کل 2/19
از طریق باز آزمایی حاصل شد و براي خرده مقیاس حل مسأله ،2/92
براي مقابله مبتنی بر مهار هیجانی  ،2/75براي مقابله مبتنی بر
ارزیابی شناختی  ،2/71براي مقابله مبتنی بر جسمانی کردن مشکالت
 2/92حاصل شد و براي مقابله مبتنی بر جلب حمایت اجتماعی 2/92
محاسبه شد .اعتبار درونی براي مقیاسهاي ذکر شده از  2/44تا
 2/12گزارش شده است .پایایی پرسشنامه توسط پورشهباز ( )1312با
استفاده ازفرمول تصحیح اسپرمن براون  2/11ذکر شده است [.]32
مالحظات اخالقی که در این پژوهش رعایت شده است عبارت بودند
از  -1انتخاب نمونه به صورت در دسترس؛ -2اختیاري بودن شرکت
در پژوهش براي همه آزمودنیها؛ -3ارائه اطالعات الزم در زمینه نحوه
اجراي طرح پژوهشی؛  -4محرمانه بودن اطالعات بدست آمده از
آزمودنی؛  -5با توجه به پایین بودن سالمت روان و سالمت جسمی و
استفاده از راهبردهاي مقابلهاي در صورت موافقت در انتهاي پژوهش
مهارت هاي زندگی و درمانی براي کاهش درد و رنج هیجانی آموزش
داده خواهد شد.

یافتهها
با توجه به نرمال بودن متغیرها در این پژوهش از روشهاي آمار
استنباطی شامل آزمون خیدو و تحلیل واریانس یک راهه براي
مقایسه میانگینهاي مربوط به دادههاي جمعیت شناختی گروهها
استفاده گردید که نتایج آن در جدولهاي  1و  2مشاهده میشود.

جدول  :1مقایسه فراوانی گروهها به تفکیک نوع بیماري ،جنسیت ،سالهاي ابتال به بیماري
بیماران دیابتی نوع 2

بیماران دیابتی نوع 1

مولتیپل اسکلروزیس

جنسیت
زن
مرد

(17 )77/71
(14 )51/34

(15 )72/5
(9 )31/5

(14 )51/34
(12 )41/77

وضعیت تأهل
مجرد
متأهل

(14 )51/34
(12 )41/77

(11 )45/13
(13 )54/11

(12 )41/77
(14 )51/34

(4 )17/71
(9 )31/5
(7 )25
(5 )22/13

(5 )22/13
(7 )25
(1 )33/33
(5 )22/13

(7 )25
(7 )25
(5 )22/13
(1 )29/11

سالهای ابتال به بیماری
زیر  2سال
 2تا  5سال
 5تا  12سال
باالي  12سال
جدول  :2مقایسه میانگین سنی گروهها
دامنه سنی

میانگین

انحراف استاندارد

گروه
بیماران دیابتی نوع 1

42 -11

34/14

3/41

بیماران دیابتی نوع 2

31-11

32/95

2/11

مولتیپل اسکلروزیس

47-21

37/54

3/94

آزمون f

2/24

کل
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جدول  :3میانگین و انحراف معیار سه گروه در مقیاس سالمت عمومی و روانی و مقیاس راهبردهاي مقابلهاي
گروه آماره
متغیر

بیماران دیابتی نوع 1

مولتیپل اسکلروزیس

بیماران دیابتی نوع 2

میانگین

انحراف معیار

میانگین

انحراف معیار

میانگین

انحراف معیار

سالمت عمومی

24/15

4/73

21/73

3/32

27/21

5/44

سالمت روان

91/47

1/23

19/94

7/32

13/39

4/32

راهبردهای مقابلهای

11/37

7/15

13/17

1/27

11/79

7/94

جدول  :4نتایج آزمون حاصل از مانوا بر روي میانگین نمره هاي آزمودنی سه گروه در متغیرهاي سالمت عمومی و روانی و مقیاس راهبردهاي مقابلهاي
نام آزمون

مقدار

F

درجه آزادی فرضیه

درجه آزادی خطا

سطح معنیداری

Wilks’ lambda

2/921

5/17

4

131

>2/221

جدول  :1نتایج حاصل آنوا  ANOVAدر متن  MANOVAبر روي میانگین نمرههاي سه گروه در متغیرهاي سالمت عمومی و روانی و مقیاس
راهبردهاي مقابلهاي
متغیر
سالمت عمومی
سالمت روان
راهبردهای مقابلهای

مجموع مجذورات

درجه آزادی

میانگین مجذورات

F

سطح معنیداری

542/255

2

211/1215

11/37

>2/221

19154/115

2

9921/3952

13/93

>2/221

354/732

2

111/317

1/17

>2/221

جدول  :6نتایج حاصل از آزمون تعقیبی توکی  Tukeyبراي مقایسه زوجی میانگین هاي متغیرهاي سالمت عمومی و روانی و مقیاس راهبردهاي
مقابلهاي
تفاوت میانگین

متغیر وابسته

انحراف استاندارد خطا

سطح معنیداری

سالمت عمومی
بیماران دیابتی نوع  1و مولتیپل اسکلروزیس
بیماران دیابتی نوع  2و مولتیپل اسکلروزیس
بیماران دیابتی نوع  1و بیماران دیابتی نوع 2

-9/532
4/153
-7/423

3/155
2/142
3/237

>2/221
2/112
2/221

سالمت روان
بیماران دیابتی نوع  1و مولتیپل اسکلروزیس
بیماران دیابتی نوع  2و مولتیپل اسکلروزیس
بیماران دیابتی نوع  1و بیماران دیابتی نوع 2

5/412
1/347
-2/312

2/245
2/123
3/143

>2/221
2/247
2/321

بیماران دیابتی نوع  1و مولتیپل اسکلروزیس
بیماران دیابتی نوع  2و مولتیپل اسکلروزیس
بیماران دیابتی نوع  1و بیماران دیابتی نوع 2

-4/153
3/114
7/951

4/212
1/321
2/325

2/152
>2/221
>2/221

راهبردهای مقابلهای

همان طور که در جدول  4مشاهده میشود ،آزمون MANOVA
( )Wilks’ lambdaمعنی دار است ( .)P > 2/221براین اساس
میتوان گفت که دست کم در یکی از متغیرهاي وابسته (سالمت
عمومی و روانی و مقیاس راهبردهاي مقابلهاي) بین سه گروه تفاوت
معنی داري وجود دارد .جهت پی بردن به این تفاوت دو تحلیل
واریانس یک راهه در متن  MANOVAانجام شد که نتایج حاصل
در جدول  5نشان داده میشود.
براساس مندرجات جدول  ،5مشاهده میشود که مقدار  Fمربوط به
سالمت عمومی برابر  f = 542/255و معنی دار است (،)P > 2/221
در متغیر سالمت روان نیز ،مقدار  fبرابر با  19154/115و معنی دار
است ( .)P > 2/221نتایج متغیر راهبردهاي مقابلهاي نیز نشانگر

معنیداري این متغیر بوده است و طبق این نتیجه میتوان گفت ،بین
هر سه گروه بیماران دیابتی نوع  2 ،1و بیماران مبتال به مولتیپل
اسکلروزیس تفاوت معناداري در در متغیرهاي سالمت عمومی و روانی
و مقیاس راهبردهاي مقابلهاي وجود دارد .براي مقایسه زوجی گروهها
از لحاظ متغیرهاي وابسته از آزمون تعقیبی توکی  Tukeyاستفاده
شد که نتایج حاصل در جدول شماره  7قابل مشاهده است.
طبق نتایج جدول  ،7مشاهده میشود که بین بیماران دیابتی نوع  1و
مولتیپل اسکلروزیس در متغیر سالمت عمومی و سالمت روان ،بین
بیماران دیابتی نوع  2و مولتیپل اسکلروزیس و بیماران دیابتی نوع 1
و بیماران دیابتی نوع  2تفاوت معنیداري وجود دارد (.)P > 2/221
اما تفاوتی بین بیماران دیابتی نوع  2و مولتیپل اسکلروزیس در متغیر
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سالمت عمومی و سالمت روان و بیماران دیابتی نوع  1و بیماران
دیابتی نوع  2متغیر سالمت روان و بیماران دیابتی نوع  1و مولتیپل
اسکلروزیس از نظر راهبردهاي مقابلهاي تفاوت معنیداري وجود
نداشت.

بحث
هدف از انجام این پژوهش ،بررسی و مقایسه سالمت عمومی ،سالمت
روان و راهبردهاي مقابلهاي در بیماران دیابتی نوع  2 ،1و بیماران
مبتال به مولتیپل اسکلروزیس بود .نتایج حاصل از مقایسه سالمت
عمومی سه گروه نشان داد که بین سه گروه تفاوت معنیداري وجود
دارد .این نتایج با نتایج پژوهشهاي صداقتی کسبختی و همکاران
( ،)1317دهقانزاده ( ،)1311پنا و همکاران ( ،)2212الکویر و
همکاران ( ،)2229آکینسی و همکاران ( ،)2221والنسی و همکاران
( ،)2225شبهانا و همکاران ( )2224و کلینگ و همکاران ()2222
همخوانی دارد [ .]32از آنجاییکه دیابت به دلیل درگیرکردن بیشتر
اندامهاي بدن را درگیر میکند [ ،]11با محدودیتهاي فراوانی همراه
هست که موجب پایین آمدن کیفیت زندگی و در امتداد آن پایین
آمدن سالمت روانی و سالمت جسمی میشود .بر اساس نتایج به
دست آمده ،بین سه گروه افراد دیابتی نوع  ،1افراد دیابتی نوع  2و
بیماران مبتال به مولتیپل اسکلروزیس از لحاظ متغیر سالمت روان
تفاوت معنیداري مشاهده شد و افراد دیابتی در مقایسه با بیماران
مبتال به مولتیپل اسکلروزیس نمرات باالتري در پرسشنامه سالمت
عمومی کسب نمودند ،این نتایج با نتایج پژوهشهاي صادقیموحد و
همکاران ( ،)1319موسوي و همکاران ( ،)1311پنا و همکاران
( ،)2212آندن و همکاران ( ،)2221نیکالس و براون ( ،)2224پاس
چالدیس و همکاران ( ،)2223ماتا و همکاران )2223( ،همخوانی دارد
[.]32
در تبیین این یافته میتوان اذعان داشت که بنا به تعریف سازمان
جهانی بهداشت ،سالمت روان به عنوان وضعیت رفاه و بهبودياي
تعریف شده که طی آن هر فرد بتواند تواناییهاي بالقوه خویش را
تحقق بخشد ،بتواند با استرسهاي معمول در زندگی مقابله کند،
بتواند به شکل مثمر ثمر و سازندهاي به کار و فعالیت بپردازد و در
اجتماعی که به آن تعلق دارد نقش موثري ایفا نماید [ .]21بیماران
دیابتی محدودیتهاي زیادي از قبیل اجبار در تزریق مکرر انسولین،
تأمین هزینهٔ آن ،اجبار در رعایت رژیم غذایی ،عفونتهاي مکرر،
احتمال بستري شدن مکرر در بیمارستان به علت عوارض بیماري و
همچنین محدودیتهایی در زمینه تولید مثل ،تشکیل خانواده و
اشتغال به کار دارند [ .]33همچنین این بیماران بطور شایع دچار
احساس شکست و ناامیدي به دلیل جدال با بیماري و برنامه ریزي
درمان آن گردیده و احساس خوب بودن روحی و اجتماعی آنان تحت
تأثیر قرار میگیرد و بسیاري از آنان احساسات ترس ،خشم ،گناه در
ارتباط با بیماري را گزارش مینمایند [ .]34این عوامل سبب میشود
که فرد نتواند به شکل سازندهاي به کار و فعالیت بپردازد و توانایی-
هاي بالقوه-ي خویش را شکوفا سازد و به طور کلی با توجه به تعریف
سازمان بهداشت جهانی از سالمت روان ،از سالمت روانی پایینتري
برخوردار گردد.

بین سالمت جسمی بیماران دیابتی نوع  ،1بیماران دیابتی نوع  2و
افراد غیر دیابتی تفاوت وجود دارد .همانطور که در جدول باال
مشاهده شد ،ین پژوهش تأیید شد و بر اساس آن بین سه گروه افراد
دیابتی نوع  ،1افراد دیابتی نوع  2و بیماران مبتال به مولتیپل
اسکلروزیس از لحاظ متغیر سالمت جسمانی تفاوت معنیداري
مشاهده شد و افراد دیابتی در مقایسه با بیماران مبتال به مولتیپل
اسکلروزیس نمرات پایینتري در مقیاس سالمت جسمانی کسب
نمودند .در تبیین این مسئله بایستی خاطر نشان شد در تمامی
ابزارهاي سنجش کیفیت زندگی ،اندازهگیري جنبههاي قابل مشاهده
و جنبههاي درونی بیماري به درجات متفاوتی منظور شده است .در
حوزه عملکرد فیزیکی جنبههاي قابل مشاهده کیفیت زندگی روي
توانایی فرد براي تحرک و اجراي فعالیتهاي روزمره متمرکز شدهاند
که قابل مشاهده هستند [ .]35پیامدهاي همراه با دیابت همچون
بیماري عروق کرونر و عروق محیطی ،سکته ،نفروپاتی دیابتی ،قطع
عضو ،نارسایی کلیوي و نابینایی [ ]37سبب میشود که فرد در حوزه
عملکرد فیزیکی و جسمی با دشواريهایی روبرو گردد و توانایی
تحرک و انجام فعالیتهاي روزمره زندگی با مشکل مواجه شود و این
مشکالت به نوبهٔ خود بر عزت نفس و کارآمدي این افراد تاًثیر گذار
میباشد .بر اساس مدل یکپارچهگراي کیفیت زندگی که هم شامل
ابعاد عینی و هم ذهنی زندگی میشود ،مشکالت جسمانی پیش آمده
و محدودیتهایی که در اثر بیماري بر فرد تحمیل میشود همه ابعاد
زندگی فرد را در بر گرفته و سبب کاهش کیفیت زندگی دراین بعد
گردد.

نتیجه گیری
همانطور که مشاهده شد ،بین سه گروه افراد دیابتی نوع  ،1افراد
دیابتی نوع  2و بیماران مبتال به مولتیپل اسکلروزیس از لحاظ متغیر
سالمت روانشناختی تفاوت معنیداري مشاهده شد و افراد دیابتی در
مقایسه با بیماران مبتال به مولتیپل اسکلروزیس نمرات پایینتري در
مقیاس سالمت روتنشناختی کسب نمودند ،این نتایج با نتایج
پژوهشاکبرزاده [ ]31همخوانی دارد .از جمله محدودیتهاي این
پژوهش ،نمونه گیري در دسترس ،عدم دسترسی به بیماران با شدت
بیماري متفاوت ،محدودیت زمانی ،پیگیري تداوم زمانی با شدت و
عود بیماري از محدودیتهاي این پژوهش هستند .عالوه بر این،
یافتههاي پژوهش به آن دسته از بیمارانی قابل تعمیم است که درصد
درمان برمیآیند ،بنابراین ،یافتههاي این پژوهش تنها به افرادي قابل
تعمیم است که براي درمان و ادامه درمان به کلینیک مراجعه
میکنند .به منظور بررسی دقیقتر اثر بخشی این رویکرد پیشنهاد
میشود در پژوهشهاي آینده از طرحهایی با شدت مختلف بیماري و
عود آن استفاده شود و زیرگروههاي بیماران مد نظر قرار گیرد.

سپاسگزاری
مقاله حاضر از متن طرح پژوهشی استخراج شده است و نویسندگان
مقاله مراتب تقدیر و تشکر خود ر ا از بیماران وکارکنان مرکز دیابت و
انجمن بیماران ام اس اعالم میدارند.
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