
 

 

 

 

 

 

 

 

8 

 

Online ISSN: 6742-7744 

Print ISSN: 6352-6742 

www.irijournals.com 

 

تزثیتی ػلَم ٍ رٍاًؾٌبعی هغبلؼبت  

1396 ثْبر، 2/1، ؽوبرُ 3دٍرُ   

8 -16ففحبت   

 یقىد خًن در بیماران دیابت متابًلیکی کىترل بطٍ مًلفٍ َای سالمت ريان يرا

 

 2فرامرز سُرابی، 1سالًمٍ سرتیپ زادٌ 

 (1ؽٌبعی، تْزاى، ایزاى )ًَیغٌذُ هغؤل ػلَم ٍ تحمیمبت تْزاى، گزٍُ رٍاى ؽٌبعی ؽخقیت، داًؾگبُ آساد اعالهی، ٍاحذ ارؽذ رٍاى وبرؽٌبط 1

 ، تْزاى، ایزاىئی، داًؾگبُ ػالهِ عجبعجبثبلیٌی ؽٌبعی رٍاىگزٍُ  اعتبد 2

 

 چکیدٌ:

در سهیٌِ وٌتزل ثیوبری دیبثت ثِ ػٌَاى یه ثیوبری هشهي ثب ؽیَع ثبال، ّوَارُ ػَاهل هتؼذدی دخیل هی ثبؽذ. در ایي 

وٌتزل لٌذ خَى )خَة یب ضؼیف( هَرد ثزرعی در گزٍُ ثیوبراى دیبثتی اس ًظز ٍّؼ عؼی ثز ایي ثَد وِ راثغِ عالهت رٍاى پض

 لزار گیزد.

پضٍّؼ حبضز یه هغبلؼِ اس ًَع ّوجغتگی اعت وِ ثب ّذف ثزرعی راثغِ هَلفِ ّبی عالهت رٍاى ٍ هیشاى وٌتزل لٌذ خَى 

هَرد اعتفبدُ در ایي پضٍّؼ اًجبم ؽذ. اثشار  ثِ رٍػ ًوًَِ گیزی در دعتزط اًتخبة ؽذُ ثَدًذ، وِ یبثتیثیوبر د 80ثز رٍی 

ٍ تحلیل ٍاریبًظ چٌذ هتغیزُ  اعتفبدُ اس ضزیت ّوجغتگی دادُ ّبی پضٍّؼ ثب .ثَد GHQ-28پزعؾٌبهِ عالهت ػوَهی

 هَرد تجشیِ ٍ تحلیل لزار گزفت.

بالتز اس هیبًگیي ًوزات ثگزٍُ ثب وٌتزل لٌذ ضؼیف هیبًگیي  عالهت ػوَهی هیبًگیي ًوزاتوِ ًتبیج ثذعت آهذُ ًؾبى داد 

اػن اس ػالین جغوبًی، ػالین ػوَهی ٍ ّوچٌیي در توبم سیز هَلفِ ّبی عالهت  گزٍُ ثب وٌتزل لٌذ خَى خَة هی ثبؽذ

ػالین افغزدگی تفبٍت هؼٌبدار ثَدُ ثِ عَری وِ ثیوبراى ثب وٌتزل ضؼیف لٌذ ل خَاة، وبروزد اجتوبػی ٍ اضغزاثی ٍ اختال

در همبیغِ ثب وٌتزل خَة لٌذ خَى ثذعت آٍردًذ وِ ًؾبى دٌّذُ آى اعت وِ ثیوبراى ثب وٌتزل ضؼیف خَى ًوزات ثبالتزی 

 لٌذ خَى اس عالهت ػوَهی ووتزی ثِ ًغجت ثیوبراى ثب وٌتزل خَة در سیز هَلفِ ّبی هذوَر ثزخَردار هی ثبؽٌذ.

ًوزات سیز هَلفِ ّبی آى ٍ ّوچٌیي ًوزُ  خَى ثب تَجِ ثِ پضٍّؼ حبضز ًؾبى داد وِ ثیوبراى دیبثتی ثب وٌتزل ضؼیف لٌذ

دار هی ثبؽٌذ وِ ول عالهت ػوَهی، اس عالهت ػوَهی ووتزی در همبیغِ ثب ثیوبراى دیبثتی ثب وٌتزل خَة لٌذ خَى ثزخَر

ثیوبری( ّز چِ فزد احغبط وٌتزل ثیؾتزی ثز رٍی یه هَلؼیت )هبًٌذ  ،ایي اهز ًؾبى هی دّذ عجك ًظزیِ ّبی اعٌبدی

 داؽتِ ثبؽذ اس عالهت رٍاى ثْتزی ًیش ثزخَردار خَاّذ ثَد.

 

 عالهت رٍاى، ثیوبری دیبثت، وٌتزل خَة ٍ ضؼیف لٌذ خَى کلید ياشٌ َا: 
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 مقدمٍ:. 1

ی هیلیَى ًفز ه 300دیبثت یىی اس ؽبیغ تزیي ثیوبری ّبی هشهي در جَاهغ ثؾزی اعت. تؼذاد هجتالیبى ثِ ایي ثیوبری ثبلغ ثز 

اعبط گشارػ عبسهبى  ثز (.2010، 1عبل آیٌذُ ثزعذ )ثبٌّذوب 30هیلیَى ًفز عی  500ثبؽذ وِ اًتظبر هی رٍد ایي تؼذاد ثِ 

، فذ ٍ ّفتبد ٍ یه هیلیَى ًفز ثَدُ وِ در فَرت ػذم ثِ 2000جْبًی ثْذاؽت تؼذاد هجتالیبى ثِ ایي ثیوبری در عبل 

ّوچٌیي  .فز افشایؼ خَاّذ یبفتهیلیَى ً 366ثِ  2030، ایي هیشاى در عبل وبرگیزی راّجزدّبی هٌبعت پیؾگیزی ٍ درهبى

رعذ خبٍرهیبًِ ثیؾتزیي افشایؼ  ثغیبری اس هَارد جذیذ اثتال ثِ دیبثت هزثَط ثِ وؾَرّبی در حبل تَعؼِ اعت وِ ثِ ًظز هی

  (.1390هالؽبّی،  فزّبد ثِ ًمل اس)خَاّذ داؽت  2030بل را در ؽیَع دیبثت در ع

س جولِ ػَاهل هَثز در دیبثت هی تَاى ثِ ػَاهل ؽٌبختی، رفتبری، اجتوبػی ٍ ّیجبًی وِ در عیز ثزلزاری دیبثت، تٌظین ٍ ا

ػذم درهبى لغؼی ایي ثیوبری ٍ ػَارك وؾٌذُ آى، ایي وِ  (1391 ثِ ًمل اس هْزاثی سادُ،)مؼ دارد، اؽبرُ ًوَد وٌتزل آى ً

 .دعتِ ثٌذی ًوَدُ اعتثیوبری را جشء ثیوبری ّبی ثب اّویت 

عالهت رٍاًی ثِ ًحَُ تفىز، احغبط ٍ ػول اؽخبؿ ثغتگی دارد. ثِ عَر ولی افزادی وِ اس عالهت رٍاًی  ،اس عَی دیگز

ثزخَردار ّغتٌذ، ًغجت ثِ سًذگی ًگزػ هثجت دارًذ. آهبدُ ثزخَرد ثب هؾىالت سًذگی ّغتٌذ. در هَرد خَد ٍ دیگزاى 

سیزا ٍلتی اس عالهت رٍاًی ثزخَردار ثبؽین اًتظبر ؛ وبر ٍ رٍاثغؾبى هغئَلیت پذیز هی ثبؽٌذ احغبط خَثی دارًذ. در هحیظ

هب ثب آهَختي ٍیضگی ّبی عالهـت رٍاًی ثْتز هی  ثْتزیي چیشّب را در سًذگی دارین ٍ آهبدُ ثزخَرد ثب ّز حبدثِ ای ّغتین.

ر ثغیبری اس هَارد هبًٌذ عالهت جغوی اعت ٍ ثبیذ ثِ آى تَاًین ثِ رٍح ٍ رٍاى هتؼبدل ٍ ؽبد دعت یبثین. عالهت رٍاًی د

تَجِ وبفی داؽت. عالهت رٍاًی ثزای خَؽجختی اًغبى ضزٍری اًذ. رعیذى ثِ عالهت رٍاًی ثِ ّیچ ٍجِ تقبدفی ًیغت، ًیل 

ٍاًی اعت ثِ ایي ّذف ثب فزف سهبى ٍ سحوت هحمك هی ؽَد. ّوچٌیي ًجبیذ فزاهَػ وزد وِ اػتوبد ثِ ًفظ، ولیذ عالهت ر

 (.1384)رحیوی ًیب، 

اس عالهت رٍاًی تؼبریف سیبدی ثِ ػول آهذُ وِ ّز وذام ثب تَجِ ثِ ؽزایظ فزٌّگی ٍ اجتوبػی ّز جبهؼِ ای ثب دیگزی 

هتفبٍت اعت ثب ایي ٍجَد رٍاًؾٌبعبى ٍ رٍاًپشؽىبى فزدی را اس ًظز رٍاًی عبلن هی داًٌذ وِ تؼبدلی ثیي رفتبرّب ٍ وٌتزل اٍ در 

عالهت فىز ٍ رٍاى را ایٌغَر تؼزیف هی  2ِْ ثب هؾىالت اجتوبػی ٍجَد داؽتِ ثبؽذ. وبرؽٌبعبى عبسهبى ثْذاؽت جْبًیهَاج

عالهت حبلت وبهل آعبیؼ ٍ وبهیبثی سیغتی، رٍاًی ٍ اجتوبػی اعت ٍ فزف فمذاى ثیوبری یب هؼلَلیت )ًبتَاًی( » وٌٌذ:

 .(1384 تزجوِ عْزاثی،. 2000وزتیظ، ) «عالهت ًیغت

افزاد درگیز ٍ یب احتوبل ٍجَد ثزچغت ثیوبری دیبثتی وِ  ثب تَجِ ثِ اّویت وٌتزل ثیوبری دیبثت ٍ تبثیز آى ثز عالهت رٍاى

احغبط هی ؽَد ٍ  هی تَاًذ ثز هغبیل رٍاًؾٌبختی فزد تبثیز ثگذارد، لشٍم ایي تحمیك ثز اعبط سیز هَلفِ ّبی فَق الذوز

هغبلؼِ ای در ایي سهیٌِ  ،ی در سهیٌِ عالهت رٍاى ثیوبراى ثب تَجِ ثِ وٌتزل لٌذ خَىتحمیمبت ءخال ثِّوچٌیي ثب ػٌبیت 

 عغح عالهت رٍاى ثیوبراى ایي گزٍُ هفیذ ٍالغ ؽَد. ءعزاحی گزدیذ ثب آى اهیذ وِ ًتبیج حبفل ثتَاًذ در سهیٌِ ارتمب

 

 مًاد ي ريش َا:. 2

یوبراى هزاجؼِ وٌٌذُ ثِ درهبًگبّْبی عغح دٍ دیبثت ٍالغ در ثًفز اس  80ایي هغبلؼِ اس ًَع ّوجغتگی ثَدُ ٍ ثز رٍی 

ثیوبرعتبًْبی داًؾگبُ ػلَم پشؽىی ؽْیذ ثْؾتی ثَدُ ٍ اس ًوًَِ گیزی در دعتزط اعتفبدُ ؽذُ اعت. ثِ لحبػ رػبیت هَاسیي 

پزعؾٌبهِ عالهت ػوَهی اخاللی ؽزوت ثیوبراى ٍاجذ الؾزایظ وبهال اختیبری ثَد. اثشار جوغ آٍری اعالػبت در ایي هغبلؼِ 

GHQ 28 ثزای تؾخیـ هیشاى وٌتزل لٌذ خَى، ثب تَجِ ثِ آخزیي ًتبیج آسهبیؼ خَى ثیوبر،  جْت ثزرعی عالهت رٍاى ٍ

 در ًظز گزفتِ ؽذ. Hb A1Cؽبخـ ّوَگلَثیي گیىَسیلِ 

                                                           
2- Bahendeka S. 

2-WHO (World Health Organization) 
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( 1بی آى ػجبرتٌذ اس عَال هی ثبؽذ وِ همیبط ّ 7اعت وِ ّز همیبط حبٍی  پزعؾٌبهِ عالهت ػوَهی ؽبهل چْبر همیبط

 . ّوچٌیي ًوزُ ول عالهت رٍاى( افغزدگی ؽذیذ4 ( اختالل در وبروزد اجتوبػی3 ( اضغزاة ٍ اختالل خَاة2ػالین جغوی 

ًؾبًِ عالهت رٍاًی ٍ ًوزُ ثبالتز اس آى ًؾبًِ ػذم عالهت  23ثٌبثزایي ًوزُ پبییي تز اس ؛ اعت 84ٍ حذاوثز  0داهٌِ آى حذالل 

 .(1376، ذ )َّهيرٍاى هی ثبؽ

 

 یافتٍ َا:. 3

هحبعجِ ؽذُ اعت ٍ در ایي هیبى ووتزیي عي افزاد  4/9ثب اًحزاف هؼیبر  67/59در ایي پضٍّؼ، هیبًگیي عٌی افزاد ًوًَِ  

 ثَدُ اعت. 78ٍ ثیؾتزیي عي افزاد ًوًَِ ًیش  26ًوًَِ 

 

 شاخصٍ َای تًصیفی سه افراد ومًوٍ .1جديل 

 اوحراف معیار میاوگیه یىٍبیش کمیىٍ متغیر

 9/42 59/67 78 26 سه

 

افزاد  ؛ ٍاس افزاد ًوًَِ دیپلن ثَدًذ وِ ثیؾتزیي درفذ اس افزاد ًوًَِ را ثِ خَد اختقبؿ دادُ اًذ %8/26ّبی هَجَد  عجك دادُ

 % ًیش ووتزیي درفذ را ثِ خَد اختقبؿ داد.9/4ثب هذرن تحقیلی فَق لیغبًظ ثب 

 

 
 

. ومًدار میلٍ ای1شکل 

دّذ. عجك  ّبی تحمیك را اس ًظز گزٍُ ثٌذی اس ًظز وٌتزل لٌذ خَى ًؾبى هی تَسیغ فزاٍاًی ًوًَِ 2ثز اعبط جذٍل ؽوبرُ 

وٌتزل لٌذ خَى ضؼیف  % ًیش در گزٍُ ثب 4/52وٌتزل لٌذ خَى خَة ٍ  اس افزاد ًوًَِ در گزٍُ ثب %6/47ّبی هَجَد  دادُ

 ّغتٌذ.
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 تًزیع ومًوٍ َا از وظر گريٌ بىدی کىترل قىد خًن .2جديل 

 درفذ فزاٍاًی هتغیز

 48/8 40 خَة گزٍُ ثٌذی اس ًظز وٌتزل لٌذ خَى

 51/2 42 ضؼیف

 100/0 82 جوغ

 

دٍ گزٍُ هَرد ثزرعی هؾبّذُ  ى ثیيّبی تَفیفی در ًوزات عالهت ػوَهی ٍ هَلفِ ّبی آ ثز اعبط ًتبیج حبفل اس ؽبخقِ 

ی گزدد هیبًگیي ًوزات گزٍُ ثب وٌتزل لٌذ ضؼیف هیبًگیي ًوزات ثبالتز اس هیبًگیي ًوزات گزٍُ ثب وٌتزل لٌذ خَى خَة هی ه

)ػالین جغوبًی، ػالین  عالهت ػوَهی ثبؽذ ٍ ّوچٌیي همبیغِ هیبًگیي دٍ گزٍُ ًؾبى داد وِ در توبم سیز هَلفِ ّبی

هؼٌبدار ثَدُ ثِ عَری وِ در  0.05α=الین افغزدگی( ثیي دٍ گزٍُ در عغح اضغزاثی ٍ اختالل خَاة، وبروزد اجتوبػی ٍ ػ

سیز هَلفِ ّبی هذوَر ثیوبراى دیبثتی ثب وٌتزل خَة لٌذ خَى هیبًگیي ووتزی در همبیغِ ثب ثیوبراى ثب وٌتزل ضؼیف داؽتِ 

ثبتَجِ ثِ ًوزُ ثزػ در پزعؾٌبهِ  وِ ًؾبى هیذّذ عالهت رٍاى ثْتزی ثِ ًغجت گزٍُ دٍم ثزخَردار هی ثبؽٌذ. اس عَی دیگز

وِ ّز دٍ گزٍُ هی ثبؽذ ًوزُ ول افزاد ّز دٍ گزٍُ ثیؾتز اس ایي همذار ثَدُ وِ ًؾبى دٌّذُ آى اعت  23عالهت ػوَهی وِ 

 وٌتزل ضؼیف لٌذ خَى( اس عالهت رٍاى ووتزی ثِ ًغجت افزاد عبلن ثزخَردار ثَدًذ.افزاد دیبثتی )وٌتزل خَة ٍ 

 

 متغیر سالمت رياویدادٌ َای تًصیفی ومرات  .3جديل 

 ؽبخـ ّبی آهبری گزٍُ هتغیز

 اًحزاف هؼیبر هیبًگیي تؼذاد

 2/47 12/50 40 وٌتزل خَة ػالین جغوبًی

 1/69 17/16 42 وٌتزل ضؼیف

 1/67 12/97 40 وٌتزل خَة خَاة اختالل ٍ اضغزاثی ػالئن

 2/40 17/69 42 وٌتزل ضؼیف

 1/16 12/92 40 وٌتزل خَة ػیاجتوب وبروزد

 2/29 17/00 42 وٌتزل ضؼیف

 1/70 9/00 40 وٌتزل خَة ػالین افغزدگی

 2/65 11/90 42 وٌتزل ضؼیف

 5/049 47/23 40 وٌتزل خَة ًوزُ ول هتغیز

 7/14 63/76 42 وٌتزل ضؼیف

 

 F چَى همذار 5 ٍ 4تَجِ ثِ دادُ ّبی جذاٍل  دیبثتی ثب وٌتزل خَة لٌذ خَى ثز اعبط جٌغیت ثب ّوچٌیي همبیغِ ثیوبراى 

، در 673/0ثب همذار  خَاة اختالل ٍ اضغزاثی ػالئندر  703/0( در هَلفِ ػالین جغوبًی ثب همذار 37 ٍ 1) ثب درجبت آسادی

 .دار ًوی ثبؽذهؼٌب 05/0 در عغح 204/0ٍ ًیش ًوزُ ول همیبط عالهت رٍاى ثب همذار  139/0ثب همذار  اجتوبػی وبروزدهَلفِ 

 ثیي، لذا هی تَاى چٌیي ًتیجِ گزفت وِ اعتهؼٌبدار 05/0در عغح  F;  737/4فمظ در هَلفِ ػالین افغزدگی چَى همذار 

دارد ٍ همبیغِ هیبًگیي دٍ گزٍُ ًؾبى داد وِ در سیز  ٍجَد تفبٍت جٌغیت ًظز اس خَى لٌذ خَة وٌتزل ثب عالهت رٍاى افزاد

 هت رٍاى هزداى ثْتز اس سًبى هی ثبؽذ.هَلفِ افغزدگی ٍضؼیت عال
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 خًن بٍ تفکیک جىسیت قىد خًب سالمت ريان در گريٌ کىترلمتغیر دادٌ َای تًصیفی ومرات  .4جديل 

 ؽبخـ ّبی تَفیفی هتغیز

 اًحزاف هؼیبر هیبًگیي

 0/576 12/056 هزد ػالین جغوبًی

 0/534 12/714 سى

 0/383 12/667 هزد ةخَا اختالل ٍ اضغزاثی ػالئن

 0/355 13/095 سى

 0/281 13/000 هزد اجتوبػی وبروزد

 0/260 12/857 سى

 0/383 8/389 هزد ػالین افغزدگی

 0/354 9/524 سى

 1/180 46/111 هزد ًوزُ ول هتغیز

 1/092 48/190 سى

 

 بٍ تفکیک جىسیت در گريٌ بان سالمت ريامًرد مقایسٍ  در وتایج آزمًن تحلیل ياریاوس چىد متغیرٌ .5جديل 

 خًن قىد خًب کىترل

 ؽبخـ

 هٌبثغ تغییزات

درجبت  هجوَع هجذٍرات

 آسادی

هیبًگیي 

 هجذٍرات

F  عغح

 هؼٌبداری

اثز 

 جٌغیت

 0/407 0/703 4/206 1 4/206 ػالین جغوبًی

 0/417 0/673 1/780 1 1/780 خَاة اختالل ٍ اضغزاثی ػالئن

 0/711 0/139 0/198 1 0/198 اجتوبػی وبروزد

 0/036 4/737 12/484 1 12/484 ػالین افغزدگی

 0/204 1/673 41/907 1 41/907 ًوزُ ول همیبط

   5/979 37 221/230 ػالین جغوبًی خغب

   2/644 37 97/810 خَاة اختالل ٍ اضغزاثی ػالئن

   1/421 37 52/571 اجتوبػی وبروزد

   2/636 37 97/516 ػالین افغزدگی

   25/054 37 927/016 ًوزُ ول همیبط

    39 6232/000 ػالین جغوبًی ول

    39 6587/000 خَاة اختالل ٍ اضغزاثی ػالئن

    39 6566/000 اجتوبػی وبروزد

    39 3269/000 ػالین افغزدگی

    39 87968/00 ًوزُ ول همیبط
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 بحث ي وتیجٍ گیری:. 4

ثب تَجِ ثِ ایٌىِ  تفبٍت ٍجَد دارد عالهت رٍاى ٍ وٌتزل خَة لٌذ خَى اس ًظز جٌغیت ي ثَد وِ ثیيایایي هغبلؼِ، هجٌی ثز  

ثَدُ ٍ در سًبى هیبًگیي ثزاثز  180/1ٍ اًحزاف هؼیبر  11/46دیبثتی ثب وٌتزل خَة لٌذ خَى، ثزاثز ثب در هزداى هیبًگیي ًوزُ

( ثِ P˂05/0) ٍ گزٍُ سًبى ٍ هزداى تفبٍت هؼٌی داری ٍجَد داردثیي د در ًتیجِ ،هی ثبؽذ 092/1ٍ اًحزاف هؼیبر  190/48

هت عالعَری وِ سًبى ایي گزٍُ اس عالهت رٍاى ووتزی ثِ ًغجت هزداى ثزخَردارًذ ٍ اس عَی دیگز در سیز هَلفِ افغزدگی 

هی تَاى چٌیي  ٌبثزایي،، ثهؼٌبدار اعت 05/0در عغح  F;  737/4در هَلفِ ػالین افغزدگی  Fرٍاى در ایي گزٍُ، چَى همذار 

دارد ٍ همبیغِ هیبًگیي دٍ گزٍُ  ٍجَد تفبٍت جٌغیت ًظز اس خَى لٌذ خَة وٌتزل ثب عالهت رٍاى افزاد ثیيًتیجِ گزفت وِ 

خَى لٌذ ّوچٌیي ثزرعی راثغِ عالهت رٍاى ٍ وٌتزل ضؼیف  ًؾبى داد وِ ٍضؼیت عالهت رٍاى هزداى ثْتز اس سًبى هی ثبؽذ.

در هَلفِ ػالین جغوبًی ثب  F چَى همذار 3ٍل ؾبى داد وِ عالهت رٍاى در ّویي گزٍُ ثب تَجِ ثِ ًتبیج جذاس ًظز جٌغیت ً

ٍ ػالین افغزدگی  784/3ثب همذار  اجتوبػی وبروزد، در هَلفِ 161/3ثب همذار  خَاة اختالل ٍ اضغزاثی ػالئندر  481/2همذار 

 05/0در عغح  F;  616/5اهب در ًوزُ ول همیبط عالهت رٍاى چَى همذار  ؛ؽذهؼٌبدار ًوی ثب 05/0 در عغح 677/3ثب همذار 

 جٌغیت ًظز اس خَى لٌذ ضؼیف وٌتزل ثب عالهت رٍاى افزاد ثیي، ثٌبثزایي، هی تَاى چٌیي ًتیجِ گزفت وِ هؼٌبدار اعت

ایي یبفتِ ثب ًتبیج  .ز اس سًبى هی ثبؽذدارد ٍ همبیغِ هیبًگیي دٍ گزٍُ ًؾبى داد وِ ٍضؼیت عالهت رٍاى هزداى ثْت ٍجَد تفبٍت

ٍ ّوىبراى  4(، رٍوب1998) ٍ ّوىبراى 3پضٍّؼ ّبی اًجبم گزفتِ در جْبى ٍ ایزاى هبًٌذ پضٍّؼ ًَرثبال ٍ ّوىبراى، فًَش

 (، ّوخَاًی دارد. ؽَاّذ ًؾبى هی دٌّذ وِ ؽیَع ثبالی اختالل ّبی رٍاًی در سًبى لجل اس ّوِ ثِ ًمؼ ّبی جٌغیتی1999)

وِ  ( در تحمیك خَد ثِ ایي ًتیجِ رعیذًذ2001ّوىبراى )اًذرعَى ٍ  (.1984ٍ سًبؽَیی آًْب هزثَط هی ؽَد )السارٍط، 

یه ًمؼ دالیل آًزا هی تَاى ایٌغَر تجییي وزد وِ اوثز سًبى ثِ  .افغزدگی در سًبى دیبثتی ثیؾتز اس هزداى دیبثتی اعت

َرت ؽبغل ثَدى، وبرّبی رٍسهزُ خبًِ داری ًیش ثز ػْذُ آًبى هی ثبؽذ، لذا ّغتٌذ ٍ درف هؾغَلخبًِ داری  خبًَادگی یؼٌی

ٍ ّوچٌیي هی تَاى ثیبى وزد وِ ثیوبری ّبی  ًغجت ثِ هزداى ٍ در همبیغِ ثب آًبى تحت تٌؼ ٍ فؾبر ثیؾتزی ّغتٌذ

 جغوبًی ثزای سًبى ثِ ًغجت هزداى هؾىالت رٍاًؾٌبختی ثیؾتزی هی تَاًذ ایجبد ًوبیذ.

دٍ گزٍُ عالهت رٍاًی ٍ هَلفِ ّبی اى ثیي ًتبیج حبفل اس ؽبخقِ ّبی تَفیفی در ًوزات ایي پضٍّؼ ًؾبى داد وِ ّوچٌیي 

ٍُ ثب ثبالتز اس هیبًگیي ًوزات گزثب وٌتزل لٌذ ضؼیف هیبًگیي ًوزات گزٍُ  ثِ عَری وِ هؾبّذُ هی گزدد تفبٍت هَرد ثزرعی

ثب تَجِ ثِ ًظزیِ ّبی اعٌبدی سهبًی وِ فزد وٌتزل  ر تجییي ًوَد وِوٌتزل لٌذ خَى خَة هی ثبؽذ وِ هی تَاى ایي عَ

ثیؾتزی ثز رٍی هَلؼیت ّبی هختلف داؽتِ ثبؽذ احغبط اضغزاة ووتزی داؽتِ ٍ ػذم وٌتزل هَلؼیت ثبػث هی ؽَد فزد 

ّی ثیوبر اس ػذم هوىي اعت آگباحغبط درهبًذگی ٍ ثی وفبیتی وزدُ ٍ دچبر درهبًذگی آهَختِ ؽذُ گزدد ٍ ثِ ّویي دلیل 

اس اضغزاة ٍ یب ثیوبراًی وِ لٌذ خَى آًْب وٌتزل ؽذُ اعت  وٌتزل لٌذ خَى ثبػث ؽَد وِ عالهت رٍاى فزد ثِ خغز ثیفتذ

 ووتزی ثزخَردار ثبؽٌذ.

اس  خَى هی تَاًذایي یبفتِ ّب تلَیحبت هْوی در حَسُ عالهت دارد ثذیي هؼٌی وِ آگبّی ثیوبر دیبثتی اس ٍجَد وٌتزل ثز لٌذ 

ؽتي یه ثیوبری هشهي وِ فزد را تب پبیبى ػوز درگیز هی ًوبیذ، ثىبّذ ٍ تفىز داؽتي یه ثیوبری لبثل اضغزاة ًبؽی اس دا

رػبیت ثزًبهِ درهبًی هٌظن تَعظ خَد ثیوبر ٍ سیز ًظز پشؽه هتخقـ، عجه وٌتزل وِ وٌتزل آى تبحذٍد سیبدی ٍاثغتِ ثِ 

 را ثزای فزد فزاّن عبسد وِ ّن عالهت جغوبًی ٍ ّن عالهت رٍاًی فزد را تبهیي عتا سًذگی ٍ رصین غذایی هٌبعت ثب ثیوبری

ثیوبراى دیبثتی ثب وٌتزل  در ایي تحمیك هی ثبؽذ 23اس عَی دیگز ثب تَجِ ثِ ٍجَد ًمغِ ثزػ در ایي پزعؾٌبهِ وِ  ًوبیذ.

وِ ًؾبى دٌّذُ ایي هَرد اعت وِ ثیوبراى  ًوزُ ول عالهت ػوَهی آًْب ثیؼ اس ایي همذار هی ثبؽذخَة ٍ ضؼیف لٌذ خَى 

هْزاثی سادُ ٌّزهٌذ ٍ ّوىبراى ایي ًتیجِ ثب پضٍّؼ دیبثتی اس عالهت رٍاى ووتزی ثِ ًغجت افزاد عبلن ثزخَردار هی ثبؽٌذ. 

                                                           
2-Fones CS. 

6-Roca M. 
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 ّوخَاًی دارد ٍ ّوبى عَر وِ اؽبرُ ؽذ، دلیل آى را هی تَاى ایٌغَر تجییي وزد وِ داؽتي یه ثیوبری هشهي(، 1391)

فزد را تْذیذ هی وٌذ،  ىِ عالهت جغوبًیّوچَى دیبثت وِ گبُ تب پبیبى ػوز ّوزاُ ثیوبر خَاّذ ثَد هی تَاًذ ػالٍُ ثز ایٌ

 ثب عیف گغتزدُ ػَارك جغوبًی، عالهت رٍاى فزد راًیش تحت تبثیز لزار دّذ.اضغزاة ًبؽی اس داؽتي چٌیي ثیوبری 

ي ثَدى عغح آگبّی ثیوبراى اس عیز ثیوبری دیبثت، ون عَادی ثؼضب ثی عَادی اس هحذٍدیت ّبی ایي هغبلؼِ هی تَاى ثِ پبیی

 ثزخی ثیوبراى جْت هغبلؼِ پزعؾٌبهِ اؽبرُ ًوَد.
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Abstract 

 
There are always several factors involved in the field of controlling diabetes as a chronic disease with high 

prevalence. It was trying to examine the relationship between mental health in diabetic patients in terms of 

controlling Blood Glucose in this research (good or bad). 

This research is a correlation study, which was done with the purpose to examine the relationship between 

mental health and controlling Blood Glucose, on 80 diabetic patients that were selected with the available 

sampling method. The instrument used in this study was the General Health Questionnaire GHQ-28. Data were 

analyzed by using correlation coefficient and multivariate variance analysis. 

The results showed that the average of general health scores in the group with poor glucose control is higher 

than the average scores for the group with good blood glucose control and also the difference was significant in 

all sub-components of public health, including somatic symptoms, anxiety symptoms and sleep disorders, social 

function and depression symptoms, so that patients with poor glucose control obtained higher scores compared 

to good glucose control, indicating that patients with poorly glucose control have a lower public health 

compared to patients with good control in sub-components. 

This study showed that diabetics with poorly glucose control have lower public health compared to diabetic 

patients with good blood glucose control, according to the sub-components scores as well as total score of 

public health and it indicates that according to the document theories, if the person has more control over a 

situation (such as illness), he has better mental health. 
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