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 چكیده

 75باشد که : افسردگي یکي از بیماریهاي شایع روانپزشکي در جهان ميمقدمه

عمر به بیماري افسردگي مبتال درصد زنان در جامعه در طول  35درصد مردان و 

شوند. افسردگي یک بیماري خطرناک است زیرا که منجر به خودکشي شده و مي

خطر ابتال و مرگ و میر ناشي از بیماریها را افزایش داده و از کیفیت 

شود. افسردگي بیماري است که کاهد و یک اختالل هزینه بر شناخته ميزندگي مي

ارد مطالعات مختلف نشان داده است که دیابت با رابطه مستقیمي با دیابت د

افزایش خطر اختالالت و عالیم روانشناختي همراه بوده و افزایش شیوع افسردگي 

شود . فرد افسرده انرژي و انگیزه کافي در بین بیماران دیابتي دیده مي

براي پیگیري درمان دیابت را ندارد که همین امر موجب عدم کنترل بیماري و 

-شود.همچنین درمان موثر افسردگي موجب بهبود کنترل دیابت ميعالیم ميشدت 

میلیون نفر در  233مبتالیان به دیابت به WHOشود . مطابق با پیش بیني 

% آن در کشورهاي در حال توسعه خواهند بود. 15یابد کهافزایش مي 3929سال 

نه به طور میلیون نفر مبتال به دیابت هستند و ساال 4در کشور ما حدود 

 شود.هزار نفر به آنان اضافه مي 599متوسط 

: این مطالعه با هدف تعیین میزان افسردگي مبتالیان به دیابت مراجعه هدف

 کننده به مرکز دیابت شهرستان رشت انجام گردید.

: این پژوهش یک مطالعه توصیفي مقطعی بوده که با روش هامواد و روش

آزمودني از مددجویان مبتال به دیابت  744گیري تصادفي آسان تعداد نمونه

 2انتخاب و در طی  71مراجعه کننده به مرکز دیابت شهرستان رشت در سال 
ای مشتمل بر دو بخش ها، پرسشنامهماه صورت گرفته است. ابزار گردآوري داده

بود. بخش اول، پرسشنامه اطالعات دموگرافیک و بخش دوم، پرسشنامه 

 هاي این پژوهش با استفاده ازک بود. در نهایت دادهاستاندارد افسردگي ب

 .شد وتحلیل مستقل تجزیه t آماری وتستهایSPSS15 افزارآماری نرم

% مرد، 74/39% زن و73/10نفر آزمودني،  744: نتایج نشان داد که از هایافته

سال سن داشتند و  35%( باالي 5/73نفر) 77سال و کمتر و  49%( 7/77نفر) 73

دادند. همچنین % آنان را افراد بیوه تشکیل مي0/3درصد آنان مجرد و % 7/3

% تحصیالت دانشگاهي داشتند و از 0/3سواد و %  بي0/41از نظر سطح تحصیالت 

 3% به دیابت نوع  3/73و 7%( به دیابت نوع 4/71نفر) 35نظر نوع بیماري 

ها به زمودني% آ47/25هاي آماري نشان داد که مبتال بودند همچنین آزمون

% به دیابت نوع  22/74% متأهل و 27/74% زن، 32/77افسردگي در سطح شدید که 

، سطح >95/9p، وضعیت تأهل=p  994/9مبتال بودند. افسردگي با جنس 3

 مبتالیان ارتباط معناداري نشان داد.>p 95/9و شغل  >95/9pتحصیالت

مبتالیان به دیابت با دهد که افسردگي در : پژوهش حاضر نشان ميگیرينتیجه

داشته  جنس، وضعیت تأهل، سطح تحصیالت و شغل مبتالیان ارتباط معناداري
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%از افراد به  47/25% متوسط، 41/70% خفیف، 33/33% افسردگی ضعیف، 33/33و

 افسردگي شدید مبتال بودند.

 : افسردگي، مبتالیان به دیابتهاکلید واژه

 

 

 مقدمه

یکی از مشکالتی که از کودکی تا 

بشر را ، پایان عمر افراد

کند بیماریهای تهدید می

ترین اندوکرین است که شایع

طی ده سال  .(7نها دیابت است)آ

گذشته تعداد افراد دیابتی بیش 

از هفتاد میلیون نفر افزایش 

همین دلیل ه یافته است و ب

سازمان جهانی بهداشت این 

رای پدیده را زنگ خطری ب

کشورهای در حال توسعه خوانده 

 هايیبیمار از یکي دیابت .(3است)
 متاسفانه که بشري است جوامع شایع

پزشکي  علوم هايپیشرفت علیرغم

 کاهش تنها نه بیماري این شیوع
 در حال روز به روز بلکه نیافته

دیابت از  .(2)باشدمي افزایش

-جمله اختالالت طبی است که می
پزشکی داشته  تواند عالیم روان

اختالالت خلقی با نمایه  باشد.

افسردگی که در اثر مشکالت طبی 

شوند در دوجنس عمومی ایجاد می

برابرند در حالی که اختالل 

ها غالب افسردگی عمده در خانم

است که  یایدیابت عارضه .(4)است

ن آتوان به رغم مزمن بودنش می

را درمان کرد. بطوریکه در 

-بیماری فرد میصورت کنترل 
تواند به زندگی ادامه دهد. 

از این  ا  بیماران دیابتی عموم

ند که مستعد عوارض اگاهآامر 

دیررس بیماری بوده و طول 

 .(5شود)عمرشان کوتاه می

دهد که لعات اخیر نشان میمطا

افسردگی خطر مرگ را در 

بسیار زیاد  ،بیماران دیابتی

افسردگی از . (3دهد)افزایش می

ها ای بسیار دور در نوشتهزمانه

سال قبل از  459مده و در حدود آ

بقراط اصطالح ، میالد مسیح

را که  مالیخولیا )مالنکولی(

باشد به نوعی از افسردگی می

های نشانه .( 1کار برده است)

 ،افسردگی شامل تغییرات وزنی

برهم خوردن  و تغییرات اشتها

باشد که اگر با می ساعات خواب

ناشی از بیماری های نشانه

افسردگی ، دیابت همراه باشد

ناشی از دیابت بصورت بالینی 

البته . (7)دشوتشخیص داده می

شایان ذکر است که تحقیقات 

درصد  59نشان داده است که فقط 

بیماران دچار افسردگی در 

 مراحل اولیه شناسایی 

ور نیست آلذا تعجب   .(0شوند)می

که واکنشهای عاطفی نسبت به 

ت اغلب در امر درمان مشکل دیاب

افسردگي یکي از  .(79ایجاد کند)

روانپزشکي در  عبیماریهاي شای

 جهان 

 35مردان و  درصد 75باشد که مي

درصد زنان در جامعه در طول 

عمر به بیماري افسردگي مبتال 

 5/0 الت متحدهادر ای .(7)شوندمي

 70عبارتی ه درصد از جمعیت یا ب

ار ساالنه دچ ،میلیون نفر

افسردگي  .(77شوند)افسردگی می

یک بیماري خطرناک است زیرا 

منجر به خودکشي شده و خطر 

ابتال و مرگ و میر ناشي از 

ها را افزایش داده و از بیماري

کاهد و یک کیفیت زندگي مي

 شود.اختالل هزینه بر شناخته مي

دهد نزدیک به مطالعات نشان می

درصد بیمارانی که به  39

ای سرپایی داخلی درمانگاهه

از افسردگی ، کنندمراجعه می

برند. اولین عالمت رنج می

افسردگی از نظر روانی کاهش 

ه اشد که ببانگیزه و عالقه می

ن کاهش فعالیت و آدنبال 

، کاهش امید به زندگی ،کارایی

کاهش مراقبت از خود و تمایل 

-به مرگ در شخص پدیدار می

برای اولین بار . (73گردد)

بین دیابت و افسردگی رابطه 

توسط دکتر توماس ویلیس یک 

 7374پزشک انگلیسی در سال 

در . (72میالدی مشخص گردید)

دیگر که توسط  یایمطالعه



 514گراندینئی و همکارانش روی 

طقه هاوایی بیمار بومی من

گیری شده انجام شده چنین نتیجه

که افزایش شیوع افسردگی در 

-بین بیماران دیابتی دیده می

همچنین بین افسردگی و  .(74شود)

کنترل قند خون در بیماران 

 .(75دیابتی رابطه وجود دارد)

مده است که آدر مطالعه الستمن 

افسردگی با افزایش قند خون در 

همراه  3و7بیماران دیابتی تیپ 

مده آدر تحقیقات بعمل . (73است)

توسط گاردئو و همکارانش در 

روی بیماران  7007مکزیک در سال 

چنین نتیجه گیری  3دیابتی تیپ 

درصد افراد  43شده است که 

مبتال به افسردگی  ،دیابتی

و طول مدت  جنس مونثهستند که 

از ، ابتال به بیماری دیابت

-عوامل خطر در بروز افسردگی می

بصورت کلی افسردگی . (71باشد)

یکی از اختالالت روانی است که 

بیشترین همراهی را با دیابت 

یا این ارتباط آه دارد. اینک

مربوط به شروع پیشرفت و تشدید 

دیابت است یا با زمینه سازی و 

ن ارتباط دارد آواکنش نسبت به 

بنابراین . (77باشد)مورد بحث می

با توجه به افزایش روز افزون 

مبتالیان به دیابت و نقش 

ردگي در ایجاد و کنترل آن افس

با هدف تعیین میزان  یایمطالعه

الیان به دیابت افسردگي مبت

مراجعه کننده به مرکز دیابت 

 شهرستان رشت انجام گردید.

 هامواد و روش

این پژوهش یک مطالعه توصیفي 

-که با روش نمونه تاس مقطعی

 744 برگیري تصادفي آسان 

آزمودني از مددجویان مبتال به 

دیابت مراجعه کننده به مرکز 

 صورت گرفتهدیابت شهرستان رشت 

ها است. ابزار گردآوري داده

مشتمل بر دو بخش  اییپرسشنامه

 ،بخش اول پرسشنامه. بود

 ،اطالعات دموگرافیک و بخش دوم

پرسشنامه استاندارد افسردگي 

هاي این بک بود. در نهایت داده

 نرم پژوهش با استفاده از

 آماری وآزمون SPSS 15افزارآماری

T-test  شد وتحلیل تجزیه. 

 هایافته

نفر  744نتایج نشان داد که از 

سال و  49%( 7/77نفر) 73آزمودني 

 35%( باالي 5/73نفر) 77 ،کمتر

 35تا  47% بین 4/33و  سال سن

% درصد آنان 7/3 .داشتند سال

% آنان را افراد بیوه 0/3 ،مجرد

%  آنان را افراد متاهل 07و 

  تشکیل

دادند. همچنین از نظر سطح مي

% 0/3د و % بي سوا0/41تحصیالت 

و از  تحصیالت دانشگاهي داشتند

%( 4/71نفر) 35نظر نوع بیماري 

به %  3/73و 7به دیابت نوع 

 .مبتال بودند 3دیابت نوع 

توزیع میزان انواع - 7نمودار

افسردگی افراد در ارتباط با 

 سطح تحصیالت

 

هاي آماري نشان داد که آزمون

ها به افسردگي % آزمودني47/25

بتال بودند که در سطح شدید م

% 27/74% آنان جنس مونث، 32/77

سواد، بی % 17/39، و متاهل

 35تا  47ی سنی % در بازه20/79

 3% به دیابت نوع  22/74سال و 
مبتال بودند. افسردگي با 

وضعیت   (،P=994/9جنس)

 95/9(، سطح تحصیالت )>95/9pتأهل)

p<و شغل ) 

 (95/9 p< مبتالیان ارتباط )

 .دادمعناداري نشان 
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توزیع میزان انواع - 3نمودار

افسردگی افراد در ارتباط با 

 جنس

 

توزیع میزان انواع - 2نمودار

افسردگی افراد در ارتباط با 

 نوع تأهل

 

 توزیع میزان انواع افسردگی افراد در ارتباط با شغل- 4نمودار

 

 بحث

های انجام شده طبق بررسی

هل، تأوضعیت ، افسردگی با جنس

سطح تحصیالت و شغل مبتالیان 

نشان داد. در  ارتباط معناداري

تحقیقاتی که سپهرمنش و 

بر روی شیوع  73در سال  همکاران

فرد  299و نوع افسردگی در 

درصد  47 ،دیابتی انجام دادند

درصد زن ها  1/51مردها و 

 29افسرده بودند همچنین از 

مبتال به افسردگی  اند بیماردرص

( و % 23نفر مرد) 35اساسی 

زن  (%2/41نفر ) 795تعداد 

بودند. تحقیقات نشان داد 

افسردگی در زنان دیابتی 

برابر مردان دیابتی 4/7تقریبا 

افسردگی  ،باشد. کتب مرجعمی

 مرد زن 

70.73 ضعیف 29.26

75 کم 25

82.14 متوسط 17.85

88.23 شدید 11.76
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 بیوه متاهل مجرد

 خانه دار بیکار کارمند ازاد

9.75 ضعیف 39.02 4.87 46.34

4.16 کم 16.66 8.33 70.83

10.71 متوسط 14.28 3.57 71.42

17.64 شدید 7.48 0 74.5
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برابر  3اساسی را در زنان حدود 

اندرسون  .(70کند)مردان اعالم می

نیز در  3997ال و همکاران در س

تحقیق خود به این نتیجه 

رسیدند که افسردگی در زنان 

دیابتی بیش تر از مردان 

سوینکوک و . (39دیابتی است)

در تحقیق خود  3997همکاران 

متوجه شدند که افسردگی در 

افراد دیابتی تنها با جنس 

در  .(37مونث در ارتباط است)

مده توسط آتحقیقات بعمل 

در مکزیک  گاردئو و همکارانش

روی بیماران  7007در سال 

چنین نتیجه گیری  3دیابتی تیپ 

درصد افراد  43شده است که 

دیابتی مبتال به افسردگی هستند 

که زن بودن و طول مدت ابتال به 

بیماری دیابت از عوامل خطر در 

در . (72باشد)بروز افسردگی می

تحقیق دیگر توسط تازیکی و 

ن همکاران توزیع جنسی بیمارا

 مورد مطالعه بدین صورت 

درصد( از زنان  24نفر ) 25بود 

قرار  هادر گروه غیر افسرده

(  % 33نفر مابقی) 37و  داشتند

افسرده بودند. در گروه مردان 

( غیر افسرده %0/47نفر ) 32نیز 

( افسرده % 7/57نفر ) 34و 

های حاصل از پژوهش داده، بودند

ن است که افسردگی تحت آبیانگر 

 در تحقیق ما.باشدمین تاثیر جنس

(  >95/9pنیز ارتباط معنادار) 

. در امریکا (3دیده شد )نمودار

درصد مردم مبتال به افسردگی  3

درصد  5/7ناشی از دیابت هستند. 

درصد  39سال و 49-39افراد 

سال مبتال هستند  15افراد باالی 

 3نها از تیپ آدرصد  09که 

پژوهش حاضر، باشند. در می

نفر  744نشان داد که از یج نتا

سال و  49%( 7/77نفر) 73آزمودني 

 35%( باالي 5/73نفر) 77کمتر و 

سال سن داشتند. همچنین از نظر 

%( به 4/71نفر) 35نوع بیماري 

و مابقي به دیابت  7دیابت نوع 

همچنین  .مبتال بودند 3نوع 

هاي آماري نشان داد که آزمون

ها به افسردگي آزمودني 47/25%

در سطح شدید مبتال و اکثریت 

هل و به دیابت أآنها، زن، مت

. (2)نمودارمبتال بودند  3نوع 

سن  مراجع روان پزشکی بر اساس

 49متوسط شروع افسردگی حدود 

در تحقیق ما نیز  .(1)سال است

بیشترین پراکنش افراد دیابتی 

-ساله ها تشکیل می 39-47را 
دهد مطالعاتی نشان می. دادند

وز افسردگی در افراد میزان بر

سال در حال افزایش  39زیر 

 که توسط در تحقیقی .(77است)

 انجام شدوهمکاران  تازاکی

بیشترین فراوانی در گروه سنی 

  39نفر) 45سال  47-59



: جدول توزیع فراوانی و ارتباط بین مشخصات فردی و 7جدول شماره 

 در بیماران دیابتی شهرستان رشتافسردگی 

نوع 

 آزمون

T-test 

 افسردگی ضعیف کم متوسط شدید

 

 مشخصات فردی
 تعداد درصد تعداد درصد تعداد درصد تعداد درصد

معنی 

 دار

 نیست

0879% 5 79817% 2  9 70857% 7 
سال و  49

 کمتر

 33 %32847 37 %7185 33 %17851 47 %79820 سن
 35تا  47

 سال

0879% 5 79817% 2 7385% 2 7181% 1 
بیشتر از 

 سال 35

معنی 

 دار

994/9 
p= 

 زن 30 19812% 77 15% 32 73874% 45 77832%

 جنس
 مرد 73 30833% 3 35% 5 71875% 3 77813%

 

معنی 

 دار

95/9 

p< 

 مجرد 3 4871% 7 4873% 9  9 

 

 وضعیت

 تاهل

 متاهل 27 03837 37 7185% 37 799% 42 74827%

 بیوه 7 3842% 3 7822% 9  7 75837%

 

 معنی

 دار

995/9 

p< 

 زادآ 4 0815% 7 4873% 2 79817% 0 71834%

 شغل

 کارمند 73 20893% 4 73833% 4 74837% 4 1874%

 بیکار 3 4871% 3 7822% 7 2851% 9 

 خانه دار 70 43824% 71 19872% 39 17843% 27 14859%

 معنی

 دار

995/9 

p< 

 بیسواد 74 24874% 73 59% 73 43871% 27 39817%

 سطح

 تحصیالت

 متوسطه 74 24874% 7 22822% 72 43843% 72 35840%

 دیپلمه 7 70857% 3 7822% 7 2851% 3 77813%

 دانشگاهی 5 73870% 3 7822% 3 1874% 7 7803%

معنی 

دار 

 نیست

 

 روستا 9  7 4873% 3 1849% 2 3%
 محل

 شهر 20 %799 32 %05872 35 %03850 41 %04 سکونت

معنی 

دار 

 نیست

 استیجاری 0 37805% 1 30873% 5 71875% 75 30844%
 وضعیت

 شخصی 23 %17894 71 %19872 32 %73874 23 %19857 سکونت

معنی 

دار 

 نیست

 7دیابت  7 70857% 4 73833% 5 71875% 7 75837%
 عنو

 3دیابت  22 %79847 39 %72822 32 %73874 42 %74822 بیماری



و کمترین فراوانی در  درصد( 

 2/0نفر ) 74سال  29-73گروه سنی 

بر اساس کتب مرجع  .بود (%

افسردگی اساسی بیشتر در 

شود که هیچ افرادی دیده می

نزدیکی  یارتباطی بین فرد

مطالعه سپهرمنش و . (73ندارد)

همکاران بیشترین افسردگی را 

افراد مجرد اعالم مربوط به 

نمود و در همان تحقیق بیشترین 

-افسردگی مربوط به افراد بی
فیشر و همکاران  سواد بود.

در تحقیق خود اعالم  (3997)

 نمودند که 

های زندگی نظیر سطح استرس

تحصیالت در افراد دیابتی 

بعنوان عامل اضافه شونده و 

غیر وابسته در ایجاد افسردگی 

ای مطالعهدر . (33موثر هستند)

که توسط ما انجام گرفت 

بیشترین درصد  %(27/74)هلینأمت

 بیماران را تشکیل 

این در حالی است که  دادند.می

درصد زیادی از این افراد از 

نظر سطح سوادی نیز در مقاطع 

-4)نمودارپایینی قرار داشتند 

ای که در کلینیکی در مطالعه (.7

بین در کالیفرنیا انجام شد 

شرکت  ضعیت استخدامدیابت و و

 کنندگان ارتباط 

داری وجود داشت و در معنی

متغیر افسردگی  تحلیل رگرسیون

معناداری با وضعیت  ارتباط

( 32)استخدام مبتالیان نشان داد

یو لینگ در مطالعه و همچنین 

اغلب شرکت  بایا و همکاران

کنندگان از نظر مالی مستقل 

 بودند

و نتایج تفاوت ( =772n% و4/13 )

معناداری را با وضعیت مالی و 

مد نشان نداده آمیزان در

 (.34)است
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