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واژگان کلیدی :شفقت به خود رفتارهای ارتقاءدهنده سالمت دیابت نوع دو زنا مبتال زنا سالم

وضعیت شفقت به خود و رفتارهای ارتقاء دهنده سالمت در زنان

ژیال جوادی ارزنق و همکار

مقدمه

پژوهشهایی نشان دادند که آملار دیابلت نلوع دو در

دیابت یکی از عوامل تهدید کننده اصلی برای سالمت

زنان و مردان نسلبت برابلری دارد املا بلا ایلن حلاز،

انسان در قرن بیست و یکم میالدی است .این بیماری

موقعیت جغرافیایی ،نوع رژیم غذایی و سبک زنلد ی

که به یکی از معضالت سالمت جهانی و علت اصللی

بر شیوع این بیملاری در دو جنسلیت تلأثیر دارد .بله

و عمللده مرگومیللر و نللاتوانی تبللدیل شللده اسللت،

عنوان مثاز ،در کشلورهای آفریقلایی و خاورمیانله از

عوارض بیشماری دارد که از آن جمله ملیتلوان بله

جمله ایران شیوع بیماری دیابت نلوع دو در زنلان بله

عللوارض عروق لی دیابللت در طللوز زنللد ی ک له بلله

دشیل چاقی مفرط بیشتر است .به عنوان مثاز ،در ایران

سکتههای قلبی و مغزی ،نارسایی کلیه ،نابینایی و قطع

 12درصد از مردان و  11و نیم درصلد از زنلان مبلتال

عضو منجر میشود ،اشاره کرد ( .)1شیوع این بیماری

به دیابت نوع دو هستند که زنان آمار بیشلتری نسلبت

هم در کشورهای توسعه یافته و هم در کشلورهای در

به مردان دارند (.)4،2

حاز توسعه در حاز افزایش است ( )2به طلوری کله

مبتالیان به دیابت نوع دو در تمامی جنبههای کیفیت

در قرن  ،21دیابت به صلورت یلک چلاشش مهلم در

زنللد ی از جمللله جسللمانی ،روان لی و اجتمللاعی بللا

مدیریت بهداشت جامعه تبدیل شده و این چلاشش در

مشلکالتی روبلهرو هسللتند .از طرفلی عللواملی ماننللد

خاورمیانه جدیتر است (.)3

استرس ،مشکالت اقتصادی-اجتماعی ،مصرف سی ار

دیابللت مللیباشللند ( )2و منطقلله مدیترانلله شللرقی و

عدت تکرر کافی و چاقی ملیتواننلد کیفیلت زنلد ی

خاورمیانه با جمعیت  292میلیون نفر ،باالترین شلیوع

بیماران دیابتی نوع دو را تکت تأثیر قلرار دهنلد (.)4

را در جهان دارا است .همچنین ایلن منطقله بلاالترین

بنابراین آموزشهای روانشناختی همراه با درمانهلای

میزان مرگ مربوط به دیابت را در مردان و زنلان دارد

پزشکی در دیابت بسیار ملؤثرتر و پایلدارتر از درملان

(.)3

دارویی به تنهلایی اسلت .ایلن نکتله را بایلد در نظلر

ایران نیز به عنوان یکلی از کشلورهای خاورمیانله،

رفت که آموزشهای روانشناختی باید با توجله بله

دارای  3/2میلیون نفر بیمار مبتال به دیابلت ملیباشلد

نوع دیابت و تواناییهای بیماران باشد به دشیل این که

( .)4در ایران مطاشعات حلاکی از رشلد  8/7درصلدی

بیماران دیابتی ،ریسک باالیی در ابتالء بله افسلرد ی،

ابتالء به دیابت نلوع دو در جمعیلت  22تلا  32سلاشه

اختالالت اضطرابی و اختالالت خوردن دارند و بایلد

است .تأسفبارتر این که سن ابتالء به دیابت نلوع دو

تکت آموزش قرار ب یرند (.)2

ایران این نرخ بین  42تا  22ساش ی میباشد .بله ایلن

زند ی ،کاهش مصرف سلی ار و مبلارزه بلا چلاقی و

معنا که سن ابتالء به دیابت نلوع دو در ایلران 12 ،تلا

کنترز استرسهای روانشناختی میتوانلد بله کلاهش

 12ساز کمتر از کشورهای توسلعه یافتله اسلت (.)2

خطرات ناشی از دیابت کمک کند ( .)5-8از ایلن رو،

همچنین خطر ابتالء زنان به چاقی و دیابلت بله دشیلل

مؤشفههای روانشناسی و جسمانی تأثیر ذار از جملله

عللدت تکللرر ،در زنللان بللاالتر اسللت .همچنللین

تغییر ن رش به خود و رفتارهای ارتقاء دهنده سالمت
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بیش از  232میلیون نفر در سراسر جهلان مبلتال بله

و اشکل ،اشتغاز به مشاغل مخاطرهآمیز ،تغذیه ناسلاشم،

وضعیت شفقت به خود و رفتارهای ارتقاء دهنده سالمت در زنان

ژیال جوادی ارزنق و همکار

میتواند به کاهش ابتالء به ایلن بیملاری کملک کنلد.

به ویژه در بین مبتالیان به دیابت ضروری میباشد .از

یکی از این مؤشفههای روانشناختی شفقت یا مهربانی

این رو آموزش بیمار و خانواده جهلت توانمندسلازی

به خود است Neff .شفقت به خود را مهربانی با خود

در انجات رفتارهای خودمراقبتی و کنترز مطللوب قنلد

در مقابل قضاوت خود و درر خود به جای قضلاوت

خون و در نهایت ارتقاء سطح کیفیت زند ی از جمله

یا انتقاد نسبت به خود تعریف میکند (.)9

شاخصهای مهم سالمتی و از بخشهای مهم مراقبت

از طرفی ،رفتارهای ارتقاء دهنلده سلالمت یکلی از

در دیابت زنان مکسوب میشلود ( .)17-19بنلابراین

معیارهللای تعیللین کننللده سللالمت بلله عنللوان عللاملی

این پژوهش با هدف تعیین مقایسه شفقت به خود بلا

زمینهای در عدت ابتالء به بسیاری از بیماریها میباشد

رفتارهللای ارتقللاء دهنللده سللالمت در زنللان مبللتال و

( .)12یکی از اش وهای جامع و پیش ویی کنندهای کله

غیرمبتال به دیابت نوع دو انجات شد.

به منظور رفتارهای ارتقاءدهنده سالمت اسلتفاده شلده
و چللارچوبی نظللری بللرای کشللف عوامللل مللؤثر در
رفتارهای ارتقاء سالمت ایجاد مینماید ،اش وی ارتقلاء
سالمت میباشد .در این اش لو ،سله بدعلد تجربلههلا و
ویژ یهای فردی احساسات ،شناختهای اختصاصی
رفتار و رفتارهای فلوری در نظلر رفتله شلده اسلت
( .)11،12طبق تئوریهلای نظریلهپلردازان ،رفتارهلای
ارتقاءدهنده سالمت ،تأثیرات مثبتی بر کیفیت زنلد ی
بوده و بار بیماری و ناتوانی کمتلری خواهنلد داشلت
(.)13،14
در پژوهشی  Ferrariو همکاران نشان دادند که سطح
شفقت به خود باال با رفتارهای خلودمراقبتی بیشلتر و
سطوح روانشناختی باالتری در بیماران دیابتی هملراه
است ( .)12همچنین Morrison ،و همکلاران نیلز در
پژوهش خود نشان دادند که هر قدر میزان شفقت بله
خود در بیماران دیابتی باالتر باشد ،افسرد ی کمتلری
را تجربه خواهند کرد ( .)15با توجه به این کله پلایین
بودن سطح رفتارهای خودمراقبتی در بیملاران ملزمن،
میباشد شلذا اجلرای ملؤثر رفتارهلای خلودمراقبتی و
دستیابی به خودکنترشی مطلوب در بیماریهای ملزمن
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زمانی اردیبهشت تا آبان ماه ساز  1397در شهر تهران
بر روی زنان مبتال به دیابت و سلاشم کله بله کلینیلک
بیمارستان منتخب مراجعله کلرده بودنلد ،انجلات شلد.
جامعه آماری شامل زنان مبتال به دیابت و غیرمبتال بله
آن در سنین  42تا  52ساز بلود .معیارهلای ورود بله
مطاشعه شامل زنانی بود که از ابتالء آنهلا بله بیملاری
یک ساز می ذشت ،فاقد بیماری روانی به تشلخیص
پزشک مرکلز متابوشیسلم و دارا بلودن حلداقل میلزان
تکصیالت اوز دبیرسلتان بله منظلور پاسل دهلی بله
پرسشنامهها بود 222 .نفر از زنان وارد مطاشعله شلدند
که از این تعداد 122 ،زن مبتال به دیابلت (شلاهد) و
 122زن دی ر غیرمبتال به دیابت (کنترز) بودنلد و بله
روش نمونه یری در دسلترس انتخلاب شلدند .بلرای
جمعآوری دادهها از دو پرسشلنامه شلفقت بله خلود
« »Neffو ارتقاء دهنده سلالمت « »Walkerاسلتفاده
شد .در ابتدای پرسشنامهها ،ویژ یهلای دمو رافیلک
زنان ملورد بررسلی از قبیلل سلن ،وضلعیت تأهلل و
مدرر تکصیلی پرسیده شد.
جهت سنجش شفقت به خود از پرسشنامه فرت بلنلد
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چاشش مهم سلالمت و نظلاتهلای بهداشلتی در قلرن
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دارند به طوری که افراد با رفتار ارتقاءدهنده ،سلاشمتلر

روش بررسی

وضعیت شفقت به خود و رفتارهای ارتقاء دهنده سالمت در زنان

ژیال جوادی ارزنق و همکار

شفقت به خود ( )Neffاستفاده شد .این پرسشنامه در

خوب در نظر رفته شد .مکمدی زیلدی و همکلاران

دو فرت بلند و کوتاه طراحلی ردیلده اسلت کله فلرت

در پژوهشی روایلی ایلن پرسشلنامه را تأییلد کردنلد.

کوتاه شامل  12سؤاز و فرت بلنلد ( )9ایلن پرسشلنامه

آشفای کرونباخ این پرسشنامه را  2/85زارش کردنلد

دارای  25سؤاز با شش بدعد مهربانی با خود ،قضلاوت

که نشان از پایایی آن داشت (.)22

و داوری نسبت به خود ،انسانیت مشترر ،انزوا ،ذهن

جهت رعایت اصوز اخالقی پس از اخلذ رضلایت

آ اهی و همانندسازی افراطی میباشد .امتیلازدهی بله

آ اهانه از زنان مورد بررسی ،به آنان در مورد مکرمانه

سؤاالت بر اساس مقیاس پنجتایی شیکرت بود به ایلن

بودن اطالعات و پاس های آنان ،اطمینلان خلاطر داده

شکل که عدد یک به معنای کامالً موافق و عدد پنج به

شد .آملارههلای توصلیفی میلان ین و انکلراف معیلار

معنای کامالً مخاشف بلود .نملره بلاالتر ،سلطح بلاالتر

مکاسبه شدند .همچنین ،از اثر پیالیی ،المبدای ویلکز،

شفقت به خود را نشان میدهد .سلطح بلاالتر شلفقت

اثر هاتلینگ و بزرگترین ریشه برای بررسی نرملاشیتی

به خود نشلان ر شلرایط روانشلناختی مطللوبتلری

دادهها و از آزمونهای آماری تی مستقل استفاده شلد.

میباشد ( .)22،21در پلژوهش خدابخشلی کلوالیی و

دادههللا در نللرتافللزار آمللاری  SPSSنسللخه  22وارد

همکاران ،روایلی ایلن پرسشلنامه تأییلد شلد .آشفلای

شدند .سطح معنیداری  2/22در نظر رفته شد.

کرونبللاخ ای لن پرسشللنامه  2/91بلله دسللت آمللد کلله
نشاندهنده پایایی پرسشنامه بود (.)22

یافتهها

 Walkerو همکاران در ساز 1987سلاخته شلد .ایلن

 22تا  22ساز و  47درصد آنان بلین  22تلا  52سلاز

پرسشنامه دارای  24سؤاز و شش بعد تغذیه ،ورزش،

بودند .همچنین میزان تکصلیالت  21درصلد از افلراد

مسئوشیتپذیری در مورد سالمت ،ملدیریت اسلترس،

پللایینتللر از دیللپلم 38 ،درصللد دیللپلم 32 ،درصللد

روابط بین فردی ،خودشلکوفایی بلود .امتیلازدهی بله

کارشناسی و  5درصد دکتری بودند .آزملونهلای اثلر

سؤاالت بر اساس مقیاس پنجتایی شیکرت بود به ایلن

پیالیی ،المبدای ویلکلز ،اثلر هاتلینلگ و بلزرگتلرین

شکل که عدد یک بله معنلای هر لز و علدد پلنج بله

ریشلله نشللان داد کلله ب لین دو للروه زنللان دی لابتی و

معنای دائم بود .حلداقل و حلداکثر امتیلاز رفتارهلای

غیردیابتی در متغیرهای شفقت بله خلود و رفتارهلای

ارتقاء دهنده سالمت بین  25تا  228بود ( .)23،24در

ارتقاء دهنده سالمت در تمامی زیر مقیاسهلا تفلاوت

سطحبندی نمره سبک زند ی ،نمره زیر  122ضلعیف

معنیداری وجود نداشت.

و از نمره  121تا  122متوسط و از نمره  121تلا 228

] [ DOI: 10.22062/5.3.235
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پرسشنامه رفتارهای ارتقلاء دهنلده سلالمت توسلط

 21درصد زنان بین  42تا  22ساز 32 ،درصلد بلین

وضعیت شفقت به خود و رفتارهای ارتقاء دهنده سالمت در زنان

ژیال جوادی ارزنق و همکار

جدول  :1توزیع فراوانی ویژگیهای دموگرافیک زنان مورد بررسی
تعداد (درصد)

آماره توصیفی
ویژگیهای دموگرافیک
52-21

)58(55

گروه سنی

28-22

)35(22

(سال)

22-21

)54(33

وضعیت تأهل

متأهل

)15(825

مجرد

)81(32

سیکل

)58(55

دیپلم

)31(42

کارشناسی

)32(41

دکتری

)2(85

میزان تحصیالت

بر طبق نتایج جلدوز  2تفلاوت آملاری معنلاداری در

زنان غیردیابتی نمرات کمتری را در این ابعاد به دست

میان ین امتیاز ابعاد مهربانی با خود ،قضاوت در ملورد

آوردند .در حاشی که میان ین امتیاز در ابعلاد احسلاس

خود و همانندسازی افراطی در دو روه مورد بررسی

مشترر انسانی ،انزوا و ذهلن آ لاهی تفلاوت آملاری

به دست آمد به این معنا که زنان دیابتی در مقایسه بلا

معناداری را بین این دو روه نشان نداد.

انحراف معیار  ±میانگین

T
-5/12

ابعاد

گروهها

مهربانی با خود

زنان دیابتی

5/1±1/23

زنان غیردیابتی

3/8±1/23

زنان دیابتی

3/8±1/22

زنان غیردیابتی

3/3±1/21

قضاوت در مورد خود
احساس مشترک انسانی
انزوا
ذهن آگاهی
همانندسازی افراطی

زنان غیردیابتی

3/5±1/21

زنان دیابتی

3/5±1/24

زنان غیردیابتی

5/3±1/25

زنان دیابتی

3/5±1/22

زنان غیردیابتی

5/4±1/22

زنان دیابتی

3/5±1/42

زنان غیردیابتی

3/2±1/41

-1/32
8/22
1/15
-5/13

P_Value
1/131
1/115
1/521
1/141
1/551
1/131

533
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زنان دیابتی

3±1/45

-5/12
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جدول  :2مقایسه میانگین امتیاز ابعاد شفقت به خود در دو گروه زنان مورد بررسی

وضعیت شفقت به خود و رفتارهای ارتقاء دهنده سالمت در زنان

ژیال جوادی ارزنق و همکار

بین میان ین نمرات در ابعاد تغذیه ،ورزش و مدیریت

ابعاد به دست آوردند .در حاشی که میان ین نمرات در

استرس در دو روه زنان دیابتی و غیردیلابتی تفلاوت

ابعللاد مسللئوشیتپللذیری ،حمایللت بللین فللردی و

معناداری وجود داشت به این معنا که زنان دیلابتی در

خودشکوفایی بود کله تفلاوت معنلاداری در ایلن دو

مقایسه با زنان غیردیلابتی نملرات کمتلری را در ایلن

روه مشاهده نشد (جدوز .)3

جدول  :3مقایسه میانگین امتیاز ابعاد رفتارهای ارتقاء دهنده سالمت در دو گروه زنان مورد بررسی
ابعاد
تغذیه
ورزش
مسئولیتپذیری
مدیریت استرس
حمایت بین فردی
خود شکوفایی

انحراف معیار  ±میانگین

T

زنان دیابتی

3/3±1/23

-5/11

زنان غیردیابتی

3/3±1/23

زنان دیابتی

5/3 ± 1/22

زنان غیردیابتی

3/8±1/21

زنان دیابتی

3/5±1/45

زنان غیردیابتی

3/2±1/21

زنان دیابتی

5/1±1/24

زنان غیردیابتی

5/3±1/25

زنان دیابتی

5/3±1/22

زنان غیردیابتی

3/4±1/22

زنان دیابتی

3/5±1/42

زنان غیردیابتی

3/2±1/41

گروهها

-5/85
-1/18
-5/32
-1/12
-8/28

P_Value
1/131
1/181
1/521
1/118
1/531
1/11

نتایج این پژوهش نشان داد که بین شفقت به خود در

میتوان با اصالح کیفیلت زنلد ی بیملاران مبلتال بله

زنان مبتال و غیرمبتال به دیابت نوع دو تفاوت وجلود

دیابلت نللوع دو و ارتقلاء آن ،سللطح خودپنلداره ایلن

داشت کله ایلن تفلاوت در ابعلاد مهربلانی بلا خلود،

بیماران را باال برد تا از این طریق از عوارض جسمی،

قضاوت در مورد خود و همانندسازی افراطی معنلادار

روحی و روانی ناشی از این بیماری ملزمن پیشل یری

بود .در حاشی که در ابعاد احسلاس مشلترر انسلانی،

شلللود ( .)25در ایلللن راسلللتا  Friisو همکلللاران در

انزوا و ذهن آ اهی تفلاوت معنلاداری در ایلن لروه

پژوهشی به بررسی شفقت به خودآ اهانه و پریشلانی

مشاهده نشد .این یافته پژوهش همسو بلا یافتلههلای

ناشی از افسلرد ی در بیملاران دیلابتی پرداختنلد کله

دی ر در این زمینه بوده است .صفوی و همکلاران در

نتایج نشان داد که شفقت به خود ،پریشلانی ناشلی از

پژوهشی به بررسی خودپنداره و ارتباط آن با کیفیلت

افسرد ی در بیماران دیابتی را بهبود میبخشد (.)27

درمان اه بیمارستان اماتخمینی شهر اردبیلل پرداختنلد

دادند؛ دریافتند که شفقت به خود مانع از تلأثیر منفلی

که نتایج به این صورت بود که خودپنلداره و کیفیلت

پریشانی مرتبط با دیابت میشود .نتایج تکقیقات آنلان
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بحث و نتیجهگیری

زند ی ارتباط مستقیمی با هملدی ر دارنلد .در نتیجله
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ژیال جوادی ارزنق و همکار

همچنین نشلان داد کله شلفقت بله خلود ،افسلرد ی

بین رفتارهای ارتقاء دهنده سلالمت در زنلان مبلتال و

بیماران دیابتی را تعدیل میکنلد .همچنلین اضلطراب

غیرمبتال به دیابت نوع دو تفاوت وجود داشت که این

بیماران دیابتی در سطوح پلایینتلر شلفقت بله خلود،

تفاوت در ابعلاد تغذیله ،ورزش و ملدیریت اسلترس

تأثیر ذاری بیشتری نسبت به سطوح باالتر شفقت بله

معنادار بود .در حاشی کله در ابعلاد مسلئوشیتپلذیری،

خود دارد .این یافتهها علالوه بلر نشلان دادن ارتبلاط

حمایت بین فردی و خودشکوفایی تفلاوت معنلاداری

میان پریشانی و نتلایج متابوشیلک نشلان ملیدهلد کله

در این دو روه مشاهده نشد.

شفقت به خلود ممکلن اسلت بیملاران را از عواقلب

این یافته پژوهش با سایر نتایج پژوهشهلای انجلات

متابوشیک منفی پریشانی مرتبط بلا دیابلت حفل کنلد

شده پیشین خود همراستا بود از جمله نتلایج مطاشعله

(.)17

هللارونی و همکللاران در خصللوب بررسللی ارتبللاط

 Jacksonدر پژوهش خود نشلان داد کله شلفقت بله

افسرد ی و خودکارآمدی در رفتارهای ارتقلاء دهنلده

خود میتواند به عنلوان مؤشفله روانشلناختی مناسلبی

سالمتی بیماران دیابتی نوع دو نشان داد که افسلرد ی

برای سلالمت روان و ارتقلاء دهنلده سلطح سلالمت

در بیماران دیلابتی یلک پدیلده چنلدعاملی و حاصلل

جسمانی در بیماران مبتال به دیابلت نلوع یلک باشلد

تعامل بین عوامل فردی ،رفتلاری ،زیسلتی و روانلی-

( .)28همچنللین Ventura ،و همکللاران در پللژوهش

اجتماعی اسلت کله احتملاز ملیرود رونلد درملان و

خود نشان دادند کله شلفقت بله خلود رابطله آملاری

کیفیت زند ی را تکت تأثیر قرار دهد (.)12

ویژه کاهش هیجانهلای منفلی در بیملاران مبلتال بله

مدز ارتقاء سالمت بلرای بیملاران دیلابتی پرداختنلد،

دیابت دارد (.)29

نشان داد که ارتقاء سالمت در بزرگسلاالن مبلتال بله

مؤشفه روانشناختی شفقت به خود ،آ اهی از رنجی

دیابت نوع دو میتواند با افزایش میزان خلودفریبی در

است که فرد و دی ران از یک بیماری روانشناختی یا

نظر رفته شلده بهبلود یابلد .بلرای بهبلود وضلعیت

جسمانی میبرند و هن ات آ اهی از این رنج درصلدد

سالمت آنان ،رفتارهایی از قبیل داشلتن رژیلم غلذایی

کاهش علل آن برمیآیند .جلوهره واقعلی شلفقت بله

ساشم ،انجات ورزش منظم ،فعاز بودن سطح قندخلون،

خود در رفتار مهربانانه با جسم و روان خلود اسلت و

مصرف دارو و مراقبت از بلدن ،املری ضلروری بلود

ممانعت از انتقادورزی و تمرکز و تأکیلد بلر پلذیرش

(.)32

شفقت به خود با سلالمت و بهزیسلتی روانشلناختی

کمک میکند تا بلا در نظلر لرفتن اهمیلت سلالمت

رابطه بیشتری داشته باشد منجلر بله رفتارهلای مثبلت

جسمانی خلود ،مراقبلت از جسلم خلود را بلا انجلات

سالمت در افلراد ملیشلود و در نهایلت رفتلار خلود

فعاشیتهای سالمتی ارتقاء دهند .از جمله میتلوان بله

مللدیریتی را در ارتبللاط بللا بیمللاریهللای جسللمانی از

افزایش فعاشیلتهلای جسلمانی ،رعایلت رژیلمهلای

جمله ،دیابت نوع دو ارتقاء میبخشد.

غذایی مناسب ،تبعیت از درمان و در نهایت ملدیریت

یکی دی ر از یافتههای پژوهش حاضر این بلود کله
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معناداری با رفتارهای ارتقاءدهنده سلالمت روانلی بله

نتایج مطاشعه  Kurniaو همکاران کله بله بررسلی

وضعیت شفقت به خود و رفتارهای ارتقاء دهنده سالمت در زنان

ژیال جوادی ارزنق و همکار

این مقاشه بر رفته از پایاننامه کارشناسی ارشلد رشلته

روانشناختی و جسمانی شفقت به خلود و رفتارهلای

مشاوره خانواده تکت عنوان «بررسی وضعیت شفقت

ارتقاء دهنده سالمت در بیماران دیابتی میتواند کمک

به خود و رفتارهای ارتقلاء دهنلده سلالمت در زنلان

،کند تا عالوه بر احترات به خود و توجه به جسمشلان

مبتال و غیرمبتال به دیابت نوع دو» در دانشلکده عللوت

.فرصت بیشتری را برای سبک زند ی ساشم ب ذارند

.انسانی و روه آموزشی روانشناسی و مشلاوره بلود
این طرح توسط کمیتله اخالقلی دانشل اه آزاد واحلد

پیشنهادها

 تأیید شلد و بلا1397/8/9 علوت و تکقیقات در تاری

برای آ اهسازی از خطرات پیش روی زنلان مبلتال بله

 ثبلللتIR.IAU.SRB.REC.1397.098 شلللماره

 ضلرورت،دیابت و توانایی فرد بر کنترز این بیملاری

 مکققان از کلیه شرکتکنند ان در پلژوهش و.ردید

دارد که مؤشفههای روانشلناختی اثر لذار بلر ارتقلای

همچنین پزشکان و متخصصین و کارکنان بهداشتی که

سطح کیفیت زند ی در کنار مؤشفههای جسمانی مورد

 کملاز تشلکر و،صمیمانه در تکقیق مشارکت داشتند

 به نظر میرسلد.توجه متخصصان سالمت قرار ب یرد

.قدردانی را دارد

که متخصصان بهداشت و سالمت میتوانند بله مؤشفله
شفقت به خود و ارتباط آن با کنترز دیابلت و ارتقلاء

تضاد منافع

سالمت جسمانی در کنار خدمات دارویلی و پزشلکی

.هیچ ونه تعارض منافعی بین نویسند ان وجود ندارد

.توجه بیشتری نماید
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Abstract
Background & Objectives: Type 2 diabetes is one of the most common metabolic diseases
and is more common in women. There are many psychological and physical components
involved in the prevention of type 2 diabetes, such as self-compassion and health-promoting
behaviors. The present study was done to compare self-compassion and health promoting
behaviors between women with and without type 2 diabetes.
Methods: This descriptive- analytic study was carried out on 100 women with and 100
women without type 2 diabetes in Tehran/ Iran selected through convenience sampling in
2018. Data were collected using self-compassion and Walker’s health promoting
questionnaires. Data analysis was done using t-test and through SPSS22 software package.
Results: According to the results, both self-compassion and health promoting behaviors
showed significant difference in women with and without type 2 diabetes.
Conclusion: It is essential that diabetic patients follow behaviors such as healthy diet, regular
exercise and body care to improve their physical health and to reduce depression and anxiety
through self-compassion.
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