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دیابت عالوه بر آسیب به کلیه ،چشم و درگیری اعصاب بدن ،منجر به افزایش افسردگی و
اختالالت روانی شده و با توجه به شیوع باال و انجام اندک مطالعاتی در این زمینه ،پژوهش
حاضر به منظور بررسی ارتباط شادکامی با فشار خون و قند خون در بزرگساالن مبتال به
دیابت نوع دو انجام گردید.

مواد و روشها
پژوهش توصیفی (مورد-شاهدی) حاضر در مورد مبتالیان به دیابت نوع  2و افراد غیر
دیابتی مراجعهکننده به مرکز غربالگری دیابت جنوب تهران انجام شد .دادهها با استفاده از
آزمـون آماری  tمستقل ،آنالیز واریانس و ضریب همبستگی پیرسون به کمک نرمافزار SPSS
 v.22تحلیل شد.

یافتهها
میانگین امتیاز شادکامی در غیر دیابتیها  111/13+11/50و در دیابتیها 113/33+25/11
بود .شادکامی با عدم ابتال به دیابت )P =5/512( ،و فشارخون سیستولی در گروه غیر دیابتی
( )P=5/550رابطه معنیداری نشان داد .بین شادکامی و قند خون ناشتا در افراد غیر دیابتی
( )P=5/50و دیابتی ( )P=5/54رابطه معنیدار وجود داشت .همچنین بین شادکامی و سن
( )P=5/523, r= -5/142همبستگی آماری معنیدار و معکوس مشاهده شد .اما شادکامی با
شاخص توده بدن ،فشارخون دیاستول و کلسترول تام هر دو گروه ارتباط معنیداری
نداشت.

نتیجهگیری
کنترل فشار خون سیستولی در افراد غیر دیابتی و قند خون ناشتا بر پیشگیری از ابتال به
بیماری های مزمن از جمله دیابت و بیماری قلبی در افراد سالم نقش مهمی دارد .همچنین
کنترل این عوامل در افراد دیابتی در جلوگیری از پیشرفت عوارض دیابت موثر است.
بنابراین ضرورت قرارگیری ایجاد شادکامی در برنامههای سالمت کشور در جهت ارتقاء
سالمتی افراد احساس میشود.

کلیدواژهها
دیابت شیرین غیر وابسته به انسولین ،دیابت نوع  ،2شادکامی ،فشار خون ،قندخون
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آزاده لسانی1و ،2سید امیر حسین ذهنی مقدم ،1سیده فاطمه شرفی* 1و ،2مریم جوادی2و ،3فواد علی

مرادی4

ارتباط شادکامی با فشارخون و قند خون

شرفی و همکاران

دیابت شیرین شامل گروهی از بیماریهاست که در آنها،

اشتغال و میزان تحصیالت ( )11قرار میگیرد .شناسایی

غلظت گلوکز خون در اثر نقصان در ترشح انسولین ،عمل

کلیه این عوامل کمک میکند تا دولتها از طریق

انسولین یا هر دو افزایش مییابد .به دلیل کمبود انسولین

اصالحات الزم شادکامی را در جوامع خود ارتقاء دهند.

هایپرگلیسمی اتفاق میافتد .سازمان بهداشت جهانی از دو

نقش عوامل روانی بر عملکرد جسمانی افراد کامالً شناخته

برابر شدن شیوع بروز دیابت در میان بالغین جهان از 4/1

شده است بطوریکه سالمت روانی اثر مثبت بر سالمت

درصد در سال  1535به  3/0درصد درسال  2510حکایت

جسمانی دارد ( .)3از دیدگاه سازمان بهداشت جهانی

دارد و در سال  2510میزان شیوع دیابت ایران 15/3

( )WHOسالمتی به سالمت جسمانی ،روانی و اجتماعی

درصد در میان زنان و مردان بالغ گزارش شد ( .)1از آنجا

اطالق میشود ( .)12نتایج بررسیها نشان میدهد که

که شیوع رو به افزایش دیابت ،عوارض جسمانی و روانی

شادکامی در میان افراد سالم طول عمر را پیشگویی

داشته و مطالعات محدودی در رابطه با شادکامی یا

میکند ( )3که این اثر بطور قابل توجهی قوی است.

روانشناسی مثبت ،1که اخیراً یکی از موضوعات جذاب در

شادکامی بیماری را درمان نمیکند اما اثر محافظتی در

میان محققین علوم اجتماعی و پژوهشگران سالمت شده

ابتال به بیماری دارد و از طرف دیگر شواهد بسیاری داللت

است ،گزارش شده است ( )3 ,2انجام این مطالعه الزم

بر اثر منفی افسردگی و اضطراب بر سالمتی دارد ،بطوریکه

دیده شد.

حاالت غیر شادی (عصبانیت ،دشمنی ،افسردگی و )...

قبل از قرن بیستم روانشناسی بیشتر بر هیجانات منفی،

اثرات منفی طوالنی مدت بر بدن داشته و افراد در این

بیمارهای روانی و درمان آنها تأکید داشت ،درحالیکه بعد

حاالت پاسخ ایمنی ضعیفتری دارند ( .)3نتایج برخی

از جنگ جهانی دوم روانشناسی مثبت که شامل شادکامی،

مطالعات مؤید این موضوع است که هورمونهایی که تحت

خوشبینی و کیفیت زندگی بود مورد توجه قرار گرفت

تأثیر فشارهای روانی در خون ترشح میشوند عملکرد

( .)4شادکامی بخش مهمی از کیفیت زندگی و باالتر از هر

سلولهای ایمنی را با مشکل مواجه کرده و ابتال به دیابت

ثروتی است .فیلسوف یونانی ،افالطون شادکامی را حالت

را سرعت میبخشند (.)14 ,13

تعادل و هماهنگی میان سه عنصر استدالل ،هیجان و

شیوع دیابت در ایران و جهان در حال افزایش است (.)10

امیال معرفی میکند و ارسطو آن را زندگی معنوی میداند

بررسیها نشان میدهد که دیابت با اختالالت روحی-

( .)0آرگایل در ادبیات جدید ،شادکامی را ترکیبی از وجود

روانی رابطه دارد .در واقع هم تنشهای عصبی میتواند

عاطفه مثبت و فقدان عاطفه منفی و رضایت از زندگی

نقش مؤثری در افزایش میزان قند خون داشته باشند و

تعریف میکند ( .)0مطالعاتی در این زمینه نشان دادند که

هم بیماری دیابت از جنبههای مختلف از جمله افزایش

شادکامی تحت تأثیر عوامل مختلفی ازجمله ارتباطات

هزینه مراقبتهای پزشکی ،افزایش تعداد دفعات بستری

خانوادگی و اجتماعی ،فعالیتهای ورزشی ،فعالیتهای

شدن در بیمارستان ،افت قند خون و افزایش شرایط

تفریحی ،تغذیه ( ،)1دولتها ( ،)3سالمتی ،سن ،شرایط

کتواسیدوز منجر به افزایش مشکالت روحی و کاهش
سطح شادکامی بیماران میگردد ( .)11 ,10حدود یک

Positive Psychology

1

سوم بیماران دیابتی ،جنبههایی از مشکالت روانی از جمله
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مقدمه

اجتماعی ( )5نمایه توده بدن ) )15( )BMIوضعیت تاهل،

شرفی و همکاران

ارتباط شادکامی با فشارخون و قند خون

عاطفی را در مقطعی از طول عمر خود تجربه میکنند که

پیامدهایی همچون بیتوجهی به مصرف منظم دارو ،تغذیه

این امر میتواند منجر به بیتوجهی به مصرف منظم دارو و

مناسب ،عدم کنترل مناسب قند خون ،افزایش احتمال

تغذیه مناسب ،عدم کنترل مناسب قند خون ،افزایش

بیماریهای قلبی-عروقی و کاهش کیفیت زندگی را به

احتمال بیماریهای قلبی-عروقی و کاهش کیفیت زندگی

دنبال داشته باشد .از آنجا که مطالعات مشابه بسیار اندکی

شود .معموالً این اختالالت روانی تشخیص داده نمیشوند

در ایران و جهان به بررسی این دو مقوله پرداخته است و

و به صورت درمان نشده تا پایان عمر در فرد باقی میماند

یا فقط در افراد مبتال به دیابت نوع  1و در جمعیتهای

( .)15 ,13بنابراین توجه به حاالت روحی و شادکامی

کوچکتر انجام شده است انجام این پژوهش ضروری

بیماران دیابتی برای بهبود سالمت روانی و جسمانی افراد

دانسته شد ،بنابراین در مطالعه حاضر رابطه شادکامی با

و خانواده ایشان و همچنین کاهش هزینههای اقتصادی در

فشارخون ،قند خون ،چربی خون و شاخص توده بدن را

جامعه از اهمیت بسیار مهمی برخوردار است.

در افراد دیابتی و سالم بررسی شد.

چاقی یا اضافه وزن ،فشارخون باال ،کلسترول باال و بیماری

مواد و روشها

دیابت از جمله عواملی هستند که عدم کنترل آنها به

مطالعه توصیفی (مورد -شاهدی) حاضر با تعداد نمونه

افزایش بروز بیماریهای قلبی و مرگومیر ناشی از آن

 245نفر مراجعهکننده به مرکز غربالگری دیابت جنوب

منجر میشود ( .)1بررسیهای انجام شده در میان

تهران در سال  54انجام شد .افراد مورد مطالعه بیماران

مبتالیان به دیابت نوع  2نشان میدهد که کاهش وزن در

مبتال به دیابت نوع  2و افراد غیر دیابتی بودند که در دو

افراد دارای اضافه وزن به بهبود سطوح قند خون ناشتا و

گروه مورد و شاهد قرار گرفتند .گروه مورد از میان بیماران

هموگلوبین  A1cو بهبود عوامل خطر بیماریهای قلبی

دیابتی نوع  2دارای پرونده در مرکز غربالگری دیابت

(سطوح کلسترول ،تریگلیسیرید و فشار خون

جنوب تهران که سابقه ابتال به سایر بیماریهای زمینهای

سیستولیک) منجر میشود ( )25که این عوامل نقش

و عوارض مزمن ناشی از دیابت را نداشتند ،به روش نمونه-

مهمی در پیشرفت بیماری دیابت ،عوارض بیماری و

گیری تصادفی آسان ،انتخاب و مورد بررسی قرار گرفتند.

مرگومیر ناشی از آن دارند.

گروه شاهد از میان همراهان بیماران مراجعه کننده به

پژوهش بینالمللی امتیاز شادکامی مردم ایران 0/25

سایر بخشهای مرکز فوق که از نظر مشخصات جمعیت

گزارش کرد که در مقایسه با مردم دانمارک با باالترین

شناسی با گروه مورد همسان بودند و بر اساس اطالعات

امتیاز ( )3/2کم است ( .)3وجود شادکامی در زندگی نقش

مندرج در پرونده ،بیماری نداشته و تمایل به همکاری

مهمی در انتخابهای ما دارد .از جمله انتخاب نوع

داشتند انتخاب شدند .تشخیص دیابت بر اساس معیارهای

خوراک ،فعالیت بدنی و کنترل وزن ،که تمامی این موارد

سازمان جهانی بهداشت یعنی وجود عالئم دیابت به همراه

بر سالمت جسمانی ،روانی و کیفیت زندگی ما

قند خون ناشتا بیش از  120دسیلیتر بر میلیگرم و یا

تأثیرگذارند .همچنین بیماری دیابت که منجر به مشکالت

استفاده از داروهای خوراکی کنترل قند خون بود (.)12

 /3مجله دانشکده علوم پزشکی نیشابور ،دوره  ،5شماره  ،1پیاپی  ،11بهار 69

Downloaded from journal.nums.ac.ir at 18:58 IRDT on Wednesday June 20th 2018

تنشهای عصبی ،فقدان شادکامی ،افسردگی و اختالالت

روحی ،افسردگی و کاهش شادکامی میشود میتواند

ارتباط شادکامی با فشارخون و قند خون

شرفی و همکاران

تعداد نمونه با توجه به نتایج مطالعه پایلوت با توجه به 25
درصد ریزش و با استفاده از فرمول کوکران

)(Cochran

آموزشدیده اندازهگیری شد .همچنین قند خون ناشتا و
کلسترول تام سرم از پرونده پزشکی شرکتکنندگان که تا

بیشتر حجم نمونه  245مورد و در هر گروه  125نفر

همچنین پرسشنامه استاندارد شادکامی آکسفورد )،(OHQ

محاسبه شد و به این تعداد پرسشنامه تکمیل گردید.

پرسشنامهای  25سؤالی با سؤاالتی نظیر" :زندگی

افراد شرکت کننده در مطالعه با معیارهایی شامل سن

زیباست" و "من از همهچیز زندگیام راضی هستم" بود

 30-35سال ،عدم وجود سابقه بیماری مزمن مانند

که پاسخها از " 1کامالً مخالفم " تا " 0کامالً موافقم"

سرطان ،بیماریهای ریوی و اختالالت تیروئید با استناد

متفاوت بود .امتیاز شادکامی از حداقل ( 25کمترین

به اطالعات مندرج در پرونده ،عدم بارداری ،و دیابت تایید

امتیاز) تا ( 114باالترین امتیاز) میتوانست باشد .روایی و

شده در گروه دیابتی و افراد گروه غیر دیابتی در صورت

پایایی پرسشنامه شادکامی در ایران توسط لیاقتدار و

نداشتن سابقه ابتال به دیابت در گذشته و تمایل به

همکاران قبالً انجامشده بود ( .)0در نهایت پس از

همکاری وارد مطالعه شدند .معیارهای خروج از مطالعه

جمعآوری و ورود اطالعات ،همه دادهها از طریق نرمافزار

شامل افراد پیر و از کار افتاده و کسانی بودند که قادر به

 SPSS v.22و بر اساس نوع متغیرها با استفاده از آزمـون

درک سواالت نبوده و از شـرکت در مطالعـه احـساس

آماری  tمستقل ،آنالیز واریانس یکطرفه و ضریب

نارضـایتی داشـتند.

همبستگی پیرسون مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.

از کلیه افراد شرکتکننده در مطالعه پس از جلسه

سطح معنیداری در کلیه آزمونها مقادیر کمتر از 5/50

توجیهی رضایتنامه کتبی گرفته شد .پس از اخذ

در نظر گرفته شد.

رضایتنامه پرسشنامه توسط افراد تکمیل گردید.

یافتهها

جمعآوری دادهها به روش مصاحبه حضوری و از طریق

مشخصات سنی ،تنسنجی و آزمایشگاهی در هر دو گروه

اطالعات مربوط به پرسشنامه جمعیتشناسی (سن،

دیابتیک و سالم در جدول  1نشان داده شده است .از

جنس ،وضعیت تأهل) ،مشخصات تنسنجی (قد ،وزن و

 245نفر شرکتکننده در مطالعه 110 ،نفر مرد (41/5

اندازه دور کمر و دور باسن) ،پرسشنامه استاندارد

درصد) و  120نفر زن ( 02/1درصد) بودند که  10زن غیر

آکسفورد ،میزان فشارخون و اطالعات درجشده در آزمایش

دیابتیک ( 02/0درصد) و  40مرد غیر دیابتیک (31/0

خون ،توسط محقق انجام گرفت .وزن با استفاده از ترازوی

درصد) و  05زن دیابتیک ( 41/1درصد) و  15مرد

کالیبره شده سکا (با دقت  155گرم) ،اندازه قد توسط متر

دیابتیک ( 03/3درصد) در مطالعه شرکت کردند .میانگین

نواری غیرقابل ارتجاع نصب شده به دیوار (با دقت 5/0

سنی  00/03±11/3سال با حداقل  33و حداکثر  32سال

سانتی متر) و دور کمر و باسن با متر نواری سکا (با دقت

بود و میانگین امتیاز شادکامی در غیر دیابتیها

 5/1سانتی متر) و میزان فشارخون افراد در روز مراجعه با

 111/13+11/50و در گروه دیابتی  113/33±25/11بود.

استفاده از فشارسنج استاندارد توسط کارشناس
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برابر با  235نفر بدست آمد که برای حصول اطمینان

یک ماه قبل آزمایش داده بودند ،استخراج و ثبت گردید.

شرفی و همکاران

ارتباط شادکامی با فشارخون و قند خون

جدول  -1مشخصات عمومی و پارامترهای آزمایشگاهی در افراد دیابتیک و غیردیابتیک

سن
نسبت دور کمر به دور باسن
کلسترول تام سرم
قند خون ناشتا
فشارخون سیستول
فشارخون دیاستول

انحراف معیار±میانگین
(حداکثر-حداقل)
03/34±15/55
()34-32
5/50±5/50
()5/01-1/13
230/34±44/02
()124-305
135/11±41/14
()10-215
123/13±13/55
()125-135
31/04±13/15
()155-105

انحراف معیار±میانگین
(حداکثر-حداقل)
00/51±12/22
()33-32
5/50±5/53
()5/33-1/50
231/31±33/53
()130-341
150/51±10/55
()15-120
111/31±25/14
()115-105
31/12±15/51
()05-115

عدم ابتال به دیابت (سالمت) با شادکامی با استفاده از

فشارخون بر اساس استانداردهای سالمتی در جدول 2

آزمون  t-testرابطه معنیداری نشان داد ( )P=5/512و

نشان داده شده است .در مطالعه حاضر بین شادکامی و

همچنین بر اساس آزمون همبستگی بین شادکامی و سن

فشار خون سیستولیک رابطه معنیداری وجود داشت.

هم رابطه معنیداری یافت شد (.)P=5/523, r= -5/142

میانگین شادکامی در افرادی که فشارخون نرمالی داشتند

طبق نتایج آزمون  t-testشادکامی با جنسیت و وضعیت

بیشتر بود و هر چه میزان پرفشاری خون باالتر بود

تأهل رابطه معنیداری نداشت ( .)P>5/50

میانگین شادکامی کمتر گزارش شد.

میزان شادکامی افراد مورد مطالعه (در هر دو گروه غیر
دیابتیک و دیابتیک) با پارامترهای آزمایشگاهی مانند
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متغیر

دیابتیک ()n =121

غیر دیابتیک ()n =121

ارتباط شادکامی با فشارخون و قند خون

شرفی و همکاران

جدول  -2رابطه شادکامی افراد هر دو گروه غیر دیابتیک و دیابتیک با پارامترهای آزمایشگاهی قند خون و فشارخون
مقادیر آزمایشگاهی

شادکامی*

قند خون ناشتا

غیر دیابتی
دیابتی
دیاب ی کن ل شده
دیاب ی

>355

67

337/51

37/59

355-316

91

339/31

35/33

355-316

95

339/5

35/95

<316

75

333/51

5/59

5/54

15/37

a

فشارخون سیستول
غیر دیابتی
فشار خون مال
پ ش پ فشاری خون
پ فشاری خون ه
پ فشاری خون ثا ویه
دیابتی
فشار خون مال
پ ش پ فشاری خون
پ فشاری خون ه
پ فشاری خون ثا ویه

>315

44

336/99

34/35

315-315

65

336/49

34/97

345-395

35

337/95

35/77

<365

4

59/67

15/55

>315

15

335/34

35/94

315-315

69

333/65

35/99

345-395

15

336/75

15/35

<365

5

351/67

16/15

5/556

5/146

* م ا گ نها ب ی سن تعدیل شده د

بحث

در مطالعه حاضر شادکامی با سن در افراد سالم و دیابتی

نتایج پژوهش حاضر نشان داد که شادکامی با عدم ابتال به

رابطه معکوس معنیداری داشت .بطوریکه با افزایش سن

دیابت ،فشارخون سیستولیک در گروه غیر دیابتی و قند

شادکامی کاهش پیدا کرد .نتایج مشابهی در مطالعه افراد

خون ناشتا در هر دو گروه رابطه معنیداری داشت و

دیابتی دیده شد ( .)21افزایش سن تا  00سالگی در

همچنین سن افراد هر دو گروه با شادکامی رابطه معنیدار

بزرگساالن آلمانی با کاهش کم شادکامی همراه بود ،اما در

معکوس نشان داد .هر چند بین شادکامی با کلسترول تام

سن  15-00سالگی چولگی صعودی پیدا مینمود که

سرم ،شاخص توده بدنی ،نسبت دور سر به دور باسن،

میزان شیب صعودی آن با میزان تحصیالت رابطه

فشارخون دیاستول و جنسیت در هر دو گروه مبتال به

معنیداری نشان داد ( .)22بررسی دیگری نشان داد که

دیابت و سالم رابطه معنیداری وجود نداشت.

رابطه سن و شادکامی از  05-25سال به صورت  Uشکل
ضعیفی است ،از  05سال تا  10سال شیب صعودی و بعد
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تعداد

میانگین

انحراف معیار

P-value

شرفی و همکاران

ارتباط شادکامی با فشارخون و قند خون

شکل است (.)23

سالم رابطه معنیدار داشت .مطالعات بسیار محدودی به

میانگین شادکامی در افراد دیابتی  113/33±25/11و در

بررسی شادکامی و قند خون ناشتا در میان افراد سالم و

غیر دیابتیها  111/13±11/50بود و بین شادکامی با

مبتال به دیابت پرداختهاند .بررسی  21روزه احساسات

سالمتی رابطه معنیداری دیده شد .نتایج یک بررسی

مثبت و منفی در افراد مبتال به دیابت نشان داد که

نشان داد که انسانها بدون داراییهای دنیوی میتوانند

احساسات منفی بر میزان قند خون روز بعد آنها اثرگذار

شاد باشند اما بدون سالمتی نمیتوانند .شادکامی در میان

است .درحالیکه این تاثیر در مورد احساسات مثبت بر قند

افراد سالمتی را افزایش میدهد ،و مطابق نظریه

خون روز جاری و روز بعد آنها تأثیرگذار نبود (.)21

فردریکسون 1اثر مثبت آن به ایجاد عوامل شادی کمک

بررسی انجام شده در میان مردان مبتال به دیابت در دو

میکند ،و احتماالً به شرایط زندگی سالمتر و همچنین

گروهی که انسولین دریافت میکردند و غیر انسولینی

حفظ و ایجاد رابطه اجتماعی حامی منجر میشود .از

نشان داد رضایت از زندگی و شادکامی در جنبههای

طرفی افراد شاد انتخابهای مناسبتر و اعتماد به نفس

مختلف کاری و خانوادگی در گروهی که انسولین دریافت

بیشتری دارند (.)24

میکردند نسبت به گروه دوم کمتر بود .بیشترین امتیازات

در برخی مطالعات مشخص شد که سالمتی در افراد شاد

گروه اول مربوط به رضایت روانی ،اجتماعی و زندگی

نسبت به کسانی که شادی کمتری دارند ،بیشتر است .از

زناشویی و در گروه دوم در رابطه با رضایت کاری و

آثار شادکامی ،میتوان به بهبود عملکرد سیستم ایمنی

زناشویی بودند ( .)23بررسی دیگری نشان داد که انسولین

بدن اشاره کرد ( ،)20همچنین مطالعه دیگری نشان داد

در سالمندان مبتال به دیابت نوع  2منجر به رضایت از

که افراد سالمی که رضایت بیشتری از زندگی داشتند،

درمان ،سالمت روان و خلقوخوی بهتر میشد ( .)25نتایج

تعداد دفعات مراجعه به پزشک کمتری داشتند که حاکی

بررسیها نشان داد که قند خون کنترل شده در افراد

از سالمتی بیشتر ایشان بود .این موضوع میتواند در

دیابتی که در پی تزریق انسولین به دست میآید به ارتقاء

کاهش هزینههای بهداشت و درمان کمککننده باشد

شادکامی منجر میشود.

( .)20مطالعهای در رابطه با افراد دیابتی نشان داد که

نتایج پژوهش حاضر نشان داد که شادکامی با فشارخون

احساسات مشاورههای روانشناسی و نظارت بر سالمت

سیستولیک در گروه غیر دیابتی رابطه معنیداری دارد،

روانی به عنوان بخشی از برنامه مراقبتهای سرپایی دیابت

هرچند که شادکامی با فشارخون دیاستولیک در هر دو

اثرات مطلوب در خلقوخوی بیماران داشت ،اگرچه اثری

گروه رابطه معنیداری نشان نداد .بلنچ فالور 2و همکاران

بر کنترل قند خون از جمله هموگلوبین  A1cو قند خون

در سال  2553با بررسی اطالعات  10555نفر از 10

ناشتا نداشت (.)21

کشور مختلف دریافتند که ملتهای شادتر سطح
فشارخون پایینتری داشتند ،بطوریکه فشارخون پائینتری

Frederickson

1
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از  10سال شیب نزولی دارد و در طول کل زندگی موجی

شادکامی با قند خون ناشتا در هر دو گروه دیابتیک و

ارتباط شادکامی با فشارخون و قند خون

شرفی و همکاران

شادترند دیده شد ،درحالیکه مردمان آلمان ،ایتالیا و

در افراد غیر دیابتی رابطه معنیدار معکوس گزارش شد و

پرتغال کمتر خوشحال بودند و از فشارخون باالتری نیز

امتیاز شادکامی با میزان قند خون ناشتا در هر دو گروه

برخوردار بودند ( .)35بررسی زنان بزرگسال مصر نشان داد

دیابتی و غیر دیابتی رابطه معنیدار نشان داد.

که احساسات مثبت یا شادکامی با کاهش بروز برخی از

از جمله محدودیتهای مطالعه حاضر بررسی گروه کوچک

بیماریها مانند فشارخون ،بیماری قلبی و چاقی همراه

دیابتی و غیر دیابتی بود .این مطالعه به صورت مقطعی در

است( .)31یک پژوهش انجام شده در ایران نشان داد که

مبتالیان به دیابت نوع  2انجام شد .پیشنهاد میشود

آموزش  3هفتهای شادکامی به شیوه فوردایس در میان

بررسیهای طوالنی مدت یا حتی مشابه در مبتالیان به

مبتالیان به فشارخون موجب افزایش شادکامی و کاهش

دیابت نوع  1و دیابت بارداری و مقایسه آن با افراد مبتال

فشارخون سیستولیک در مقایسه با گروه کنترل شد (.)32

به دیابت نوع  2و همچنین بررسی پارامترهای

بررسی آموزش شادکامی در افراد دیابتی نشان داد که

آزمایشگاهی بیشتر مانند

آموزش  15جلسهای شادکامی به روش فوردایس به

 VLDL,در مبتالیان به دیابت که به شناخت بیشتر

افزایش معنیدار شادکامی منجر شد (.)33

عوامل تأثیرگذار بر شادکامی کمککننده است ،انجام

نتایج این مطالعه بین شادکامی با میزان کلسترول تام

گردد.

رابطه معنیداری نشان نداد .نتایج مطالعه بوهم 1و

به منظور کنترل فشارخون به عنوان عامل مهم پیشگیری

همکاران که به بررسی  4555زن و مرد سالم 14-20

از بروز بیماریهای قلبی -عروقی باید آموزشهای الزم

سال پرداختند نشان داد افرادی که بیشتر خوشبین

جهت پیروی از سبک زندگی سالم با کنترل وزن ،پیروی

TG

از رژیم غذایی سالم و ورزش منظم روزانه در سطح جامعه

کمتری داشتند که هر دو در پیشگیری از بروز بیماری

برای افراد بزرگسال دیابتی و سالم انجام شود .با کنترل

قلبی نقش دارند .عالوه بر آن کاهش  BMIو افزایش

فشارخون و قند خون ناشتا در حد نرمال میتوان به ارتقاء

 HDLبا خوشبینی ارتباط داشت و با کلسترول تام رابطه

شادکامی و رضایت از زندگی و همچنین ارتقاء سالمت و

معنیداری نداشت ( )34که مشابه یافتههای مطالعه حاضر

کنترل عوارض ناشی از بیماریها دست یافت .عالوه بر آن

بود.

شادکامی به عنوان سبکی از زندگی جهت ارتقاء سالمتی

نتیجهگیری

در افراد دیابتی و غیردیابتی میتواند در برنامه های

پژوهش حاضر نشان داد افراد دیابتی با امتیاز شادکامی

سالمت کشور قرار گیرد.

بیشتر ،فشارخون پایینتر و قند و چربی خون مطلوبتری

تشکر و قدردانی

داشتند که میتواند ناشی از شیوه زندگی سالمتری باشد

از کلیه مسئولین مرکز غربالگری دیابت جنوب تهران،

که به دنبال شادکامی ایجاد میشود .امتیاز شادکامی در

دانشگاه علوم پزشکی قزوین و شرکتکنندگان در مطالعه

افراد مبتال به دیابت ،کمتر از افراد غیر دیابتی بود.

که ما را در انجام این پژوهش یاری کردند صمیمانه تشکر

هستند سطح ( HDL-Cکلسترول خوب) باالتر و

LDL, HDL, 2hBG, HgA1c

و قدردانی میشود.
1

Boehm
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در مردمان کشورهایی مانند دانمارک ،ایرلند و هلند که

همچنین برای میزان فشارخون سیستولیک با شادکامی

شرفی و همکاران

ارتباط شادکامی با فشارخون و قند خون
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