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  چکیده:

تـأثیر تحـت کشـورها تمـام درراسـنی هـاي گـروه تمـام تقریبـاً کـه اسـت پرهزینـه ومهـم بهداشـتی مشـکل یـک دیابـت مقدمه: 

چـاقیویفیزیکـفعالیـتعـدمنامناسـب،غـذاییرژیمقبیلاززندگیدر سبکمستمرتغییراتازناشیدیابتشیوعافزایش.قرارمـیدهـد

بــه ایـن   مبتالیانبرايهمپرهزینهبیماريیکدیابت. داردارتباطشدنصنعتیوشدنمکانیزهشهرنشینی،بااغلبکهباشدمیاسترسو

سـبک عوامـل ریسـک ارتبـاط نحوهداردکه،سعیخودسهمبهپژوهشاین. استدرمانیبهداشتیهايمراقبتسیستمبرايهموبیماري

  بسنجد.دونوعدیابتبیماريابرازندگی

بر آن پس از اطالع از بیماري در مرکـز بهداشـتی درمـانی     مؤثرو برخی عوامل  2تعیین سبک زندگی بیماران مبتال به دیابت نوع هدف:

  1933و  1392هايسالمینودر قزوین در 

ات از جهـ  2بک زندگی بیماران دیابت نـوع  که جهت بررسی س حاضر یک مطالعه توصیفی از نوع مقطعی می باشدپژوهش :روش کار

رکز تحت پوشش م 2است. جامعه پژوهش آن تمام افراد دیابتی نوع  شدهطراحیو فعالیت بدنی مختلف ازجمله شیوه ارتباط با دیگران، تغذیه 

بـر بـالغ کـه جمعیتـی   نـودر  تی درمانی می. مرکز بهداشمی باشد1393و1392هايسالدر شهرستان قزوین شهري مینودربهداشتی درمانی

 75مستند موجود در این مرکـز، بـیش از    و شواهدکه طبق آمار  شودمیرا شامل  کوثرونفر را تحت پوشش خود دارد مناطق مینودر 64000

مناسـب   هـاي راهبه مشاغل مختلف کارگري اشتغال دارند. شـناخت   گردند کهمیجمعیت آن را افرادي شامل سرپرستان خانوارهاي درصد از 

و کمک شایانی به سیستم آموزشـی   تواندمیاثرگذارند،  2به این قشر از جامعه و عواملی که در سبک زندگی بیماران دیابت نوع  رسانیاطالع

بک گیري از ابزار پرسشنامه استاندارد ساطالعات پژوهش حاضر با بهرهدر سبک زندگی این بیماران نماید. مؤثردر جهت عوامل  ریزيبرنامه

هـا بـه   نفر محاسبه شد. با آغـاز مطالعـه، پرسشـنامه    320گرفتند،بایست مورد مصاحبه قرار میآوري گردید. تعداد بیمارانی که میزندگی جمع

 لیک ساحداقل  –1از:  اندعبارتمعیارهاي ورود به مطالعه پایان یافت.  320تدریج تکمیل گردید و با رسیدن به رقم ترتیب ورود بیماران به

تحـت مـواردي همچـون آمـوزش، فرصـت       هـا آنسبک زندگی  نوعیبهگذشته باشد تا  هاآن2از زمان تشخیص قطعی بیماري دیابت نوع 

سـن شـایع    شدهانجامقرار داشته باشند، چراکه بر اساس تحقیقات  سال75تا  30در گروه سنی  هانمونه–2تغییرات احتمالی را داشته باشد. 

از  تـأثیر بـی نیـز سـبک زنـدگی     سـال 75سنین بـاالتر از   و درباشدمیسال  40تا  35مخصوصاًسالگی به بعد و  30از  2شروع دیابت نوع 

سال گذشته محـل زنـدگی و سـکونت    5در  -3. که با افزایش سن احتمال بروز بیشتري دارند، نخواهد بود هاییبیماريمداخالتی همچون 

  شده باشد. ترکمرنگجغرافیاییوقومیتی  تأثیرات، احتمال موردنظرزمان  گذشتباقزوین بوده باشد تا  شهردرهاآن

  آسم در نظر گرفته شد.وسرطان  ازجملهمزمن دیگر  هايبیماريوابتال به  شدهشناختهمعیارهاي خروج از مطالعه نیز داشتن اختالل روانی 

میداند کـه از تعامـل   رفتار تعریفقابلر اساس الگوهاي مشخص و سبک زندگی ب را " سبک زندگی"سازمان جهانی بهداشت واژهنتایج:

WHO. تعریـف  شـود میاقتصادي حاصل  –اجتماعی  هايموقعیتروابط اجتماعی، شرایط محیطی و  کنشبرهمشخصی،  هايویژگیبین 
فراد تمرکز کرد، بلکه باید شرایط اجتمـاعی  باید بر ا تنهانهشانزندگیبراي ارتقاي سالمتی و توانمند کردن مردم جهت تغییر سبک  گویدمی

سال بود و بین جنس و  55نتایج حاصل از یافته هاي پژوهش فوق حاکی از آن است که متوسط سن افراد مورد مطالعه را هم در نظر گرفت.

اشتن برنامه منظم ورزشی و عـدم  ابتال به بیماري تفاوت معنی داري مشاهده نمی گردد. عدم مطلوب بودن رژیم غذایی این گروه از افراد، ند

دسترسی یا ناتوانی در بهره گیري از کتب علمی و اینترنت که خود میتواند ناشی از سطح پایین سواد در این قشر از جامعه شهرستان قـزوین  

با این بیماري به سه دسـته   باشد، نیازمند توجه سیاستگذاران و برنامه ریزان سیستم بهداشتی درمانی است. همه اینها درحالی است که مقابله

  اقدام اساسی نیازمند است: تغذیه مناسب، داشتن فعالیت بدنی متعادل و رژیم دارویی.


