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 چکیده

 یکرو به افزایش استت   جهان  ستراستر که بروز و شتیوع نن در  متابولیک استت اختالالت از  گروهی  بیماری مزمن ودیابت یک زمینه:  

  ستوال  به پاست   در  حاضتر  مطالعه استت   هیپوگلیستمی و متعاقبا ترس از هیپوگلیستمی  دو نوع  دیابت  به مبتال افراد در  مهم عارضته

 است   شده انجام معنوی  سالمت با هیپوگلیسمی از ترس ارتباط  چگونگی

 باشد دو می نوع  دیابتی بیماران در سالمت معنوی  با هیپوگلیسمی از ترس ارتباط تعیینهدف مطالعه حاضر هدف مطالعه: 

  شیوه به  که های مراکز نموزشی درمانی بوعلی و والیتدرمانگاه بیمار مبتال به دیابت نوع دو مراجعه کننده به 380تعداد  روش کار:  

 ستوالی 18 پرستشتنامه  دو توصتییی شتدند  از همبستتگی نوع از  تحلیلی توصتییی مطالعهو وارد این  انتخاب دستترس در  گیرینمونه

 (SWB)   الیستتون  و پولوتزین  ستتوالی ستتالمت معنوی 20و  HSF-II_(wory_subscale_persian) ترس از هیپوگلیستتمی  

 و  پیرسون همبستگی هایروش   گردید تحلیل  و  تجزیه  ،4 0 4 نستخه  R  افزارنرم از  استتیاده  با  نوریجمع  از  پس  هااستتیاده شتد  داده

  با   چندگانه و  ستاده خطی  رگرستیون  هایروش  همچنین   شتد استتیاده  کمی  فاکتورهای ارتباط شتدت گیریاندازه منظور به  استپیرمن

 شد   لحاظ درصد  پنج معناداری سطح مراحل  تمامی در   گردید استیاده  پاس  متغیر روی بر  متغیرها اثر  شناسایی  هدف

میانگین نمره ستالمت ها زن بودند   نن %2/64ستال بود و    89/56±42/11کنندگان در این پژوهش  میانگین ستنی شترکتیافته ها:  

دیتابتت   بته  بیمتاران مبتال  بته    58/89+32/14معنوی در  بیمتاران مبتال  از هیپوگلیستتتمی در  ترس  نمره  میتانگین  دیتابتت  بود  

بود  همچنین بین ستالمت معنوی و ترس از هیپوگلیستمی با استتیاده از ضتریب همبستتگی پیرستون رابطه م بت و  12/16+34/13

 (=001/0P) .داری وجود داشتمعنی

بد؛  یابا توجه به نتایج حاصتل از مطالعه حاضتر، با افزایش نمره ستالمت معنوی ترس از هیپوگلیستمی نیز افزایش مینتیجه نهایی:  

 استت فردی به منحصتر نیروی معنوی  ستالمت  اماافزایش ستالمت معنوی تاثیری بر کاهش ترس ناشتی از افت قند خون ندارد،    اگرچه

تر شتدن این شتود مطالعات بیشتتری در زمینه روشتنکند و پیشتنهاد میمی همکاری انستان  اجتماعی و روحی جستمی،  ابعاد  با که

 ارتباط انجام شود 

 دو سالمت معنوی، دیابت نوع  هیپوگلیسمی،  از ها: ترسکلید واژه 
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Abstract 

Objective: Diabetes is a chronic disease and a group of metabolic disorders that its incidence and 

prevalence is increasing worldwide. An important complication in people with type 2 diabetes is 

hypoglycemia and the consequent fear of hypoglycemia. The present study was conducted in 

response to the question of how the fear of hypoglycemia is related to spiritual well-being.  

Methods: A total of 380 patients with type 2 diabetes referred to the clinics of Buali and Velayat 

educational centers who were selected by available sampling method and entered into this 

descriptive-analytical descriptive correlational study. Two questionnaires of 20 questions of fear 

of HSF-II_ hypoglycemia (wory_subscale_persian) and 18 questions of spiritual well-being of 

Polutzin and Ellison (SWB) were used. Data were analyzed using R software version 4.0.4. 

Pearson and Spearman correlation methods were used to measure the intensity of quantitative 

factor correlation. Also, simple and multiple linear regression methods were used to identify the 

effect of variables on the response variable. At all stages, a significance level of five percent was 

considered. 

Results: The mean age of participants in this study was 56/89 ± 11/42 years and 64/2% of them 

were women. The mean score of spiritual well-being in patients with diabetes was 89/58 + 14/32. 

The mean score of fear of hypoglycemia in patients with diabetes was 13/34 + 16/12. There was 

also a positive and significant relationship between spiritual well-being and fear of hypoglycemia 

using Pearson correlation coefficient (P <0.05). 

Conclusion: According to the results of the present study, with increasing spiritual health score, 

the fear of hypoglycemia also increases; Although increasing spiritual health has no effect on 

reducing the fear of hypoglycemia, spiritual health is a unique force that cooperates with the 

physical, mental and social dimensions of human beings and further studies are suggested to clarify 

this. Make more connection with the sample size. 

Keywords: Fear of hypoglycemia, spiritual well-being, type 2 diabetes 

 

 

 

 

 



 

Qazvin University of Medical Sciences 

School of Nursing & Midwifery 

Thesis submitted to achieve the Degree of M. Sc. 

In Critical Care Nursing 

Title 

The relationship between fear of hypoglycemia and spiritual well-being  in type 2 diabetic 

patients in selected center of qazvin univercity  medical science 

2020-2021 

Under supervision of: 

Dr. Leili Yekefallah  

Advisers: 

Dr. Maryam Javadi 

Dr. Ahad Alizadeh  

By: 

Mahnaz Moradi 

Month & year 

2021-09-28 

 

 


