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Cele, problemy i hipotezy badawcze. Podstawowym celem rozprawy było zbadanie sposobu 

postrzegania własnej choroby i poczucia sensu życia oraz analiza zależności pomiędzy tymi 

zmiennymi a deklarowanym poczuciem odpowiedzialności za własne zdrowie w grupie pacjentów z 

cukrzycą typu 2 leczonych w warunkach ambulatoryjnych. W protokole badania uwzględniono 

czynniki socjodemograficzne oraz poziom hemoglobiny glikowanej jako markera wyrównania 

choroby. 

Zmierzając do zrealizowania celu badań sformułowano następujące główne problemy (pytania) 

badawcze: 

1. Czy w obrazie własnej choroby dominuje wśród pacjentów z cukrzycą typu 2 przekonanie o 

wpływie choroby na ich życie? 

2. Czy w strukturze przekonań dotyczących odpowiedzialności za własne zdrowie dominuje 

przekonanie o wpływie innych osób na stan zdrowia pacjentów z cukrzycą typu 2? 

3. Czy struktura przekonań osób z cukrzycą typu 2 dotyczących odpowiedzialności za własne zdrowie 

posiada charakter jednorodny? 

4. Czy występuje współzależność pomiędzy postrzeganiem własnej choroby a poczuciem 

odpowiedzialności za zdrowie? 

5. Czy występuje współzależność pomiędzy postrzeganiem własnej choroby a poczuciem sensu życia? 

6. Czy występuje współzależność pomiędzy postrzeganiem własnej choroby a wskaźnikami 

wyrównania cukrzycy? 

7. Czy występuje współzależność pomiędzy poczuciem odpowiedzialności za własne zdrowie a 

wskaźnikami wyrównania cukrzycy? 

Wykorzystując wyniki wcześniejszych doniesień i badań naukowych sformułowano  następujące 

hipotezy główne stanowiące wstępną próbę odpowiedzi na pytania badawcze: 

Hipoteza 1. W obrazie własnej choroby dominuje wśród pacjentów z cukrzycą typu 2 przekonanie 

o wpływie choroby na ich życie. 

Hipoteza 2. W strukturze przekonań dotyczących odpowiedzialności za własne zdrowie dominuje 

przekonanie o wpływie innych osób na stan zdrowia pacjentów z cukrzycą typu 2. 

Hipoteza 3. Struktura przekonań osób z cukrzycą typu 2 dotyczących odpowiedzialności za własne 

zdrowie nie posiada charakteru jednorodnego. 



Hipoteza 4. Występuje współzależność pomiędzy postrzeganiem własnej choroby a poczuciem 

odpowiedzialności za zdrowie. 

Hipoteza 5. Występuje współzależność pomiędzy postrzeganiem własnej choroby a poczuciem sensu 

życia. 

Hipoteza 6. Występuje współzależność pomiędzy postrzeganiem własnej choroby a wskaźnikami 

wyrównania cukrzycy. 

Hipoteza 7. Występuje współzależność pomiędzy poczuciem odpowiedzialności za własne zdrowie a 

wskaźnikami wyrównania cukrzycy. 

Zastosowane metody i grupa badana. W celu zweryfikowania hipotez badawczych wykorzystano 

następujące narzędzia: Kwestionariusz Percepcji Choroby – wersja skrócona (IPQ-Brief), 

Wielowymiarową Skalę Umiejscowienia Kontroli Zdrowia (MHLC - wersja B), Kwestionariusz Poczucia 

Sensu Życia (MLQ). Badanie przeprowadzono w grupie pacjentów chorujących na cukrzycę typu 2 

leczonych w warunkach ambulatoryjnych w poradniach diabetologicznych i nefrologicznych w 

Lublinie i Hrubieszowie w okresie od stycznia 2014 roku do kwietnia 2015 roku. Zestaw 

kwestionariuszy na zasadzie doboru ochotniczego wypełniły 152 osoby w przedziale wiekowym od 30 

do 91 roku życia (średnia 63,4 r.ż), w tym 88 kobiet (55%) oraz 69 mężczyzn (45%). Średnia wartość 

hemoglobiny glikowanej (HbA1c) wyniosła 8,01%.  

Analizę danych przeprowadzono wykorzystując nieparametryczne testy różnic. W przypadku 

porównań dotyczących dwóch grup posługiwano się testem U-Manna Whitneya. Porównania co 

najmniej trzech grup przeprowadzono przy wykorzystaniu testu ANOVA Kruskala-Wallisa a istotne 

statystycznie różnice zidentyfikowano w analizie post-hoc z zastosowaniem testu Najmniejszych 

Istotnych Różnic (NIR) Fishera. W identyfikacji istotnych statystycznie zależności pomiędzy zmiennymi 

zależnymi i niezależnymi zastosowano współczynnik korelacji rang Spearmana – rho. W celu pełnego 

wykorzystania danych uzyskanych podczas realizacji procedury badawczej przeprowadzono analizę 

skupień metodą k-średnich. Za przedział istotności statystycznej przyjęto przedział p<0,05. Analizy 

statystyczne przeprowadzono wykorzystując program Statistica 10.0 PL. 

Wyniki. Analizując uzyskane dane przy wykorzystaniu skali MHLC w całej badanej grupie stwierdzono, 

że dominującym wymiarem umiejscowienia kontroli zdrowia było przekonanie o wpływie innych 

osób na stan zdrowia respondentów. Mężczyźni chorujący na cukrzycę typu 2 w większym stopniu 

aniżeli kobiety byli przekonani o tym, że za stan własnego zdrowia odpowiadają oni sami. W zbiorze 

danych pozyskanych przy pomocy kwestionariusza IPQ-Brief dominowało przekonanie o 

przewlekłości choroby. Najniższe wartości średnie uzyskano dla czynników opisujących negatywne 

konsekwencje choroby dla sfery emocjonalnej pacjenta. Kobiety w odróżnieniu od mężczyzn 

dostrzegały większy wpływ cukrzycy typu 2 na ich życie. Pacjenci deklarujący posiadanie 

wykształcenia na poziomie podstawowym w większym stopniu zamartwiali się własną chorobą aniżeli 

osoby z wykształceniem średnim i wyższym. Wraz z wyższym poziomem wykształcenia malało 

również odczuwanie negatywnego wpływu choroby na życie pacjenta i na jego stan emocjonalny. 

W procesie identyfikacji zależności pomiędzy zmiennymi stwierdzono umiarkowanie silną, istotną 

statystycznie, korelację o dodatnim kierunku zależności pomiędzy poziomem hemoglobiny 

glikowanej a postrzeganiem cukrzycy przez pryzmat jej przewlekłości. Stwierdzono także, że ci 

pacjenci którzy charakteryzują się wyższymi wartościami hemoglobiny glikowanej w większym 

stopniu są przekonani o ponoszeniu odpowiedzialności za własne zdrowie.  



Zidentyfikowano dwie istotne korelacje o dodatnich kierunkach zależności pomiędzy czynnikiem 

opisującym kontrolę wewnętrzną w skali MHLC a postrzeganiem cukrzycy typu 2 przez pryzmat 

możliwości jej kontrolowania i rozumienia. Czynnik MLQ opisujący obecność sensu w życiu osoby 

badanej dodatnio korelował z przekonaniami o kontrolowaniu własnej choroby i skuteczności jej 

leczenia oraz z rozumieniem jej istoty. Stwierdzono również korelację o ujemnym  kierunku 

zależności pomiędzy przeświadczeniem o obecności sensu w życiu a zamartwianiem się własną 

chorobą. Istotne statystycznie korelacje o dodatnim kierunku zależności zidentyfikowano pomiędzy 

czynnikiem kwestionariusza MLQ wyrażającym poszukiwanie przez osobę badaną sensu życia a 

odczuwaniem negatywnych wpływów choroby na życie pacjenta i jego stan emocjonalny. 

Zgodnie z przyjętą metodologią analizy statystycznej opartej o analizę skupień grupowania 

obserwacji metodą k-średnich wyłoniono trzy skupienia.: 

Skupienie nr 1. Typ kontroli zdrowia silny z dominacją wpływu innych (64 pacjentów) 

Skupienie nr 2. Typ pomniejszający rolę przypadku (46 pacjentów) 

Skupienie nr 3. Typ słaby z dominującą rolą przypadku (42 pacjentów) 

Stwierdzono, że pacjenci o silnym typie kontroli zdrowia z dominacją wpływu innych w istotnie 

większym stopniu odczuwali objawy własnej choroby aniżeli osoby pomniejszające rolę przypadku w 

zakresie poczucia odpowiedzialności za własne zdrowie. Na podstawie analizy macierzy korelacji dla 

poszczególnych skupień stwierdzono, że hipoteza o istnieniu zależności pomiędzy postrzeganiem 

własnej choroby a poczuciem odpowiedzialności za własne zdrowie potwierdziła się w pełni w 

odniesieniu tylko do tych pacjentów którzy przejawiali typ kontroli zdrowia pomniejszający rolę 

przypadku. Jednocześnie stwierdzono, że zależności pomiędzy przekonaniami o poszukiwaniu sensu 

życia a postrzeganiem cukrzycy typu 2 jako własnej choroby są charakterystyczne dla pacjentów o 

silnym typie kontroli zdrowia z dominacją wpływu innych. 

Wnioski.  

1. W obrazie cukrzycy typu 2 jako własnej choroby dominuje przekonanie o jej przewlekłości. 

2. W strukturze przekonań dotyczących odpowiedzialności pacjentów za własne zdrowie 

dominowało w badanej grupie przeświadczenie o wpływie innych osób na zdrowie pacjenta. 

3. Struktura przekonań osób z cukrzycą typu 2 dotyczących odpowiedzialności za własne 

zdrowie nie posiada charakteru jednorodnego. 

4. Zależności pomiędzy poczuciem odpowiedzialności za własne zdrowie a postrzeganiem 

cukrzycy typu 2 są charakterystyczne dla pacjentów o typie kontroli zdrowia pomniejszającym rolę 

przypadku.   

5. Występuje związek pomiędzy poczuciem sensu życia a postrzeganiem cukrzycy typu 2 jako 

własnej choroby. 

6. Zależności pomiędzy przekonaniami o poszukiwaniu sensu życia a postrzeganiem cukrzycy 

typu 2 jako własnej choroby są charakterystyczne dla pacjentów o silnym typie kontroli zdrowia z 

dominacją wpływu innych.  

7. W badanej grupie pacjenci przejawiający wyższy poziom przekonań o ponoszeniu 

odpowiedzialności za własne zdrowie charakteryzowali się gorszymi parametrami wyrównania 

cukrzycy.  



8. Płeć oraz poziom wykształcenia są modyfikatorami postrzegania cukrzycy typu 2. 

 

Summary 

 

PERCEPTION OF ILLNESS IN THE CONTEXT OF RESPONSIBILITY FOR OWN HEALTH AMONG PATIENTS 

WITH TYPE 2 DIABETES 

 

Aims, problems and research hypotheses. The basic aim of this dissertation was to determine the 

perception of one’s own illness and the sense of meaning in life and the analysis of the relationship 

between these two variables and the claimed sense of responsibility for one’s own health among 

patients with type 2 diabetes treated in an outpatient setting. The study protocol included socio-

demographic factors and the level of glycated hemoglobin as an indicator of disease control 

 

Aiming to achieve the research’s objectives the following problems (research questions) were 

identified: 

1. Is the image of type 2 diabetes dominated by the believe of its impact on the patients’ lives.   

2. Is the belief about the influence of others on the health of type 2 diabetes patients prevalent 

in the structure of beliefs concerning responsibility for one’s own health? 

3.  Is the structure of beliefs of people with type 2 diabetes about the responsibility for their 

own health uniform in nature? 

4. Is there a correlation between the perception of one’s own disease and responsibility for 

one’s own health  

5. Is it possible to observe a correlation between the perception of one’s own disease and the 

feeling of meaning of life 

6. Is there a correlation between the perception of one’s own disease and the indicators of 

diabetes control  

7. Is it possible to establish a correlation between a sense of responsibility for one’s own health 

and the indicators of diabetes control  

 

Using the results of previously conducted research, the following hypotheses were constructed in an 

initial attempt to answer research questions.  

Hypothesis 1. The image of one’s own health among patients with type 2 diabetes is dominated by 

the belief about the impact of the disease on their lives 

Hypothesis 2. The belief that others influence the health of type 2 diabetes patients is dominant in 

the structure concerning the responsibility for one’s own health. 

Hypothesis 3. The structure of beliefs of type 2 diabetes patients concerning the responsibility for 

their own health is not uniform in nature  



Hypothesis 4. A correlation exists between the perception of one’s own disease and the sense of 

responsibility for one’s own health 

Hypothesis 5. A correlation exists between the perception of one’s own disease and a sense of 

meaning in life. 

Hypothesis 6. A correlation exists between the perception of one’s own disease and the indicators of 

diabetes control  

Hypothesis 7. A correlation exists between a sense of responsibility for one’s own health and the 

indicators of diabetes control  

 

Applied methods and the study group. The following tools were used in order to verify the 

established hypotheses: The Illness Perception Questionnaire - Brief (IPQ-Brief) The Multidimensional 

Health Locus of Control (MHLC) Scales (ver. B) The Meaning in Life Questionnaire (MLQ). The study 

was conducted among patients suffering from type 2 diabetes treated in outpatient diabetes and 

nephrology clinics in Lublin and Hrubieszów from January 2014 to April 2015. A voluntary 

questionnaire was filled out by152 respondents, 88 women (55%) and 69 men (45%), all aged 30 to 

91 (average 63.4). The average glycated hemoglobin (HbA1c) value reached 8.01%.  

Data analysis was conducted using non-parametric variable tests. To compare two groups the Mann-

Whitney U test was applied. In order to compare three groups, the ANOVA Kruskal-Wallis test was 

used and significant differences were identified in a post-hoc analysis with the application of Fisher's 

Least Significant Difference (LSD) Test. In identifying statistically significant correlations between 

dependent and independent variables the Spearman's rank correlation coefficient was used. In order 

to make use of the data collected through the study period entirely, the k-Means Clustering has been 

applied. Statistically significant differences were established at p<0.05. Statistical analyzes were 

performed using the Statistica 10.0 PL.  

Results. Analyzing the obtained data, using the MHLC scale, it was discovered that the belief about 

the influence of others on one’s own health was prevalent in the whole group. Men suffering from 

type 2 diabetes to a greater extent than women were convinced that they are responsible for their 

state of health. In the data set obtained using the IPQ-Brief Questionnaire, a conviction of the chronic 

nature of the disease was prevalent. The lowest average values were obtained for factors describing 

negative consequences of the disease on the patients’ emotional sphere. Women, unlike men 

noticed a greater impact of type 2 diabetes on their lives. Respondents with grade school education 

to a greater extend worried about their disease than those with secondary or higher education. 

Increased level of education decreased the feeling of the negative impact of the disease on the 

patient’s life and his/her emotional state.  

In the process of identifying correlations between variables, a moderately strong, statistically 

significant positive correlation was observed between the level of glycated hemoglobin and the 

perception of diabetes through the prism of its chronicity. It was also discovered that patients 

characterized by higher glycated hemoglobin levels to a greater extend were convinced about being 

responsible for their own health.  

Two essential positive correlations were established between factors describing internal control (on 

a MHLC scale) and the perception of type 2 diabetes through the prism of possibilities of controlling 

and understanding it. The MLQ factor, describing the presence of meaning in life correlated positively 

with the belief about the possibility of controlling the patients’ disease, the effectiveness of 



treatment and understanding its essence. On the other hand, a negative correlation was observed 

between the beliefs about the presence of meaning in life and worrying about one’s own illness. 

Statistically significant positive correlations were identified between the factors of the MLQ 

questionnaire expressing the search for the meaning in life and the feeling of a negative impact of 

the disease on the patient’s life and his/her emotional state.  

According to the adopted method of statistical analysis based on the k-Means Clustering 3 clusters 

were created 

Cluster no. 1. Strong health control type with a dominance of the influence of others (64 patients)   

Cluster no. 2. Type diminishing the influence of chance (46 patients) 

Cluster no. 3 Weak type with a dominant role of chance (42 patients) 

It has been revealed that the strong health control type respondents with a dominance of the 

influence of others to a greater extend felt the symptoms of their disease than those who reduced 

the influence of chance in terms of being responsible for one’s own health. Based on the analysis of 

the correlation matrix for individual clusters it was stated that the hypothesis about the existence of 

a relationship between the perception of the disease and the sense of responsibility for one’s own 

health was confirmed only for those patients who exhibited a type deprecating the role of chance. 

Simultaneously, it was revealed that the relationship between the belief about the search for 

meaning in life and the perception of type 2 diabetes as one’s own illness were characteristic of 

patients with strong health control type with a dominance of the influence of others 

 

Conclusions: 

1. The image of type two diabetes as one’s own disease is dominated by the belief in its 

chronicity  

2. The structure of beliefs concerning the responsibility of patients for their own health was 

dominated by the conviction about the influence of others 

3. The structure of beliefs of people with type 2 diabetes is not uniform in nature 

4. The relationship between the sense of responsibility for their own health and the perception 

of type two diabetes are characteristic of patients who diminish the role of coincidence 

5. There is a correlation between the sense of meaning in life and the perception of type 2 

diabetes as one’s own disease 

6.  The relationship between the search for meaning in life and the perception of type two 

diabetes as the patients’ own disease is characteristic of respondents with strong health control type 

with a dominance of the influence of others 

7. In the study group, patients exhibiting a higher level of beliefs about bearing the 

responsibility for their own health were characterized by worse parameters of   diabetes control 

8. Gender and education level are modifiers of the perception of type 2 diabetes. 

 


