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Introduction: The aim of this study was to design an integrated protocol based on self-care in
web form and to evaluate the validity of this protocol among type 2 diabetic patients.
Materials and Methods: In terms of the type of study, this study is in the category of caseindividual studies with A-B project and its statistical population consisted of type 2 diabetic
patients with an age range of 17-80 years. By purposeful sampling method, three type 2 diabetic
patients were selected and asked to enter the designed site and first answered the three
questionnaires of self-care, quality of life of diabetic patients and psychological well-being and
recorded their blood sugar level (HbA1c) and then enter the treatment process, which was
designed on the web in the form of 5 sessions. The collected data were analyzed using Spss-21
software based on visual analysis and descriptive statistics.
Results: During visual analysis of the data graphs, the subordinate self-care protocol was
effective in three type 2 diabetic patients. Thus, this treatment protocol has been able to reduce
blood sugar, increase quality of life and increase psychological well-being in people with type 2
diabetes.
Conclusion: Considering that there is currently no definitive treatment for diabetes, the use of
self-care based treatment protocols that can include medical and psychological cases is very
effective in lowering blood sugar in these patients and preventing complications of the diabetes
mellitus.
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Extended abstract

D

iabetes is a heterogeneous metabolic disorder characterized by hyperglycemia (hyperglycemia)
that is caused by either impaired insulin secretion, insulin dysfunction, or both. Chronic
diabetes hyperglycemia often comes with relatively long-term consequences such as thinning
arteries that further affect eyes, kidneys and nervous system as well as increased risk of cardiovascular
disease (CVD). This disease is one of the greatest health threats of 21st century. In fact, World Health
Organization has called it a silent epidemic. This disease also causes many other health, social, and
economic problems for patients. Therefore, self-care could been effective or even ultimate method in
controlling diabetes and improving patients’ quality of life. Two most important types of diabetes are
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insulin-dependent diabetes, known as type 1, and non-insulin-dependent diabetes, known as type 2.
According to etiology of diabetes, it is classified into 4 types. However, the main purpose of early
diagnosis and treatment of diabetes is to prevent relevant complications. Since diabetes has no absolute
treatment, it is very important to focus on patient guidance and awareness. Therefore, in this study we
have designed, implemented, and validated an integrated web-based self-care protocol.
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Materials and Methods
The present study is an applied research. This research is conducted in two stages: first, designing a
self-care protocol that is based on web as well as its preliminary validation and then determining the
effectiveness of proposed self-care protocol against parameters such as blood glucose index, quality of
life, and psychological well-being. This research is based on case-individual method with A-B plan
while statistical population includes type 2 diabetic patients within 17-80 years age. Moreover, Selfcare activities questionnaire 1994 (SDSCA), 1994 Diabetes dependent quality of life scale (ADDQoL),
and psychological welfare questionnaire (W-BQ12) 1994 were applied on 60 patients with type 2
diabetes.
Data analysis: Collected data is analyzed using SPSS-21 software based on visual analysis and
descriptive statistics.
Results
According to obtained results, our proposed integrated web-based protocol demonstrated acceptable
validity (0,71). In other words, it can be used to increase self-care in type 2 diabetic patients. Also, using
this online treatment protocol could lead to lower blood sugar, increase in quality of life as well as
enhancing psychological well-being in type 2 diabetic patients.
Conclusion
Regarding the purpose of this study and considering the fact that there is no absolute medical treatment
for diabetes, the application of web-based self-care-treatment protocols that could integrate both
medical and psychological considerations is very effective in lowering blood sugar and preventing
further complications.
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چکید
مقدمه :مطالعه حا ضر باهدف طراحی پروتکل یکپارچه نگر مبتنی بر خود مراقبتی به شکل تحت وب و برر سی روایی ای پروتکل
در بی بیماران دیابتی نوع دو صورت گرفت.
مواد و روشها :ای پژوهش به لحاظ نوع طرح در دسوووته پژوهشهای مورد-منفردبا طرح  A-Bاسوووت و عامعه رماری رن را
بیماران دیابتی نوع دو با محدوده سنی  17-80ساو تشکیل میدادند .به شیوه نمونهگیری هدفمند تعداد سه بیمار دیابتی نوع دو
انتخابشده و از رنها خواسته شد وارد سایت طراحیشده شوند و در ابتدا به سه پرسشنامه خود مراقبتی ،کیفیت زندگی بیماران
دیابتی و بهزیستی روان شناختی پاسخ داده و میزان قند خون خود ( )HbA1cرا ثبت کنند و سپس وارد پروسه درمان شوند که
به شکل تحت وب و در قالب  5علسه طراحیشده بود .دادههای عمعروریشده با استفاده از نرمافزار  Spss-21و بر اساس تحلیل
دیداری و شاخصهای رمار توصیفی مورد تجزیهوتحلیل قرار گرفت.

بدی صورت که ای پروتکل درمانی توان سته منجر به کاهش قند خون ،افزایش کیفیت زندگی و افزایش بهزی ستی روان شناختی
در افراد مبتال به دیابت نوع دو شود.
نتیجه گیری :با توعه به اینکه برای بیماری دیابت درمان قطعی فعال وعود ندارد ،اسوووتفاده از پروتکل های درمانی مبتنی بر
خودمراقبتی که بتواند موارد پزشووکی و روانشووناختی را با ه در بر داشووته باشوود در کاهش قندخون ای بیماران و پیشووگیری از
عوارض بیماری بسیار موثر خواهد بود.
کلمات کلیدی :خودمراقبتی ،پروتکل تحت وب ،دیابت نوع دو.
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ن تایج :طی تحل یل د یداری نمودار داده ها ،پروت کل خود مراقبتی ت حت وب در مورد سوووه بی مار د یابتی نوع دو اثربخش بود.
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دیابت اختالو متابولیک ناهمگونی اسووت که از طریه هیپرگلیسوومی
( )hyperglycemiaنا شی از اختالو تر شح ان سولی ( ،)insulinنقص
در عملکرد ان سولی یا هر دو ای موارد م شخص می شود [ .]1امروزه
د یا بت بهعنوان یکی از مه تری مشوووکالت ب هداشوووتی-در مانی و
اعتماعی و اقتصادی عهان محسوب می شود [ ]2دیابت نوع  2معمو ًال
با رژی غذایی مناسب ،ورزش و در صورت لزوم با قرص کنترو میشود
[ .]3طی دهه های گذشووو ته نهریه ها و مدو های متعددی درزمی نه
تبیی پیروی و دیگر رفتارهای بهداشووتی به ارا ه چارچوبهای نهری
پرداخ تهاند .عال دیابت ممک اسوووت مبه باشووود و بیمار اغلب
نمی توا ند روابط بی بی ماری و عال را تشوووخیص د هد .در د یا بت
برخالف ب سیاری از بیماریهای مزم دیگر ،عوارض زودرس و دیررس
مرتبط ه ستند ،تخفیف یا کنترو عال حاد میتواند از شروع عوارض
دیررس پیشوووگیری کند و یا رن را به تأخیر بیاندازد .مدیریت متمرکز
بر عال رو شی برای برنامهریزی رموزش خود مراقبتی در عهت نیازها
و کمک به رنها برای کنترو بیماریشووان در طوو زمان میباشوود .با
تو عه به اهم یت خود مراقبتی؛ مدو های خود مراقبتی مت فاوتی در
درمان بی ماری ها وعود دارند ،ازعم له مدو مفهومی ( Conception
 ،)self-care modelموودو مراقبووت پیگیر ( The Chronic Care
 ،)Modelالگوی توانمندسوووازی خانواده محور ،مدو سوووازگاری روی
( ،)Roy adaptation modelمدو باور ب هداشوووتی ( The Health
 )Belief Modelو درای بی یکی از عامعتری مدوهای مطرحشووده
مدو اطال عات –انگیزش –م هارت های رف تاری ( )IMBمطرحشوووده
است .که با به عاریت گرفت عناصر نهریههای قبلی ،الگوی قابلتعمی
و مقرونبه صرفهای را ارا ه کرده ا ست که فی شر و فی شر رن را بهعنوان
یک الگوی نهری برای تبیی رفتارهای با سوووالمتی ،بهویژه پیروی از
توصیههای درمانی معرفی کردهاند [ .]4در بی مدوهای خود مراقبتی
در دیابت مدو اطالعات -انگیزش -مهارتهای رفتاری (information-
 )motivation-behavioral skills modelبیشوووتری اسوووت فاده را
درزمینهٔ مراقبتهای روان شناختی و پز شکی را دا شته ا ست [ ]5در
پروتکلهای طراحیشوووده بر اسووواس  IMBکه در مورد بیماریهای
مزم طراحی و اعراشووده بود [ ،]6عموماً تأکید بر سووه بخش اصوولی
اطالعات و ،انگیزش ،و مهارتهای رفتاری بوده ا ست .بنابرای در مورد
بی ماری مزمنی همچون د یا بت نیز اهم یت دارد که به ب حث خود
مراقبتی پرداخته شوووود و با توعه به اینکه دیابت بیماری اسوووت که
متغیرهای روانشووناختی بسوویاری را در برمیگیرد مدو  IMBاگرچه
نسبت به سایر مدوهای خود مراقبتی کاملتر است ولی دربرگیرندهی
همه متغیرهای روانشووناختی مرتبط با دیابت نیسووت ،بنابرای نیاز به
طراحی پروت کل یک پار چه نگر مبتنی بر خود مراقبتی برای بی ماران
دیابتی نوع دو که درصووود باالیی را در بی بیماران دیابتی شوووامل
میشووود ،احسوواس میشووود .علت انتخاب مدو اطالعات -انگیزش-
م هارت های رف تاری ( ،)IMBدر ای پژوهش بهعنوان مدو پا یه در
طراحی پروتکل یکپارچه نگری که پیش رو خواهی دا شت ،ای ا ست
که ای مدو ازعمله مدوهای رموز شی ا ست که به صورت کوتاهمدت
به کار گرفته میشوووود ،همچنی مداخلهای که بر اسووواس ای مدو
صورت میگیرد یک مداخله مطابه با نیازهای گروه بیماران ا ست ،لذا

ازرنجاییکه ا ستفاده از ای مدو ه برای رموز شگران با صرفهتر بوده و
ه با عث افزایش دانش ،انگیزه و م هارت های رف تاری درزمی نهٔ
مراقبت از خود میشوووود .بهعنوان پایه برای طراحی پروتکل یکپارچه
نگر قرار خواهی داد ،و با تو عه به م حدود یت ای مدو و در نهر
نگرفت سووایر عوامل روانشووناختی ،با بررسووی سووایر مدوها ،عوامل
روانشووو ناختی مه و م ثر در دیابت با توعه به پیشوووی نه پژوهش
اسوووتخراد شووود ند و به مدو پا یه (information-motivation-
 )behavioral skills modelاضووافه شوودند .عواملی همچون :افکار،
خود کارا مدی ( با تو عه به مدو مفهومی مدیر یت خود در د یا بت)،
ارزشها (مدو اعتقاد بهداشتی) (مدو خود مراقبتی اورم Orem Self
 ،)Care Modelهی جان ها ،رف تار ( مدو  ،)IMBاسوووترس ،نگرانی و
اضطراب (مدو فرضی از عوامل مستقی و غیرمستقی م ثر بر دیابت)،
روابط اعتماعی (بر اسوواس مدو مراقبت پیگیر) ،اعتمادبهنفس ،تعیی
هدف (مدو توانمندسوووازی خانواده محور)(مدو انگیزش و اطالعات و
رفتار) .همانطور که گفته شووود یکی از راه های کنترو دیابت انجام
رفتارهای خود مراقبتی اسوووت .رموزش ناکافی ،نامنه و سووو باالی
بیماران از عوامل م ثر ضووعف در خود مراقبتی بیماران دیابتی اسووت،
بیماران دیابتی بایستی نقش اساسی در درمان خود داشته باشند [.]7
در دوره معا صر ،در شرایط تهدید ویروسهای فراگیری مانند کرونا یا
حوادث طبیعی مثل سیل و زلزله ،خدمات سالمت الکترونیک ،امکان
مهمی تأمی سووالمت عمومی ،اع از پیشووگیری ،رصوود ،تشووخیص،
اولویتبندی اقدامات ،درمان و پیگیری اسوووت در حوزه «سوووالمت
الکترونیکی» ،کاربرد فناوریهای موبایل ،مفهوم «سوووالمت همراه» را
مطرح کرده که باهدف بهبود سالمت عمومی گسترشیافته است .ای
مفهوم برای نخ ستی بار تو سط الکس مینارایان و ا ستپانیان در ساو
 2000مطرح شووود و پسازرن عموم یت یا فت [ .]8د یا بت یکی از
بیماری هایی اسوووت که سوووه عمده درمان رن به عهده خود بیمار
واگذارشده است و عمل امکانپذیر نیست که در تمام ساعات شبانهروز
بیمار تحت نهارت پز شک و م س سات درمانی با شد ،بنابرای رموزش
ای گونه بیماران درزمینه مراقبت از خود عهت کاهش دادن م شکالت
نا شی از بیماری شان ضروری به نهر میر سد .بهعالوه هنوز به اهمیت
خود مراقبتی در کنترو بیماری و عوارض رن توعه مناسووب و مطلوب
نمیگردد .لذا با ان جام رف تارهای صوووحیح ما ق ند کنترو ق ند خون،
رعایت رژی غذایی ،دارویی ،و قبوو مسووویولیت از طرف خود بیمار،
بسیاری از عوارض بیماری کنترو میگردد .یکی از علل پیشگیری و یا
تعویه عوارض حاد و مزم دیابت ،شوووناسوووایی بهموقع رن و مراقبت
صوووحیح بیماران از خود عهت کنترو م ثر و علوگیری از پیشووورفت
بیماری اسووت .در ای راسووتا انجم دیابت رمریکا عنوان میکند افراد
مبتالبه دیابت حتماً باید در مورد مراقبت و درمان توسووط خودشووان،
رموزش ببین ند تا بروز عوارض د یا بت در مورد مسوووا ل مختلف ای
بیماری ازعمله مراقبت از خود موعب پیشوووگیری از عوارض دیابت،
افزایش طوو عمر و سازگاری فرد و کاهش هزینههای درمانی میشود.
بدون شوووک چنی اهدافی نیازمند رموزش پویا و مسوووتمر اسوووت
بهطوریکه هرگونه کوتاهی در رفتارهای خود مراقبتی بیماران دیابتی
میتواند منجر به افزایش عوارض ناشوووی از بیماری شوووود با توعه به
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در ای پژوهش از طرح ت جربی مورد م ن فرد (تووک –رزمود نی)
( )single-subjectا ستفاده شده ا ست .در طرح های منفرد همچون
پژوهش های کمی از روش های زیر برای حصووووو مهار رزمایشوووی
استفاده میکنند :بررسی اعتبار ،مشاهده های رزمایشگر از رفتارهای
رزمودنی ،مشووواهدات مکرر رفتارهایی که باید تغییر یابد ،توصووویف
تف ضیلی عمل رزمای شی به منهور اینکه اعازه تکرار پیدا کند و تکرار
اثر موقعیت رزمایشوووی درون رزمایش .ای در حالی اسوووت که در
پژوهش های موردی به شوودت بر داده های کیفی تأکید میشووود و در
یک موقعیت میدانی اعرا میشوووند [ ]11عامعه رماری ای پژوهش
افراد مبتال به د یا بت نوع دو بود ند که به مراکز مربوط به انجم
دیابت شوووهر تهران ،مراععه کرده بودند .انتخاب افراد بر اسووواس
نمونه گیری هدفمند از بی افراد مراععه کننده به مراکز مربوطه در
بازه زمانی بهم  1399تا فروردی  1400صورت گرفت .بازه زمانی
انتخاب نمونه یک عامل تأثیرگذار بر پژوهش نیسوووت ،اما محدود
کردن بازه ز مانی می توا ند از ای جاد وار یانس خ طا ( به دل یل ت فاوت
فصوول و زمان) پیشووگیری نماید از عامعه رماری ذکرشووده سووه نفر
به عنوان نمونه با روش هدفمند انتخاب شدند .سپس به سه نفر فرم
اطالعات عمعیت شناختی محقه ساخته و مقیاس کیفیت سالمت

] [ DOR: 20.1001.1.24764930.1400.7.1.4.0

روش کار

 ،)of lifeبهزی ستی روان شناختی (،)well-being questionnaire
پرسووشنامه خالصووه فعالیت های خود مراقبتی دیابت ( Summary
 )of diabetes self-care activitiesداده شد .قبل از اعرای پروتکل
و بعد از اعرای پروتکل متغیرهای مربوطه سنجیده شدند .همچنی
میزان قند خون افراد قبل مطالعه و بعد مطالعه سنجیده شد .از بی
افراد مراععه کننده به مراکز زی ر نهر انجم دیابت شهر تهران  3نفر
که با توعه به مالک های ورود به پژوهش ،واعد شووورایط پژوهش
حاضوور بودند ،انتخاب شوودند .ای طرح دارای سووه مرحله خط پایه،
مداخله و پس رزمون بود که طی  5علسوووه درمان انفرادی (60-90
دقیقهای) برگزار شوود .و هر علسووه در یک هفته برگزار شوود چراکه
افراد با ید ت کالیف مدنهر را اعرا و در قسووو مت موردنهر سوووا یت
بارگذاری کن ند .پس از ات مام پروت کل که  5هف ته زمان برد دوباره
ابزارهای پژوهش اعرا شد .تهیه و رماده سازی پروتکل یکپارچه نگر
مبتنی بر خود مراقبتی شوووا مل مرا حل زیر بود :اب تدا پژوهش های
خارعی و داخلی مرتبط با مسوویله خود مراقبتی و متغیرهای مرتبط
با رن در مورد بیماری دیابت نوع دو مرور شد .محور ا صلی پژوهش
کووه پژوهشهووا ی مرتبط بووا خود مراقبتی در بیموواران دیووابتی و
متغیرهای روان شناختی مرتبط ا ست که برای تدوی پروتکل به کار
گرفته شووود .به منهور طراحی پروتکل و محتوای اولیه رن ،عالوه بر
مرور ادبیات پژوهشی و نهری موعود ،از صاحبنهران و متخصصی
حوزه در مان د یا بت که درزمی نهٔ در مان د یا بت نوع دو اطال عاتی
منا سبی دارند ،بهره بردی و محتوای طراحی شده برای متخ ص صی
ار ساو شد و با ا ستفاده از شاخصهای ارزیابی پروتکل ،اعتبار یابی
محتوایی رن موردبررسووی قرار گرفت .شوواخصها ی مورد ارزیابی به
شووورح ذیل اسوووت-1:میزان انطباق با نهریه و مدو -2.IMBمیزان
انطباق با اصووووو و فرایند درمان خود مراقبتی -3میزان انسوووجام
محتوای پروتکل طراحی شده -4مرتبط بودن تکالیف طراحی شده در
هر -توالی ،نتایج مربوط به نمرهگذاری ارزیابان که به صورت  1تا 10
خواهد بود ارا ه خواهد شوود .با توعه به نهر  6متخصووص ای حوزه
روایی محتویی برای هر علسوووه محاسوووبه شووود به هر متخصوووص
پر س شنامه شاخص روایی محتویی ( )CVIو ن سبت روایی محتویی
( )CVRداده شد و درنهایت برای هر عل سه ای شاخصها محا سبه
شووود و با توعه به اینکه برای هر علسوووه شووواخص روایی محتویی
( )CVIو نسووو بت روایی محتویی ( )CVRاز  ./79باالتر بود (طبه
عدوو تصووومی گیری  ]12[ )CVI,CVRب نابرای روایی محتویی
تا ید شووود .در ای پژوهش برای تجز یه وتحل یل داده ها از تحل یل
دیداری نمودارها ،شوواخص روند ،ثبات ،درصوود دادههای ه پوش و
درصوود دادهها ی غیر ه پوش اسووتفاده شوود .ابتدا دادهها بهصووورت
نمودار رسوو شوود (برای هر شوورکت کننده دادههای مربوط به سووه
موقعیت خط پایه ،مداخله و پیگیری به ترتیب روی نمودار رسووو
گردید) ،سپس محفهه ثبات و روند برای نمودارهای هر شرکتکننده
در موقعیت خط پایه و مداخله رسووو گردید و بعد با اسوووتفاده از
شوواخص روند و ثبات ،میزان روند و ثبات ،م یزان ثبات و عهت روند
دادهها مشووخص شوود و درنهایت با اسووتفاده از روش تحلیل درون
موقعیتی و بی موقعیتی به تحلیل تأث یر متغیر مسوووتقل و وابسوووته
(بررسی فرضیههای پژوهش) پرداخته شد.

] [ Downloaded from hrjbaq.ir on 2023-01-09

اینکه در اکثر مطالعات انجام شده ،هزینههای باالی درمان ،د ستر سی
محدود به مراکز ارا هدهنده مراقبتهای خاص بیماران مبتالبه دیابت
و فقدان برنامههای رموزشی متناسب با نیاز رنها ،بهعنوان موانع انجام
خود مراقبتی در ای بیماران در نهر گرفته شده است [ .]9بنابرای  ،به
نهر میرسووود بی ماران د یابتی ن یازم ند رموزش هایی در حوزه خود
مراقبتی هستند و از طرفی داشت برنامه خود مراقبتی تحت وب و در
فضای مجازی مزایایی همچون عدالت در ارا ه خدمات سالمت به دلیل
دسووترسووی مردم به تلف همراه هوشوومند و فضووای مجازی حتی در
دورافتادهتری نقاط کشووور دارد ،باعث ترویج سووبک زندگی سووال و
تشوووویه مردم برای ایجاد تغییرات مثبت برای انجام رفتارهای سوووال
میشووود .همچنی در نهر گرفت متغیرهای مربوط و م ثر در کنترو
ای بیماری نقش بسیار مهمی دارد؛ که در ای مطالعه متغیرهای م ثر
در پروتکل گنجانده خواهند شد تا الگوی کاملتری برای خود مراقبتی
بیماران دیابتی در اختیار داشوووته باشوووی  .همچنی بتوانی مراقبت
سوووال مت کارر مدتری را با تو عه به ارت با طات بهموقع و کاهش
مشووواورههای غیرضوووروری و هزینههای سوووالمت برای بیماران فراه
کنی ؛ چراکه ابزارهای خودارزیابی و تشخیص از راه دور سالمت همراه
در تشخیص مسا ل مربوط بهسالمت اهمیت زیادی دارد و دادههایی را
در اختیار تأمی کنندگان خدمات مراقبت سوووالمت قرار میدهد تا
بتوانند بهموقع مداخله م ثری نمایند؛ بنابرای اسووتفاده از پروتکلهای
درمانی و یا خود مراقبتی که ضم تحت وب بودن بتواند روند بیماری
را کنترو کند در عامعه و شرایط کنونی بسیار ضرورت دارد و با توعه
به نقش مه سووالمت همراه طبه تعریف سووازمان بهداشووت عهانی
( )2011که در مطالعات مختلفی که به بررسی مدوهای خود مراقبتی
تحت وب پرداختهاند ،تا ید شده ا ست [ ]10ساو ا صلی ای مطالعه
ای ا ست که ریا پروتکل یکپارچه نگر خود مراقبتی طراحی شده تحت
وب برای بیماران دیابتی نوع دو از روایی قابل قبولی برخوردار است؟

واب سته به دیابت ( The audit of diabetes-dependent quality
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جدول  :1خالصهای از پروتکل یکپارچه نگر تحت وب مبتنی بر خود مراقبتی
دستور جلسه

جلسه
جلسه اول

افزایش رگاهی و بررسی تأثیر عدم مراقبت از خود

جلسه دوم

توعه به ارزشها و پرداخت به عنبههای مثبت و منفی ارزشها (بازاریابی خود)

جلسه سوم

رگاهی در مورد تأثیر هیجانها بر دیابت ،شناسایی و چالش افکار منفی ،تأثیر استرس بر دیابت و رشنایی با ف های مدیریت
استرس
رشنایی با عوارض دیابت ،رشنایی با تفاوت نگرانی و اضطراب ،شناخت تأثیر روابط اعتماعی بر دیابت ،یادگیری شیوههای افزایش
حمایت اعتماعی
شناسایی موقعیتهای وسوسهبرانگیز درزمینهٔ تغذیه ،شناسایی اهداف ،نحوهی تعیی اهداف درست ،رماده شدن برای تغییر

جلسه چهارم
جلسه پهجم

پرسننشنن ها مهی خالصننه ف لات یت های خود مراقبتی د یا بت؛

 -مقیاس کیفیت زندگی وابسننته به دیابت ) (ADDQoL5ای

به صوووورت اولیه در مطالعه ی سوووازمان عهانی بهداشوووت که برای
ارز یابی در مان های عد ید در مدیر یت د یا بت ان جام گرف ته بود،
طراحی گردید [ .]18مقیاس اولیه دارای  22گویه ( )W-BQ22و
چ هار سووواخ تاری عاملی بود .خرده مق یاس های رن افسوووردگی،
ا ضطراب ،انرژی و بهزی ستی مثبت را اندازه گیری می کردند .خرده
مقیاس های افسردگی و اضطراب از مقیاس های زونگ ریشه گرفته
بود .پرسووشوونامه ی  22س و الی بهزیسووتی بر نشووانه های شووناختی
حاالت خلقی تمرکز داشووت .از گویه هایی که بر حاالت عسوومانی
تأکید داشووتند به ای علت اعتناب گردید که در بیماری هایی نهیر
دیابت ممک ا ست رلودگی وعود دا شته با شد به ای صورت که
ن شانه های ع سمی از قبیل خ ستگی و فقدان ا شتیاق ممک ا ست
به عای افسووردگی از شوورایط عسوومانی حاصوول شووده باشوود .طی
ترعمه ی ژاپنی مقیاس  ، W-BQ22ای مقیاس به نسوووخه ی 12
گویه ای (  )W-BQ12با سه خرده مقیاس تبدیل گردید :بهزی ستی
منفی ( ،) NWBانرژی و بهزیستی مثبت ( .) PWBتغییرها ساختار
مق یاس را بهبود بخشووو ید و مو عب حذف گو یه های زا د گرد ید
(برادلی .) 2000 ،اعتبار همگرایی ای ابزار با همبسووتگی باالی رن
با ابزارهای چون مقیاس ا ضطراب صفت ،پر س شنامه سالمت SF-
 36و مقیاس افسووردگی بیمارسووتانی تا ید شووده اسووت .ازرنجاکه
شاخص حاوی هیو گویه ی ویژه ی دیابت نی ست ،انتهار می رود که
ای مقیاس برای استفاده در مورد افرادی که دیگر شرایط مزم را
دارا هسووتند نیز مناسووب باشوود [ .]19ویژگی های روان سوونجی
پرسشنامه ی بهزیستی (  )W-BQ12روی  94نفر بیمار دیابتی نوع
دو در ایران موردبررسی انجام گرفت [.]17
شاخص قهد خون :میزان  Hba1cبهدسووترمده از رزمایش خون در
بیماران دیابتی

1

4

2

5

Summary of diabetes self-care activities
Reliability
3
validity

Internal Consistency
The audit of diabetes-dependent quality of life
6
-well-being questionnaire

مجله پژوهش سالمت ،دوره  ،7شماره ،1صفحات 11-1

] [ DOI: 10.52547/hrjbaq.7.1.1

مقیاس  19س ال ی برای سنجش کیفیت زندگی مبتالیان به دیابت
سوواخته شووده اسووت و نشووان می دهد که هر عنبه از دیابت از دید
بیمار چقدر بر زندگیاش اثر گذاشته است .هر ریت در یک مقیاس
پنج درعه ای نمره گذاری می شود و نمره گذاری از ( + 1اثر مثبت) تا
( -3اثر بسویار منفی) اسوت و برای نرماو کردن و قابلیت مقای سه
نمره خام کیف یت ز ندگی ،با ید رت به نمره اثر هر فرد را در رت به
اهم یت رن ضووورب کرد .ای مق یاس از روایی و اعت بار م ناسوووبی
برخوردار ا ست .ویکری ،ضرایب پایایی هم سانی درونی  19مقیاس
ای پرسووشوونامه را که بر روی  179بیمار مبتالبه دیابت اعراشووده
بود ،بی  0/75تا  0/96گزارش کرده اسوووت که حاکی از پایایی

پر سش نامه بهزی ستی روان شهاختی :پر س شنامه ی بهزی ستی
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(1)SDSCAشووواخص  25سووو الی خودگزارشدهی فعالیتهای خود
مراقبتی یکی از معتبرتری ابزارهای موعود عهت ارزیابی فعال یت های
خود مراقبتی مبتالیان به دیابت اسوووت که وضوووعیت انجام رژی (5
س او) ،ورزش ( 2س او) ،رزمایش قند خون ( 2س او) ،مراقبت از پا
( 5س او) ،تبعیت از دستورات دارویی ( 3س او) و سیگار کشیدن (5
س او) را در مبتالیان مورد ارزیابی قرار میدهد .نمرهگذاری به صورت
محاسوووبه فراوانی روزهای هفته از  0تا ( 7صوووفر هیو روز هفته و 7
هرروز هفته اعرا کرده) محا سبه می شود .نتایج یک مطالعه فرا تحلیل
نشووان داد که ای مقیاس از اعتبار2و روایی3مناسووبی برخوردار اسووت
[ .]13رلفوای کرونبوا در نمونوه ایرانی برای کول مقیواس و خرده
مقیاسهای هفتگی ،ماهانه و سووواالنه به ترتیب  0/84 ،0/95 ،0/95و
 0/74به دسووت رورد که نشوواندهنده همسووانی درونی قابلقبوو ای
مقیاس اسووت [ .]14توبرت و همکاران ،همسووانی درونی4ای ابزار را با
استفاده از همبستگی بی گویهها مناسب و از  0/47تا  0/80به دست
روردند .عالوالدی و همکاران [ .]15درزمینهٔ تحلیل عاملی مقیاس
( )KMO=0/70, p<0/001نشووان دادند که عاملها منطبه با نسووخه
اصوولی بود و درمجموع  %81از واریانس کل را تبیی کردند که گویای
روایی مقیاس است.

] [ Downloaded from hrjbaq.ir on 2023-01-09

ابزار انداز گیری عبارت بود از:

مطلوب ای پر س شنامه میبا شد [ . ]16پور شریفی و همکاران نیز
پایایی هم سانی درونی مقیاس های ای پر س شنامه را بی  0/65تا
 0/94و پایایی کل پرسوووشووونامه را با اسوووتفاده از ضوووریب رلفای
کرونبا  0/96 ،گزارش کردهاند [.]17
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مراعع با مراععه به وب سووایت طراحی شووده به نشووانی diabet-

 care.irدر صفحه ابتدایی فرد مشخصات خود را وارد می کند و در
صفحات بعد پر سش نامه ها را باید تکمیل کند تا بتواند به صفحات
بعدی برود .هر علسوه به نحوی طراحی شوده اسوت که ابتدا کلی
توضوویحی را فرد رپلود می کند و سووپس س و االت موردنهر تکمیل
می شووود و تکلیف هر علسووه بارگذاری شووده اسووت که در صووورت
تکمیل مراعع می تواند به علسووات بعدی رهنمون شووود .ضووم
اینکه در هر صفحه چنانچه س الی ایجاد شود و در برخی عل سات
که نیازمند گفت وگوی رنالی است مراعع با کلیک گزینه واتساپ
مسووتقیماً به درمانگر متصوول شووده و موارد موردنهر چه به صووورت
تصویری و چه صوتی در اختیار مراعع قرار می گیرد.

یافتهها

جدول  :2شاخصهای توصیفی نمرات متغیرهای پژوهش به تفکیک دو گروه و سه مرحله پژوهش
متغیر

اوو
دوم
سوم
اوو
دوم

217
247
301
42
32

202
198
214
63
59

201
199
218
61
59

سوم

32

57

38

اوو
دوم
سوم
اوو
دوم
سوم

14
16
6
28
24
23

22
21
20
44
41
41

22
21
20
44
43
31

شاخص قهد خون

کیفیت زندگی

بهزیستی روانشهاختی

رفتارهای خود مراقبتی

جدول  :3اطالعات توصیفی متغیرها ،به تفکیک مرحله برای سه رزمودنی
متغیر

شرکتکههد

شنننا خص ق هد

خنن

پسآزمون

پایه

درصننننند

درصننننند

ب ه بودی

کا هش یا

نسنن بت به

افننزایننش

خ پایه

نسنن بت به

پیگیری

در صد بهبودی

در صد کاهش  /افزایش

نسننبت به خ

نسبت به خ پایه

پایه

خ پایه

سوم

32

57

43/86%

78/13

38

15/79%

18/75

بنهنزیسننن تی

اوو

14

22

36/36%

57/14

22

36/36%

57/14

روانشهاختی

دوم
سوم

16
6

21
20

23/81%
70%

31/25
233/33

21
20

23/81%
70%

31/25
233/33

رف تار های خود

اوو
دوم
سوم

28
24
23

44
41
41

36/36%
41/46%
43/90%

57/14
70/83
78/26

44
43
31

36/36%
44/19%
25/81%

57/14
79/17
34/78

خون
کیفیت زندگی

مراقبتی
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اوو
دوم
سوم
اوو
دوم

217
247
301
42
32

202
198
214
63
59

%7
25%
41%
33/%33
45/76%

6/91
19/84
28/90
50/00
84/38

201
199
218
61
59

%8
24%
38%
31/15%
45/76%

7/37
19/43
27/57
45/24
84/38

] [ DOR: 20.1001.1.24764930.1400.7.1.4.0

شرکتکههد

پیشآزمون

پسآزمون

پیگیری

] [ Downloaded from hrjbaq.ir on 2023-01-09

نمونه پژوهش شووامل سووه شوورکتکننده بود .نفر اوو زن ،تحصوویالت
کارشووناسووی ارشوود ،متأهل و  27سوواو سوو داشووت .نفر دوم مرد،
تح صیالت دیپل  ،مجرد و  38ساله بود و نفر سوم نیز زن ،تح صیالت
کارشناسی ،متأهل و  53ساو س داشت.
ن تایج یاف ته های توصووویفی متغیر های پژوهش به تفک یک سووووه
شرکتکننده در عدوو  2ارا هشده است.
نتایج در عدوو  2ن شان داده ا ست که در همه متغیرهای پژوهش هر
سه شرکتکننده در مرحله پسرزمون و پیگیری نسبت بهپیش رزمون
بهبود نشوووان دادهاند و نمرات در مرحله پیگیری نیز نزدیک به نمرات
در مرحله پسرزمون ا ست که ن شان میدهد اثرات پروتکل درمانی در
مرحله پیگیری نیز اثربخش باقیمانده است.

سوسن ساالری و همکاران /طراحی پروتکل یکپارچه نگر تحت وب مبتنی بر خود مراقبتی و بررسی روایی آن
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جدول  :4میانگی  ،انحراف استاندارد ،شاخص درصد بهبودی ،شاخص درصد کاهش یا افزایش نسبت به خط پایه و  dکوه در پسرزمون
متغیر
شاخص قهد خون
کیفیت زندگی
بننهننزیسنننتننی
روانشهاختی
ر ف تار های خود
مراقبتی

انحراف ملیار

میانگین

انحراف ملیار

پایه

خ پایه

پسآزمون

پسآزمون

میانگین خ
255/00

42/57

204/66

8/33

24/%60

35/33

5/77

59/67

3/06

40/%79

12/00
25/00

5/29
2/64

21/00
42/00

1/00
1/73

درصد بهبودی

42/%86
40/%48

درصد

شاخص d

کاهش/افزایش

کوهن

19/%74

1/98

68/%89

5/51

%75
%68

2/86
7/78

جدول  :5میانگی  ،انحراف استاندارد ،شاخص درصد بهبودی ،شاخص درصد کاهش یا افزایش نسبت به خط پایه و  dکوه در پیگیری

19/%22

1/85

49/%08

1/87
2/86
2/90

پایه

خ پایه

پیگیری

پیگیری

شاخص قهد خون

255/00

42/57

206/00

10/44

23/%79

کیفیت زندگی

35/33

5/77

52/67

12/74

32/%92

12/00

5/29

21/00

1/00

42/%86

%75

25/00

2/64

39/33

7/23

36/%43

57/%32

بننهننزیسنننتننی
روانشهاختی
ر ف تار های خود
مراقبتی

بحث
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پژوهش حاضر باهدف بررسی روایی پروتکل یکپارچه نگر خود مراقبتی
تحت وب در بی بیماران مبتالبه دیابت نوع دو می باشووود .یافته اوو
پژوهش نشوووان داد که ای پروتکل منجر به کاهش قند خون در بی
بیماران دیابتی میشود .ای یافته همسو با تحقیقات محقه و همکاران
[ ]20رقا موالیی و همکاران [ ]21تانکاو [ ]22در یک مطالعه قبل و
بعد روی بیماران دیابتی که در یک کارگاه رموزشووی پنجروزه شوورکت
کرده بود ند ،که به افراد میرمو خت که چگو نه بتوان ند فرای ند خود
مراقبتی مناسووبی داشووته باشووند ،کیفیت زندگی بیماران را افزایش و
میزان اضوووطراب و افسوووردگی و ق ند خون را کاهش داده بود .برای
رموزش به بیماران دیابتی ا ستفاده از روشهایی که بیماران م شارکت
بیشتری داشته باشند بسیار حا ز اهمیت است [ .]23دیابت یک منبع
تنش برای افراد مبتال است که عالوه بر اثرات سوء عسمی با اثر منفی
روانی همراه اسوووت که درمان و کنترو بیماری را برای رنان دشووووار
ساخته است ،درنتیجه اثرات مخربی بر کیفیت زندگی رنان دارد [.]24

سووازمان بهداشووت عهانی ،سووالمت را بهعنوان عدم وعود بیماری و
تندرسوووتی عسووومی ،روانی ،اعتماعی و معنوی تعریف کرده بنابرای
مو ضوع کیفیت زندگی به صورتی که شاخص مه در پژوهش بالینی
مطرح گردیده اسووت حاو کیفیت زندگی مرتبط با سووالمت ،ارزشووی
است که فرد بهرغ تأثیری که بیماری ،عراحت یا درمان برکنشوری،
ادراکها و فرصوووت های اعتماعی او دارند ،برای زندگی قا ل اسوووت.
ب نابرای اهم یت دارد الگو های خود مراقبتی بتوا ند با عث افزایش
کیفیت زندگی در بیماران دیابتی شوووود .در ای مطالعه پروتکل خود
مراقبتی منجر به افزایش بهزیستی روانشناختی در افراد شد و در طی
پیگیری روند ثابتی در بیماران داشووت .افرادی که احسوواس بهزیسووتی
باالیی دار ند بهطور ع مده هی جا نات مثبتی تجر به میکن ند و از
رو یداد های پیرامون رن ها ارز یابی مثبتی دار ند ،در حالی که افراد
بااح ساس بهزی ستی روانی پایی  ،وقایع را نامطلوب ارزیابی میکنند و
بیشووتر هیجانات منفی تجربه میکنند .بهزیسووتی روانشووناختی در
بیماران مبتالبه دیابت دارای اهمیت بوده وعدم مراقبت از خود ،کنترو
نام ناسوووب رن و افزایش عوارض دیابت منجر به کاهش بهزیسوووتی
روانشوووناختی میگردد .بیماران مبتالبه دیابت به هیجان های منفی
مانند اسووترس ،ترس ،خشوو و غیره حسوواس هسووتند و ای افراد در
تنهی هیجانهای خود مشووکلدارند و تجربه احسوواسووات منفی مانند
استرس ،خش  ،سرخوردگی ،ناامیدی ،ترس و افسردگی در رنان بسیار
معموو میبا شد .بنابرای چنانچه برنامهای منجر به افزایش بهزی ستی
روانشووناختی شووود نقش مهمی در کنترو بیماری ای بیماران دارد.
ای یافته با پژوهش ابوالقاسووومی و همکاران [ ،]25مولوی و همکاران
[]26؛ یزدی و همکاران []27؛ هافمنو همکاران [ ،]21راعر و همکاران
[ ]28همخوانی دارد .در ای مطالعه ای پروت کل خود مراقبتی باعث
افزایش رفتارهای خود مراقبتی در بی بیماران دیابت نوع دو شده بود.
که کاپتوکس و همکاران [ ]29در مقاله فرا تحلیل به بررسوووی RCT
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بر اساس دادههای عدوو  3به نهر میرسد که در متغیرهای بهزیستی،
کیف یت ز ندگی ,و خود مراقبتی برای سوووه رزمودنی ،پس از در مان،
افزایش اتفاق افتاده است و در مورد شاخص قند خون با کاهش روبهرو
هسووتی  .و برای متغیر شوواخص قند خون کاهش اتفاق افتاده اسووت.
برای بررسوووی دقیهتر ای تغییرات عوودوو  2نمرات خط پووایووه و
پسرزمون در هر متغیر بر اسووواس شووواخص های میانگی و انحراف
استاندارد ،درصد بهبودی ،درصد کاهش نمرات و شاخص و برای متغیر
شاخص قند خون کاهش اتفاق افتاده ا ست .برای برر سی دقیهتر ای
تغییرات عدوو  2نمرات خط پایه و پسرزمون در هر متغیر بر اسوواس
شوواخصهای میانگی و انحراف اسووتاندارد ،درصوود بهبودی ،درصوود
کاهش نمرات و شاخص  dکوه بیماران نشان دادهشده است.

درصد بهبودی

] [ Downloaded from hrjbaq.ir on 2023-01-09

کاهش/افزایش

کوهن

انحراف ملیار

میانگین

انحراف ملیار

متغیر

میانگین خ

درصد

شاخص d

سوسن ساالری و همکاران
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مالحظات اخالقی
مقاله حاضر مستخرد از پایاننامه دکتری روانشناسی بالینی است که
از م عاو نت پژوهشوووی دانشووو گاه مربو طه کد اخالق به شووو ماره
 IR.SHAHED.REC.1400.033را دریافت کرده است.

محدودیتها
ای پژوهش بووهرغ همووه نقوواط قوت همچون سووووایر پژوهشهووا
م حدود یت هایی دارد که با ید در پژوهش های ری نده موردتو عه قرار
بگیرد :ازعمله اینکه فرد باید سطح سواد الزم عهت ا ستفاده از اپ و
انجام تکالیف مربوطه را دارا باشد همچنی دسترسی به اینترنت وعود
داشته باشد .پیشنهاد میشود در تحقیقات رتی ،در حوزه خود مراقبتی
دیابت بیشتر به حوزه درمانهای روانشناختی پرداخته شود ،چراکه با
توعه به اینکه دیابت بیماری اسوووت که درمان قطعی ندارد و از طرفی
عوامل روان شناختی ب سیار تأثیرگذار ا ست بنابرای بهتر ا ست به ای
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در یک عمعب ندی نهایی میتوان گفت با توعه به نقش مه عوامل
روانشوووناختی همچون حمایت روانی –اعتماعی ،عقاید بهداشوووتی،
نگرش بهدا شتی ،خود کاررمدی ،اعتمادبهنفس ،هدفگزینی ،و ضعیت
اقتصوادی –اعتماعی و فاکتورهای رفتاری یا روش زندگی هسوتند که
مطالعات مختلف تأثیر رن ها را بر کنترو دیابت تا ید کرده اسوووت.
می توان به اهمیت ای مسووویله پی برد که نقش هریکی از ای عوامل

در پایان از کلیه شووورکتکنندگان که ما را در انجام ای پژوهش یاری
کردند تقدیر و تشکر مینمایی .

] [ Downloaded from hrjbaq.ir on 2023-01-09

نتیجهگیری

تشکر و قدردانی

] [ DOR: 20.1001.1.24764930.1400.7.1.4.0

های صوووورت گرفته در مورد خود مراقبتی در بیماران مبتالبه دیابت
نوع دو از سوواو  1993تا سوواو  2016پرداختند که بیشووتری مسوویله
کنترو قند خون و کیفیت زندگی درای بی مطرح بود .که در ای فرا
تحلیل  459مطالعه در  33کشور کنتروشده تصادفی موردبررسی قرار
گرفت و درنتیجه مشخص شد بیشتری اثربخشی ای برنامههای خود
مراقبتی باعث کنترو کوتاه مدت قند خون در بیماران دیابت نوع دو
می شود .کارپنترو همکاران [ ]30در مقاله مروری به برر سی مداخالت
خود مراقبتی در بیماران دیابتی پرداختهاند .در ای مقاله مواردی که
در خود مراقبتی مطرحشووده اسووت بررسووی کرده اسووت که عبارتاند
از -1:مصوواحبههای انگیزشووی  -2حمایت مربی و همسوواالن -3درمان
حل مسیله -4مداخالت مبتنی بر فنّاوری  -5ذه رگاهی و رموزش به
بیماران در مور بیماری -6درمان شوووناختی رفتاری -7برنامههای ارتقا
سبک زندگی .در ای مقاله عنوان شده است که برخی از ای مداخالت
تأثیر ک تا متوسووطی بر الگوی خود مراقبتی بیماران داشووتند منتهی
بهطور کل استفاده از ای مداخالت در بهبود کلی فرایند خود مراقبتی
م ثر بوده اسووت .در ای مطالعه ای پروتکل در افزایش رفتارهای خود
مراقبتی بی ماران د یابتی م ثر بود .در تبیی ای یاف ته میتوان گ فت
رموزش گروهی خود مراقبتی توانسوووته اسوووت بر باورها و طرز تفکر
بیماران در خ صوص اهمیت رفتارهای خود مراقبتی در کنترو عوارض
بیماری و بهبود سوووالمت بیماران موفه عمل کند .پراواتی و همکاران
[ ،]31چانکوا و همکاران [ ]32است .عون و همکاران در مطالعهای که
بهمنهور طراحی سوویسووت خود مراقبتی به شووکل اپ تلف همراه بر
اسووواس الگوی  imbبود به مطالعه  19بیمار دیابتی پرداختند ای اپ
که  6منوی مشووخص برای موارد خود مراقبتی داشووت برای اندروید 4
به باال طراحی شد که اثر رن برای کنترو قند خون تا ید شد و منجر
به افزایش فعال یت های خود مراقبتی در بیماران دیابتی شووود [.]23
ازعمله نقاط قوت ای پژوهش میتوان به ای نکته اشووواره کرد که با
تو عه به این که مه تری هدف در مانی در بی ماران د یابتی ،کنترو
متابولیک اسووت .پایی روردن میزان قند خون به حد مطلوب و ارتقای
کیف یت ز ندگی بی ماران د یابتی اسووووت .رایجتری رز مایش برای
در عهب ندی کنترو م تابول یک ،ا ندازهگیری هموگلوبی گلیکوژی له
( )HbA1Cا ست .که با کنترو رن میتوان از عوارض دیابت علوگیری
کرد .در ای مطالعه با رموزش روشهای خود مراقبتی (اع از پز شکی
و روانشووناختی) ای مسوویله بهخوبی مدیریت و کنترو شوود .عالوه به
رای رموزش میتواند در تغییر رفتارهای بهدا شتی و شناخت و درک
بهتر فرد از بیماری م ثر واقع شود و از ایجاد عوارض پی شگیری کند و
یا رن را به تأخیر بی ندازد ،ب نابرای ای پروت کل با عث ک مک به
ت صمی گیری در ست بیماران ن سبت به و ضعیت سالمت خود گردیده
است.

در بیماری دیابت بسویار حا ز اهمیت اسوت .از طرفی با توعه به اینکه
خود مراقبتی برای بی ماران د یابتی مه تری روش کنترو و مدیر یت
بیماری ا ست ،در برر سی پژوهشها با ای خأل پژوه شی روبهرو شدی
که همه پروتکل های مربوط به خود مراقبتی در بیماران دیابتی تنها
شامل م سا ل پز شکی و تغذیه ا ست همچون (رژی غذایی ،کنترو پا،
میزان قند خون ،فعالیت بدنی و ورزشوووی ،کنترو چاقی) می باشووود.
بنابرای با توعه به اهمیت مسا ل روانشناختی در پروتکل طراحیشده
موارد روانشوووناختی مه و م ثر اضوووافه گردید و ازرنجاکه با توعه به
شرایط حاو حاضر و بیماری کووید  ،19بیماران با دشواریهایی عهت
چ کاب و رموزش رف تار های خود مراقبتی همراه بود ند ،ای پروت کل
عهت د ستر سی ر سانتر به شکل تحت وب طراحی شد و درنتیجهی
اعرای پروتکوول بیموواران بووا افزایش کیفیووت زنوودگی و بهزیسوووتی
روانشووو ناختی و افزایش اطال عات درزمی نه خود مراقبتی (در ع هت
کنترو بی ماری) و کاهش ق ند خون در مرح له پسرزمون و ث بات در
مرح له پیگیری رو بهرو شووود ند .کنترو د یا بت ن یاز به فه دانش و
اطال عات الزم درزمی نه چگونگی در مان دارد و عدم اطالع از رو ند
کنترو بیماری ممک اسوووت منجر به کاهش اعتمادبهنفس بیمار در
کنترو بیماری شووود .اگر دیدگاه بیمار نسووبت به بیماری بهعنوان یک
بیماری خطرناک و غیرقابلکنترو تغییر نماید گام مهمی در کنترو
بیماری خود بردا شته ا ست که ای مه با اطالعات قرار داده شده در
پروت کل مبتنی بر خود مراقبتی محقه میشوووود .اعرای روش های
رموزش خود مراقبتی که با مشووارکت و محوریت بیمار انجام میشووود،
میتواند نقش مهمی در اتخاذ رفتارهای صووحیح بهداشووتی و کسووب
اسووتقالو بیماران مبتالبه دیابت ،در امر مراقبت از خود داشووته باشوود.
درنهایت میتوان گفت که ای مطالعه با ایجاد یک ارتباط بی افزایش
رگاهی بیماران دیابتی نسوووبت به شووورایط عسووومی و روانی خود و
رفتارهای خود مراقبتی رنها توان سته ا ست باعث بهبود کنترو دیابت
و کاهش میزان قند خون در ای بیماران شود.

سوسن ساالری و همکاران /طراحی پروتکل یکپارچه نگر تحت وب مبتنی بر خود مراقبتی و بررسی روایی آن
مسوویله توعه ویژه شووود .همچنی بهتر اسووت مطالعه در فرهنگهای
مت فاوت با پیگیری بیش از یک ماه نیز موردم طال عه قرار گیرد .و
همچنی ای مطالعه در حج نمونههای بیشتر صورت پذیرد.
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میزان مشارکت نویسندگان
نویسندگان مشارکت یکسانی در مطالعه داشتند.

تضاد منافع

پیشنهادات
پیشوونهاد میشووود مطالعه در فرهنگهای متفاوت با پیگیری بیش از
یک ماه نیز مورد ارزیابی قرار گیرد و همچنی ای م طال عه در حج
نمونههای بیشتر صورت پذیرد.

تعارض منافعی بی نویسندگان وعود نداشته است.
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