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عنوان
 ای با عضویت در شبکه هآموزش خودمراقبتی بررسی تأثیر

وانانبر کیفیت زندگی نوجاجتماعی مبتنی بر تلفن همراه 
دختر مبتال به دیابت نوع یک 



.شایع ترین نوع دیابت در نوجوانان،  دیابت نوع یک است

.رددامنفی أثیرتیک در کيفيت زندگي فرد نوع دیابت

ضعیف کیفیت پایین زندگی منجر به کاهش فعالیت خود مراقبتی ، کنترل
.و افزایش خطر عوارض بیماری استقندخون

:مقدمه
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تی، به ادامه رفتارهای خودمراقبتمایل کمتری نوجوانان مبتال به دیابت 

.دارندنسبت به افراد سالم 

حذف تزریق انسولین

کاهش اشتیاق برای ادامه رفتارهای خودمراقبتی
چالش نوجوانی

عوارض و هزینه ها

:خالصه ضرورت مطالعه 



می توانند  با  استفاده از فناوری های نو در راستای آموزشپرستاران

.اشندافراد مبتال به دیابت داشته ببهبود زندگی سهم قابل توجهی در 

.امروزه مداخالت آموزشی از طریق اینترنت مورد توجه قرار گرفته است
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بودن و تکراری ننویی است که به واسطه استفاده از برنامه تلگرام راهکار 

لکرد عمو  بهبودارتقا انگیزه باعث در دسترس بودن، وهزینهکم ، جدید

.شودافراد مبتال به دیابت میخودمراقبتی
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.بسیاری از مطالعات بیانگر نمره یایین کیفیت زندگی است
.زندگی استمتوسط کیفیت نمره بعضی از مطالعات بیانگر 

ندگی کیفیت زمطالعات زیادی در رابطه با برنامه های مختلف آموزشی بر 
.انجام شده است( قلبی؛ آسم)سایر بیماریها 

ولی

یت کیفبر آموزش مجازی آنالین تاکنون مطالعه ای در رابطه با تاثیر 
.انجام نشده استزندگی مبتالیان به دیابت 



:روش اجرا

نیمه تجربی-1

(سال14-18)1دختر  نوجوان دارای دیابت نوع 2-76

(  تی با و بدون محتوای خودمراقب)تقسیم تصادفی به دو گروه تلگرام -3

هفته 12روزانه یک پیام آموزشی به مدت -4

SF36دو بار تکمیل پرسشنامه کیفیت زندگی -5
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28:خالصه نتایج

گروه
زمان

آزمونکنترل

انحراف معیارمیانگینانحراف معیارمیانگین

52/014/8750/234/96قبل از شروع

53/924/8658/644/96ماه پس از شروع3

p-value=0/536p-value<0/0001آنالیز واریانس با اندازه های تکراری



:خالصه نتایج

گروه میانگین نمره کیفیت زندگی در مبتالیان به دیابت نوع یک در دو

کنترل و مداخله قبل از شروع مطالعه، از نظر آماری، تفاوت معنی داری 

(.  =0/415p-value). نداشتند
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له بعد از بین میانگین نمره کیفیت زندگی، بالفاصدر گروه کنترل 

-0/536p)مطالعه، از نظر آماری تفاوت معنی داری وجود نداشت 

value=)

مطالعه بالفاصله، بین میانگین نمره کیفیت زندگیدر گروه آزمون 

اختالف معنی داری نسبت به قبل از شروع مطالعه، 

(.  P<0/0001)داشت



29:نتیجه گیری

یابتدبیماریازناشیعوارضومشکالتدرکاهشمیتواندخودمراقبتی

باخصوصبهخودمراقبتیآموزشبرنامهوجودلذا.شودیکنوع

بهیانمبتالزندگیکیفیتبهبودجهتاجتماعیهایشبکهدرعضویت

.شودمیتوصیهدیابت




