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  9911سوم تیر  ی /هفته575 ی /شمارهمو هشت  سیسال  مجله دانشکده پزشکی اصفهان
 12/4/2933تاریخ چاپ:  23/9/2933تاریخ پذیرش:  12/22/2931تاریخ دریافت: 

  
  به مبتالیان خون قند کنترل های شاخص و مدیریتی خود رفتارهای بر منزل بازدید ی برنامه تأثیر

 انسولین با درمان تحت 2 نوع دیابت

 
 4یاباذر پروانه ،3یکشور ماهرخ ،2یرازیش میمر ،1یهرچگان یترک فرحناز

 
 

چکیده

 رفتارهای بر منزل بازديد ی برنامه تأثیر تعیین هدف با حاضر، پژوهش. است ديابت به مبتاليان در مهم حمايتي اقدامات از يکي مديريتي، خود رفتارهای ارتقای مقدمه:

 .شد انجام انسولین با درمان تحت 1 نوع ديابت به مبتاليان خون قند کنترل های شاخص و مديريتي خود

 اصفهان شعباني اصغر شهید مرکز( شاهد و مورد های  گروه از يک هر در نفر 91 شامل) 1 نوع ديابت به مبتال بیمار 44 روی بر بالیني کارآزمايي ی مطالعه اين ها: روش

. شد تکمیل مداخله از بعد ماه سه و بالفاصله قبل، مديريتي خود و دموگرافیک مشخصات های نامه پرسش شاهد، و مورد گروه دو برای. گرفت انجام 2931 سال در
1 توصیفي، های آزمون و SPSS افزار نرم از استفاده با ها داده. شد انجام مورد گروه برای منزل بازديد جلسه 4-4 سپس،

χ، Independent t و Paired t شد تحلیل. 

 ی نمره میانگین نداشت، اما گروه دو بین داری معني تفاوت خون، قند کنترل های شاخص و خود مديريتي رفتارهای ی نمره میانگین مداخله، اجرای از قبل ها: یافته

 شاهد، گروه به نسبت يافت که بهبود مورد، گروه در برنامه اجرای از بعد ماه سه خون قند کنترل های شاخص میانگین و بعد ماه سه و بالفاصله خود مديريتي رفتارهای
 (.P < 002/0) داشت داری معني تفاوت

 گرديد. Glycated hemoglobin (HbA1C)میانگین  و ناشتا خون قند سطح مديريتي، خود ی نمره بهبود باعث مبتال به ديابت، بیماران منزل در ويزيت گیری: نتیجه

 خون قند انسولین؛ ؛1 نوع ديابت خود مديريتي؛ منزل؛ بازديد واژگان کلیدی:

 
 های شاخص و مدیریتی خود رفتارهای بر منزل بازدید ی برنامه تأثیر .پروانه یاباذر ،ماهرخ یکشور م،يمر یرازیش حناز،ي فرهرچگان يترک ارجاع:

 .920-924 (:515) 91؛ 2933مجله دانشکده پزشکي اصفهان . انسولین با درمان تحت 2 نوع دیابت به مبتالیان خون قند کنترل

 

 مقدمه

یزز،زآنزجر عقق 8102طبققگزاقق انجزا دیققتزآمریقق زر سملققرزآنز ققر ز

ز.(0ا قدز)ززآنصد(ز بتالزی زآمری زیقوآ زز4/9 یلیونز فسز)ز3/31ر سملرمیز

زیقرییززجیعی ز یرنزآنزآمری زی زایتالزشیوعزامسانزآمری زا دیتزنئیس

زآنزا ق زکق زآمریق ززززکسآ زتأکیدزوزاعالمزآنصدز08زنازکشونز ر ز02

ز.(8)زیرشدز یزفساایستسزامسا یزز رنز یرن

زاجق ایززعنقوانززیق ززز قدایززیزشقیو ززتغییسزهیسا زی زآانومیزآن رن

زا قداختتززتعومگزی زوزخونزقندز طلوبزکنتس زی زن یدنزیسایزضسونی

زآنزکرنر قدزز قدمسم زز(.3-5)اشقندزززز قیززآمری زشرمعزوز   تزعوانض

زیزجیلق ززاززکق ززا ق ززخوآز دمسمتیزنفترنهریزاجسایزی ز نوطزآمری ،

ز صقس زز قنمم،ززونزجز نر ق،،ززغذامیزنژممزی زتوانز یزنفترنهر،زامت

زکنتس زآانوهر زوزآخر یقر زز صقس ززتوقفزپرهر،زازز ساقب زخون،زقندزو

ز(.6)کسآززاشرن زا تسسز دمسم 

زازز قنممززیزا تفرآ زیییرنی،زآن رنزوزکنتس زفسامندزازز هییزیخش

زحقرلیززآنزامتزو(ز7)زیرشدز یزا سولیتزوزخونزقندزیزکرهند زهریزقسص

زیق زززیییرنانزک زا   زیقرزز واجهق ززآنز واققعززاززیسقیرنیززآمریق ،زز بقتال

زیق زز ثقر ،ز بتالمقرنززیقسایزز.زشو دز یز واج ز شللزیرزآانومیزهریزنژمم

زقندزک ز8ز وعزآمری  زاذشت  زخقوناکیززآانوهقریززیقرززنازخقوآززخونزآن

 پژوهشیمقاله 
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زاضقطسابززآچقرنززآن قر یززا سقولیتززیقرزز واجهق ززآنزکسآ قد،زز قیززکنتس 

زکق ززیییقرنا یززآاآز شرنز،وزهیلرنانزپونز عی زیز طرلع (.ز2)زاسآ دز ی

زنوحقیزز شقلال ززکسآ قد،زز قیززا قتفرآ ززقنقدززکنتقس ززجه زا سولیتزاز

زیقوآنززآنآ رکزوز لسنزت نمگزی ز یرززن دز یز مسزی زک زآاشتندزییشتسی

زاحتیقر ززوزز قدایززیزشقیو ززتغییقسززیق ززییشتسزوایستگیزا سولیت،زت نمگ

زمقلزآیزاززتوا قدزز قیززهیپوالیسیی،ز ر ندززاز شللزوزحرآزعوانضزیسوز

ز(.9)زیرشدزاسو زامتزآنزنوحیز شلال ز ی انزیوآنزیری

زافقق امشزیرعقق ز ققدمسمتی،زخققوآزنفترنهققریزآنز ققق زهققسزاو قق 

زوزر قوزجززا قرس،ززتمقزازیقسز(.ز01)زشقوآزز یزیییرنیزازز رشیزعوانض

زوزحقرآززعقوانضززاززیسیجلقواززییقسازز،یتمسم قدززخقوآززیهبوآزی زکیک

زر قوزج،زز(.00)زا ق ززیضقسونزز قد ززیطوی زعوانضزخطسزکرهش

ز بتالمرنزآنزآن ر یز ساقبتیزاهدا زوزیییرنیز رهی زیهتسزآنکز وج،

زپقذمسجززیقسایززا گیق  ززافق امشزز وجق،ززا قس،ززامتزوزشوآز یزآمری زی 

ز(.08)اسآآزز یز د زطوی یز ساقب زیسایزوزاهتیرمزیییرنی

زوزتوا یند قرزیززر قوزجززآنز ق امیززیق زز قشزتوا ندز یزپس ترنان،

زیرزآمقدززطسمگزاززهرزرنزز دایزکیفی ز طحزانتقریزوزآمری زی ز بتالمرن

زیرزآمدز،LancasterزوزStanhopeاعتقرآززی .ز(03 یرمندز)زامفرز ن  ،زآن

زآنز ساقبتقیززوزر وزشقیززهقریززیس ر ق ززیزانام زیسایزناهبسآزیهتسمتز ن  

زوز ؤثسزنوجزمکزانعنوزی ز  ن زمدزآیر(.ز04)یرشقققدزز قققیزخقققر واآ 

زیققققر(.ز05)زآآاسز یزب حسوز،   تزیهرزنییییرز کنتسزاییسزآیقتصرا

زیقرززآن قرنززتح ز8ز وعزری مآزی زرنم بتالز شلال زوزلم سرزی زتوج 

زآنزیققرنانییزیتمسم ققدزخققوآزیرزهققری زی رکققرفزمیشنر ققرزوزتیا سققول

زیزیس ر ق ززسیتقأثززتیقیزتعزهد زیرزحرضسزیز طرلع ز،می سپرزیهرزآن ر گر 

زقنقدززکنتقس ززیهقرززشقرخ ززوزیتمسم قدززخوآزینفترنهرزیسز ن  زدمیرزآ

زا درمزشد.زتیا سولزیرزآن رنزتح ز8ز وعزری مآزی زرنم بتالزخون

ز

 ها روش

ز ق ززنوجزیق ززکق ززیقوآززینییقرلززمیکرنرز قرززیز طرلعق ززکمز،ضسحرپژوهشز

زززآنز0397ز قر ززیآزاوا ق ززترزس ر یتزاززوزیاز سحل  زدیشقهززریق زمآآن ر گقر 

زآنزطقس زز،متصقوززاززپس.زشدزا درمزیرنانییز ن  زوزاصفهرنزیشعبر زاصغس

یقرزززاخقال ززتأمیقدززاسفتتزوزاصفهرنزیپ شلزعلومزآا شگر زیپژوهشز عرو  

زینییقرلززیهقرززمیکرنرز قرزز سک زآنزثب زوزIR.MUI.REC.1396.3.871زکد

ز8ز قوعززریق زمآزی ز بتالززنز64زIRCT20130801014242N3یرزکدززسانما

زتمیقدزز؛شقد دززا تخقربززر قرنززیسیاز یو  زگمطسزاززتیا سولزیرزآن رنزتح 

زآن قرنززتح ز8ز وعزری مآزی ز بتالزیرنییز041زتییزاززپژوهشگسزک زصون 

زونوآزیرنهقرزی عزکق ززیقرنزییز64ز ر ،ز8زیطز سک زی زکنند ز ساجع زتیا سولزیر

زاقسو ززآوزآنزیتصقرآفزز یتخصقززنوجزیقرززوزا تخقربزز،آاشتندزناز طرلع زی 

 .شدزتییتعز سیوطزفس و زاززا تفرآ زیرز یو  زحدم.زآاآزقسانزشرهدزوزونآ 

زززنز قر ،زز41-61زی قنززیز حقدوآ ززشر لز، طرلع زی زونوآزیرنهری ع

ز،(هقرزز ر  زپس شزلیتلی)جه زز وشتتزوزخوا دنز واآزحداقلزآاشتتزیوآن،

زیقرززآن قرنززتحق زز،8ز قوعززریق زمآزیق ززایتالزیز ریق ز ر زکمزحداقلزآاشتت

زاخقتالی ززآاشقتتززعقدمززاصقفهرن،ززشهسز رکتزیوآن،(ز س گزرم)قلمززتیا سول

ززاززشققتسی)یز شققد زکنتققس (زHbA1C)زGlycated hemoglobinز،یشققنرخت

ز،لیتقسززاسم/آ قیزز یلقیزز086یسایسززرمزشتسییزیقندزخونز رشترزآاشتتز،(آنصدز2/7

زیهقرززیس ر ق ززآنزشقسک ززعقدمززریق ،زمآز د زیطوی زعوانضزی زایتالزعدم

زی عیرنهقرززوزیشقعبر ززاصقغسززدیشقهزز سک زآنزپسو د زیوآنزآاناز ن  ،زدمیرزآ

شقسک زکننقدارنزآنز طرلعق زززززیزشر لزفر یلزوزمرزهیسقرم زز طرلع زازخسوجز

ز.ززیوآشسک زآنز طرلع ززیزاآا  زا لرنزعدمزرمزا صسا زیوآن،

.زشقدززا دقرمززا قتر دانآززاقرمزز5زطبگز ن  زدمیرزآزحرضس،زپژوهشزآن

زقبقلززوزتمرغرززیز سحل )ز ن  زدمیرزآزاو زارمزآوز داخل ،زیاجسازاززقبل

زهقرزز یو  زا تخربز،تمرغرززیز سحل زآن.زاسف زا درم(ز ن  زآنونزدانمآزاز

زناز طرلعق ززیق ززونوآزیرنهقرزی عزک زییرنا ییزوزشدزا درمزی رززیتصرآفزو

زییقساززپقژوهشززاهقدا ززوزکسآ قدززلیتلیزنازرارهر  ز منضرزفسمز،آاشتند

زییسن قزز نق  ،ززآنونزدانمقزآزاززقبلزیز سحل زآن.زشدزآاآ زحیتوضزشرنما

زیقبلقززیزشقد ززرفق زمآنزیهرزر وزجزوزواحدز انی ز،یرفتمآنزتیا سولز وع

زآونزوزققدززیزا داز زاسفتتز دآجو،زتمتوز.زشدزییسن زیرنییزیزپسو د زآن

زا دقرمزز ی زیرنییزتو  زیتمسم دزخوآزوزآا شزیز ر  زپس شزلیتلیزوزکیس

.زشقدززاذاشت ز دآجومرنز مسزیرز القر زقسانزتیهیچنز، سحل زتمازآن.زشد

زیز سحلق ززآنز ره ز  زوز رشترزقندزیز یو  زاسفتتزوزعیللسآزس یلزچک

ز.شدزا درمز ن  زآنونزدانمآزیعنمزییعد

ز، قؤا ززهسزوزیوآزیازن ما زچهرنز ؤا ز05زشر لزآا شزیز ر  زپس ش

زلیقزتلیزیقرنزییزتو  ز، ر  زپس شزتما.زآاش ز ی ز«آا مزی ی»زیزن ما زکم

ز-ییلقز»زیآهقززپر ق زز الکزیرز ؤا ز06زشر لزعیللسآزس یلزچکزوزشد

زخوآزینفترنهرز ندشزجه .زشدزلیتلیزپژوهشگسزتو  زک زیوآز«سیخ

زز یاشقققیزریققق مآزیتمسمخقققوآز قققدززیز ر ققق زپس قققشزاززیتمسم قققد

(Schmitt diabetis self management quaitionair)زشقدززا قتفرآ زز

زآنزکق ززیقوآززیسقزیا گلززیقرنززی زوز ؤا ز06زیآاناز، ر  زپس شزتما(.ز06)

یقرنزآمگقسززززوزتسجی زیفرن زی زیسیا گلززیرنزدیا رتزازز فسزآوزتو  زایتدا

زاضقرف زز ر ق ززپس قشززیق زز ؤا زیتعداآز، پس.زشدزیساسآا د زیسیا گلزی 

کیینق زوزززمی، هقرززیز ر  زپس شزآن.زدین زعدآز80زی ز ؤای زتعداآزوزشد

زز یققس ززییشتققسمتزز.یقوآزز63زوزصفسز،یتستزی ز ر  زپس شزیز یس زیزییشین 

زکقیتققسمتززوز«کنقدزز قیززصقد ززکر الز تز ونآزآن»زیزا من زیق (زا تیرزز3)

ز«کنقدزز یقیززصقد ززاصقالزز قتزز قونآززآن»زیزا من زیق (زا تیرززصفس)ز یقس 

زمقیزنواز.یقوآزز علوسزصون زی زی نفز ؤای زیآهز یس .زاسفق زتعلقگ

زاززی مس قندززیقرززوزا حتوزاعتبرنزیزو یشزی ز ر  زپس شزیصونزوزمی حتوا

ز،مضقسززیز حر قب ززوزریق زمآزیزنق زیز زآنز مسزصرح،ترآانزا زازز فسز01

شقرخ زنوامقیزززز.شقدززا درمزاو حتزمی حتوازوزشرخ زنوازمینوازی سب

زتیقرمززیسایزر د زآ  ززی زز(CVIزمرزContent validity index حتوایز)
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زآ ق ززیق زز95/1ز یق زز ر ق ززپس شزکلزCVI.زیوآز79/1زاززیریتسز ؤای ،

زاززیعقدززهفتق ززآو)یقرززرز قونزززز-رز قونززنوجزیق زز ر  زپس شزمیرمپر.زر د

زیریمانززیآنو زیهیبستگز،مضسزیز حر ب زوز(او زیز ر  زپس شزلیتلی

زPز<ز101/1ز طحزآنزک زر دزآ  زی ز22/1ز ر  زپس شزکلزیسایزک زشد

زز ر قق زپس قشززیققسایزشقد زز حر قب زززCronbach's alpha.زیقوآززآانز عنقیز

زیققرز یقق زآا ققشزیز ر قق زپس ققشزپرمققرمیزوزنوامققی.زاسآمققدز حر ققب ز25/1

ز قندید ززآمریق ززیزز ین زآنزصرح،ز مسزا ترآانزاززتتز01زازز مس ندی

زیقرزز یق ززعیللقسآززلیسق ززچقکز.زر قدززآ ق ززیق زز7/1ز ی زرنزپرمرمیزوزشد

ز.اسف زقسانزتأمیدز ونآزا ترآانز مس ندی

زقبلزHbA1Cزوز رشترزخونزقندزشمرز رزخون،زقندز ندشزجه 

ز،قندزخونز رشقترززیسیازا داز زجه .زشدزا درمز داخل زاززیعدز ر ز  زو

زHbA1Cچکززییسازوزتسیلزیآ /اسمزیلی زآق زیرز نماتور ریزآ تگر زاز

ز.شدزا تفرآ زتس،یلزیآ / ر واسمزآق زیرزلوکرنآم رزآ تگر زاز

زا دقرمزز نق  ززدمقزیرزآزچهرنمزوز ومزیهرزارمز داخل ،زیز سحل زآن

زپژوهشگسز،( ن  زآنونزدانمآزیز سحل )ز ن  زدمیرزآز ومزارمزآن.زشد

زحرضقسززیوز نق  ززآن(ز07)زجلسق زز3-5زیطز دآجوزیرزیقبلزقسانزطبگ

زطبقگززپقژوهشززیهقرزز یو  زی زنازیزمزیهرزر وزجز،جلس زهسزوزشدزی 

زم،مقزعالز،ییقرنزییزفمقزتعسزشقر لززهقرززر قوزجز.زآاآزی قزز مانازیرز ندی 

زیسقیزیپسالیهزوزیسییپوالیهزممعالز د ،زکوتر زوز د زیلندزعوانض

زیهقرزز لقرنززت،یا سقولززحیصقحززگمت نزیز حو زرن،زیرزیسخونآزیز حو زو

زکنتقس ززح،یصقحززمیغقذاززممقزنژزت،یا سقولززآاشتتز گ زوزگمت نزحیصح

ز ساقبق ززوزپقرززیهرزونزجزا درمز نمم،زیلم یفز یفعرلزآاشتتزا تسس،

زیز سحلق ززمعنقیززچهقرنم(زز)اقرمزز ن  زیرزآمدزرخسزیزجلس .زیوآ دزپرزاز

زانزشقیرییززوزشقد ززآاآ زر وزجز طرل،زجلس ،زامتزآن.زشدزاجسازپرمر ی

خقوآزززیز ر ق ززپس قشززهیچنقیت،ز.زیندیزشقدززشد ،زجیعزفسااسفت ز وانآ

زیر وزشزیوکل زعدآزکمزوزشدزتلییلزهرز یو  زتو  ز ددآز دمسمتی

زیزیس ر ق ززتقرززشقد دززنهقرزز قر زز  ز د زی زهرز یو  .زشدزآاآ زیرنانییزی 

زهقرززرنزوضقعی ززهفت ،زهسزوزآهندزا درمزمیتنهرززی زخوآزنازد مآززر وزج

زیق زآلیقلزززیییقرنززآوز سحلق ،ززامقتززآن.زشقدززایقسیززی زصون زتلفنیزپی

زازز نق  ززیرزآمقدززجلسقر ززیزاآا ق ززاززهیسس،زنضرم زعدمزوز هرجس 

ز.شد دزجرمگ متزآمگسزآوزیییرنزوزحذ ز طرلع 

زیز سحلق ززیعنقزمز نق  ززدمیرزآزپندمزارمز داخل ،زاززیعدزیز سحل زآن

زوز رشقترززقنقدزیرنزآمگسزز، سحل زتمازآن.زشدزا درمز ن  زآنونزدانمآزاززیعد

زهقرزز یو ق ززتو ق ززیتمسم قدززخقوآززیز ر ق ززپس قشززوزیسیازا داز ز ره ز  

زیز سقخ ززSPSSزافق انززا تفرآ زازز قسمززیرزهرزآاآ زللیتحزوز متد زوزلیتلی

زیهرزرز ونزو(زversion 21, IBM Corporation, Armonk, NY)ز80

وززIndependent t،زPaired t،زرنیقز عزا حقسا ززوزتیر گیقز  میقسزززیر قرنز

Repeated measures ANOVAز یوضقعززتیقیزتعزییقساز .شقدززا دقرمزز

ز.شدزا تفرآ زKolmogrov-Smirnovزرز ونزاززهرزآاآ زیوآنزطبیعی

زآنمرف زناز سک ز عیو زهریزر وزجز د زامتزآنزک زشرهدزاسو 

ز قر زز ق ززوزیالفرصقل ززقبقل،ززناز دمسمتیزخوآزیز ر  زپس شزیوآ د،زکسآ 

زقنقدززیز یو ق ززوزکسآ قدززتلییقلزز قونآززاسو زیرزز رنزهمز داخل زاززیعد

ز(.03)زشقدززاسفتق ززامشقرنززازز یق ززالیلوزملق ززهیوالوییتزوز رشترزخون

زآهد.ززنو دزاجسایز طرلع زناز شرنز یز0شللز
ز

ز

ز

ز

ز

ز

ز

ز

ز

ز

ز

ز

ز

ز

ز

ز

 روند اجرای مطالعه کنسورت نمودار. 1 شکل
HbA1C: Glycated hemoglobin 

ماه  1 يمراجعه کننده به درمانگاه ط ماریب 240 يابيارز

 الزم یارهایورود به پژوهش در صورت داشتن مع یبرا

 ورود یارهایدارا نبودن مع لیبه دل ماریب 14حذف  ورود به مطالعه طيواجد شرا ماریب 44انتخاب 

 (n=  91گروه شاهد )

و گرفتن ی خود مديريتي  نامه تکمیل پرسش
  HbA1Cقند خون ناشتا و  ی نمونه

 
 

  
 

 (n=  91گروه شاهد )

و گرفتن ی خود مديريتي  نامه تکمیل پرسش
  HbA1Cقند خون ناشتا و  ی نمونه

 
 

  
 

تخصیص 
 تصادفي افراد

 بازديد منزل ی در آخرين جلسهی خود مديريتي  نامه تکمیل پرسش خود مديريتي ی نامه تکمیل پرسش

و خود مديريتي  ی نامه پرسش مجدد تکمیل

  HbA1Cقند خون ناشتا و  ی گرفتن نمونه

 

و خود مديريتي  ی نامه پرسش مجدد تکمیل

  HbA1Cقند خون ناشتا و  ی نمونهگرفتن 

 

سه ماه  یریگ يپ
 پس از مداخله

 واکاوی آماری واکاوی آماری
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زمورد و شاهد یها شرکت کنندگان در گروه کیمشخصات دموگراف یفراوان عیتوز. 1جدول 

 یآزمون آمار کل شاهد گروه مورد گروه گروه  

 (درصدتعداد ) (درصدتعداد ) (درصدتعداد ) متغیر

 تأهل

 2χ=  753/0 51( 7/79) 22( 3/81) 25( 1/78) متأهل

 P=  282/0 3( 7/4) 2( 2/2) 1( 1/3) مطلقه

 10( 2/15) 4( 5/12) 2( 8/18) شده  فوت همسر

 التیتحص

 2χ=  891/0 44( 7/28) 23( 9/71) 21( 7/25) پلمید ریز

 P=  241/0 15( 8/18) 2( 8/18) 9( 1/28) پلمید

 5( 8/7) 3( 4/9) 2( 2/2) یدانشگاه

 اشتغال

 2χ=  280/4 5( 8/7) 4( 5/12) 1( 1/3) کارمند

 P=  197/0 4( 3/2) 3( 4/9) 1( 1/3) آزاد

 5( 8/7) 1( 1/3) 4( 5/12) بازنشسته

 50( 1/78) (0/75) 22( 3/81) دار خانه

ی بدنی   شاخص توده

 )کیلوگرم/مترمربع(

 2χ=  753/0 2( 4/9) 3( 4/9) 3( 4/9) (یعیطب) 99/24-20

 P=  922/0 29( 3/45) 15( 9/42) 14( 7/43) (وزن اضافه) 99/29-25

 df=  2 29( 3/45) 14( 7/43) 15( 9/42) (چاق) 40-30

 df، 215/0  =t، 830/0  =P=  22 90/29 ± 44/4 78/29 ± 09/4 02/30 ± 84/4 نیانگیم ± اریمع انحراف

 )سال( ابتال مدت طول

 2χ=  448/3 40( 5/22) 22( 8/28) 18( 3/52) سال 10-1

 P=  178/0 21( 8/32) 10( 2/31) 11( 4/34) سال 20-11

30-21 (3/9 )3 (0 )0 (7/4 )3 2  =df 

 df، 943/1  =t، 057/0  =P=  22 14/11 ± 37/2 23/9 ± 28/5 22/12 ± 75/2 نیانگیم ± اریمع انحراف

 متر( )سانتی کمر دور

90-20 (5/37 )12 (5/22 )20 (0/50 )32 023/4  =2χ 

120-91 (3/52 )18 (4/34 )11 (3/45 )29 134/0  =P 

 >120 (2/2 )2 (1/3 )1 (7/4 )3 2  =df 

 df، 980/1  =t، 052/0  =P=  22 37/93 ± 75/15 52/89 ± 85/12 19/97 ± 58/18 نیانگیم ± اریمع انحراف

 )سال( سن

50-40 (0/25 )8 (5/37 )12 (25/31 )20 Fisher's exact 

20-51 (0/75 )24 (5/22 )20 (75/28 )44 419/0  =P 

 df، 817/0  =t، 417/0  =P=  22 25/53 ± 18/5 72/52 ± 31/5 78/53 ± 09/5 نیانگیم ± اریمع انحراف

ز

 ها افتهی

اقسو ززآنززیقرنانزی قتزیززرنیوزا حسا ز عزتیر گی ،ز0توج زی زجدو ززیر

آزیقوز ر زز78/58ز±ز30/5ز ر زوزآنزاسو زشرهدز72/53ز±ز19/5زونآ 

 رل زیوآ د.زواحدهریز قونآززز50-61وزییشتسزافساآزاسو ز ونآزوزشرهدز

ز.یقوآززشقتسزییزتی تقأهلززتعقداآزآنزهقسزآوزاقسو ،زززپژوهش،زز رنزیوآ دزوز

زافقساآزوزهرزآنزآوزاسو ،ز طحزتحصیال ززمسزآمپلمزآاشتندززییشتسز یو  

ز.آاشتندزنازآنصدزتمکیتسز،اسو زآوزهسزآنزیآا شگرهزال یتحصزیر

هقرزززهیچزمقکزازز یو ق زززوآانزیوآ دززخر  زپژوهشز ونآزیواحدهرزییشتس

زیزشقرخ زتقوآ زززرنیقز عزا حقسا ززوزتیر گی  یگرنز بوآ د.زیزز صس زکنند 

وزآنزاقسو زززکیلواسم/ تس سیقعزز18/31ز±ز24/4زونآ زاسو آنززیرنانییزید ی

یززکیلواسم/ تس سیعزیوآزوزافساآزیرزشرخ زتقوآ زز72/89ز±ز19/4شرهدز

یزآونزکیقسزززید یزطبیعی،زکیتسمتزآنصدزنازآنزآوزاسو زآاشتند.زا داز 

زآوزهقسززآن.زاقسو ز شقرنز قداآزززآانیزآنزهقسزآوززز ی زتفرو زر رنیز عنی

زتییقززریق زمآزییقرنزییزیق ززایتالزیز ریق زهر،ز یو  زاززمییریزآنصدز،اسو 

 .آاشتندز ر ز01-0

زخقوآز قدمسمتیزززنفترنهقریززیز یقس زز یر گیت،ز8یرزتوج زی زجدو ز

زآانیز عنقیززر قرنیززتفقرو زز داخلق ززاززقبقلززهریز ونآزوزشقرهد،ززاسو 

زامقتزز داخلق ،ززاززیعقدزز قر زز ق ززوزیالفرصقل ززا رز،(P=زز096/1)ز داش 

 قونآ،زززاقسو ززآن(.زPز<ز151/1)زمرف زاف امشز ونآزاسو زآنز یر گیت

ز دمسمتیزنفترنهریزیز یس ز یر گیت زیعقدزز قر زز  زوزیالفرصل زقبل،زخوآ

ز یقر گیتزهیچنیت،زز(.Pز<ز151/1)آاش ززآانیز عنیزتفرو ز داخل زاز

HbA1Cزر قرنیززتفقرو زز داخلق ززاززقبقلززهقریز قونآزوزشقرهدززززاسو ز

زامقتزز داخلق ،ززاززیعقدزز قر زز ق زز،زا قرز(Pز>ز151/1)ز داش زآانیز عنی

زشقدززشقرهدززاقسو ززاززکیتقسززآانیز عنیزطونزی زز ونآزاسو زآنز یر گیت

ز ق ززوزقبقلزز ونآزاسو زآنزHbA1Cز یر گیتزهیچنیت،(.زPز<ز151/1)

ز(.Pز<ز151/1)زآاش زآانیز عنیزتفرو ز داخل زاززیعدز ر 
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 پژوهش قبل، بالفاصله و سه ماه بعد از مداخله  یها نمونه A1C نیو درصد هموگلوب یتیریخود مد یرفتارها ی نمره نیانگیم. 2جدول 

زدر هر دو گروه( n=  22در دو گروه مورد و شاهد )

 سه ماه بعد بالفاصله قبل زمان بررسی متغیر

 معیار انحراف ±میانگین  معیار انحراف ±میانگین  معیار انحراف ±میانگین  گروه

 رفتارهای خود مدیریتی ی نمره
 1/45 ± 7/2 5/45 ± 8/4 2/39 ± 4/8 مورد

 8/41 ± 90/2 4/41 ± 4/4 7/40 ± 1/4 شاهد

 Independent t آزمون
T 3/1 4/3 2/4 

 < P 192/0 001/0 001/0مقدار 

 A1C نیهموگلوب
 2/7 ± 7/0 - 4/8 ± 7/0 مورد

 1/8 ± 2/0 - 2/8 ± 2/0 شاهد

 T 4/1  7/2 

 P 200/0  008/0مقدار  Independent t آزمون

ز

هقریزززاقسو ززآنز رشقترززخونزقندز طحز یر گیتز،3زجدو زیسزا رس

زز داشقق زآانیز عنققیزر ققرنیزتفققرو ز داخلقق زاززقبققلز ققونآزوزشققرهد

ز قونآززاقسو ززآنز یر گیتزامتز داخل ،زاززیعدز ر ز  زا رز،(Pز>ز151/1)

زهیچنقیت،ز(.زPز<ز151/1)زشرهدزیقوآززاسو زاززکیتسزآانیز عنیزطونزی ز

زاززیعقدزز قر زز ق ززوزقبقلززرز ونزاسو زآنز رشترزخونزقندز طحز یر گیت

ز(.Pز<ز151/1)آاش ززآانیز عنیزتفرو ز داخل 

ز

پژوهش قبل و سه ماه  یها نمونه یسطح قند خون ناشتا نیانگیم. 2جدول 

زدر هر دو گروه( n=  22مورد و شاهد ) یها بعد از مداخله در گروه

 سه ماه بعد قبل زمان بررسی

 گروه
 ±میانگین 

 معیار انحراف
 انحراف ±میانگین 

 معیار

 50/139 ± 00/21 30/121 ± 23/23 مورد
 50/152 ± 80/37 80/120 ± 20/31 شاهد

 آزمون
Independent t 

t 02/0 20/2 
 P 900/0 030/0مقدار 

ز

 بحث

زخقوآززینفترنهقرززیز یس زتیر گی زک زآاآز شرنزحرضسزپژوهشزیهرزرفت م

زوز داخلق ززاززقبقلززی ز سب زیآانزی عنزطونزی زونآ زاسو زآنزیتمسم د

زاف امشزاسو زی ز سب  ز رشقترززخونزقندزتیر گی ز،تیهیچن.زرف مزشرهد

ز داخلق ززاززقبقلززیق زز سب زیآانزی عنزطونزی زل ملوزیالزتیهیوالویزو

زتوا سقت زز ن  زدمیرزآزجلسر زک زیرشدز یز عنرزتمیدزتماز؛رف مزکرهش

زیهقرززشقرخ ززوزیتمسم قدززخقوآززینفترنهقرززیهبوآزآنزی ثبتزسیثأتزا  

زتمقزازآنزیر وزشققززیز داخلقق ززیز مقزا.زانیرشقدززآاشقت ززخونزقندزکنتس 

زپقر،ززازز ساقبق زز میسزیتمسم دزخوآزیهرزط یحزیزهی توا سق زز، طرلع 

زوزمیغذازممنژزکنتس ز،ییهداشتزیهرز ساقب زاززا تفرآ زالوک ،ز مسم د

زا تسسزوزر یآخر زیزط یحزآنزا رزبخشد،یزیهبوآزنازیکلزیتمسم دزخوآ

زتوجق ززیقرز.ز بوآزآانزی عنزتفرو ز داخل زاززیعدز ر ز  زوزیالفرصل زقبل،

ز صقس ززهقرزز یو  زاززکمزچیهزیوآ د،ززنزپژوهشزیواحدهرزک زتمازی 

ز.ز شدز شرهد زجم ترزآنزیتفروتز؛زاززامتزنو، بوآ دزر یآخر زیزکنند 

زجهق زز.آانآزوجقوآززیاف و قززنوززیهقرززا تسسزیا سوززیزجر ع زآن

زوزتمتیقسززیق ززرزیقز ز، طلقوبززیزدق زی تزوکسق،ززهقرززا قتسسززتمازیرز قریل 

زتقوانززی یز، ره ز  زیزآون زکمزیرزوزا  زشتسییزوق زصس زوز یرن  

ز.ا  زی نطقز مسزی ز ی زرفت مزتماز،تمینریسا.زاسف زی طلویزیزد ی ت

زوزHanزیزهقریز طرلعق زززمرفتق ززیقرززنا قترززهقمززحرضقسززیز طرلعق ززجم تر

کق ز قونآززززریق زمآزیق زز بقتالززیقرنانزییزکق ززآاآ دز شرنزهرزرن.زیوآزهیلرنان

زرفق زمآنزیقرنانزییزققسانزاسفتنقد،زآنز قرمسق زیقرززززیزیرزآمدزازز ن  زز داخل 

زیتمسم قدززخقوآزز انیقز زآنزیاز الحم زقریلزیهبوآز، عیو ز ساقب زیزکنند 

زکقق زآاآز شققرنزجنققوییزیزکققس زآنزKimزوزParkزیز طرلعقق (.ز02)زآان ققد

زمقکززخونزپسفشرنیزی ز بتالز رلیندانزیسایزازز ن  زیرزآمدز نممزیزیس ر  

زنژمقمززاززتبعیق ززوزخوآز ساقبتیزخوآز دمسمتی،زانتقریزآنز ؤثسزیز داخل 

زکق ززآاآ قدزز شقرنزز،هیلقرنانززوزTorresز.(09)یرشقدززز یزغذامیزوزآانومی

ز قؤثسززریق زمآزیق ززرنمقز بتالزقندزکنتس زیسزشسفت یپزیر وزشزیهرزیس ر  ز د 

ز(.81)زا  زشد زل ملوزیالزتیهیوالویز طحزکرهشزیرع زوزا  

زوزMahmoudزتو قق زیاز طرلعقق زی، ققعوآزعسیسققترنزکشققونزآن

زکق ززشقدززا درمزیشنرختزنوانزیازهفت زچهرنزیز داخل زا درمزیرزهیلرنان

زتیهیوالقویزز قطحززکقرهشزز وجق،زز، طرلعق ززتمهریزازمرفت زیرزنا ترزهم

ز(.80)زدماسآزری مآزی زرنم بتالزآنزل ملوزیال

ناهبسآهقریزززنوجزآوزک زآاآز شرنزهیلرنان،زوزSantosزیز طرلع 

ز قونآززآنزتوا یند رزیزوزیندیزپریزیسز ن  ،زاززیرزآمدزوزر وزشیزاسو 

اززامقتزززوزیرشقدزز ؤثسز یز8ز وعزآمری زی ز بتالزیییرنانزآنزخوآز ساقبتی

یزز طرلعق ز(.ز88)زا ق ززیقوآ زز قؤثسززآمریق ززکنتس زآنزنوجزآوزنو،زهس

Wichitزیز بتنیزیقسزخقر واآ زززیس ر  ییتززآانیز عنیزطتبران،زهیلرنانزوز

امقتزز.ز ترمجز(83)زاآ دزن شرزنانیییروزکنتس زقندزخونزز دایززکیفی وز

زحرضسزهیسوز بوآ.ززیز طرلع هریزز  ز طرلع زیرزمرفت 
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زآنزکق ززکندز یزکیکزپس ترنزی ز ن  ،زآنزیییرنزیرزپس ترنزهدفیندزتعر ل

زوزا سققولیتز صققس زوز گهققدانیزیز حققو زیقق زز ققدایزعققرآیز حققی 

ز دمسمتیزنفترنهری زتعر لزیسایزییشتسیزفسص زوزکندزتوج زیییرنزخوآ

زانزیییقرنزز نق  ززآنزوم م .زکندز یزفساهمزخر واآ زوزیییرنزی زوزر وزج

زخقونززقنقدزز قطحزز قدمسمتی،ززخوآزیز یس زیهبوآزیرع ز بتالزی زآمری ،

ز.اسآمدزHbA1Cز یر گیتزوز رشتر

 تشکر و قدردانی

کرنشنر یزانشدزپس ترنیز قال  زززیز ر ق زیساسفت زاززپرمقرنامتزپژوهش،ز

هقریز قرلیززززکق زیقرزحیرمق ززززیرشقدزز قیزز396270طس ززیزی زشیرن زجر ع 

زپژوهشقگسانزو یل ،ززآا شگر زعلومزپ شلیزاصفهرنزی زا درمزن ید.زیدمتز

زوزیپس قترنززیزآا شلد ز حتسمزپس نلزوزرنی تولز سات،ز پرسزخوآزنازاز

یییرنا یزکق زززوزیشعبر زاصغسزدیشهآن رار زز مسم دز،امتزآا شگر زمی ر ر

ز.آان دزی زاعالمآنزاجسایزامتز طرلع زهیلرنیزآاشتند،ز
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Abstract 

Background: Promoting self-management behaviors is one of the most important supportive measures for 

people with diabetes. The purpose of this study was to determine the effect of home visit program on self-

management behaviors and glycemic control indices in patients with type 2 diabetes mellitus treated with 

insulin. 

Methods: This clinical trial study was performed on 64 patients with type 2 diabetes mellitus (32 patients in 

each case and control groups) in Shahid Asghar Shabani Center, Isfahan, Iran, in 2018. For the two groups of 

case and control, the demographic and self-management questionnaires were completed immediately, and three 

months after the intervention. The intervention was performed as a 4-6 session of the home visit program for the 

intervention group. Data were analyzed using descriptive statistics and chi-square, independent t, and paired t 

tests via SPSS software. 

Findings: Before the intervention, the mean score of self-management behaviors and blood glucose control 

indices did not differ significantly between the two groups. However, the mean score of self-management 

behaviors became significant immediately and three months later, and the mean blood glucose control indices 

became significant three months after the implementation of the program in the intervention group. (P < 0.001). 

Conclusion: The home visit improve the patients' self-management behaviors scales, and fasting blood sugar 

and glycated hemoglobin (HbA1C) tests. 
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