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مقدمه و بیان مساله

( T2DM)2شخیص دیابت نوع ت

T2DMترس با اختالالت روانی قابل توجهی ، به ویژه افسردگی ، اضطراب و اس
همراه است

تأثیر می گذارد شامل T2DMعواملی که بر کیفیت زندگی بیماران مبتال به 
تایی بیماری های همراه پزشکی ، سن باال ، جنسیت زن و زندگی در مناطق روس

.است

ناراحتی دیابت با ناراحتی روانی متفاوت است 
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(ادامه)مقدمه و بیان مساله

را ارزیابی کنند ، T2DMمدیریت به عنوان اولین قدم ، شناسایی ابزارهای معتبری که بتوانند سطوح اضطراب ، افسردگی و استرس مربوط به
بزارهای یافته های ناسازگاری در مورد نوع دستگاه های تکنولوژیکی وجود دارد که از طریق آنها بهترین ا.برای تعیین درمان مناسب مهم است

دست یابندان روانشناختی ، که به عنوان ابزار کاغذ و مداد توسعه یافته اند ، ارائه می شوند تا به غربالگری عمیق تری از ناراحتی های روانی بیمار

نویسندگان ادغام مراقبت های 
ع روانشناختی و پزشکی را برای رف
عالئم روانی و عادات ناسالم 

یعنی سبک زندگی بی تحرک ،)
(  رژیم غذایی ضعیف

که اغلب همراه با افسردگی ، 
هاد اضطراب و استرس هستند ، پیشن

کرده اند

تشخیص زودهنگام و درمان سریع 
اضطراب ، افسردگی و عالئم استرس

بهتر کیفیت زندگیمی تواند منجر به
.شودT2DMبرای افراد مبتال به 
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03

04

02

01

هدف

سردگی ،  این مطالعه با هدف مرور ادبیات قبلی در مورد انواع ابزارهای روانشناختی ارائه شده در مداخالت دیجیتالی برای ارزیابی اف
.انجام شده استT2DMاضطراب و استرس در بیماران مبتال به 
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روش اجرا

طراحی مطالعه

طراحی مطالعه

انجام PubMedو PsycINFO  ،CINAHLمرور ادبیات با استفاده از پایگاه های داده 
دیابت ، اندازه گیری ، ارزیابی: شد که در آن اصطالحات زیر مورد توجه قرار گرفت

، خود مدیریتی ، افسردگی ، اضطراب ، استرس ، فناوری ، سالمت خودمراقبتی،
.الکترونیکی ، سالمت موبایل ، تلفن همراه ، دستگاه و تلفن هوشمند

.بر اساس دیکشنری کمبریج ، عبارت دستگاه به دستگاهی اشاره می کند 
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معیارهای ورود

،  مطالعاتی که بر افسردگی ، اضطراب
در بیماران استرس یا سایر عالئم روانی

.متمرکز بودT2DMمبتال به 

یابی وجود پشتیبانی تکنولوژیکی برای ارز
سالمت روان 

سال  70تا 18نمونه شامل بزرگساالن بین 
که ممکن است دچار ناراحتی روانی شوند  

درصداز شرکت 60مطالعات با حداقل 
T2DMکنندگان مبتال به 

1

3

4

2
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ار مطالعاتی که بر زنان بارد
ودمبتال به دیابت متمرکز ب

وجود اختالل عملکرد 
شناختی در بیماران مبتال به  

T2DM

نمونه های مبتنی بر افراد
1مبتال به دیابت نوع  ایر مطالعات مربوط به بیماران مبتال به س

ا  بیماریهای مزمن یا بیماریهای اولیه ی
.  اختالالت روانی

مطالعاتی که نمونه هایی از کودکان و 
یا والدینی را که از فرزندان /نوجوانان و

خود با دیابت حمایت می کنند ،  

وژیکی عدم وجود پشتیبانی تکنول
.برای ارزیابی سالمت روان

معیار های خروج
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نتایج

01

03
02

انواع فناوری هایی که از طریق آنها ابزارهایی مدیریت می شد

مزایا و معایب دستگاه های تکنولوژیکی

در T2DMابزارهای اصلی برای ارزیابی عالئم روانی در 
زمینه فناوری

شامل مطالعات
مقاله واجد شرایط بررسی 17بر اساس معیارهای ورود و خروج ، 

.ادبیات بودند
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(

مطالعه ، ابزارها از طریق مصاحبه 2
.های تلفنی ساده اجرا شدند

در ابتدا و -به صورت کاغذی( مقاله6)
از طریق پرسشنامه های -پیگیری

مطالعه گزارش خود را از طریق ارزیابی 4
(ATA)تلفنی خودکار 

مطالعه از طریق مصاحبه های 1
ملی تلفنی از طریق تماس صوتی تعا

(IVR )

مطالعه ، پرسشنامه ها از طریق 1
قرص های موجود در یک سایت

به مطالعه با استفاده از مقیاس رت3
بندی خلق و خوی انجام شد

دانواع فناوری هایی که از طریق آنها ابزارهایی مدیریت می ش



12

(ATA, mHealth)مزایا و معایب دستگاه های تکنولوژیکی
.  در محیط های مراقبت های بهداشتی در سطح جهانی در حال افزایش است( ICT)برنامه های فناوری اطالعات و ارتباطات •
یا سیستم های ارتباطی تلفنی خودکار برنامه ای ATAبه عنوان مثال ، •
•ATA ( 1) :زیر شاخه است3دارایATA  سیستم ( 2),یک طرفهIVR.(3 )ATA با عملکردهای اضافی

معایب
ادن به مشکل در گرفتن ، تفسیر یا پاسخ د

افراد . پاسخ های غیر کالمی بیماران
مشکل ATAمعلولیت جسمی در استفاده 

و را داشته باشند برخی افراد تعامل رو در ر
.ترجیح دهند

مصاحبه های تلفنی همچنین شامل 
پوشش محدود تلفن در مناطق خاص و

سرعت پاسخ پایین

ATAمزایا و معایب 

سادگی ، ناشناس بودن وهزینه کم، 
ای دسترسی به سیستم های مراقبت ه
بهداشتی بازخورد فوری به بیمار 

مزایا

گزارش بهتری از مشکالت خاص و 
(.  مانند مصرف الکل و مواد)حساس 

.  کاهش سوگیری خود گزارشگری
.  هزینه های ارائه خدمات درمانی



13

mHealthمزایا و معایب

که به عنوان)استفاده از تلفن های همراه در محیط های مراقبت های بهداشتی 
در حال افزایش است ،( تعریف می شود[ mHealth]سالمت موبایل 

mHealthمزایا

ی برای نگهداری و دسترسی به پرونده سالمت ، برنامه های نرم افزاری بالین
م گیری پیشنهادات در تشخیص بیماری ، مدیریت و نظارت بر بیمار ، تصمی

یبانی از تصمیم گیری بالینی بهتر پشتmHealth، .بالینی و آموزش پزشکی
.می کند و بهبود نتایج سالمت بیمار

mHealthهزینه ها را کاهش دهد صرفه جویی در وقت

mHealthمعایب

mHealth از رسانه های جوی بی سیم برای انتقال داده ها در قالب
ر هکرها سیگنال های رادیویی استفاده می کند ، که به نظر می رسد در براب
.یندآسیب پذیر است و بنابراین در برابر تغییر یا تحریف آسیب می ب

به طور فزاینده ای یکی از بهترین راه حل هایmHealthبنابراین ، 
سالمتی دیجیتالی برای حمایت افراد در مدیریت بیماری و بهبود شرایط

.آنها تلقی می شود
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در زمینه فناوریT2DMابزارهای اصلی برای ارزیابی عالئم روانی در 

(  PHQ-9)9-پرسشنامه سالمت بیمار 

گزارش داد که این ابزار قابلیت ( DDS-17)17-مقیاس پریشانی دیابت 
ان می اطمینان و اعتبار داخلی اندازه گیری را در بین نمونه های مستقل نش

.  دهد

 .PHQز یک ابزار خوب برای ارزیابی عالئم افسردگی در بیماری های مزمن ، ا
T2DMجمله 

ص عالئم و ارزیابی اختالل عملکرد ، که برای تشخی: جزء است2شامل 
ن ، که برای انتخاب و نظارت بر درما( سختی)مفید است و نمره شدت

.  مفید است
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در زمینه فناوریT2DMابزارهای اصلی برای ارزیابی عالئم روانی در 

ری  چگونه اضطراب می تواند بر بیماری مزمن به میزان بیشت
. نسبت به اختالالت افسردگی تأثیر بگذارد

تانیمطالعه مقیاس اضطراب و افسردگی بیمارس1

مطالعه عالئم افسردگی را با استفاده از مرکز2
ابی  مطالعات اپیدمیولوژیک مقیاس افسردگی ارزی

.کرد

ت مطالعه عالئم افسردگی را با استفاده از چک لیس2
تجزیه و تحلیل کردند20عالئم هاپکینز افسردگی 

ئم  مطالعه برای ارزیابی طیف گسترده ای از عال2
.روانی ، فهرست مختصر عالئم را اجرا می کنند



در زمینه فناوریT2DMابزارهای اصلی برای ارزیابی عالئم روانی در 

دی خلق  عالئم استرس با مقیاس روانشناختی از طریق رتبه بن•
.و خو ارزیابی شد

گزارش های خود از طریق فن آوری های ارزیابی کیفیت •
2یکی به درد و : گروه دسته بندی کرد3زندگی دیابت را در 

زندگی  دسته دیگر به عالئم جسمی و روحی مربوط به کیفیت
.که ارزیابی می شود اشاره دارد

که(MOS-SF)از طریق مطالعه نتیجه پزشکی کوتاه مدت •
مورد ، مقیاس های  36و 12نظرسنجی سالمت به ترتیب 

.معتبر و معتبری محسوب می شوند
که یکی از متغیرهایی که پس از تجدید نظر در مطالعات•

. موجود ظاهر شد ، خودکارآمدی بود
، مطالعه ای نشان داد که کنترل T2DMدر زمینه دیابت •

ز قند خون باالتر با خودکارآمدی بهتر و رفتارهای مراقبت ا
.خود مرتبط است

16
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پرسشنامه های کاغذی و مدادی

ه به نفع افرادی است ک
ی به اینترنت دسترس

ندارند

در مورد پرسشنامه های 
ب طوالنی تر ، قالب مطلو

تری وجود دارد

برای • 
زی پاسخگویی نیا
به مهارت 
تدیجیتالی نیس

هنگام بررسی داده ها در 
نمونه های کوچک مقرون 

به صرفه تر
عدم تجزیه و تحلیل فوری داده ها• •

ورود اطالعات برای ذخیره آنها در پایگاه داده ها مورد نیاز است• •
ویژه تفسیر پاسخ های دست نویس ممکن است دشوار باشد ، به• •

هنگامی که صحبت از سواالت باز می شود
نیاز به پردازش داده های طوالنی تری دارد• •
چاپ و بایگانی پرسشنامه ها مورد نیاز است• •

امکان رد کردن سواالت وجود دارد• •
هنگام بروزرسانی پایگاه داده ممکن است خطاهای انسانی رخ• •

دهد

معایب مزایا
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پرسشنامه از طریق راه حل های دیجیتالی

آشنایی با دستگاه های دیجیتال الزامی 

مزایا

ینبود وسایل تکنولوژیک
مشکالت فنی
شبکه نامعتبر

معایب

یل مشکالت احتمالی برای تجزیه و تحل
داده ها  

صرف وقت برای پزشکان و محققان
سریعتر در تحویل پرسشنامه ها

جمع آوری مستقیم داده ها در وب

جمع آوری داده ها از افراد سراسر جهان
امکان پاسخگویی طوالنی تر به سواالت 

زمان بیشتری برای پر کردن پرسشنامه ها 

بیشتر زیست محیطی 
طرح گرافیکی بهتر 

بازخورد فوری 



19

بحث
یافته های اصلی

غربالگری با استفاده از پرسشنامه های  
احبه  مکتوب در ابتدا و پس از پیگیری و مص

های تلفنی برای ارزیابی عالئم روانی

برنامه های تلفن. مقیاس رتبه بندی خلق و خو . 
همراه امکان ردیابی لحظه ای وضعیت خلقی را در 

، در هر کجا و در هر زمان T2DMبیماران مبتال به 
فراهم می کند

.روشهای عملکردی برای حمایت از درمان عالئم افسردگی و اضطراب هستندmHealthمداخالت 

ه ب)مقیاس معتبر برای ناراحتی روانی 2
و اختالل اضطراب PHQ-9عنوان مثال ، 

(7-فراگیر 

اهمیت نقش خودکارآمدی در مدیریت دیابت مرتبط با
در این بررسی ، تعداد کمی از پرسشنامه های  . هیجان 

 Meruبه عنوان مثال ، . مبتنی بر وب ارائه شده است

Health Ascend

PHQ-9 وDDS-17 به عنوان ابزارهای مفیدی برای
است که عالئم  MOS-SF-12. ارزیابی عالئم افسردگی

ارزیابی فیزیکی و احساسی مربوط به کیفیت زندگی را
.  می کند
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تمرکز بررسی بر 
اقدامات روانشناختی   

T2DMبود

مطالعات، اطالعاتی در 
مورد ویژگی های روان 
سنجی ابزارها ارائه نمی  

دهند

سال70تا 18محدودیت سن 

مقاالت انگلیسی  ذف  نقطه ضعف برنامه ها توسط کاربر ح
شوند

عدم استفاده از تماس 
ویدئویی  

محدودیت ها  
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LOREM LOREM LOREM LOREM

نقاط قوت
.را در نظر گرفتT2DMعالوه بر افسردگی ، این مرور همه عالئم روانی احتمالی مربوط به 
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، بررسی سطوح اضطراب ، mHealthرشد عظیم برنامه های 
فاده از استرس و عالئم افسردگی در بیماران مبتال به دیابت با است

.ابزارهای روانشناختی مناسب مفید خواهد بود

برای حمایت و بهبود عالئم افسردگی ، mHealthاستقرار مداخالت 
برای کاهش بار برای سیستم مراقبت T2DMاضطراب و استرس در 

.  های بهداشتی ، در رویکرد مراقبت مرحله ای کمک کند

توسعه آینده و پیامدهای مطالعه
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نتیجه گیری

01 02

04 03

ی دهد استفاده از ابزارهای روانشناختی مناسب در مداخالت دیجیتالی به محققان و پزشکان اجازه م
سریعتر و آسانتر T2DMتا غربالگری عالئم اضطراب ، استرس و افسردگی را در بیماران مبتال به 

.انجام دهند

داده های این بررسی ادبیات نشان می دهد که راه حل های سالمت تلفن همراه ممکن است 
.ابزارهای ترجیحی برای استفاده در چنین مداخالت دیجیتالی باشند
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دیدگاه من
یکی از دالیل عدم موفقیت و حصول نتایج درمانی
ر مطلوب در بیماران دیابتی، کمبود مشارکت آنان د

درمان دیابت است؛ در این باره، آموزش خود مراقبتی
ابت  دیابت عنصری کلیدی در پیشگیری و درمان دی

است

با افزایش استفاده از تلفن های هوشمند و

برنامه های تلفن همراه ، سالمت موبایل 

(mHealth ) می تواند به عنوان یک گزینه
مقرون به صرفه برای ارائه مداخالت رفتاری 

با وجود تعداد زیادی برنامه در این زمینه ، تعداد
، بر کمی از آنها با شواهد علمی پشتیبانی می شود

اساس یک مدل رفتاری طراحی شده و توسط 
تمتخصصان مراقبت های بهداشتی تأیید شده اس

مهم ترین عامل زمینه ساز مرگ و میر بیماران
دیابتی عدم انجام خودمراقبتی می باشد



Never say goodbye, because goodbye means going 
away and going away means forgetting 

“ “
Thanks!


