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  دي وًع دیابتی بیماران در معىًی سالمت میسان بر آگاهی رهه آمًزش بخشیاثر
 

 *4سمیرا مىصًری، 3شهبازی گیتی، 2مارال مريجی، 1دايد قبادی رامیه

 .ایران تُران، غرة، تُران ياحذ ببلیىی رياوطىبسی ارضذ کبرضىبسی 9

 .ایران طُذ،م ویطببًر، آزاد داوطگبٌ ببلیىی، رياوطىبسی ارضذ کبرضىبسی 2

 .ایران ایالم، تُران، تحقیقبت ػلًم ػمًمی، رياوطىبسی ارضذ کبرضىبسی 9

 (مسئًل وًیسىذٌ. )ایران کرج، مالرد، وًر پیبم بٌگداوط کبرضىبسی 4

 

 چکیذٌ

 بیمبر َبي فؼبلیت در زیبدي َبي محذيدیت کٍ است مسمه َبي بیمبري تریه َسیىٍ پر ي تریه ضبیغ از یکی دیببت: زمیىٍ

: َب مًثر است؟ ريش دي وًع دیببتی دربیمبران مؼىًي سالمت میسان بر آگبَی رَه آمًزش بخطی اثرآیب : َذف. ایجبد می کىذ

 مردان وفراز 93 ضبمل آمبري جبمؼٍ. بًد گًاٌ گريٌ بب آزمًن پس، آزمًن پیص طرح بب آزمبیطی ویمٍ مطبلؼٍ یك حبضر تحقیق

 91) در دي گريٌ تصبدفی صًرت بٍ ي اوتخبة دسترس در گیري ومًوٍ ريش بٍ کٍ، ًددر ضُر کرج ب دي وًع دیببت بٍ مبتال

 ي پرسطىبمٍضبمل َبي استفبدٌ ضذٌ در ایه پژيَص  ابسار. ضذوذ گمبردٌکىترل(  بٍ ػىًان گريٌوفر 91ي  آزمبیطیوفردر گريٌ 

 از، آگبَی رَه آمًزش از بؼذ ي قبل، ريٌگ دي َر. آمًزش رَه آگبَی ربکب بًدالیسًن ي پريتکل  ي سالمت مؼىًي پًلًتسي

 گريَی رَه آگبَی آمًزش تحت سبػتٍ دي جلسٍ 8 در آزمبیص گريٌ ي قرارگرفتىذ بررسی سالمت مؼىًي مًرد سطح وظر

آزمًن )پس آزمًن، کٍ  داد وطبن وتبیج: َب یبفتٍَب از تحلیل کًياریبوس استفبدٌ ضذ.  جُت تجسیٍ ي تحلیل دادٌ .گرفت قرار

را  وًع دیببت بٍ مبتال مردان سالمت مؼىًي در بر آگبَی رَهمیىبن طا %39آزمًن( در دي گريٌ آزمبیطی ي کىترل، بب پیص 

 .مؤثر می ببضذ افسایص سالمت مؼىًي رَه آگبَی در بر مبتىی، وتبیج اسبس بر: وتبیجتأییذ کرد. 

 

 ن دیببتیبیمبرا، مؼىًي سالمت میسان، آگبَی رَه بخطی اثرهای كلیذی:  ياشٌ
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