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Introduction: Regarding the growth of social networks and health-related applications in mobiles, this study aimed to
evaluate the effectiveness of these networks and applications on the frequency of tooth brushing in children and adolescents.
Materials and Methods: Randomized clinical trials that have studied the effect of social media and health-related mobile
applications on the frequency of tooth brushing in children and adolescents were searched in PubMed, Web of Science,
Cochrane Library, Scopus, Embase database with a specific searching strategy and the data from the related articles were
transferred to Endnote software. Subsequently, the duplicated articles were removed and the full texts of extracted articles were
studied after the review of the titles and abstracts. The quality of articles was appraised using the ROB2 tool. The results were
analyzed and reported as Standardized Mean Differences (SMD) using STATA14 software after the extraction of quantitative
data and calculation of changes of means and standard deviations. Eventually, the quality of evidence was evaluated using the
GRADE tool.
Results: Based on the inclusion criteria three articles were included in the study, two of which were identified with a low risk
of bias and there were some concerns regarding the risk of bias in the third article. The used interventions included the “social
media” in two studies and “application” in one study. Two articles reported frequency of brushing per day and one reported it
per month. The SMD of daily brushing frequency was not significant (P=0.57); however, the increase of monthly brushing
frequency was significant (P<0.001). The overall quality of the evidence of daily brushing frequency was evaluated as high
based on the GRADE tool.
Conclusion: Based on the obtained results, social media and applications were not effective in increasing daily tooth brushing
frequency in children and adolescents. Regarding the dearth of studies and contradictory results on this subject, there is a need
for further studies.
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چکیده
 هدف این مطالعه بررسی تأثیر این، باتوجه به گسترش استفاده از شبکه های اجتماعی و اپلیکیشن های موبایل مرتبط با سالمت:مقدمه
.تکنولوژی ها بر رفتار تکرار مسواک زدن کودکان و نوجوانان بود
 مطالعات کارآزمایی بالینی تصادفی سازی شده که اثر شبکه های اجتماعی و اپلیکیشن های موبایل مرتبط با سالمت را بر رفتار:مواد و روش ها
، PubMed  در پایگاه های اطالعاتی، با استراتژی جستجوی مشخص،تکرار مسواک زدن کودکان و نوجوانان سالم بررسی کرده بودند
 پس از حذف. منتقل شدندEnd note  جستجو و مقاالت مرتبط به نرم افزارEmbase  وWeb of Science ، Scopus ، Cochrane Library
. ارزیابی شدROB2  کیفیت مقاالت ورودی با کمک ابزار. ابتدا عنوان و چکیده مقاالت و سپس متن کامل مقاالت بررسی شدند،مقاالت تکراری
-----------------------------------------------------09157153904 : تلفن، گروه دندانپزشکی کودکان، دانشکده دندانپزشکی، میدان پارک، مشهد: نشانی،* مولف مسؤول
E-mail: faribalajevardi.3904@gmail.com
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(ترانه موحد و همكار)

پس از استخراج داده های کمی و محاسبه تغییرات میانگین و انحراف معیار ،نتایج در نرم افزار  STATA14آنالیز و به صورت اختالف میانگین
استاندارد شده گزارش شد .در نهایت کیفیت شواهد نیز با کمک ابزار  GRADEسنجیده شد.
یافتهها :تعداد  3مقاله با توجه به معیار های ورود وارد مطالعه شدند .یک مقاله مشکوک به خطر سوگیری و دو مقاله با خطر سوگیری پایین
ارزیابی شدند .یک مقاله مداخله اپلیکیشن و دو مقاله مداخله با شبکه ی اجتماعی بود .در دو مقاله ،تکرار مسواک زدن به صورت روزانه و در یک
مقاله تکرار مسواک زدن به صورت ماهانه گزارش شده بود .میزان اختالف میانگین استاندارد شده تکرار مسواک زدن روزانه ،معنادار نبود.
( )P=0/57اما افزایش تکرار مسواک زدن ماهانه ،معنادار بود ( .)P<0/001کیفیت کلی شواهد تکرار مسواک زدن روزانه بر اساس ابزار
 ،GRADEباال ارزیابی شد.
نتیجهگیری :استفاده از اپلیکیشن ها و شبکه های اجتماعی مجازی در تکرار مسواک زدن روزانه کودکان و نوجوانان موثر نبود .هرچند تعداد
مقاالت در این مقوله بسیار اندک و یافته ها ضد و نقیض بود ،همچنان به مطالعات بیشتری نیاز است.
کلمات کلیدی :سالمت دهان ،مسواک زدن ،شبکه های اجتماعی ،اپلیکیشن موبایل
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مقدمه

در ارتقای بهداشت دهاني نوجوانان و بالغین موثرند .از

امروزه پوسیدگي دندان به عنوان شایع ترین بیماری

طرفي مداخالتي که از طریق اینترنت انجام مي شود مناسب

غیرواگیر و قابل پیشگیری که بخش عظیمي از جمعیت را

نوجوانان و جوانان است چرا که این نسل با اینترنت بزرگ

در طول زندگي مبتال مي کند ،شناخته مي شود .پیشگیری

شده اند )4(.مداخالت آموزشي در بهداشت دهان و دندان با

از پوسیدگي دندان از طریق استفاده از فلوراید ،رعایت

گذشت زمان تغییر کرده است .با ظهور اینترنت و دسترسي

رژیم غذایي و از همه مهمتر دو بار مسواک زدن در طول

آسان به آن از طریق تلفن های هوشمند و همچنین استفاده

روز امكان پذیر است .این موارد به طور عمده به سبک

روزمره کودکان و نوجوانان یا والدین آن ها از این فناوری،

زندگي افراد مربوط مي شود .سبک زندگي افراد از دوران

فرصتي جهت ارتقای آموزش بهداشت دهان و دندان به

کودکي و نوجواني و با توجه به آموزش ها و تبادالت افراد

روش دیجیتال فراهم شده است Sharif .و همكاران( )5نشان

با محیط اطراف شكل مي گیرد .امروزه با توجه به پیشرفت

دادند که تلفن های همراه در بهبود رعایت توصیه های

و سهولت دسترسي به فناوری مداخالت تغییر رفتار را

بهداشت دهان و دندان در بیماران ارتودنسي نوجوان موثر

مي توان با استفاده از تلفن های هوشمند ،رایانه های قابل

هستند .اطالعات ضد و نقیضي در مورد کاهش شاخص

حمل ،رایانه های رومیزی ،اینترنت ،فناوری های پوشیدني

پالک دنداني از طریق مداخالت مبتني بر اپلیكیشن ها و

مرور

همكاران()15

و تلویزیون ارائه

داد)1(.

 Badawyو

)2(Kuhns

شبكه های اجتماعي وجود دارد Sharif )6-14(.و

نظام مندی انجام دادند که تأثیر پیامک ها و اپلیكیشن های

اپلیكیشن های مرتبط با سالمت دهان را بررسي کردند .آنها

موبایل را بر ارتقای رفتارهای پیشگیرانه مرتبط با سالمت

اطالعات اپلیكیشن ها را در  8موضوع ( تكرار ،مدت و

در میان نوجوانان بررسي نمود .با وجود نتایج امیدوارکننده

زمان مسواک زدن ،دریافت محتوای فلوراید و عدم

درمورد تأثیر تكنولوژی بر رفتارهای پیشگیرانه ،متاسفانه

شسشوی دهان بعد از مسواک زدن جهت حفظ محتوای

کیفیت بیشتر مقاالت متوسط و پایین بود و تغییر رفتار واقعي

فلوراید ،دهانشویه ،ویژگي مسواک ها و تمیز کردن فضای

نیز نسبتا کم گزارش شد Toniazzo .و همكاران( )3در مطالعه

بین دنداني) طبقه بندی کردند و گزارش کردند که %60

خود نشان دادند که مداخالت مبتني بر گوشي های هوشمند

اپلیكیشن ها اطالعات مربوط به حداقل نیمي از موارد چک
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لیست را نداشتند .به نظر مي رسد که با توجه به تغییرات

بین واژه های مترادف  ORو بین واژه های کلیدی

سریع تكنولوژی ،روش های آموزش سالمت نیز باید همگام

قرار داده و متناسب با هر پایگاه ،استراتژی جستجو طراحي

با آن تغییر و بهبود یابد و الزم است که متخصصان حوزه

شد .جستجوی الكترونیک در پایگاه های اطالعاتي

ی سالمت هرچه سریع تر از این امكان بهره بگیرند،

PubMed, Web of Science, Cochrane Library, Scopus,

چگونگي استفاده و میزان اثربخشي آن را شناسایي کنند و
جامعه را به سوی آگاهي و سالمت بیشتر سوق دهند.
مطالعات محدودی در این زمینه وجود دارند .مطالعه ی
حاضر با هدف ارزیابي نظام مند مقاالت چاپ شده در مورد
تأثیر شبكه های اجتماعي مجازی و اپلیكیشن ها بر تكرار
مسواک زدن کودکان و نوجوانان انجام شد.

 Embaseانجام شد .برای جستجو در پایگاه  ،PubMedعالوه
بر جستجوی عادی ،جستجوی واژه های کلیدی و مترادف
آن ها در  Meshنیز انجام شد .جستجوی کاملي در پایگاه
های اطالعاتي فارسي شامل پژوهشگاه علوم و فناوری
اطالعات ایران ( ،)Irandoc.ac.irاطالعات علمي جهاد
دانشگاهي ( ،)SID.irاستنادی علوم جهان اسالم
( ،)ISC.gov.irایران مدکس ،بانک مقاالت سالمت

مواد و روش ها

مطالعه حاضر یک مرور نظام مند و متاآنالیز بود که بر
اساس چک لیست  PRISMAانجام شد )16(.سوال مطالعه در
قالب  PICOSقرار داده شد و با تكیه بر آن جستجو انجام
شد (جدول .)1
واژه های کلیدی استراتژی جستجو شامل ،Oral Health
 Mobile Applications ،Social Media ،Tooth Brushingو
در زبان فارسي "سالمت دهان"" ،مسواک زدن"،
"شبكه های اجتماعي" و "اپلیكیشن های موبایل" بودند.

( ،)health.barakatkns.comسایمد :بانک جامع مقاالت
پزشكي

(،)medlib.scimed.iau.ac.ir

بانک

اطالعات

نشریات کشور ( ،)magiranسایت علم نت و سیویلیكا انجام
شد .متاسفانه هیچ مطالعه و یا پایان نامه ای با طرح
کارآزمایي بالیني تصادفي کنترل شده ( )RCTدر این
موضوع در پایگاه های فارسي یافت نشد .در ضمیمه مقاله،
استراتژی جستجو به تفكیک پایگاه های اطالعاتي آورده
شد.

واژه های مترادف با واژه های کلیدی پیدا شد و پس از آن

جدول : 1

AND

تنظیم سوال مطالعه براساس فرمت PICOS

PICOS

تعریف

 :Pشرکت کنندگان در مطالعه

کودکان و نوجوانان یا مراقبان آن ها

 :Iمداخله

شبكه های اجتماعي و اپلیكیشن های موبایل

 :Cمقایسه

آموزش های متداول بهداشت دهان و دندان

 :Oپیامد

رفتار تكرار مسواک زدن

 :Sطراحي مطالعه

کارآزمایي بالیني تصادفي ()RCT
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تمامي مقاالت به نرم افزار

EndNote ( EndNote

software version X8, Thomson Reuters, 2013, New
 )York, USAانتقال یافت .پس از حذف مقاالت تكراری،

عنوان و چكیده تمامي مقاالت باقي مانده توسط دو محقق
مستقل بررسي شد و مقاالتي که با توجه به عنوان و چكیده
آن مرتبط به نظر مي رسیدند برای مطالعه ی متن کامل مقاله
انتخاب شدند .متن کامل مقاالتي که در دسترس نبود از
طریق ایمیل از نویسندگان مسئول درخواست شد .پس از
انتخاب مقاالت واجد شرایط بر اساس عنوان و خالصه،
متن کامل آن ها جهت انتخاب نهایي توسط دو بررسي
کننده اصلي مرور شد .پس از نهایي شدن مقاالت ورودی،
لیست منابع آنها به صورت دستي جهت یافتن سایر مقاالت
واجد شرایط بررسي شد .آخرین جستجو در تاریخ
 )2020/11/14( 1399/8/24انجام

شد.

معیارهای ورود مقاالت به شرح زیر بود:
مطالعات کارآزمایي بالیني تصادفي کنترل شده ()RCT
که بر روی کودکان و نوجوانان (افراد زیر  18سال) سالم
و فاقد ناتواني های جسمي ،شناختي و یا هرگونه بیماری
زمینه ای انجام شده باشد.
مداخله آموزشي از طریق شبكه اجتماعي مجازی یا
اپلیكیشن تلفن همراه هوشمند و یا کامپیوتر های شخصي
شرکت کنندگان یا مراقبان آن ها باشد .طبق تعریف ارائه
شده از شبكه های اجتماعي در  ،MESHاین شبكه ها
بسترهایي برای ایجاد و انتشار اطالعات از طریق اینترنت
فراهم مي کنند و دارای سه ویژگي هستند :الف) تولید
محتوا توسط کاربر ب) ایجاد درجه باالیي از تعامل بین
تولیدکننده محتوا و بیننده

ج) تعامل آسان با سایر

سایت ها .بدین ترتیب مقاالتي که مداخالت مبتني بر پیامک
( )SMSرا بررسي کرده بودند از مطالعه حذف شدند.

(ترانه موحد و همكار)

مقاالت در ارتباط با تكرار مسواک زدن باشند.
تعداد  5496مقاله از طریق جستجو در پایگاه های
اطالعاتي به دست آمد .پس از حذف مقاالت تكراری،
تعداد  3123مقاله باقي ماند که عنوان و چكیده آن ها
بررسي شد .تعداد  21مقاله برای بررسي متن کامل انتخاب
شد که از این میان تنها در  3مقاله رفتار تكرار مسواک زدن
بررسي و گزارش شده بود (شكل  .)1جستجوی دستي در
منابع مقاالت ورودی نیز انجام شد و هیچ مقاله ی جدیدی
به مطالعه افزوده نشد.
پس از اتمام فرآیند جستجو و انتخاب مقاالت ،یک
محقق اطالعات مرتبط در مقاالت را استخراج و در فایل
اکسل ذخیره نمود .این اطالعات شامل نام نویسنده ،سال
انتشار ،جمعیت مورد مطالعه (کودکان یا نوجوانان) ،جنس
و میانگین سني شرکت کنندگان ،دوره های پیگیری ،حجم
نمونه و نوع مداخله (اپلیكیشن یا شبكه اجتماعي) و
اطالعات کمي تكرار مسواک زدن به صورت میانگین و
انحراف معیار و محاسبه تغییرات آن ها در شروع و پایان
مطالعه بودند .در پایان کار محقق دوم صحت و کامل بودن
اطالعات را بررسي نمود.
در مرحله ی بعد ،کیفیت مقاالت ورودی با تكیه بر
Revised Cochrane risk-of-bias tool for ( ROB2
trials

)17()randomized

سنجیده شد.

تمامي داده ها با کمک نرم افزار  STATA 14مورد
آنالیز آماری قرار گرفت .آنالیز متان به صورت

random

 effectانجام و تفاوت استاندارد شده میانگین
( )Standardized Mean Diffrenceمحاسبه و مقایسه شد .در
نهایت کیفیت شواهد مورد بررسي با توجه به ابزار GRADE
( Assessment,

Recommendations

of

 )18()Development and Evaluationسنجیده شد.

Grading
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شكل : 1

جزئیات شناسایي مقاالت ورودی به مطالعه

یافته ها

بود(19و)12

 3مقاله وارد مطالعه شد .یک مقاله مداخله با کمک

مسواک زدن ماهانه بود )12(.در دو مقاله داده ها به صورت

و دو مقاله مربوط به مداخله با شبكه ی

بود(12و)11

اپلیكیشن()12

اجتماعي

بود19(.و)11

مطالعات در سه کشور مختلف

و در یک مقاله داده های کمي مربوط به تكرار

گزارش فردی شرکت کنندگان جمع آوری شده

و در یک مقاله داده ها ازطریق مسواک های سنسوردار

(انگلستان ،ایران ،نیوزیلند) انجام شده بود .در دو مقاله

حساس به حرکت جمع آوری شده

رفتار تكرار مسواک زدن به صورت روزانه گزارش شده

اطالعات توصیفي مقاالت ورودی را نشان مي دهد.

بود)19(.

جدول 2
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جدول : 2
نویسنده

کشور

(ترانه موحد و همكار)

اطالعات توصیفي مقاالت وارد شده به مطالعه

میانگین سني

گروه کنترل

گروه مداخله

(سال)
Hurling
()19

انگلستان

7/ 2

دسترسي به برنامه Online Coaching

عدم دسترسي به برنامه

Scheerman
و همكاران()11

ایران

15/3

دریافت اطالعات بهداشت دهان از طریق کانال تلگرامي

Online Coaching
آموزش متداول بهداشت

Scheerman2
و همكاران()12

نیوزیلند

13/3

دسترسي به اپلیكیشن White teeth

دهان
آموزش متداول بهداشت
دهان

Revised Cochrane ( ROB2

مشكوک به خطر سوگیری اطالعاتي در مورد چگونگي

تمامي مقاالت با توجه به

 )17()risk-of-bias tool for randomized trialsمورد

پنهان سازی تخصیص تصادفي نمونه ها در دسترس نبود

ارزیابي قرار گرفت .یک مقاله مشكوک به خطر
و دو مقاله با خطر سوگیری

پایین(12و)11

جدول : 3

سوگیری()19

(جدول .)3

بودند .در مقاله

ارزیابي خطر سوگیری در هر یک از گزینه های  ROB2به تفكیک مطالعه
)19(Hurling

 Scheermanو همكاران()11

 Scheerman2و همكاران()12

فرآیند تصادفي سازی

?

+

+

تخصیص نمونه ها و پایبندی به مداخله

+

+

+

ریزش نمونه ها

+

+

+

اندازه گیری پیامد

+

+

+

گزارش انتخابي نتایج

+

+

+

سوگیری نتیجه گیری

Some concern

Low

Low
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در مقاله ی  Scheermanو

همكاران()11

برای ارزیابي

داده ها در دو بازه ی زماني  6هفته ای و  12هفته ای جمع

رفتار تكرار مسواک زدن از نوجوانان پرسیده شده بود که

آوری شده بودند .در  forest plotداده های مربوط به مطالعه

"در ماه گذشته چند بار مسواک زده اید؟" اما در دو مقاله

 Scheermanو همكاران( )12در دو بازه ی زماني پیگیری به

دیگر داده ها در ارتباط با دفعات مسواک زدن روزانه بود.

صورت جداگانه قرار داده شده است .میزان اختالف میانگین

با توجه به تفاوت داده های کمي این مقاله با دو مقاله ی

تكرار مسواک زدن استاندارد شده ( )SMDدر دو مقاله دیگر

دیگر ،مقاله ی  Scheermanو همكاران( )11از متاآنالیز حذف

از نظر آماری معنادار نبود (( .)P=0/57شكل )2

شد .در مطالعه  Hurlingو همكاران( )19داده های مطالعه در
طول  3هفته و در مطالعه ی  Scheermanو

شكل : 2

همكاران()12

کیفیت کلي شواهد با توجه به ابزار  GRADEباال
ارزیابي شد( .جدول )4

میزان اختالف میانگین تكرار مسواک زدن استاندارد شده ( )SMDدفعات مسكواک زدن

)Hurling (19
)Scheerman2 (11
)Scheerman2 (12

جدول : 4

ارزیابي کیفیت کلي شواهد براساس ابزار GRADE

ارزیابي کیفیت شواهد بر اساس GRADE
تعداد

ارزیابي ریسک

مقاالت
2

1

بي اهمیت

ناهمگوني

عدم صراحت

عدم دقت

Inconsistency

Indirectness

Imprecision

بي اهمیت

بي اهمیت

بي اهمیت

:1مشكوک بودن خطر سوگیری مطالعه ) Hurling(2013بر اندازه گیری پیامد تأثیر نداشته است.

سوگیری انتشار

کیفیت کلي
شواهد

بي اهمیت

 4/4باال
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بحث

ارائه داده باشند .بهتر است شاخص هایي که تغییر رفتار

هدف اصلي این مطالعه مرور نظام مند و انجام آنالیز

مسواک زدن را مي سنجند تنها به گزارش افراد مورد مطالعه

آماری در مورد تاثیر اپلیكیشن ها و شبكه های اجتماعي

اکتفا نكنند و از تكنولوژی (سنسورها) برای ثبت گزارش

مجازی ،بر رفتار تكرار مسواک زدن کودکان و نوجوانان

تكرار مسواک زدن استفاده کنند؛ مانند مطالعه  Hurlingو

بود .مطالعات ورودی به بررسي تكرار مسواک زدن به عنوان

همكاران( ،)19که جمع آوری داده ها با دقت بیشتر و با

معیاری از رفتار مرتبط با بهداشت دهان کودکان یا نوجوانان

استفاده از مسواک های سنسوردار حساس به حرکت ،انجام

پرداخته بودند .در مورد تكرار مسواک زدن تفاوتي بین

شد .در مطالعه آن ها کاربری شبكه های اجتماعي تاثیری

کاربران اپلیكیشن و شبكه های اجتماعي با گروه کنترل

بر تكرار مسواک زدن نشان نداد ،اما این محدودیت نیز

وجود نداشت .البته تعداد مقاالت ( 3مقاله) در این زمینه

وجود داشت که با توجه به این که در این مطالعه مسواک

محدود بود و اطالعات ضد و نقیضي در مورد اثر تكنولوژی

های قدیمي شرکت کنندگان گرفته مي شد و مسواک جدید

Scheerman

به آن ها داده مي شد شاید اشتیاق استفاده از مسواک های

هیچ اثر قابل توجهي در مداخله از طریق

جدید مي توانست دفعات مسواک زدن گروه کنترل را به

بر تكرار مسواک زدن وجود داشت .مطالعه ی
و

همكاران()12

اپلیكیشن برای افزایش تكرار مسواک زدن روزانه مشاهده

صورت کاذب باال برده باشد.

نكرد .در این مقاله داده ها به صورت گزارش فردی جمع

نكته مثبت در هر سه مقاله مورد بررسي استفاده از

آوری شده بود .از دو مقاله ای که شبكه های اجتماعي را

تئوری های تغییر رفتار حین مداخله بود ،حتي در بعضي

بررسي کرده بودند ،یكي به موثر بودن و دیگری به بي اثر

مطالعات مانند مطالعه ی  Hurlingو

بودن مداخله اشاره کردند .مقاله ی  Scheermanو

مدل شناختي -اجتماعي تغییر رفتار استفاده شد .در این

همكاران( )11نشان داد که تكرار مسواک زدن ماهانه در گروه

مطالعه ،در انیمیشن هایي که برای کودکان پخش مي شد از

کاربران شبكه های اجتماعي تلگرام به طور قابل توجهي

مدل سازی همتایان و مداخله مبتني بر پاداش استفاده شد.

همكاران()19

مهمترین پیام سالمت دهان درتمام انیمیشن ها این بود که

بیان کرد که در طول دو هفته کاربر شبكه اجتماعي بودن

دو بار مسواک زدن در روز مي توانست کودک را عضو

(دریافت لینک سایت و راهنما از طریق ایمیل) ،تكرار

گروهي جالب (انگیزه ی دروني( و مورد تحسین سایر

مسواک زدن در روز بین دو گروه مطالعه تفاوت معني داری

کودکان کند به عالوه تمیز نكردن دندان ها باعث حمله

نداشت .در مقاله ای که استفاده از شبكه های اجتماعي موثر

هیوالها دندان ،که نفرت انگیز بودند ،مي شد .همچنین

گزارش شد ،داده ها به صورت گزارش فردی

کودکان پاداش هایي از والدین خود دریافت مي کردند

شرکت کنندگان از دفعات مسواک زدن در ماه گذشته جمع

(انگیزه بیروني) .به عبارتي در این مطالعه به انگیزه های

در ضمن این مطالعه در محدوده سني

دروني و بیروني کودکان  5تا  9سال توجه شده بود .در دو

باالتر از گروه کنترل بود .مقاله ی  Hurlingو

آوری شده

بود)11(.

همكاران()19

از چند

 12تا  17سال انجام شد که این امكان وجود دارد که

مطالعه دیگراز تئوری تغییر رفتار

نوجوانان دفعات مسواک زدن ماهانه خود را به خاطر نداشته

)20(Approach model

باشند و یا این که به علت مقبولیت اجتماعي پاسخ نادرستي

بودن  HAPAرا در رفتار بهداشت دهان و دندان نشان

Health Action Process

استفاده شده بود .چندین مطالعه مفید
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داده اند )21-25(.بر طبق این نظریه مراحل انگیزشي و ارادی

تأثیر شبكه های اجتماعي بر افراد دیابتي ارزیابي شد،

رفتار متفاوتند .به عبارتي تنها انگیزه ها ،برای ایجاد یک

استفاده از این شبكه ها به منظور آموزش توانست به نتایج

رفتار ،کافي نیستند.

سودمندی برای بیماران منجر شود )27(.این امكان وجود دارد

تحقیقات در مورد مداخالت مبتني بر اینترنت در مراحل

که این تكنولوژی بتواند بر رفتار تكرار مسواک زدن نیز

ابتدایي قرار دارد و هنوز چهارچوبي جهت راهنمایي در

موثر باشد .کیفیت شواهد به دست آمده در این مطالعه ،باال

طراحي مطالعات ارائه نشده است .همان طور که در مقاالت

ارزیابي شد؛ اما با توجه به تعداد کم مطالعات و

ورودی مشاهده شد محدودیت هایي در طراحي چنین

محدودیت های موجود در طراحي این مطالعات ،به نظر

مطالعاتي وجود دارد .اما آنچه مشخص است لزوم استفاده

مي رسد به مطالعات بیشتری نیاز است.

از تئوری های تغییر رفتار در این نوع مداخالت و طراحي

نتیجه گیری

اپلیكیشن و یا شبكه اجتماعي است که تعامل بیشتری با

استفاده از اپلیكیشن ها و شبكه های اجتماعي مجازی

کاربر برقرار کند .جمع آوری داده ها به گونه ای که کمترین

در تكرار مسواک زدن روزانه کودکان و نوجوانان موثر نبود.

سوگیری در آن رخ دهد ،چالشي دیگر در مورد ارزیابي

هرچند تعداد مقاالت در این مقوله بسیار اندک و یافته ها

رفتار تكرار مسواک زدن است .اثر مثبت استفاده از

ضد و نقیض بود و همچنان به مطالعات بیشتری نیاز است.

اپلیكیشن ها و شبكه های اجتماعي در ارتقای خودمراقبتي

تشکر و قدردانی

است.

این مطالعه با حمایت مالي دانشگاه علوم پزشكي مشهد

در مرور نظام مند خود ،تأثیر

به انجام رسید .بدین وسیله از شورای پژوهشي دانشگاه

مثبت مداخالت ( Mobile Healthارائه خدمات بهداشتي از

علوم پزشكي مشهد جهت تصویب پایان نامه به شماره

طریق موبایل) در پایبندی افراد مبتال به آسم در مصرف

 981653تقدیر و تشكر مي شود.

در افراد دارای بیماری های مزمن به اثبات رسیده
 Jeminiwaو

همكاران()26

کورتیكواستروئید را نشان دادند .در یک مطالعه مروری که
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