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 چکیده فارسی

مدیریت بیماری های مزمن می باشد. نظریه یکی از چالش های نوجوانان  دیابت درخودمدیریتی  مقدمه:

اجتماعی یکی از نظریه های پرکاربرد در تغییر رفتار است که می تواند در آموزش خودمدیریتی -شناختی

 -یشناخت هیبر نظر یمبتن یبرنامه آموزش مورد استفاده قرار گیرد.. بنابراین این مطالعه با هدف تعیین تاثیر

 انجام شده است. در نوجوانان کینوع  ابتید یتیریبر خودمد یاجتماع

نفری از نوجوانان  86پژوهش حاضر یک کارآزمایی بالینی تصادفی شده می باشد که در نمونه  روش کار:

ساله مبتال به دیابت نوع یک عضو انجمن دیابت ایران در شهر تهران انجام گرفت. نمونه های 15 -13

ش تصادفی ساده به دو گروه مداخله و کنترل تخصیص یافتند. پژوهش به صورت در دسترس انتخاب و به رو

، نیوالد یهمکارمداخله آموزشی خودمدیریتی دیابت نوع یک در نوجوانان شامل آموزش ابعاد خودمدیریتی)

به  انیدر مبتال ارتباطات، ابتیبه د انیحل مسئله در مبتال ییتوانا، ابتیمربوط به مراقبت از د یها تیفعال

ی( مبتنی بر نظریه شناختی اجتماعی)یادگیری مشاهده ای، مارینوجوان در رابطه با ب اهداف، ابتید

 5انتظارات، توقعات، برانگیختگی هیجانی، قابلیت رفتاری، تقویت، منبع کنترل(، برای گروه مداخله طی 

م شد و طی ساعت، هفته ای دو بار به صورت آنالین در اپلیکیشن اسکایپ انجا 2جلسه هر جلسه به مدت

این مدت گروه کنترل مراقبت های معمول را دریافت کردند. داده ها با استفاده از پرسشنامه مشخصات 

هفته پس از اتمام مداخله  8جمعیت شناختی و پرسشنامه خودمدیریتی دیابت نوع یک، پیش از مداخله و 

 ) یو آمار استنباط (اریو انحراف مع نیانگیم ،یفراوان یهاآمارهجمع آوری و با استفاده از آمار توصیفی)

 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. SPSS26( در نرم افزار رسونیدو پ یمستقل و کا یهاگروه tآزمون 

 در نظر گرفته شد.  جیدار نتا یبه عنوان سطح معن  >p 05/0مقدار

ی جمعیت شناختی به جز یافته ها نشان داد که دو گروه مداخله و کنترل، از نظر متغیر ها یافته ها:

جنسیت و میزان تحصیالت و نمرات ابعاد خودمدیریتی همگن بودند. یافته ها با استفاده از آزمون تی 

و کنترل  15/77±008/14مستقل، نشان داد که قبل از مداخله نمرات کل خودمدیریتی در گروه آزمون 

(. اما پس از مداخله نمرات کل P >001/0اختالف معنی دار آماری وجود نداشت) 271/11±075/67

 75/67±541/10به طور معناداری نسبت به گروه کنترل  7/88 ±817/9خودمدیریتی در گروه آزمون 

برای بررسی تاثیر برنامه آموزشی از آزمون آنالیز کوواریانس استفاده شد  (.P < 001/0افزایش داشته است)

مقدار معناداری  ،برنامه آموزشی در دو گروه مقایسه شودتا اثر نمرات پیش آزمون را کنترل کرده و تاثیر 

دست آمد. بر اساس نتایج آزمون کوواریانس مداخله آموزشی بر به 001/0آزمون آنالیز کوواریانس کوچکتر از 

 که به معنای افزایش خودمدیریتی در گروه آزمون می باشد.تمام ابعاد خود مدیریتی تاثیر معنادار داشت، 

 یها تیفعال، نیوالد یهمکار) ته ها نشان داد که بعد از مداخله، نمرات خودمدیریتی در ابعادهمچنین یاف



 اهداف، ابتیبه د انیدر مبتال ارتباطات، ابتیبه د انیحل مسئله در مبتال ییتوانا، ابتیمربوط به مراقبت از د

 (P < 001/0) داری داشته است.بین دو گروه آزمون و کنترل  تفاوت معنی ( یمارینوجوان در رابطه با ب

نتایج پژوهش نشان می دهد آموزش مبتنی بر نظریه شناختی اجتماعی بر خودمدیریتی  نتیجه گیری:

دیابت نوع یک در نوجوانان باعث افزایش خودمدیریتی نوجوانان مبتال به دیابت نوع یک می شود. لذا به 

جهت بهبود و  ی موثربه عنوان چارچوب یاجتماع -یشناخت هینظربرنامه ریزان بهداشتی پیشنهاد می شود از 

 شود. استفاده کینوع  ابتیبه نوجوانان مبتال به د آموزش های خودمدیریتی تیفیک یاثربخش

 اجتماعی، نوجوانان -خودمدیریتی، دیابت نوع یک، نظریه شناختی کلمات کلیدی:
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Abstract 

 

Background: Diabetes self-management in adolescents is one of the challenges of chronic 

disease management; on the other hand, social- cognitive theory is one of the most widely 

used theories in behavior change. Therefore, the aime of this study was to determine the 

effect of educational program based on social-cognitive theory on self-management of type 1 

diabetes in adolescents. 

 

Methods: The present study is a randomized clinical trial that was performed on 86 

adolescents aged 13-15 years with type 1 diabetes who are members of the Iranian Diabetes 

Association in Tehran. The research samples were selected as available and based on the 

inclusion criteria and were randomly assigned to the intervention and control groups by 

simple random sampling. Teaching type 1 diabetes self-management intervention in 

adolescents includes teaching self-management dimensions (parental cooperation, diabetes 

care activities, problem-solving ability in diabetics, communication in diabetics, adolescent 

goals related to the disease) based on social cognitive theory (Observational learning, 

expectations, expectations, emotional arousal, behavioral ability, reinforcement, source of 

control) Received control of routine interventions. Data were collected using demographic 

characteristics questionnaire and type 1 diabetes self-management questionnaire before the 

intervention and 8 weeks after the intervention and using descriptive statistics (frequency, 

mean and standard deviation) and inferential statistics (independent t-test, Chi-square). Were 

analyzed in SPSS26 soft ware. A value of p <0.05 was considered as a significant level of 

results. 

 

Finding: The results showed that the two groups of intervention and control were 

homogeneous in terms of demographic variables except gender and education level and 

scores of self-management dimensions.. Also, the two groups were homogeneous in terms of 

self-management, but their effect was considered by covariance test. Before the intervention, 

the mean and mean scores related to the dimensions of self-management and adolescents' 

performance were not significantly different in the two groups (p> 0.05), while after the 

educational intervention in the middle and middle intervention group, the mean scores in the 

self-management dimensions increased significantly (p <0.05). Findings Using independent 

groups t-test, showed that before the intervention, the total scores of self-management in the 

experimental group were 77.15 ± 14.008 and the control group was 67.07 ± 11.271 (control = 

0.001). P). But after the intervention, the total self-management scores in the experimental 

group increased significantly by 88.7±9.817 compared to the control group by 67.75±10.541 

(P<0.001). Which means increasing self-management in the experimental group? 

 

Conclusion: The results show that education based on social cognitive theory on self-

management of type 1 diabetes in adolescents increases the self-management of adolescents 

with type 1 diabetes. Therefore, health planners are suggested to use cognitive-social theory 

as an effective framework to improve and effectiveness the quality of self-management 

education for adolescents with type 1 diabetes. 
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