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 چکیده

 ابتید سابقه با زنان در مانیزا از پس یریگیپ بر یمیخودتنظ مدل اساس بر آموزش ریتاث یبررس

 یباردار

 و اباتید یغربااگگر انجام  شامل  مان،یزا ازپس  یریگیپ ،یباردار ابتید سابقه با زنان در مقدمه و هدف:

 باا یگار قیاتعو عادم و یمیخاودتط . است شده هیتوص( ییغذا میرژ و ورزش تی)رعا یزندگ سبک رییتغ

 ماد  بار یمبتطا آماوزش ریتاا  نیایتع م اگعاه، نیاا از هاد . اسات باوده مرتبط ها یریگیپ نیا یاجرا

 .است یباردار ابتید سابقه با زنان در مانیزا از پس یها یریگیپ بر یمیخودتطظ

زن با سابقه دیابت بارداری به روش نموناه گیاری  69در این م اگعه کارآزمایی باگیطی تصادفی،  :کار روش

چطدمرحله ای تصادفی از مراکز بهداشتی درمانی شهر قم انتخاب شدند. نمونه ها به روش تصادفی ساده باه 

 انجاام در تعویاق ، (SRQ) خاودتطظیمی فاردی، اطالعات های پرسشطامه. ری تقسیم شدندنف 84دو گروه 

 کلیه نموناه توسط مداخله، از قبل ،(HDPS) غذایی رژیم رعایت در تعویق و ( (EPS ورزشی های فعاگیت

 دقیقاه  96 جلساه سپس به گروه مداخله بر اساس مد  خودتط یمی میلر و براون، در چهار. شد تکمیل ها

 دو هار توسط مجددا ها پرسشطامه مداخله، از بعد هفته شش و بالفاصله. شد داده آموزش یکماه مدت به ای

آزمون های آماری تی مستقل،  و SPSS-18افزار نرم از ها داده تحلیل و تجزیه مطظور به. شدند تکمیل گروه

 شد.  استفادهکای اسکوئر و تی زوجی 

 نیانگیام ک،یادموگراف یرهاایمتغ نظار از کطتار  و مداخلاه یهاا گاروه مداخلاه، انجام از قبل یافته ها:

 پس هفته شش و بالفاصله. بودند همگن ساگم ییغذا میرژ قیتعو و یورزش یها تیفعاگ قیتعو ،یمیخودتطظ

 میرژ قیتعو و( P<660/6) یورزش یها تیفعاگ قیتعو ،(P<660/6) یمیخودتطظ نمرات نیانگیم مداخله، از

 یمعطادار رییتغ کطتر  گروه در یوگ افتی رییتغ یمعطادار طور به مداخله گروه در( P<660/6) ساگم ییغذا

 قیاتعو ،(P=96/6) یمیخاودتطظ نمارات نیانگیام گارید یسو از. نشد مشاهده رهایمتغ نیا از چکدامیه در

 به نسبت مداخله از پس هفته شش در( P=69/6) ساگم ییغذا میرژ قیتعو و( P=96/6) یورزش یها تیفعاگ

 انجاام زانیام مداخلاه، از پاس هفته شش در ن،یا بر عالوه. نداشت یمعطادار رییتغ مداخله از پس بالفاصله

 (.P=660/6) بود شتریب کطتر  گروه از یمعطادار طور به مداخله گروه در ابتید یغرباگگر

 گاری تعویاق کاهش موجب خودتطظیمی، مد  بارداری براساس دیابت سابقه با زنان آموزش :یریگ جهینت

 ماد  از شاود مای توصایه. گردیاد دیابات غربااگگری انجام افزایش و ورزش انجام و غدایی رژیم رعایت در

 .شود استفاده زایمان از جهت ارتقای پیگیری پس زنان این به برای آموزش خودتطظیمی

  یگر قیتعو مان،یزا از پس پیگیری ،یباردار ابتید ،یمیخودتطظمدل: ها دواژهیکل
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Abstract 

The effects of education according to self-regulation model on postpartum 

fallow-up in wowen with a history of gestational diabetes 

Intoduction: In women with a history of gestational diabetes mellitus (GDM), 

postpartum fallow-up including diabetes screening and changing the life style 

(healty exercise and diet), is recommended. The follow-up is related to self-

regulation and procrastination. The aim of this study was to determine the 

effects of education according to self-regulation model on postpartum fallow-up 

in wowen with a history of GDM .  

Methods: In this randomized clinical trial study, 92 women with a resent GDM 

was selected with multi-stage sampling method from health centers of Qom. 

The samples were devided to two equal groups with randomized method. The 

demographic questionnair, Self-regulation Questionnaire, Exercise 

Procrastination Scale and Healthy Diet Procrastination Scale was complited by 

the samples before intervention. Then the intervention group were educated 

based on Miller and Brown Self-regulation Model in four 60 minutes sessions. 

The questionnairs were complited immediately and six weeks after intervention 

by the two groups. SPSS-18 software and T-test, Chi-square test and paired t-

test were used to analyze the data. 

 

Resultes: Before intervention, two groups were homogeneous in terms of 

demographic variables, and all the mean of the three scales. Immediately and 

six weeks after intervention, the mean scors of self-regulation (P<0.001), 

exercise procrastination (P<0.001), and healthy diet procrastination (P<0.001) 

were significantly changed in the intervention group, but in the control group 

did not change significantly in any of the variables. On the other hand, the mean 

scores of self-regulation (P=0.39), exercise procrastination (P=0.65) and healthy 

diet procrastination (P=0.56) in six weeks after intervention were not 

significantly different from the scores of immediately after intervention. In 

addition, six weeks after intervention, the rate of postpartum screening in 

intervention group was significantly more than the control group (P=0.002). 

 

Conclusions: Education based on Self-regulation Model decreases the 

procrastination in exercise and healthy diet and increases the rate of diabetes 

screening in women with a recent GDM. It is recommended that this model was 

used to education of these women for promotion of postpartum follow-up. 

Key words: self-regulation, gestational diabetes, postpartum fallow up, 

procrastination   


