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Extended Abstract

1. Introduction

iabetes is the most common metabolic dis-
ease characterized by high blood sugar, and 
impaired metabolism of carbohydrates, fats 
and proteins, which result in a deficiency 

in insulin secretion or function. Type 1 Diabetes (T1D) or 

insulin-dependent diabetes is the most common endocrine 
disease of childhood and adolescence. According to the 
American Diabetes Association report in 2017, approxi-
mately 542,000 of children under 15 have T1D worldwide 
and a total of 86,000 new cases are diagnosed each year (3-
5%  per year). One in every 400-500 adolescents has T1D.

If diabetes is not well controlled, vascular changes occur 
2.5-3 years after diagnosis, but proper control of diabe-
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Background Type 1 Diabetes (T1D) or insulin-dependent diabetes is the most common endocrine disease 
of childhood and adolescence. Self-management is the ultimate goal of nursing in children with diabetes 
is and gives a sense of control over disease to children and their families.
Objective This study aims to evaluate the effect of self-care education on self-management behaviors of 
children with T1D.
Methods In this quasi-experimental study, 68 children with T1D were participated and divided randomly 
into two groups of intervention (n=34) and control (n=34). The intervention group received self-care 
education by face-to-face and telephone for 10 weeks. The data were collected using a demographic 
form and the Self-Management of Type 1 Diabetes in Adolescents questionnaire which was completed 
before and after the intervention. Collected data were analyzed in SPSS V.16 software using descriptive 
statistics and inferential tests including paired t-test and ANCOVA.
Findings The majority of children were girls (70.59%  in intervention group and 55.88% in the control 
group). There was a significant difference between pretest and posttest scores of self-management 
(P<0.001) and between the two groups in self-management scores after intervention (P<0.001). 
Conclusion Self-care education can improve the self-management skills of school-age children with T1D, 
which can lead to reduced economic costs, disability and mortality rates and increased the lifespan.
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tes can delay these changes for even more than 20 years. 
Through education, a diabetic child’s independence is 
nurtured. When a child learns that s/he has diabetes, s/he 
is given a new set of responsibilities appropriate to her/his 
age and stage of development. The child should learn that 
diabetes management is to prevent the acute and chronic 
complications of diabetes. Self-management is the ultimate 
goal of nursing in children with diabetes and gives the child 
and family the feeling that the disease is in their control. 

Karahroudy et al. (2018) examined the factors related to 
self-management in adolescents with T1D and the results 
showed a direct relationship between the duration of dia-
betes diagnosis and self-management score. Cheraghi et al. 
(2014) showed that education and empowerment of diabetic 
children aged 10-14 years in measuring blood sugar, observ-
ing the principles of insulin therapy, diet and physical activ-
ity reduced the mean blood sugar and hemoglobin glycosyl.

Karahroudy et al. (2018) described self-management 
in adolescents as productive interaction, achieving self-
efficacy and self-regulation, managing problems, moving 
towards the desired future, accepting diabetes as a part of 
life, and maintaining pride. In the study by Cai et al. (2017) 
aimed to create an acceptable self-management group for 
children with T1D and their families, the results showed 
that the group influenced parents’ perceptions of their chil-
dren’s ability to control diabetes and have interactions with 

other children with diabetes. Given the importance of T1D 
in school-age children and its impact on the individuals, 
families and community, as well as the need for self-care 
education for children, this study aims to evaluate the ef-
fect of self-care education on self-management behaviors 
of children with T1D.

2. Methods

The study population of this clinical trial consists of chil-
dren with T1D aged 8-11 years. The data were collected 
using a demographic form and the self-management of type 
1 diabetes in adolescents (SMOD-A) which has 48 items 
rated on 4-point Likert scale as Never (0), Sometimes (1), 
More often (2), Always (3). The educational content in-
cluded lessons about blood sugar testing, insulin injections, 
counseling the health team, decision-making and problem-
solving skills, and communication with parents.

3. Results

In the intervention group, the difference in the scores of all 
SMOD-A dimensions before and after the intervention was 
significant (Table 1). In the control group the difference was 
significant only in four dimensions of collaboration with par-
ents (P <0.021), diabetes problem-solving (P <0.003), diabe-
tes communication (P <0.013), and diabetes goals (P <0.001) 
(Table 2). In the two groups, the difference in scores of 

Table 1. Mean and standard deviation of SMOD-A scores in the intervention group before and after intervention

PMean±SDTimeVariable

<0.001
64.1±0.20Before intervention

Collaboration with parents
2.03±0.16After intervention 

<0.001
1.47±0.20Before intervention

Diabetes care activities
2.25±0.31After intervention 

<0.001
1.15±0.19Before intervention

Diabetes problem-solving
2.04±0.16After intervention 

<0.001
0.89±0.13Before intervention

Diabetes communication
1.50±0.17After intervention 

<0.001
0.52±0.26Before intervention

Diabetes goals
2.26±0.23After intervention 

<0.001
1.31±0.09Before intervention

Total 
1.99±0.12After intervention 
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the dimensions of collaboration with parents (P = 0.260), 
diabetes care activities (P = 0.052), diabetes problem-solving 
(P = 0.132), diabetes communication (P = 0.999), diabetes 
goals (P = 0.760) and total SMOD-A score (P = 0.966) were 
not significant before self-care education. After intervention, 
the difference between the two groups in all dimensions was 
statistically significant  (P <0.001).

4. Discussion and Conclusion

Regarding the demographic characteristics, the two 
groups of intervention and control in our study were ho-
mogenous, consistent with the studies conducted by Pour-
vardi et al. (2015) and Cheraghi et al. (2014) may be be-
cause these studies also conducted in Iran.

The self-care education on diabetic school-age children in 
our study had significant effect on increasing their collabora-
tion with parents, care activities, problem-solving, commu-
nication, goals, and total self-management scores (P <0.001). 
This is consistent with the findings of Cheraghi et al. (2014), 
by Pourvardi et al. (2015), Siminerio et al. (2015), Varney et 
al. (2014) and Behnam Vashani et al. (2014).

Given that problem solving is one of the dimensions of 
self-management, its training is very effective. The results 
of paired t-test in our study showed a significant difference 
between the two groups in terms of overall self-management 
score and its all five dimensions. This is consistent with the 

results of Pourvardi et al. (2015) and Behnam Vashani et 
al. (2014). However, it is against the results of Goyal et 
al. (2017) and Jafrin Jahan et al (2018) who showed that 
self-care education had no effect. This discrepancy may be 
because these studies were conducted in foreign countries.

Structured education of self-care skills for diabetic chil-
dren is an essential part of self-management, although ac-
quiring self-management skills is complicated, and many 
factors such as family support, the relationship between the 
medical team and children’ family, and the factors that put 
pressure on children throughout their lives also affect the 
improvement of these skills in diabetic children.

 Teaching self-management to children with T1D and their 
families and their communication with the health care team 
reduces potential costs on families and patients. The educa-
tion should be provided by an experienced professional one 
such as a doctor, nurse and mental health counselor, and the 
educational content should be appropriate for the age and 
developmental stages of the child. Moreover, the children 
and their family members should be constantly trained and 
screened to prevent long-term complications of diabetes.

Table 2. Mean and standard deviation of SMOD-A scores in the control group before and after intervention

PMean±SDTimeVariable

<0.021
1.71±0.28Before intervention

Collaboration with parents
1.66±0.27After intervention 

<0.753
1.35±0.26Before intervention

Diabetes care activities
1.35±0.25After intervention 

<0.003
1.33±0.23Before intervention

Diabetes problem-solving
1.16±0.23After intervention 

<0.013
0.89±0.22Before intervention

Diabetes communication
0.89±0.23After intervention 

<0.001
1.54±0.27Before intervention

Diabetes goals
1.69±0.21After intervention 

<0.128
1.31±0.14Before intervention

Total 
1.29±0.13After intervention 
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بررسي تاثیر آموزش حضوي و مجازي خود مراقبتي بر خود مدیریتي کودکان سن مدرسه مبتال به دیابت نوع یک

اهداف دیابت نوع 1 یا وابسته به انسولین، شایع ترین بیماری غدد درون ریز كودكی و نوجوانی است. خودمدیریتی هدف نهایی پرستاری 
در كودكان مبتال به دیابت است و به كودک و خانواده احساس در دست داشتن كنترل بیماری می دهد. این مطالعه با هدف تعیین تأثیر 

آموزش خود مراقبتی بر خود مدیریتی كودكان مبتال به دیابت نوع 1 انجام شد.
مواد و روش ها در این مطالعه نیمه تجربی، 68 كودک مبتال به دیابت نوع 1 به روش نمونه گیری تصادفی در دو گروه كنترل و آزمایش 
قرار گرفتند (34 نفر گروه كنترل، 34 نفر گروه آزمایش). گروه آزمایش به مدت ده جلسه تحت آموزش خود مراقبتی حضوری و تلفنی 
قرار گرفتند. ابزار گردآوری داده ها شامل پرسش نامه جمعیت شناختی و پرسش نامه خود مدیریتی بود كه قبل و بعد از آموزش توسط 
دو گروه تکمیل شد. داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS نسخه 16 و با بهره گیری از آزمون های توصیفی و استنباطی شامل تی زوجی و 

كوواریانس تجزیه و تحلیل شدند.
یافته ها بیشتر كودكان در گروه آزمایش و كنترل دختر بوده اند (به ترتیب 70/59 و 55/88). بین نمره خود مدیریتی قبل و بعد از آزمایش 
تفاوت معناداری (P<0/001 ) وجود داشت. همچنین بعد از آزمایش بین نمره خود مدیریتی دو گروه آزمایش و كنترل تفاوت معنا داری 

.(P<0/001) وجود داشت
نتیجه گیری آموزش خود مراقبتی توانایی خود مدیریتی را در كودكان سن مدرسه مبتال به دیابت نوع 1 را افزایش می دهد كه منجر به 

كاهش هزینه های اقتصادی، كاهش ناتوانی ها، كاهش مرگ و میر و افزایش طول عمر كودكان خواهد شد.

کلیدواژه ها: 
خودمراقبتی، 

خود مدیریتی، دیابت نوع 
1، كودک سن مدرسه، 

پرستاری كودكان

تاریخ دریافت:  5 آذر 1399
تاریخ پذیرش:  10 اسفند 1399

تاریخ انتشار: 30 خرداد 1400

، عرفان قاسمی4  ، حسین زائری3  ، *فاطمه عالیی کرهرودی2  زهرا حاجی نیا1 
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2. گروه پرستاری كودكان، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران. 

3. گروه پرستاری كودكان، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی گلستان، گرگان، ایران.
4. گروه آمار زیستی، دانشکده پیراپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران 

مقدمه

دیابت شایع ترین بیماري متابولیسمی است كه مشخصه آن 
افزایش قند خون، اختالل متابولیسم كربوهیدرات ها، چربي و 
پروتئین است ]1[ كه شامل نوع 1 (وابسته به انسولین) و نوع دو 

(غیروابسته به انسولین) است.

دیابت نوع 1، یک بیماری خود ایمنی است كه در آن سلول های 
ایمنی بدن علیه سلول های سازنده انسولین در لوزالمعده واكنش 
نشان داده، با ترشح پادتن های خودی آن ها را نابود می سازند و 
درنتیجه بدن قادر به ساختن انسولین نیست. این نوع بیشتر در 

كودكان و بالغین جوان وجود دارد ]2[. 

تعداد كودكان مبتال در سطح جهان، تقریباً 542 هزار و میزان 
بروز 3-5 درصد است ]3[. در ایران، حدود چهار میلیون نفر است 

]4[ و آخرین بروز ساالنه (2015)، 13/35 در 100 هزار بود ]5[. 

در كودكان به دلیل مقاومت طبیعي بدن به انسولین، كنترل 
قند خون مشکل مي شود. كودكان در این سنین به دلیل ترس 
از تفاوت با همساالن، استقالل طلبي و تمایل به جدایي از والدین 
ممکن است رژیم دیابتي خود را دقیقا رعایت نکنند. كودک تحت 
آموزش و نظارت والدین قادر به رعایت رژیم درماني خود است ]6[.

 كودک تحت آموزش، تقریباً به تنهایي قادر به انجام آزمایشات و 
تزریق انسولین خواهد بود. آموزش در رابطه با بیماري، آزمایش ها و 
درمان، از جمله اهداف پرستاري در مراقبت از كودكان است ]7 ،6[. 
با آموزش، استقالل كودک پرورش مي یابد. كودک می آموزد مدیریت 

دیابت به منظور جلوگیري از عوارض حاد و مزمن دیابت است ]8[.

از طرفی، نیازهای روزمره برای مدیریت دیابت نوع 1 پیچیده 

* نویسنده مسئول: 
دکتر فاطمه عالیی کرهرودی

نشانی: تهران، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، دانشکده پرستاری و مامایی، گروه  پرستاری كودكان.
تلفن: 2570213 (912) 98+ 
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است مانند نظارت روزانه قند  خون ، تزریق (حدود چهاربار در روز) 
یا قرار دادن مجموعه های تزریق پمپ انسولین، تنظیم مصرف غذا 

و كربوهیدرات و محاسبه ُدز انسولین ]9[. 

نوع 1  شیلینگ و همکاران، مفهوم خودمدیریتي در دیابت 
و  روزانه  فعال،  »فرایند  كردند:  تعریف  این گونه  را  كودكان  در 
انعطاف پذیری كه كودكان و والدینشان در مسؤلیت ها شریک 
از  بیماري  كنترل  به  دست یابي  براي  تصمیم گیري  و  هستند 

فعالیت هاي مربوط به بیماري« ]10[. 

ارتقای  مدون،  آموزش  كه  دریافتند  همکاران  و  چراغی 
توانمندسازي و درگیر شدن در امر مراقبت كودک دیابتي 14-10 
سبب بهبود مدیریت قند خون مي شود ]10[. وصلی و همکاران 
پیشنهاد كردند به منظور ارتقای خود مراقبتی كودكان و بهبود 
واكنش خانواده ، برنامه های آموزشی برای كودک و خانواده اجرا 

شود ]11[.

عالیی كرهرودی و همکاران،  در یک مطالعه پدیدار شناسی 
پس از مصاحبه با هشت نفر از نوجوانان مبتال به دیابت نوع 1، 
هفت درون مایه خود مدیریتی پیشنهاد كردند كه شامل تعامل 
مولد، رسیدن به خودكارآمدی، دست یابی به خود تنظیمی، تسلط 
بر مشکالت، پیش به سوی آینده دلخواه، دیابت جزئی از زندگی 

و حفظ غرور در نوجوانان بود ]6[. 

در پژوهش خیا و همکاران، ایجاد گروه روی درک والدین از 
توانایی فرزندان شان در كنترل دیابت و همچنین توانایی كودكان 

در ارتباط با دیگر كودكان مبتال به دیابت تأثیر داشت ]12[.

موانع متعددی قادرند آموزش خودمدیریتي دیابت را با چالشي 
جدي مواجه كنند كه در دو دسته موانع مربوط به بیمار و مرتبط 
بیمار،  به  با مراقبت كننده قرار گرفت. شایع ترین موانع مربوط 
موانع جمعیت شناختی، از جمله سن و جنس، مشکالت مالي، 
جدي نگرفتن بیماري، مشکالت رواني و كمبود دانش، ارتباط 
بیمار و مراقبت كننده، دانش ناكافي و حجم باالي كاري موانع 
مربوط به مراقب كننده هستند. شناخت موانع و تالش در جهت 

رفع آن ها، به توانمندسازي بیمار كمک مي كند ]13[.

استفاده  همکاران،  و  رانکین  كیفی  مطالعه  نتایج  اساس  بر 
محتوای  تعیین  برای  غذایی  مواد  بسته بندی  روی  برچسب  از 
كربوهیدرات یا انتخاب غذاهایی با مقادیر كربوهیدرات مشخص، 
محدود كردن نیاز به انجام محاسبات پیچیده میزان كربوهیدرات، 
استفاده از مشاوران بولوس با نسبت های از قبل برنامه ریزی شده، 
استفاده از مشاوره در مورد محتوای كربوهیدرات در غذا می توانند 

در ارتقای خود مدیریتی مؤثر باشند ]14[. 

با توجه به اهمیت دیابت نوع 1 در كودكان، پژوهش حاضر با 
هدف بررسی تأثیر آموزش خود مراقبتی بر خود مدیریتی كودكان 
مبتال به دیابت نوع 1 در بیماران مراجعه كننده به مركز منتخب 

وابسته به دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی استان گلستان 
در سال 1397 انجام شد.

روش مطالعه 

این كارآزمایی بالینی در سال 1397 در استان گلستان انجام 
تا 11 سال  شد. جامعه مورد مطالعه، كودكان سن مدرسه 8 
مراجعه  كننده به بیمارستان تخصصی اطفال و غدد وابسته به 

استان گلستان بودند.

براي تعیین حجم نمونه با احتساب احتمال سطح اطمینان 95 
درصد و توان آزمون 0/80، برای شناسایی اختالفی به اندازه ده 
واحد با در نظر گرفتن انحراف معیار 14 كه از مطالعه رضایی و 
همکاران ]15[ به دست آمده است، در هر گروه 31 محاسبه شد 
كه با احتساب 10 درصد احتمال ریزش، در هر گروه  34 نفر در 
نظر گرفته شد؛ بنابراین 34 نفر به عنوان گروه آزمایش و 34 نفر 
به عنوان گروه كنترل، به روش تصادفی ساده (جدول تصادفی 
اعداد) و بر اساس معیارهای ورود و خروج پژوهش انتخاب شدند. 

معیارهای ورود به مطالعه، شامل سن كودک بین 8 تا 11 
سال، گذشتن حداقل شش ماه از ابتال به بیماری، ابتالی كودک 
به دیابت نوع 1 با تأیید متخصص غدد ( تأیید پرونده پزشکی یا 
معاینه پزشکی )، سکونت خانواده كودک در استان گلستان، مبتال 
نبودن كودک به بیماری روانی یا شناختی دیگر، آموزش ندیدن 
كودک در ارتباط با دیابت طی ماه گذشته و نبودن پدر و مادر 
كودک در گروه علوم پزشکی بودند. در صورت انصراف، نمونه ها 

هنگام تحقیق از پژوهش خارج می شدند.

ابزار پژوهش شامل پرسش نامه جمعیت شناختی و پرسش نامه 
خودمدیریتی در نوجوانان مبتال به دیابت نوع 1 بود. پرسش نامه 
جمعیت شناختی شامل مواردی همچون سن، جنس، وزن، پایه 
تحصیلی، تحصیالت پدر، تحصیالت مادر، شغل پدر، شغل مادر، 

مرتبه فرزندی و وجود فرد مبتال به دیابت در خانواده بود.

نوع  دیابت  به  مبتال  نوجوانان  در  خودمدیریتی  پرسش نامه 
1 شامل دو قسمت بود. قسمت اول شامل چهار بُعد همکاري 
حل  توانایي  دیابت،  از  مراقبت  به  مربوط  فعالیت هاي  والدین، 
مسئله در مبتالیان به دیابت و ارتباطات در مبتالیان به دیابت و 
شامل 42 گویه بود. قسمت دوم شامل یک بُعد اهداف نوجوان در 

رابطه با بیماری و شامل شش گویه بود. 

نمره دهی پرسش نامه بر اساس طیف 4درجه ای لیکرت شامل 
هرگز (0)، گاهی اوقات (1)، بیشتر اوقات (2)، همیشه (3) است. 
كمترین نمره قابل اكتساب صفر و باالترین نمره 168 خواهد 
بود. پرسش نامه خود مدیریتی در نوجوانان مبتال به دیابت نوع 1 
توسط عالیی كرهرودی و همکاران به زبان فارسی بومی سازی 

شده است ]6[.

زهرا حاجی نیا و همکاران.بررسي تاثیر آموزش حضوي و مجازي خود مراقبتي بر خود مدیریتي کودکان سن مدرسه مبتال به دیابت نوع یک
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شاخص روایی محتوا در كل 98 درصد بود. برای پایایی ابزار از 
روش همسانی درونی با محاسبه آلفای كرونباخ و جهت تعیین 
ثبات ابزار آزمون مجدد انجام شد. در محاسبه پایایی همسانی 
درونی كلی 0/88 به دست آمد. نتیجه محاسبه ثبات ابزار 0/80-

0/73 بود ]6[. 

قبل از آموزش خودمراقبتی، پرسش نامه بین دو گروه آزمایش 
و كنترل توزیع و نمره خود مدیریتی كل و ابعاد آن در هر دو گروه 
تعیین شد. سپس كودكان گروه آزمایش به شش گروه شش 
نفری تقسیم شدند و در یک هفته (شش روز ) هر روز هفته به 

یکی از گروه ها برای آموزش تخصیص داده شد.

با توجه به اینکه پنج بُعد از خود مراقبتی آموزش داده شد، پنج 
جلسه آموزشی برای هر گروه اختصاص داده شد كه در هر هفته 
یک بُعد از پنج بُعد خودمراقبتی برای گروه آزمایش به صورت  

تماس تلفنی و پرسش و پاسخ مطرح شد.

به  مطالب  مرور  برای  هفته  یک  آموزش،  هفته  یک  از  بعد 
مشاركت كنندگان مهلت داده شد كه در آن یک هفته پیگیری 
به صورت تلفنی انجام شد به این ترتیب كه در یک هفته حداقل 
سه بار با آن ها تماس تلفنی گرفته می شد و از كودكان درخواست 
پژوهشگر  از  دارند  فاصله یک هفته، هر سؤالی  در  می شد كه 
بپرسند و همچنین پژوهشگر نیز در مورد اطالعات داده شده از 

آن ها سؤال می پرسید. 

جلسه  پنج  ما  خودمراقبتی  بُعد  پنج  آموزش  برای  بنابراین 
آموزش تلفنی (مدت زمان جلسات آموزشی 30 دقیقه) به صورت 
یک هفته در میان داشتیم كه یک هفته بعد از هر جلسه آموزشی، 
پیگیری تلفنی ارزیابی آموزشی هم انجام شد (مجموعاً دو ماه و 
پانزده روز طول كشید). محتوای كلی آموزشی شامل مواردی 
از قبیل تست قند خون، تزریق انسولین، مشورت دادن به تیم 
سالمت، قدرت تصمیم گیری و حل مسئله و ارتباط با والدین بود.

به منظور تجزیه و تحلیل داده ها از آمار توصیفی (میانگین و 
انحراف معیار) و استنباطی (آزمون t، كای اسکوئر، كوواریانس 
 SPSS و تی زوجی) استفاده شد. تحلیل ها با استفاده از نرم افزار
نسخه 23 و در نظر گرفتن سطح معناداری 0/05 صورت گرفت.

یافته ها

نظر  از  كنترل  و  آزمایش  گروه  دو  بین  معناداری  تفاوت 
نبود (جدول شماره 1). در گروه  ویژگی های جمعیت شناختی 
ابعاد خودمدیریتی قبل و بعد از  آزمایش اختالف نمرات تمام 

آزمایش معنادار بود (جدول شماره 2).

اختالف نمرات گروه كنترل در نوبت اول و دوم در بُعد همکاری 
والدین (P<0/021)، توانایی حل مسئله (P<0/003)، ارتباطات 
(P<0/013) و اهداف (P<0/001) معنادار بود (جدول شماره 3).  

در دو گروه آزمایش و كنترل تفاوت امتیازات در ابعاد همکاری 
 ،(P=0/052) مراقبت  به  مربوط  فعالیت   ،(P=0/260) والدین 
بُعد   ،(P=0/999) ارتباطات   ،(P=0/132) مسئله  حل  توانایی 
اهداف (P=0/760) و نمره كل خود مدیریتی (P=0/966) قبل از 
آموزش خود مراقبتی معنادار نبود. در حالی كه بعد از آموزش 
ابعاد به  خود مراقبتی اختالف نمرات در بین دو گروه در تمام 

 .(P >0/001) لحاظ آماری معنادار بود

بحث 

هدف از پژوهش حاضر، تعیین تأثیر آموزش خود مراقبتی بر 
خودمدیریتی كودكان سن مدرسه مبتال به دیابت نوع 1 بود. 
دو گروه آزمایش و كنترل از نظر مشخصات جمعیت شناختی 
همسان بودند. در مطالعه پوروردی و چراغی هم دو گروه همسان 

بودند ]16[ و با مطالعه حاضر هم خوانی داشت. 

در این مطالعه، نتایج مقایسه خودمدیریتی در كودكان سن 
مدرسه مبتال به دیابت نوع 1 در گروه آزمایش قبل و بعد از آموزش 
خودمراقبتی نشان داد كه آزمایش اثر معناداری در افزایش نمره 
همکاری والدین، افزایش نمره فعالیت مربوط به مراقبت، افزایش 
نمره توانایی حل مسئله، افزایش نمره ارتباطات، افزایش نمره 

.(P<0/001) اهداف و افزایش نمره خود مراقبتی داشت

رفتارهای  نمرات  میانگین  همکاران،  و  چراغی  مطالعه  در 
مدیریتی كودک در چهار حیطه اندازه گیری قند خون، انسولین 
از  بعد  و  قبل  بدنی  فعالیت های  انجام  و  غذایی  رژیم  درمانی، 

آموزش تفاوت معنا داری داشتند. 

در پژوهش پوروردی و همکاران، بعد از اجرای برنامه خودمدیریتی، 
آموزش خود مراقبتی باعث كاهش قند خون و هموگلوبین گلیکولیزه 
نمره  نتایج  همکاران،  و  سیمینیور  پژوهش  در  شد.  بیماران  در 

خود مدیریتی بعد از آموزش افزایش داشت ]17[. 

در پژوهش وارنی و همکاران، خود مراقبتی بیماران بعد از انجام 
آزمایش افزایش داشته و نتایج نشان داد كه میزان گلوكز بعد از 
آزمایش كاهش داشته است و بعد از آزمایش، آموزش بر كنترل 

خود مراقبتی تأثیر مثبت داشته است ]18[.

بهنام وشانی و همکاران، پژوهشی با هدف تعیین تأثیر آموزش 
حل مسئله بر خودمدیریتي و هموگلوبین گلیکوزیله نوجوانان 
مبتال به دیابت نوع 1 را در نوجوانان 10 تا 19 ساله انجام دادند. 
میزان  مسئله،  حل  آموزش  از  بعد  و  قبل  آزمایش،  گروه  در 
بهداشت عمومي 76/57 درصد،  از لحاظ حیطه  خودمدیریتي 
و  12/20درصد  اجتماعی  حضور  درصد،   49/11 درمانی  رژیم 

خود مدیریتی كل 75 درصد افزایش داشته است ]19[.

می تواند  و  بود  همسو  حاضر  مطالعه  با  مطالعات  این  نتایج 
بدین دلیل باشد كه با توجه به اینکه حل مسئله یکی از ابعاد 

زهرا حاجی نیا و همکاران.بررسي تاثیر آموزش حضوي و مجازي خود مراقبتي بر خود مدیریتي کودکان سن مدرسه مبتال به دیابت نوع یک
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جدول 1. ویژگی های جمعیت شناختی كودكان سن مدرسه مبتال به دیابت نوع 1 بر اساس گروه های آزمایش و كنترل در بیمارستان تخصصی اطفال و غدد

متغیر
تعداد )درصد(

P*

کنترلآزمایش

جنسیت
 (55/88) 19(70/59) 24دختر

0/587
 (12/44) 15 (29/41) 10پسر

سن

   (14/7) 5 (14/7) 85 ساله

0/698
 (8/82) 3 (23/53) 98 ساله

 (26/47) 9 (29/41) 1010 ساله

 (50/00) 17(32/35) 1111 ساله

وزن

30-2513 (38/24) 17 (50/00) 

0/712
30-3510 (29/41) 9 (26/47) 

45-408 (23/53) 12 (35/29) 

45-503 (8/82) 4 (11/47) 

تحصیالت پدر

 (64/71) 22 (50/00) 17زیر دیپلم

0/619

 (14/71) 5 (41/18) 14دیپلم

 (8/82) 3 (8/82) 3لیسانس

 (8/82) 3 (0) 0فوق لیسانس

 (2/94) 1 (0) 0دکتری

تحصیالت مادر

 (71/76) 21 (44/12) 15زیر دیپلم

0/659

 (26/47) 9 (47/06) 16دیپلم

 (8/82) 3 (8/82) 3لیسانس

 (2/94) 1 (0) 0فوق لیسانس

 (0) 0 (0) 0دکتری

شغل پدر

 (17/65) 6 (14/71) 5کارمند

0/715  (67/65) 23 (79/41) 27آزاد

 (14/71) 5 (5/88) 2بیکار

شغل مادر

 (8/82) 3 (5/88) 2کارمند

0/625  (2/94) 1 (14/71) 5آزاد

 (88/24) 30 (79/4) 27خانه دار

مقطع تحصیلی

 (14/71) 5 (14/71) 5دوم ابتدایی

0/611
 (8/82) 3 (20/59) 7سوم ابتدایی

 (26/47) 9 (35/29) 12چهارم ابتدایی

 (50/00) 17 (29/41) 10پنجم ابتدایی

زهرا حاجی نیا و همکاران.بررسي تاثیر آموزش حضوي و مجازي خود مراقبتي بر خود مدیریتي کودکان سن مدرسه مبتال به دیابت نوع یک
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خود  مدیریتی است؛ بنابراین آموزش آن بسیار تأثیرگذار است.

در مطالعه حاضر، نتایج آزمون تی دو نمونه ای جهت مقایسه 
خودمدیریتی در كودكان سن مدرسه مبتال به دیابت نوع 1 در 
گروه آزمایش و كنترل بعد از آموزش خودمراقبتی نشان داد كه 
تفاوت امتیازات در ابعاد همکاری والدین، فعالیت مربوط به مراقبت، 
توانایی حل مسئله، ارتباطات، اهداف و نمره كل خودمدیریتی 
قبل از آموزش خود مراقبتی در بین دو گروه آزمایش و كنترل 

اختالف معناداری را نشان نمی دهد. 

در حالی كه بعد از آموزش خود مراقبتی بین دو گروه در بُعد 
همکاری والدین، فعالیت مربوط به مراقبت، توانایی حل مسئله، 
ارتباطات، اهداف و نمره خود مراقبتی كل ( P<0/001) اختالف 
معناداری نشان داد و آموزش خود مراقبتی تأثیر مثبتی بر افزایش 

خودمراقبتی كودكان داشت.

در پژوهش پوروردی و همکاران، بعد از آزمایش تفاوت معناداری 
هموگلوبین  میزان  لحاظ  از  آزمایش)  و  (كنترل  گروه  دو  بین 
گلیکولیزه در بیماران مبتال به دیابت نوع دو وجود داشت و نتیجه 

متغیر
تعداد )درصد(

P*

کنترلآزمایش

مرتبه فرزندی

 (52/94) 18 (44/12) 15فرزند اول

0/718
 (35/29) 12 (38/24) 13فرزند دوم

 (8/82) 3 (11/67) 4فرزند سوم

 (2/94) 1 (5/88) 2فرزند چهارم

ابتال به دیابت در خانواده
 (8/82) 3 ( 14/71) 5بلی

0/748
 (91/18) 31 (85/29) 29خیر

نسبت با فرد
 (33/33) 1 (20/00) 1پدر

0/669
 (66/67) 2 (80/00) 4مادر

P= 0/05*

جدول 2. میانگین و انحراف معیار نمرات ابعاد خود مدیریتی در گروه آزمایش قبل و بعد از آموزش در كودكان سن مدرسه مبتال به دیابت نوع 1 در بیمارستان 
تخصصی اطفال و غدد 

P میانگین± انحراف معیار مرحله  متغیر

0/001
1/64±0/20 قبل از آزمایش

همکاری والدین
2/03±0/16 بعد از آزمایش

0/001
1/47±0/20 قبل از آزمایش

فعالیت مربوط به مراقبت
2/25±0/31 بعد از آزمایش

0/001
1/15±0/19 قبل از آزمایش

توانایی حل مسئله
2/04±0/16 بعد از آزمایش

0/001
0/89±0/13 قبل از آزمایش

ارتباطات
1/50±0/17 بعد از آزمایش

0/001
0/52±0/26 قبل از آزمایش

اهداف
2/26±0/23 بعد از آزمایش

0/001
1/31±0/09 قبل از آزمایش

خود مدیریتی )کل(
1/99±0/12 بعد از آزمایش

زهرا حاجی نیا و همکاران.بررسي تاثیر آموزش حضوي و مجازي خود مراقبتي بر خود مدیریتي کودکان سن مدرسه مبتال به دیابت نوع یک
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گرفته شد كه آموزش برنامه خود مدیریتی منجر به بهبود قند 
خون و كاهش میزان هموگلوبین گلیکوزیله در مبتالیان به دیابت 

نوع دو می شود. نتایج این مطالعات با مطالعه حاضر همسو بود.

در  آزمایش  گروه  در  همکاران،  و  وشانی  بهنام  پژوهش  در 
مقایسه با گروه كنترل در مرحله بعـد از آمـوزش حـل مسئله 
از نظر میزان خودمدیریتي در حیطه بهداشت عمومي اجتماعي، 
حضور اجتماعی و خود مدیریتی كل تفاوت معناداري با یکدیگر 

داشتند.

همچنین دو گروه مورد مطالعه از لحاظ نـسبت هموگلـوبین 
گلیکوزیلـه تفـاوت آمـاري معناداري با یکدیگر داشتند. به این 
صـورت كـه نسبت هموگلوبین گلیکوزیلـه در گـروه آزمایش بـه 
طـور چشمگیري كمتر از گروه كنترل بود ]19[ و نتایج آن با 

مطالعه حاضر همسو بود.

در مطالعه گویال و همکاران، نتایج تحلیل بالینی نشان داد كه 
بعد از آموزش بین دو گروه آزمایش و كنترل در میزان هموگلوبین 
گلیکوزیله تفاوت معنا داری وجود نداشت ]20[ و با مطالعه حاضر 
همسو نبود كه می تواند به دلیل این باشد كه مطالعه گویال در 
خارج از ایران انجام شده و آموزش بر خود مدیریتی آنان تأثیر 

نداشته است.

در پژوهش های گوناگون، روش های مختلفی برای كمک به 
كودكان مبتال به دیابت نوع 1 و خانواده های آن ها در ارتباط با 

مدیریت این بیماری پیشنهاد شده است. مرور مطالعات مختلف 
و  خود مراقبتی  فعالیت های  رایج ترین  آموزش  با  كه  داد  نشان 
همچنین حمایت خانواده در مدیریت این بیماری باعث در كنترل 

گلیسیمیک بیماران مبتال به دیابت می شود ]21[. 

بنابراین در تبیین این یافته ها می توان اذعان كرد كه نوجوانان 
پس از آموزش می توانند خود مدیریتی خود را افزایش دهند، از 
جمله با تنظیم مقدار انسولین مصرفی و تنظیم میزان فعالیت 
و ورزش كه همان مؤلفه خود تنظیمی و خود مراقبتی است به 

خود مدیریتی دست یابند.

مي یابد.  پرورش  دیابتي  كودک  استقالل  آموزش،  طریق  از 
وقتي كودک یاد مي گیرد كه مبتال به دیابت است، مجموعه اي 
از مسئولیت هاي جدید متناسب با سن و مرحله رشد و تکامل، 
بر عهده او گذاشته مي شود. كودک باید یاد بگیرد كه مدیریت 
دیابت به منظور جلوگیري از عوارض حاد و مزمن ناشي از دیابت 

است ]10[.

قند  اندازه گیري  مانند  مؤلفه هایی  طریق  از  خود مراقبتی 
خون، رعایت اصول انسولین درماني، رعایت رژیم غذایي و انجام 
فعالیت هاي بدني موجب كاهش میانگین قند خون و هموگلوبین 
مدیریت  در  كودک  توانایي  دیگر،  بیان  به  می شود.  گلیکوزیله 
قند خون افزایش می یابد. در مدیریت مناسب بیماران مبتال به 
دیابت، آموزش خودمدیریتي دیابت به عنوان جزء كلیدي مراقبت 
محسوب مي شود. آموزش مناسب به فرد مبتال به دیابت، درواقع 

جدول 3. میانگین و انحراف معیار نمرات ابعاد خود مدیریتی در گروه كنترل در دو نوبت بررسی در كودكان سن مدرسه مبتال به دیابت نوع 1 در بیمارستان تخصصی 
اطفال و غدد

P میانگین± انحراف معیار وضعیت متغیر

0/021
1/71±0/28 آزمون نوبت اول

همکاری والدین
1/66±0/27 آزمون نوبت دوم

0/753
1/35±0/26 آزمون نوبت اول

فعالیت مربوط به مراقبت
1/35±0/25 آزمون نوبت دوم

0/003
1/33±0 /23 آزمون نوبت اول

توانایی حل مسئله
1/16±0 /23 آزمون نوبت دوم

0/013
0/89±0 /22 آزمون نوبت اول

ارتباطات
0/82±0 /23 آزمون نوبت دوم

0/001
1/54±0/27 آزمون نوبت اول

اهداف
1/69±0 /21 آزمون نوبت دوم

0/128
1/31±0 /14 آزمون نوبت اول

خود مدیریتی )کل(
1/29±0 /13 آزمون نوبت دوم
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ابزار اصلي تحقق و حفظ كنترل متابولیک است ]6[.

پذیرش  در  كودكان  انگیزه  افزایش  با  خود مراقبتی  آموزش 
مسئولیت های بیشتر در رابطه با دیابت از طریق مواردی، از جمله 
والدین،   از  دور  وقت  گذراندن  و  بیشتر  استقالل  كسب  به  تمایل 

عالقه به كاهش بار مدیریت دیابت بر دوش والدین،   تمایل به حداقل 
رساندن ناراحتی ناشی از تزریق و مواردی از این قبیل، تأثیر قابل 

مالحظه ای در مدیریت دیابت دارد ]14[. 

براي اثربخشي مدیریت دیابت در طول دوران زندگي، آموزشي 
الزم است كه افزایش مستمر مهارت هاي خودمدیریتي، استراتژي هاي 
رفتاري، حمایت اجتماعي و پیشبرد برایندهاي متابولیک به دنبال 

آموزش خودمدیریتي را حمایت كند.

اهمیت و ضرورت آموزش به بیمار در ارتقای مدیریت دیابت سبب 
اثربخش در مدیریت دیابت  تا به آموزش به عنوان عنصري  شده 
نگاه شود. این مسئله فرصتي فراهم مي كند تا در كنار بسیاري از 
پیامدهاي مثبت، با كمک به پیشگیري از بروز یا شدت عوارض و 
بیمار ي هاي همراه، از بار مالي دیابت بر بیمار، خانواده و سیستم  هاي 

بهداشتي بکاهد.

آموزش به بیمار با تأكید بیشتر بر خودمراقبتی، سالمت كودک 
مبتال به دیابت را ارتقا داده و نیز گامي هرچند كوچک در راستاي 
كاهش عوارض جدي، خطرناک و پرهزینه ناشي از آن، كه بر دوش 

فرد، خانواده و اجتماع سنگیني خواهد كرد، بر می دارد.

بنابراین با توجه به نتایج مطالعات حاضر و مطالعات انجام شده 
می توان چنین استدالل و تبیین كرد كه كودكان و بیماران مبتال به 
دیابت نوع 1 نیاز به آموزش برنامه های خود مدیریتی و خود مراقبتی 
چه به صورت حضوری و چه به صورت پرستاری از راه دور ( تلفنی، 

نرم افزار تلفن همراه و یا شبکه های اجتماعی) دارند.

نتیجه گیری نهایی

ساختارمند،  آموزش  كه  می شود  نتیجه گیری  مطالعه،  نتایج  از 
فراهم كردن دانش و آموزش مهارت های خود مراقبتی به كودكان 
یک جزء ضروری از خود مدیریتی است، اما این نکته هم قابل توجه 
است كه به دست آمدن مهارت های خود مدیریتی پیچیده است و 
عوامل زیادی مثل حمایت خانواده، ارتباط تیم مراقبت با خانواده و 
عوامل فشار وارد شده بر كودكان در طی زندگی آن ها هم بر بهبود 

این مهارت ها تأثیرگذار است.

بنابراین آموزش خود مدیریتی به كودكان مبتال به دیابت نوع 1 و 
خانواده های آنان و ارتباط نزدیک آنان با تیم مراقبت سالمت باعث 
كاهش هزینه های محتمل بر خانواده ها و بیماران می شود؛ بنابراین 
آموزش باید توسط یک تیم حرفه ای مجرب از قبیل پزشک، پرستار و 
مشاوره سالمت روانی انجام شود و محتوای آموزشی هم باید متناسب 
با سن و مراحل رشد كودک باشد. همچنین بیمار و خانواده باید به 

طور مداوم تحت آموزش و غربالگری باشند تا از عوارض بلند مدت 
دیابت جلوگیری شود.

مالحظات اخالقي

پیروي از اصول اخالق پژوهش

مطالعه حاضر در كمیته اخالق واحد علوم پزشکی دانشگاه آزاد 
IR.IAU.TMU. :اسالمی تهران بررسی و تأیید شده است (كد اخالق

REC.1397.102) و همچنین در مركز كارآزمایی بالینی ایران نیز 
ثبت شده است (IRCT20190704044096N1). از تمامی مادران 
رضایت آگاهانه گرفته شد. ابتدا پژوهشگر در مورد هدف پژوهش 
و روش انجام كار توضیحات الزم را به آن ها داده و جهت ورود به 
پژوهش رضایت آگاهانه و كتبی اخذ شد. همچنین به شركت كنندگان 
اطمینان داده شد كه اطالعات شخصی آن ها محفوظ مانده و در 

صورت عدم تمایل می توانند از مطالعه خارج شوند. 
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