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 مروری بر منابع حمایت اجتماعی در بیماران دیابتی

 ۳، زهرا حسن پور۰علی حسام زاده

 ه ساری، دانشگاه علوم پزشکی مازندران، ساری، ایرانپرستاری و مامایی نسیب ، دانشکده، گروه پرستاری بهداشت جامعهاستادیار  -۰
. دانشتتگاه علتتوم پزشتتکی مازنتتدران، ستتاری، ایتتران    پرستتتاری و مامتتایی نستتیبه ستتاری،   شتتجوی کارشناستتی پرستتتاری، دانشتتکده  زهتترا حستتن پتتور، دان -۳

Zahra.Hasanpoor1376@gmail.com 

 ۳۳۳۳ز مدت است کته بنتابر بترآورد ستازمان جهتانی بهداشتت تتا ستال         دیابت از اختالالت متابولیک با پیامد های درا :و هد  مقدمه

میلیون نفر در جهان به این بیماری مبتال خواهند شد. عالوه بر مداخالت دارویی، خودمراقبتی عامل مؤثری در کنترل دیابت بوده ۳۳۳حدود
ه است که حمایت های اجتماعی، جزء عوامل مؤثر مشخص شد و حتی در برخی از مطالعات، مؤثرتر از مداخالت دارویی شناخته شده است.

 هدف از تحقیق حاضر، مشخص نمودن منابع تآمین حمایت اجتماعی در بیماران دیابتی می باشد. در خودمراقبتی بیماران دیابتی است.

ی را در پایگتاه هتای   مطالعه حاضر یک مطالعه ی مروری بود که به جهت تدوین این مقاله، پژوهشگران، جستجوی کتامپیوتر  کار: روش

انجتام داده و بتا استتفاده از     SIDو  Pubmed  ،Magiranو نهایتاً اختصاصی تر مثتل   Google scholarاطالعاتی عمومی مثل 
مقالته فارستی جستتجو شتد. پژوهشتگران،       ۰۷حمایت اجتماعی، جستجو صورت پذیرفت. درمجمتوع   -دیابت -کلملت کلیدی خودمراقبتی
مقالته   ۶جستجو شده را مطلعه نمودند؛ سپس متن کامل مقاالت مرتبط را مطالعه، و درنهایت از یافته های کامتل،   خالصه ی کلیه مقاالت

 جهت نگارش و ارائه نتایج استفاده شده است.

 -بختش ستازگاری شخصتی    ۷یافته های مطالعه مروری حاضر منجر به دسته بندی مفاهیم تشکیل دهنتده حمایتت اجتمتاعی در     نتایج:

سازمان های مرتبط با خدمات بهداشتی و حمایت شخصی می -سیاست ها و رسانه ها -دوستان، خانواده، محیط اطراف -بین بهداشتیمراق
زمینته ی مصترف دارو،    ۳باشد؛ که عوامل فوق حمایت های خود را به اشکال ابزاری، اطالعاتی، عاطفی و احستاس تعلتق در ختانواده، در    

یی و ورزش ارئه می دهند. همچنین مشخص شد که حمایت اجتماعی با کیفیت زندگی بیماران دیابتی ارتباط آزمایشات قند خون، رژیم غذا
 معناداری دارد.

جهت ارتقاء کیفیت زندگی بیماران دیابتی، الزم است حمایت های اجتماعی در آنان تقویت گردد؛ و پرستاران، نقش مهمتی   نتیجه گیری:

 ی ایفا می کنند.در ارائه این حمایت های اجتماع

 حمایت اجتماعی -دیابت -خودمراقبتی کلمات کلیدی:
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