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  کرمان شهر ابتیدبه  یاندر مبتال یخود مراقبتو  یاجتماع تیحماارتباط  بررسی
 3، آذر ايزدي2، علي مسعود*1ليال والي
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ش اميد به زندگي و تغيير سبک زندگي افراد، منجر به افزايش بيماريهاي غير واگير و صنعتي شدن كشورها در قرن حاضر، افزايمقدمه و هدف: 

تماعي اجمزمن شده است. ديابت از جمله اين بيماريها است كه عوارض ناتوان كننده و هزينه هاي درماني زيادي را بدنبال دارد. از آنجا كه حمايت 
ر كاهش تنش هاي وي و در پيش گرفتن الگوي زندگي سالم مي باشد نقش عمده اي در كنترل كه به معناي حمايت خانواده بيمار از او به منظو

 ياين بيماري دارد و از سوي ديگر خود مراقبتي نيز ب هعنوان مهمترين ركن كنترل و درمان بيماري آنان مي باشد، مطالعه حاضر با هدف بررس
 عين مبتال به ديابت انجام شده است. ارتباط بين حمايت اجتماعي و خود مراقبتي بر روي مراج

بيمار مبتال به ديابت مراجعه كننده به كلينيک ديابت  210تحليلي بود كه به شيوه مقطعي بر روي  -اين مطالعه از نوع توصيفي مواد و روش ها:

امه جمع آوري اطالعات از پرسشن انجام شد. نمونه گيري به صورت تصادفي سيستماتيک صورت پذيرفت. براي 93كرمان در شش ماهه دوم سال 
و آزمون هاي  SPSSهاي ارزيابي حمايت اجتماعي و ارزيابي خود مراقبتي استفاده شد. اطالعات جمع آوري شده با استفاده از نرم افزار آماري 

,T  ،ضريب همبستگي پيرسونANOVA  و آناليز رگرسيون مورد تحليل قرار گرفت. وP< 0/ 05 .معني دار تلقي گرديد 

 خانوادگي را در خصوص رفتارهاي26/11آن را مردان تشکيل دادند. افراد مورد بررسي، امتياز % 28/14جامعه پژوهش را زنان و  %61/87 ها: یافته

 خانوادگي خصوص رفتارهايرا در  19/25كسب نمودند. همچنين بيماران امتياز  ديابتي بيماران به خانواده زدن هاي نظير نق كننده حمايت غير
بود.  13/68حمايت اجتماعي درک شده كلي  نمودند. در مجموع ميانگين نمره تشويق بيماران به ادامه درمان بود، كسب بيانگر كه كننده حمايت

زش ه مربوط به بعد ورباالترين نمره كسب شده از رفتارهاي حمايتي خانواده مربوط به بعد غذا خوردن همراه با بيمار وكمترين نمره كسب شد
ه حمايت اجتماعي كل درک شد بود.رفتارهاي خانوادگي حمايت كننده در بين مردان به طور معني داري بيشتر از زنان  كردن همراه با بيمار بود.

 .(r=.795, p=.001)بود. داراي همبستگي مثبت و معني داري با رفتارهاي خود مراقبتي

نبود. با توجه به اينکه سازه حمايت  مطلوبي سطح مطالعه مخصوصا زنان، در بيماران ديابتي مورد در خانوادگي حمايت سطح گیری: نتیجه

 مي خودمراقبتي رفتارهاي از پيروي افزايش به منجر اجتماعي و خانوادگي، توانايي پيش بيني رفتارهاي خود مراقبتي در بيماران ديابتي را دارد و

 بهبود وضعيت خود مراقبتي بيماران تأثير بسزايي خواهد داشت.گردد، توجه به حمايت خانواده در 

 ديابت، خودمراقبتي، حمايت اجتماعي، كرمان واژه های کلیدی:
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