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  :ملخص البحث باللغة العربیة -

 
الذي یمیز بقوة العظام المعرضة   ھو اضطراب في تكوین محتوي الھیكل العظمي ) ترقق العظام( مرض ھشاشة العظام : الخلفیة

ویعد مرض العظام األكثر شیوعا في البشر ، مما یمثل مشكلة صحیة عامة . للخطر ، مما یھیئ الفرد لخطر أكبر للكسر
ا في السنوات األخیرةویط. كبیرة ً ا صحیًا كبیر ً ً في . لق علیھ وباء صامت حیث أصبح خطر ً ھائال یشكل ترقق العظام تحدیا

ومن . البلدان النامیة بسبب التحول الدیمغرافي وزیادة عدد الشیخوخة في السكان إلى جانب محدودیة الموارد المتاحة
تقر البیانات المعیاریة الخاصة بالسكان لكثافة العظام في أجزاء وتف. الصعب تحدید عبء المرض بدقة بسبب قلة البیانات

 .كبیرة من العالم
 

 .عاما في مدینة الفیوم ٤٠تقییم تأثیر البرنامج الوقائي على تطور مرض ھشاشة العظام بین المرضى اإلناث أكثر من : الھدف
  فرضیة البحث

  .عاما بعد تطبیق البرنامج الوقائي ٤٠انخفاض تقدم مرض ھشاشة العظام بین المرضى اإلناث على مدى 
  .تم استخدام تصمیم ما قبل التجریبیة في ھذه الدراسة :تصمیم البحث

  .تم جمع البیانات من عیادة العیادات الخارجیة بمستشفى جامعة الفیوم :مكان البحث



ئمة من جمیع الحاالت التي تأتي إلى العیادة الخارجیة لتقویم العظام بمستشفى جامعة الفیوم وتتالءم مع تم تضمین عینة مال: العینة
أشھر ، بموجب معاییر  ٨امرأة ، تم تعیینھن في غضون فترة  ١٣٧وكان العدد اإلجمالي للحاالت . المعاییر ، في الدراسة

  .أشھر بعد تطبیق البرنامج ٦عبر الھاتف كل شھرین لمدة سنة ومتابعة الحاالت  ٤٠االشتمال كان عمرھم أكثر من 
  

  أدوات جمع البیانات
  

  أداة تقییم المقابلة: األولى
، بعد مراجعة األدبیات الحالیة والسابقة ذات الصلة ، لجمع البیانات التي تغطي  صمم الباحث ورقة للمقابلة الشخصیة باللغة العربیة 

  :ة أجزاء على النحو التاليیتكون من أربع. ھدف الدراسة
  أداة التقییم االجتماعي الدیموغرافي): ١(الجزء 

الدیموغرافیة لمجموعة الدراسة كالعمر ، الحالة االجتماعیة ، -تم استخدامھ لتقییم الخصائص االجتماعیة. أسئلة ٤یحتوي على 
  .المستوى التعلیمي ، المھنة

  أداة التاریخ الطبي والعائلي): ٢(الجزء 
ا تحتوي على أسئلة تتعلق بتاریخ العائلة المتعلقة بھشاشة العظام ، والمشاكل الصحیة ، وعالمات وأعراض المرض ، ومدة أنھ

  .المرض ، وتاریخ السقوط والكسور ، وأنواع من األدویة التي اتخذت ، وجود مرض مزمن أو مشكلة صحیة أخرى
  عوامل الخطر من أداة تقییم ھشاشة العظام): ٣(الجزء 

تم استخدامھ لتقییم عوامل الخطر المتعلقة بھشاشة العظام وأسلوب الحیاة أو العادات السیئة مثل عادات األكل ، والتدخین ، وممارسة 
الریاضة ، وتناول الكافیین أو الشاي ، والمشروبات الغازیة ، وفقدان الشھیة ، ومؤشر كتلة الجسم ، وعدد الوالدة ، 

  .، قبل أو بعد انقطاع الطمث ، التعرض ألشعة الشمس. الشھریة واإلجھاض ، وتنظیم الدورة
  أداة تقییم المعرفة الخاصة بھشاشة العظام): ٤(الجزء 

یحتوي على أسئلة تتعلق بعوامل الخطر والعالمات واألعراض ، واإلدارة والتدابیر الوقائیة المتعلقة بھشاشة العظام والتدابیر 
لإلجابة الخاطئة ) ٠(یتم وضع عالمة على اإلجابة على أنھا . بعد البرنامج/ ھذه األداة قبل  یتم تقییم. الالزمة لمنع تطورھا

٪ وغیر مرضیة إذا كانت الدرجة ٦٠≥ تعتبر المعرفة الكلیة مرضیة إذا كانت الدرجة الكلیة . لإلجابة الصحیحة) ١(و 
  .٪٦٠<الكلیة 

  
  متابعة أداة التقییم لتطور ھشاشة العظام: ٢األداة 

  
م تصمیم استمارة باللغة العربیة منظمة من قبل الباحث لتقییم التقدم المحرز في المشاكل الصحیة المرتبطة بھشاشة العظام ، ت

  .وعوامل الخطر ، ونمط الحیاة ، واستمراریة عالمات وأعراض ھشاشة العظام
  :النتائج

والمستوى التعلیمي ، والتاریخ العائلي ، واألمراض المزمنة ،  تم العثور على عالقة ذات داللة إحصائیة بین ھشاشة العظام والعمر ،
وفترة ما بعد انقطاع الطمث ، وتكرار الحمل ، والتعرض للتدخین ، وممارسة التمارین الریاضیة ، وشرب الشاي أو 

  .القھوة ، ومؤشر كتلة الجسم
  

  االستنتاج
تاریخ األسرة ، وعدم ممارسة الریاضة ، والتعرض للتدخین : خلصت الدراسة إلى أن عوامل الخطر المشتركة التي تم تحدیدھا ھي

، وشرب الشاي أو القھوة ، ومؤشر كتلة الجسم ، والمرض المزمن ، والحمل تكرار ، والعمر في سن الیأس كان من بین 
ت فرضیة البحث أنھ بعد تطبیق البرنامج الوقائي لمجموعة الدراسة ، فقد أوضح. عوامل الخطر من مرض ھشاشة العظام

ً بین المرضى اإلناث على مدى  ً بعد المتابعة كل شھرین ٤٠خفضت تقدم عالمات وأعراض ھشاشة العظام تدریجیا   .عاما
  

  التوصیات
  :استنادًا إلى نتائج البحث الحالي ، تم اقتراح التوصیات التالیة

إجراء برامج تعلیمیة متنوعة مستمرة للنساء ذوات الخطورة العالیة في العیادات الخارجیة لزیادة وعیھن باألسباب والوقایة  -١
  .واالكتشاف المبكر والمعالجة الصحیحة لمرض ھشاشة العظام

ر التدبیر الوقائي على إدارة تصمیم كتیب إرشادي مصور بكل بساطة باللغة العربیة للمجموعة المعرضة للخطر ، حول تأثی -  ٢
  .ھشاشة العظام

  .ینصح تكرار ھذه الدراسة على عینة أكبر ، على نطاق واسع وإعدادات مختلفة من الدراسة من أجل تعمیم النتائج -٣
 


