
 االبحاث والرسائل العلمية لقسم تمريض المسنين

 

 عنوان الرسالة نوع الرسالة  اسم الباحث

حسنات رمضان عبد 

 العزيز

التدخل المعرفي السلوكي لتحسين جودة النوم لدى  الدكتوراةرسالة 

 كبارالسن

واستراتيجيات التكيف المدركة لدى  تقييم الضغوط رسالة الماجستير رضا عبدالرحمن أحمد

 الموظفين المتقاعدين بجامعة الزقازيق

تأثير تضخم البروستاتا الحميد على جودة الحياة  رسالة الماجستير محسن محمد السيد

بين مرضى كبار السن بمستشفيات جامعة 

 الزقازيق

المفاصل علي القدرات  تأثيرمرض خشونة رسالة الماجستير نهلة سرحان

الوظيفية للسيدات المسنات المصابات ومدي 

 إلتزامهن بالعالج

العوامل المؤثرةعلى ممارسة العناية الذاتية للمسنين  رسالة الماجستير عبير على محمد

 المصابين بالمرحلة النهائية من الفشل الكلوى

 

 في السن كبار بين البدني النشاط على األنيميا تأثير رسالة الماجستير سالى عطية محمود

 الشرقية بمحافظة الريفية المناطق

 

  



 سالية عطية محمود اسم الباحث:

 بمحافظة الريفية المناطق في السن كبار بين البدني النشاط على األنيميا تأثير عنوان الرسالة:

 الشرقية

 لم تناقش ماجستير نوع الرسالة:

 

 ملخص الرسالة:

 

 عرضة أكثر الريفية المناطق في السن كبار إن. السن كبار في شائعة الحدوث حالة هى االنيميا

 النشاط على سلبا يؤثر مما العمر، تقدم مع االنيميا يزداد انتشار كما أن معدل.باالنيميا لإلصابة

تأثير األنيميا على النشاط بحث   إلى الدراسة هدفت هذه. للمسنين العامة البدني وكذلك الصحة

. وقد تم استخدام دراسة مقطعية بمحافظة الشرقية ريفيةال المناطقالبدني بين كبار السن في 

 أخذ تقنية بواسطة عشوائيا اختيارها تم مسنا؛ 150 من مكونة عينة معوصفية الجراء البحث 

شرقية مباشر، مركز اإلبراهيمية، محافظة  ةقري من المراحل متعددة المنهجية العشوائية العينات

تقييم الحالة  (2،)استمارة استبيان (1الدراسة؛) بيانات لجمع أدوات أربع واستخدمت. الشرقية

استبيان  اليومية و الحياة أنشطة تقييم: ويشمل المسن نشاط مستوى تقييم (3) للمسن،الغذائية 

تحليل صورة دم كاملة و  وتشمل:االختبارات المعملية ( 4) ، المصغر النشاط البدني الدولي

 المشاركين فى الدراسه المسنين لدى االنيميا انتشار نسبة أن الدراسة نتائج أظهرت. تحليل براز

جم  12≥بأن )نسبة تركيز الهيموجلوبين  العالمية الصحة منظمة لمعايير وفقا٪ 36.7 بلغت

االنيميا  من يعانون المسنين المشاركين من٪ 28.0جم عند الرجال ( ،  13≥ للنساء  و 

. السن في التقدم مع االنيميا كبيرة فى انتشار زيادة مع متوسطه ،انيميا  لديهم٪ 8.7 البسيطه،

عدم  وكذلك البدني النشاط باالنيميا يعانون من ضعف مستوى المصابين كبار السن وقد كان

خلصت . االنيميا من يعانون ال الذين السن بكبار مقارنه اليومية الحياة أنشطة القدره على أداء

 معدل يزداد السن، كبار في العوامل متعددة منتشره و حالة هى االنيمياالدراسة الى  ان 

بين كبار السن ويترتب عليه عواقب  هامة صحية مشكلة مما يمثل السن في التقدم مع انتشارها

 وعي لزيادة الصحية التعليمية البرامج بتطبيقلذلك يوصى ، سلبية في النشاط البدني لكبار السن

 حياة أسلوب واتباع الدوري، الطبي الفحص وأهمية االنيميا، حدوثوكيفيه  أسباب حول المسنين

 .صحي

  



 رضا عبد الرحمن احمد مهدى اسم الباحث:

تقييم الضغوط واستراتيجيات التكيف المدركة لدى الموظفين المتقاعدين بجامعة  عنوان الرسالة:

 الزقازيق

 ماجستير نوع الرسالة:

 

 ملخص الرسالة:

منتصف العمر وبداية  يمثل نهايةالتقاعد هو حدث كبير في حياة االنسان واالنتقال الذي 

. تهدف هذه الرساله الى قياس تقييم الضغوط واستراتيجيات التكيف المدركة لدى الموظفين الشيخوخة

 100 مع عينة منالمتقاعدين بجامعة الزقازيق. وقد تم استخدام دراسة مقطعية وصفية الجراء البحث 

من الكليات والجهاز اإلداري في جامعة الزقازيق. تم اختيارهم بطريقة عشوائية منتظمة موظف متقاعد 

، استراتيجيات التكيف  واستخدمت أربع أدوات لجمع البيانات وهى: بيانات ديموجرافية، تقييم الضغوط

موظفين المتقاعدين كان لديهم وكشفت نتائج الدراسة أن معظم المع التقاعد، مقياس السعادة واالكتئاب. 

والعالقات والضغوط المالية تقييم عالي للضغوط نتج من مصادر متعددة ابرزها التوقف عن العمل 

تظهر فى سلوكهم العام وطريقة التحدث مع وجود نسبة عالية من االكتئاب وكانت تاثيرات الضغوط 

بتزويد الموظفين  الحالية توصي الدراسةلذا . استراتيجيات للتكيف مع التقاعدعلى الرغم من استخدامهم 

المشورة حول استراتيجيات تقديم بعد التقاعد وضغوطما حول التعامل مع بالمعلومات قبل التقاعد 

المتقاعدون  تتضمنإنشاء مجموعات للمساعدة الذاتية  .بعد التقاعدما مخاوف للتعامل مع الفعالة التكيف 

  .القدامى والجدد

  



 الشناوي أحمد سرحان نهله اسم الباحث:

 المسنات للسيدات الوظيفية القدرات علي المفاصل خشونة مرض تأثير عنوان الرسالة:

 بالعالج إلتزامهن ومدي المصابات

 ماجستير نوع الرسالة:

 ملخص الرسالة:

المسبب الرابع لحدوث العجز أو  صبحت أن المتوقع ومن. أكثر أمراض المفاصل انتشارا خشونةتعد ال

 كبار في شيوعا أكثرالتشخيصات ثالث يالمفاصل ه خشونةف. 2020 عام بحلول العالم مستوى على اإلعاقة

  عاما 60 من تجاوز عمرهمم ٪65-60 وحوالي النساء من ٪18 و الرجال من٪ 10 حوالي منها يعانىإذ  .السن

 الرئيسية االسباب من واحدة المفاصل هو خشونة. حركية قيود لديهم منهم٪ 80 وحوالى من خشونة المفاصل 

محدودا  مرضا تالمفاصل ليس خشونة كما أن.المرض  استمرار مع الحياة وتقليل جودة الوظيفة، وفقدان للعجز،

 المفاصل ، لخشونة معروف عالج يوجد الفي حين .كله المفصل في مزمن مرض اولكنه وحدها الغضاريف في 

 الخيارات وتشمل. الوظيفية القدرات على المحافظة أو وتحسين األعراض لتخفيف تهدف المتوفرة العالجاتفإن 

 .الجراحية والتدخالت الدوائية والغير دوائية  العالجية على الخيارات

  : الرساله من فداله

 إلتزامهن ومدي المصابات المسنات للسيدات الوظيفية القدرات علي المفاصل خشونة مرض تأثير معرفة

 .بالعالج

 :البحث وادوات طرق

 :البحثى التصميم

 المسنات للسيدات الوظيفية القدرات علي المفاصل خشونة مرض تأثير معرفةتم إستخدام دراسة وصفيه ل

 .  بالعالج إلتزامهن ومدي المصابات

 : الدراسة  مكان

 . قازيق زال جامعة الخارجية في مستشفيات العيادات في الدراسة إجراء تم

 الدراسة : عينة

 .المفاصل بخشونة مصابة مسنة إمراة 100علي الدراسة شملت عينة قد



  :البيانات  جمع ادوات

 ثالث أدوات : علي ورقة استبيان المقابلة لهذه الدراسة  اشتملت

 : األولى األداة

 .المرضى التاريخ و االجتماعية و الديموجرافية البيانات

 : الثانيه األداة

 . المفاصل بخشونة المصابات المسنات للسيدات الوظيفية القدرات تقييم

 : الثالثه األداة

 .بالعالج لإللتزام مقابلة إستمارة

 :  النتائج

 : أن وقد أسفرت نتائج الدراسة عن

 متوسط عمر السيدات متوسطحيث كان  78إلى  60المسنات تتراوح  من للسيدات العمرية الفئات 

 الريفية. المناطق في يعيشون للدراسة الخاضعين من٪ 70 عاما في حين كان63

 وارتفاع٪( 64) السمنة مثل مزمنة أمراض لديهن كان الدراسة عينة في السن كبار من٪( 93) األغلبية 

 .أكثر أو سنوات 5 منذ خشونة المفاصل من فهن كن يعانين٪ 79و ٪(54) الدم ضغط

 ويعد ٪(22) والرسغ٪( 27) الظهر تليها يعانون من خشونة الركبة  المسنات النساء من٪( 95) األغلبية 

 بينهم. شيوعا األكثر العرض هو األلم

 حين في في أنشطة الحياة اليومية  مستقلون الدراسة عينة في المسنات النساء من٪( 52) نصف من أكثر 

 .مفيدة للحياة اليوميةالنشطة أداء األ على قادرة غير الدراسة عينة في المسنات النساء من٪ 79

 للعالج٪ 46 ب مقارنة الطبي العالج على تعتمد الدراسة عينة في السن كبار من٪( 96) األغلبية 

 ال يلتزمون بالعالج.٪( 83) المرضى معظم الطبيعي و

 مقياس كاتز  في السن وكبار الرياضة ممارسة مع التوافق بين إحصائية داللة ذات عالقة على العثور تم

 .للقدرات الوظيفية 



 في مقياس والمتابعة الطبيعي، والعالج باألدوية،  اإللتزام بين إحصائية داللة ذات عالقة على العثور تم 

 .مفيدة للحياة اليوميةالنشطة لأل لوتون 

 :التوصيات

 في ضوء النتائج الرئيسية للدراسة الحالية تم إقتراح ما يلى :

 وعمل  لألدوات المساعدة الصحيح اإلستخدام الرياضة و ممارسة أهمية على للتأكيد تمريضة برامج عمل

 لتخفيف األلم . مختلفة تدابير

  اليومية. الحياة أنشطة في عتماد عل النفساال من قدر أقصى لتحقيق تمريضة تصميم تدخالت 

  العالجي اإللتزام بالنظام أهمية على للتشديد  الصحي التثقيف برامجعمل. 

  



 عبير على محمد على اسم الباحث:

 المصابين للمسنين الذاتية العناية ممارسة على المؤثرة العوامل عنوان الرسالة:

  الكلوى الفشل من النهائية بالمرحلة

 ماجستير نوع الرسالة:

 ملخص الرسالة:

عالمية أكثر شيوعا فى كبار السن. وبالتالى فإنها تزيد مشكلة صحية األخيرة المرحلة إن مرض الكلى المزمن فى 
لى أو زرع الكلى. وهذا كالتقدم فى عمر السكان فى جميع أنحاء العالم. وعالج هذه الحالة هو غسيل المع ظاهرة 

النظام العالجى معقد وصعب إذ يشمل قيودا على الغذاء والسوائل واتباع جدول زمنى لتناول الدواء، وهو أيضا 
مرضى يمكن أن يكون لها تأثير سلبى مكلف ويستغرق وقتا طويال. كما أنه يتطلب تغييرات فى أنماط حياة ال

على نوعية وجودة الحياة لديهم. هؤالء المرضى يحتاجون إلى الرعاية الذاتية ليكونوا قادرين على التعامل مع 
المرض والعجز بدعم أو بدون دعم من مقدم الرعاية الصحية. ويمكن لممرضة الكلى مساعدتهم فى اكتساب 

 مهارات الرعاية الذاتية.

 البحث  هدف

المؤثرة على ممارسة  العناية الذاتية للمسنين المصابين تقييم العوامل هو  الدراسةكان الهدف من هذه  
 .بالمرحلة النهائية من الفشل الكلوى

 البحث وادوات طرق

  إستخدم تصميم مقطعى وصفى فى إجراء الدراسة. :البحثى التصميم

قنايات، مستشفى ال، و جامعة الزقازيق ىفي مستشف ىغسيل الكل اتوحدفي  إجريت هذه الدراسةالبحث:  مكان
  بمدينة الزقازيق.مستشفى األحرار و 

 مسن مترددين على اماكن الدراسة لعمل غسيل كلى. 88عينة من  شتملت الدراسةالبحث: ا عينة

 تم جمع البيانات باستخدام استمارة مقابلة شخصية اشتملت على:البيانات:  جمع ادوات

 .بيانات عن الخصائص االجتماعية والديموغرافية 
 .التاريخ الطبى للمسن، وتفاصيل عن المرض 



 .معرفتهم بالمرض وعالجه 
 .احتياجات الرعاية الذاتية 
  الذاتية. الذاتية العنايةالعوامل المؤثرة على االلتزام  بممارسة 

وتم اختبار ثباتها من خالل دراسة  تم التحقق من مصداقية المحتوى لألداة من قبل خبراء فى التمريض. 
 استطالعية، وأظهرت الدراسة موثوقية جيدة للمقاييس.

بعد االنتهاء من إعداد األداة وتأمين التصاريح الرسمية من الجهات ذات العالقة، التقت الباحثة  العمل الميدانى:
اللفظية للمشاركة. واستمر بالمسنين كل على حدى، وشرحت لهم الهدف وطرق البحث للحصول على موافقتهم 

 .2016إلى مارس  2015العمل الميدانى من ديسمبر 

 تم تطبيق جميع المبادىء واألسس األخالقية للبحث العلمى فى الدراسة. الجوانب األخالقية:

 النتائج:

  أظهرت النتائج ما يلى: 

  والذين لم يحصلوا على تعليم ، %68،2سنة، وبلغت نسبة الذكور  79و  60تراواحت أعمار المشاركين بين
فى المستوى االجتماعى االقتصادى  %63،6يعيشون فى المناطق الريفية، و %61،4، وكان 38،6%

 المتوسط.

  ترواجت مدة مشاكل الكلى بين1  سنوات. وكات جميع كبار السن تقريبا يعانون  5،0سنة، بوسيط  30إلى
 (.%33،0( والسكر )%79،5ضغط الدم ) (، معظمها ارتفاع%90،9من أمراض مزمنة مصاحبة )

 ( عدم انتظام دقات القلب %64،8المضاعفات الرئيسية للغسيل الكلوى كانت انخفاض ضغط الدم ،)
 (.%23،9(، وضيق التنفس )30،7%)

  من كبار السن لديهم معرفة مرضية عن الفشل الكلوى وعالجه.40،9تبين أن % 

 (، %94،3اتية مرتفعًا فيما يتعلق بالعناية بالوصلة الوريدية الشريانية )كان التزام المسنين بممارسة العناية الذ
منهم  %42،0(. عموما، كان %39،8( والنظام الغذائى )%39،8وكان األدنى فى أنشطة الحياة اليومية )

 لديهم امتثال ممارسة العناية الذاتية الكلية.

  للعوامل التى تؤثر على امتثالهم للرعاية الذاتية. من كبار السن لديهم إدارك عال  %35،2أظهرت النتائج أن
(، فى حين كانت أدناها العوامل النفسية %73،9وكانت أعلى العوامل التى تم إداركها هى العوامل المادية )

 (.%15،9( والجسمية )10،2%)

 السابقة  المسنون الذين يعيشون فى المناطق الحضرية، ولديهم دخل كاف، وليس لديهم تاريخ من الجراحة
 كانت نسب االمتثال للعناية الذاتية أعلى لديهم وكانت الفروق ذات داللة إحصائية.



  عامًا لديهم تصور أعلى للعوامل التى تؤثر على امتثالهم وكان الفارق  70كبار السن الذين تقل أعمارهم عن
 ذا داللة إحصائية.

  عال للعوامل االجتماعية وكان الفارق ذا داللة تبين أن كبار السن الذين لديهم معرفة مرضية لديهم تصور
 احصائية.

  كانت نسبة الممتثلين للممارسة العناية الذاتية أعلى بين من لديهم إدراك منخفض للعوامل الجسدية وكان
 الفارق ذا داللة إحصائية.

 0،02اليومية ) كانت نسبة المسنين ذوى اإلدراك المرتفع للعوامل أعلى بين غير الملتزمين بأنشطة الحياة  =
p.) 

 =(.0،226كان لدرجات معرفة المسنين عالقة ارتباط ضعيفة ذات داللة إحصائية مع مستوى تعليمهم )ر 

  كانت لدرجات إدارك العوامل المؤثرة ارتباطات سلبية ضعيفة وذات داللة إحصائية مع المستوى االجتماعى
 (.0،254-( والدخل )ر=0،328-واالقتصادى )ر=

 ل متعدد المتغيرات:فى التحلي 

o  كان المؤشر اإليجابى المستقل ذو الداللة اإلحصائية لالمتثال للرعاية الذاتية هو اإلقامة فى الحضر فى
 حين أن حالة غير المتزوجين )المطلقين/األرملة( كانت مؤشرًا سلبيا.

 ة مستقلة لدرجة االجتماعى واالقتصادى األدنى ووجود األمراض المزمنة كانت مؤشرات إيجابي المستوى
 اإلدراك للعوامل المؤثرة على االمتثال للرعاية الذاتية.

 الخالصة والتوصيات

فى الختام، المرضى المسنين المعالجون بغسيل الكلى لديهم معرفة منخفضة ومستويات منخفضة من  
تؤثر على امتثالهم هى العوامل االمتثال لنظام الرعاية الذاتية والنظام الغذائى. والعوامل الرئيسية التى يعتقد أنها 

 المادية. وترتبط معارفهم ارتباطا إيجابيًا باالمتثال للعناية الذاتية.

توصى الدراسة بتعزيز المعارف وممارسات العناية الذاتية المرضى المسنين المعالجون بغسيل الكلى من  
أمراض الكلى، وينبغى أن خالل جلسات فردية أو فى مجموعات صغيرة لتعليم المريض من قبل ممرضات 

تستهدف هذه البرامج الحاالت المرضية األكثر احتياجًا. كما أن العوامل التى تؤثر على االمتثال للرعاية الذاتية 
تحتاج إلى معالجة، خاصة المادية منها وذلك من خالل إدارة المستشفى وفعالية مثل هذه التدخالت من برامج 

 ل للرعاية الذاتية ونوعية الحياة تحتاج إلى مزيد من البحث.تثقيف المريض فى تحسين االمتثا

 



 حسنات رمضان عبدالعزيزاسم الباحث:

 كبارالسن لدى النوم جودة لتحسين السلوكي المعرفي التدخلعنوان الرسالة:

 دكتوراةنوع الرسالة:

 

 ملخص الرسالة:

٪ بين كبار السن، داعيا إلى 50تشير الدراسات أن معدل انتشار مشاكل النوم يفوق نسبة          

كان الهدف من هذة الدراسة هو  .ضرورة هامة للتعرف على بدائل آمنة وفعالة لتحسين جودة نومهم

تقييم تأثير التدخل المعرفي السلوكي على تحسين جودة النوم لدى كبار السن.تم استخدام تصميم شبه 

مسن  75تجريبي )تصميم االختبار القبلي والبعدي( إلجراء هذا الدراسة. شملت الدراسة عينة من 

الزقازيق، وقد تم اختيارهم باستخدام تقنية  من  المترددين علي النادي االجتماعي للمسنين بمدينة

العينة الغرضية. تم تجميع البيانات بإستخدام اثنين من االدوات وهى: استمارة استبيان للمقابلة تتكون 

من ثالثة أجزاء، ومؤشر جودة النوم. أظهرت النتائج أنه بعد التدخل، كان هناك تحسينات ذات داللة 

شر جودة النوم وايضا فى الدرجة الكلية لمؤشر جودة النوم، إحصائية  فى درجات مكونات مؤ

المعرفة عن النوم الصحى، المعرفة عن الكافيين، والممارسة لعادات النوم الصحى لدى كبار السن. 

وخلصت هذة الدراسة الى أن التدخل المعرفى السلوكى كان فعاال فى تحسين جودة نوم كبار السن، 

وفعال لتحسين جودة نوم كبار السن. وبناءا على نتائج الدراسة يوصى  ويعتبر بديل غير دوائى آمن

بتطبيق التدخل المعرفى السلوكى في مكان الدراسة على مدى اطول وفى أماكن مماثلة لتأكيد فعاليته 

 ولمزيد من التحسينات.

 

 

 

 


