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الصفحة األولى...

• «ال�شهيد فـي الإ�سالم احلديث»
• مائري هاتينا

• «�أ�سرار طريق احلرير القدمي»
• عبدالالهات كخاروف

• «تغيري واحد باملائة»
• يل مني كيو

• «حلوم البقر فـي الهند العظيمة»
• �سوامي �شاكتي بهادرانندا

• «البوابة اخللفية لهولندا»
• بيرت توب�س ويان ترومب

• «تكيف الأ�سواق»
• �أندرو ون ت�شوان لو

• «االبتكار فـي مياه عكرة»
• �إيفان �سان�سوليو و�أرنو �سانت مارتان

• «موت �أوروبا الغريب»
• دوجال�س موراي

• «حتدّ ي الإ�سالم»
• كالو�ش فون �شتو�ش

• «البالد فـي ما وراء اجلبال»
• نري برعام

• «النظرية النقدية فـي عامل متغري»
• م�ؤلف جماعي

هالل الحجري
من الأطروحات العلمية املنجزة يف اخلارج ر�سالة دكتوراه بعنوان
«املعتقدات ال�صحية وااللتزام بالأدوية اخلاف�ضة لل�ضغط يف
عُمان» ،قدمتها الدكتورة هدى النعمانية جلامعة نورث كارولينا
يف ت�شابل هيل� ،سنة .2016
تذكر الباحثة يف ملخ�ص درا�ستها �أن ارتفاع �ضغط الدم م�شكلة
�صح ّية خطرية يف جميع �أنحاء العامل ،ويف عُمان ،ف�إ ّن معدل
انت�شاره وعدم ان�ضباطه مرتفع جدا .وترى ب�أن ال�سيطرة على
ذلك يتطلب االلتزام بالأدوية اخلاف�ضة لل�ضغط؛ ملنع م�ضاعفاته
ال�صحية اخلطرية ،ولكن االلتزام ال�سليم بالأدوية ال ي�شكل حتديا
يف عُمان فح�سب و� ّإنا هو م�شكلة عاملية .وت�ؤكد ب�أ ّن هناك العديد
من العوامل التي ت�سهم يف عدم االلتزام بالدواء بني املر�ضى الذين
يعانون من ارتفاع ال�ضغط ،من �أه ّمها معتقداتهم حول �ضغط الدم
و�أدويته ،ويف عمان ،ال تتوفر درا�سات ناق�شت هذا العامل؛ وعليه
ف�إ ّن ر�سالتها تهدف �إىل درا�سة العالقة بني معتقدات العمانيني
حول ارتفاع �ضغط الدم ،واخلوف من الأدوية ،والكفاءة الذاتية،
وااللتزام بالدواء .ا�ستخدمت الباحثة «منوذج املعتقدات ال�صحية
 »HBMلتوجيه هذه الأطروحة ،و�أعدت ثالث «خمطوطات»
لتحقيق هدفها العام؛ املخطوطة الأوىل هي مراجعة منهجية
للأدلة الكمية املتاحة حول العالقة بني خمتلف املعتقدات ال�صحية
للمر�ضى ،وااللتزام بالدواء بني �أولئك الذين يعانون من ارتفاع
�ضغط الدم .وقد متثلت املخطوطتان الثانية والثالثة يف درا�سة
جتريبية ودرا�سة رئي�سية ،على التوايل ،حيث �أفادت النتائج عن
وجود عالقة بني معتقدات املر�ضى حول (حِ دّة ارتفاع ال�ضغط،
وال�ضرورة الدوائية ،واملخاوف الدوائية ،والكفاءة الذاتية)
وااللتزام الدوائي بني العمانيني الذين يعانون من ارتفاع �ضغط
الدم .وت�ؤكد الباحثة �أ ّن النتيجة الرئي�سة للمخطوطات الثالث
هي �أ ّن املر�ضى الذين لديهم معتقدات �أقوى حول �ضرورة الأدوية
اخلاف�ضة لل�ضغطٌ ،
وقلق �أقل ب�ش�أن الآثار اجلانبية للدواء و�آثار
االعتماد عليه على املدى الطويل ،وارتفاع يف الكفاءة الذاتية؛
كل ذلك ارتبط ارتباطا وثيقا بااللتزام الدوائي العايل .وت�ضيف
الباحثة �أ ّن نتائج الر�سالة ت�شري �إىل �أن معتقدات املر�ضى من
املحددات الهامة اللتزام بالدواء ،وينبغي النظر فيها من ِقبَل
الأطباء والباحثني لتح�سني االلتزام بالأدوية اخلاف�ضة لل�ضغط.
تكوّنت هذه الأطروحة من خم�سة ف�صول :الف�صل الأول يت�ضمن
بيان امل�شكلة ،والإطار املفاهيمي ،و�أهمية الدرا�سة لعُمان .والف�صل
الثاين يقدم مراجعة منهجية للدرا�سات ال�سابقة حول ارتفاع
�ضغط الدم ،ومعتقدات املر�ضى ،وااللتزام الدوائي .والف�صل الثالث
يعر�ض نتائج الدرا�سة التجريبية التي نفذتها الباحثة يف عمان
ملعرفة �إمكانية تطبيق الدرا�سة .والف�صل الرابع يعر�ض نتائج
الدرا�سة الفعلية التي ت�صف معتقدات املر�ضى العمانيني حول
ارتفاع ال�ضغط ،والأدوية ،والكفاءة الذاتية ،وااللتزام الدوائي،
كما يقدم نتائج الدرا�سة حول العالقة بني املعتقدات وااللتزام
الدوائي ،والعالقة بني االلتزام الدوائي والتحكم بارتفاع ال�ضغط.
�أمّا الف�صل اخلام�س فهو تلخي�ص �شامل للدرا�سة ومناق�شة
لنتائجها ،كما �أ ّنه يقدم مقرتحات تطبيقية للممار�سة ،والبحوث
امل�ستقبلیة ،وال�سیا�سات.
hilalalhajri@hotmail.com



