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التخفيف من  فعالية برنامج المساندة االجتماعية بالممارسة العامة للخدمة االجتماعية فى
 (M.S)المتعدد  العصبيحدة مشكالت مرضى التصلب 
 

 .الملخص
القاتل الصامت فهى مرض مناعى مزمن  (M.S)ويعد مرض التصلب العصبى المتعدد      

يصاب به البالغين فهو حالة ناتجة عن اضطراب المناعة، وهذا يعنى أن الجهاز المناعى 
الحماية من األمراض يرى أنسجة الجسم على أنها أجسام غريبة  بالجسم والذى يساعد فى

ويقوم بمهاجمتها وعند اإلصابة بالمرض يقوم الجهاز المناعى بمهاجمة مادة الميالين المحيطة 
باأللياف العصبية ويؤدى تلف مادة الميالين إلى التشويش على الرسائل المنقولة عبر األلياف 

ثير من المضاعفات والتشوهات واإلعاقات تجعل المريض فى مما يترتب عليه الك، العصبية
ويقدر االتحاد الدولى لمرض التصلب  حكم العجز الكامل فى حالة التأخر فى العالج.

مليون شخص فى  2.5000.000العصبى المتعدد حجم المرض عالميًا فيتمثل فى أكثر من 
نى أسباب اإلعاقة الحركية فى عامًا لذا يعد هذا المرض ثا 40إلى  20الفئة العمرية من 

 .العالم بعد حوادث السيارات
المساندة االجتماعية مصدرًا هامًا من مصادر األمن الذى يحتاجها المرضى بأمراض  تبروتع

مزمنة بوجه ومرض التصلب المتعدد بوجه خاص إيمانًا بأن الفرد الذى يتمتع بمساندة 
اجتماعية من اآلخرين يصبح شخصًا واثقًا من نفسه وقادرًا على تقديم المساندة االجتماعية 

الضطرابات النفسية وأكثر قدرة على المقاومة والتغلب على االحباطات لآلخرين وأقل عرضة ل
ويكون قادرًا على حل مشكالته بطريقة إيجابية سليمة، لذلك نجد أن المساندة االجتماعية تزيد 

 من قدرة الفرد على مقاومة اإلحباط وتقلل الكثير من المعاناة النفسية
الممارسة العامة للخدمة االجتماعية  - ندة االجتماعيةبرنامج المسا  - فعالية  :الكلمات الدالة

 (M.S)المتعدد  العصبيمشكالت مرضى التصلب  -
Abstract: 

MS is a silent killer. It is a chronic immune disease that affects adults. 

It is a condition caused by an immune disorder. Immune attack on the 

myelin surrounding nerve fibers. The International Federation of MS 

estimates the size of the disease globally, represented by more than 

2.5000.000 million people in the age group of 20 to 40 years, so this 

disease is the second cause of motor disability in the world after car 

accidents. 

Social support is an important source of security for patients with 

chronic illnesses and MS. And be able to solve his problems in a 
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positive way sound, so we find that social support increases the ability 

of the individual to resist frustration and reduce a lot of psychological 

suffering 

Keyword: Effectiveness - Social Support Program - General Practice 

of Social Work - MS Problems. 

 أواًل: مدخل لمشكلة الدراسة:
يواجههيييا العيييالم  التييييتشيييير الحقيييائأ إليييى أن األميييراض المزمنييية مييين أكثييير المشيييكالت 

 ,D.larsen, &, Illene قمييية أولوييييات توجييييه الرعايييية الصيييحية الييييوم فييييوأصيييبحت 

2009,p3))األميييراض المزمنييية فيييالمرض  . ومييين أكثييير األميييراض خطيييورة عليييى اإلنسيييان هيييى
يسييتمر مييع اإلنسييان ويتييأثر بالعوامييل االجتماعييية المحيطيية بييه فلييم يعييد المييرض  يياهرة أحادييية 
التفسييير ترجييع إلييى عوامييل بيولوجييية فقييل، بييل أصييبحت للعوامييل االجتماعييية تأثيراتهييا المتعييددة 

لعصييبى ويعييد مييرض التصييلب ا .(365، ص 2002أحمييد، فاطميية أمييين، )علييى كافيية األمراض
القاتل الصامت فهى مرض مناعى مزمن يصاب به البيالغين فهيو حالية ناتجية  (M.S)المتعدد 

عن اضطراب المناعة، وهيذا يعنيى أن الجهياز المنياعى بالجسيم واليذى يسياعد فيى الحمايية مين 
األمراض يرى أنسجة الجسم على أنها أجسيام غريبية ويقيوم بمهاجمتهيا وعنيد اإلصيابة بيالمرض 

ز المنيياعى بمهاجميية مييادة الميييالين المحيطيية باأللييياف العصييبية ويييؤدى تلييف مييادة يقييوم الجهييا
التصيلب العصيبى المتعيدد )الميالين إلى التشويش على الرسيائل المنقولية عبير األليياف العصبية

. ممييييا يترتيييييب علييييييه الكثيييييير مييييين (5، ص 2008:2013فييييى مرحلييييية الطفولييييية: دلييييييل األبيييييا ، 
حكم العجز الكامل فى حالة التيأخر فيى  فيات تجعل المريض المضاعفات والتشوهات واإلعاق

المتعييدد حجيم المييرض عالمييًا فيتمثييل  العصيبيلميرض التصييلب  الييدوليويقييدر االتحياد  العيالج.
عاميًا ليذا يعيد  40إليى  20الفئية العمريية مين  فييمليون شيخص  2.5000.000فى أكثر من 
 الييدولياالتحيياد )السيييارات العييالم بعييد حييوادث  فيييأسييباب اإلعاقيية الحركييية  ثييانيهييذا المييرض 

كمييا تقييدم مناميية الصييحة العالمييية عييدد  .(7، ص2019، المتعييدد العصييبيلمرضييى التصييلب 
ألييف مييريض وأكثييرهم ميين الشييباب الييذى يتييراو   90 بحييواليحيياالت اإلصييابة بييالمرض بمصيير 

اإلنسييان وفييى حاليية حييياة  فيييسيينة( حيييا بداييية العمييل واإلنتيياج  45إلييى  20أعمييارهم مييا بييين )
عيييدم تشيييخيص العيييالج الميييرض بشيييكل صيييحيح غالبيييًا ييييؤدى إليييى نسيييبة عجيييز قيييد تصيييل إليييى 

(، 716، ص2019، منامة الصييحة العالمييية)متحييرب بعييد عييدد ميين السيينوات كرسييياسييتخدام 
أكييدت علييى أن مييرض التصييلب  التييي( 2011ويتفيأ للييك مييع نتييائج دراسيية محمييد شييحادة  غييا )

: 2المتعدد مرض مزمن متعدد األسباب يصياب بيه اإلنياث أكثير مين اليذكور بمقيدار ) العصبي
األعلييى وينييتج عيين  هيييسيينة  40-20عميير الشييباب بييين عميير  فييي( كمييا أن نسييبة اإلصييابة 1

 .(2011 غييييا، محمييييد شييييحادة، )المييييرض إعاقييييات حركييييية ومصييييرية تختلييييف ميييين مصيييياب آلخر
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حيييا اكتشييف  وراثيييبييالمرض ومنهييا مييا هييو  وتسيياعد العديييد ميين العوامييل فييى حييددت اإلصييابة
 العصيبيالباحثون فى السيبعينات مين القيرن العشيرين أن هنياب جينيات تيرتبل بحيدوث التصيلب 

 ,Ollendick, & Schroeder جهات المناعة للجسيم فيالمتعدد حيا تتحكم تملك الجينات 

,2003,p389)) . 
 فييتيؤدى دورًا مهميًا  التييوهيى أحيد أشيكال الجينيات  HLA. DrBi Isolتليك الجينيات 

وجينييييات مستضييييد  HLAاالسييييتجابات المناعييييية، وهييييو مييييا يسييييمى بمستضييييد الكريييييات البشييييرية 
خاليييا الجسييم ودور هييذم العالمييات هييو  فيييحقيقتهييا تضييع عالميية مميييزة  فيييالكريييات البشييرية 
المحتلة  على التمييز بين خاليا الجسم نفسه ومين تلك الخاليا الدخيلة المناعيمساعدة الجهاز 

للجسييم مثيييل البكتيريييا والفيروسيييات، وماإلضييافة إليييى العواميييل الوراثييية فييي ن العوامييل البيئيييية مثيييل 
نقص مستوى فيتامين )د( والتعرض لدخان السجائر واإلصابة عن بعد بفييرو  )إبشيتاين بيار( 

، للتصيلب العصيبى المتعيدد اليدولياالتحياد )تساهم بشكل ملحوظ فيى خطيورة اإلصيابة بالمرض
ويترتييب عليييى المييرض العدييييد ميين العالميييات واألعييراض العصيييبية وأكثرهيييا  . (10، ص2003

ومشكالت بصرية وحركية وحسية أما األعراض النوعيية  الذاتي العصبيشيوعًا مشاكل الجهاز 
وقيد تشيمل فقيدان الحيل والتنمييل كيالوخز  العصبيفتاهر بحسب مكان الضرر ضمن الجهاز 
 الحركيييوصييعومة الحركيية وصييعومة التنسيييأ  العضييليأو الخييدر وضييعف العضييالت والييتقلص 

والتييوازن )التييرنح( واضييطراب الكييالم وصييعومة البلييع ومشيياكل النايير )كييالرأرأة والتهيياب العصييب 
ل المثانة واألمعيا  باإلضيافة البصرى وازدواج الرؤية" واإلعيا  واآلالم الحادة أو المزمنة ومشاك

التفكييير ومشيياكل انفعالييية مثييل االكتئيياب والمييزاج المتغلييب ، ومييرض الصيير   فيييإلييى صييعومة 
)Epilepsy  312، ص2013، الموحد الطبيمنامة الصحة العالمية : المعجم). 

وقد أوضحت العديد من الدراسات تأثير المرض عليى شيتى الجوانيب الجسيمية والنفسيية 
أشيييارت إليييى تيييأثير ميييرض  التيييي( 2003) حجييياز  ومنهيييا دراسييية ، واإلدراكيييية للميييريض والعقليييية

الصيييحية والنفسيييية واالجتماعيييية وتيييأثير الميييرض عليييى الميييزاج  النيييواحيالتصيييلب المتنييياثر عليييى 
الحيييياة، كيييذلك أكيييدت النتيييائج تيييأثير ميييرض  فيييياإلخيييراج وتحقييييأ الهيييدف  فييييوالسيييمع واليييتحكم 

الناحيية االجتماعيية والعالقيات االجتماعيية األسيرية واالسيتقرار التهاب األعصاب المتناثر على 
، وأيضييًا تييأثير للييك مييع المييزاج ومعانيياة المييريض بحاليية ميين االكتئيياب وتصييبح أكثيير االجتميياعي

( عليى أن هنياب 2005وأكيدت نتيائج دراسية السييد ). ارتفاعًا أثنا  حدوث االنتكاسة أو الهجمية
 الشييوكي،ثميية عالقيية بييين ضييمور المييا ومييين اإلصييابة بمييرض التصييلب المتنيياثر كييذلك النخييا  

واالنتبيييام واليييذاكرة والتركييييز، كميييا أن ضيييمور الميييا مييين  اإلدراكييييوأيضيييًا التيييأثير عليييى الجانيييب 
سييوا  كييان مبكييرًا أو متييأخرًا وخصوصييًا  العصييبيالعالمييات المميييزة لاللتهابييات المتنيياثر للجهيياز 
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 E.Cox (2006)كميا أكيدت نتيائج دراسية  .(2005، السييد، حياتم أحميد)ثانوييًا النيو  المتزاييد 
المتعييدد علييى و يفيية األسييرة وأدائهييا كمييا  العصييبيأوضييحت علييى مييدى تييأثير مييرض التصييلب 

األبنا ، ودرجة وحدة توصلت الدراسة إلى أن هناب ثمة عالقة بين بعض المتغيرات مثل )عدد 
التيوتر والضيغل الميرتبل بيالمرض، ومرحلية الميرض، وسين الميريض، نيو  الميريض لكير، أنثيى 

وأوضييحت  )جيينل المييريض(. ونوعييية الخييدمات درجيية توفرهييا للمييرض، واألدا  المتوقييع ل سييرة
 فيييعلييى ثبييات وضييع الجسييم والييتحكم  العصييبي( تييأثير مييرض التصييلب 2008) عرابيييدراسيية 

يتمثيل  والتيي ىوالممشيو ائف االتزان  فياالتزان حيا توصلت نتائج الدراسة إلى حدوث خلل 
أخيير حركيية زيييادة  فيييالتماييل  الخطييوة،، نقييص طييول ىالممشييالتمايييل أثنييا  الييدوران، سيرعة  فيي

كمييا أشييارت  .عييرض الخطييوة وللييك ميين خييالل اسييتخدام االختبييارات الو يتييية للحركيية واالتييزان
( إلى تأثير مرض التصلب المتناثر عليى و يائف عضيالت التينفل 2011) مكيعبد الحدراسة 

 التنفسيفقد توصلت النتائج إلى تأثير المرض على و ائف النفل الرئوية واضطرابات الجهاز 
تواجييه  التييي( إلييى المشييكالت 2015وأشييارت نتييائج دراسيية حسيين ) .وضييعف عضييالت التيينفل
 المشييلمشيكالت الصيحية ومنهيا )عيدم القيدرة عليى ا فييتتمثيل  والتييمرضى التصيلب المتعيدد 

 فيييلفتييرات طويييل ، ازدواجييية الرؤييية ، حييدوث رعشيية بصييفة عاميية ، عييدم القييدرة علييى الييتحكم 
 فييالبول ، تنميل األطراف ، اإلمساب المتالزم ، حركات ال إراديية مثيل حركيات بالوجيه ، ثقيل 

كما أشارت نتائج الدراسة إلى المشكالت االقتصيادية ( 2011، عبدالحكيم، نادية محمد)القدم( 
ارتفييا  أسييعار األدوييية، عييدم  فيييتتمثييل  والتيييالمتعييدد  العصييبيتواجييه مرضييى التصييلب  والتييي

المناسييب، مشييكالت متعلقيية بييالعالج علييى نفقيية الدوليية، هييذا  الصييحيالقييدرة علييى تييوفير الغييذا  
لشيييعور بيييالقلأ والحيييزن واالكتئييياب وتقليييب ا فييييتتمثيييل  والتييييباإلضيييافة إليييى المشيييكالت النفسيييية 

يعييانى منهييا المييريض والناتجيية عيين  التيييالمييزاج كمييا أوضييحت الدراسيية المشييكالت االجتماعييية 
ضيعف العالقيات االجتماعيية ميع اآلخيرين ، وقلية المشياركة  فييتتمثيل  والثىاإلصابة بالمرض 

 التييسية إليى مشيكالت العميل كميا أشيارت الدرا، المناسبات ، عدم استمرار الحياة الزوجيية( في
التيييأخير عييين مواعييييد العميييل ، االنقطيييا  عييين العميييل ،  فييييتتمثيييل  والثيييىيعيييانى منهيييا الميييريض 
 .(2015،  حسن )الفصل عن العمل(

وتعييد المسيياندة االجتماعيييية مصييدرًا هاميييًا ميين مصيييادر األميين اليييذى يحتاجهييا المرضيييى 
مانيييًا بيييأن الفيييرد اليييذى يتمتيييع بيييأمراض مزمنييية بوجيييه وميييرض التصيييلب المتعيييدد بوجيييه خييياص إي

بمسييياندة اجتماعيييية مييين اآلخيييرين يصيييبح شخصيييًا واثقيييًا مييين نفسيييه وقيييادرًا عليييى تقيييديم المسييياندة 
االجتماعية لآلخرين وأقل عرضة لالضطرابات النفسية وأكثر قدرة على المقاومة والتغليب عليى 

نجيييد أن المسييياندة  االحباطيييات ويكيييون قيييادرًا عليييى حيييل مشيييكالته بطريقييية إيجابيييية سيييليمة، ليييذلك
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أن  أ االجتماعية تزيد من قدرة الفرد على مقاومة اإلحباط وتقليل الكثيير مين المعانياة النفسيية، 
تقدم للفيرد مين قبيل اآلخيرين تمنحيه القيدرة عليى مقاومية االضيطرابات  التيالمساندة االجتماعية 

لتختييييي  ميييين حييييدة ا فيييييالنفسييييية وحييييل مشييييكالته، إل أن المسيييياندة االجتماعييييية لهييييا دور فعييييال 
الضييييغوط النفسييييية، وقييييد تكييييون المسيييياندة بالكلميييية الطيبيييية أو بالمشييييورة أو بالنصييييح، أو بتقييييديم 
معلوميييات مفييييدة أو بقضيييا  الحاجيييات أو تقيييديم الميييال، ويمكييين أن ييييؤدى  يييياب أو انخفييياض 
مستوى المساندة االجتماعية خاصة من األسرة وجماعة الرفاق إلى الكثير مين المشيكالت التيى 

 .(3:4، ص.ص2003، الصبان، عبير محمد حسن)نها  هور االستجابات السلبيةم
االرتباط الوثيأ بين ضعف  Kristian, Gomer, (1993)فقد أوضحت دراسة 

المساندة االجتماعية والنتائج الصحية غير المرضية، بل اعتبر للك أحد أسباب زيادة معدل 
الوفيات، بل إن الدراسة اعتبرت أن نقص وضعف المساندة االجتماعية أحد العوامل التى 

وقد ،  (Gomer, , et al,1993,p37) يمكن من خاللها التنبؤ بكل األسباب المؤدية للوفاة
( إلى وجود عالقة موجبة بين المساندة النفسية 1996خليل ) بيوميأشارت نتائج دراسة محمد 

واالجتماعية للمرض وإرادة الحياة وعالقة سلبية بين المساندة النفسية واالجتماعية للمرض 
حيا أن تلقى المريض المساندة (، 119، ص1996، بيوميخليل، محمد )ومستوى األلم

والمؤازرة من اآلخرين وهم تحت وطأة المرض يمكن أن يكون لا فائدة كبذل فى خفض 
وتتسأ  .( (Baron A, 2001,p131 للحياة اإليجابيتأثيرات المرض السلبية وتدعيم المعنى 

الذين أوضحت أن المرضى  التي، Schnoll, E., (2002)هذم النتائج فى مجملها مع دراسة 
سجلوا مستويات أعلى للمساندة االجتماعية والتفاؤل وإيجاد معنى إيجابى للحياة قد سجلوا 

 ) مستويات أقل للسلوكيات السلبية وخفض فى معدالت الوفيات الناتج عن المرض

Achnoll, E,2002,p37). ( على أهمية 2011كما أكدت نتائج دراسة أحمد محمد نصر )
لنفسية للمريض من قبل األسرة واألصدقا  فى مساندة المريض على المساندة االجتماعية وا

البحا عن المعنى للجيد للحياة والتفاؤل فى الحياة بما يزيد من درجة التوافأ النفسى 
 Brookeدراسة (، وكذلك 2011، نصر، أحمد محمد)لدى المريض وتقبل مرضه واالجتماعي

Donatone (2012)  أكدت على أهمية المساندة الصحية لدى مريض(M.S)  من خالل
تزويدم بالمعلومات عن أهمية اإلدارة الذاتية للمرض والتقليل من الهجمات واالنتكاسات 
والتزويد بالمعارف عن بعض الممارسات الضارة كالتعرض لدرجات الحرارة المرتفعة مع 

دوية عن طريأ الحقن واآلثار الجانبية ل دوية، للقلأ من األ المغناطيسيتوضيح أهمية التنويم 
 لتحسين اإلدارة الذاتية للمرض الذاتيمع تعليم المرضى لممارسة التنويم المغناطيل 

Donatone, ,2012) ).   وإلا كان للمساندة االجتماعية أهمية متزايدة فى كافة مجاالت
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حاالت األمراض المزمنة بوجه عام الحياة االجتماعية ف نها تزداد أهمية وتتضاعف ثمارها مع 
 المتعدد بوجه خاص. العصبيومع مرض التصلب 

إليى تنميية قيدرات المرضيى وإشيبا   الطبيالمجال  فيوتسعى مهنة الخدمة االجتماعية 
تييييواجههم كمييييا تسييييعى إلييييى زيييييادة دمجهييييم  التييييياحتياجيييياتهم والوقاييييية والعييييالج ميييين المشييييكالت 

وتعد الممارسية العامية اتجاهيًا  مات المجتمعية المتاحة لهم.تدعيم الخد فيوتمكينهم والمساهمة 
للممارسة بالتركيز على جمييع األنسياق وقفيًا لطبيعية  التقليد تفاعليًا للممارسة يخرج عن النمل 

سييوا  كييان نسييأ التعامييل فييرد أو أسييرة أو مجتمعييًا، وتييؤمن الممارسيية العاميية  اإلشييكاليالموقييف 
تسييياعدهم السيييتثمار قيييواهم  ومالتييياليملكيييون قيييوة كامنييية داخلهيييم للخدمييية االجتماعيييية أن النيييا  ي

ب يجيييياد حلييييول لمشييييكالتهم وإشييييبا  احتياجيييياتهم واكتشيييياف مييييوارد وفييييرص جديييييدة تييييدعم أدائهييييم 
 .(53ص، 2009حبيب، )السليم  االجتماعي

( عليييى 2011فقييد أكيييدت نتيييائج دراسيية الجيييوهرة بنيييت فهييد الزاميييل، فييياتن محمييد عيييامر )
الخدمييية االجتماعيييية والتختيييي  مييين حيييدة المشيييكالت الناتجييية عييين  فييييفعاليييية الممارسييية العامييية 

 المهنييييالضيييغوط الحياتيييية ليييدى الميييرأة المسييينة فقيييد أوضيييحت الدراسييية فعاليييية برنيييامج التيييدخل 
ة االجتماعييية وتقييدير الييذات وتنمييية القييدرة علييى تحمييل المسييئولية الخدميي فيييبالممارسيية العاميية 

وزيييييادة الدافعييييية علييييى اإلنجيييياز والقييييدرة علييييى تحمييييل المسييييئولية والقييييدرة علييييى حييييل المشييييكالت 
الحييييياة الجماعييييية وتييييدعيم القييييدرة علييييى تكييييوين عالقييييات  فيييييواإلحسييييا  بالكفييييا ة والمشيييياركة 

الزامل، )األنشيطة فييوالمشياركة الفعالية  االجتمياعي اجتماعية جديدة كذلك تنمية وزيادة التوافيأ
وأوضييحت نتييائج دراسيية عييائض بيين سييعد  .(2011، فيياتن محمييد الجييوهرة بنييت فهييد   عييامر

( أشييكال المسيياندة االجتماعييية المقدميية لمييرض 2011) بعبييد المطاليي، وجييدى شييفيأ الشييهراني
المسييياندة االنفعاليييية والمعلوماتيييية واألدائيييية واالجتماعيييية، كميييا أكيييدت  فييييتتمثيييل  والثيييىالسيييكرى 

النتييائج أن أكثيير مصييادر المسيياندة االجتماعييية الرسييمية تتمثييل فييى المسيياندة المقدميية ميين قبييل 
داخل المستشيفى أو المؤسسية الطبيية التيى يتيردد عليهيا ميريض السيكرى  االجتماعي األخصائي

ير الرسيمية فتنقسيم إليى قسيمين هميا األسيرة واألصيدقا  أى إنهميا وميئة العمل ، أما المصادر غ
، عائض بن سيعد   عبيدالمطلب، وجيدى الشهراني) للمريض بمرض مزمن الواقيبمثابة الدر  

( عليييى فعاليييية برنيييامج 2013وأكيييدت نتيييائج دراسييية مهيييا أبيييو النصييير عيييزام ) .(2011، شيييفيأ
ة فييييى التختييييي  ميييين حييييدة المشييييكالت المسيييياندة االجتماعييييية ميييين مناييييور الخدميييية االجتماعييييي

عزام، مهيا أبيو )االجتماعية والنفسيية والتعليميية وقضيا  وقيت الفيرا  ليدى األطفيال ميرض السيكر
( عليييييى أهميييييية المسييييياندة 2016محيييييرو  ) ,، الكعبييييييكميييييا أكيييييدت دراسييييية  .(2013النصييييير، 

االجتماعية من مناور الممارسة العامة للخدمة االجتماعية لدى الشيباب المعيوقين حركييًا، فقيد 
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أوضيييحت النتيييائج أهميييية المسييياندة المعرفيييية وتزوييييد الشيييباب بالمعلوميييات المرتبطييية بالخيييدمات 
كما أكيدت عليى أهميية المسياندة يمكن االستفادة ومنها كيتية الحصول عليها،  التيوالمؤسسات 

االقتصادية مثل تقديم المساعدات العينية وطرق المساعدات المالية وتوفير فرص عمل مناسبة 
واإلمداد بياألجهزة التعويضيية، كميا أشيارت النتيائج إليى أهميية المسياندة المجتمعيية ليدى الشيباب 

ا ات الحصيول عليى الخيدمات وتحفيزهم للمشاركة والتفاعيل ميع اآلخيرين بيالمجتمع وتيسيير إجير 
االجتماعية، كذلك أوضحت النتيائج أهميية المسياندة الصيحية ليدى الشيباب المعياقين حركييًا مين 

وتنفييذ دورات عين التوعيية  اليدور   الطبييخالل تقديم استشارات صحية والتحفيز عليى الكشيف 
 الصحية

موقيف عليى عينية ولمزيد من تحديد مشيكلة الدراسية قاميت الباحيا بي جرا  دراسية تقيدير 
المتعييدد، اسييتهدفت تحديييد أكثيير المشييكالت التييى  العصييبي( ميين المرضييى بالتصييلب 10قييدرها )

تواجههم ومن ثم وضع برنامج للمساندة االجتماعية تتناسب مع طبيعة تليك المشيكالت وتمثليت 
 :التالينتائج الدراسة على النحو 

 النسبة أواًل: المشكالت االجتماعية:
 %90 بعد المرض. بيتغيرت  أسرتيعالقة -أ
 %90 تنار إلى على أنى عب  عليها. أسرتي-ب
 %80 أفتقد القدرة على تكوين عالقات اجتماعية.-ج
 %70 .بي أسرتيال تهتم -د
 %60 بعد المرض. بأقارمي عالقتيضعف -هي
 %60 بمتطلبات مرضى. أبنائيال يدرب -و

 النسبة ثانيًا: المشكالت الصحية:
 %70 األطراف. فيأشعر بالتنميل -أ
 %80 أعانى من عدم القدرة على النوم.-ب
 %70 التبول. فيمن عدم القدرة على التحكم  أعاني-ج
 %70 نطأ الكالم. فيأجد صعومة -د
 %60 أشعر باإلجهاد ألقل مجهود.-هي
 %80 أعانى من ضعف الشهية فى تناول الطعام.-و
 %70 أشعر بالوهن والهزال.-ز

 النسبة ثالثًا: المشكالت النفسية:
 %90 بالمرض. صابتيإلأشعر بالخوف -أ
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 %90 لفترات طويلة بالمستشفى. لبقائيأشعر بالملل -ب
 %70 الحزن عندما أصبت بالمرض.  انتابني-ج
 %80 . بمهاميأشعر بالعجز لعدم القيام -د
 %70 أشعر باإلحباط والنبذ.-هي
 %70 أشعر باالضطهاد والنقص.-و
 %70 ال أستطيع النوم بسهولة.-ز

  رابعًا: المشكالت االقتصادية:
 %90 ارتفا  تكالي  العالج-أ
 %80 الصحية. لحالتيال أستطيع توفير الغذا  المناسب -ب
 %70 استدانت األسرة بعد حدوث المرض.-ج
 %60 افتقد القدرة على العمل-د

 تحديد مشكلة الدراسة:
والدراسات السابقة األجنبية والعرمية ودراسية تقيدير  النار  ومن العرض السابأ لإلطار 

تواجيه المرضيى بيأمراض مزمنية بوجيه عيام ومرضيى التصيلب  التييالموقف، يتضح المشيكالت 
يحتاجهييا  همييية المسيياندة االجتماعييية كمصييدر هييامكمييا يتضييح أ  المتعييدد بوجييه خيياص. العصييبي

تواجهيه، كميا تبيين نيدرة الدراسيات السيابقة فيى  التييليك المشيكالت المريض للتختي  مين حيدة ت
تناولييت اسييتخدام برنييامج للمسيياندة االجتماعييية ميين مناييور الممارسيية  التيييحييدود علييم الباحثيية 

 المتعدد. العصبيالخدمة االجتماعية مع مرضى التصلب  فيالعامة 
 ويمكن تحديد مشكلة الدراسة فى شكل تساؤل رئيسى مؤداه:

ؤدى اسيييييتخدام برنيييييامج المسييييياندة االجتماعيييييية بالممارسييييية العامييييية فيييييى الخدمييييية هيييييل يييييي
 المتعدد؟  العصبياالجتماعية إلى التختي  من حدة مشكالت مرضى التصلب 

 التساؤالت الفرعية التالية: الرئيسيوينبثأ من التساؤل 
الخدميية االجتماعييية  فيييهييل يييؤدى اسييتخدام برنييامج المسيياندة االجتماعييية بالممارسيية العاميية -1

 المتعدد؟ العصبيإلى التختي  من حدة المشكالت االجتماعية لدى مرضى التصلب 
الخدميية االجتماعييية  فيييهييل يييؤدى اسييتخدام برنييامج المسيياندة االجتماعييية بالممارسيية العاميية -2

 المتعدد؟ العصبيإلى التختي  من حدة المشكالت الصحية لدى مرضى التصلب 
الخدميية االجتماعييية  فيييم برنييامج المسيياندة االجتماعييية بالممارسيية العاميية هييل يييؤدى اسييتخدا-3

 المتعدد؟ العصبيإلى التختي  من حدة المشكالت النفسية لدى مرضى التصلب 
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الخدمية االجتماعيية  فييهل يؤدى استخدام برنيامج المسياندة االجتماعيية بالممارسية العامية -4 
 المتعدد؟ العصبية لدى مرضى التصلب إلى التختي  من حدة المشكالت االقتصادي

 ثانيًا: أهمية الدراسة:
المتعدد واحدًا من أكثر األمراض المزمنة التى تصيب الجهياز  العصبييعد مرض التصلب -1

( ملييييون شيييخص كميييا 2.5شييييوعًا ويقيييدر عيييدد المصيييابين عالمييييًا بيييي ) المركيييز   العصيييبي
( ألف مريض ويصيب عيادة مرحلية الشيباب 90تتجاوز عدد المرضى المصابين بمصر )

فهو من أكثير األميراض العصيبية شييوعًا إلعاقية الشيباب البيالغين وتبيدأ أعراضيه بيين سين 
 أسرة.عامًا حين بداية العمل واإلنتاج وتكوين 20-40

المتعدد من األمراض المزمنة الكارثية لما يترتب عليه مين  العصبييصنف مرض التصلب -2
 متحرب. كرسيمضاعفات وإعاقات وحاالت عجز قد تصل إلى استخدام 

 التيييالطبقية الواييية  وهييالمتعيدد عيين عطيب يصييب ميادة الميييالين  العصيبيينيتج التصيلب -3
 فييييمميييا ييييؤدى إليييى حيييدوث خليييل  المركيييز   العصيييبييحييييل باألليييياف العصيييبية للجهييياز 

يرسلها الما إلى جمييع أعضيا  الجسيم المختلفية وميا يترتيب عليى لليك مين  التياإلشارات 
 أعراض وأثار حركية ونفسية وإدراكية واجتماعية للمريض.

أن المساندة االجتماعية المريض تعتبر ضرورة عالجية ألنها تناير إليى الميريض عليى أنيه -4
مييين حالييية مرضيييية وأنيييه مييين حقيييه أن يعييييش فيييى حالييية مييين التوافيييأ  عيييانيي إنسيييانيكييييان 
 وأن مساندته نفسيًا واجتماعيًا تؤدى إلى تقبيل الميرض والرضيا عين لاتيه وتيدعيم أمليه فيى النفسي
 الحياة.

تسيييعى المهنييية إليييى تحقييييأ  والتييييأحيييد مجييياالت الخدمييية االجتماعيييية  الطبيييييعتبييير المجيييال -5
ة والوقائيييية والتنمويييية ليييدى المرضيييى بوجيييه عيييام والمرضيييى العدييييد مييين األهيييداف العالجيييي

 بأمراض مزمنة بوجه خاص من خالل ممارسة العديد من المهام واألنشطة المختلفة.
تناوليييت اختبيييار العالقييية بيييين  التييييحيييدود عليييم الباحثييية  فييييقلييية أو نيييدرة الدراسيييات السيييابقة -6

الخدمية االجتماعيية والتختيي   فيي استخدام برنامج المساندة االجتماعية بالممارسة العامة
 المتعدد. العصبيمن حدة مشكالت مرضى التصلب 

 للدراسة: الرئيسيالهدف   ثالثًا: أهداف الدراسة:
المسييياندة االجتماعيييية بالممارسييية العامييية للخدمييية االجتماعيييية فيييى اختبيييار ميييدى فعاليييية برنيييامج 

 . المتعدد العصبيالتختي  من حدة مشكالت مرضى التصلب 
 األهداف الفرعية اآلتية: الرئيسيوينبثأ من الهدف 
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المسيياندة االجتماعيية بالممارسيية العاميية للخدميية االجتماعييية فييى اختبيار مييدى فعالييية برنييامج -1
 . المتعدد العصبيالتختي  من حدة المشكالت االجتماعية لمرضى التصلب 

لعاميية للخدميية االجتماعييية فييى المسيياندة االجتماعيية بالممارسيية ااختبيار مييدى فعالييية برنييامج -2
 . المتعدد العصبيالتختي  من حدة المشكالت الصحية لمرضى التصلب 

المسيياندة االجتماعييية بالممارسيية العاميية للخدميية االجتماعييية فييى ختبييار مييدى فعالييية برنييامج -3
 . المتعدد العصبيالتختي  من حدة المشكالت النفسية لمرضى التصلب 

المسيياندة االجتماعيية بالممارسيية العاميية للخدميية االجتماعييية فييى اختبيار مييدى فعالييية برنييامج -4
 . المتعدد العصبيالتختي  من حدة المشكالت االقتصادية لمرضى التصلب 

 رابعًا: المفاهيم واإلطار النظرى للدراسة:
 مفاهيم الدراسة : -أ

 (مفهوم برنامج المساندة االجتماعية:1
وموجيييه عيييام يمكييين تعريييي  البرنيييامج بأنيييه : مجموعييية مييين األنشيييطة التيييى تعتميييد عليييى 

السيييكرى، أحمييييد )بعضيييها اليييبعض وموجهيييه لتحقييييأ غيييرض أو مجموعييية مييين األغيييراض معنية
.ويعنيييييى أيضيييييًا سيييييير العميييييل الواجيييييب القييييييام بيييييه لتحقييييييأ األهيييييداف (390، ص2000شييييفيأ، 

ل ويحيدد نييواحى النشياط الواجييب القييام بهييا المقصيودة كميا يييوفر األسيل الملموسيية إلنجياز العميي
ويقصيد بالمسياندة االجتماعيية بأنهيا:  .(331، ص1993، بيدوى، أحميد لكيى)خيالل ميدة معينة

عمليييية شييياملة تعميييل عليييى تقيييديم المسييياعدة لكيييل فيييرد محتييياج مييين خيييالل شيييخص مهنيييى وهيييذم 
 ,p16) Julie ,2008 , المسياعدة قيد تكيون أشييا  ماديية ملموسية أو عاطتيية أو معلوماتيية

Chronister , and Others  ،) كما يقصيد عليى أنهيا: التفياعالت والعالقيات بيين األشيخاص
التى توفر للنيا  المسياعدة الفعليية لتحقييأ مشياعر االرتبياط بياآلخرين وتقيديم اليدعم للنيا  فيى 

 Karen, Kirst, K & Ashman Grafton  مجياالت الحيياة المختلفية إلشيبا  احتياجياتهم

H, Hull, 2002,p30)).  وتعيرف أيضيًا عليى أنهيا "كيل دعيم ميادى أو معنيوى يقيدم للميريض
المعنوية ومساعدته على مجابهه المرض وتختيي   الميه العضيوية والنفسيية الناجمية بقصد رفع روحه 

 .(10، ص 2006، رشوان، عبد المنصف)المرض عن
 أهمية المساندة االجتماعية:

التختيييي  مييين اإلحسيييا  بيييالمرض وتسييياعد الفيييرد عليييى  تعميييل المسييياندة االجتماعيييية عليييى-1
تحسييييين أدائييييه لو يفتييييه وتييييؤدى إلييييى زيييييادة مشيييياعر السييييعادة والرفا ييييية وأن تلقييييى المسيييياندة 
االجتماعيييييييية أو تقيييييييديمها لآلخيييييييرين ييييييييرتبل ارتباطيييييييًا وثيقيييييييًا بالصيييييييحة الجسيييييييمية والنفسيييييييية 

 .(148، ص 2001، عثمان، أحمد عبدالرحمن)الموجبة
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ذى يتلقييى مسيياندة اجتماعييية يصييبح شخصييًا واثقييًا ميين نفسييه وقييادرًا علييى تقيييديم أن الفييرد اليي-2
المسيياندة االجتماعييية لآلخييرين ويصييبح أقييل عرضييه لالضييطرابات النفسييية وتزيييد ميين قدرتييه 
 عليييى المقاومييية والتغليييب عليييى اإلحباطيييات وتجعليييه قيييادرًا عليييى حيييل مشيييكالته بطريقييية جييييدة

 . (91، ص1997الرميعة، فهد بن عبدهللا، )
حيا أنه يتم تعزيز المريض من قبل األسرة  Sense of selfتمد المريض ب حساسه بذاته -3

 واآلخرين.
 .تساعد المساندة االجتماعية المريض فى تحديد مشكالته والبحا عن حل ومساعدة مناسبة له-4
أن المريض الذى يتلقى مساندة اجتماعية يستطيع أن يتعامل مع الضغوط الحياتيية اليوميية -5

، حسيين، مهييا جيياد هللا)بشييكل أكثيير نجاحييًا ميين الييذين لييديهم ضييعف فييى المسيياندة االجتماعية
 .(38، ص 2004

 أشكال المساندة االجتماعية :
 وتتضمن المساندة االجتماعية األشكال التالية:

النفسيييية: وتتضيييمن شيييعور الشيييخص بأنيييه موضيييع اهتميييام مييين اآلخيييرين والشيييعور  المسييياندة-1
 بالراحة واألمان وقت الضغوط، الشعور بالتقدير والحب من قبل اآلخرين.

وتزوييد الشيخص بالمعلوميات  واالسيتثارة،المساندة المعلوماتية: وتتضيمن التوجييه والنصييحة -2
 مواجهة المشكالت الشخصية الذاتية والبيئية. فييمكن استخدامها  التي

 أ صييورة نقيييود أو عميييل أو وقيييت أو  فييييتقيييديم المسييياندة  فيييالمسيياندة الوسيييائلية: وتتشيييكل -3
 المسييياعدة الملموسييية المشيييكلة مييين الخيييدمات والميييوارد الماديييية فييييمسييياعدة مباشيييرة، وتتمثيييل 

Harriet Heath,2010 ,p.p6:7)). 
 لمساندة االجتماعية:وهناك تصنيف آخر ألشكال ا

 المساندة المادية: وتشير إلى تقديم أشيا  مادية.-1
 المساندة البدنية: المشاركة فى المهام والمسئوليات.-2
 .المساندة غير المباشرة: كاالستما  والتعبير عن االهتمام والوقوف بجوار الشخص حال عالجه-3
 التوجيه المباشر: كالنصيحة واإلرشاد والتعليمات.-4
 ,p1  Manuel, 2005) المشييياركة االجتماعيييية: المشييياركة فيييى األنشيييطة الترويحيييية-5

Brrera J & Darya Bonds,). 
 أساليب المساندة االجتماعية للمريض:

الطمأنة على الحالة الصحية للمريض: حيا يلعب التطمئن على الحالة الصحية دورًا بارزًا -
تبديد مخاوف وقلأ المريض وتقبل حالته المرضية وتدعيم موقف المحيطين من  فى
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بالمريض وأشعارهم له بأنه بخير وفى تحسن مستمر وأنه أفضل من حاالت كثيرة بشكل 
 يؤثر إيجابيًا على حالته النفسية.

وت تقوية أمل المريض فى الحياة: من خالل تقوية أمل المريض فى الحياة وتعريفه بأن الم-
 ال يرتبل بالمرض.

 تقبل المريض: وتقبل لاته لمرضه ورضام عنه بشكل يجعله أكثر قدرة على التعايش معه .-
الترويح عن المريض: فالمريض فى حالة من الكدر تستدعى الترويح بشكل يولد السرور أو -

يام على األقل يخفف درجة الحزن من خالل زيادة األماكن المحببة وزيادة األصدقا  والق
 برحالت قصيرة تتناسب مع حالته.

العيادة : زيارة المريض وعيادته فالزيارة دعم نفسى واجتماعى للمريض وتأكيد لالهتمام، -
والمشاركة الوجدانية ، واالهتمام بالمريض والسؤال عنه فالمريض فى حاجة إلى االهتمام 

 الزائد والسؤال الملح ليتحقأ له تقبل مرضه .
ى : ميا أن يطيول ميرض الميريض إال ويناير إلييه أنيه دخيل عالميًا  خير غيير الدمج االجتمياع-

عالمنييًا االجتميياعى فييال يييتم مشيياركته فييى المواقييف االجتماعييية حتييى التييى تخصييه شخصيييًا 
وهييذا يشييعر المييريض أنييه معييزول اجتماعيييًا فيييزداد لديييه مشيياعر اإلحسييا  بالوحييدة النفسييية 

يضيي  إليى اعتالليه البيدنى اعيتالاًل نفسييًا ليذا يصيبح واالجتماعية ويزييد مين يأسيه واكتئابيه و 
رشييوان، )الييدمج االجتميياعى حتييى لخطييه الوفيياة أميير حتميييًا لتحقيييأ الرضييا النسييبى للمريض

 .(6:7، ص.ص2006، عبدالمنصف حسن
 ويقصد ببرنامج المساندة االجتماعية إجرائيًا ما يلى:

يقييدم لمرضييى التصييلب العصييبى المتعييدد ميين  كييل دعييم مييادى ومعنييوى رسييمى وغييير رسييمى-1
خالل ممارسة مجموعة األنشطة التى يقوم بها الممار  العام مع مرضى التصلب العصبى 
المتعيييدد ، يشيييترب فيييى هيييذم األنشيييطة والعملييييات المهنيييية كييياًل مييين المميييار  العيييام وأنسييياق 

سييية، ونسيييأ التعاميييل بيييد ًا مييين نسيييأ الميييريض، ونسيييأ األسيييرة، ونسيييأ المنامييية محيييل الدرا
المجتميييع المحليييى بميييا فييييه مييين مؤسسيييات مجتمعيييية يمكييين االسيييتفادة مييين خيييدماتها لتحقييييأ 

 أهداف الدراسة.
هييذا الييدعم يسييتهدف التختيييي  ميين حييدة مشييكالت مرضيييى التصييلب العصييبى المتعييدد مييين -2

خيييالل تقيييديم المسييياندة األسيييرية وتيييدعيم العالقيييات االجتماعيييية للميييريض ميييع بيئتيييه الداخليييية 
ييييية ومسيييياعدة األسييييرة علييييى تفهييييم طبيعيييية المييييرض ومراحييييل العييييالج وتقبييييل المييييرض والخارج

ومساعدة المريض على تحسين عالقاته االجتماعيية وممارسية أدوارم االجتماعيية. باإلضيافة 
إلييييى تقييييديم الييييدعم والمسيييياندة الصييييحية والمعرفييييية عيييين مييييرض التصييييلب العصييييبى المتعييييدد 
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لمرض وتزويد المرضى بآلييات إدارة األعيراض وتصحيح بعض المفا يم الخاطئة المتعلقة با
وطييرق التعييايش مييع المييرض، مييع تقييديم الييدعم والمسيياندة النفسييية واإلرشيياد النفسييى للمييريض 
والتقلييييييل مييييين االضيييييطرابات النفسيييييية المصييييياحبة للميييييرض، هيييييذا باإلضيييييافة إليييييى المسييييياندة 

اليييو يفى والتيييدريب عليييى العيييالج بييياهن اليييثمن وتيييوفير بيييرامج التأهييييل المهنيييى االقتصيييادية وتيييوفير 
 للدخل. مشروعات مدرة

يمييار  برنييامج المسيياندة االجتماعييية ميين خييالل عييدة مراحييل تتضييمن )االرتبيياط ي التقييدير ي -3
 التخطيل ي التنفيذ ي التقويم ي اإلنها  ي المتابعة(.

يعتمد البرنامج على أسا  نارى انتقائى ويتمثل فى )ميدخل المسياندة االجتماعيية ، ناريية -4
 األنساق العامة ، نمولج التدخل المهنى العام ، مدخل المعرفى السلوكى(.

يرتكز البرنامج على العديد من االستراتيجيات والتكنييات المهنيية مثيل )االتصيال ، التفاعيل، -5
 اإلقنا ، الشر  والتوضيح ، التفسير والمناقشة ، منح القوة، التوجيه واإلرشاد(.

سيية العديييد ميين األدوات المهنييية مثييل )المقييابالت ، ور  العمييل ، يرتكييز البرنييامج علييى ممار -6
 المحاضرات ، المناقشات الجماعية ، الزيارات، نمالج االقتدا  ، المسابقات(.

يمييار  الممييار  العييام العديييد ميين األدوار المهنييية مثييل )المخطييل ، المعييالج ، مييانح القييوة، -7
 محلل البيانات ، المرشد ، المشجع ... الا(.

يعتمد برنامج المساندة االجتماعية على تطبيأ عدة مهارات مهنية مختلفة مثل )المهيارة فيى -8
 تكوين العالقة المهنية، المقابلة ، التوجيه والتفاعل الجماعى ، االستما (.

 مفهوم الممارسة العامة فى الخدمة االجتماعية: (2
فرضيييت نفسيييها عليييى ممارسييية  تعتبييير الممارسييية العامييية مييين أهيييم وأحيييدث النميييالج التيييى

الخدميية االجتماعييية خييالل الرمييع األخييير ميين القييرن العشييرون حيييا أنهييا تمثييل اتجاهييًا تفاعليييًا 
يبتعد عن النمل التقليدى للخدمة االجتماعية اليذى يقسيمها إليى طيرق أساسيية مثيل خدمية الفيرد 

 .(27:26ص، ص.2005، عبدالمجيد، هشام سيد و خرون )وخدمة الجماعة وتنايم المجتمع
كمييا يقصييد بالممارسيية العاميية علييى أنهييا نييو  ميين الممارسيية المهنييية للخدميية االجتماعييية 
تعتمد على انتقا  المداخل أو النمالج المهنية من جملة النمالج والمداخل العلمية المتاحية أميام 

مع نسأ الهدف بما يتناسب مع نسأ  األخصائيين االجتماعيين واستخدامها فى التدخل المهنى
 .((Miley, K, O. Melia,2011,p18 العميل ونسأ المشكلة

 ويقصد بالممارسة العامة فى هذه الدراسة بأنها:
تمثيييل أحيييد اتجاهيييات الممارسييية التيييى تتضيييمن أسييياليب فنيييية متعيييددة لتقيييديم أوجيييه المسييياندة -1

 االجتماعية لدى مرضى التصلب العصبى المتعدد.
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الممارسيية العاميية للممييار  العييام التييدخل مييع كافيية األنسيياق وفقييًا لهييدف الدراسيية دون  تتيييح-2
التقييد بنسيأ معيين ومنهيا نسيأ )المييريض( كنسيأ عمييل فيردى، والمرضيى كنسيأ جميياعى ، 
ونسييأ المؤسسيية )محييل الدراسيية( وفريييأ العمييل بهييا، ومؤسسييات المجتمييع المحلييى بمييا يحقييأ 

لتصييييلب العصيييبى المتعييييدد اجتماعيييييًا وصييييحيًا ونفسيييييًا المسييياندة االجتماعييييية لييييدى مرضييييى ا
 واقتصاديًا.

 .. الا(.يستخدم الممار  العام العديد من األدوار المهنية كمحلل بيانات ، مخطل ، وسيل، منسأ-3
تمكن الممار  العام من اختيار العدييد مين الميداخل والنميالج العلميية وفقيًا لطبيعية الموقيف -4

 مثل )مدخل المساندة االجتماعية ، نمولج األنساق البيئية ، نمولج التدخل المهنى العام(.
 مفهوم المشكالت: (3

ن( مييا ال يشييير لفيين مشييكلة فييى اللغيية العرمييية إلييى )المشييكل، الملتييبل( وعنييد )األصييولي
كمييا تعييرف  .(348، ص 1990، مجمييع اللغيية العرمييية) يفهييم حتييى يييدل عليييه دلييياًل ميين غيييرم

حسن، )على أنها موضو  يحيل به الغموض و اهرة تحتاج إلى تفسير وقضية موضو  خالف
 ويشير مفهوم المشيكلة إليى الايروف أو المواقيف التيى .(148، ص 1990، عبدالباسل محمد

مختار، )يييرى فيهييا المجتمييع تهديييدًا لكيانييه أو نامييه الثابتيية وميين ثييم كانييت الحاجيية إلييى عالجييه
ويقصييد بالمشييكلة أيضييًا الوضييع أو الاييرف أو عقبييه محسوسيية ( ، 90، ص1991، عبيدالعزيز

للفيييرد تحيييول بينيييه وميييين تحقييييأ أكبييير قيييدر ممكييين مييين التوافيييأ النفسيييى واالجتمييياعى والصيييحى 
 .(71، ص 1993، محمد، أبو العال)والتعليمى

 ويقصد بالمشكالت فى هذم الدراسة الحالية:
المشيكالت االجتماعييية والتييى تتمثييل فييى اضييطراب عالقيية المييريض بأسييرته وميئتييه الخارجييية -1

 والمحيطين به.
باإلضافة إلى المشكالت الصحية والنفسيية واالقتصيادية ، والتيى يعيانى منهيا الميريض عليى -2

 (.M.Sأثر تعرضه للمرض )
 (مفهوم التصلب العصبى المتعدد:4

يقصد به مرض مناعى لاتى شائع يؤثر على الجهاز العصبى نتيجة التهياب ينيتج عين 
تلف الغشا  العازل للعصبونات فيى اليدما  يتكيون هيذا الغيالف مين طبقية دهنيية تسيمى مييالين 

ادم وعنيدما وهذا الغالف يحمى كل عصب من الضرر ويساعد على انتقال اإلشارات على امتد
تتلف مادة الميالين ، ف ن اإلشارات تجد صعومة فى االنتقال عبر العصب ، وقد ال تنتقل عبرم 
 علييييييى اإلطييييييالق وعنييييييدها تبييييييدأ أعييييييراض مييييييرض التصييييييلب العصييييييبى المتعييييييدد فييييييى الاهييييييور

2008,p1517) Coles, Alasdair,)  أى يعطل هذا التلف قدرة أجزا  من الجهاز العصيبى
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بيه "أيضيًا ميرض ميزمن نتيجية التهياب بيالما والحبيل الشيوكى ييؤدى إليى  على التواصل.ويقصيد
زوال الميييالين وتييدهور الجهيياز العصييبى كمييا تطلييأ علييى التصييلب المتعييدد أسييما  عديييدة منهييا 
التصييلب اللييويحى والتصييلب المنتثيير أو التهيياب الييدما  والنخييا  المنثيير ممييا يييؤدى إلييى  هييور 

ية منها أعراض عضوية أو إدراكيية عقليية وأحيانيًا تكيون العديد من األعراض والعالمات المرض
على شكل مشكالت نفسية ، كما يتخذ التصلب المتعدد عدة أشكال مختلفة ميع أعيراض جدييدة 

  ,Lublin تحيدث إميا عليى شيكل نوميات منفصيلة )أشيكال ناكسية( أو متراكمية بميرور الوقيت

Fred D., Stephen. C, Rein gold,1998,p907) 
 
 
 
 
 
 
 

( تلف الغشا  العازل )طبقة المييالين( ويترتيب عليى لليك إعاقية 2، 1يوضح شكل رقم )
اإلشييارات لالنتقييال عبيير العصييب للقيييام بالمهييام المطلوميية ميين قبييل أعضييا  الجسييم وعنييدها تبييدأ 

 أعراض مرض التصلب العصبى المتعدد فى الاهور.
 المتعدد: أنواع التصلب العصبى

، صييييندوق تنمييييية المييييوارد البشييييرية)هنيييياب أرمعيييية أنييييوا  مختلفيييية ميييين التصييييلب العصييييبى المتعدد
 :(6:7، ص.ص2017

النيييو  األول: تصيييلب عصيييبى متعيييدد انتكاسيييى وخميييودى: ييييتم فيييى المرحلييية األوليييية تشيييخيص  
المتعيدد بهيذا النيو  ويتعيرض المصيابين  ( من األشخاص لوى التصيلب العصيبى%85حوالى )

بهيييذا النيييو  مييين الميييرض لفتيييرات مؤقتييية مييين االنتكيييا  أو الخميييود المتكيييرر ويمكييين أن تختفيييى 
 األعراض بالكامل بين النومات أو يمكن أن تقل حدتها.

النو  الثانى: تصلب عصبى متعدد متوقى ثانوى: فى هذا النو  من التصلب العصبى المتعدد  
عييراض بسييرعة أكبيير مييع مييرور الوقييت مييع أو بييدون حييدوث انتكييا  وخمييود وتتطييور تتفيياقم األ

حالة معام األشيخاص اليذين ثيم تشخيصيهم بالتصيلب العصيبى المتعيدد االنتكاسيى تتحيول إليى 
 تصلب عصبى متعدد مترقى ثانوى فى مرحلة معينة.

(1شكل رقم ) (2شكل رقم )   
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بى المتعييدد النيو  الثالييا: تصيلب عصييبى متعييدد متيوقى أولييى: هيذا النييو  ميين التصيلب العصيي  
( مين األشيخاص لوى التصييلب العصيبى المتعيدد وهييو %10لييل شيائعًا جيدًا ويصيييب حيوالى )

 يتميز ببل  تفاقم األعراض من البداية، بدون حدوث انتكا  أو خمود .
( ويتمييييز %5النيييو  الرابيييع: تصيييلب عصيييبى انتكاسيييى متيييوقى: هيييذا النيييو  مييين التصيييلب نيييادر )

 اية بانتكاسات حادة، ولكن بدون خمود مع أبو بدون تعافى.بالتدهور الثابت للحالة من البد
 األعراض المصاحبة للمرض: 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 (48)يوضح األعراض األساسية لمرض التصلب العصبى المتعدد(3شكل رقم )
 تشخيص المرض تشخيص عن طريأ:

 فحوصات سريرية.-1
 بعض التحاليل الطبية مثل تحليل الدم.-2
سييحب عينيية ميين السييائل الشييوكى وتحليلهييا البييذل )القطنييى( للكشييف عيين أى تغيييرات غييير -3

 طبيعية.
 .(MRi)أشعة الرنين المغناطيسى على الما -4
 اختبار ييا  السياالت العصبية )الفحص العصبى(.-5
 تقييم حالة المريض ومراجعة تاريخه المرض.-6
، IFMSA،2009)-(SAاالتحاد العييييييالمى لطالبيييييية الطييييييب )فحوصييييييات الجهييييييد المسييييييحا-7

 .  (151ص
يهدف العالج إلى التحكم باألعراض المصاحبة للمرض وإيقاف تطيور  :(M.S)عالج المرض 

 المرض.األدوية المستخدمة واألكثر شيوعًا تتمثل فى:
 مجموعة الكورتيكوستيرويد: وتستخدم لتقليل أعراض االلتهاب.-1

 اإلعياء -

 ضعف الذاكرة.-

الكآبة )الشعور -

 االكتئاب(

 تقلب المزاج-

 زغللة فى النظر.-
 انعدام الرؤية.-
 ضعف فى حركة العين.-

 صعوبة فى النطق.-
 صعوبة فى البلع.-

 ضعف فى عضالت اليدين والساقين.-
 الشلل الحركى.-
 انقباض العضالت.-
 عدم االتزان.-
 فى األطراف.رعشة -
 اإلحساس باأللم الشديد.-
 فقدان اإلحساس .-
 الخدر أو التنميل.-
 اإلمساك واالسهال.-
 عدم التحكم فى التبول أو التبرز.-

 المشاكل الجنسية.-
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 مجموعة االنترفيورن: لتبطئ من تطور المرض.-2
 جالتيزامير اسيتيت: لتقليل هجمات الجهاز المناعى على األعصاب.-3
العقيييد اللمفاويييية مميييا يسييياعد قليييياًل عليييى تقلييييل  فينقوليميييود: يحاصييير الخالييييا المناعيييية فيييى-4

 هجمات الجهاز المناعى على األعصاب.
 ميتوزانترون: يستخدم لعالج الحاالت الحادة والمتطورة حيا يقوم بتثبيل الجهاز المناعى.-5
جمعية التصييلب المتعييدد، )تيريفلونومايييد: لتقليييل هجمييات الجهيياز المنيياعى علييى األعصيياب-6

 .(20، ص2016
 قصد بالتصلب العصبى المتعدد إجرائيًا فى هذم الدراسة بما يلى : وي
ميييرض منييياعى لاتيييى ويسيييمى بالقاتيييل الصيييامت وهيييو أحيييد األميييراض المزمنييية التيييى تصييييب -1

الجهاز العصبى المركزى ويصيب جز  من الدما  المسمى بغشيا  الميايلين أو النخياعين أو 
 المسمام بالمادة البيضا  فى الجهاز العصبى.

يسييمى بالمتعييدد ألنييه يصيييب أكثيير ميين منطقيية واحييدة ميين المييا والحبييل الشييوكى كمييا يسييمى -2
 بالتصلب ألن التصلب المتعدد يتسبب فى تصلب األنسجة.

سنة( ونسبة إصابة النسا  به ضعف نسبة إصابة  40إلى  20يبدأ المرض عادة ما بين )-3
 الذكور.

واآلثار وتتمثل فى أعراض عضوية  للمرض العديد من األعراض والعالمات المرضية -4
كصعومة فى النطأ، انعدام الرؤية، زغللة فى النار، الشلل الحركى، انقباض العضالت، 
عدم االتزان، فقدان اإلحسا ، ضعف فى عضالت اليدين والساقين، باإلضافة إلى 

ض األعراض النفسية كالشعور باإلحباط واالكتئاب واإلحباط، وتقلب المزاج، كذلك أعرا
وزارة )إدراكية عقلية كضعف الذاكرة والتركيز واالنتبام وضعف العمليات العقلية بصفة عامة

  (.2019، 2030الصحة: أمراض الجهاز العصبى "مبادرات وزارة الصحة
 الموجهات النظرية التى تستند عليها الدراسة:

: ويعتمييد هييذا المناييور علييى أن اإلنسييان هييو نتيياج حتمييى لبيئيية مناييور النسييأ االيكولييوجى-1
فمنها انبعا وفيها يعيش وإليها سيعود مهما كانت قدراتيه أو عجيزم أو قصيورم وليذا ال يمكين 

، 2011، خلييل، زكنيية عبيدالقادر)دراسة السلوب البشرى بمعيزل عين البيئية التيى يعييش فيها
 االيكولوجى فى هذم الدراسة من خالل:ويمكن االستفادة من مناور النسأ  .(145ص

االسييتفادة ميين األنسيياق المتنوعيية لتحقيييأ المسيياندة االجتماعييية لييدى مرضييى التصييلب المتعييدد -
كاألسييرة، المؤسسييات المجتمعييية مثييل التييأمين الصييحى ومراكييز االشييعات والتحاليييل الطبييية، 

 لجان التصلب المتناثر بالتأمين الصحى.
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ن مرضييى التصييلب العصييبى المتعييدد وميئييتهم وتييوجههم للمؤسسييات رمييل وتوثيييأ العالقييات بييي-
 لالستفادة من خدماتها.

المدخل المعرفى السلوكى: ويتضمن تقديم المشورة والمعلوميات كنيو  مين المسياندة المعرفيية -2
 ,Healy والتوضييييييييح والتفسيييييييير وإكسيييييييابهم مهيييييييارات التواصيييييييل االجتمييييييياعى للعميييييييال 

Karen,2005,p120)). 
 ويمكن االستفادة من المدخل المعرفى السلوكى فى هذه الدراسة على النحو التالى:

إلمييييام مرضيييييى التصيييييلب المتعيييييدد بالمعلوميييييات عييييين المؤسسيييييات المجتمعيييييية واالسيييييتفادة مييييين -
 خدماتها.

 تزويد المرضى بالمعلومات الكافية بطرق التعايش مع المرض وإدارة األعراض .-
سسييية والمجتمعييية واالسييتفادة ميين الخييدمات المقدميية ومنهييا خييل إلمييام المرضييى بييالجهود المؤ -

الدعم المجانى لمرضى التصلب سوا  كان الدعم نفسيًا أو معلوماتييًا بصيورة سيرية للميريض 
 وأسرته.

التزويييد بالمعيييارف عييين الممارسيييات الضيييارة والتيييى تتعيييارض ميييع طبيعييية الميييرض ، وتصيييحيح -
 بعض المفا يم الخاطئة المرتبطة بالمرض.

 خامسًا: اإلجراءات المنهجية للدراسة:
تعتبر هذم الدراسة من الدراسات التجريبية وللك ألنها تستهدف يييا  نوع الدراسة: (1

أثييير متغيييير تجريبيييى مسيييتقل )برنيييامج المسييياندة االجتماعيييية بالممارسييية العامييية فيييى 
الخدميية االجتماعييية( علييى متغييير تييابع وهييو )التختييي  ميين حييدة مشييكالت مييرض 

 العصبى المتعدد(.التصلب 
تسيييتخدم الدراسييية المييينهج التجريبيييى باالعتمييياد عليييى التصيييميم المننننهج المسنننتخدم: (2

التجريبيييى باسيييتخدام التجرمييية القبليييية ي البعديييية لمجموعييية واحيييدة حييييا ييييتم القييييا  
القبلى على المجموعية ثيم إدخيال المتغيير التجريبيى )برنيامج المسياندة االجتماعيية( 

البعييدى وإجييرا  المقارنيية وحسيياب الفييروق بييين القياسييين  علييى المجموعيية ثييم القيييا 
 )القبلى والبعدى(.

 الفرض الرئيسى للدراسة:فروض الدراسة: (3
توجد عالقة إيجابية لات داللة إحصائية بين استخدام برنامج المساندة االجتماعية بالممارسة -

 ى المتعدد.الت مرضى التصلب العصبالعامة للخدمة االجتماعية والتختي  من حدة مشك
 وينبثق من الفرض الرئيسى الفروض الفرعية اآلتية:
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المساندة االجتماعية بالممارسة توجد عالقة إيجابية لات داللة إحصائية بين استخدام برنامج -
العامية للخدميية االجتماعييية فيى التختييي  ميين حييدة المشيكالت االجتماعييية لمرضييى التصييلب 

 . العصبى المتعدد
المساندة االجتماعية بالممارسة توجد عالقة إيجابية لات داللة إحصائية بين استخدام برنامج -

العامييية للخدمييية االجتماعيييية فيييى التختيييي  مييين حيييدة المشيييكالت الصيييحية لمرضيييى التصيييلب 
 . العصبى المتعدد

ممارسة المساندة االجتماعية بالتوجد عالقة إيجابية لات داللة إحصائية بين استخدام برنامج -
العامييية للخدمييية االجتماعيييية فيييى التختيييي  مييين حيييدة المشيييكالت النفسيييية لمرضيييى التصيييلب 

 . العصبى المتعدد
المساندة االجتماعية بالممارسة توجد عالقة إيجابية لات داللة إحصائية بين استخدام برنامج -

صييلب العامية للخدميية االجتماعييية فييى التختييي  ميين حييدة المشييكالت االقتصييادية لمرضييى الت
 . العصبى المتعدد

 اعتمدت الدراسة على األدوات التالية:(أدوات الدراسة:4
المقابلة المفتوحة مع الخبرا  والمتخصصين من األطبا  البشريين بوحدات التصلب العصيبى -أ

المتعييدد بجامعيية عييين شييمل والقصيير العينييى وكييذلك فريييأ العمييل بوحييدة بالتصييلب العصييبى 
كفرالشيييا ومعييض السييادة أعضييا  هيئيية التييدريل بكليييات ومعاهييد المتعييدد بالمستشييفى العييام ب

 الخدمة االجتماعية.
 مقيا  مشكالت مرضى التصلب العصبى المتعدد )إعداد الباحثة(.-ب

 وقد قامت الباحثة ب عداد المقيا  فى ضو  الخطوات التالية:
 المرحلة األولى: اإلعداد المبدئى للمقيا  من خالل:

  فيييى ضيييو  المتغيييير التيييابع ويتمثيييل فيييى مشيييكالت مرضيييى التصيييلب تحدييييد موضيييو  القييييا-1
 العصبى المتعدد.

 تحديد األبعاد المتصلة بالموضو  وقد تمثلت فى األبعاد اآلتية:-2
 البعد األول: المشكالت االجتماعية.-
 البعد الثانى: المشكالت الصحية.-
 البعد الثالا: المشكالت النفسية.-
 االقتصادية.البعد الثانى: المشكالت -
 جمع العبارات المتصلة باألبعاد الرئيسية للمقيا  وللك من خالل ما يلى:-3
 االطال  على التراث النارى والكتابات والبحوث العلمية لات الصلة بمشكلة الدراسة.-أ
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للرجييو  إلييى بعييض االسييتمارات والمقيياييل المرتبطيية بموضييو  القيييا  الحييالى ممييا سيياعد -ب
 أبعاد المقيا  وعبارات ومنها:الباحثة فى تحديد 

 (.2013مقيا  مشكالت األطفال ضحايا حوادث الطرق إعداد )نجال  أحمد المصليحى -
 (.2013مقيا  المساندة االجتماعية ل طفال مرضى السكر إعداد )مها أبو النصر عزام -
محميود استبيان المشكالت االجتماعية لمرضى التصلب العصبى المتعدد إعداد )عبير محمد -

 (.2015حسن 
صياغة العبارات المتصلة باألبعاد الرئيسيية للمقييا  عليى أن تكيون سيهلة وواضيحة وتتمشيى -

( عبيارة 52مع البعد المراد يياسه وقد بلغ المجمو  الكلى للعبيارات بالنسيبة ل بعياد األرمعية )
 عبارة لكل بعد.  13بواقع 

 احثة بالخطوات اآلتية:المرحلة الثانية: تحكيم المقيا  وفيها قامت الب
( محكمييًا ميين األسيياتذة 16قامييت الباحثيية بعييرض المقيييا  فييى صييورته المبدئييية علييى عييدد )-1

فى التخصصات المختلفة بكليات ومعاهد الخدمة االجتماعية والسادة األطبا  تخصص ميا 
وأعصيياب بييبعض وحييدات التصييلب العصييبى المتعييدد وطلبييت ميين سيييادتهم التحكيييم بالنسييبة 

يياسه وسالمة العبارة من حيا ارة فى المقيا  من حيا ارتباط كل عبارة بالبعد المراد لكل عب
 مناسبة . صياغتها وحذف وإضافة بعض العبارات التى يرونها

بعد عرض المقيا  على المحكمين تم حذف العبارات التى جا ت نسبة االتفاق عليها أقيل -2
بعييييض العبيييييارات فييييى ضيييييو   را  ( ميييين المحكميييييين ، كمييييا تييييم إعيييييادة صييييياغة %85ميييين )

المحكمييييين كمييييا تييييم إضييييافة بعييييض العبييييارات الجديييييدة التييييى اتفييييأ عليهييييا المحكمييييون وللييييك 
 باستخدام معادلة االتفاق وهى كما يلى:

 معادلة نسبة االتفاق=
 عدد مرات االتفاق

عدد مرات االتفاق + عدد مرات  100×
 االختالف

ضو  التعديالت السابقة بصياغة المقيا  فى شكله النهائى حيا تضمن  قامت الباحثة فى-3
 ( عبارة.50( عبارات بحيا أصبح العدد الكلى لعبارات المقيا  )10كل بعد )

 اسيييتخدمت الباحثييية التيييدرج الثالثيييى لالسيييتجابات وهيييى )نعيييم ي إليييى حيييد ميييا ي ال( ودرجاتهيييا -4
 بة.( مع مراعاة العبارات الموجبة والسال1، 2، 3)

 المرحلة الثالثة: التأكيد من ثبات وصدق المقيا :
 ثبات المقيا :-أ
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وقييد اعتمييدت الباحثيية علييى طريقيية إعييادة االختبييار للتأكييد ميين ثبييات المقيييا  وللييك ميين 
( من مرضى التصلب العصبى المتعيدد مين غيير 10خالل تطبيأ المقيا  على عينة قوامها )
يومييًا علييى نفييل العينيية واسييتخدمت  15التطبيييأ بعييد عينيية الدراسيية، ثييم قامييت الباحثيية ب عييادة 

 الباحثة معامل ارتباط )سيبرمان( لتحديد معامل الثبات.

 -1ر=
  2مج ف 6

  (1-2ن )ن
 يوضح معامل الثبات ل بعاد الرئيسية وعلى المقيا  ككل ( 1جدول رقم )

 الداللة اإلحصائية معامل االرتباط األبعاد م
 دالة 0.01 0.90 المشكالت االجتماعية 1
 دالة 0.01 0.92 المشكالت الصحية 2
 دالة 0.01 0.88 المشكالت النفسية 3
 دالة 0.01 0.85 المشكالت االقتصاجيى 4

 دالة 0.89 المقيا  ككل
ويتضييح ميين الجييدول السييابأ أن المقيييا  بأبعييادم الرئيسييية علييى درجيية مرتفعيية وميين ثييم 

 التى يمكن التوصل إليها من خالله.يمكن االعتماد على المقيا  والنتائج 
 صدق المقياس:-ب

 قامت الباحثة ب جرا  صدق المقيا  من خالل:
 *صدق المحتوى:

ميييين خييييالل مراجعيييية الباحثيييية للكتابييييات والمقيييياييل لات الصييييلة بموضييييو  الدراسيييية فييييى 
 التخصصات العلمية المختلفة بما يحقأ هدف الدراسة.

 *صدق المحكمين:
من خالل عيرض المقييا  عليى السيادة المحكميين وإبيدا  اليرأى حيول عبيارات المقييا  
وارتباط العبارة بالبعد المراد يياسه ووضو  سالمة كل منها وحذف وإضافة بعض العبارات وقد 
أسفرت نتائج التحكييم عين حيذف وإضيافة وصيياغة بعيض العبيارات المناسيبة لكيل بعيد، وقيد تيم 

 عرض وتوضيح مراحل وخطوات إعداد القيا .اإلشارة إلى للك عند 
 سادسًا: مجاالت الدراسة:

أ(المجييال المكييانى: تحييدد المجييال المكييانى فييى وحييدة عييالج التصييلب المتعييدد بالمستشييفى العييام 
 بكفرالشيا .
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 مبررات اختيار المجال المكانى:
المتعيدد عليى مسيتوى محافاية  *تعد الوحدة أوليى الوحيدات اهتماميًا بمرضيى التصيلب العصيبى

 كفرالشيا.
 *تقدم الوحدة كافة صور الرعاية للمرضى من خالل فريأ عمل متكامل.

 *استعداد المسئولين بالوحدة للتعاون مع الباحثة وإجرا  الدراسة.
 ب(المجال البشرى: 

 ( مفردة.20طبقت الدراسة على عينة عمدية قوامها )-1
 وفقًا للشروط اآلتية:

 سنة( . 45إلى  25واإلناث الذين يتراو  أعمارهم ما بين )*الذكور 
 *أن يكون المريض من أبنا  محافاة كفرالشيا.

 *أن يكون من المترددين على وحدة التصلب العصبى المتعدد محل الدراسة.
 *الذين يعانون العديد من المشكالت على أثر المرض

 *أن يكون لديهم الر بة للمشاركة فى البرنامج.
 ( ستة عشر.16لسادة أعضا  هيئة التدريل والخبرا  والمتخصصين والمهتمين وعددهم )ا-2

ج(المجال الزمنى: استغرقت الدراسة الحالية بجانبها النايرى والعمليى ميدة سيتة أشيهر بيد ًا مين 
 م(.2019وحتى نهاية يونيو  2019شهر )يناير 

سننابعًا: برنننامج المسنناندة االجتماعيننة بالممارسننة العامننة للخدمننة االجتماعيننة للتخفيننف مننن 
 حدة مشكالت مرضى التصلب العصبى المتعدد:

 األسس التى يقوم عليها البرنامج:-أ
 نتائج الدراسة السابقة المرتبطة بموضو  الدراسة.-1
 اإلطار النارى والموجهات النارية للدراسة.-2
ت ميييييع الخبيييييرا  والمتخصصيييييين فيييييى ميييييرض التصيييييلب العصيييييبى المتعيييييدد والسيييييادة المقيييييابال-3

 األكاديميين فى الخدمة االجتماعية.
 أهداف برنامج المساندة االجتماعية:-ب

المتعيدد  يتمثل الهدف العام فيى التختيي  مين حيدة مشيكالت مرضيى التصيلب العصيبى
 سوا  كانت تلك المشكالت )اجتماعية، صحية، نفسية، اقتصادية(.

 األهداف الفرعية للبرنامج:
يهييدف البرنييامج إلييى التختييي  ميين حييدة المشييكالت االجتماعييية لمرضييى التصييلب العصييبى -1

 المتعدد وللك من خالل:
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على اعتبيار *العمل على مساعدة المرضى على مواجهة ما يعترضهم من مشكالت اجتماعية 
أن التفاعييييل االجتميييياعى وسيييييلة فعاليييية لتختييييي  الضييييغوط الداخلييييية لييييديهم والييييتخلص ميييين 

 المشاعر السلبية.
*تيييوفير المسييياندة االجتماعيييية للميييريض مييين مصيييادرها الطبيعيييية كاألسيييرة، األقيييارب ، وتحسيييين 
ية عالقييية األسيييرة بيييالمريض وتوعيييية األسيييرة بيييالمرض وطبيعتيييه وأحييياطتهم بالتيييأثيرات الجسيييم

 والنفسية واالجتماعية المترتبة على المرض، وتبصيرهم بمراحل العالج.
لمسيياعدة  Sustain Menttechning ues*العميل عليى اسيتخدام أسياليب اليدعم والمسياندة 

المييريض علييى تحقيييأ التكييي  والتوافييأ مييع اآلخييرين وتييوفير الفييرص المالئميية لفييتح قنيييوات 
بييييه ومواجهيييية مشييييكلة االسييييتبعاد االجتميييياعى االتصييييال بييييين المييييريض وأسييييرته والمحيطييييين 

 للمريض على أثر مرضه.
تيييدريب الميييريض عليييى أسييياليب التكيييي  ميييع اآلخيييرين سيييوا  كيييان لليييك فيييى بيئتيييه الداخليييية أو -

الخارجييية واسييتخدام بعييض األدوار المهنييية المختلفيية )كالموجييه، المييدرب، المعلييم، مييانح القييوة 
 التعايش مع المرض.الا( إلعادة تدريب المريض على الواقع و 

يهدف البرنامج إليى التختيي  مين حيدة المشيكالت الصيحية ليدى مرضيى التصيلب العصيبى -2
 المتعدد وللك من خالل:

العمييل علييى مسيياعدة المرضييى علييى تيسييير العييالج دون تعقيييدات روتينييية وصييرفه علييى نفقيية -
 الدولة للحاالت المستحقة لذلك .

 . (M.S)هدف توعية المرضى بما ية مرض توفير برامج تأهيل صحى وتثقيفى تست-
اكتسييياب المعيييارف عييين طيييرق العيييالج وإدارة المضييياعفات ، أهميييية التغذيييية الجييييدة ، النايييام -

، أهمية ممارسة الرياضية والحفياظ عليى  (M.S)الغذائى المتكامل والمناسب لحالة المريض 
كيتيية التعيايش ميع الميرض ،  اللياقة البدنية ، كيتية التعامل مع الهجمات المتكررة والذائفية،

 أهمية االستعانة بالعالجات التكميلية.
 توفير األجهزة والمعينات التعويضية للمرضى الذين هم فى حاجة لذلك .-
تييوفير ناييام اإلحاليية )التحويييل( للمرضييى إلييى المؤسسييات المجتمعييية لالسييتفادة ميين خييدماتها -

 بالمجان أو بأسعار مخفضة.
دة االجتماعية إلى التختي  من حدة المشيكالت النفسيية ليدى مرضيى ويهدف برنامج المسان-3

 التصلب العصبى المتعدد من خالل:
تييوفير بيييرامج التأهيييل النفسيييى للمرضييى للتختيييي  ميين حيييدة االضييطرابات النفسيييية المصييياحبة -

 ألزمة المرض كالخوف والقلأ والتشاؤم والتوتر واالكتئاب ، والخوف من المجهول(.
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تييوفير بييرامج إلدارة المشييكالت النفسييية التييى تواجييه مرضييى التصييلب العصييبى كالصييدمة عنييد -
 التشخيص.

العمييل علييى اسييتخدام بعييض األسيياليب العالجيييية للتعييايش مييع مييرض مييزمن، وتغيييير النايييرة -
 للموت.

ويهييدف برنييامج المسيياندة االجتماعييية إلييى التختيييي  ميين حييدة المشييكالت االقتصييادية ليييدى -4
 تصلب العصبى المتعدد من خالل:مرضى ال

تحسين نوعية حياة مرضى التصلب العصبى المتعدد وتقديم المساعدات االقتصادية، وتيوفير -
 األدوية باهاة الثمن.

 صرف تعويضات لإلعاقة الناجمة عن المرض.-
تييوفير بييرامج إلعييادة تأهييييل المرضييى وتحسييين جييودة الحيييياة ميين خييالل متخصصييين تيييدريب -

 و يفى.
 توجيه المرضى لالستفادة من مساعدات العجز وخدمات التأمين االجتماعى .-
توفير برامج رعاية األسير والقيروض الميسيرة للمسياعدة عليى مواجهية أعبيا  الحيياة والمسياهمة -

 فى اإلنفاق على العالج.
 التدريب على مهارات إدارة المشروعات اإلنتاجية الصغيرة.-
 لبعض المرضى بعد تأهيلهم وتدريبهم. المساهمة فى توفير فرص عمل-

 أنساق ومستويات برنامج المساندة االجتماعية:-ج
 تشمل أنساق التعامل فى البرنامج ما يلى:

 *نسأ محدث التغيير : ويقصد به الباحثة.
*نسأ العميل: ويشمل هذا النسأ )المريض( كنسيأ عمييل فيردى، والمرضيى كنسيأ جمياعى ، 

 ونسأ األسرة.
)المستهدف بالتغيير( ويشمل هذا النسأ المرضى كأفراد وكجماعة ونسأ األسرة *نسأ الهدف 

 وكذلك نسأ المؤسسة محل الدراسة.
*نسأ العميل أو الفعيل: ويتمثيل هيذا النسيأ فيى نسيأ المؤسسية محيل الدراسية بميا تتضيمنه مين 

 تماعيةاالج فريأ عمل، ونسأ األسرة، ومعض المؤسسات المجتمعية المدعمة لبرنامج المساندة
 مستويات التعامل فى برنامج المساندة االجتماعية:

 : )المريض(  كنسأ عميل فردى.(Micro)التدخل على مستوى الوحدات الصغرى -
: ) المرضيييى كنسيييأ جمييياعى(، ونسيييأ (Mezzo)التيييدخل عليييى مسيييتوى الوحيييدات المتوسيييطة -

 األسرة، ونسأ المؤسسة.
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ويشيييمل نسيييأ المؤسسييية محيييل الدراسييية ،  :(Macro)التيييدخل عليييى مسيييتوى الوحيييدات الكبيييرى -
 ومؤسسات المجتمع المحلى المدعمة للبرنامج(.
 الموجهات النظرية التى يستند عليها البرنامج :

: ميين خييالل التعامييل مييع األنسيياق المتنوعيية لتحقيييأ المسيياندة االجتماعييية *النسييأ االيكولييوجى
لدى مرضى التصلب المتعدد كاألسرة، والمؤسسات المجتمعية مثل لجيان التصيلب العصيبى 
المتنياثر بالتيأمين الصيحى، مراكييز األشيعة والتحالييل الطبييية، التأمينيات االجتماعيية ، مراكييز 

رميييل وتوثييييأ العالقيييات بيييين مرضيييى التصيييلب العصيييبى التأهييييل االجتمييياعى للمعيييوقين أى 
 المتعدد وميئتهم وتوجيههم للمؤسسات لالستفادة من خدماتها.

*المييدخل المعرفييى السييلوكى: ميين خييالل إلمييام مرضييى التصييلب العصييبى المتعييدد بالمعلومييات 
، وأسيياليب وطييرق العييالج الجديييدة وتوضيييح طييرق إدارة (M.S)الكافييية عيين طبيعيية مييرض 

 ، والهجمات سوا  كانت متكررة أو زائفة .األعراض
*نميييولج التيييدخل المهنيييى العيييام: بمراحليييه المختلفييية والتيييى تتضيييمن )مرحلييية االرتبييياط، التقيييدير، 

 التخطيل ، التنفيذ ، التقييم ، المتابعة ، اإلنها (.
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 مراحل برنامج المساندة:-
 األدوات المهارات األدوار التكنيكات االستراتيجيات المحتوى  المرحلة

باط
الرت
ا

 

جمييييييييع البيانييييييييات عيييييييين المؤسسيييييييية محييييييييل -
 الدراسة.

االطييييييال  علييييييى االئحيييييية المناميييييية لعمييييييل -
المؤسسييييية وطبيعييييية الخيييييدمات التيييييى تقيييييدمها 

 لمرضى التصلب العصبى المتعدد.
حصييييير عيييييدد مرضييييييى التصيييييلب المتعييييييدد -

 المترددين على المؤسسة محل الدراسة.
تكييييييييوين العالقيييييييية المهنييييييييية بييييييييين الباحثيييييييية -

 واألنساق المشاركة فى البرنامج.
أخيذ الموافقييات الكتابييية بشيأن تنفيييذ برنييامج -

 التدخل المهنى.

 االتصال-
 التوضيح-
 اإلقنا  -

الشييييييييييييييييييييييييييييير  -
 والتوضيح

االتصييييييييييييييييييال -
 المباشر

 المناقشة-

دور جييييامع -
 البيانات

 مهارة االتصال-
تكيييييييوين عالقييييييية -

 مهنية
 قنا مهارة اإل-
 تحديد المشكلة-

المقيييييييييييييييييابالت -
الفرديييييييييييييييييييييييييييييييييييييية 
 والجماعييييييييييييييييييييييية 

 والمالحاة-

دير
التق

 

 تحديد مستويات وأنساق التعامل.-
تقييييدير أوجييييه القييييوى لييييدى نسييييأ المييييريض -

 ومدى الر بة فى المشاركة.
 تحديد موارد وإمكانيات المؤسسة المتاحة.-
تطبييييييييأ القييييييييا  القبليييييييى عليييييييى مرضيييييييى -

 التصلب المتعدد.

 التفاوض-
 المشاركة-
 التعاون -

االتصييييييييييييييييييال -
 المباشر

 المناقشة-
 الشر -
 التوضيح-

دور -
 الوسيل 

 دور محلل-
 البيانات-
 المساعد-

 مهارة المقابلة-
 مهارة االتصال-

المقيييييييييييييييييابالت -
الفرديييييييييييييييييييييييييييييييييييييية 

 والجماعية 
 المقيا -

يل
خط
الت

 

تحديييد األهييداف العاميية واإلجرائييية ووضييع -
 جدول زمنى لها.

تحدييييد المهيييام المطليييوب تنفييييذها مييين قبيييل -
 األنساق المشاركة فى البرنامج.

التعاقييد الشييفهى مييع األنسيياق المشيياركة فييى -
 البرنامج.

 التوضيح-
 التفسير-

 التعلم-
 التوضيح-
االتصييييييييييييييييييال -

 المباشر
العمييييييييييييييييييييييييييييييل -

 المشترب

دور -
 المخطل

 المنسأ-

 مهارة المقابلة-
 االتصال-

المقيييييييييييييييييييييييييابالت 
الفرديييييييييييييييييييييييييييييييييييييية 

 والجماعية
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عقيييد مقيييابالت ميييع المسيييئولين -
وتوضيييييح الهييييدف ميييين الدراسيييية 
أخيييييييييذ الموافقيييييييييية عليييييييييى تنفيييييييييييذ 

 البرنامج.
التعييياون بيييين الباحثييية وأنسييياق -

 التعامل وتكوين عالقة مهنية .
تحدييييييييييييد المهيييييييييييام المطليييييييييييوب -

انجازهييييييييييا ميييييييييين قبييييييييييل أنسيييييييييياق 
 التعامل.

إعداد مقابالت فردية وجماعية ميع -
المسيييئولين والمشيييياركين فييييى برنييييامج 

 التدخل.
إجرا  مقابالت فردية وجماعية مع -

مرضيييييييى التصيييييييلب عينييييييية الدراسييييييية 
 كنسأ عميل )فردى وجماعى(.

 التوضيح-
 المشاركة-
 التعاقد-

اسييييييييييييييتخدام -
 الحوار

االتصيييييييييييال -
 المباشر

دور جييامع 
ومحليييييييييييييييييل 

 البيانات

مهيييييييييييييييييييييييييييييييييارة 
 المقابلة

ات
ماع
الجت

ا
 

إتاحييييييييية الفرصيييييييييية للمرضييييييييييى -
إلبيييييييدا   رائهيييييييم حيييييييول أنشيييييييطة 

 برنامج التدخل.
توضييييييييييييح األنشييييييييييييطة التييييييييييييى -

 ستستخدم فى البرنامج.
 االتفاق على المهام واألدوار-
االتفيييييياق عليييييييى موعييييييد تنفييييييييذ -

 أنشطة البرنامج

ميييييييييييع  عقيييييييييييد اجتميييييييييييا  تمهييييييييييييدى-
المسييييئولين واألنسيييياق المشيييياركة فييييى 

 البرنامج.
اجتمييييييا  تمهيييييييدى مييييييع المرضييييييى -

لالتفيييييييياق علييييييييى المهييييييييام المطلييييييييوب 
 تنفيذها فى البرنامج

 التوضيح-
 التفاوض -

االتصيييييييييييال -
 المباشر

 التنسيأ-

دور -
واضيييييييييييييييييييح 
ومطييييييييييييييور 

 البرامج
دور -

 المنشل
دور -

 الممكن

المهييييييارة فييييييى 
إعيييييييييييييييييييييييييييييييييداد 
 االجتماعات

وات
الند

 

نيييييييييييييدوات تسيييييييييييييتهدف تنفييييييييييييييذ -
المسييييييياندة المعرفييييييييية للمييييييييريض 
وأسييييييرته عيييييين ما ييييييية المييييييرض 
والعوامييييييييل المؤدييييييييية وتأثيراتييييييييه، 

 والحد من مضاعفاته

مييييييييرض التصييييييييلب المتعييييييييدد بييييييييين -
 التشخيص والتأهيل.

مقاومة االكتئياب وميرض التصيلب -
 المتعدد.

الممارسييييييييييات الضييييييييييارة لمرضييييييييييى -
 التصلب.

 التغذية الجيدة واللياقة البدنية.-
أهميييييييية اليييييييدعم األسيييييييرى لميييييييريض -

(M.S). 

إعييييييادة البنييييييا  -
 المعرفى 

تعيييييييييييييييييييييييييييييييييديل -
 السلوب

 تغيير االتجام-

 التعلم-
 التوضيح-

 المعلم -
-

 المستشار
 المنسأ-

المهييييييارة فييييييى 
إعيييييييييييييييييييييييييييييييييداد 

 الندوات
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تبصيير أسيرة الميريض بأهمييية -
اليييييييييييييدعم النفسيييييييييييييى للميييييييييييييريض 
وتذويييدهم بالمعييارف عيين أهمييية 

تزوييييييييد  اليييييييدعم األسيييييييرى ليييييييه ،
المرضيييييييييييى بأهميييييييييييية التأهييييييييييييل 
المهنيييييييى اليييييييو يفى، وتيييييييوعيتهم 
بمصادر زيادة الدخل وتصحيح 
بعييييض المفييييا يم الخاطئيييية عيييين 

 المرضى.

كيتيييية التعاميييل نفسييييًا ميييع ميييريض -
(M.S)  

 (M.S)خيييدمات التأهييييل لمرضيييى -
التأهيييييل ي التقييييييم األولييييى ي العييييالج 
الطبيعييييييى ي الييييييو يفى ي التخاطييييييب 

T.M.S . 
المهنيييى التيييأهيلى لمرضيييى العيييالج -

(M.S). 
 حياة أحلى مع األم أ .-
 التدخين يفاقم التصلب.-
الحيييأ فيييى اليييدوا  ومراحيييل العيييالج -

 على نفقة الدولة.

 المشاركة-
إعيييييييييادة بنيييييييييا  -

 المفا يم

العميييييييييييييييييييييييل -
 المشترب.

االتصيييييييييييال -
 المباشر 

 التنسيأ.-
بنيييييييييييييييييييييييييييييييا  -

االتصيييييييياالت 
 األسرية

 المساعد-
 المرشد-
 المسهل-
 

مهيييييييييييييييييييييييييييييييييارة 
 تصالاال

مل
 ع
ر 
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إعطييييييييييا  فرصيييييييييية للمرضييييييييييى -
بتوضيييح اسييتفادتهم ميين أنشييطة 

 التدخل.
تبصييييير عينيييية الدراسيييية بقييييدرم -

األنسيييييييييييييياق علييييييييييييييى مواجهيييييييييييييية 
التحيييييييييييييييديات مهميييييييييييييييا كانيييييييييييييييت 

 الاروف.

 المفا يم الخاطئة عن األم أ  .-
 العالج المهنى التأهيلى .-
تجرمييية خاصييية لمعايشييية التحيييديات -

 التى تواجه مريض األم أ 
 نتحدى التصلب المتعدد.معًا -
لقا  تفياعلى بيين المرضيى وأسيرهم -

 واألطبا  .
 مالا أفعل إلا حدث انتكاسه-

 تغيير السلوب -
 اإلقنا -

االتصيييييييييييال -
 المباشر

 اإلقنا -

دور -
المنشيييييييييييييييل 
 والمحرب

دور -
 المعلم 

 المالحاة -
اسييييييييييييييييييييتثارة -

التفاعييييييييييييييييييييييييل 
 الجماعى 

االتصيييييييال  -
 الفعالة

فيذ
التن
لة 
رح
م

 

ت 
قشا
منا

عية
جما

 
ميييينح الفرصيييية لعينيييية الدراسيييية -

للقييييييام بالعصيييييف اليييييذهنى لمييييييا 
 استفادوم من أنشطة البرنامج

 أحكى عن االكتئاب .-
الممارسييييييييييات الضييييييييييارة لمرضييييييييييى -

 التصلب المتعدد
 العالج المبكر يؤخر العجز -
التغذيية الصيحية لمرضيى التصيلب -

 المتعدد
المكمييييييييييالت العالجييييييييييية لمييييييييييريض -

(M.S). 
عليييييييى التحيييييييديات كيتيييييييية التغليييييييب -

 اليومية.
نصييائح للمصيياب وأسييرته للتعييايش -

 مع المرض

المناقشيييييييييييييييييييية  تغيير السلوب-
 الجماعية

العميييييييييييييييييييييييل -
 المشترب

اإلفيييييييييييييييييييييرا  -
 الوجدانى

دور 
 المشجع 

دور -
 مانح القوة

المهييارة فييى -
توجييييييييييييييييييييييييييييييييه 
التفاعييييييييييييييييييييييييل 

 الجماعى 
مهييييييييييييييييييييييييييارة -

 المالحاة 
مهييييييييييييييييييييييييييارة -

القييييييييييييييييييييييييييييييادة 
 الطبى 
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مييينح القيييوة لمييييريض األم -
أ  مييييييين خيييييييالل عيييييييرض 
قصيييييص ونميييييالج ناجحييييية 

 .(M.S)لمرضى 
تشييييجيع اإلصييييرار علييييى -

 النجا  
 M.Sتبصير مرضى -
بتجنيييب اإلرهييياق والتعيييب -

وتجنب الهجمات المتكيررة 
 والذائفة 

وتجنييييب الحييييرارة المرتفعيييية 
 والتغذية غير السليمة.

توضيييييييح أهمييييييية اللياقيييييية -
 البدنية.

الدعم األسيرى ودورم فيى -
مقاومييييييييييييييييييييييييية ميييييييييييييييييييييييييريض 

M.S.للمرض 

 الحكاية فى كلمتين .-
 قصة نجا .-
 قصة كفا  )مى يبطان(.-
تقديم نمولج لميريض أم.أ  -

 متعايش مع المرض .
تقديم نميولج )األسيرة القيدوة( -

 .(M.S)مع مريض 

إعيييادة بنيييا  -
 المفا يم 

 المشاركة.-

اسييييييييييييتخدام 
 الحوار

ميييييييييييانح -
 القوة.
 المثير-
ميييييييييييانح -

 القوة

المهيييييييييييارة -
فييييى انتقييييا  
القصييييييييييييييييييية 
 المناسبة 

مهيييييييييييييييييارة -
 المالحاة

 

 المحتوى  المرحلة
االستراتيجيا

 ت
التكنيكا
 ت

 األدوات المهارات األدوار

دير
التق

 

تقيييم ميدى تحقيييأ برنيامج المسيياندة -
 االجتماعية ألهدافه المرجوة.

تقيييدير التغييييرات التيييى طيييرأت عليييى -
 عينة الدراسة.

تطبيييييييأ القيييييييا  البعييييييدى ومقارنيييييية -
 النتائج.

 التوضيح-
 المشاركة-
 التوضيح-
 المشاركة-

-
االتصال 
 المباشر

العمل -
 المشترب
-

دور -
 المحلل
وجامع 
 البيانات

دور -
 المحلل

مهارة -
 االتصال

مهارة -
 المقابلة

 مهارة التقييم-

-
 المقابالت

 اجتما -
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التمهيييد إلنهييا  التييدخل المهنييى بعييد -
 تحقيأ أهدافه.

االنسييحاب التييدريجى بييين الباحثييية - 
 والمشاركين فى البرنامج.

االتفاق على موعد االجتما  القيادم -
 والهدف منه.

االتصال 
 المباشر

العمل -
 المشترب

بلة
مقا
ال

 

إجرا  بعض المقابالت التتبعية مع -
 أعضا  المجموعة التجريبية.

التأكيييييييييد مييييييييين مسيييييييييتوى االحتفييييييييياظ -
 بالتغيير بعد االنتها  من التدخل.

تحدييييد حاجييية نسيييأ العمييييل لجهيييود -
 إضافية من عدمه

إسييييييييتراتيجية 
 المشاركة

تكنييييييييييييييييييك 
اسيييييييتخدام 

 الحوار

دور 
المحلييييييييييييل 
وجييييييييييييييامع 
 البيانات

مهيييييييييييييييييييييييييييييييييارة -
 اإلنصات.

مهيييييييييييييييييييييييييييييييييارة -
 المتابعة.

 المقابلة.-
 االجتما -
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 ثامنًا: مناقشة وتحليل نتائج الدراسة:
 بخصائص عينة الدراسة :النتائج الخاصة -أ

 ( يوضح خصائص عينة الدراسة2جدول رقم )
 % ب المتغير م

 النو  1
 20 4 لكر-أ
 80 16 أنثى-ب

 %100 20 المجمو 

 
2 

 السن

 10 2 سنة 25أقل من  -أ
 35إلى أقل مين  25-ب
 سنة

8 40 

 40إلييى أقييل ميين  35-ج
 سنة

8 40 

 45إليييى أقيييل مييين  40-د
 سنة

2 10 

 - - سنة فأكثر45 -هي
 %100 20 المجمو 

 الحالة االجتماعية 3

 35 7 أعزب -أ
 50 10 متزوج-ب
 5 1 مطلأ-ج
 10 2 أرمل-د

 %100 20 المجمو 

 الو يفة 4

 33.3 9 بالقطا  الخاص-أ
 33.3 9 بالقطا  الحكومى-ب
 26 7 أعمال حرة-ج
 7.4 2 ال يعمل-د

 %100 20 المجمو 

 الحالة التعليمية 5
 10 2 أمى-أ
 35 7 يقرأ ويكتب-ب
 35 7 تعليم متوسل-ج
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 20 4 تعليم عالى-د
 %100 20 المجمو 

 تاريا اإلصابة بالمرض 6

 - - أقل من سنة -أ
ميييين سيييينة إلييييى أقييييل  -ب
 سنوات 3من 

5 25 

 6إلى أقل مين  3من -ج
 سنوات

8 40 

 35 7 سنوات فأكثر 6-د
 %100 20 المجمو 

 عدد أفراد األسرة 7

 - - 3أقل من -أ
إليييى أقيييل مييين  3مييين -ب
5 

15 75 

 15 3 7إلى أقل من  5من -ج
 10 2 أفراد فأكثر 7-د

 %100 20 المجمو 

 الدخل الشهرى ل سرة 8

 15 3 جنيه 500أقل من -أ
إليييييى أقيييييل  500مييييين -ب
 جنيه1000من 

6 30 

من إلى أقل 1000من-ج
 جنيه 1500

7 35 

 20 4 فأكثر 1500-د
 %100 20 المجمو 

( إليييى خصيييائص عينييية الدراسييية مييين مرضيييى التصيييلب 2تشيييير بيانيييات الجيييدول رقيييم )
 المتعدد على النحو التالى:

بيانييات الجييدول أن أعلييى نسييبة ميين مرضييى التصييلب المتعييدد ميين  *بالنسييبة للنو :تشييير
 (.%20( ويلى للك الذكور بنسبة )%80اإلناث بنسبة )

( التييى أكييدت علييى أن مييرض 2011ويتفييأ للييك مييع نتييائج دراسيية محمييد شييحادة أغييا )
-2التصلب المتعدد مرض مزمن متعيدد األسيباب يصياب بيه اإلنياث أكثير مين اليذكور بنسيبة )

1.) 
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:تشير بيانات الجدول السابأ إلى خصائص عينة الدراسة من حييا السين حييا *السن
سييينة(، 35سيينة إلييى أقيييل ميين 25( يقعيييون فييى الفئيية العمريييية مييا بيييين )%40أتضييح أن نسييبة )

 سنة( بنسبة مئوية متساوية.40سنة إلى أقل من 35)
أن ويتفأ للك مع ميا جيا  باإلطيار النايرى حييا أكيدت منامية الصيحة العالميية عليى 

أليييف ميييريض وأكثيييرهم مييين الشيييباب اليييذين  90عيييدد حييياالت اإلصيييابة بيييالمرض بمصييير حيييوالى 
سنة( حيا بداية العمل واإلنتاج فى حياة اإلنسان وتكوين  45إلى  20يتراو  أعمارهم ما بين )

 أسرة.
( حييا أن نسيبة اإلصيابة 2011وهذا أيضًا مع أكدتيه نتيائج دراسية محميد شيحادة أغيا )

 سنة(. 40إلى  25لشباب ما بين )بالمرض فى عمر ا
*الحالة االجتماعية:توضح بيانات الجيدول السيابأ إن الحالية االجتماعيية لغالبيية عينية 

( %10( ثيم "أرميل" بنسيبة )%35( ثم يليى لليك "أعيزب" بنسيبة )%50الدراسة "متزوج" بنسبة )
 (.%5ويلى للك مطلأ بنسبة )

ويتضيييح مييين لليييك أن غالبيييية عينييية الدراسييية مييين المتيييزوجين "أرمييياب أسييير" األمييير اليييذى 
يترتييب عليييه العديييد ميين المشييكالت االجتماعييية وتييأثير المييرض علييى األدا  االجتميياعى داخييل 
األسرة )كزوج/ زوجة( باإلضافة إلى فقد المكانية االجتماعيية وفقيد السيلطة الوالديية وعيدم القيدرة 

 جات األبنا  ورعايتهم نتيجة تأثير المرض.على إشبا  احتيا
*عدد أفراد األسرة:يتضيح مين الجيدول السيابأ خصيائص عينية الدراسية مين حييا عيدد 

( ثيم يليى %75( بنسيبة )5إليى أقيل مين  3أفراد األسرة حيا يتراو  عيدد أفيراد األسيرة ميا بيين )
 ( .%10أفراد فأكثر( بنسبة ) 7( ثم )%15( بنسبة )7إلى أقل من  5للك )

*الدخل الشهرى ل سرة:يشير بيانات الجيدول السيابأ إليى خصيائص عينية الدراسية مين 
حييييا اليييدخل الشيييهرى حييييا اتضيييح أن غالبيييية عينييية الدراسييية يتيييراو  اليييدخل الشيييهرى ميييا بيييين 

إليييى أقيييل مييين  500( ثيييم يليييى لليييك مييين )%35جنييييه( بنسيييبة ) 1500إليييى أقيييل مييين  1000)
( 500( ثييم )أقييل ميين %20بنسييبة مئوييية قييدرها ) فييأكثر( 1500( ثييم )%30( بنسييبة )1000
 (.%15بنسبة )

ويتضح من للك مدى تأثير الحالة االقتصادية عليى الحالية الصيحية للميريض والحاجية 
إلييى الييدوا  المناسييب والناييام الغييذائى المناسييب للحاليية باإلضييافة إلييى عييدم القييدوة علييى إشييبا  

 احتياجات أفراد األسرة.
بيانيات الجيدول السيابأ إليى خصيائص عينية الدراسية مين حييا  *بالنسبة للو يفة:تشير

( %35الو يفة "طبيعة العمل" حيا اتضح أن غالبية عينة الدراسة يعملون أعمال حرة بنسبة )
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( %20( ثيم العميل بالقطيا  الخياص بنسيبة )%30ويلى للك العمل بالقطيا  الحكيومى بنسيبة )
أن هنيياب عالقيية تييأثير بييين طبيعيية العمييل (.ويشييير للييك إلييى %15ويلييى للييك ال يعمييل بنسييبة )

وتيييوفير اليييدخل المناسيييب لمواكبييية متطلبيييات العيييالج والتغذيييية المناسيييبة للميييريض، األمييير اليييذى 
كذلك هناب عالقة بين عدم ثبات الدخل وحيدوث العدييد  يتطلب إلى موارد أخرى لزيادة الدخل.

من المشكالت االقتصادية المترتبة على اإلصابة بيالمرض ويتفيأ لليك ميع نتيائج دراسية )عبيير 
( التيييى أشيييارت إليييى المشيييكالت االقتصيييادية التيييى تواجيييه ميييريض التصيييلب 2015محميييد حسييين 

عيدم تيوفير الغيذا  الصيحى المناسيب العصبى المتعدد والتى تتمثل فى ارتفا  أسيعار األدويية، و 
 ومشكالت تتعلأ بالعالج على نفقة الدولة.

*الحالة التعليمية:تشير بيانيات الجيدول السيابأ إليى خصيائص عينية الدراسية مين حييا 
الحالة التعليمية فغالبية عينة الدراسة ممن "يقرأ ويكتيب ، وتعلييم متوسيل" بنسيبة مئويية متسياوية 

 (.%10( ثم أمى بنسبة )%20التعليم العالى بنسبة قدرها ) ( ثم يلى للك%35قدرها )
ويتضييح ميين للييك اخييتالف الفئييات وتنوعهييا ميين حيييا المسييتوى التعليمييى وارتبيياط للييك 

وطييرق التعييايش مييع المييرض وإدارة مضيياعفاته كييذلك  (M.S)بمسييتوى الييوعى بطبيعيية المييرض 
ة مناسييبة فيمييا يتعليييأ ميين األهمييية وضييع هيييذا المتغييير فييى االعتبيييار عنييد وضييع خطيية عالجيييي

 بتوفير فرص عمل تتناسب مع المستوى التعليمى للمريض.
يتضيييح مييين بيانيييات الجيييدول السيييابأ إليييى أن غالبيييية عينييية  *تييياريا اإلصيييابة بيييالمرض:

( ثيم %40سينوات( بنسيبة ) 6إليى أقيل مين  3الدراسة يتراو  تاريا اإلصيابة بيالمرض ميا بيين )
 (.%25سنوات( بنسبة ) 3سنة إلى أقل من ( ثم )من %35سنوات فأكثر( بنسبة )6)

ويشير للك إلى طول الفترة الزمنية لإلصابة بالمرض وما يترتب على للك من مشيكالت والتيى 
 تتفاقم مع التقدم فى المرض سوا  كانت المشكالت اجتماعية ، صحية، نفسية، اقتصادية.

ت إليى مييدى ( التيى أشيار 2003ويتفيأ لليك ميع نتيائج دراسية مصييطفى محميد حجيازى )
 تأثير مرض التصلب المتناثر على النواحى الصحية والنفسية واالجتماعية.

( التيييى أوضيييحت المشيييكالت التيييى تواجيييه ميييرض 2015ودراسييية عبيييير محميييد حسييين )
التصيلب العصييبى المتعيدد مثييل المشييكالت الصيحية والتييى تتمثيل فييى )عييدم القيدرة علييى المشييى 

قييدرة عليى الييتحكم فيى البيول، تنميييل األطيراف، حركييات لفتيرات طويلية، إزدواجييية الرؤيية، عيدم ال
إلإرادية، ثقل فى القدم .. الا( كذلك المشكالت االقتصادية وتتضمن )ارتفا  أسيعار األدويية ، 
عييدم تييوفير الغييذا  الصييحى المناسييب ، ومشييكالت تتعلييأ بييالعالج علييى نفقيية الدوليية(، وأيضييًا 

والحيزن واالكتئياب وتقليب الميزاج، هيذا باإلضيافة المشكالت النفسية وتتمثل فى )الشعور بيالقلأ 
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إليى المشيكالت االجتماعييية والتيى تتمثيل فييى ضيعف العالقيات االجتماعييية ميع اآلخيرين ، وقليية 
 المشاركة فى المناسبات، وعدم استمرار الحياة الزوجية(.

عييرض وتحليييل الجييداول والنتييائج المرتبطيية باإلجابيية علييى الفييرض الرئيسييى للدراسيية -ب
 ضها الفرعية:وفرو 

 النتائج المرتبطة بالفرض الرئيسى للدراسة:-
والييذى مييؤدام "توجييد عالقيية إيجابييية لات دالليية إحصييائية بييين اسييتخدام برنييامج المسيياندة 
االجتماعييية بالممارسييية العامييية فيييى الخدمييية االجتماعيييية والتختيييي  مييين حيييدة مشيييكالت مرضيييى 

 التصلب العصبى المتعدد.
 ق بين القياسين القبلى والبعدى على مقيا  المشكالت ككل( يوضح الفرو 3جدول رقم )

 البيان
المتوسل 
 الحسابى

االنحراف 
 المعيارى 

 الداللة ييمة )ت(

 5.92 84 قبل
27.671 

دالة عند  0.00
مستوى معنوية 

 14.77 182.3 بعد (0.01)

عنييد مسييتوى  27.671( أن ييميية )ت( المحسييومة ي 3يتضييح ميين بيانييات الجييدول رقييم )
(.وهذا يشير إلى أن هناب فروقيًا لات داللية إحصيائية %99( ومحدود ثقة قدرها )0.0معنوية )

( إلييى 5.92( بييانحراف معيييارى ميين )182.3إلييى  84بييين متوسييطى القيييا  القبلييى والبعييدى )
رض الرئيسى للدراسة ويعزى لليك إليى أن برنيامج التيدخل المهنيى (.ومالتالى يتحقأ الف14.77)

قد أحدث تغييرًا إيجابيًا فى التختي  من حيدة مشيكالت مرضيى التصيلب العصيبى المتعيدد مين 
خييالل األنشييطة التييى تضييمنها البرنييامج ميين )محاضييرات ، نييدوات ، مناقشييات جماعييية، ور  

متعييييددة اجتماعيييييًا صييييحيًا ونفسيييييًا واقتصيييياديًا عمييييل( لتحقيييييأ المسيييياندة االجتماعييييية بأشييييكالها ال
لمرضى التصيلب المتعيدد.وتأتى تليك النتيائج متفقية ميع الدراسيات السيابقة التيى أوضيحت أهميية 
المسييياندة االجتماعيييية ميييع المرضيييى بيييأمراض مزمنيييية بوجيييه عيييام ومرضيييى التصيييلب العصييييبى 

 المتعدد بوجه خاص
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 النتائج المرتبطة بالفروض الفرعية للدراسة:
 الفرض الفرعى األولى للدراسة :-أ

"توجييد عالقيية إيجابييية لات دالليية إحصييائية بييين اسييتخدام برنييامج المسيياندة االجتماعييية 
بالممارسيية العاميية فييى الخدميية االجتماعييية والتختييي  ميين حييدة المشييكالت االجتماعييية لمرضييى 

 التصلب العصبى المتعدد".
والبعدى على بعد المشكالت االجتماعية  ( يوضح الفرق بين القياسين القبلى4جدول رقم )

 لمرضى التصلب العصبى المتعدد
المتوسل  البيان

 الحسابى 
االنحراف 
 المعيارى 

 الداللة ييمة )ت(

 2.47 9.30 قبل
16.39 

داللة  0.00
 4.24 25.30 بعد (0.01)

( عنييد مسييتوى 16.39( أن ييميية ت المحسييومة = )4يتضييح ميين بيانييات الجييدول رقييم )
 (.0.01معنوية )

وهيييذا يشيييير إليييى أن هنييياب فروقيييًا لات داللييية إحصيييائية بيييين متوسيييطى القييييا  القبليييى 
 (.4.24إلى  2.47( بانحراف معيارى من )25.30إلى  9.30والبعدى من )

ومذلك يتحقأ صحة الفيرض الفرعيى األول للدراسية وتعيزى تليك الفيروق إليى ميا تضيمنه 
وأسييييرته كاالجتماعييييات  (M.S)ركة بييييين المييييريض برنييييامج التييييدخل المهنييييى ميييين أنشييييطة مشييييت

والنييدوات والمحاضييرات وور  العمييل والمسييابقات واألنشييطة االجتماعييية التييى اسييتهدفت توثيييأ 
وتييدعيم العالقيية بييين المييريض ونسييأ األسييرة وتبصييير األسييرة بطبيعيية مييرض التصييلب العصييبى 

والنفسييية واالجتماعييية  المتعيدد وطييرق التعامييل مييع المييريض وتوضيييح تييأثيرات المييرض الصييحية
وتييوعيتهم بطييرق ومراحييل العييالج الخاصيية بالمرض.هييذا باإلضييافة إلييى األنشييطة المختلفيية التييى 
اسيييييتهدفت زييييييادة التفاعيييييل والمشييييياركة االجتماعيييييية ليييييدى مرضيييييى التصيييييلب العصيييييبى المتعيييييدد 

الميرض  ومساعدتهم على تحسين عالقياتهم االجتماعيية ببيئيتهم الداخليية والخارجيية نايرًا لتيأثير
على توافقهم االجتماعى وقلة التفاعل فيى البيئية الداخليية والخارجيية ميع ممارسية األنشيطة التيى 
تسهم فى تدعيم الشعور باالنتما  ل سرة والبيئة المحيطة.وهذا يتفيأ ميع نتيائج دراسية مصيطفى 

( التى أكدت على تأثير مرضى التصلب العصبى المتعدد عليى الناحيية 2003محمد حجازى )
االجتماعيييية والعالقيييات االجتماعيييية األسيييرية واالسيييتقرار االجتمييياعى، كميييا أشيييارت النتيييائج إليييى 
أهمييية المسيياندة االجتماعييية فييى تحسييين العالقييات االجتماعييية لييدى المييريض مييع أسييرته والبيئيية 
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علييى تييأثير مييرض التصييلب  Sarah E. cox (2006)الخارجييية.كما أكييدت نتييائج دراسيية 
األسرة وأدائهيا، كميا توصيلت الدراسية إليى أن هنياب ثمية عالقية بيين بعيض المتعدد على و يفة 

المتغيرات مثل عدد األبنا ، ودرجة وحدة الضغل والتوتر المرتبل بيالمرض، ومرحلية الميرض ، 
سن المريض، نيو  )جينل( الميريض )لكير/ أنثيى( ، ونوعيية الخيدمات ودرجية توفرهيا للمرضيى 

نتييائج دراسييية عيييائض بييين سييعد الشيييهرانى، وجيييدى شيييفيأ  واألدا  المتوقييع ل سيييرة.كما أوضيييحت
( أهمية المساندة األسرية ك حدى المصادر غير الرسمية فهى بمثابة الدر  2011عبدالمطلب )

( أهيييييم 2015الييييواقى للمييييريض بمييييرض مزمن.وأوضييييحت نتيييييائج دراسيييية عبييييير محمييييد حسيييين )
دد وتتمثيل فيى ضيعف المشكالت االجتماعيية التيى يعيانى منهيا ميريض التصيلب العصيبى المتعي

العالقييات االجتماعييية مييع اآلخييرين، وقليية المشيياركة فييى المناسييبات االجتماعييية، وعييدم اسييتمرار 
 الحياة الزوجية، وعدم االستقرار األسرى.

 الفرض الفرعى الثانى للدراسة :-ب
"توجييد عالقيية إيجابييية لات دالليية إحصييائية بييين اسييتخدام برنييامج المسيياندة االجتماعييية 

سة العامة فى الخدمة االجتماعيية والتختيي  مين حيدة المشيكالت الصيحية ليدى مرضيى بالممار 
 التصلب العصبى المتعدد".

لصحية ( يوضح الفرق بين القياسين القبلى والبعدى على بعد المشكالت ا5جدول رقم )
 لمرضى التصلب العصبى المتعدد

المتوسل  البيان
 الحسابى 

االنحراف 
 المعيارى 

 الداللة ييمة )ت(

 2.71 8.90 قبل
9.63 

داللة  0.00
 6.12 24.30 بعد (0.01)

( عنيييد مسيييتوى معنويييية 9.63( أن ييمييية ت المحسيييومة= )5يتضيييح مييين الجيييدول رقيييم )
(0.01.) 

وهيييذا يشيييير إليييى أن هنييياب فروقيييًا لات داللييية إحصيييائية بيييين متوسيييطى القييييا  القبليييى 
(.مميا يؤكيد صيحة 6.12إلى  2.71من ) ( بانحراف معيارى 24.30إلى  8.90والبعدى من )

الفيييرض الفرعيييى الثيييانى للدراسييية ويرجيييع لليييك إليييى تيييأثير برنيييامج التيييدخل المهنيييى فيييى أحيييداث 
المسييياندة الصيييحية والتختيييي  مييين حيييدة المشيييكالت الصيييحية ليييدى مرضيييى التصيييلب العصيييبى 

سياهمت فيى المتعدد وللك من خالل أنشطة برنامج التيدخل المهنيى التيى أجرتهيا الباحثية والتيى 
تحقييييأ اليييدعم المعرفيييى للمرضيييى مييين خيييالل تزوييييدهم بالمعيييارف عييين طبيعييية الميييرض كميييرض 
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مناعى مزمن، وأنوا  الهجمات والهجمات الزائفة، وطرق العالج ، كيتية إدارة األعراض الحيادة 
للمييييرض، وإدارة المضيييياعفات ، وتصييييحيح بعييييض المفييييا يم الخاطئيييية المرتبطيييية بييييالمرض مثييييل 

يتعييارض ميييع الحمييل واليييزواج، المفييا يم المرتبطييية بيييأن  (M.S)قييية بييأن مرضيييى المفييا يم المتعل
الميييرض ميييرض وراثيييى، أن التيييدخين ال يتعيييارض ميييع الميييرض، باإلضيييافة إليييى األنشيييطة التيييى 
سيياهمت فييى تحقيييأ اإلثييرا  المعرفييى للمرضييى عيين أهمييية االكتشيياف المبكيير للمييرض، وأهمييية 

ة والناييييام الغييييذائى المالئييييم لطبيعيييية المييييرض، الكشييييف الطبييييى الييييدورى، وأهمييييية التغذييييية الجيييييد
والمحافايييية علييييى اللياقيييية البدنييييية، وأهمييييية الموا بيييية علييييى العييييالج لمنييييع مخيييياطر االنتكاسيييية ، 
والهجمات المتكررة.هذا باإلضافة إلى الجهود المهنية التى أسفرت عنها توفير عالج على نفقة 

هيلى للمرضى من خيالل مراكيز التأهييل، الدولة لبعض الحاالت ، وتوفير العالج الطبيعى والتأ
تيييوفير بعيييض األجهيييزة التعريضيييية ليييبعض الحييياالت مثيييل الكرسيييى المتحيييرب الكهرميييائى، وتيييوفير 
خييدمات صييحية للمرضييى فييى المنييازل.ويتفأ تلييك النتييائج مييع دراسيية مصييطفى محمييد حجييازى 

تيأثير ( التيى أوضيحت تيأثير ميرض التصيلب المتعيدد عليى الناحيية الصيحية للميريض و 2003)
 المرض على المزاج والسمع والتحكم فى اإلخراج وتحقيأ الهدف فى الحياة .

ويتفأ أيضًا مع ما جيا  باإلطيار النايرى للدراسية حييا أكيدت منامية الصيحة العالميية 
( عليييى أن هنييياب عالميييات وأعيييراض عصيييبية للميييرض وأكثرهيييا شييييوعًا مشييياكل الجهييياز 2003)

ة وحسييية ، أمييا األعييراض النوعييية فتاهيير بحسييب العصييبى الييذاتى، ومشييكالت بصييرية وحركييي
مكان الضرر ضمن الجهاز العصبى وتشمل فقدان الحيل والتنمييل واليوخز أو الخيدر وضيعف 
العضيييالت واليييتقلص العضيييلى وصيييعومة الحركييية وصيييعومة التنسييييأ الحركيييى والتيييوازن )التيييرنح( 

صيييب البصيييرى وازدوج واضييطراب الكيييالم وصيييعومة البليييع ومشييياكل النايير )كيييالرأرأة والتهييياب الع
  باإلضيافة إليى صيعومة فيى الرؤية، واإلعيا  واآلالم الحادة أو المزمنة ومشاكل المثانة واألمعا

( عليى أن هنياب مشيكالت صيحية 2015كما أكيدت نتيائج دراسية عبيير محميد حسين )، التفكير
الدولة، لدى مرضى التصلب العصبى المتعدد تتمثل فى المشكالت المتعلقة بالعالج على نفقة 

وتيوفير العيالج الطبيعيى والتيأهيلى للمرضيى وقليية وعيى الميرض بالممارسيات الضيارة والمرتبطيية 
 (M.S)بالحالة الصحية.األمر الذى يتطلب إلى المساندة الصحية لدى مرضى 

 الفرض الفرعى الثالا :-ج
"توجييد عالقيية إيجابييية لات دالليية إحصييائية بييين اسييتخدام برنييامج المسيياندة االجتماعييية 
بالممارسييية العامييية فيييى الخدمييية االجتماعيييية والتختيييي  مييين حيييدة المشيييكالت النفسيييية لمرضيييى 

 التصلب العصبى المتعدد".
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ة ( يوضح الفرق بين القياسين القبلى والبعدى على بعد المشكالت النفسي6جدول رقم )
 لمرضى التصلب العصبى المتعدد

المتوسل  البيان
 الحسابى 

االنحراف 
 المعيارى 

 الداللة ييمة )ت(

 2.92 9.65 قبل
8.22 

داللة  0.00
 6.88 25.00 بعد (0.01)

( عنيييد مسيييتوى معنويييية 8.22( أن ييمييية ت المحسيييومة= )6تشيييير نتيييائج الجيييدول رقيييم )
(.ويشييير هييذا إليييى أن هنيياب فروقيييًا لات دالليية إحصيييائية بييين متوسيييطى القيييا  القبليييى 0.01)

( مميا يؤكيد صيحة 6.88إلى  25.00( بانحراف معيارى من )2.92إلى  9.65والبعدى من )
ى لليييك إليييى تيييأثير برنيييامج التيييدخل فيييى تحقييييأ المسييياندة الفيييرض الفرعيييى الثاليييا للدراسييية ويعيييز 

النفسيييية والتختيييي  مييين حيييدة المشيييكالت النفسيييية ليييدى مرضيييى التصيييلب العصيييبى المتعيييدد مييين 
خييالل ممارسيية العديييد ميين األنشييطة سيياهمت فييى تحقيييأ الييدعم النفسييى لييدى مرضييى التصييلب 

الحاليية، وأيضييًا كيتييية العصييبى المتعييدد كييذلك التختييي  ميين حييدة الضييغل واإلجهيياد فييى تفيياقم 
والتييأقلم معييه، وتنمييية الجانييب الوجييدانى وتفهييم الجوانييب  (M.S)مواجهيية مييرض مييزمن كمييرض 

التى تتعلأ ب دراب أهمية التمسك بالقيم الدينيية والحفياظ عليى الصيحة واإليميان بالقضيا  والقيدر 
عم النفسيييى وتغيييير الناييرة إليييى المييوت، باإلضييافة إليييى األنشييطة التيييى سيياهمت فييى تحقييييأ الييد

ألسرة المريض على اعتبار أن نسأ األسرة بمثابة عالج للمريض بموجب عالقة طرديية تعتميد 
على أن نفسية األسرة ترتبل وتؤثر على نفسية المريض وعالجه فالعاميل النفسيى ليه دور كبيير 
فى صد هجمات المرض مين خيالل تحسيين الحالية المزاجيية ومين ثيم تحقييأ االسيتقرار النفسيى 

 يض.للمر 
 الفرض الفرعى الرابع :-د

"توجييد عالقيية إيجابييية لات دالليية إحصييائية بييين اسييتخدام برنييامج المسيياندة االجتماعييية 
بالممارسيية العاميية فييى الخدميية االجتماعييية والتختييي  ميين حييدة المشييكالت االقتصييادية لمرضييى 

 التصلب العصبى المتعدد".
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والبعدى على بعد المشكالت االقتصادية  ( يوضح الفرق بين القياسين القبلى7جدول رقم )
 لمرضى التصلب العصبى المتعدد

المتوسل  البيان
 الحسابى 

االنحراف 
 المعيارى 

 الداللة ييمة )ت(

 4.91 17.55 قبل
8.12 

داللة  0.00
 4.15 29.25 بعد (0.01)

( عنيييد مسيييتوى 8.12( إليييى أن ييمييية ت المحسيييومة= )7وتشيييير بيانيييات الجيييدول رقيييم )
(.ويؤكييد للييك إلييى أن هنيياب فروقييًا لات دالليية إحصييائية بييين متوسييطى القيييا  0.01معنوييية )

( مميييا 4.15إليييى  4.91( وميييانحراف معييييارى مييين )29.25إليييى 17.55القبليييى والبعيييدى مييين )
سية ويرجيع لليك إليى تيأثير برنيامج التيدخل فيى التختيي  يؤكد صحة الفرض الفرعيى الرابيع للدرا

ميين حييدة المشييكالت االقتصييادية لييدى مرضييى التصييلب العصييبى المتعييدد ميين خييالل األنشييطة 
والجهييود المهنييية التييى أجرتهييا الباحثيية والتييى سيياهمت فييى تييوفير األدوييية باهايية الييثمن بالتعيياون 

ت جميع اليدوا  الفيائض، باإلضيافة إليى مع رجال األعمال والجهيود التطوعيية والتبرعيات وحميال
األنشييطة التيييى سيياهمت فيييى التأهيييل المهنيييى الييو يفى للمرضيييى ميين خيييالل متخصييص تيييدريب 
و يفى لتوفير فيرص عميل تتناسيب ميع الايروف الصيحية للمرضيى، كيذلك الجهيود التيى بيذلت 

الصحية ، لتوجيه المرض إلعداد المشروعات الصغيرة المدرة للدخل والتى تتناسب مع القدرات 
باإلضييافة إلييى األنشييطة والجهييود التييى سيياهمت فييى مسيياعدة المرضييى وتييوجيههم إلييى االسييتفادة 
ميين خييدمات بعييض المؤسسييات كالتأمينييات االجتماعييية، ولجنيية التصييلب العصييبى المتنيياثر فييى 

 .التأمين الصحى، ومكاتب التأهيل االجتماعى للمعاقين 
 المراجع 

 . المراجع العربية
 ( 1993أبو العال، محمد: علم النفس االجتماعى،)القاهرة،مكتبة عين شمس،

االتحاد الدولى للتصلب العصبى المتعدد : التصلب العصبى المتعدد عند األطفاال واضاطرابات أخار  
والتشااخيو والمعالجااة، )الواليااات المتحاادة  مزيلااة للميااالين فااى مرحلااة الطفولااة لالمفهااوم الحااالى

 ( 2003األمريكية، مجلة االتحاد الدولى للتصلب العصبى المتحدة ، 
االتحاد الدولى لمرضى التصلب العصبى المتعدد : مقدمة فى الشيخوخة مع مرضى التصلب العصبى 

 (.2019 المتعدد،)كندا،جامعة كوينز كينغستون،كلية العالج الطبيعى التأهيلى،يناير
: الجمعيااة الوطنيااة لطااالب الطااب ، اليااوم العااالمى  (IFMSA-SA)االتحاااد العااالمى لطالبااة الطااب 

(M.S)( ،27 2009مايو ) 
أحمد، فاطمة أمين: استخدام نموذج العالج المتمركاز حاول العميال فاى خدماة الفارد لزياادة التوافاق 

تمر العلمى الخامس عشر، )جامعاة الشخصى واالجتماعى لمرضى األمراض المزمنة، بحث فى المؤ
 (.2002حلوان، كلية الخدمة االجتماعية، 

آغااا، محمااد شااحادة: دراسااة حااول ساان الباادء ودرجااة العجااز فااى التصاالب اللااويحى لااد  عينااة ماان 
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 (.2011 –، العدد األول 27المرضى فى سوريا، )جامعة دمشق، مجلة العلوم الصحية ، المجلد 
 (1993لحات العلوم االجتماعية،)بيروت،مكتبة لبنان،بدو ، أحمد ذكى : معجم مصط

، )الواليات المتحدة األمريكية الجمعية 2التصلب العصبى المتعدد فى مرحلة الطفولة: دليل األباء، ط
 (2013-2008الوطنية للتصلب العصبى المتعدد، 

رض التصاالب جمعياة التصالب المتعادد: مااا هاو مارض التصاالب المتعادد، )لنادن، المركااز القاومى لما
 ( 2016المتعدد، 

حبيب، جمال شحاته: الممارسة العامة منظور حديث فى الخدمة االجتماعياة، )اإلساكندرية، المكتاب 
 (.2009الجامعى الحديث، 

مارض التصالب المتناا ر، رساالة ماجساتير غيار  حجاز ، مصطفى محمد: دراسة نوعية الحياة فاى
 (.2003منشورة، )جامعة القاهرة، كلية الطب، 

 ( 1990، 1حسن، عبدالباسط محمد:أصول البحث االجتماعى،)القاهرة،مكتبة وهبه،ط
حسن، عبيار محماد: المشاكالت التاى تواجاه مرضاى التصالب العصابى المتعادد وتصاور مقتار  مان 

فااى الخدمااة االجتماعيااة ألدوار الممااارس العااام للتعاماال معهااا، رسااالة منظااور الممارسااة العامااة 
 (. 2015ماجستير غير منشورة، )جامعة حلوان، كلية الخدمة االجتماعية، 

حساان، مهااا جاااد س: المساااندة االجتماعيااة كمااا ياادركها تالميااذ المرحلااة االبتدائيااة وتأ يرهااا علااى 
حساااب، رسااالة ماجسااتير غياار منشااورة، )جامعااة التوافااق المدرسااى والتحصاايل الدراسااى فااى ال

 ( 2004اإلسكندرية ، كلية التربية، 
خليل، زكنية عبدالقادر: مدخل الممارساة العاماة فاى مجااالت الخدماة االجتماعياة، )القااهرة، مكتباة 

 (2011االنجلو المصرية، 
أللاام لااد  المرضااى خلياال، محمااد بيااومى : المساااندة النفسااية االجتماعيااة و رادة الحياااة ومسااتو  ا

 (.1996، 37بمرض مفضى  لى الموت، )مجلة علم النفس، الهيئة المصرية العامة للكتاب، العدد 
الربيعااة، فهااد باان عباادس: الوحاادة النفسااية والمساااندة االجتماعيااة لااد  عينااة ماان طااالب وطالبااات 

 (1997الجامعة، مجلة علم النفس، )الهيئة المصرية العامة للكتاب، 
، عبد المنصاف: ممارساة الخدماة االجتماعياة فاى رعاياة الشاباب وقضااياهم، )اإلساكندرية، رشوان

 ( 2006المكتب الجامعى الحديث، 
رشوان، عبدالمنصف حسن: ممارساة الخدماة االجتماعياة فاى المجاال الطباى )اإلساكندرية، المكتاب 

 ( 2006الجامعى  الحديث، 
: فعالية الممارسة العاماة فاى تخفياف حادة المشاكالت الزامل، الجوهرة بنت فهد & عامرفاتن محمد

الناتجااة عاان الضااغوط الحياتيااة لااد  الماارأة المساانة، بحااث فااى : المااؤتمر العلمااى الاادولى الرابااع 
والعشاارون للخدمااة االجتماعيااة لالخدمااة االجتماعيااة والعدالااة االجتماعيااة، )جامعااة حلااوان، كليااة 

 (.2011مارس ،  10-9الخدمة االجتماعية، الجزء ال انى عشر، 
السااكر ، أحمااد شاافيق: قاااموس الخدمااة االجتماعيااة والخاادمات االجتماعيااة ، )اإلسااكندرية، دار 

 (.2000المعرفة الجامعية، 
للرنين المغناطيس  السيد، حاتم أحمد : تقييم ضمور المخ فى مرض التصلب المتنا ر بالقياس الكمى
 (.2005والمقاييس النفسية، رسالة ماجستير غير منشورة )جامعة القاهرة، كلية الطب، 

الشهرانى، عائض بن سعد & عبدالمطلب، وجد  شفيق: المساندة االجتماعياة لمرضاى الساكر  : 
الخدمااة بحاث فاى مجلاة دراساات فاى الخدماة االجتماعيااة والعلاوم اإلنساانية، )جامعاة حلاوان، كلياة 

 (.2011االجتماعية، الجزء ال الث، العدد ال ال ون، أبريل 
الصاابان، عبياار محمااد حساان: المساااندة االجتماعيااة وعالقتهااا بالضااغوط النفسااية واالضااطرابات 
السيكوسوماتية لاد  عيناة مان النسااء الساعوديات المتزوجاات العاامالت فاى مادينتى مكاة المكرماة 

 (.2003ة، )مكة المكرمة، جامعة أم القر ، وجده، رسالة دكتوراه غير منشور
صااندوت تنميااة المااوارد البشاارية: الخاادمات التيساايرية المقدمااة للشااخاو ذو  التصاالب اللااويحى 

 ( 2017، )المملكة العربية السعودية ، يوليو ، 1المتعدد ، ط
تير غيار عبدالحكيم، نادية محمد: وظائف عضالت التنفس فى مرض التصلب المتعدد، رسالة ماجسا

 (.2011منشورة، )جامعة القاهرة، كلية الطب، 
 1عبدالمجيد، هشام سيد وآخرون: الممارسة العامة فى الخدمة االجتماعياة ماع الفارد واألسارة ، ط



 
 

- 382 - 
 

 ( 2005)بيروت، المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع، 
تها بالسعادة والتوافق مع الحيااة ع مان، أحمد عبدالرحمن: المساندة االجتماعية من األزواج وعالق

 (.2001الجامعية لد  طالبات الجامعة المتزوجات، )الزقازيق، مجلة كلية التربية، 
عرابى، محمد  براهيم: اختالل وظيفة االتزان فى مرض التصلب المتناا ر بالجهااز العصابى، رساالة 

 (. 2008ماجستير غير منشورة، )جامعة القاهرة، كلية الطب، 
عاازام، مهااا أبااو النصاار: اسااتخدام برنااامال للمساااندة االجتماعيااة ماان منظااور الممارسااة العامااة فااى 
الخدمة االجتماعية للتخفيف من حدة المشكالت االجتماعية للطفال مرضى الساكر، رساالة دكتاوراه 

 (.2013غير منشورة، )جامعة حلوان ، كلية الخدمة االجتماعية، 
منااى طااه: المساااندة االجتماعيااة للشااباب المعااوقين حركيااا  ماان  الكعبااى، مااوزه ناصاار & محااروس،

منظااور الممارسااة العامااة للخدمااة االجتماعيااة ، بحااث فااى مجلااة : دراسااات فااى الخدمااة االجتماعيااة 
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