
Sakeena Ba Sabrain  The Home Environment Appropriate for Patients with Multiple Sclerosis 
 

International Design Journal, Volume 5, Issue 4, pp 1343-1350 1343 
 

   
  اللوحي المتعدد التصلب لمرضى المناسبة المنزلیة البیئة

The Home Environment Appropriate for Patients with Multiple Sclerosis 
  
          سكینھ دمحمعبدالرحمن باصبرین /د

  العربیة السعودیة استاذ مشارك، قسم االسكان، تخصص السكن وإدارة المسؤسسات، جامعة الملك عبدالعزیز بجدة، المملكة
  

  :Abstractملخص البحث 
ان ع  دد المص  ابین ف  ي منطق  ة الخل  یج )MS(تش  یر احص  اءات االتح  اد ال  دولي لم  رض التص  لب العص  بي المتع  دد   

.  ١:٤شخص ا تقریب ا ب ین م ریض ومریض ھ ونس بة اص ابة االن اث اعل ى م ن ال ذكور ب ـ  ٣٥٠الف ا و ١١یص ل ال ى 
التعرف علي الوضع الحالي للبیئة السكنیة لألفراد المص ابین بالتص لب  الى لذا فأن البحث یھدف )٢٠١٢, الجیشي(

للوص ول  وم ن یق وم عل ي رع ایتھم وألس رھمإیجاد الحلول لتھیئة البیئة المناس بة لھ م وكذلك  )MS(اللوحي المتعدد
وك ذلك   الرعای ةلتثقیف  اسرھم والمتعاملین معھ م ومق دمي و توصیات لتحسین نوعیة الحیاة لمرضى ھذه الفئةالى 

  . للمتخصصین في وضع سیاسات اإلسكان كشركاء على قدم المساواة في التخطیط والتصمیم الداخلي
 )MS(مدي مناس بة البیئ ة الس كنیة الحالی ة لمرض ي التص لب المتع دد البحث الرئیسي ما تساؤلعلي  باإلجابةوذلك 

  ؟ )المھنة-الدخل الشھري-الحالة االجتماعیة-لعمرا–الجنس(البیئة المناسبة للمرضى ببعض المتغیرات وما عالقة
استخدم في البحث المنھج الوصفي التحلیلي ، وكانت اداة البحث اس تبانة استقص اء وزع ت الكترونی ا عل ي االف راد  

وق  د اوض  حت النت  ائج أن األس  رة ت  وفیر البیئ  ة إلیمی  ل المص  ابین ب  المرض بالمملك  ة العربی  ة الس  عودیة بواس  طة ا
بدرج  ة متوس  طة ،كم  ا اوض  حت ان  ھ توج  د عالق  ة  الل  وحيلمناس  بة لمرض  ى التص  لب العص  بي المتع  دد المنزلی  ة ا

ً عن د مس توي دالل ة  ب ین متغی ر  الحال ة التعلیمی ة ودور األس رة م ن الناحی ة ) ٠٫٠١(ارتباطیة موجب ة دال ة إحص ائیا
، كم ا ال توج د عالق ة ارتباطی ة )MS(البیئیة في توفیر البیئة المنزلیة المناس بة لمرض ى التص لب العص بي المتع دد 

ً عند مستوي داللة  ) المھن ة-ال دخل الش ھري-الحال ة االجتماعی ة-العم ر–الجنس(بین متغیرات ) ٠٫٠٥(دالة إحصائیا
، كم ا الل وحيودور األسرة من الناحیة البیئیة في توفیر البیئة المنزلیة المناس بة لمرض ى التص لب العص بي المتع دد 

وتوص ي الباحث ة ب إجراء المزی د م ن . االبحاث التي تتعلق بھ ذا المج ال وخاص ة باللغ ة العربی ةوجدت الباحثة ندرة 
المتع  دد لتوض  ح  عص  بياالبح  اث والدراس  ات واألدبی  ات الت  ي تتعل  ق بالبیئ  ة الس  كنیة المناس  بة لمرض  ى التص  لب ال

م ة لمعیش تھم وانش طتھم وتك ون باللغ ة االحتیاجات السكنیة االزمة حالیا ومستقبال لترتیب البیئة السكنیة لجعلھا مالئ
العربیة خاصة واج راء المزی د م ن الدراس ات وعملی ات المس ح الط ولي لتقی یم االث ار االجتماعی ة والبیئی ة لمرض ي 

  .التصلب العصبي
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  :Introductionمقدمة 
تشكل قضایا االسكان والمعیشة مصدر قلق كبیر لكثیر  من  

 ,MS(.(Finlayson, Plow( المتعدد العصبي مرضى التصلب
& Cho, 2010) و یتمیز)MS ( بمجموعة من األعراض التي قد

صورة مباشرة أو غیر مباشرة علي التنقل واالستقالل ب تؤثر
الشخصي والمشاركة المجتمعیة و یمكن أن یؤثر على الوضع 

متنوعة من الطرق  السكني للمصابین بھ من خالل مجموعة
.)Sheppard-Jones et al., 2013(  .  

مرض التصلب العصبي المتعدد أو المعروف في اإلنجلیزیة ب 
)Multiple Sclerosis ( أو)MS ( مرض مزمن قادر على

التسبب في إحداث مجموعة متنوعة من األعراض، من بینھا 
الوخز، وصعوبة ضعف العضالت، والتشنجات، واإلحساس ب

و یعد من أكثر أمراض الجھاز العصبي المركزي المسببة  الحركة
ً وخاصة عند فئة الشباب  في العشرینات  لإلعاقة شیوعا
ً في النساء منھ في الرجال، ولطبیعة  والثالثینات، وھو أكثر شیوعا
المرض وطول مدة االصابة مما یؤدي الى تحدیات كبیرة امام 

  .)Sheppard-Jones et al., 2013(مقدمي الرعایة 
فمن . ملیون شخص حول العالم ٢٫٥على حوالي  یؤثر المرض

الممكن لمرض التصلب المتعدد أن یحقق تأثیرا ملموسا وسلبیا 
وبحسب ما تشیر  )٢٠١٥, الروغاني(على حیاة اسرة الفرد

احصاءات االتحاد الدولي لمرض التصلب العصبي المتعدد ان عدد 
شخصا  ٣٥٠الفا و ١١یج یصل الى المصابین في منطقة الخل

تقریبا بین مریض ومریضھ ونسبة اصابة االناث اعلى من الذكور 
 )٢٠٠٤, بأبوطال(كما اشار. )٢٠١٢, الجیشي(.  ١:٤بـ 

آالف شخص مصابون بمرض التصلب  ٦السعودیة أن أكثر من 
 .العصبي المتعدد غالبیتھم من النساء

األسرة ھم  فأفرادان دور األسرة تجاه المریض مھم وحساس 
اللذین یقومون على حاجاتھ اثناء مرضھ ویحتاج لرعایتھم 

 سیئةبأن حالتھ  ال یشعرومساندتھم دون االفراط في ذلك حتى 
، كما ان المریض واسرتھ یحتاجان إلى الدعم الشفقة ویستدعي 

  . )٢٠١٣, ابرھیم& عبدالرحیم (.المعنوي والمادي
انھ البد من تعزیز تثقیف  ) ٢٠١٥, المصیریعي(وقد اشارت 

األھل بكیفیة التعامل الصحیح مع المریض المصاب بالتصلب 
على التعایش اإلیجابي  تمكنھبیئة المناسبة التي العصبي وتھیئة ال

ً عن الضغوطات  مع المرض وخلق التفاؤل في حیاتھ بعیدا
أن  طاقتھ موضحھوالمشاكل المنزلیة وعدم تحمیلة أعباء تفوق 

بكل  بمسؤولیاتھمریض التصلب العصبي لدیة القدرة على القیام 
أتباع تعلیمات إلى  باإلضافةسھولھ أذا توفرت لھ البیئة المنتجة 

الطبیب المعالج وااللتزام التام بتناول الدواء والمحافظة على 
 واالھتماممواعید ومراجعات المستشفى بجانب ممارستھ الریاضة 

 لالكتئابالمؤدي  االنعزالبتناول الغذاء الصحي المتوازن وعدم 
ُ وومحاولة تغییر نمط الحیاة لألفضل  ُ ھذا المرض ً ما یكون عادة

َ ا َ الناس یفقدون القدرةَ على الكتابة أو الكالم معتدل َّ بعض لشدّة، لكن
  )٢٠١٥, الوطنیةالسعودیة(.أو المشي
القلق  أن اھم مصادر )Finlayson et al., 2010(  فقد اشار

الرئیسیة للمصابین بالمرض تكمن في عدم القدرة على التنقل، 
 - بأن یصبح عبئا على اآلخرین  - وكذلك عدم القدرة على االستقالل

   .والخوف من االضطرار إلى الذھاب إلى دار للرعایة االجتماعیة
مرضى التصلب اللوحي في سكن  ونتیجة لذلك، یقیم العدید من 

یھ الحواجز المعماریة التي تفرض عوائق  علي التنقل، یغلب عل
واالستقالل، والسالمة، وتجعلھم معرضین لخطر السقوط 

ومزید من العجز . واإلصابات وتلزمھم بأسلوب حیاة مقیدة
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ومحدودیة الحركة، وقد یتعرضون المصابین بالمرض للتمییز 
-Sheppard(ب والتضلیل في السعي للحصول على السكن المناس

Jones et al., 2013(.  

  :Objectivesأھداف البحث 
  :یھدف الىالبحث  

التع رف عل ي الوض ع الح  الي للبیئ ة الس كنیة لألف راد المص  ابین  •
   )MS(بالتصلب اللوحي المتعدد

ومن یقوم علي  وألسرھمول لتھیئة البیئة المناسبة لھم إیجاد الحل •
   رعایتھم

 توصیات لتحسین نوعیة الحیاة لمرضى ھذه الفئ ةالوصول الى  •
وك  ذلك   لتثقی  ف  اس  رھم والمتع  املین معھ  م ومق  دمي الرعای  ةو

للمتخصص  ین ف  ي وض  ع سیاس  ات اإلس  كان كش  ركاء عل  ى ق  دم 
   .المساواة في التخطیط والتصمیم الداخلي

  :Study Queriesاؤالت البحث تس
مدي مناسبة البیئة  ما: ھو رئیسي  تساؤلعلي  باإلجابة یقوم البحث

البیئ ة  وم ا عالق ة )MS(السكنیة الحالیة لمرض ي التص لب المتع دد
الحال    ة -العم    ر–الج    نس(المناس   بة للمرض    ى ب    بعض المتغی   رات

  ؟ )المھنة-الدخل الشھري-االجتماعیة

  :Methodologyمنھج البحث 
استخدم في البحث المنھج الوصفي التحلیلي ، وكانت اداة البحث  

استبانة استقصاء وزعت الكترونیا علي االفراد المصابین بالمرض 
  إلیمیل بالمملكة العربیة السعودیة بواسطة ا

  :تعریف البیئة المناسبة
 المناخیةمن الظروف  باإلنسانیحیط  یقصد بالبیئة كل ما

ھو  وكل ما والتھیئة واإلضاءةرطوبة والتضاریس والحرارة وال
خارج عن االنسان یقع ضمن بیئتھ فھي مجموعھ او مجمل 

على التأثیر في الكائن الحي ویمكن  القادرة الخارجیةالظروف 
وتشمل  الفیزیقیةاو  الجغرافیةاو  المادیةتمییزھا من خالل البیئة 

،  المواقع والتضاریس والمناخ والطقس والمباني وما الى ذلك
ویمده بكافة  للراحةاالنسان  الیھ المكان الذي یأوي وھوالمسكن 

ویشعر داخلھ , والمادیة والنفسیة الضروریةاحتیاجاتھ 
واالستقرار واالمان لھ وألفراد اسرتھ ویتیح تفاعلھ و  بالخصوصیة

, االشي( الواحدةمشاركتھ االحزان واالفراح بین افراد االسرة 
٢٠٠٥(.  

ھذا یعني . لمتعددفاذا كان في المنزل شخص  لدیھ مرض التصلب ا
وھناك بعض الخصائص تمكن . MSاألسرة كلھا تعیش مع  ان

غالبا من تغییر نمط حیاتھ ،على الرغم من أن  MSمریض
لكن لدیھ السیطرة على أن رضھ المریض ال یملك السیطرة على م

وقد یفاجأ بطرق مبتكرة تمكنھ من ان .  ظروفھ المتغیرة تكیف معی
یرغب في التعلم والنمو بدال من تذوي یجعل حیاتھ أسھل إذا كان 

بسبب خبراتھ ،أن تحسین الحیاة وتبسیطھا ال تحتاج إلى أن یصبح 
المریض ذو كفاءة في التصمیم ،بل ان یسلك طرق االعتماد على 
الذات باختیار الكتب والمقاالت والبرامج اإلذاعیة والبرامج 

الذین یعانون التلفزیونیة، ومواقع على شبكة اإلنترنت التي تساعد 
المنزلیة  من اإلعاقة الحصول على النصائح لتحسین البیئة

 ,Harmon & Jensen(. والوصول للتنظیم و تبسیط العمل
1973.(.  

لتسیھل وتبسیط (االسس العامة التي یجب مرعاتھا لتھیئة
  :المتعدد عصبيلتالئم ذوي التصلب الالبیئة السكنیة ) وتحسین

 ان یمكنھا الترفیھیھ االنشطھ فیھا بما الیومیھ االعمال ممارسة ان
 لذا المتعدد التصلب مریض لدى واالرھاق التعب حالة من تزید
 انھ وبما انشطتھ مستوى بتعدیل التصلب مریض یقوم ان المھم فمن

 امام عائق یكون قد المتعدد التصلب مرض ان المعروف من
 بعض اضفاء فكرة فان. كثیره حركھ تتطلب التي االنشطھ

 وتزید,  طاقتھ توفیر في تساعده قد المریض منزل على التغیرات
  . االخرین من مساعده دون لالعمال انجازه مدى من
  :قة وتبسیط العملالحفاظ على الطا:اوالً 

یؤثر التعب على الجمیع وبصفة خاصة األشخاص الذین یعانون 
من مرض التصلب العصبي المتعدد ، فالبد من العمل على ترتیب 
المنزل وتنظیمھ والتخلص من االدوات والخامات واالثاث 

تجنب التعثر و السقوط لازالة السجاد التالف  فمثال الغیرضروري، 
العمل عند مزاولة األنشطة في المنزل البدان ط یبستل ویسھولت, 

من وماذا وأین ومتى ولماذا وماذا  لكل ما :  یسأل المریض عن
ھل یمكن أن تساعدھذه ،  ومن ھذه االسئلة یفعلھ او یبذلھ من نشاط

االنشطة في وظیفة ما محددة؟ ما الوظیفة التي یمكن ان تبسطھا؟ 
في مكان آخر؟  ھل سیكون أكثر راحة ان تتم ھذه المھمة 

وبتخطیط مكان العمل یصبح النشاط اكثر متعة بحیث یمكن 
الجلوس عند القیام باألنشطة ،ووضع كل  مایحتاجھ النشاط في 

  .)Westlake, 2010(. متناول یدالمریض
  :تجھیزات المعاقین: ثانیاً 

قدر معین من الفضاء المفتوح في المساحة  البدمن توفیر
المخصصة للمعیشة للمناورة لتوفیر دوران مناسب فالكراسي 

مساحة للدوران لتجنب  المتحركة والدراجات البخاریة بحاجة الي
وكذلك تحدید المشاكل التي تمنع المرور داخل وخارج . التعب

المنزل وتحدیدالمساحة الالزمةالستخدام الوسائل المعینة على 
  التنقل كعصي المشي، العكازات، 

تخزین االغراض في اماكن قریبة یسھل الوصول الیھاوتجنب  
ا كالطابق االرضي تخزینھا في االماكن التي یصعب الوصول الیھ

اوالعلوي وتوفیرمنطقة سھلة المنال وتبدأ من منطقة مستوى الركبة 
ضع فتووتنتھي أعلى من الطول ببضع بوصات ال ذراعین ممدودة،

ضمن منطقة متناول  بصوره متكرره األشیاء التي تستخدم
بارتفاع تكون  الیدبالنسبة لمعظم مستخدمي الكراسي المتحركة

صة من األرض في حالة الجلوس، وبأرتفاع بو ١٦أو  ١٥حوالي 
یراعى ذلك بوصة من األرض في حالة الوقوف، ٥٢أو  ٥١حوالي 

كالمطبخ والحمام، المرآب، (في كل عمل أو منطقة للتخزین 
وتخزن األشیاء التي ال تستخدم االنادرا  في ) ومركز الدراسة 

 . منطقة بعیدة عن متناول الید
على ورقة الرسم البیاني ، وینبغي  لتحسین مواقع األثاث یخطط 

التأكد من ان االثاث مستقرا علي االرض والیعیق الحركة 
ولتحسین وضع الجلوس وتوفیر المسطحات التي تحقیق االستقرار 

 .للذراعین لتحسین العمل وتقلیل االھتزاز والحركة
الدرابزین الیلزم أن تكون مرئیة وتصمم بحیث تعطي االنطباع من 

 .من الجدران بانھا جزء
یجب . بوصة  ٣٦جمیع األبواب الخارجیة یجب أن تكون سعتھا  

بوصة، بما  ٣٢ال یقل عن  الداخلیةأن تكون مساحة جمیع األبواب
و یمكن توسیع االبواب بضع .في ذلك ابواب الحمام والمخزن 

بوصات عن طریق یمكن ببساطة إزالة بعض األبواب كما یمكن 
 .)Society, 2010(.مزید من العرض إزالة إطار الباب لتوفیر

لخصوصیة او یمكن استبدال بعض األبواب  بالستائرلتوفیر ا 
استخدام االبواب المنزلقة أو باب الجیب،التي تنزلق إلى 
الجدار،األبواب للطي ھي بدیل آخر إذا لم یكن ھناك مجال لباب 

 . األرجوحة ، لكنھا تضیق المدخل عدة بوصات
استخدام اسرة المستشفیات  حیث تتصف بقابلیة التعدیل سواء  

تاحة تصمم لتبدو وكأنھا وبعضھا السرر الم. باالنخفاض واالرتفاع
یمكن أن تسھل ھذه األسرة  تغییر . منزلالاثاث  ة منقطع

من السریركما یمكن " یتنحي"، أو السماح للشخص أن األغطیة
السقوط ، للسماح  خفض السریر للحد من خطر اإلصابة عند

بالوصول إلى منضدة جانب السریر، أو لجعل لنقل على نحو 
بدمن التحقق من الحد األقصى والحد عند اختیار السریرال. سلس

 ,Harmon & Jensen(. األدنى لالرتفعات وسھولة التشغیل
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1973.(   
 ونصف أقدام أربعة بمقدار الجدران عن بعیدا السریر وضع -

  .المتحركة الكراسي إلى للوصول واحد جانب على
السریر من الضروري في كثیر من األحیان  رفع مستوى  -

 لبعض،الطاوالت، والكراسي بإضافة عجالت  المكاتب
االدوات المجھزة بشكل صحیح وال تستخدم االشیاء البدائیة 

المناضد وترفع ). لھاتفمثل كتل خشبیة أو الطوب أو دلیل ا(
  . للسماح بدخول كرسي متحرك أو دراجة والمكاتب

على الجلوس، واالستلقاء،  للسریر یساعدتركیب ذراع   -
   .والوقوف

التأكد من أن أجھزة التحكم عن بعد لألجھزة اإللكترونیة في المنزل 
بجانب ) ECUs(تعمل بفعالیة یمكن توفیر وحدات التحكم البیئیة 

الكرسي للتحكم بالعدید من الوظائف الكھربائیة كتشغیل السریر او 
السمعیة  السریر والمعدات، والھاتف،  المكیف، المراوح األضواء

یمكن تشغیلھا ) ECUs. (والبصریة الستائر ، واإلجابة على الباب
، كما یسھل الوصول إلى الھاتف .عن طریق الصوت، والكمبیوتر

جتماعیة وعملیة ،حمل فھو ضروري لألمان، وكذلك ألسباب ا
ھاتف محمول  لتقلیل المسافات ،تركیب مقابس الھاتف في اماكن 

. عدیده   وحیثما یحتاجھا المریض حتى لوفي اماكن غیر تقلیدیة
 .الحمام وجمیع المناطق المعتادةمثل 

برمج الھاتف بحیث االزرار و ی ذات الھواتف یفضل استخدام 
 وعلى .الھامھ باألرقامیمكنك الضغط علي زر واحد لالتصال 

 بطریقة ھاتفھ على الطوارئ ارقام بحفظ القیام دائما المریض
 .  الیھا الوصول تسھل

وضع ثالجة نصف حجم، مسخن الخبز، فرن محمصة أو  
یقضي فیھ المریض معظم  الذيالمیكروویف في الغرفة او المكان 

 . وقتھ
ھزة المنزلیة االخذ بعین االعتبار وزن االدوات والحاویات، واألج

خفیفة الوزن والحاویات یفضل استخدامھا في  فاألدواتالیدویة 
سواء التي تعمل (حالة الضعف والتعب ولكن األجسام الثقیلة 

تكون افضل لبعض المشاكل الرعاش وعدم ) باللمس والضغط
القدرة علي التحكم في المسك وبعض االشیاء یمكن جعلھا اكثر ثقال 

  ).Harmon & Jensen, 1973(.صباستخدام كریات الرصا
  :مع ضعف الرؤیة التكیف: ثالثاً 
تقدیر اإلضاءة المناسبة في جمیع أنحاء المنزل لتجنب   -

التغیرات المفاجئة، مثل االنتقال من مكان ذو ضوء قلیل الي 
منطقة ذات ضوء ساطع لذا یفضل استخدام أضواء لیلیة یمكن 

 .أن تخفف من التغییر كما انھا غیر مكلفة 
من  الضرورة ضوء أقل بل البدالحساسیة للضوء ال تستدعي ب -

، مصادر الضوء غیر المناسبةالظالل و ةالمناسبالكمیة  معرفة
المباشر، تقلیل السطوح العاكسة الالمعة عن طریق إزالتھا، 

  .تغطیتھا، إعادة طالءھا لھم
ومنظمات الحرارة، واالشیاء المشابھة األخرى  ضوابط الموقد -

الغامق على (المتناقضة  تعلم بعالمة ممیزة مثل استخدام المواد
 ).الفاتح المضيء على المعتم

 المفتوحة األماكن تجنب إلى یمیلون البصر ضعاف االشخاص
 المرایا تعلق واألثاث،لذا الجدران مع اتصال على البقاء مفضلین

 .منخفضة جدران الصورعلى أو
  :تصمیم البیئة: رابعاً  

ت حسب رتب االثاث واالدواتعنداالنتقال الي منزل جدید 
احتیاجات افراد االسرفمعظم المنازل واالثاث یصمم للبشر بحجم 

إذا كان احد ف. قیاسي یتالءم مع قدراتھم البدنیة والعقلیة القیاسیة
ربما یحتاج لترتیبھا أو إعادة  MSافراد االسرة یعاني من 

تصمیمھا ولكن إجراء تغییرات على المنزل ھو جزء من اللعبة 
  .التكیف

الطرز الفوضویة على األرضیات والجدران  تجنب اختیار
  .بدقة والطاوالت أواني الطعام النھا تجعل من الصعب الرؤیا

  : األمان:خامسا
التخطیط وینبغي على كل شخص ان ینظر في سالمة منزلھ 

بصورة عامة وبصورة خاصة اذا كان یعاني من  لحاالت الطوارئ
لذا  الرؤیة و یسبب  مشاكل في االدراك، والتنقلالذي  MS مرض

من الحوادث للوقایة  فالبد من مراعاة العمل على زیادة االھتمام
 :لتصمیم المنزل التخطیط  عند والحرائق

تشغیل الھاتف واألبواب األساسیة واألقفال،  نتأكد انھ یمكال -
  .بسھولة تعمل نوافذ، الوسائل المعینة على التنقللمزالج ا

 .لطوارئوضع خطط لمنافذ الخروج في حاالت ا  -
العمل علي تثبیت فتحات واسعة الزاویة على مستوى العین   -

 .تساعد علي القاء نظرة سریعة من خالل األبواب الصلبة
التأكد ان طفایة حریق  یمكن الوصول إلیھا والمام بكیفیة  -

 .استخدامھا
 .ر اجھزة االنزار والدخان في یوم معین من ایام االسبوعااختب -
كھرباء والكمبیوتربعیدا عن الطرق المحافظة علي اسالك ال -

  .والممرات
 :بالراحة الشعور: سادساً 

الراحة لھا آثار مباشرة على المریض جسدیا ونفسیا واجتماعیا  -
،لذا البد من تزود  المریض وعائلتھ وضیوفھ بمنزل مریح 

  .للحواس المادیة عند التخطیط المنزل
 .اإلضاءة یمكن أن تجعل منزلك یبدو دافئا ومریحا -
 أكثر یبدو المنزل تجعل التي والطراز الدیكور أسلوب اختیار  -

 تعزیز مع والصیانة التنظیف سھولة في تظھر االناقة راحة
  . الطاقة على والحفاظ العمل تبسیط

اإلضاءة الجیدة تحسن األمان وتقلل من بعض أنواع التعب ،   -
 .سواء كانت من مصادر طبیعیة أو اصطناعیة

لبصري یمكن أن تؤثر على المزاج وتعزیز األلوان والملمس ا -
 .السالمة، فضال عن تجمیل المنزل

 المریض غرفة حرارة درجة تكون ان على الحرص یجب  -
 المحیط المكان جو یجمل ان, , ومعتدلة حساسیتھ لمدى مناسبھ

 في المریحة االلوان استخدام فیجب راحة اكثر وجعلھ بھ
 النباتات او العطرة حالروائ ذات الشموع واستخدام, الدیكور

 وتشغیل الصور وضع ویمكنھ اعصابھ تریح التي العطریة
 النفسیة راحتھ من تزید حتى المكان في القران او الموسیقى

(Harmon & Jensen, 1973.)  
یمكنھ اقتناء , خالل الیوم الصحبةاذا اراد المریض بعض  - 

او یمكنھا حتى , الحیوانات االلیفة كالطیور واالسماك والقطط 
بھ  المحیطةفكلما كانت البیئة . احاطة نفسھ بالنباتات والزھور

على المریض ، فمریحھ كلما كان وضعھ الصحي اكثر ایجابیة
كلما امكنھ التعایش  ,ابیةان یتذكر انھ كلما كان وضعھ اكثر ایج

, الوطنیةالسعودیة(.مع مرض التصلب المتعدد بشكل ایسر
٢٠١٥(.  

حسب  تھیئة المنزل لیتكیف مع طبیعة مرض التصلب المتعدد
 :االنشطة الیومیة
    ارتداء المالبس:

مالبسھ وھو جالس على  یجب على المریض القیام برتداء   
فھذا من شأنھ ان یساعده على حفظ , كرسي بمساند للذراعین 

 ال دخالللمریض التبدیل من جنب الى جنب  یمكن. توازنھ
ویمكنھ فعل ذلك اثناء الجلوس على , السروال حتى الوركین 

  ) ٢٠١٥, المصیریعي(.او مستلقیا على الفراش, الكرسي 
  استعمال دورة المیاة:

 وفي النوم، وغرفة الحمام، فيامنھ  ارتكاز مقابض تركیب -
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وتجنب  حركةللمساعدة على ال ة من المسكنعدید اماكن
او حامالت ورق الحمام للنھوض  المنشفةاستخدام حامالت 

على الصنابیر لسھولة فتحھا ووضع  ممتدةوضع مقابض 
  .  الذاتیة والرعایة النظافةبعض سلوكیات 

 ومقاعد والكراسي، األسرة ارتفاع زیادة االفضل من -
 في للتحكم طرق عدة وھناك مرتفعة تكن لم إذا المراحیض

 وضحھات كما )WebMD, 2015( المرحاض مقعد ارتفاع
  ). ١( رقم صورة

 
امنھ  توضح استخدم مقعد حمام مرتفع وقضبان مستقلھ) ١( صورة

 للمساعدة على النھوض
 االستحمام:

،  النظر في توسیط حوض االستحمام في منتصف الجدار الحمام 
داخل  لالمساكیجب على المریض الحرص على تركیب قضبان 

  ).٢(وخارج حوض االستحمام كما یتضح من الصورة 

  
  ماالستحما بمسند مدعماتوضح كرسي   )٢(صوره -

حوض المتنقل او كرسي االستحمام مدعما استخدام مقعد ال  -
 . بمسند خلفي

 .لضمان سھولة فتحھا , استخدام مقابض كبیرة للصنابیر  -
توفیر حصیرة ضد االنزالق في حوض االستحمام واستخدام  -

 .محمول عند االستحمام میاهشطاف 
وقطع االسفنج , وقفازات الحمام  المعلقةتوفیر الصابونة   -

كما یمكن استخدام جھاز الصابون السائل , بداخلھا الصابون
استعمال الماء الفاتر   على المریضو. بدال من الصابون العادي 

جدا یمكنھا ان تزید من حالة التعب وتسبب  الساخنة المیاهألن 
 .في تفاقم اعراض المرض 

المناشف لتسھیل االمساك القیام بحیاكة بعض االشرطة على   - 
خارج  األرضیةوالقیام بوضع منشفھ على . االستخدام دبھا عن

وقد یكون ذلك في دورة . حوض االستحمام لتجنب االنزالق 
ان یستعمل المریض الحذاء المناسب ,المیاه أو اثناء االستحمام 

, لتجنب االنزالق على االرض   البالستیكیةلھ و ذو االرضیة 
وضع منشفھ على مسند مقعده ثم یقوم MS ض یجب على مری

بحك ظھره بھا لتجفیفھا او استخدام روب خاص للحمام بدال 
& للتصلب  االستشاریة السعودیة المجموعة( .المنشفةمن 
  )WebMD, 2015( .)٢٠١٤, ددالمتع

  
حوض   توضح تركیب قضبان داخل وخارج )٣(صوره 

  االستحمام
 
  

  
توضح وجود بروز بسیط في مقابض االبواب  لتسھل ) ٤(صورة 

  على المرضى فتح االبواب وغلقھا
 الطعام والشراب:

على المریض مراعاة وضع مرفقیھ على المائدة في وضع  -
 .ل ایسر یسمح بتحریك المعصم والیدین بشك

ان یحرص المریض على ان یكون فخذیھ مستویان على  -
درجھ مع ركبتیھ وظھره مسترخ الى مسند  ٩٠الكرسي بزاویة 

 . الكرسي 
او استخدام , استخدام ادوات المائدة المركبة المزودة بید خفیفة -

او استخدام , )ملعقة وشوكة معا في اداة واحده(ملعقة المشوك 
السكین ) شفرة مدورة ومقبض كبیرسكین ذات (سكین الروكر 

یجب ان تسمح بتقطیع الطعام بحركة تأرجح خفیفة ومجھود 
ضئیل وعلى المریض استخدام المفرش الغیر قابل لتعثر 

لكي تزید من استقرار ) مصنوع من ماده تسمى دایسم(االدوات
 .االشیاء على المائدة 
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سكاب یستخدم المریض االطباق ذات الحواف العالیة لتمنع ان  - 
الطعام اثناء تناولھ وایسر لھ استخدام االكواب البالستیكیة 

& المجموعةالسعودیةاالستشاریةللتصلب (.المزودة بید كبیرة
 )WebMD, 2015( )٢٠١٤, المتعدد

كما ان ھناك أنظمة تشغیل وادوات للمساعدة  لكل مھمة شبھ یومیة 
وتعط  ي القائم  ة التالی  ة مج  رد فك  رة ع  ن بع  ض االدوات واالجھ  زة 

  :المساعدة
ان یكون لدى مریض التصلب على االقل كاونتر للعمل ذو  -

مقعد لتجنب الوقوف  بحیث یسمح لھ بالعمل علیھ وھو في 
 .)Strickland & Baguley, 2015(. وضع الجلوس

, استخدام الفاتحة للمساعدة في فتح العبوات المحكمة االغالق -
كام شدید بعد الفتح حتى یسھل مع تجنب غلق العبوات بأح

 .فتحھا مرة اخرى 
استخدام ذراع معدني ممتد للتعامل مع العبوات المخزنة في  -

 .االرفف العالیة من المطبخ 
وتوفیر . توفیر المقالة ذات القواعد الواسعة لضمان ثباتھا  -

ویفضل .جھاز تحضیر الطعام لتقطیع الخضروات وتقشیرھا 
 .الستیك لتجنب حوادث الكسران تستخدم االوعیة من الب

تخ   زین الطع   ام والمش   روبات ف   ي اوعی   ة ص   غیرة وس   ھلة   -
 . االستخدام 

واالواني والمقال وفناجین القیاس في مكان ,وضع ادوات المائدة 
یسھل الوصول الیھا وتجنب وضعھا في دوالب منخفض حتى ال 

 . یضطر الى االنحناء حین یحتاج الیھا
ة بقضبان معدنیھ لتثبت الخضروات استخدام الواح تقطیع مزود

 . والفواكھ لضمان سھولة التقطیع والتقشیر
واستخدام , استخدام المقص في فتح لعبوات المغلفة بالسلوفان 

یفضل على مریضة . فتاحة الصنادیق لفتح الصنادیق بسھولة 
التصلب استخدام االجھزة الكھربائیة كلما كان ذلك متاح لتخفف 

 ,WebMD(. على  المریض من االعیاء والتعب
, المتعدد& المجموعةالسعودیةاالستشاریةللتصلب (،)2015
٢٠١٤(.  

  :اعمال التنظیف
استخدام المساحات االسفنجیة المزودة على مریضة التصلب  

وفرش التنظیف والقطات الكنس والمقشات , بمقابض طویلة 
یجب قیام مریضة التصلب .الى مساحات النوافذ  باإلضافة

ومكواة , وغسالة االطباق, بالجلوس عند استخدام غسالة المالبس
, واستخدام المكنسة الكھربائیة لتنظیف االرضیات  ,المالبس

المحاولة في التكیف مع االرفف بحیث یمكنھا تنظیفھا وھي  وعلیھا
 .على كرسیھا المتحرك او اثناء جلوسھا

  :غرفة المعیشةاالنشطة التى تزاول في 
اعلى  اللتقاط األشیاء من على األرض أو تستخدم عصا االلتقاط

 ینتھي بمغنطیس بعضھاوتقاط االلللمساعدة في بسھولة  الرف
  .الدبابیس األشیاء مثل اللتقاط

أن  األریكة ،كما یجبالكرسي بذراعین یسھل  النھوض  عن 
فیھ وتمنع  بدون وجود فجوات األذرعجیدة مع  ذو ارتفاعیكون 

 .المجالت وأجھزة التحكم عن بعد للتلفزیون من السقوط األذرع
 إذا كان الكرسي منخفض جدا فمن المھم رفعة بشكل صحیح

  .أكبر الروافع تسھل على الوقوف بسھولة
الكراسي مع العجالت تحتاج روافع تختلف عن تلك ذات األرجل،  

ولكن معظم الكراسي یمكن أن ترفع بأمان مع روافع صحیحة، اذا 
  .تم تركیبھا بشكل صحیح

 ألنھ یسبب ضررا تجنب زیادة ارتفاع المقعد بأكوام من الوسائد
 الكراسي تجنب .الخروج من الكرسي أكثر صعوبة ویجعل للظھر

 أسفل، وإلى الخلف إلى مائل المقاعد كانت إذا خاصة لمنخفضة،ا
 األخرى المقاعد یستخدم متحرك كرسي وإلى من التحول حالة في

 إلى واحدة من بسھولة االنزالق یمكن المستوى، حتى نفس في
 والتحول الوقوف من أسھل وذلك .منزلقة لوحة باستخدام أخرى

& المجموعةالسعودیةاالستشاریةللتصلب (.أخرى مرة والجلوس
  .)WebMD, 2015(، )٢٠١٤, المتعدد

  : Results نتائج البحث
من المصابین مریض ) ٧٠(اجریت الدراسة على  -:عینة البحث

الحسابات    من خالل  اللوحيبمرض التصلب المتعدد 
وتم نشرھا من قبلھم ( المتخصصة لتوعیة مرضى التصلب المتعدد

ومن قبل حسابات واشخاص اخرین متخصصین بتوعیة مرضى 
توزیع عینة البحث فى ضوء ) ١(ویوضح الجدول . التصلب 

  .موضوع البحث الدیموغرافیةالمتغیرات 
  

 الدیموغرافیةتوزیع عینة البحث فى ضوء المتغیرات ) ١(جدول 
  )٧٠= ن(موضوع البحث 

النسبة   العدد  المتغیر فئات  المتغیر
  المئویة

  معامل 
االختالف

%  
   ٢٨٫٩ ٣٤٫٣  ٢٤  ذكر  الجنس

   ٦٥٫٧  ٤٦  أنثي  
    ١٠٠  ٧٠  المجموع  
   ٢٨٫٤ ٢٠٩  ٢  عام فأقل ٢٠  العمر
   ٤٤٫٣  ٣١  عام ٣٠-٢٠من   
   ٤٠  ٢٨  معا ٤٠-٣٠من   
   ١٢٫٩  ٩  عام ٥٠-٤٠من   
   صفر  صفر  عام فأكثر ٥٠  
    ١٠٠  ٧٠  المجموع  
  الحالة

   ٣٤٫٨ ٤٤٫٣  ٣١  عزباء \أعزب   االجتماعیة

   ٥٢٫٩ ٣٧  ــة\متزوج   
   ٢٫٩ ٢  ــة\مطلق   
    صفر  صفر  ــة\أرمل   
    ١٠٠  ٧٠  المجموع  
  الحالة

   ١٣٫٩  صفر  صفر  ابتدائي فاقل  التعلیمیة

   ٢٫٩  ٢  متوسط  
   ٢٢٫٩  ١٦  ثانوي  
   ٧٤٫٣  ٥٢  جامعي فأعلى  
    ١٠٠  ٧٠  المجموع  
  الدخل

   ٥٥٫٥ ٣٠ ٢١  لایر  ٣٠٠٠اقل من   الشھري

 ٥٠٠٠- ٣٠٠٠من   
   ١٨٫٦ ١٣  لایر

 ٧٠٠٠- ٥٠٠٠من   
   ٤٫٣ ٣  لایر

 ٩٠٠٠- ٧٠٠٠من   
   ٢١٫٤ ١٥  لایر

   ٢٥٫٧ ١٨  لایر فأكثر ٩٠٠٠  
    ١٠٠  ٧٠  المجموع  

   ٣٢٫٩ ٤٧٫١ ٣٣  موظف  المھنة
   ٥٢٫٩ ٣٧  غیر موظف  
    ١٠٠  ٧٠  المجموع  

الي تقارب العینة الي حدا ما من حیث أعداد ) ١(تشیر نتائج جدول 
،والحالة التعلمیة  االجتماعیة الذكور واإلناث ، العمر ، و الحالة

 ;حیث بلغت معامالت االختالف بالترتیب.
كما انھ توجد %) . ١٣٫٩(،%)٣٤٫٨(،%)٢٨٫٤(،%)٢٨٫٩(

تالفات كبیرة بین افراد العینة من حیث الدخل الشھري ، والمھنة اخ
  %).٣٢٫٩(،%)٥٥٫٥(حیث بلغت 
فقدان التنقل یرتبط مع انخفاض الوضع االجتماعي فقد وجد 
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واالقتصادي في األشخاص الذین یعانون من مرض التصلب 
وكانت ھذه االرتباطات كبیرة مع فقدان الحركة . العصبي المتعدد

 ,Salter, Cutter, Tyry(.ودعم العالج المبكرالخفیفة، 
Marrie, & Vollmer, 2009(.  

  :السؤال الرئیسي للبحث
ما دور األسرة في توفیر البیئة المنزلیة المناسبة " وینص على 

  ".؟اللوحيلمرضى التصلب العصبي المتعدد 
ولإلجابة عن ھذا السؤال قامت الباحثة بحساب المتوسط الحسابي 

درجات العینة لحساب  ودرجة توفیر األسرة للبیئة المنزلیة ل
كما یوضح  اللوحيالمناسبة لمرضى التصلب العصبي المتعدد 

  ) .٢(الجدول 

  

  )٧٠= ن( اللوحيمعاییر ودرجة توفیر األسرة للبیئة المنزلیة المناسبة لمرضى التصلب العصبي المتعدد ) ٢(جدول 
 عدد المتوسط المتغیر م

 درجة توفیر  معاییر التوفیر  المفردات
 البیئة المنزلیة المناسبة

.محور الناحیة البیئیة ١  6.23 ٧ 

٤ –صفر   ضعیفة 

٩  – ٥ متوسطة  متوسطة 

١٤ - ١٠  مرتفعة 
  

أن دور األسرة في توفیر البیئة المنزلیة  )٢(من الجدول یتضح
بدرجة كان  اللوحيالمناسبة لمرضى التصلب العصبي المتعدد 

  .متوسطة
ان المرض یؤثر سلبا على نواحي عدة  )Dunn, 2010(فقد اشار

باألمراض بما في ذلك االستقالل والعمل ونوعیة الحیاة مقارنة 
  .الشائعة األخرى

  :الفرض الثاني 
ً بین متغیرات  –الجنس(ال توجد عالقة ارتباطیة دالة إحصائیا

) المھنة- الدخل الشھري- الحالة التعلیمیة- الحالة االجتماعیة- العمر

ودور األسرة من الناحیة البیئیة في توفیر البیئة المنزلیة المناسبة 
  .ياللوحلمرضى التصلب العصبي المتعدد 

والختبار صحة ھذا الفرض استخدمت الباحثة معامل ارتباط 
وذلك لحساب معامالت االرتباط بین متغیرات " سبیرمان"
- الدخل الشھري- الحالة التعلیمیة- الحالة االجتماعیة- العمر–الجنس(

ودور األسرة من الناحیة البیئیة في توفیر البیئة المنزلیة ) المھنة
، والنتائج اللوحيبي المتعدد المناسبة لمرضى التصلب العص

  )٢(یوضحھا الجدول 

  

ودور األسرة من ) المھنة- الدخل الشھري- الحالة التعلیمیة- الحالة االجتماعیة- العمر–الجنس(المصفوفة االرتباطیة بین متغیرات ) ٣(جدول 
  )٧٠=ن(حي الناحیة البیئیة في توفیر البیئة المنزلیة المناسبة لمرضى التصلب العصبي المتعدد اللوی

  الحالة  العمر الجنس المتغیرات
 االجتماعیة

  الحالة 
 التعلیمیة

  الدخل 
 المھنھ الشھري

  دور األسرة
 ٠٫١٥٣ ٠٫٠٦٨ **٠٫٣٤٦ ٠٫٠٥٤- ٠٫٢٠٤ ٠٫١٩٨ من الناحیة البیئیة 

  

  - :أنھ) ٣(یتضح من الجدول 
ً عند مستوي داللة  - توجد عالقة ارتباطیة موجبة دالة إحصائیا

متغیر  الحالة التعلیمیة ودور األسرة من الناحیة بین ) ٠٫٠١(
البیئیة في توفیر البیئة المنزلیة المناسبة لمرضى التصلب 

  .اللوحيالعصبي المتعدد 
ً عند مستوي داللة  - ال توجد عالقة ارتباطیة دالة إحصائیا

- الحالة االجتماعیة- العمر–الجنس(بین متغیرات ) ٠٫٠٥(
سرة من الناحیة البیئیة في ودور األ) المھنة- الدخل الشھري

توفیر البیئة المنزلیة المناسبة لمرضى التصلب العصبي 
 .المتعدد 

  .(Finlayson et al., 2010) وقد وجد
ان من العوامل المرتبطة باستعمال خدمات العالج الطبیعي وجود 

  .صعوبة في التحرك داخل المنزل
من العوامل المرتبطة باستخدام وضرورة وجود خدمات العالج 

حالة ) الجغرافیة، واإلحاالت(الطبیعي تلك التي لھا عالقة بالتنقل 
  .، وصعوبات الحركةMSمریض 

  أن )Green & Todd, 2008( كما وجدا كال من 
MS  یحد من العالقات االجتماعیة واالقتصادیة ویؤثر على الذین

  . خرینیعیشون معھ كالشریك واألطفال وأفراد األسرة اآل
 عدة نتائج على سلبا یؤثر المرض ان )Dunn, 2010( اشار فقد
 عملوال األخرى الشائعة األمراض مقارنة االستقالل ذلك في بما

 و االقتصادي المستوى مع عكسیا MS ویرتبط ،. الحیاة ونوعیة
  .االجتماعي

 :الفرض الثالث
فروق في محاور استبانة دور  توجد" ینص فرض الدراسة على   

االسرة في توفیر البیئة المنزلیة المناسبة لمرضى التصلب العصبي 
 ".؟اللوحيالمتعدد 

رارات والنسب المئویة وللتحقق من الفرض استخدمت الباحثة التك
ویوضح الجدول اآلتي التكرارات والنسب . X2ومربع كاي 

المئویة وداللة الفروق محاور استبانة دور األسرة من الناحیة 
البیئیة في توفیر البیئة المنزلیة المناسبة لمرضى التصلب العصبي 

  .اللوحيالمتعدد 
  - :أن) ٤(یتضح من الجدول

  - :فیما یتعلق بالمحاور
ً  توجد استجابات أفراد العینة على جمیع  فيفروق دالة إحصائیا

یتم توفیر "نصت على   التيمفردات ھذا المحور ما عدا  المفردة 
الجمیلة  واألجواءالمناسبة  واإلضاءةفي الدیكور  المریحةااللوان 

فالفروق في استجابات أفراد العینة " تریح أعصاب المریض التي
ً عند مستوي داللة  على ھذه المفردة غیر دالة   ). ٠٫٠٥(إحصائیا

  - :فیما یتعلق بالبیئة ككل
 ً استجابات أفراد العینة على مفردات  فيتوجد فروق دالة إحصائیا

وھي قیمة دالة ) ١٧٫٩( ٢محور الناحیة البیئیة حیث بلغت قیمة كا
ً عند مستوي داللة    ). ٠٫٠١(إحصائیا

أن دراسات تقییم اآلثار .  )Gottberg et al., 2014(كما وجد
في المجتمع ) MS(للمرض التصلب المتعدد النفسیة واالجتماعیة 

 نادرة، ویبدو أنھ ال توجد عملیات مسح الطولي في ھذا المجال
والبد من العمل علي تطویر مناھج التعلیم في المستقبل وخدمات 
الدعم االجتماعي والنفسي للتأكد من أنھا ذات صلة ومفیدة لھذه 

  . المجال الفئة، فضال عن توجیھ البحوث المستقبلیة في ھذا
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التكرارات والنسب المئویة وداللة فروق محاور استبانة دور األسرة من من الناحیة البیئیة في توفیر البیئة المنزلیة المناسبة  )٤(جدول
  )٧٠= ن (لمرضى التصلب العصبي المتعدد اللویحي 

 المحاور م
 ال نوعا ما نعم

 % تكرار % تكرار % تكرار الداللة  ٢كا

١ 
  : ر البیئة المناسبة في جمیع مرافق المنزلتوفی

توفر االسرة لمریض التصلب المتعدد الراحھ 
 .والھدوء في المنزل

٠٫٠١ ٣٣٫٨ ١٫٤ ١ ٥٥٫٧ ٣٩ ٤٢٫٩ ٣٠ 

٢ 

  :تجھیز اماكن المعیشة ومزاولة االنشطة
ممارسة المریض لألعمال الیومیة بما فیھا 
األنشطة الترفیھیة تزید من حالة التعب 

 لدیة واالرھاق

٠٫٠١ ٩٫٤٦ ١٨٫٦ ١٣ ٤٨٫٦ ٣٤ ٣٢٫٩ ٢٣ 

٣ 
  . توفیر االجھزة المساعدة

تم تجھیز المنزل بحیث یالئم مریض التصلب 
  .المتعدد بتوفیر االجھزة المساعدة

٠٫٠١ ١٤٫٦ ٥٤٫٣ ٣٨ ١٨٫٦ ١٣ ٢٧٫١ ١٩ 

٤ 

  تجھیز دورة المیاه
توجد دورة میاه خاصة تحتوي على مقابض 

ستحمام ومقعد لالمساك داخل وخارج حوض اال
 .حمام مرتفع وحصیرة ضد االنزالق

٠٫٠١ ١٣٫٤ ٥١٫٤ ٣٦ ١٥٫٧ ١١ ٣٢٫٩ ٢٣ 

٥ 

  تجھیز المطبخ
یوجد كونتر للعمل ذو ارتفاع منخفض في 
المطبخ بحیث یسمح بالجلوس عند استخدام 

 .اجھزة الغسیل والتنظیف والكي

٠٫٠١ ١٢٫٢ ٥٢٫٩ ٣٧ ٢٥٫٧ ١٨ ٢١٫٤ ١٥ 

٦ 
  توفیر عناصر الدیكور

م توفیر االلوان المریحة في الدیكور واالضاءة یت
 .المناسبة  التي تریح اعصاب المریض

غیر  ٢٫٧٧ ٤٠ ٢٨ ٢٤٫٣ ١٧ ٣٥٫٧ ٢٥
 دالة

٧ 
  استخدم عناصر االمان

مثل استخدام االكواب البالستیكیة المزودة بید  
 .كبیرة بدال من الزجاج تجنبا لحوادث الكسر

٠٫٠١ ٣٦٫٠٣ ٦٧٫١ ٤٧ ١٧٫١ ١٢ ١٥٫٧ ١١ 

 ٠٫٠١ ١٧٫٩ ٤٠٫٨١ ٢٠٠ ٢٩٫٣٩ ١٤٤ ٢٩٫٨ ١٤٦ مجموع التكرارات

       ٢٨٫٦   ٢٠٫٦   ٢٠٫٩ متوسط مجموع التكرارات

    
نتائج ھذه الدراسة الضوء على االحتیاجات الضروریة تسلط 

، ویمكن استخدامھا لتطویر البیئة السكنیة الحالیة ) (MS لمرضى
  والمستقبلیة

الدبیات الخاصة بالبیئة السكنیة وقد اتضح النقص الشدید في ا -
 .باللغة العربیة  (MS)المناسبة لمرضى التصلب المتعدد

 لمرضى المناسبة المنزلیة البیئة توفیر في األسرة دور أن -
 .متوسطة بدرجة كان اللوحي المتعدد العصبي التصلب

 مستوي عند إحصائیاً  دالة موجبة ارتباطیة عالقة توجد انھ -
 من األسرة ودور التعلیمیة الحالة  غیرمت بین) ٠٫٠١( داللة

 لمرضى المناسبة المنزلیة البیئة توفیر في البیئیة الناحیة
 عالقة توجد ال كما ،)MS( المتعدد العصبي التصلب

 بین) ٠٫٠٥( داللة مستوي عند إحصائیاً  دالة ارتباطیة
- الشھري الدخل- االجتماعیة الحالة- العمر–الجنس( متغیرات

 البیئة توفیر في البیئیة الناحیة من سرةاأل ودور) المھنة
 .اللوحي المتعدد العصبي التصلب لمرضى المناسبة المنزلیة

 :Conclusionالخالصة 
اوضحت النتائج أن األسرة توفیر البیئة المنزلیة المناسبة لمرضى 

بدرجة متوسطة ،كما اوضحت انھ توجد  اللوحيالتصلب العصبي المتعدد 
ً عند مستوي داللة عالقة ارتباطیة موجب بین ) ٠٫٠١(ة دالة إحصائیا

متغیر  الحالة التعلیمیة ودور األسرة من الناحیة البیئیة في توفیر البیئة 
، كما ال توجد )MS(المنزلیة المناسبة لمرضى التصلب العصبي المتعدد 

ً عند مستوي داللة  بین متغیرات ) ٠٫٠٥(عالقة ارتباطیة دالة إحصائیا
ودور األسرة ) المھنة- الدخل الشھري-لحالة االجتماعیةا- العمر–الجنس(

من الناحیة البیئیة في توفیر البیئة المنزلیة المناسبة لمرضى التصلب 

، كما وجدت الباحثة ندرة االبحاث التي تتعلق اللوحيالعصبي المتعدد 
وتوصي الباحثة بإجراء المزید من . بھذا المجال وخاصة باللغة العربیة

دراسات واألدبیات التي تتعلق بالبیئة السكنیة المناسبة االبحاث وال
المتعدد لتوضح االحتیاجات السكنیة االزمة  عصبيلمرضى التصلب ال

حالیا ومستقبال لترتیب البیئة السكنیة لجعلھا مالئمة لمعیشتھم وانشطتھم 
وتكون باللغة العربیة خاصة واجراء المزید من الدراسات وعملیات 

تقییم االثار االجتماعیة والبیئیة لمرضي التصلب المسح الطولي ل
  .العصبي

 :Recommendationsتوصیات البحث 
ھذه الفئة واسرھم  إلرشادوضع كتیبات توعیة باللغة العربیة  - 

والمتعاملین معھم لتوضح االحتیاجات السكنیة االزمة حالیا 
تھم ومستقبال لترتیب البیئة السكنیة لجعلھا مالئمة لمعیشتھم وانشط

  . الخاصة
اجراء المزید من الدراسات وعملیات المسح الطولي لتقییم االثار  - 

  . البیئیة واالجتماعیة لمرضي التصلب العصبي
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