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 ملخص.
لذلك عند حدوث أى مرض يؤثر .الصحة بمعناها العام أهم وأغلى مالدى اإلنسان  أواًل: مشكلة الدراسة :

فاإلنسان هو كل  .صورة أو بأخرى على جوانب الحياة المختلفة لإلنسان ، بل وعلى أسرته والمحيطين بهب
تصيب  التى مراضمن األمجموعة  متكامل فى عناصره العقلية والجسمية والنفسية ،األمراض الروماتيزمية هى

. فتصيب األمراض الداخلية ولة عن ربط ودعم األعضاء وأجزاء الجسمئواألنسجة المس المفاصل والعضالت
المزمنة اإلنسان بصورة تدريجية فى مراحلها األولى. لذا نجد أن أصحابها قد يتأخرون فى البحث عن المعونة 
الطبية وطلب الرعاية الالزمة لحماية أنفسهم ، وهذا ما يجعل المتخصصين فى العلوم الطبية يفسرونها بأنها 

تواجه المريضات مشكالت اضطراب العالقات االجتماعية التى يتعرضن  المشكالت التىأمراض اجتماعية. ومن 
 .فى نطاق العمل( ولها )داخل األسرة 

إن الخدمة اإلجتماعية كمهنة إنسانية يتمحور اهتمامها فى العنصر األساسى على  :ثانيًا:أهمية الدراسة
لدراسات فى الخدمة اإلجتماعية التى اإلنسان للعمل على تنمية قدراته ومساعدته ، ونتيجة لندرة البحوث وا

تناولت موضوع مرض االلتهاب العضلى الليفى )الفيبروميالجيا( في حدود علم الباحثة لهذا الموضوع وبالتالى 
 قد تسهم هذه الدراسة فى إثراء الجانب النظرى الخاص بهذا الموضوع.

 فهوم مرض االلتهاب العضلى الليفى مفهوم المشكالت االجتماعية . )ب( م أ(:)ثالثًا: مفاهيم الدراسة
تحديد مشكالت اضطراب العالقات  تنطلق هذه الدراسة من الهدف الرئيس التالى:  رابعًا: أهداف الدراسة:

 اإلجتماعية لمريضات االلتهاب العضلى الليفى )فيبروميالجيا( و دور الخدمة االجتماعية فى التخفيف من حدتها.
ما مشكالت اضطراب العالقات اإلجتماعية لمريضات االلتهاب العضلى الليفى   :خامسًا: تساؤالت الدراسة

 )فيبروميالجيا( و دور الخدمة االجتماعية فى التخفيف من حدتها؟
منهج  -2نوع الدراسة: الدراسة تنتمى الى نمط الدراسات الوصفية.  -1سادسًا: اإلجراءات المنهجية :

تعتمد  أدوات الدراسة -3هج العلمى باستخدام منهج المسح اإلجتماعى.: تعتمد هذه الدراسة على المن الدراسة
الدراسة الحالية على مقياس لمشكالت اضطراب العالقات اإلجتماعية داخل األسرة وفى نطاق العمل لمريضات 

: المجال البشرى مجاالت الدراسة : أ( المجال المكانى : مستشفى الهالل بالقاهرة ، ب( -4االلتهاب العضلى 
فترة  :بات بمرض االلتهاب العضلى الليفى ج( المجال الزمنىالمصا اتضيفى عدد المر  يتمثل المجال البشرى

 .جمع البيانات 
فى نطاق العمل(  –مشكالت اضطراب العالقات اإلجتماعية )داخل األسرة أكثر  سابعًا : نتائج الدراسة:

) مشكالت اضطراب العالقات اإلجتماعية أنفسهم لمريضات االلتهاب العضلى الليفى من وجهة نظر المرضى 
 ،2887بمتوسط وزنى  ايجاد صعوبة فى توضيح طبيعة المرض ألسرتهن أعلى الدرجات تتمثل فى داخل األسرة(

، أقل الدرجات  فى الشعور بأنها عبء على  2875بمتوسط وزنى  ثم صعوبة اتخاذ قرارات تخص أسرتهن
أعلى الدرجات تتمثل  الت اضطراب العالقات اإلجتماعية فى نطاق العمل()لمشك، 1882بمتوسط وزنى  أسرتها

ثم أخشى من عدم القدرة فى  2889 بمتوسط وزنى فى  ايجاد صعوبة فى توضيح طبيعة المرض لرؤساء العمل 
أقل الدرجات فى االفتقاد الى التشجيع فى  2886بمتوسط وزنىالحصول على وظيفة تتالئم مع ظروفى الصحية 

 .2833 بمتوسط وزنى مل من رؤسائىالع
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Faculty of the Social Work - Department of Social Work Fields 

Research entitled: Problems of disturbance of social relations in patients with 

fibromyalgia and the role of social work in alleviating their severity 

 By  Shimaa  Moustafa Mohammed   (  

First : Study Problems: health in its general sense is the most important and most 

expensive human possession, so when any disease affects , one way or another, on 

different aspects of human life, and even on his family and those around him. The 

human being is a fully integrated being in his mental, physical, psychological and 

spiritual elements. Rheumatic diseases are a group Diseases affecting the joints, 

muscles and tissues responsible for connecting and supporting organs and internal 

body parts. Chronic diseases affect human gradually in its early stages  , so we find 

that their patients  may be late in seeking medical aid and seeking care to protect 

themselves. This is what makes specialists in medical sciences they interpret such 

diseases  as social diseases.One of the problems that patients face  is problems of 

social relations disorders that they experience (within the family and at work) . 

 Second: The importance of the study: the social work as a human profession focuses 

its attention on the basic elements of the human to work on developing his capabilities 

and his assistance  . As a result of the scarcity of research and studies in the social 

service  that dealt with the topic of (fibromyalgia)  within the limits of the 

researcher’s knowledge of this topic , thus  this  study  may contribute in  enriching  

the theoretical aspect of this topic.  

Third: Study concepts: (a) the concept of social problems. (b) The concept of 

fibromyalgia. 

Fourth: Objectives of the study: this study is based on the following main objective: 

Identifying problems of social relations disorder for patients with fibromyalgia and 

the role of social service in alleviating them. 

Fifth: Study questions: What are the problems of social relations disorder for patients 

with fibromyalgia and role of social service in alleviating them?    

Sixth: Methodological procedures:1- Study type: The study belongs to the pattern of 

descriptive studies. 2- Study methodology: This study relies on the scientific method 

using the method of social survey.3 - Study tools: the current study based on a scale  

measuring  problems of social relations disorder within the family and work for 

patients of fibromyalgia  4 - Study fields: a) location: Alhelal hospital at Cairo, b) 

Human domain: represented by the number of patients with fibromyalgia  c) time 

domain : data collection period. 

Seventh: Results of the study: the most common  problems of social relations 

disorders (within the family – at work) for patients with fibromyalgia from the 

viewpoint  of the patients themselves (problems of social relations disorder within the 

family) the highest degree of difficulty in clarifying the nature of the disease to their 

family at an average weight 2.87, then the difficulty of taking decisions regarding 

their families with an average weight of 2.75, the lowest score is feeling to be a 

burden on their families  with an average weight of 1.82, (for problems of social 

relations disorder at work) the highest score is to find  difficulty  to clarify the nature 

of the disease to the heads of work with an average weight of 2.89 and then the fear of 

not being able to get a job that fits my health conditions with an average weight of 

2.86  the lowest grade is lack of encouragement at work from my supervisors with an 

average weight of 2.33. 
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 أواًل : مشكلة الدراسة :

الصحة بمعناها العام أهم وأغلى مالدى اإلنسان لذلك عند حدوث أى مرض يؤثر بصورة 
أو بأخرى على جوانب الحياة المختلفة لإلنسان ، بل وعلى أسرته والمحيطين به فاإلنسان هو كل 

 .(1)والنفسية والروحيةمتكامل فى عناصره العقلية والجسمية 
كما تسعى المجتمعات المختلفة إلى تنمية مواردها البشرية والمادية لما لتلك الموارد من 
أهمية فى بناء وقيام أى مجتمع، ويعتبر المورد البشرى أو العنصر البشرى أساسًا ألى مجتمع 

المجتمع المادية، لذلك لن ألنه يساهم فى تنميته وتطويره ، ويقوم المورد البشرى باستثمار موارد 
يقوم أى مجتمع من غير أفراده ، وعند إصابة المورد البشرى أو العنصر البشرى بأى مرض 
يؤثر ذلك على أدائه فى العمل ويقل اإلنتاج بل ومن الممكن أن يختفى اإلنتاج لذلك المجتمع ، 

ى شتى الجوانب )االجتماعية ولذلك تهتم المجتمعات المتقدمة بقيمة المورد البشرى واالهتمام به ف
 الجسمية(. –العقلية  –النفسية  –

واألنسجة  مجموعة أمراض تصيب المفاصل والعضالت األمراض الروماتيزمية هى
 .(2)ولة عن ربط ودعم األعضاء وأجزاء الجسم الداخليةئالمس

وعة من يمكن أن يتم تقسيمها الى مجممن األمراض المزمنة و  يةاض الروماتيزموتعتبر األمر 
 :(3) على سبيل المثال األقسام

 .أمراض النسيج الضام الجهازية -1
 االلتهاب العضلى الليفى . -2
 . يةاألوعية الدموية الروماتيزم التهاب -3
 )مثل االلتهاب الصديدى(. التهاب المفاصل الذي ينتج عن العوامل اإلنتانية -4
 . و دموية أيضيةو مراض الروماتيزمية التي ترافق أمراض غدية األ -5
 . الغضاريف و العظام و االمراض الوراثية أمراض  -6
 . األمراض الروماتيزمية االخرى المتنوعة -7

وتعرف األمراض المزمنة بأنها تلك األمراض التى تالزم اإلنسان فترة طويلة فى حياته والتى 
ونفســـية واجتماعيـــة  تحـــدث لـــه تـــأثيرًا مباشـــرًا علـــى صـــحته العامـــة ، وتســـبب لـــه مشـــكالت صـــحية

 .(4)واقتصادية 
تصيب األمراض المزمنة اإلنسان بصورة تدريجية فى مراحلها األولى لذا نجد أن أصحابها ف

قد يتأخرون فى البحث عن المعونة الطبية وطلب الرعاية الالزمة لحماية أنفسهم ، مما يؤدى الى 
صصين فى العلوم الطبية يفسرونها مد جذورها فيهم ، والتأثير على صحتهم وهذا ما يجعل المتخ

 .(5)بأنها أمراض اجتماعية
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وسوف تتطرق الباحثة إلى دراسة نوع من أنواع األمراض الروماتيزمية وهو مرض 
)فيبروميالجيا( نسبة الى زيادة عدد المرضى المصابين بهذا المرض  االلتهاب العضلى الليفى

 أكثر من الذكور. عن األنواع اآلخرى ونسبة اإلناث المصابة بالمرض
 
 

       

 :وأكدت إحصاءات عن اعداد مرضى االلتهاب العضلى الليفى )فيبروميالجيا( بمستشفى الهالل
 2118  2117 2116 2115 2114 2113 السنة

 4127 3871 3611 3157 2131 1926 أعداد المرضى
ميالجيا( ، إلى تزايد أعداد المرضى المصابين بمرض االلتهاب العضلى الليفى )فيبرو 

وترتفع نسبته عامًا بعد آخر ، ويؤثر هذا المرض على المرضى فى الكثير من الظروف 
 المحيطة بهم مثل اضطراب العالقات اإلجتماعية.

لذلك وجب التعرف على تلك المشكالت التى قد يتعرضنا لها المريضات بعد اإلصابة 
 بالمرض على سبيل المثال :

ر، صعوبة في اتخاذ القرا، في أداء األدوار االجتماعية ةصعوب تهم ،مط حيافى أسلوب ن تغير
ى اضطراب انفعال، حدوث مشكلة االعتماد على اآلخرين، مشكالت العزلة والشعور بالوحدة

التى  الغذائيةو  لدوائيةاباألنظمة  ى، تعرضهم للمشكالت االقتصادية، عدم التزامهموسلوكى نفسو 
، درة على التحكم في الضغوط ومشاعر القلق والخوفعدم القوصفها وأشار بها الطبيب، 

 .المحيطينتهم مع مرتبطة بعالق مشكالت
 مشكالت اضطراب العالقات االجتماعيةفمن ضمن المشكالت التى تواجه المريضات 

قد )داخل األسرة أو مع االقارب واألصدقاء والجيران أو فى نطاق العمل( التى يتعرضنا لها 
ات االجتماعية على سبيل المثال كاضطراب العالقة بين المريضة المريض تضطرب عالقات

وزوجها بسبب المرض وقد تضطرب العالقة بين المريضة وأبنائها بسبب انشغالهم بظروف 
بأسرتها  ة المريضةسوء عالقالحياة وعدم تقديم االهتمام الكافى للمريضة من أحد الوالدين وقد ت

على إشباع  االمعتادة، ومن ثم يعوق ذلك قدرته ام بأعمالهستطيع القياتال  ةن المريضوذلك أل
 .ويؤدى ذلك إلى ظهور المشكالت المختلفة خاصة ألفراد األسرة اوأفراد أسرته ىه احتياجاتها
) إجتماعيًا ونفسيًا وماديًا ومعنويًا( فتأثير  األسريةقد يؤثر المرض على العديد من جوانب الحياة ف

 .(6)نظام الحياة األسرية إلىريض فقط بل يمتد المرض ال يقتصر على الم
ا وذلك لعدم جيرانهأصدقائها و و  اقاربهألتشمل  تلك االضطرابات فى العالقات االجتماعية قد تمتدو 

مساعدتهم أو السؤال عنها أوتجاهلها فى بعض االحيان وعدم تقديم العون الالزم الذى قد يسهم 
 أداءعلى أيضًا  العدم قدرتهلعالج والعملية العالجية و فى رفع روحها المعنوية واستكمال خطة ا

  ًا.جتماعيعنهم ا قد تنعزل ةضين المر أالى  باإلضافة همنحو  اماتهالتز ا
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ومن ضمن اضطرابات العالقات االجتماعية للمريضات فى العمل أن العمل اليتكفل بالعالج 
ء مع المريضة فى مساعدتها على كاماًل و آخر اليتكفل بالعالج مطلقًا، عدم تعاون بعض الزمال

إنهاء األعمال المكلفة بها، وعدم السؤال على حالتها الصحية بشكل منتظم، عدم إعطاء 
المريضة أجازة الستكمال العملية العالجية، التعرض للفصل من العمل بسبب الغياب المتكرر، 

فر لهن األجر ألنهن لم إعطاء المريضة أجازة بدون أجر، فى حالة مرضى العمالة اليومية اليتو 
يذهبنا الى العمل فاألجر مرتبط بالعمل، قد اليتناسب العمل مع قدرتهن بعد المرض، التعب 

 المعرضين له من أقل مجهود مبذول.
وعنوانها معايير  (7112حيث أثبتت دراسة الكلية األمريكية لألمراض الروماتيزمية)

: (0)" " تقرير لجنة معايير المراكز المتعددة يا(مرض االلتهاب العضلى الليفى)فيبروميالجتصنيف 
حالة لديهم  293حالة للتطبيق عليهم فى تلك الدراسة  تم تقسيمهم إلى  558حيث تم اختيار 

حالة لهم نفس  265مرض االلتهاب العضلى الليفى )الفيبروميالجيا( ومجموعة ضابطة عددهم 
والنوع وبعد المقارنة تم اكتشاف أن صفات المجموعة المريضة من نفس المرحلة العمرية 

األعراض والعالمات للمرضى منتشرة فى جميع أنحاء الجسم ووجدوا نسبة االلم فى الحاالت 
 المصابة 

( ، كما تم التوصل %69811( وبالنسبة للمجموعة الضابطة نسبة من لديهم ألم )  9786%) 
 : الى صفات مرض االلتهاب العضلى الليفى )الفيبروميالجيا(

 المرضى لديهم االلم منتشرة بالجسم. -1
 موضع محدد لأللم. 18موضع من  11عند الضغط على مواضع األلم يزيد األلم فى  -2
اليوجد لدى المرضى تغيرات فى التحاليل او األشعة المجراة لهم ، أى ان المرض لم يتم  -3

 األشعة (.    –اثبات بوجوده ) التحليل 
بعنوان المظاهر النفسية لدى مرضى  (7115وغان)دراسة عائدة دوتناولت 

لدي مرضى  ةللتعرف على تواجد االضطرابات النفسي ةصممت هذه الدراس: (8)الفيبروميالجيا
 ةواالضطرابات النفسي ةالحياتي اتبين الضغوط ةالفيبروميالجيا كذلك للكشف على عن العالق

بروميالجيا مع ثالثين امراه سويه او مريضه من مرض الفي 31ورنت استجابات قلهؤالء المرضى 
تضمنت مقياس بيك المعرب و مقياس القلق و مقياس  ةمقاييس نفسي 4ستخدام مضابطه وذلك ب

ن مرضى الفيبروميالجيا أاشارات نتائج المقارنه ب، فالحياتيه ومقياس التوهم المرضي  اتالضغوط
لى من أع ةه المقاييس االربععلى هذ ةحصائيإ ةبشكل ذو دالل ةقد حصلوا على درجات عالي

عراض أ مرضى الفيبروميالجيا لديهم اعراض نفسيه تضمنت بأن الضابطه واشارت  ةالمجموع
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دالله احصائيه ذات الى وجود ارتباطات  النتائج ايضاً ت القلق واالكتئاب والتوهم المرضي واشار 
 ميالجيا.الفيبرو بين الضغوط الحياتيه وظهور سمات االكتئاب والقلق لدي مرضى 

 جامعة أريزوناب (0227)وجون رايش  أليكس زوترا و دافيس ىمار دراسة  أوضحت نتائج كما
 مرض من ةمزمن من اآلم الالتى يعانين اإلجهاد بين النساءوعنوانها قابلية اإلصابة بالتوتر و 

نوعين من  مقارنة بين أولهما :: تناولت هذه الدراسة دراستين :  (9)خشونة المفاصليا و جفيبروميال
سيدة  111خشونة المفاصل وتم التطبيق على  -2الفيبروميالجيا  -1أمراض الجهاز الحركى 

حالة من السيدات مصابة بمرض  51عام فوجدوا أن  78عام الى  51أعمارهن مابين ال 
حالة من السيدات مصابة بألم نتيجة خشونة متقدمة بمفصل الركبة ومن  29الفيبروميالجيا و 

حالة من السيدات لديهن ألم نتيجة خشونة بمفصل الركبة  22جراء عملية جراحية لهن و المقرر إ
وهن تحت العالج التحفظى وليس من المقرر لهن إجراء عمليات جراحية ، ووجد مجروا الدراسة 
أن السيدات االتى لديهن أعراض مرض الفيبروميالجيا والسيدات االتى لديهن ألم نتيجة خشونة 

ن المقرر إجراء عملية جراحية لهن لديهن نفس درجة األلم وأعلى من الفئة الثالثة التى بالركبة وم
تم التطبيق عليها ، كما أن وجد أن السيدات المصابة بمرض الفيبروميالجيا لديهن اضطرابات 
نفسية وعاطفية وحالتهم الصحية متدنية وليس لديهن أى طاقة إيجابية كما أن لديهن ظروف 

تدنية و أكثر الفئات استخدامًا لألدوية المسكنة لأللم أكثر من الفئة التى سوف تجرى إجتماعية م
 عملية جراحية

سيدة من الفئة العمرية ما بين  41تمت المقارنة بين المزاج السيئ و التوتر فى  ثانيهما :
سيدة  21سيدة لديهن أعراض مرض الفيبروميالجيا و  21عام وجدوا أن  74عام حتى  37
هن أعراض خشونة وهؤالء السيدات تم اختيارهن بطريقة عشوائية ولم يتم مقارنتهن ببعض بل لدي

تم وضع مجموعة ضابطة عشوائية ومقارنتها مع كل فئة على حدى ثم تم عمل مقابالت 
شخصية فردية مع الثالثة مجموعات تم فيها تعريضهم لظروف ومواقف شخصية ضاغطة  لمدة 

بالتوتر وتم التوصل الى أن األلم يزيد حدته ويحدث تقلب بالمزاج و  دقيقة  تدعو لتصيبهن 31
 الحالة النفسية تزداد سوءًا فى مرضى الفيبروميالجيا أكثر من مرضى الخشونة.           

بعنوان  ( 0221نتائج دراسة بارتيلس و جاكوبسين و آخرون )فكذلك أشارت 
 مرض تميزي : (11)؟ رق بين الجنسينهل تفسر الف نتشارالالتشخيص واو  ياجفيبروميال

عوامل الجينية التسبب تقد ، و  9إلى1من  هي اإلناثالى  نسبة الذكوربأن فيبروميالجيا 
 ، وربما تكون هناك مجموعات فرعية يمكنظهور المرض والهرمونية والبيئية والسلوكية في 

يض ) جنس المريض( ويعزى التفاوت فى نسبة ظهور المرض إلى اختالف نوع المر  ،هاتعالجم
 Pain) نتيجة اإلختالف فى درجة اإلحساس باأللم الجنسين جزئيا  ويمكن تفسير الفرق بين
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threshold) على مناطق متعددة بالجسم فى اختبار األلم ويمثل الضغط بين الجنسين وذلك عند
 المرض. جزءا من تشخيصذلك االختبار 

: بأن انتشار (11) وميالجيا األمريكيةفكل ما سبق اتفق مع الجمعية الوطنية للفيبر 
ويؤثر هذا االضطراب على ما ،  شيوعاً  ةم المزمنالواحد من أكثر حاالت اآل ويا هجفيبروميالال

الذين يعانون من عدد سكان العالم  ويقدر ،ماليين شخص في الواليات المتحدة 11يقدر بنحو 
 %75بنسبة من في النساء  انتشاراً  أكثرالمرض في حين أن ،  ٪6و  3يتراوح بين هذا المرض 

ويصيب المرض أيضًا النساء،  من أغلبهم هيعانون من فالذين من الحاالت المصابة، % 91الى 
 في األسر بين األشقاء أويحدث وغالبا ما ،  الرجال واألطفال من جميع الجماعات العرقية

، ولكن اإلصابة ترتفع اماً ع 51إلى  21يتم التشخيص بين سن  هعادال وفى األمهات وأطفالهن
يصابون  من البالغين ٪8ما يقرب من وأن ،  81بحلول سن يزيد مع التقدم في السن بحيث أنه 

 يا.جفيبروميال حول مرضالكلية األمريكية لتصنيف الروماتيزم لدراسات  و ذلك طبقاً  به
لالستيضاح لذلك تعين على الباحثة مقابلة الخبراء وهم أطباء األمراض الروماتيزمية 

ضات من مشكالت مع هذا المرض وأوضحت نتيجة المقابالت يحول هذا المرض وما يقابل المر 
 أن المشكالت التى تواجه المريضات نفس المشكالت التى تناولتها المريضات عن أنفسهن .

مزمن في  ألم حالة مرضية تتميز بانتشار هو (ياجفيبروميالفااللتهاب العضلى الليفى )ال
 .(12)أماكن متعددة من الجسم مع استجابة شديدة ومؤلمة عند الضغط

كما أن المرض مركب فى التشخيص والعالج وله أعراض قد تكون جزءًا من أمراض 
، ولكن لمجهو ه و أخرى أو تتداخل مع أعراض أمراض أخرى، وهو مرض غير معروف سبب

 .(13)بيئيةالحيوية، و العصبية الجينية، النفسية، العوامل اليعتقد أنه ينتج من مجموعة 
هناك أدلة و  االلتهاب العضلى الليفى )فيبروميالجيا( من األمراض المزمنةمرض  عتبري

تشير إلى أن العوامل البيئية وجينات محددة تزيد خطر اإلصابة بمرض االلتهاب العضلي 
االضطراب مرتبطة أيضا بعدة متالزمات وظيفية جسدية أخرى و  نفسها و هذه الجينات  ىمتفشال
 .(14)كتئابياال

حيث تعانى مريضات االلتهاب العضلى الليفى )فيبروميالجيا( من اضطرابات فى 
العالقات االجتماعية تؤثر عليهن عند إصابتهن بالمرض ويؤدى ذلك الى عدم قدرتهن على أداء 
وظائفهن بشكل متكامل واستمرارهن فى الشكوى من التعب واإلجهاد وعدم القدرة على أداء المهام 

لموكلة إليهن أو المسندة إليهن سواء كانت مهنية أو شخصية وكذلك أيضًا أثبتت الدراسات ا
 العلمية والعملية أن أغلب من يصاب به من اإلناث.

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%84%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%84%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B6%D8%B7%D8%B1%D8%A7%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%83%D8%AA%D8%A6%D8%A7%D8%A8%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B6%D8%B7%D8%B1%D8%A7%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%83%D8%AA%D8%A6%D8%A7%D8%A8%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B6%D8%B7%D8%B1%D8%A7%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%83%D8%AA%D8%A6%D8%A7%D8%A8%D9%8A
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مقدمة للمرضى " ياجفهم فيبروميالوعنوانها (  0276كما أوضحت دراسة نهاد على )
الجسم فى آالم بمزمن مرتبط  طرابباض مصابونفيبروميالجيا أن مرضى ال: (10)"ومقدمي الرعاية
مجموعة متنوعة من االضطرابات المرض ليس شرطًا لعلى الرغم من أن . و وعدم الراحة

، بعض األعراض نفسها ونمتلكالمرضى قد ي العصبية األخرى أو حتى التهاب المفاصل، فمن
 %3 ديرات إلى أنماليين أمريكي يعانون من الفيبروميالجيا، وتشير التق 11وهناك ما يقدر بنحو

وقدرت التكاليف الطبية للعالج إلى . من سكان العالم لديهم أعراض الفيبروميالجيا  %6إلى 
 متقدمةفيبروميالجيا ليست  أعراض هو أن جانب فقدان اإلنتاجية بمليارات الدوالرات والخبر السار

 ،الوقتحالتهم مع يعانون من األعراض يمكن أن تتحسن  الذين كثير من المرضىو وليست قاتلة 
تثقيف كل من المرضى ومقدمي الرعاية على حد سواء لألعراض  ساعد هذا الموضوع علىو 

كما أنه يقدم  ومعالجة النهوج التقليدية والبديلة فيبروميالجياالواألسباب المحتملة والعالجات ونتائج 
س فقط على العلم والطب وهو يركز ليى، إمكانيات التعافمعرفة التوجيه لمن يسعون إلى التفاهم و 

 اً قدم نصائحوي بعد التشخيصالمرض  ولكن أيضا على العيش بشكل جيد مع وراء فيبروميالجيا
نه أ زعمعن تقديم المشورة لمقدمي الرعاية، واألسرة، واألصدقاء، و  لتعديالت نمط الحياة، فضالً 
 يساء فهمه . هذه الحاالت و أماًل لماعلى استجابة  يوفر في نهاية المطاف دليالً 

ح هناك أعراض أخرى باإلضافة إلى األلم وهذا ما يدعو إلى إطالق مصطلكما أن 
األعراض األخرى تشمل: الشعور بالتعب ض، و على هذا المر  ليفى(العضلي ال االلتهابمتالزمة )

وسجلت كذلك حاالت  ،، تيبس المفاصلاضطراب النوم إلى حد التأثير في األنشطة االعتيادية،
يا جكثيَرا ما ترتبط الفيبرومال،  والقولون المثانة اضطرابات، (12) تعاني من صعوبة في البلع

ال يعاني ، و ما بعد الصدمة اضطرابك ات التوتراضطرابكتئاب والقلق و بالظروف النفسية كاال
 .(10)جميع المصابين من كل األعراض مجتمعة

اإلصابة ر ينات محددة تزيد خطهناك أدلة تشير إلى أن العوامل البيئية وجكما أن  
وهذه الجينات عينها مرتبطة أيضا بعدة متالزمات وظيفية  الليفىالعضلي  االلتهاببمرض 

العضلي  االلتهابأدمغة األشخاص الذين يعانون من ، و االضطراب االكتئابيمثل جسدية أخرى 
ولكن أو األصحاء، اختالفات بنائية ووظيفية مقارنة باألشخاص السليمين لديهم تظهر  الليفى

اتجة عن سبب ضمني يا أو نجألعراض الفيبرومال كون هذه االختالفات الدماغية هي المسببة
هناك دراسات تقترح وجود عالقة بين هذه االختالفات و و  ،مجهول أخر يعد أمًرا غير واضح

 .(.1)توتر في مرحلة الطفولة أو حاالت التوتر المزمنة والشديدة
البناء بعنوان  (0271)فوزمديانو -إريكا بريونيسهذا وقد تناولت نتائج دراسة 

بدولة  والمهنيين والمرضى مسئولينيا كمشكلة صحية من وجهة نظر الجاالجتماعي للفيبروميال

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B6%D8%B7%D8%B1%D8%A7%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%88%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B6%D8%B7%D8%B1%D8%A7%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%88%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AB%D8%A7%D9%86%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AB%D8%A7%D9%86%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%88%D9%84%D9%88%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%88%D9%84%D9%88%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B6%D8%B7%D8%B1%D8%A7%D8%A8_%D9%85%D8%A7_%D8%A8%D8%B9%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AF%D9%85%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B6%D8%B7%D8%B1%D8%A7%D8%A8_%D9%85%D8%A7_%D8%A8%D8%B9%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AF%D9%85%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B6%D8%B7%D8%B1%D8%A7%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%83%D8%AA%D8%A6%D8%A7%D8%A8%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B6%D8%B7%D8%B1%D8%A7%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%83%D8%AA%D8%A6%D8%A7%D8%A8%D9%8A
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=ar&rurl=translate.google.com&sl=en&sp=nmt4&tl=ar&u=https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/%3Fterm%3DBriones-Vozmediano%2520E%255BAuthor%255D%26cauthor%3Dtrue%26cauthor_uid%3D28333581&usg=ALkJrhiiV_hrxzRPJHxdSrnVEsbzlXFkzw
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النساء  هو مرض مزمن مؤلم، يعانيمرض االلتهاب العضلى الليفى)فيبروميالجيا( :  (.1)أسبانيا
ف الذى وكان الهد .هيكل العظميالعضالت ب منه بنسبة كبيرة. وتشتمل األعراض على ألم

من وجهة نظر السياسات الصحية  للمرضستكشاف البناء االجتماعي تسعى له الدراسة ا
 ، فاشتملت الدراسة على الدراسات والمرضى، والمهنيين الصحيين المشاركين في الرعاية الطبية

 ئىمقابلة مع أخصا 12يا و جفيبروميال ةمريض 16مقابلة شخصية مع  28شملت فنوعية ال
ا يفتقر مرض االلتهاب العضلى إسبانيى لنتائج إلى أنه فارت اش، فأ حية في إسبانياالرعاية الص

المجاالت السريرية والمهنية، وفي  ىفو السياسات  ىف به إلى االعتراف الليفى)فيبروميالجيا(
ولم تتخذ السياسة الصحية الدولية بعد خطوات تعكس ظهور هذا  ، الدائرة االجتماعية للمرضى

لمرضى االلتهاب العضلى الليفى)فيبروميالجيا( رعاية ، و تقديم  تم تشخيصه مؤخرا المرض الذي
إلى اإلحباط بين المتخصصين في الرعاية الصحية وأدى ذلك  - النساءذين اكثرهم من ال -

كما أن المرضى يتطلعون الى  ،عالج حازم لهذا المرضمن وجود واليأس بين المرضى أنفسهم، 
األسباب التي أدت ، و في المجال العام أو في القطاع الخاصكان ليومية، سواء ا القيام بواجباتهم

في و   إلى اإلحباط لدى الرجال أو النساء تختلف تبعا لألنشطة التي يتم تكليفهم بها اجتماعيا
زيادة تدريب وتوعية مقدمي ويجب  يجب اإلهتمام به أمر مشكلة صحة المرأةفالممارسة العملية، 
 طبيعة المرض وما يواجهه المرضى من ظروف اجتماعية.م هف ية حولالخدمات الصح

تهدف الخدمة االجتماعية فى المجال الطبى الى استعادة كفاءة المريض كأى انسان ف
وان تكون لديه القدرة على التطور والنمو ، قادر على اداء دوره ووظيفته االجتماعية بنجاح

الطبية الى ربط المستشفى بالمجتمع المحلى لالستفادة الخدمة االجتماعية أيضًا تهدف ، و السريع
  .بكافة االمكانيات المتاحه لدعم الخدمة الطبية واالجتماعية

فتأتى أهمية الخدمة اإلجتماعية ودورها فى التعرف على مشكالت مريضات االلتهاب 
دوار )فيبروميالجيا( من خالل أخصائى اجتماعى يستطيع استخدام كافة األ العضلى الليفى

 واالستراتيجيات والتكنيكات .
وعنوانها تأثيرات استخدام  (21) (George james 7186دراسة )جورج جيمس وضحت فأ

السواعد األقران لتيسير تكيف الطالب مع البيئة المدرسية الخارجية )االستشارة( : عدد الطالب 
وقد قسموا إلى فئتين:  (12-9طالب من ثالثة مدارس ثانوي ة كانت درجاتهم  ) 81المشاركون 

الطالب الجدد في رابطة الدول الكاريبية والطالب الذين حضروا الرابطة لمدة سنة أو أكثر وكان 
الهدف من هذه الدراسة هو تحديد آثار استخدام السواعد األقران لتيسير تعديل تكيف الطالب في 

اعد األقران يمكن أن يساعد اظفرت النتائج عن أن برنامج السو  البيئة المدرسية في الخارج و
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طالب المدارس الثانوية على التكيف بكفاءة أكبر مع الموقف جديد، وقدمت توصيات الجراء 
  مزيد من الدراسات والتطبيقات.

 المريضاتفي  نا يجب على األخصائي االجتماعي التركيز على جوانب القوة فه
القادرة على مواجهة المواقف  متلك الذاتت مريضة، حيث أن كل  تلك الجوانب واستثمار

، ويسعى األخصائى للعمل مع المريضات فى مواجهة الضغوط والتوترات والمشكالت 
واالضطرابات فى العالقات االجتماعية التى قد يتعرضن لها مريضات االلتهاب العضلى الليفى 

 ) فيبروميالجيا( و العمل على التخفيف من حدتها.
 جامعدة الملدك سدعودمرضدى الرومداتيزم بالسدعودية ) لرعايدة هذا وأشارت الجمعيدة الخيريدة

لتوعيددة بأهميددة التشددخيص المبكددر لألمددراض الروماتيزميددة وأثرهددا فددي بمديندة الريدداض( بحملددة ل
جلسـات حواريـة جماعيـة  شـهدت الحملـة: (21)بعنـوان رومـاتيزم (0271) تحسين حيداة المصدابين،

هم لتبادل التجارب والدعم النفسـي الـالزم لمسـاعدتهم مغلقة للمصابين باألمراض الروماتيزمية وذوي
على التعـايش مـع المـرض بشـكل سـليم ، باإلضـافة إلـى مسـابقة تصـوير فنـي تعبـر عـن األمـراض 

وتهــدف الجمعيــة مــن خــالل إطالقهــا لهــذه الحملــة إلــى رفــع  الروماتيزميــة وفــق معــايير متخصصــة
جـــراءيـــة التشـــخيص المبكـــر، مســـتوى الـــوعي الصـــحي العـــام بـــالمرض والتأكيـــد علـــى أهم المســـح  وا 

الطبــي فيمــا يخــص أمــراض الرومــاتيزم فــي مختلــف منــاطق ومرافــق المملكــة وبالتــالي التقليــل مــن 
علـى  (الماديـة والصـحية والنفسـية واالجتماعيـة) مثـل األمـور مضاعفات وتبعـات تـأخر التشـخيص

المجــال الصــحي الخاصــة  العــاملين فــي ىوتســعى الحملــة إلــى رفــع مســتوى ثقافــة ووعــ،  أمــد بعيــد
وأحدث طرق عالجهـا والتعامـل معهـا، باإلضـافة إلـى تركيزهـا بشـكل كبيـر  يةمراض الروماتيزمباأل

 .على الحفاظ على صحة المرأة فيما يتعلق باألمراض الروماتيزمية
 :   (Importance of the study)ثانيًا : أهمية الدراسة

هتمامها فى العنصر األساسى على اإلنسان ا حور إن الخدمة اإلجتماعية كمهنة إنسانية يتم -1
 للعمل على تنمية قدراته ومساعدته.

 تنبع أهمية الدراسة من التزايد المستمر في أعداد مرض االلتهاب العضلى الليفى -2
( وفقًا لإلحصائيات عام 4127)فيبروميالجيا( عامًا بعد عام، حيث يبلل عدد المرضي بـ )

 فى مستشفى الهالل. 2118
رة البحوث والدراسات فى الخدمة اإلجتماعية التى تناولت موضوع مرض االلتهاب ند -3

العضلى الليفى )الفيبروميالجيا( في حدود علم الباحثة لهذا الموضوع وبالتالى قد تسهم هذه 
 الدراسة فى إثراء الجانب النظرى الخاص بهذا الموضوع.
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ؤثر على العالقات االجتماعية مرض االلتهاب العضلى الليفى)الفيبروميالجيا( مرض ي -4
 للمريضات.

 ( :(Concepts of the studyثالثًا: مفاهيم الدراسة 
 ( مفهوم المشكالت االجتماعية.أ) 
 ( مفهوم مرض االلتهاب العضلى الليفى )فيبروميالجيا(.ب)

 )أ(: مفهوم المشكالت االجتماعية:  
لعلوم االجتماعية تعرف المشكلة في القاموس الشامل لمصطلحات ا*المشكالت االجتماعية: 
كل موقف اجتماعي يتطلب تغييرًا إلى أفضل  وهي ظاهرة  -1االجتماعية على أنها 

موقف يؤثر في عدد كبير من األفراد حيث يعتقدون أو  -2اجتماعية ذات طابع خاص. 
ا يعتقد اإلفراد اآلخرون في المجتمع بأن هذه المواقف هي مصدر الصعوبات والمساوئ، وهن
 (22)تبدو المشكلة االجتماعية موقفًا موضوعيًا من جهة وتفسيرًا اجتماعيًا ذاتيًا من جهة أخرى

على أنها " تفاوت أو تناقض مدرك بين  Merton *المشكالت االجتماعية : يعرفها مرتون
ما هو واقع وما يرى الناس انه ينبغي أن يكون أو بين ما هو قائم من أحوال وبين القيم 

بأنها:  ويعرفها آيتزينيير االجتماعية والذي ينظر إليه على انه قابل للتصحيح ، والمعا
مواقف اجتماعية يشعر عدد كبير من المالحظين أنها غير مناسبة وتحتاج للعالج وتتضمن 
أوضاعا ينشئها المجتمع وتؤدي إلى المعاناة النفسية أو المادية ألي قطاع من قطاعات 

 .(23) أو أحوااًل تمثل مخالفة للقيم والمعايير الموجودة في المجتمعالسكان كما تتضمن أفعاالً 
عرف العديد من علماء علم االجتماع أن المشاكل االجتماعية *المشكالت االجتماعية : 

هي ظروف يعتبرها كثير من الناس غير مرغوب فيها ، والتعريف الحالى المستخدم يستبعد 
تماعية المتصورة تكون تافهة أو زائفة ويجب تطبيق تجاهل احتمال أن بعض المشاكل االج

القيم العلمية ومعايير علم االجتماع و توفير البديل المتاح وقد توفر قيم العلم الحديث معايير 
 .(24)مفيدة إلعادة تعريف مفهوم المشكالت االجتماعية

 

بمفهوم فإن الباحثة تقصد  فمن خالل العرض السابق لمفاهيم المشكالت االجتماعية 
هى مواقف وظروف اجتماعية غير مالئمة تواجه  المشكالت االجتماعية فى هذه الدراسة :

مريضات االلتهاب العضلى الليفى)فيبروميالجيا( ويحاولن تغييرها لألفضل، وهذه المواقف 
المريضات من مشكالت  إلى العالج وتحسين األوضاع لما يعانيه تحتاجوالظروف االجتماعية 

مشكالت نطاق ،  نطاق األسرة خارج، داخل نطاق األسرةعالقات االجتماعية )) اضطراب ال
 ((.العمل
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 وقد حددت الباحثة مفهوم المشكالت االجتماعية إجرائيًا فى :
هى مواقف وظروف اجتماعية غير مالئمة تواجه مريضات االلتهاب العضلى الليفى  -

 )فيبروميالجيا(.
حدوث إضطرابات بالعالقات اإلجتماعية داخل نطاق تؤدى تلك الصعوبات" المعوقات" الى  -

 األسرة وخارجها.
فيتواجد دور الخدمة االجتماعية للتخفيف من حدة المشكالت اإلجتماعية لمريضات  -

 االلتهاب العضلى الليفى )فيبروميالجيا(.
 :  (Fibromyalgia))ب(: مفهوم االلتهاب العضلى الليفى " فيبروميالجيا" 

مزمن  ألم هي حالة مرضية تتميز بانتشار : (ياجفيبروميالى الليفى )ال*االلتهاب العضل
 .(12)أماكن متعددة من الجسم مع استجابة شديدة ومؤلمة عند الضغط ىف

ًا من أمراض أخرى أو وهو مرض مركب فى التشخيص والعالج، له أعراض قد تكون جزء
، ولكن يعتقد أنه ينتج لمجهو تتداخل مع أعراض أمراض أخرى وهو مرض غير معروف سببه و 

 .(13)بيئيةالحيوية، و العصبية الجينية، النفسية، العوامل المن مجموعة 
هناك أدلة تشير و  من األمراض المزمنة االلتهاب العضلى الليفى )فيبروميالجيا(*مرض 
وهذه   لليفىل البيئية وجينات محددة تزيد خطر اإلصابة بمرض االلتهاب العضلي اإلى أن العوام

 .(14)االضطراب االكتئابيمرتبطة أيضا بعدة متالزمات وظيفية جسدية أخرى و  نفسها الجينات
متالزمة ح )هناك أعراض أخرى باإلضافة إلى األلم وهذا ما يدعو إلى إطالق مصطل

األعراض األخرى تشمل: الشعور بالتعب إلى ، و  على هذا المرض ليفى(العضلي ال االلتهاب
و سجلت كذلك حاالت  ،، تيبس المفاصلاضطراب النوم يادية،حد التأثير في األنشطة االعت
مناطق مختلفة من  فى، نخز  والقولون المثانة اضطرابات، (2)تعاني من صعوبة في البلع

 .(12)الجسم

ك أدلة تشير إلى أن العوامل البيئية وجينات محددة تزيد خطر اإلصابة بمرض لهناهذا و   
جسدية و هذه الجينات عينها مرتبطة أيضا بعدة متالزمات وظيفية  الليفىالعضلي  االلتهاب
 ليفىالالعضلي  االلتهابأدمغة األشخاص الذين يعانون من ، و االضطراب االكتئابيأخرى و 
ولكن كون هذه أو األصحاء ، اختالفات بنائية ووظيفية مقارنة باألشخاص السليمين لديهم تظهر 

يا أو ناتجة عن سبب ضمني مجهول أخر جألعراض الفيبرومال االختالفات الدماغية هي المسببة
 في ما هناك دراسات تقترح وجود عالقة بين هذه االختالفات و توترو  ، يعد أمًرا غير واضح

 .(10)مرحلة الطفولة أو حاالت التوتر المزمنة والشديدة

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%84%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%84%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B6%D8%B7%D8%B1%D8%A7%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%83%D8%AA%D8%A6%D8%A7%D8%A8%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B6%D8%B7%D8%B1%D8%A7%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%83%D8%AA%D8%A6%D8%A7%D8%A8%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B6%D8%B7%D8%B1%D8%A7%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%88%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B6%D8%B7%D8%B1%D8%A7%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%88%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AB%D8%A7%D9%86%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AB%D8%A7%D9%86%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%88%D9%84%D9%88%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%88%D9%84%D9%88%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D9%84%D8%A7%D9%84_%D9%85%D8%B9%D8%B1%D9%81%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D9%84%D8%A7%D9%84_%D9%85%D8%B9%D8%B1%D9%81%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B6%D8%B7%D8%B1%D8%A7%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%83%D8%AA%D8%A6%D8%A7%D8%A8%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B6%D8%B7%D8%B1%D8%A7%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%83%D8%AA%D8%A6%D8%A7%D8%A8%D9%8A
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  (Objectives of the study) : رابعًا: أهداف الدراسة 
 تنطلق هذه الدراسة من الهدف الرئيس التالى :

تحديد مشكالت اضطراب العالقات اإلجتماعية لمريضات االلتهاب العضلى الليفى  "
 عية فى التخفيف من حدتها")فيبروميالجيا( و دور الخدمة االجتما

 وينبثق عن هذا الهدف الرئيس األهداف الفرعية التالية :
مشكالت اضطراب العالقات اإلجتماعية داخل األسرة لمريضات االلتهاب العضلى تحديد  -1

 الليفى )فيبروميالجيا( ودور الخدمة االجتماعية فى التخفيف من حدتها.
عية فى نطاق العمل لمريضات االلتهاب العضلى مشكالت اضطراب العالقات اإلجتماتحديد  -2

 الليفى )فيبروميالجيا( و دور الخدمة االجتماعية فى التخفيف من حدتها.
 :خامسًا: تساؤالت الدراسة

مشكالت اضطراب العالقات اإلجتماعية لمريضات االلتهاب العضلى الليفى )فيبروميالجيا( " ما 
 حدتها؟" و دور الخدمة االجتماعية فى التخفيف من

 وينبثق عن هذا التساؤل الرئيس التساؤالت الفرعية التالية:
مشكالت اضطراب العالقات اإلجتماعية داخل األسرة لمريضات االلتهاب العضلى ما  -1

 الليفى )فيبروميالجيا( و دور الخدمة االجتماعية فى التخفيف من حدتها؟
لمريضات االلتهاب العضلى مشكالت اضطراب العالقات اإلجتماعية فى نطاق العمل ما -0

 الليفى )فيبروميالجيا( و دور الخدمة االجتماعية فى التخفيف من حدتها؟
 : (Methodological procedures )ًا: اإلجراءات المنهجية سادس
الدراسة تنتمى الى نمط الدراسات :   (Type of the study) نوع الدراسة -1

 . الوصفيه
تعتمد هذه الدراسة على :   (Methodology of the study) منهج الدراسة -2

المنهج العلمى بمستخدام منهج المسح اإلجتماعى بأسلوب العينة لمريضات اإللتهاب 
 .العضلى الليفى

تعتمد الدراسة الحالية على مقياس لمشكالت   (Study Tools) :أدوات الدراسة -3
األسرة وفى نطاق  لمريضات االلتهاب العضلى الليفى داخلاضطراب العالقات اإلجتماعية 

 العمل وتتمثل أبعاد هذا المقياس فى اآلتى :
 البعد األول : مشكالت اضطراب العالقات االجتماعية داخل األسرة لمريضات االلتهاب       (أ)

 العضلى الليفى " فيبروميالجيا".                   
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مريضات البعد الثانى : مشكالت اضطراب العالقات االجتماعية فى نطاق العمل ل (ب)
 االلتهاب 

 العضلى الليفى " فيبروميالجيا".                  
 :  (Fields of the study)مجاالت الدراسة  -3

 

 مستشفى الهالل :أ( المجال المكانى 
ختيار الباحثة على تلك ا*تحدد المجال المكانى للدراسة فى " مستشفى الهالل بالقاهرة " وقد وقع 

 ة : المؤسسة لألسباب التالي
ارتفاع نسبة المرضى المصابين بهذا المرض والمترددين على المستشفى للحصول على  -

 الخدمة الطبية.
تردد المريضات المصابات بمرض االلتهاب العضلى الليفى بشكل مستمر ومنتظم على   -

 المستشفى.
 تعاون األطباء للرد على أى استفسار خاص بالحاالت.  -

 

بات بمرض االلتهاب المصا اتضيفى عدد المر  البشرى يتمثل المجال المجال البشرى : (ب
ويقدر إطار المعاينة للمرضى الذكور واإلناث  المستشفىعلى  اتالمترددالعضلى الليفى و 

، وكانت أعمار المرضى ) تبدأ   2118 أكتوبرالى  2113الفترة من عن  (4127بـ )
( 63ل) عشوائيةة بطريقة عامًا الى خمسة وستون عامًا ( و عليه تم تحديد العين 15من 

 مريضة
 .تحدد المجال الزمنى للدراسة فى فترة جمع البيانات  : المجال الزمنىج( 

 أوال: وصف مجتمع الدراسة:     سابعًا : نتائج الدراسة: 

 )فيبروميالجيا(ات االلتهاب العضلى الليفى ضيمر لسن  وصف عينة الدراسة  (1)
 (1جدول رقم )                                             

 63ن=                 يوضح سن المريضات المصابات بمرض االلتهاب العضلى الليفى                   
 الترتيب النسبة المئوية العدد عدد المرضى السن

  05حتى أقل من  75من 
 
 مريضة 64

1 77% 3 
 0 %45 00 45حتى أقل من  05من 
 7 %48 03 35حتى أقل من  45من 
 4 %76 72 62حتى أقل من  35من 

 يتضح من بيانات الجدول السابق أن :
حتى أقل  35من فى سن  اإلناث نه بمرض االلتهاب العضلى الليفى باتأن أكثر المصا -

 .%38بنسبة   45من 
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 .%35بنسبة  35حتى أقل من  25 فى سن منالمريضات ثم يليهن  -
 .%16بنسبة  61قل من حتى أ 45  فى سن منالمريضات ثم يليهن  -
 .%11بنسبة 25حتى أقل من  15  فى سن منالمريضات ثم يليهن  -

 

 لدراسة:النتائج العامة ل: ثانياً 

النتائج الخاصة باإلجابة على تساؤالت الدراسة ومؤداها مشكالت اضطراب العالقات 
 روميالجيا(االجتماعية داخل األسرة وفى نطاق العمل لمريضات االلتهاب العضلى الليفى )فيب

 (2جدول رقم )                                           
                                                                          64ن=              يوضح استجابات المريضات لمشكالت اضطراب العالقات االجتماعية داخل األسرة         

 العبارات م
 اتاالستجاب

مجموع 
 األوزان

المتوسط 
 الوزنى

النسبة 
 الترتيب التقديرية

إلى حد  نعم
 ال ما

 1 %68518 0526 742 76 01 02 يكثر الخالف بينى وبين زوجى 7

غير راضية عن معاملة ابنائى  0
 بسبب مرضى

35 74 5 766 0564 81584% 4 

أشعر بأن أفراد أسرتى اليهتمون  4
 6 %61547 0528 747 71 03 00 بمرضى

 سوء معاملة زوجى بعد مرضى 3
 

71 42 73 747 0528 61547% 6 

أجد صعوبة فى القيام  5
 4 %81584 0564 766 1 1 31 بمسئولياتى تجاه أسرتى

 8 %58514 7516 777 03 42 1 أشعر بأننى عبء على أسرتى 6

 5 %87538 0533 753 4 01 47 أشعر باآلسى تجاه أبنائى 1

وبة فى توضيح طبيعة أجد صع 8
 7 %15516 0581 787 0 3 51 مرضى ألسرتى

أجد صعوبة فى اتخاذ قرارات  1
 تخص أسرتى

57 8 3 714 0515 17554% 0 

 3 %84521 0531 751 0 08 44 يزعجنى شجارى مع أفراد أسرتى 72
  114564 04511 7522 13 020 443 المجموع 

   05411 752 153 0250 4453 المتوسط
     %73510 %40526 %54520 نسبةال

 752522 المتوسط المرجح
 %11546 القوة النسبية

مريضات االلتهاب العضلى الليفى لمشكالت اضطراب  الى استجاباتالجدول السابق ويشير 
من وجهة نظرهن أنفسهن مرتبة وفق المتوسط الوزنى على  العالقات االجتماعية داخل األسرة

بمتوسط وزنى  يب االول ايجاد صعوبة فى توضيح طبيعة المرض ألسرتهنالترت النحو التالى :
، ثم الترتيب  2875بمتوسط وزنى  ثم الترتيب الثانى صعوبة اتخاذ قرارات تخص أسرتهن ،2887
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 هنصعوبة فى القيام بمسئوليات ايجاد و مرضالبسبب  هنعن معاملة ابنائات غير راضيالثالث 
بمتوسط  ، الترتيب الرابع ينزعجن من شجارهن مع أفراد األسرة 2863بمتوسط وزنى  ةسر األتجاه 
،الترتيب  2844بمتوسط وزنى  ، الترتيب الخامس شعورها باآلسى تجاه أبنائها2849وزنى 

السادس الشعور بأن أفراد أسرتها اليهتمون بمرض ها و سوء معاملة الزوج لها بعد المرض 
 2816بمتوسط وزنى الخالف بينها وبين زوجها  ،الترتيب السابع كثرة 1876بمتوسط وزنى 

  . 1882بمتوسط وزنى  ،الترتيب الثامن الشعور بأنها عبء على أسرتها 
أن المريضات يجدٌن صعوبة فى توضيح طبيعة المرض  ويتضح من نتائج الجدول السابق

 هنائعن معاملة ابن اتغير راضيو  و يجدٌن صعوبة فى اتخاذ قرارات تخص أسرتهن ألسرتهن
و انزعاجهن من الشجار مع  ةسر األتجاه  هنصعوبة فى القيام بمسئوليات ايجاد و مرضالبسبب 

والشعور بأن أفراد أسرتهن اليهتمون بمرضهن و  و شعورهن باآلسى تجاه أبنائها أفراد األسرة
ى سوء معاملة الزوج لها بعد المرض و كثرة الخالف بينها وبين زوجها و شعورها بأنها عبء عل

  أسرتها.  
 (3جدول رقم )                                         

يوضح استجابات المريضات لمشكالت اضطراب العالقات االجتماعية فى نطاق العمل                        
                                                                                  64ن=

 اتالعبار  م
 االستجابات

مجموع 
 األوزان

المتوسط 
 الوزنى

النسبة 
 التقديرية

 الترتيب
إلى حد  نعم

 ال ما

 6 %88546 0565 761 6 72 31 الء العمل إلنهاء أعمالىزمال أجد مساعدة من  7

 3 %14565 0587 711 0 8 54 يزعجنى نظرات الشفقة من اآلخرين 0

لرؤساء أجد صعوبة فى توضيح طبيعة مرضى  4
 7 %16542 0581 780 7 5 51 العمل

 72 %11518 0544 731 70 78 44 أفتقد التشجيع فى العمل من رؤسائى 3
 8 %84562 0557 758 5 07 41 يفقدنى المرض ثقتى بنفسى أمام زمالئى 5

أجد صعوبة فى الحصول على أجازة عند الذهاب  6
 4 %13517 0583 711 4 3 56 الى المستشفى

 1 %85517 0551 760 8 77 33 صعوبة فى تكفل العمل بمصاريف عالجىأجد  1
 5 %10526 0516 713 3 1 50 أفتقد القدرة على مساعدة زمالئى فى العمل 8

أخشى من عدم قدرتى فى الحصول على وظيفة  1
 0 %15503 0586 782 7 1 55 تتالئم مع ظروفى الصحية 

 1 %18584 0546 731 75 72 48 تى الصحيةأشعر بإهتمام زمالئى بالسؤال عن حال 72
  886503 06558 7615 51 727 310 المجموع 

    76155 551 7257 3150 المتوسط
     %1525 %76524 %13510 النسبة
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 761552 المتوسط المرجح
 %88560 القوة النسبية

ت اضطراب الى استجابات مريضات االلتهاب العضلى الليفى لمشكالالجدول السابق  ويشير
العالقات االجتماعية فى نطاق العمل من وجهة نظرهن أنفسهن مرتبة وفق المتوسط الوزنى على 

بمتوسط  النحو التالى :الترتيب االول ايجاد صعوبة فى توضيح طبيعة المرض لرؤساء العمل 
 ، الترتيب الثانى أخشى من عدم القدرة فى الحصول على وظيفة تتالئم مع ظروفى 2889 وزنى

،الترتيب الثالث إيجاد صعوبة فى الحصول على أجازة عند الذهاب  2886بمتوسط وزنىالصحية 
 ، الترتيب الرابع االنزعاج من نظرات الشفقة من اآلخرين 2884بمتوسط وزنى  الى المستشفى
 بمتوسط وزنى ، الترتيب الخامس افتقاد القدرة على مساعدة زمالء العمل2881 بمتوسط وزنى

، 2865 بمتوسط وزنى الء العمل إلنهاء أعمالىزمترتيب السادس ال أجد مساعدة من ، ال2876
، الترتيب 2857 بمتوسط وزنى الترتيب السابع ايجاد صعوبة فى تكفل العمل بمصاريف العالج

، الترتيب التاسع الشعور  2851 بمتوسط وزنى الثامن يفقدنى المرض ثقتى بنفسى أمام زمالئى
، الترتيب العاشر االفتقاد الى 2836بمتوسط وزنىالسؤال عن حالتى الصحية بمهتمام زمالئى ب

 .2833 بمتوسط وزنى التشجيع فى العمل من رؤسائى
أن المريضات يجدٌن صعوبة فى توضيح طبيعة المرض ويتضح من نتائج الجدول السابق 

حية و يجدٌن لرؤساء و يخشوا من عدم القدرة فى الحصول على وظيفة تتالئم مع ظروفهن الص
و ينزعجوا من نظرات الشفقة من  صعوبة فى الحصول على أجازة عند الذهاب الى المستشفى

الء العمل إلنهاء زمو ال يجدٌن مساعدة من  ويفتقدن القدرة على مساعدة زمالء العمل اآلخرين
مام و يفقدهن المرض الثقة بنفسهن أ ويجدٌن صعوبة فى تكفل العمل بمصاريف العالج أعمالهن
ويشعرن بمهتمام الزمالء بالسؤال عن حالتهن الصحية و يفتقدن الى التشجيع فى العمل  زمالئهن

 من رؤسائهن.
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