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 ممخص

العالقة بين الوقوف لساعات زمنية طويمة أثناء العمل وبين ظيور الشعيرات الدموية )الدوالي( وبروزىا عند مصففي الشعر تقصي  إلىتيدف الدراسة 

الطول، و الوزن، و بعين االعتبار كل من متغير العمر،  التحميمي، وأخذالمنيج الوصفي  استخدم وبعض المشاكل األخرى المترتبة عمى الوقوف الطويل.

 .في العمل، وتم التعامل معيا كمتغيرات ديموغرافية المينة وعدد ساعات الوقوف يومياً  فترة ممارسةو 

اشتممت العينة عمى مجموعة من األفراد الذين يمارسون مينة تصفيف الشعر. وبمغ . سؤاالً  23نبثق عنيا امجاالت  4استبانة مكونو من  واستخدمت 

تبين من التحميل النتائج  طولكرم ونابمس في فمسطين.و عدة مراكز لمعناية بالشعر في محافظات جنين، تم اختيارىم بطريقة مقصودة من  591حجم العينة 

ىناك معامالت ارتباط ذات داللة إحصائية بين أبعاد  أن%. والى 23 بنسبة أن الوقوف لفترة زمنية طويمة في اليوم لو عالقة بظيور الدوالي اإلحصائي

 ن. يمكن االستنتاج بأن جميع تمك المتغيرات ترتبطاوذلك حسب معامل ارتباط سبيرم ،رمصففي الشعالدوالي عند  تعالماوظيور المتغيرات الديمغرافية 

 في زيادة نسبة ظيور الشعيرات الدموية باستثناء عامل الطول، حيث أظيرت النتائج بأنو ال توجد عالقة بين الزيادة أو النقصان في الطول قوياً  ارتباطاً 

 ر عالمات الدوالي.وبين ظيو 

 .يةالشعر، محافظات شمال الضفة الغرب مصففو(، ة )الدواليالشعيرات الدموي الوقوف، الكممات الدالة:
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 مقدمة

لى الشعور بألم وانتفاخ في الساقين ا  باالرتياح و حدوث تعب جسماني مع عدم الشعور  إلىيؤدي الوقوف الطويل لفترة زمنية طويمة 

تكرار الحركات وزيادة الجيد المبذول في األداء ووضعية و طبيعة العمل والسرعة في أداء الميام،  إن. شاق نياية يوم عمل في

 ،في اعتالل الجياز العظمي والعضمي تمعب دورا أساسياً  ،العمل أثناءالجسم غير السميمة وكثرة االىتزازات التي تؤثر عمى الجسم 

مما يؤدي  ،العضمية واأللياف األنسجةفي بعض  يولوجية بشكل سمبي وتحدث خمالً بحيث تؤثر عمى الناحية الميكانيكية والفس

 توسع في األوردة الدموية وبروز الشعيرات الدموية )الدوالي( عمى سطح الجمد. إلى

فقدان عن خمل في عمل صمامات ىذه األوردة وكفاءتيا، و  ينتجالدوالي: عبارة عن بروز وظيور لألوردة الدموية عمى سطح الجمد 

القمب بحيث يسير الدم في مسارات متعرجة وتزيد  إلىعدم سير الدم بشكل طبيعي من الساقين  إلىعمل ىذه الصمامات يؤدي 

بحيث تصعب من عمل ىذه الصمامات التي  ،ىذه التعرجات في حاالت الوقوف لساعات طويمة أو أثناء ممارسة رياضة المشي

 ،الوقوف الطويل في العمل تبدأ الشعيرات الدموية بالظيور والبروز عمى سطح الجمد وبعد سنوات من ،األعمى إلىتدفع الدم 

 .لى حدوث التيابات في األوردة الدموية التي يصعب معالجتياا  مع حدوث ورم وانتفاخ في الساقين و 

 

 مشكمة الدراسة

تتمثل في معاناة الكثير من الرجال والنساء في المجتمع الفمسطيني التي  اإلكمينيكيةخالل المالحظات  الدراسة منتكمن مشكمة 

وكذلك من  ،لمجسمبروز الشعيرات الدموية عمى سطح الجمد في األطراف السفمية من ظاىرة مينة تصفيف الشعر  الممارسين

ربية حددت الدراسة مناطق شمال الضفة الغ دالفمسطيني. وقحول ىذا الموضوع في المجتمع  -لم تكن معدومة إن - ندرة األبحاث

وبحكم أن الباحث متخصص في العالج الطبيعي يدرس في جامعة تقع ضمن  ،طولكرم( لتكون حاضنة لمعينةو )جنين، ونابمس، 

 ىذه المنطقة ولو تجارب عممية مع المرضى.

 

 أهمية الدراسة وأهدافها

حبو من بروز الشعيرات الدموية وما تصا ،تظير أىمية الدراسة في التخفيف من نسبة ظيور أمراض األوعية الدموية المنتشرة

ألم التقرحات الجمدية التي يصعب عالجيا، ومن باب تمكين من ىو ميتم  ، وخصوصاً اآلالموانتفاخ في عضالت الساقين ومن 

ليو الدراسة من نتائج واستنتاجات، قد توظف في زيادة الوعي عند الميتمين والعاممين في مجال إلالطالع عمى ما قد تفضي 
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 نبعوكما ت ،وقوف لفترة زمنية طويمة في اليومبالشعر وكذلك الموظفين الذين يقضون معظم أوقات عمميم في وضعية ال العناية

 ىذه الدراسة من قمة الدراسات واألبحاث العممية التي نشرت حول ىذا الموضوع بالمغة العربية. أىمية

 األىداف التالية:ويمكن القول إن ىذه الدراسة العممية الميدانية تسعى لتحقيق 

العمل اليومي وبين  أثناءمحاولة التعرف عمى العالقة بين الوقوف لساعات زمنية طويمة  إلىتيدف الدراسة الحالية  -5

 ظيور الشعيرات الدموية )الدوالي( وبروزىا عمى الساقين عند مصففي الشعر.

، عامل عدد ساعات الوقوف يومياً و ف الطويل، عامل الوقو و دراسة العوامل المرتبطة بظيور الدوالي )العامل الوراثي،  -3

 .عامل العمر(و 

 معرفة بعض المشاكل المترتبة عمى الوقوف الطويل أثناء العمل اليومي. -2

 

 الدراسات السابقة

. (Tüchsen et al., 2005)السفمية الوقوف لساعات زمنية طويمة يزيد من سرعة ظيور الشعيرات الدموية عمى األطراف  إن

فأغمب المين تتطمب  ،(Hansen et al., 1998) حدوث تعب في جسماني إلىقاس يؤدي  أووف عمى سطح صمب وكذلك الوق

مراكز العناية و خدمة المطاعم، و شركات الطيران، و مثل الخدمة العسكرية،  ،من العاممين الوقوف لعدة ساعات طويمة في اليوم

حيث يقضى من يمارس  ،المين الطبية من الممرضين والممرضات بالشعر )الحالقين(، والخدمات البنكية والمصرفية، وكذلك

والذين  .((Edwards, 1988 % من ساعات العمل97-%27ىذه المين ساعات زمنية طويمة في وضعية الوقوف تتراوح من 

 .(Tissot et al., 2005)% 15يقضون معظم أوقات عمميم وىم في وضعية الوقوف لساعات طويمة في اليوم يمثمون 

في عمل  مما يسبب خمالً  ،الشعور بألم وانتفاخ في الساقين إلىأن الوقوف لساعات طويمة في يوم العمل يؤدي  البحوثظيرت أ

ثبت ىذه التجارب تأثير الوقوف الطويل عمى الناحية أو  ،(Allaert et al., 2005; Ha, et al., 2002)األوردة الدموية 

الدموية وعدم كفاءة الصمامات  األوردةوحول توسع  ،(Chester et al., 2002)جسم الميكانيكية والفسيولوجية عمى أجيزة ال

 Raffetto et) ظيور الدوالي وحدوث التيابات مزمنة إلىيؤدي  أنأي خمل في عمل الصمامات يمكن  أن أثبتت ،داخميا

al., 2008)  ًاإلجياد والتعب وىذا بدوره يؤثر مما يجعمو يشعر ب ،العضمية لمشخص واأللياف األنسجةفي  بحيث يحدث خمال

نتاجية العمل باإلضافة   .(Isabel et al., 2001)التكاليف العالية المرتبطة بالرعاية الصحية لمعالج  إلىعمى نمط الحياة وا 
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أو  بغض النظر عن الوضعية التي يعممن فييا جموساً  -ووجد أن النساء المواتي يعممن لمدة ثماني ساعات متواصمة أو أكثر

 Brand et) ىن أكثر عرضة لظيور أعراض الدوالي مقارنة بنفس الفئة بعدد ساعات أقل وفي نفس الظروف-وقوفاً 

al.,1988)  وحسب دراسة أجريت في مستشفيات الدنمارك أن ما معدلو شخص واحد من كل عشرة أشخاص يعاني من مشاكل .

(. وأن Tuchsen and Bach, 1992طراف السفمية من الجسم )في األ وبروزىافي األوعية الدموية ومن ظيور ليذه األوردة 

ن أفي اضطرابات األوعية وتخثر الدم في المستشفيات وبروز الشعيرات الدموية عمى الساقين و  النساء ىن أكثر الحاالت شيوعاً 

 (.(Callum, 1994; Sisto et al., 1995; Hobson ,1997لمنساء % 31-37% لمرجال مقابل 51-57ما نسبتو 

قمة النشاط البدني، و الوزن،  وفي دراسة شممت تأثير العوامل البيئية عمى تفاقم مشاكل األوعية الدموية وجد أن عامل الزيادة في

. وأما في دراسة عمم األوبئة (Jawien, 2003)يكون لو األثر األكبر في زيادة ظيور الدوالي  والوقوف لفترة زمنية طويمة يومياً 

كل العوامل  أنوغير المباشر عمى حدوث خمل أو عدم كفاءة في عمل األوعية الدموية فقد أفادت ىذه الدراسة  وتأثيرىا المباشر

نوعية المينة التي يمارسيا األشخاص( ليا تأثير مباشر و زيادة الوزن والحمل و نوع الجنس و الوراثة و البيئية التي تشمل )العمر 

تظير تغيرات لونية عمى سطح الجمد  بحيث (Beebe-Dimmer et al., 2005)الدموية في حدوث ذلك الخمل في األوعية 

.  (Carpentier et al., 2004)وعمى الساقين مع بروز أو ظيور عالمات الدوالي وما قد يصاحبو من انتفاخ في الساقين 

تضمنت العينة األطباء،  وكما أجريت دراسة عمى الموظفين والعاممين في مستشفيات النمسا حول اضطرابات األوعية الدموية

فقد أظيرت النتائج أن الوقوف طويال لو عالقة  ،والممرضين والممرضات، فني المختبرات الطبية، والسكرتاريا وعمال التنظيف

 .(Ziegler, 2006)بالدوالي  واإلصابةمباشرة في حدوث اضطراب األوعية الدموية 

 

 أسئمة الدراسة

 لتالية:انطمقت الدراسة عمى طرح األسئمة ا

 ىل توجد عالقة بين الوقوف الطويل لساعات طويمة في اليوم وبين حدوث ألم في الساقين عند مصففي الشعر؟ -5

ىل توجد عالقة بين الوقوف الطويل لساعات طويمة في اليوم وبين ظيور الشعيرات الدموية )الدوالي( وبروزىا عمى  -3

 الساقين عند مصففي الشعر؟

( فترة ممارسة المينة، وعدد ساعات العمل يومياً  ,الطول،,الوزن، ,رات الديموغرافية )العمر، ىل توجد عالقة بين المتغي -2

 )الدوالي( وبروزىا عمى الساقين عند مصففي الشعر؟ وبين ظيور الشعيرات الدموية
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 فرضيات الدراسة

 -جاءت ىذه الدراسة الختبار الفرضيات التالية:

عات زمنية طويمة في اليوم وبين ظيور أو بروز الشعيرات الدموية )الدوالي( عدم وجود عالقة بين الوقوف الطويل لسا -5

 %.7.71في الساقين عند مصففي الشعر عند مستوى الداللة 

عدم وجود عالقة بين العمر وبين ظيور أو بروز الشعيرات الدموية )الدوالي( في الساقين عند مصففي الشعر عند  -3

 %.7.71مستوى الداللة 

قة بين الوزن وبين ظيور أو بروز الشعيرات الدموية )الدوالي( في الساقين عند مصففي الشعر عند عدم وجود عال -2

 %.7.71مستوى الداللة 

عدم وجود عالقة بين الطول وبين ظيور أو بروز الشعيرات الدموية )الدوالي( في الساقين عند مصففي الشعر عند  -4

 %.7.71مستوى الداللة 

دة في مدة ممارسة المينة وبروز الشعيرات الدموية )الدوالي( في الساقين عند مصففي الشعر عدم وجود عالقة بين الزيا -1

 %.7.71عند مستوى الداللة 

 

 منهجية الدراسة

، حيث أخذ بعين ءمة لدراسة مثل ىذا الموضوعمال المناىج المنيج الوصفي التحميمي في البحث، كونو أكثر الباحث استخدم

لتعامل في العمل. حيث تم ا فترة ممارسة المينة، وعدد ساعات الوقوف يومياً و الطول، و الوزن، و لعمر، االعتبار كل من متغير ا

واشتممت العينة المقصودة عمى مجموعة من األفراد الذين يماسون مينة تصفيف الشعر، حيث بمغ  ،معيا كمتغيرات ديموغرافية

 طولكرم ونابمس.و  ز لمعناية بالشعر في محافظات جنين،تم اختيارىم بطريقة مقصودة من عدة مراك 591حجم العينة 

( سنة، الوزن أقل 07-37(، أعمارىم ما بين )11) إناث(، 547ولمتوضيح أكثر، جاءت العينة حسب التوزيع التالي: ذكور)

ن ( سم، أكثر م551-527ما بين )( سم، 527( كغم. الطول أقل من )51( كغم، وأكثر من )51-27( كغم، وبين)27من )

( سنوات. مدة الوقوف يوميا أقل 1( سنوات، أكثر من )1-2( سنوات، ما بين )2( سم. سنوات ممارسة المينة اقل من )551)

 ( ساعات.1( ساعات، أكثر من )1-2( ساعات، ما بين )2من )
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 أداة البحث

: عوامل قد تساعد عمى ظيور الدوالي قام الباحث باستخدام أسئمة االستبانة لجمع المعمومات التي تتكون من عدة مجاالت أىميا

(، أكثر األماكن التي تظير فييا الدوالي أسئمة ةاشتممت عمى )أربع أسئمة(، أعراض أو عالمات ظيور الدوالي اشتممت عمى )تسع

لشعر (، واستخدام العالجات المتبعة من قبل العاممين في مينة تصفيف اأسئمة ةفي األطراف السفمية لمجسم اشتممت عمى )عشر 

(. من حيث معامل الصدق، تم عرض لنمط األسئمة المغمقة )نعم، ال، أحياناً  ( وجاءت األسئمة تبعاً أسئمة ةاشتممت عمى )تسع

االستبانة عمى مجموعة من الباحثين في مجال الطب )دكتور عماد أبو الرب اختصاص عظام ومفاصل، دكتور معاذ نعيرات 

ث أقر الجميع صدق ومحتوى االستبانة. أما فيما يخص معامل ثبات االختبار، فقد تم يختص في جراحة األوعية الدموية(، حي

(، وىو ما 7.542) ( لحساب درجة ثبات االختبار، وكانت النتيجةCronbach’s Alpha) كرونباخحساب معامل ارتباط 

 .الدراسة إجراءيشجع عمى 

 إجراءات الدراسة

البحث العممي، وسيتم التعامل  ألغراضىميتيا، وأن البيانات المجمعة سوف تستخدم تم اطالع العينة عمى الغرض من الدراسة وأ

نو لدييم الحق في طرح أي سؤال متعمق بيذا البحث وأنيم أو  ،معيا بسرية ومسؤولية، وذلك من أجل المحافظة عمى خصوصيتيم

خذ أي تبعات قانونية قد تؤثر عمييم. وبعد يمتمكون الحرية في التوقف عن المشاركة في أي وقت من دون أي مبرر ومن دون أ

عاممين في ومن ثم قام بإجراءات جمع البيانات من ال ،ث باختيار عناصر العينة وتحديدىا، قام الباحالعينة أفرادالموافقة من كل 

فقرات االختبار )أداة جمع  تم توزيع االستبانة عمى أفراد العينة، وطمب منيم كل عمى حدة القيام بقراءةواذ  ،مراكز العناية بالشعر

التي تمت مالحظتيا لدى كل منيم. وبعد عممية جمع االستبيانات من العاممين  االجابةالبيانات(، والتمعن فييا، ومن ثم إعطاء 

 في مراكز العناية بالشعر.

 اإلحصائيالتحميل 

تمك البيانات المرمزة عمى كشوف  إدخالمن ثم تم ، و إحصائياً قام الباحث بترميزىا كما تتطمبو عممية تحميل البيانات المجمعة  

ومن خاللو تم حساب التكرارات الستجابة العاممين، إضافة  .(SPSS 21في العموم االجتماعية ) اإلحصائيبرنامج التحميل 

 والمتغيرات(Gamma) جاما حساب معامالت ارتباط  إجراء، ومن ثم والمتوسطات الحسابية حساب النسب المئوية إلى

ولمتوضيح  .لفحص قوة العالقة بين المتغيراتلمستقمة )العمر، والوزن، والطول، وسنوات ممارسة المينة، ومدة الوقوف يوميًا( ا
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 كان ترتيبياً بيانات الدراسة نوع  ألن اإلحصائي،ىذه الدراسة كجزء رئيسي من التحميل  في (Gamma) استخدم الباحث ارتباط

(Ordinal) والفئات. عمى المجموعات اعتمد 

 

 النتائج والمناقشة

( الذي يمثل 5نتائج الدراسة كما يعرضيا الجدول رقم ) في، من خالل النظر االمطروحة وفرضياتيلإلجابة عمى أسئمة الدراسة 

انت ك إذ ،الوقوف لفترة زمنية طويمة في اليوم لو عالقة بظيور الدوالي أنالعوامل التي قد تساعد عمى ظيور الدوالي، تبين لنا 

 Krijnen et al., 1997; Tomei) بياقام  نتائج األبحاث التيما يتوافق مع  %، وىذا23.5أعمى نسبة في الوسط الحسابي 

et al., 1999)،  قميا أ%. وكان 05.2كان الوسط الحسابي ليذا العامل  بحيثثم يميو عامل الزيادة في سنوات ممارسة المينة

 ،أكدت عميو نتائج دراسة أجريت عمى أمراض األوعية الدموية وأنوىو ما سبق  ،%55.1في عامل الوراثة بنسبة إحصائية 

 ,.Agus et al) الوزنثم يميو عامل الزيادة في  ،أن السبب الرئيسي األول في حدوث ىذه االضطرابات كان الوقوف الطويل

2010). 
 

 ( الذي يمثل العوامل التي قد تساعد عمى ظهور الدوالي1جدول رقم )
   نعم أحيانا ال

  العوامل التي قد تساعد عمى ظهور الدوالي تكرارات نسبه مئوية تكرارات نسبه مئوية تكرارات نسبه مئوية
 1 ىل أصيب أحد من أفراد عائمتك بالدوالي )العامل الوراثي(؟  36 55.1% 8 4.5% 151 22.4%
 2 سبب قوي لحدوث الدوالي؟الوقوف الطويل ىو  أنىل تعتقد ب  106 14.4% 18 9.3% 71 20.4%
 3 في اليوم لو عالقة بحدوث الدوالي؟ طويمةالوقوف لفترة زمنيو  أنىل تعتقد ب  142 23.5% 17 5.2% 36 55.1%
 4 ظيور الدوالي مرتبط بسنوات ممارستك لممينة تزداد مع تقدم العمر؟ أنىل تعتقد ب  134 05.2% 29 54.9% 32 50.4%

20% 57% 14%   

( الذي يمثل عالمات ظيور الدوالي وأعراضيا، نجد أن الشعور بألم في الساقين أثناء النوم 3جدول رقم ) فيل النظر من خال

ثم يميو الشعور بعدم الراحة في الظير بنسبة  ،%(22.2فبمغت نسبتو اإلحصائية ) ،ىو الصفة األعمى في ظيور الدوالي

 ظيور الدواليأكثر عالمات  أنإذ وجد  (Ryan, 1989)عام  تاسة أجريدر  إليو نتائجأشارت وىذا ما  ،%(02.5إحصائية )

(. %12.4وكانت النسبة ) ،ثم يميو الشعور بألم في القدم نوم ،القدم السفمية لمجسم وخصوصاً  في األطرافىو الشعور بألم 

يو ناتج عن الوقوف فلسفمية حول عالقة األلم في األطراف ا (Messing et al., 2008)قام بيا وىذا ما يتوافق مع دراسة 

ن أقل نسبة كانت في عدم أو  ت واألوعية الدموية مسببا األلم،الغضاريف والعضال ىيؤثر بدوره عمأو الجموس الطويل والذي 

 %(. 2.3المعاناة من أي تخثر في الدم وكانت النسبة )
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 وأعراضها( الذي يمثل عالمات ظهور الدوالي 2جدول رقم )
   نعم أحياناً  ال

  أعراض وعالمات التي تؤدي إلى حدوث الدوالي أهم تكرارات نسبه مئوية% تكرارات نسبه مئوية% تكرارات نسبه مئوية%
 5 ىل تعاني من الم في القدم؟  112 12.4% 31 51.9% 52 30.2%
 6 ىل يحدث األلم أثناء الوقوف الطويل؟  73 22.4% 37 59.7% 85 42.0%
 7 ىل تعاني من الم عمى شكل حرارة في القدم؟ 57 39.3% 48 34.0% 90 40.3%
 8 ىل تعاني من حكة في القدم؟ 92 42.3% 47 34.5% 56 35.2%
 9 ىل تعاني من خدران أو نمنمة في القدم؟ 53 32.3% 46 32.0% 96 49.3%
 11 ىل تعاني من تورم في القدم؟ 57 39.3% 64 23.5% 74 22.9%
 11 شعرت بألم شديد في الساقين أثناء النوم؟تل ى 143 22.2% 20 57.2% 32 50.4%
 12 ؟ىل عانيت أو تعاني من أي تخثر في الدم 54 2.3% 9 4.0% 523 55.3%
 13 ىل تشعر بعدم الراحة فيظيرك الناتج من الوقوف الطويل؟ 532 02.5% 20 55.1% 20 55.1%

( أن أعمى نسبة جاءت فيما يخص أكثر 2أما بالنسبة ألكثر األماكن التي يمكن أن يحدث فييا الدوالي، فيبين لنا جدول رقم )

% 35.2ز فييا الشعيرات الدموية عمى سطح الجمد كانت عمى منطقة القدمين معا بنسبة و تظير وتبر  أناألماكن التي يمكن 

%. وأن أقل مكان لظيور الشعيرات الدموية عمى سطح الجمد ظيوره عمى القدم 32.2سبة ثم يمييا منطقة بطة الساق )القدم( بن

 %.5.3اليمنى وحدىا فقط بنسبة 
 

 ن تظهر وتبرز فيها الشعيرات الدموية عمى سطح الجمدأ( يخص أكثر األماكن التي يمكن 3جدول رقم )
   نعم أحيانا ال

  أماكن ظهور الدوالي تكرارات به مئوية%نس تكرارات نسبه مئوية% تكرارات نسبه مئوية%
 14 ىل ظيرت الدوالي عمى القدم اليسرى فقط؟  25 53.5% 11 1.0% 159 55.1%
 15 ىل ظيرت الدوالي عمى القدم اليمنى فقط؟  16 5.3% 11 1.0% 168 50.3%
 16 ىل ظيرت الدوالي عمى كمتا القدمين؟  56 35.2% 6 2.5% 133 05.3%
 17 ىل ظيرت الدوالي عمى قدميك بدرجة كبيرة؟  35 52.9% 6 2.5% 154 29.7%
 18 ىل ظيرت الدوالي عمى قدميك بدرجة متوسطة؟  36 55.1% 12 0.3% 147 21.4%
 19 ىل ظيرت الدوالي عمى قدميك بدرجة بسيطة؟  24 53.2% 8 4.5% 163 52.0%
 21 ظيرت فييا الدوالي؟ ىل كانت منطقة الفخذ أكثر منطقة  23 55.5% 2 5.7% 170 52.3%
 21 ىل كانت أكثر منطقة حدث فييا الدوالي ىي خمف الركبة؟  36 55.1% 2 5.7% 157 57.1%
 22 ىل أكثر منطقة ظيرت فييا الدوالي ىي بطة الساق)القدم(؟  54 32.2% 6 2.5% 135 09.3%
 23 ة القدم؟ىل أكثر منطقة ظيرت فييا الدوالي ىي منطق  43 33.5% 6 2.5% 146 24.9%

( نجد أن معظم من يمارس مينة تصفيف الشعر 4أما فيما يتعمق باستخدام الطرق الصحية والعالجات، كما يوضح جدول رقم )

التي  السميمة القواعد الصحية إتباعثم يميو  ،وىي النسبة األعمى في االستخدام ،%45أثناء ممارستو العمل  اً يستخدم حذاء طبي

وىذا يدل عمى قمة المعرفة  ،%5.3الرياضة أثناء العمل بنسبة  ن أقل نسبة كانت في ممارسة التمارينأو  ،%24.9تمثل ما نسبتو 

والوعي الصحي لدى من يمارس مينة تصفيف الشعر بالنسبة الستخدام التمارين الرياضية البسيطة أثناء العمل التي قد تجنبيم 

 مشاكل كثيرة.
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 ق الصحية والعالجات( يتعمق باستخدام الطر4جدول رقم )
   نعم أحياناً  ال

 نسبه
 تكرارات مئوية%

 نسبه
 تكرارات مئوية%

 نسبه
 تكرارات مئوية%

  استخدام الطرق الصحية والعالجات 

 24 ؟العمل أثناءىل تتبع القواعد الصحية   68 24.9% 46 32.0% 81 45.1%
 25 ؟فترة العمل ىل ترتاح إذا شعرت باأللم خالل  66 22.5% 45 32.5% 84 42.5%
 26 ؟األلم أوالدوالي  أعراضىل تمارس أي نوع من الرياضة بعد انتياء الدوام لتخفيف من   42 35.1% 26 52.2% 127 01.5%
 27 ؟العمل أثناءىل تمارس التمارين الرياضة   16 5.3% 22 55.2% 157 57.1%
 28 ؟وام العملد أثناء اً ىل تستخدم حذاء طبي  80 45.7% 21 57.5% 94 45.3%
 29 ىل استخدمت طرق لعالج الدوالي؟  53 32.3% 6 2.5% 136 09.2%
 31 ىل تمبس المالبس الضيقة؟  36 55.1% 8 4.5% 151 22.4%
 31 ىل استعممت الكريمات لمعالج الدوالي؟  52 30.2% 53 32.3% 90 40.3%
 32 الي؟ىل استخدمت طرق أخرى لعالج الدو   60 27.5% 6 2.5% 129 00.3%

 
 االرتباط

بين المتغيرات الديموغرافية وظهور عالمات الدوالي وأعراضها عند  فيما (Gamma)جاما( توزيع معامالت ارتباط 5جدول رقم )
 مصففي الشعر في شمال الضفة الغربية. 

 أعراض ظهور الدوالي
 غيراتالمت مستوى المتغير العدد المتوسط الحسابي معامل االرتباط مستوى الداللة

 العمر سنة 31أقل من  58 1.75 0.490 0007.
 سنة 21 – 31من  95 2.14
 سنة 21أكثر من  42 2.45

 الوزن كغم 27أقل من  72 1.88 0.281 0007.
 كغم 51- 27من  92 2.22
 كغم 51أكثر من  31 2.18

 الطول سم 527أقل من  58 2.21 -0.127 150.
 سم 557- 527من  121 2.01
 سم 557أكثر من  16 2.20

 سنوات ممارسة المهنة سنوات 2أقل من  31 1.63 2837. 7.777
 سنوات 1– 2من  44 2.19
 سنوات 1أكثر من  120 2.17

 مدة الوقوف لساعات يوميا ساعات 2أقل من  9 1.81 2407. 0.020
 ساعات 1-2من  37 1.96
 تساعا 1أكثر من  149 2.14

 
فترة ممارسة المينة، ومدة ساعات و الطول، و الوزن، و ولفحص مدى داللة ارتباط المتغيرات الديموغرافية واختبارىا )العمر، 

ذا داللة فيما بين متغير  قوياً  تبين أن ىنالك ارتباطاً  ،(1( مع ظيور عالمات حدوث الدوالي كما يبن جدول رقم )الوقوف يومياً 

، أي انو كمما زاد العمر زادت نسبة ظيور الدوالي وأعراضيا عند مصففي والشعيرات الدموية العمر مع ظيور األعراض
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عدم وجود عالقة بين العمر وبين ظيور أو بروز الشعيرات وىذا يتنافى مع الفرضية الثانية التي افترضت ، (r=0.490الشعر)

 الدموية.

مع الوزن عالقة متغير نجد أن ل ،الدمويةيور أو بروز الشعيرات ظ الوزن وبينعدم وجود عالقة بين وحسب الفرضية الثالثة 

وأعراضيا  عالمات الدواليظيور أعراض الدوالي، أي أنو كمما زاد وزن العامل في مينة تصفيف الشعر زادت النسبة في ظيور 

وىو ما يتوافق مع  ،عالقة قويةالدراسة أثبتت بشكل واضح أن ىنالك  ألن ،يتنافى مع الفرضية الثالثة وىذا، (r= 0.281لديو )

مع دراسة أخرى أجريت عمى زيادة وزن  أيضاً  وما يتوافق، ( عمى متغيري العمر والوزنKarathanos et al., 2013) ةدراس

عدد  تزيادة وزن الحامل يزيد من نسبة ظيور أعراض الدوالي زاد أنأثبت ىذه الدراسة  ،عند النساء الحوامل النساء وخصوصاً 

 التي تمارسيا النساء وقوفاً  تووطبيععن نوعية العمل  الضعف، وتحدثت أيضاً  إلىلحمل كمما زادت نسبة ظيور الدوالي مرات ا

 .(Ropacka-Lesiak et al., 2012) في ظيور أعراض الدوالي وحدوثيا أثناء فترة الحمل، بحيث تمعب دورا كبيراً  أو جموساً 

نالحظ أنو ال توجد  ،عدم وجود عالقة بين الطول وبين ظيور أو بروز الشعيرات الدموية الفرضية الرابعة التي اثارىا الباحث أما

ن نتائج البحث إوىنا يمكن القول ،(r=-0.127في الطول مع ظيور عالمات الدوالي وأعراضيا ) نأو النقصاعالقة بين الزيادة 

 فيما يتعمق بمتغير الطول تناغمت بشكل واضح مع ىذه الفرضية الرابعة.

ن زيادة أنالحظ  ،الدمويةعدم وجود عالقة بين الزيادة في مدة ممارسة المينة وبروز الشعيرات أما فيما يخص الفرضية الخامسة 

أي أنو كمما زادت نسبة ممارسة الشخص لممينة زادت  ،مع ظيور عالمات الدوالي قوياً  سنوات ممارسة المينة ترتبط ارتباطاً 

طول فترة ممارسة  ألن ،وتعكس ىذه النتيجة عدم التوافق مع الفرضية (،r=0.283) أكثربشكل احتمالية ظيور الدوالي لديو 

 . وبروزىا عمى ظيور الشعيرات الدموية قوياً  اً المينة والتقدم بالعمر أثبت أن لو تأثير 

ن ظيور أو بروز ليوم وبيعدم وجود عالقة بين الوقوف الطويل لساعات زمنية طويمة في اأما فيما يتعمق بالفرضية األولى في 

مع ظيور أعراض الدوالي، أي كمما زادت  أن ىناك عالقة بين مدة الوقوف لساعات زمنية يومياً  نجد أيضاً ، الشعيرات الدموية

، عالقةالالتي افترضت عدم وجود  ينفي الفرضية األولى وىذا (،r=0.240زادت نسبة ظيور أعراض الدوالي ) نسبة الوقوف يومياً 

وىذا ما يتوافق مع نتائج دراسة عمى العاممين  وبين ظيور الدوالي، دراسة أثبتت وجود عالقة  بين متغير الوقوف يومياً ال ألن

في ظيور الدوالي وحدوثيا  نوع المينة يمعب دوراً  أنفي مينة التمريض وعالقة ىذه المينة بالوقوف الطويل فأظيرت ىذه الدراسة 

.(Sharif et al, 2014; Kohno et al., 2014) 
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 االستنتاجات والتوصيات

زيادة سنوات ممارسة المينة ومدة و الوزن، و من النتائج السابقة يمكن االستنتاج بأن بعض عوامل المتغيرات الديموغرافية )العمر، 

ى سطح الجمد في عمىا في زيادة نسبة ظيور الشعيرات الدموية وبروز  قوياً  ( ترتبط ارتباطاً الوقوف لساعات زمنية طويمة يومياً 

القصر في الطول  أوبينما ال توجد عالقة بين عامل الزيادة  ،م عند من يمارس مينة تصفيف الشعراألطراف السفمية من الجس

 (. 1جدول رقم ) بينوف السفمية من الجسم، وىذا ما يالجمد في األطرا سطحوبين ظيور الشعيرات الدموية وبروزىا عمى 

 ت، نوصي بما يمي:أما فيما يتعمق بالتوصيا

اختبارات عمى كيفية التخفيف من  إجراءدراسة الموضوع من خالل تصاميم تجريبية تتيح الفرصة لمباحث من  -5

 الدموية واعتالليا. األوعيةاضطرابات 

 عدم تحسنيا عمى عالج الدوالي.   أوفحص واختبار أثر أنواع العالجات ومدى تحسنيا  -3

مقارنات فيما بين نتائج أنواع العالجات الطبية عمى عالج الدوالي، وذلك من  اجراء دراسات يمكن من خالليا عقد -2

 خالل مناىج وتصاميم أخرى.

ثناء العمل من أجل أننصح بتغير وضعية الجسم سواء كان العامل في وضعية الوقوف أو الجموس بين فترة وأخرى  -4

تجنب أو التخفيف من  إلىىذا بدوره يؤدي و  ،تخفيف الضغط عمى عمل الصمامات وأدائيا داخل األوعية الدموية

 أمراض األوعية الدموية.
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Abstract 

The aim of this study was to identify the relationship between standing for long time and physical appearance of 

varicose vein among barbers, as well as the medical problems associated with long standing.  A descriptive  

analytical design was used to test many demographic variables, namely  age, weight, height, period of activity, 

and daily hours of standing.. This was done with the help of a  questionnaire that involved four domains with 32 

questions. The samples included 195 barbers chosen from different cities (Jenin, Nablus and Tollkaram) in 

Northern West bank. We found that those who stand for long time are 75 percent more likely to have varicose vein. 

All demographic variable, except for height, were found statistically significant: 0.490, 0.281, 0.127, 0.283, 

0.240), according to gamma correlation. 

Keywords: Standing, varicose vein, barbers, Northern districts/West bank. 

 

 

 

 
 
 

 


