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Summary \\
The Enterobius vermicularis is one of the nematode which
is widly spread all over the world, mainly in the cool places unlike
other worms where they live in tropical areas.
This parasite is available among low- socio – economic status
families, orphan homes and mentally care houses, as well as it is
spread among children and adolecenses of both sexes ( male and
female). This nematode is characterized with bright white color and
moves actively through the digestive tract from the stomach to the
anus.
The aim of the present study is to detect the relationship between
the infection of this nematode among
students and their
Psychological and behavioral status as a result of the negative
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Psychology and healthy influences, Which also influences in a
negative manner on their performance and study achievements.
The practical aspect of this study was conducted by (113) sample
(cellophane tape) collected randomly from some families in
Basrahُs governer from July to December at the year 2005 for
both places urban and rural district families included (41) females
and (72) males .
In order to know the illness and Psychological syptoms for the
sample , the researchers has been constructed two Questionaris, one
of the illness symptoms included (26) items, the other dealing with
Psychological symptomos included (27) items measured, tention and
anxiety, habits, pelition, Psychological tired, eating foods and bed
disorder. Also the behavioural indicator that refers to infected with
this nematoda.
The researchers had been applied the two Questionaris on the
sample who their ages between early childhood stage to the
beginning of the adolecenses stage.
The researchers used Fischer formula, and percentage weight
formula as a statistically analysis for the data study.
The results had shown the relationship and the direct negative
influences on the Psychological and behovioural patterens on the
children who infected with this nematoda.
According to the different percentage in responses on the items of
the two Questionaris for this study .
The researchers recommended most important for the healthy
aspects, more care for the children and their motherُ s as well as
the early Diagnosis for this cases.
Key word : Health education, Enterobiosis, middle east, Scycological
behaviour .
// الخالصة
تعتبر الدودة الدبوسية من الديدان األسطوانية الواسعة االنتشار في جميع أنحاا العاالم
وجودهاا فاي
 ومختلفة في ذلك عن معظم الديدان,  وعادة ما تنتشر في المناطق المعتدلة,
. المناطق االستوائية
,  وفاااي دور األيتاااام, ,ويوجاااد الطفيلاااي فاااي الطبااااام االجتماعياااة مااان ذو الااادخل المااانخف
,  وماان كا الجنسااين,  نال أنا أكتاار انتشاااراف عنااد األطفااال والمااراهاين, والمصااحام العاليااة
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الذكور واإلناث  ,حيث أن لون هذه ـ الديدان هو األبي ,المتأللا  ,ذو حركاة نشايطة وفعالاة .
نذ أنها عادة ما تتحرك على طول الاناة الهضمية مان المعادة نلاى فتحاة الشارع متعلااة بالطبااة
المخاطية .
وتهدف هذه الدراسة نلى معرفاة الع قاة باين اإلصاابة بهاذه الديادان  .وخاصاة طا س المادار
على وضعهم النفسي والسلوكي  .وذلك لما لها من تاثتيرام صاحية ونفساية سالبية الناتجاة مان
األرق وعدم الراحة في النوم نتيجة الحكة الشرجية أتنا الليل والتي تسببها نناث هاذه الديادان .
وبالتالي تثتيرها السلبي على ننجازهم وتحصيلهم الدراسي  .وقد تمتل الجانس العملي في هاذه
 )113عينااة شااريط الصااق جمااع بصااورة عشااوائية لاابع ,العوائاال فااي
الدراسااة هااو فح ا
محافظة البصرة للفترة من تموز ولغاية كانون األول من عاام  . 2005شاملم منااطق الرياف
والحضار وبواقااع  )41أنتااى و  )22ذكار  .ولغاار ,التعاارف علاى األعاارا ,المرضااية ,
واألعرا ,النفسية لعينة البحث  ,فاد تم نعداد أداتين على هيئة استبيان  ,نحاداهما لألعارا,
المرضااية ويتكااون ماان  )26فااارة تتناااول األعاارا ,المرضااية ممتلااة باامالم الاارأ والاابطن
والصداع وفادان الشهية  ,وشحوس الوج  ,والضعف العام في حين يتضمن االساتبيان اخخار
األعااارا ,النفساااية ويتكاااون مااان  )22فاااارة  ,ممتلاااة باااالالق والتاااوتر  ,والكمباااة والعزلاااة
واالنطوا  ,وتالس المزاع  .والتعس واإلنهاك الجسمي واضطراس النوم والطعاام وغيرهاا مان
المؤترام السلوكية الدالة على اإلصابة بهذه الديدان .
وقد تم تطبيق األداتين على أفراد عينة البحث المصابين بهذه الديادان والاذين تنحصار أعماارهم
مااا بااين مرحلااة الطفولااة وحتااى أواخاار مرحلااة المراهاااة  .حيااث تاام معالجااة بيانااام األداتااين
باستخدام كل من معادلة الوسط المرجح  ,والوزن المئو .
ولاااد كااان ماان نتااائل هااذه الدراسااة هااو الع قااة والتااثتير الساالبي المباشاار علااى الوضااع النفسااي
والسلوكي لألطفال المصاابين بهاذه الديادان  .والاذين كانام األعارا ,المرضاية عنادهم ماؤتراف
داالف على نصابتهم بهذه الديدان  ,وكماا أشاارم نليهاا النساس المئوياة المختلفاة فاي اساتجابام
أفراد العينة على فارام األداتين في لبحث الحالي .
وقااد أوصااى الباااحتون باابع ,الجوانااس الصااحية المتمتلااة بالنوعيااة الصااحية لااد األمهااام
واألسر واألطفال وني موضوع النظافة والرعاية الصحية أهمياة متميازة فضا ف عان الوقاياة
والع ع وحينما يكون التشخي في وقم مبكر .

فاتن عبد الجبار مصطفى

3

المقدمة //
الديادان الدبوساية  Enterobius vermicularisتسامى أيضاا دودة الماعاد Seat
 wormوتسبس دا الدبوسيام  Enterobiasisأو دا دقياام الذيل فاي اإلنساان Human
. oxyuriosis
تعااد الاادودة الدبوسااية ماان الدياادان األسااطوانية الواسااعة االنتشااار فااي جميااع أنحااا العااالم
وتنتشاار فااي المناااطق المعتدلااة  ,وبخ ا ف معظاام الدياادان تكااون نااادرة فااي المناااطق االسااتوائية
 .) Jude et al., 2004ويوجد هذا الطفيلي في جماعام من ذو الدخل المانخف ,وفاي دور
األيت ام والمصحام العالية وكذلك يحدث الخمل بهذه الدودة عند الطباام المتافة نال أن
أكتر شايوعا ف عناد األطفاال  .)Carvalho,2006وتكاون الادودة ذام اللاون األباي ,المتأللا
صغيرة الحجم ونشيطة يتراوح حجم نناتهاا باين  ) 0.3–0.5 * )13-8ملام والجاز الخلفاي
فيها مدبس ويؤلف حاوالي تلاث الطاول الكلاي للادودة ومنهاا جاا م التسامية عناد بعضاهم  .أماا
الااذكور فتكااون أصااغر حجمااا ف ماان نناتهااا نذ يتااراوح حجمهااا بااين  )0.2-0.1 * )5-2ملاام ,
والنهايااة الخلفيااة فيهااا معاوفااة نلااى الجهااة البطنيااة وهااي ذام شااوكة واحاادة  ,وبهااذه الصاافة
سميم بالديدان الدبوسية عند بعضهم اخخر شكل  . )-1-وتعيش الديادان متجمعاة وال سايما
في اللفائفي واألعور من األمعا ولكنها بصورة عامة تتجول علاى طاول الانااة الهضامية مان
المعدة نلى فتحة الشرع متعلاة بالطباة المخاطية .)Hunter et al.,1976

دورة الحياة //
يحاادث الخماال بهااذه الاادودة عاان طريااق االباات ع المباشاار للبيااو ,الناضااجة الحاويااة
علااى اليرقااام أو الشاارس أو التاانف نذ يعتباار اإلنسااان المضاايف الوسااطي والنهااائي  .تهاااجر
األنتااى عنااد امت ئهااا بااالبيو ,نلااى منطاااة الشاارع لااي ف  ,حيااث يحفزهااا م مسااة الهااوا وعلااى
وضع البي ,وتكون البيضة مسطحة من جهة واحدة  .ونتيجة تالصام الارحم والمهبال تضاع
األنتى بيوضها بالمنطااة المحيطاة باالمخرع حياث تلتصاق عاادة بماادة لزجاة تام تعاود تانياة نلاى
المستايم  .ولكن قد يخرع قسم منها نلاى الخاارع وباذلك تسابس حكاة فاي تلاك المنطااة .ناادراف ماا
ت حظ البياو ,فاي الباراز  ,ياادر عادد البياو ,التاي تضاعها األنتاى حاوالي  11000بيضاة
تحتو عند وضعها على أجناة تنماو نلاى الطاور اليرقاي المعاد خا ل تا ث سااعام وتفاا
بعااد بلعهااا فااي االتنااي عشاار عاان يرقااام قضاابانية تنساالل ماارتين لتصاال دور البلااو فااي منطاااة
الصائم واللفائفي  .تستغرق دورة الحياة شكل – )-2لحين هجارة اإلنااث نلاى منطااة المخارع
من  6-4أسابيع .)Perez et al., 1993
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شكل( )1يىضح المظهز الخارجي للذودة الذبىسية Enterobius vermicularis
 B /ـ األنثى
 Aـ الذكز

شكل( )2يىضح مخطط لذورة حياة الذودة الذبىسية Enterobius vermicularis
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التأثير المرضي واألعراض //
يتميااز الخمااال بهاااذه الديااادان الدبوساااية بعاادم ظهاااور األعااارا ,الساااريرية علاااى كافاااة
األشخا الخمجين ولكان التهايل للغشاا المخااطي المعاو يكاون واضاحا ف ماع ظهاور حااالم
الغتيان الخفيف واإلسهال أحيانا ف .وحاالم نادرة من فاار الادم  .وقاد وجادم هاذه الديادان داخال
الزائاادة الدوديااة بعااد نجاارا العمليااام الجراحيااة لألشااخا المصااابين بالتهاااس الزائاادة الدوديااة
. ) Perez et al., 1993كما أن هناك حاالم تاس األمعا كاان ساببها اإلصاابة بهاذه الديادان
سجلم في أمريكا . )Perez et al., 1993
وقد تسبس التهاس المهبال  Vavinitisعناد وجودهاا فيا وربماا تصال نلاى قنااة فاالوس أو
الفجوة البريتونية حيث تتكي هناك  ,وقد تكون هناك نفرازام قيحية نتيجة االخمااع التانوياة
بالبكتريا  .وأهم ما يميز اإلصابة بهذه الدودة هو ظهور حااالم الحكاة الشارجية Pruritusani
في األطفال وخصوصا ف في الليال علاى هيئاة تفاعال استشارائي Anaphylactic reaction
.)Brown & Neva, 1983

التشخيص والعالج //
قاد تكاون الحكااة فاي منطااة المخاارع دليال علااى اإلصاابة  ,ربماا يمكاان الحصاول علااى
اإلناث البالغة في البراز أما البيو ,فناادراف ماا تظهار فيا  .نن أفضال طريااة للتشاخي هاي
استعمال الشاريط اللصاق  ,حياث توضاع قطعاة مان الشاريط الشانان علاى منطااة المخارع فاي
الصباح الباكر وقبل التغوط تم ترفع الاطعة بعاد المساح وتنشار علاى شاريحة زجاجياة وتفحا
بعااد نراقتهااا بموضااع قطااره ماان  Toluenوأخاار ماان اليااود مااع الزايلااول بااين الشااريحة
والشريط  .ويستمر الفح لعده لعدم انتظام هجرة الديدان وجدان . ) 1890
اإلصابة فاي جمياع األفاراد
تعالل األسرة بكاملها عند نصابة أ فرد فيها بعد تشخي
 .والعااار المساتعمل هاو  )11 Pyrentel pamoateملغام  /كغام مان وزن الجسام عان
طريق الفم أو غرام واحد بجرعة واحدة تعاد بعاد أسابوعين ولا تاثتيرام جانبياة منهاا التاياؤ
والصداع وآالم في البطن ونسهال  .أما عن  Piperazineفهو انجح عا ع للادودة الدبوساية
ويثخذ قبل الفطور  65ملغم  /كغام مان وزن الجسام ماع الماا ويعطاي علاى شاكل حباوس
أو شراس عن طريق الفم .

الوقاية والسيطرة //
تعتباار النظافااة العاماال المهاام للوقايااة ماان اإلصااابة  .ولااذا يجااس غساال األيااد قباال تناااول
وجبااام الطعااام بالمااا والصااابون وكااذلك بعااد التغااوط  .وتنظيااف منطاااة المخاارع  .وغلااي
م ب المصابين على حدة ومنع األطفال من اللعس بالتراس .
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هدف الدراسة //
اختيرم الديدان الدبوسية للدراسة ألنها أصابحم تمتال مشاكلة صاحية خطيارة فاي المنطااة
وذلك من خ ل زيادة نسس اإلصابة بها خصوصا ف في فتارة ماا بعاد الحارس سانة  2003وماا
خلفت ا ماان آتااار ماادمرة للبيئااة حيااث ازداد التلااوث لجميااع أشااكال وتراكماام النفايااام واألبنيااة
المهدمة ومشاكل المجار وتلوث ميااه الشارس بهاا  ,جمياع هاذه العوامال أدم نلاى زياادة نساس
اإلصابة بهذه الديدان  .وجا م هذه الدراسة الهادفاة نلاى بياان تاثتير اإلصاابة بهاذه الديادان علاى
النا في أعمار مختلفة وبضمنها ط س المدار وما تترك هذه الديادان مان تاثتيرام صاحية
ونفسااية ساالبية علااى هااذه الشااريحة ماان المجتمااع ولمااا لهااا ماان تااثتير علااى أدائهاام وتحصاايلهم
الدراسي نظراف لما تسبب اإلصاابة بهاذه الديادان مان أعارا ,ساريرية علاى المار ,خصوصاا ف
ط س المدار من أرق وعدم الراحة في النوم نتيجة الحكة الشرجية أتنا الليال والتاي تساببها
نناث هذه الديدان .
جا م هذه الدراسة لتعطينا تغطية شاملة على عوامل الخطورة ومسببام اإلصاابة بهاذه الديادان
ومااد تثتيرهااا نحصااائيا ف علااى اإلصااابة ولعاادم تااوفر دراسااة ساااباة تااربط تااثتير اإلصااابة بهااذه
الديدان وتثتيرها على سلوك ونفسية الفرد .

طرق العمل //
شملم الدراسة جانبين هما الجانس الطفيلي والجانس اإلحصائي .

 )1الجانس الطفيلي :ـ
 )113عينة شريط الصق جمع بصورة عشاوائية لابع ,عوائال
ــ ) جمع العينام :ـ تم فح
في محافظة البصرة خ ل الفترة من تموز ولغاية كاانون أول  )2005شاملم كال مان الحضار
والريف حيث كان عدد اإلنااث مان الحضار  )26والاذكور  , )35أماا الرياف فعادد اإلنااث
 )40-1سنة .
 )15والذكور  . )32تراوحم أعمارهم ما بين
لاد تم توزيع الشريط ال صق على بع ,العوائل في محافظة البصارة قبال ياوم واحاد مان جماع
العينام تم شرح طرياة استعمال بالتفصيل لبع ,األمهام ) وفي اليوم التاني جمع الشاريط
ال صق بوضع في أنابيس ب ستيكية معامة وجلب نلى المختبر وفحص مجهريا ف خا ل )24
شاكل – . )-3ساجلم بعا ,المعلوماام الصاحية
ساعة باستعمال قاوة التكبيار )40X
والوبائية في استمارة استبيان خاصة أعدم للغار ,اإلحصاائي والتعارف علاى ماا تتركا هاذه
الديدان من أسباس جسمية ونفسية وذاتياة وشخصاية واجتماعياة علاى المصااس ومان تام ترتياس
هذه األسباس حسس أترها وقوتها على الشخ المري ,وكما يظهاره الجاناس اإلحصاائي فاي
هذه الدراسة .
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شكل( )3يوضح بيوض الدودة الدبوسية التي جمعت بطريقة الشريط الالصق من منطقة المخرج الحد
المصابين بالدودة .

( )2الجانب اإلحصائي:ـ
يتضاامن هااذا الجانااس عرضااا ف لتجاارا ام التبعااة فااي تحايااق هاادف البحااث الاارئي .
والمتمتلة بتحديد مجتماع وعيناة البحاث  ,وأداة البحاث  ,والوساائل اإلحصاائية المساتخدمة فيا ,
وكما يلي :ـ
ـــ ) مجتماع وعيناة البحاث :اـ لااد تحادد مجتماع البحاث الحاالي بالفئاام العمرياة المختلفاة التاي
تنحصاار ماان مرحلااة الطفولااة وحتااى أواخاار مرحلااة الرشااد  ,ماان الااذين يعااانون ماان األعاارا,
المرضاية الناتجاة عان نصاابتهم بالديادان الدبوساية  . Enterobius vermiculerisوالاذين
يرقدون في المستشفيام  .أو في مرحلة اخذ الع ع والوقاية  .حيث بلغ عاددهم  )113فارداف ,
ومن ك الجنسين ذكور ونناث ).
ونظراف لمحدودية مجتمع البحاث واقتصااره علاى فئاة المصاابين بهاذه األعارا ,المرضاية فا ن
البحااث الحااالي سااوف يعتمااد مجتمااع البحااث بثكمل ا عينااة ماصااودة للبحااث  .والبااالغ عااددها
 )113فرداف حيث ستطبق عليهم أداة البحث  ,والجدول  )1يوضح ذلك .
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الجدول ( )1يوضح عينة البحث حسب متغيرات الجنس  ,وموقع السكن  ,ونسبها المئوية .
ٍ٘قغ اىعنِ
ؽعس
د

اىغْط

1

ذم٘ز

53

7

إّبس

72

اىَغَ٘ع اىني ٜىيؼْٞخ

اىْعجخ

اىَغَ٘ع

اىْعجخ

اىَئ٘ٝخ

اىنيٜ

%94

53

%31

37

%25

13

%53

91

اىَئ٘ٝخ

21

زٝف

37

115

أداة البحث //
لغر ,التعرف على األعرا ,المرضية  .واألعرا ,النفسية للمصاابين مان أفاراد عيناة
البحااث  ,فاااد تاام نعااداد أداة البحااث علااى هيئااة اسااتبيان  Questionnaireيتااثلف ماان مجااالين .
المجااال األول في ا يتكااون ماان  )26فااارة تتناااول مجااال األعاارا ,المرضااية  ,وتحاااول هااذه
الفارام أن تاي وتشخ األعرا ,المرضية بصورة عامة التي يشاعر بهاا المصاابين بهاذه
الدياادان ممتلاااة بااامالم الاارأ والااابطن  .والصاااداع  ,وفاااادان الشااهية للطعاااام والضاااعف العاااام
وشحوس الوج وغيرها من الع مام الدالة على اإلصابة بهذه الديدان .
أما المجال التاني  ,فهو مجال األعرا ,النفسية  ,ويتكاون مان  )22فاارة  ,وتحااول فاارام
األعارا ,السالوكية والنفساية المصااحبة أو التاي تظهار علاى
هذا المجال أن تاي وتشخ
تصاارفام وندا ام المصااابين بهااذه الدياادان ممتلااة بااالالق والتااوتر غياار االعتياااديين والشااعور
بالعزلااة واالنطااوا والكمبااة وتالااس الماازاع  ,فض ا ف عاان اضااطرابام النااوم والطعااام والتعااس
واإلنهاك الجسمي والسلوكي الواضح والمباشر وغيرها مان الع ماام الدالاة علاى اإلصاابة
بهذه الديدان .
وقد وضع أمام كل فارة من فارام المجالين ميزان لتجابة  .ويثخاذ التااديرام صاحيحة جاداف
 ,صحيحة نلى حاد ماا  ,ال أدر )  ,وتثخاذ الادرجام  ) 1 , 2 , 3علاى التاوالي  ,وماا علاى
المستجيس نال قرا ة الفارة  ,وفهم معناها  ,أو تاريس وتوضح المفهوم والمعنى لا  ,ومان تام
اإلجابة على الفارة  ,وذلك من خ ل التثشاير عليهاا بوضاع ع ماة √ ) أماام الفاارة  ,وفاي
الحال المخص لها  ,وفي ضو فهم وتاديره لمد انطباق الفارة علي  .واستجابت لها .
نن فااارام المجااالين اللااذان يماات ن أداة البحااث  ,والبااالغ عااددها  )53فااارة  ,قااد تاام جمعهااا
واعدادها من األدس النظر والدراسام واألبحاث في هذا المجال  .وتام صاياغتها علاى شاكل
عبارام سلوكية نجرائية مباشرة يمكن قيا أو التعارف علاى جاناس معاين فاي مضامون الفاارة
التي تحاول قياس والتعرف علي .
وقد تم قيا الصدق الظاهر  )Face validityلفاارام األداة  ,وذلاك مان خا ل عرضاها
علااى لجنااة ماان المحاااكمين فااي مجاااالم العلااوم الساالوكية والنفسااية  ,وذلااك للتعاارف علااى مااد
صدق وص حية هاذه الفاارام علاى قياا األعارا ,المرضاية والنفساية للمصاابين بالديادان
9

ماا وضاعم

الدبوسية  ,حيث اجمع الخبرا على صا حية هاذه الفاارام  ,وقادرتها علاى قياا
من أجل األمر الذ يسهل من عملية تطبيق األداة على عينة البحث .
وقد تم تطبيق األداة على عينة البحاث الباالغ عاددها  )113مساتوفية للشاروط الموضاوعية
السليمة لتجابة على فارام األداة  ,األمر الذ يسهل من الحصاول علاى البياناام ذام الع قاة
بالبحث من أفراد عينة البحث .

الوسائل اإلحصائية //
ىقد رٌ اظزخداً اى٘ظبئو اإلؽصبئٞخ اٟرٞخ ٗ ,ؽعت ٍزطيجبد غجٞؼخ اىجؾش ٗ ,مَب ٝي: ٜـ
 ) 1اىْعجخ اىَئ٘ٝخ ٗ ,اىزٝ ٜؼجس ػْٖب ثبىصٞغخ اىسٝبظٞخ اٟرٞخ :ـ
اىغصء
ـــــــــــ * 111
اىنو
ت
ٗقد اظزخدٍذ ٕرٓ اى٘ظٞيخ ف ٜاىزؼرس ػيرّ ٚعرت ػْٞرخ اىجؾرش اىَئ٘ٝرخ اػزَرب ا ػيرٍ ٚزغٞرساد
اىعررنِ يزٝررف  ,ؽعررس ) ٗاىغررْط يذمرر٘ز ٗ ,إّرربس)  ,فع رات ػررِ اظررزخداٍٖب فررّ ٜعررت ار ررب
اىخجساء ٗاىَؾبمَ ِٞف ٜقٞبض اىصد اىظبٕس ٛىأل اح .
ٍ )7ؼب ىخ اى٘ظػ اىَسعؼ ىقٞبض صؾخ اى قسح ٗ ,اىزٝ ٜؼجس ػْٖب ثبىصٞغخ اىسٝبظٞخ اٟرٞخ :ـ
د + 5* 5د + 7* 7د1* 1
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
دك
ت
ت
ؽٞش أُ :ـ د ٕ٘ 5رنساز اىجدٝو يصؾٞؾخ عدا) ٍعسٗثب ف ٜقَٞزٔ ٕٗ ٜي. )5
د ٕ٘ 7رنساز اىجدٝو يصؾٞؾخ إى ٚؽد ٍب) ٍعسٗثب ت ف ٜقَٞزٔ ٕٗ ٜي. )7
د ٕ٘ 7رنساز اىجدٝو يال أ زٍ )ٛعسٗثب ت ف ٜقَٞزٔ ٕٗ ٜي. )1
د ك رنساز اىؼْٞخ اىني ٕ٘ٗ , ٜػد أفسا اىؼْٞخ اىر ِٝأعبث٘ا ػي ٚاى قسح .
ٍ )5ؼب ىخ اى٘شُ اىَئ٘ ٛىي قسح ٗ ,اىزٝ ٜؼجس ػْٖب ثبىص٘زح اىسٝبظٞخ اٟرٞخ :ـ
اى٘ظػ اىَسعؼ
اى٘شُ اىَئ٘ = ٛــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ *111
اىدزعخ اىقص٘ٙ
ػيَ رب ت أُ اىدزعررخ اىقصرر٘ ٙفرر ٜأ اح اىجؾررش اىؾرربىٕ ٜرر ٜي.)5يFischer,1955; P.P.. 327-
. )333

عرض ومناقشة النتائج //
يتضمن البحث الحالي عرضا ف ومناقشة للنتائل التي تام التوصال نليهاا وفاي ضاو عملياام
التحليل اإلحصائي لبيانام البحث وكما يلي :ـ

11

ـ عرض النتائج :ـ
ىقد أشربزد ّزربئظ رؾيٞرو ثٞبّربد ٍغربه ا ػرساض اىَسظرٞخ إىر ٚؽصر٘ه ي )17فقرسح ػيرٚ
ٗظررػ ٍررسعؼ أػيررٍ ٚررِ ٍز٘ظررػ ا ٗظرربغ اىَسعؾررخ اىرررٍ ٛقرردازٓ ي .)7ؽٞررش رساٗؽررذ ٕرررٓ
ا ٗظبغ ٍب ث ِٞي )2.345مؾد أػي ٚإىر ٚي )1.415مؾرد أ ّرٗ ,ٚثر٘شُ ٍئر٘ٝ ٛزرساٗػ ٍرب ثرِٞ
ي ) % 78.171إى ٚيٗ ,) % 47.197اىغدٗه ي٘ٝ )7ظؼ ذىل
الجدول ( )2يوضح األوساط المرجحة واألوزان المئوية لفقرات مجال األعراض المرضية
مرتبة تنازليا ً .
رعيعو

رعيعيٖب

اى قسح

فٜ

اىغدٝد

االظزجٞبُ

اى٘شُ
ٍعَُ٘ اى قسح

اى٘ظػ اىَسعؼ

اىَئ٘ٛ
%

1

4

ٝؼزسٗ ٛعٖ ٜشؾ٘ة

2.345

78.171

7

73

ٕو رشؼس ثؾنخ ٍصػغخ فٍْ ٜطقخ اىَخسط

2.256

75.221

5

3

اشؼس ثؼدً اىشٖٞخ ىألمو

2.247

74.926

9

1

اشؼس ثصداع ْٝزبثْ ٜف ٜفزساد ٍزقبزثخ

2.203

73.451

3

11

اشؼس ثعؼف ػبً

2.168

72.271

2

11

رسر غ زعخ ؽسازر ٜف ٜثؼط ا ٗقبد

2.141

71.386

3

3

رْزبثْ ٜؽبالد ٍِ اإلظٖبه ف ٜفزساد ٍزقطؼخ

2.132

71.091

8

19

ال أظزطٞغ رْبٗه ٍؤم٘الد ٍِ ّ٘ع ٍؼِٞ

2.106

70.206

4

15

2.079

69.321

11

7

2.053

68.436

11

5

ْٝزبثْ ٜآالً ال أػس

2.035

67.846

17

2

أؽط أُ ٗشّٝ ٜزْبقص

2.000

66.666

15

9

أشؼس ثبىغضٞبُ ٍغ اىسغجخ ثبىزقٞؤ

1.938

64.601

19

17

أشؼس ثآالً ػْد اىزجسش

1.893

63.126

13

12

أمضس أفسا أظسرٍ ٜصبثُ٘ ثٖرا اىَسض

1.858

61.946

12

71

1.796

59.882

امرررسٓ رْررربٗه ثؼرررط ا ٗٝرررخ اىزرررٝ ٜصررر ٖب ىرررٜ
اىطجٞت ّٖب غٞس ذاد عدٗٙ
ْٝزبثٍْ ٜغص ٍؼ٘ٗ ٛثص٘زح ٍعزَسح
ٍصٞسٕب

أػزقد أُ قٞربً إٔير ٜثخرصُ اىَر٘ا اىغرائٞرخ ٍضرو
اىطؾ ِٞأٗ اىسش ٗرسمٔ ى زساد غ٘ٝيخ ظجت فٜ

11

إصبثز ٜثبىَسض
13

71

18

8

14

18

رعيعو

رعيعيٖب

اى قسح

فٜ

اىغدٝد

االظزجٞبُ

71

13

71

14

77

77

75

75

أّرررر ٜأصررررجذ ٍررررِ عررررساء اشررررزغبى ٜثرررربىطؾِٞ
1.743

اىَخصُٗ ى زساد غ٘ٝيخ

58.112

ٝظٖررس ىرردّ ٛرر٘ع ٍررِ اىؾعبظررٞخ غٞررس ٍؼسٗفررخ
اىَصدز ال ٝعزطٞغ ا غجبء رشخٞص ٍصردزٕب

1.654

55.162

ٍِ خاه ٗص خ االٍزْبع ػْٖب
أػزقررد أّْرر ٜأصررجذ ثٖرررا اىَررسض ىنضررسح ٗعرر٘
اىق٘ازض ٗاىؾشساد فٍْ ٜصىٜ

1.637

ٍعَُ٘ اى قسح

اى٘ظػ
اىَسعؼ

54.572

اى٘شُ
اىَئ٘ٛ
%

أػزقد أُ إصبثز ٜعربءد ىؼردً رقٞرد ٛثبىز٘عٖربد اىصرؾٞخ
1.575

52.507

1.566

52.212

1.548

51.622

1.513

50.442

79

13

أػزقد أُ إصبثز ٜثبىَسض عبءد ّزٞغخ ىؼبٍو ٗزاصٜ

1.495

49.852

73

79

إصبثز ٜثبىَسض عبءد ىزغ٘غ ٜف ٜاىؼساء

1.442

48.082

72

72

ٕو رنُ٘ اىؾنخ اىشسعٞخ ٍصؾ٘ثخ ثخسٗط ً

1.415

47.197

يمْظبفخ اىَساؽٞط أٗ اىزجسش ثص٘زح صؾٞؾخ )
أػزقررد أُ إصرربثز ٜثرربىَسض عرربءد ّزٞغررخ ىَاٍعررزٜ
ىجؼط اىؾ٘ٞاّبد فٍْ ٜصى ٜمبىناة ٗاىقطػ
أػزقررد أُ ػرردً إزَرربٍ ٜثْظبفررخ ٝررد ٛثؼررد اىجررساش ثبىَرربء
ٗاىصبثُ٘ ٗاىَؼقَبد ٕ٘ ظجت إصبثزٜ
إصررربثز ٜثررربىَسض عررربءد الظرررزؾَبٍ ٜفرررٍٞ ٜررربٓ ا ّٖرررس
ٗاىجسك

وفيما يخ مجال األعرا ,النفسية  ,فااد حصالم تماان فاارام علاى وساط مارجح أعلاى مان
متوسط األوسااط المرجحاة الاذ مااداره  .)2حياث تراوحام هاذه األوسااط ماا باين )2.159
كحاااد أعلاااى نلاااى  , )1.194وباااوزن مئاااو يتاااراوح ماااا باااين  )71.976نلاااى . )39.823
والجدول  )3يوضح ذلك .

12

الجدددول ( )3يوضددح األوسدداط المرجحددة واألوزان المئويددة لفقددرات مجددال األعددراض النفسددية
مرتبة تنازليا ً
رعيعو

رعيعيٖب

اى قسح

فٜ

اىغدٝد

االظزجٞبُ

1

18

رْزبثْ ٜأؽاً ٗم٘اثٞط ٍصػغخ اصْبء اىًْ٘ .

7

73

اّ ؼو الثعػ االشٞبء ٗ ,ال أظٞطس ػي ٚأػصبثٜ

2.141

5

17

اّْ ٜػصج ٜاىَصاط

2.132

71.091

79

اشؼس ثبىزؼت زغٌ اّْ ٜىٌ أثره ٍغٖ٘ ات ٝرمس

2.097

69.911

4

اىرٕبة اى ٚاىطجٞت ٝضٞسّٝٗ ٜصػغْٜ

2.097

69.911

3

77

أؽت االى٘اُ اىٖب ئخ

2.088

69.616

2

13

2.035

67.846

3

1

اشؼس ثبىنآثخ

2.026

67.551

8

12

ال أّبً ثشنو غجٞؼٜ

1.991

66.371

4

75

رضٞسّ ٜص٘ز ٍٗغعَبد غجٞخ ٍضو االٍؼبء ٗاىدٝداُ

1.911

63.716

11

5

اشؼس ثؼدً اىسغجخ ف ٜاىرٕبة اى ٚاىَدزظخ

1.893

63.120

11

11

1.884

62.831

17

9

ال ازغت ف ٜرؾعٞس اىدزٗض ٗاػدا اى٘اعجبد اىَنيف ثٖب

1.876

62.536

15

3

اشؼس ثقيق ٗر٘رس ائَِٞ

1.867

62.241

19

3

اشؼس ثبىخغو الصبثز ٜثٖرا اىَسض

1.858

61.946

13

71

رضٞسّ ٜثؼط االى٘اُ اىصبزخخ

1.849

61.651

12

11

ال ازغت ف ٜاالظزؾَبً

1.716

57.227

13

7

اؽت اىؼصىخ ٗاالّط٘اء ٗال اخزيػ ثبالقساُ ٗاالصدقبء

1.699

56.637

18

8

امسٓ رْبٗه اال ٗٝخ الّٖب ال رؼبّ ٜثشنو ظسٝغ ٗفؼبه

1.672

55.752

14

14

ال اٍٞو اى ٚاالخزاغ ثبىصٗاز ٗاىع٘ٞ

1.592

53.097

71

15

اشؼس أّْ ٜغٞس ٍقج٘ه ٍِ اٟخسِٝ

1.460

48.672

71

13

اشؼس ثبُ ٍعزقجيٍٖ ٜد ثبىعٞبع

1.451

48.377

9

ٍعَُ٘ اى قسح

اشررؼس ثررؤُ ذامسررر ٜظررؼ ٞخ ٗقررد اّعرر ٚمضٞررس ٍررِ االٍرر٘ز
اىََٖخ

امسٓ مو أّر٘اع اىَرؤم٘الد ٗاشرؼس ثسغجرخ عبٍؾرخ فر ٜقيرت
قدٗز اىطؼبً ف ٜاىَْصه

13

اى٘ظػ

اى٘شُ

اىَسع

اىَئ٘ٛ

ػ

%

2.159

71.976
71.386

77

2

امسٓ اىْبض االظ٘ٝبء ٗاالصؾبء

1.415

47.197

75

71

ال ازغت ثصٝبزح االصدقبء ٗاالقسثبء

1.398

46.607

79

72

اؽط ثؤُ اىخجساد اىز ٜاػٞشٖب ٍؤىَخ ٗغٞس ظبزح

1.362

45.427

73

19

اشؼس أّْ ٜغٞس ٍقج٘ه ٍِ اىغْط اٟخس

1.327

44.247

72

73

امسٓ افسا ػبئيز ٜاالصؾبء

1.194

39.823

مناقشة النتائج //
سوف يتم مناقشة ما نسبت  )%10من فارام المجالين  ,وبالصورة التنازلية  .ولما كان مجال
األعرا ,المرضية يتكون من  )26فارة  ,ومجال األعرا ,النفسية يتكون من  )22فارة
 ,وفي ضو نسبة الـ  )% 10من الفارام وهي التي تخضع للمناقشة والتفسير  ,ف ن سوف
يكون عدد فارام كل مجال يتم مناقشتها هي الت ث فارام األولى .وكما يلي :ـ
* ) مجال األعراض المرضية .

لاد حصلم الفارة التي مضمونها يعتر وجهي شحوس ) على الترتيس األول في مجاال
األعاارا ,المرضااية  ,حيااث حصاال علااى أعلااى وسااط ماارجح ماااداره  )2.345ووزن مئااو
ماداره  .)% 78.171وهذه النتيجة بطبيعة الحال تكاد أن تكون واقعية  ,وذام سامة علمياة ,
وذلك على اعتبار أن األفراد المصابين بهذا النوع من الديدان عادة ما تبدو عليهم آتاار الشاحوس
والضعف واإلنهاك على مظهرهم الخارجي  ,وخاصة فيماا يتعلاق بم ماح الوجا  .األمار الاذ
يجعل مؤشراف تشخيصيا ف داالف علاى اإلصاابة بهاذه الديادان  ,حياث جاا م هاذه الفاارة ومضامونها
منسااجمة مااع اسااتجابام أفااراد العينااة المصااابين بهااذه الدياادان ماان كااونهم يشااعرون بالشااحوس
الواضح للوج .
أما الفارة التي مضمونها هل تشعر بحكة مزعجة في منطااة المخارع ) فااد جاا م بالترتياس
التاني  ,حيث حصلم على وسط مرجح ماداره  )2.256ووزن مئو ماداره ) % 75.221
نن شاعور المصااابين بهاذه الحكااة فاي منطاااة المخاارع يكااد أن يكااون أحاد األعاارا ,المرضااية
والتشخيصية الدالة على هؤال المصابين  ,وذلك لكون هذه الديدان الدبوسية عادة ماا تتخاذ مان
منطاة المخرع مكانا ف مناسبا ف ل ستارار في  ,وخاصة في الليل األمر الذ يجعال المصااس عاادة
ما يشعر بهذه الحكة نتيجة حركة هذه الديدان في هذه األماكن .
أمااا الفااارة التااي مضاامونها أشااعر بعاادم الشااهية لألكاال ) فاااد جااا م بالمرتبااة التالتااة  ,حيااث
حصلم على وسط مارجح مااداره  )2.247ووزن مئاو مااداره  . )% 74.926وهاذا يعناي
أن فادان الشهية تجاه األكل والطعام تكاد أن تكون معدومة لد المصاابين بهاذه الديادان لكونهاا
تؤتر على طبيعة التمتيل الغذائي لديهم أوالف  ,ولكونها منافسا ف في عملية توجيا وتنظايم االيا,
الغذائي والنشاطام المرتبطة ب  ,األمر الذ يجعل مان المصاابين بهاذه األمارا ,يعاانون هاذه
الخاصية .
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* ) مجال األعراض النفسية .

لاد حصلم الفارة التي مضمونها تنتابني أحا م وكاوابي مزعجاة أتناا الناوم ) علاى
الترتيس األول في مجال األعارا ,النفساية  .حياث حصالم علاى أعلاى وساط مارجح مااداره
. ) % 71.976
 )2.159ووزن مئو ماداره
أن البنااا النفسااي للمااري ,هااو جااز ماان البنااا البيولااوجي العااام لاا  ,وحااين يتااثتر الجانااس
البيولوجي للمصابين بهذه الديدان وخاصة فاي مجاال الضاعف والتااس واإلنهااك وهازال البنياة .
نراه عادة ما ينعك على شكل نوع من االضطراس النفسي لد الماري ,يظهار بعادة أسااليس
وصور  ,وواحداف من هذه الصور هو األح م والكوابي المزعجاة أتناا الناوم عناد المصاابين
بهذه الديدان خاصة نذا ما عرفنا بثن سالوك هاذه الديادان يكاون أكتار نشااط وحيوياة فاي األمعاا
والمخاارع فااي الوقاام الااذ يكااون في ا المااري ,بحاجااة نلااى النااوم ممااا يخلااق حالااة ماان التااوتر
تنعك في نوم المري ,على شكل أح م وكوابي ليلية .
أما الفارة التي مضمونها أنفعل ألبسط األشيا  ,وال أسيطر على أعصابي ) فاد حصلم علاى
الترتيااس التاااني  ,حيااث حصاالم علااى وضااع ماارجح ماااداره  )2.141ووزن مئااو ماااداره
 . )% 2.386وهااذا بطبيعااة الحااال يكاااد أن يكااون طبيعي اا ف ومنسااجما ف مااع حالااة اخاات ل البنااا
النفسااي العااام عنااد المااري ,المصاااس بهااذه الدياادان  ,حيااث يكااون ماانفع ف
فااي بعاا,
جوانس سلوكية  ,فض ف عن عدم اتفاق ماا باين ردود األفعاال للمتيارام المكوناة لديا  ,األمار
الذ يجعل غير مسيطر علاى وضاع النفساي والوجاداني  ,حياث يتاور فاي مواقاف  ,وينساحس
في غيرها  ,ويهمل بعضها األمر الذ يجعل من نموه االنفعاالي غيار مساتاراف ومتاوازن نتيجاة
لحالت المرضية .
أما الفارة التي مضمونها ننني عصبي المزاع ) فاد حصلم على الترتيس التالاث  ,نذ حصالم
علااى وسااط ماارجح ماااداره  )2.132ووزن مئااو ماااداره  . )% 71.091وهااذه النتيجااة أو
الموقااف الساالوكي واالنفعااالي العااام للمااري ,تجعل ا علااى الاادوام فااي حالااة ماان الش اد النفسااي
والعصبي حيث يظهر ع مام الهيااع والغلياان النفساي أو االساتجابة العنيفاة والشاديدة لمواقاف
وأحداث ال تتطلبها هذه االستجابام  ,األمر الاذ يجعلا عصابي المازاع كنتيجاة طبيعياة لحالتا
المرضية وآتارها على سلوك وشخصيت وتصرفات .
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