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چکیده
مقدمــه: وریدهــای واریســی در انــدام تحتانــی بــه طــور متداولــی در جمعیــت عمومــی رخ می دهــد و می توانــد 
کیفیــت زندگــی افــراد را بــه صورتــی منفــی تحــت تأثیــر قــرار دهــد. یکــی از مشــاغل پرخطــر در ایــن زمینــه 
آرایشــگری اســت. هــدف از مطالعــه حاضــر بررســی تأثیــر مداخــات ارگونومیــک بــر کیفیــت زندگــی آرایشــگران 

زن مبتــا بــه بیمــاری واریــس در انــدام تحتانــی می باشــد.
روش کار: جامعــه آمــاری پژوهــش تمامــی آرایشــگران زن شــهر همــدان بودنــد کــه جهــت معاینــات پزشــکی 
ــه  ــا ب ــاده 70 نفرمبت ــی س ــری تصادف ــه روش نمونه گی ــا ب ــان آنه ــد. از می ــه کردن ــه مراجع ــگاه مهدی ــه درمان ب
بیمــاری واریــس انتخــاب و در دو گــروه مــورد و کنتــرل دســته بندی شــدند. مداخلــه مــورد نظــر شــامل پروتــوکل 
ــود و  ــا پیش آزمــون و پس آزمــون ب ــود. پژوهــش حاضــر شبه آزمایشــی ب ورزشــی مخصــوص بیمــاری واریــس ب
آزمودنی هــا بــه ســه پرسشــنامه وریدهــای واریســی آبردیــن، درد مزمــن و خســتگی عضانــی پاســخ دادنــد کــه 
بــه عنــوان شــاخص های کیفیــت زندگــی کاری آرایشــگران درنظــر گرفتــه شــدند. تحلیــل داده هــا بــا آزمــون تــی 

ــت. ــزار SPSS16 صــورت گرف ــا اســتفاده از نرم اف ــای وابســته و ب گروه ه
ــورم و  ــره درد و ت ــس، نم ــره واری ــزان نم ــر می ــک ب ــه ارگونومی ــام مداخل ــه انج ــان داد ک ــج نش ــا: نتای یافته ه
ــت.  ــذار اس ــورد تاثیرگ ــروه م ــی در گ ــدام تحتان ــت ان ــپ و راس ــمت چ ــی س ــتگی عضان ــره خس ــن نم همچنی
میانگیــن میــزان نمــره واریــس، نمــره درد و تــورم و همچنیــن خســتگی عضانــی ســمت چــپ و راســت انــدام 

ــت. ــش یاف ــب 2/66 و 2/4 و 0/75 و 1/2 کاه ــه ترتی ــورد ب ــروه م ــی درگ تحتان
نتیجه گیــری: بــا توجــه بــه تاثیرگــذاری پروتــکل ورزشــی بــر شــاخص های کیفیــت زندگــی کاری آرایشــگران، 

اســتفاده از ایــن پروتــکل در بیمــاران دچــار وریدهــای واریســی توصیــه می شــود.

تمامی حقوق نشر برای دانشگاه علوم پزشکی 
همدان محفوظ است.

DOI: 10.21859/joe-04038

تاریخ دریافت مقاله: 1395/04/06
تاریخ پذیرش مقاله: 1395/06/29

واژگان کلیدی:
وریدهای واریسی

مداخات ارگونومیکی
کیفیت زندگی کاری

آرایشگران زن

مقاله پژوهشی
دوره 4، شماره 3، پاییز 1395

مجله ارگونومی

مقدمه
ــش را در  ــتر زمان ــان بیش ــروز انس ــی ام ــی و صنعت ــی رقابت در زندگ
محیــط کار می گذرانــد. بنابرایــن حــوزه بزرگــی از ســامتی از 
ــغلی و  ــرایط ش ــرد. ش ــر می پذی ــل کار تأثی ــود در مح ــرایط موج ش
ــت  ــی اس ــر مهم ــل خط ــه عوام ــگام کار از جمل ــی هن ــت بدن وضعی
کــه میــزان ابتــا بــه انــواع بیماری هــا را افزایــش می دهــد. 
ــل  ــه دلی ــاری ب ــن بیم ــت. ای ــس اس ــا واری ــن بیماری ه ــی از ای یک
ــه کلینیک هــای  ــاال بخــش عمــده ای از مراجعــات ب شــیوع نســبتاً ب
ــه خــود اختصــاص می دهــد ]1[.  ــی و همچنیــن جراحــی را ب درمان
ــد اکســیژن  ــون فاق ــه خ ــی هســتند ک ــای خون ــیاهرگ ها مجراه س

را از قســمت های تحتانــی بــدن بــه قلــب و ریــه می رســانند. 
هنگامــی کــه ســیاهرگ غیــر طبیعــی، انباشــته از پیــچ خوردگی هــا 
ــاری  ــت را بیم ــن حال ــود ای ــزرگ می ش ــن ب ــا و همچنی و چرخش ه
وریدهــای واریســی می نامنــد. بــه عبــارت دیگــر وریدهــای واریســی 
هنگامــی رخ می دهــد کــه وریــد متــورم شــده و دریچه هایــی 
ــه  ــد ب ــد نمی توانن ــت می کنن ــب هدای ــمت قل ــه س ــون را ب ــه خ ک
ــه  ــد و ب ــراوش می کنن ــه ت ــروع ب ــوند و ش ــته ش ــب بس ــور مناس ط
ــدن  ــر ب ــمت های دیگ ــه قس ــب آن را ب ــه قل ــون ب ــل خ ــای حم ج
ــدود  ــی در ح ــای واریس ــد ]2[. وریده ــا برمی گردانن ــژه پاه ــه وی ب
15% از بزرگســاالن دیــده می شــود ]1[. در جمعیــت بزرگســال 
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ــد از  ــه 40-50 درص ــت ک ــده اس ــرآورد ش ــی ب ــورهای غرب در کش
مــردان و 50-55 درصــداز زنــان بــه نوعــی از اختــال وریــدی انــدام 
ــدی از  ــاالت وری ــامل اخت ــه ش ــی آن ک ــا درد و ناراحت ــی ب تحتان
ــا  ــد مبت ــی می باش ــد عمق ــوز وری ــه ترومب ــی ک ــای واریس رگ ه
ــدی  ــاری وری ــی از بیم ــون آمریکای ــش از 30 میلی ــتند ]2[. بی هس
ــال  ــن ح ــی در عی ــرد ول ــج می ب ــی رن ــای واریس ــه رگ ه از جمل
ــن  ــان هســتند ]3[. ای ــال درم ــه دنب ــال ب ــون در س ــا 1/9 میلی تنه
ــل  ــی مث ــم بالین ــث عائ ــی باع ــر مشــکات زیبای ــاوه ب ــاری ع بیم
ــای  ــا درمان ه ــی ی ــل جراح ــه عم ــاز ب ــب نی ــه اغل ــود ک درد می ش
ــی باعــث  ــاد درمان ــر صــرف بودجه هــای زی دیگــر دارد کــه عــاوه ب
ــردان و %32  ــز می شــود ]4[.40% از م ــراد نی کاهــش بهــره وری اف
از زنــان در ســنین 18 تــا 64 ســال مبتــا بــه ایــن بیمــاری هســتند. 
ــنگین و  ــای س ــه »پاه ــوان ب ــا می ت ــایع در آنه ــکایت های ش از ش
بــی قــرار« و »تــورم« و »گرفتگــی« و »خــارش« و »ســوزش« اشــاره 
ــن،  ــش س ــه افزای ــوان ب ــم می ت ــای مه ــک فاکتوره ــرد. از ریس ک
ســابقه خانوادگــی، چاقــی و ســابقه شــغلی مرتبــط بــا ایســتادن های 
طوالنــی مــدت اشــاره کــرد ]4, 5[. در یــک مطالعــه درتایــوان رابطــه 
ــات  ــه اثب ــس ب ــدت و واری ــی م ــن ایســتادن های طوالن مســتقیم بی
ــا افزایــش ســن بــه عنــوان یــک عامــل  رســید ]4[. ایــن بیمــاری ب
تشــدید کننــده و ســابقه فامیلــی بــه عنــوان یــک عامــل خطــر مهــم 
رابطــه دارد. از ریســک فاکتورهــای دیگــر می تــوان بــه جنــس 
مؤنــث، تعــداد زایمــان، وزن بــدن، یبوســت، ســابقه ترومبــوز وریــدی 
اشــاره کــرد ]4[. بســیاری از افــراد مجبــور بــه ایســتادن بــرای دوره 
زمانــی طوالنــی در محــل کار هســتند؛ بــدون ایــن کــه قــادر بــه راه 
ــکان  ــتاران و پزش ــال پرس ــوان مث ــه عن ــند. ب ــن و نشســتن باش رفت
ــی در اعمــال جراحــی ایســتاده  ــد ســاعات طوالن ــاق عمــل بای در ات
باشــند. یکــی دیگــر از ایــن دســته مشــاغل، شــغل آرایشــگری اســت 
کــه فــرد مجبــور اســت ســاعت های طوالنــی ایســتاده بــه کار کــردن 
بپــردازد. خطــرات بهداشــتی عمــده ای کــه از ایســتادن های طوالنــی 
مــدت شناســایی شــده اســت شــامل نارســایی مزمــن وریــدی، درد 
ــودی  ــود به خ ــقط خ ــان زودرس و س ــا، زایم ــر و پاه ــات کم عض
ــز  ــی نی ــی و عروق ــکات قلب ــد مش ــن می توان ــد و همچنی می باش
ایجــاد شــود ]6[. بیمــاری واریــس بــه صــورت 1( واریــس بــه تنهایی 
2( وریدهــای واریســی و آدم وریــدی 3( رگ هــای واریســی و تغییرات 
ــای  ــه 5( رگ ه ــود یافت ــم بهب ــی و زخ ــای واریس ــتی 4( رگ ه پوس
واریســی و زخم هــای فعــال می باشــند ]7[. بیمــاری مزمــن وریــدی 
یــک مشــکل شــایع در کشــورهای توســعه یافتــه و در حــال توســعه 
ــا در  ــایع ترین بیماری ه ــی از ش ــه یک ــود ک ــه می ش ــد و گفت می باش
ــرای  ــددی ب ــی متع ــای درمان ــت ]8[. روش ه ــی اس ــورهای غرب کش
ایــن بیمــاری وجــود دارد. قــدم اول اســتفاده از روش هــای محافظتــی 
شــامل رژیــم غذایــی و تغییــرات ســبک زندگــی می باشــد؛ در 

ــتادن ها و  ــودداری از ایس ــه خ ــه ب ــاران توصی ــه بیم ــه ب ــن زمین ای
نشســتن های طوالنــی مــدت و همچنیــن بــاال بــردن پاهــا باالتــر از 
ســطح قلــب تــا جایــی کــه امــکان دارد و همچنیــن کاهــش وزن و 
ــورم  ــل رســاندن درد و ت ــه حداق ــه منظــور ب انجــام ورزش منظــم ب
و بهبــود عملکــرد ماهیچه هــای ســاق پــا می شــود. اســتفاده از 
جــوراب واریــس جهــت فشرده ســازی پاهــا و دارودرمانــی نیــز مــورد 
ــا  ــن روش ه ــر ای ــوارد جدی ت ــا در م ــد؛ ام ــرار می گیرن ــتفاده ق اس
ــی روی آورد ]9[.  ــای جراح ــه روش ه ــتی ب ــت وبایس ــو نیس جوابگ
در مطالعــه ای کــه در ســال 2015 در تایــوان بــر روی مشــاغلی کــه 
ــک  ــد از تش ــام ش ــد انج ــط کار بودن ــتادن در محی ــه ایس ــور ب مجب
ــتاده، کفــش مناســب  کــف، طراحــی ایســتگاه کاری نشسته/ایس
ــه  ــن مطالع ــه ای ــد. نتیج ــتفاده ش ــس اس ــوراب واری ــن ج و همچنی
ــاعات  ــتورالعمل هایی در س ــری دس ــات و بکارگی ــتفاده ازمداخ اس
ــتی  ــرات بهداش ــش خط ــت کاه ــط کار را درجه ــتادن در محی ایس
ــت  ــش کیفی ــال آن افزای ــه دنب ــدت و ب ــی م ــتادن های طوالن ایس
زندگــی در ایــن افــراد مؤثــر می دانــد ]6[. بــه طــور کلــی مطالعــات 
اندکــی در ایــن زمینــه انجــام شــده اســت و بررســی برخــی متــون 
ــه  ــن زمین ــات در ای ــی مداخ ــودن برخ ــذار ب ــر گ ــی از تأثی نتایج
ــش  ــور کاه ــه منظ ــه ب ــس در نتیج ــت ]6[. پ ــرده اس ــزارش ک را گ
ــات  ــال مداخ ــا اعم ــر، ب ــاغل پرخط ــن مش ــا ای ــط ب ــات مرتب صدم
ــه  ــا ب ــرات بیمــاری واریــس و ی ــه بهبــود اث ــوان ب ارگونومیکــی می ت
حداقــل رســاندن و یــا کنــد کــردن رونــد ایــن بیمــاری کمــک کــرد. 
ــر  ــاب ناپذی ــگران اجتن ــر آرایش ــط قش ــی توس ــتادن های طوالن ایس
ــراد  ــادی از اف ــه اینکــه آرایشــگری بخــش زی ــا توجــه ب می باشــد. ب
ــه خــود اختصــاص داده اســت دور از ذهــن نیســت کــه  شــاغل را ب
آرایشــگران زیــادی از انــواع واریــس رنــج ببرنــد. عــوارض خطرنــاک و 
ــار  ــرد را گرفت ــن بیمــاری ف ــال ای ــه دنب ناتوانی هــای جســمی کــه ب
می کنــد لــزوم بررســی عوامــل مرتبــط و اقــدام در جهــت پیشــگیری 
ــه شــد هــدف از  ــه آنچــه کــه گفت ــا توجــه ب را مطــرح می ســازد. ب
ــر کیفیــت  ــر مداخــات ارگونومیــک ب ــه حاضــر بررســی تأثی مطالع
زندگــی کاری در آرایشــگران زن مبتــا بــه بیمــاری وریدهــای 

ــد. ــدان می باش ــهر هم ــی ش واریس

روش  کار
ایــن پژوهــش یــک مطالعــه نیمــه تجربــی بــا پیش آزمــون و 
پس آزمــون همــراه بــا گــروه کنتــرل اســت. در ایــن مطالعــه 
جامعــه شــامل تمامــی آرایشــگران زن شــهر همــدان بودنــد کــه بــه 
ــد.  ــرده بودن ــه ک ــدان مراجع ــهر هم ــماره 2 ش ــه ش ــگاه مهدی درمان
ــت  ــا مثب ــای واریســی در آنه ــاری وریده ــه بیم ــرادی ک ــان اف از می
ارزیابــی شــد تعــداد 70 نفــر بــه روش نمونه گیــری تصادفــی ســاده 
انتخــاب شــدند. ایــن 70 نفــر در دو گــروه 35 نفــره مــورد و شــاهد 
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ــنامه  ــامل پرسش ــا ش ــرداوری داده ه ــزار گ ــدند. اب ــته بندی ش دس
شــامل  دیگــر  پرسشــنامه  ســه  و  دموگرافیــک  ویژگی هــای 
پرسشــنامه های وریدهــای واریســی آبردیــن، درد مزمــن و خســتگی 
ــن پژوهــش کیفیــت زندگــی  ــود. در ای ــی ب ــدام تحتان ــی دران عضان
کاری مرتبــط بــا واریــس بــا ســه شــاخص وریدهــای واریســی، درد 

ــت. ــده اس ــنجیده ش ــی س ــتگی عضان ــن و خس مزم
پرسشــنامه وریدهــای واریســی آبردیــن )AVVQ(: پرسشــنامه 
وریدهــای واریســی آبردیــن )AVVQ( بــرای ارزیابی کیفیــت زندگی 
در بیمــاران مبتــا بــه وریدهــای واریســی ســاخته شــده و شــامل 13 
ســؤال می باشــد کــه اولیــن ســؤال بــه طراحــی وریدهــای واریســی 
ــؤاالت 2  ــردازد و س ــو می پ ــت و جل ــای پش ــی از نم ــدام تحتان در ان
تــا 9 نیــز بــه اظهاراتــی از قبیــل درد، خــارش، تــورم، تغییــر رنــگ 
عــروق خونــی، ضایعــات پوســتی یــا اگزمــا و زخم هــای پوســتی در 
انــدام تحتانــی می پــردازد. ســؤال 10 تــا 13 هــم بــه میــزان نگرانــی 
از وجــود ایــن بیمــاری و ارزیابــی میــزان اثــر گــذاری و مداخلــه ایــن 
ــه  ــزل و تفریحــات و ســرگرمی پرداخت ــرون و من ــاری در کاِر بی بیم
اســت ]10[. درمطالعــه ای کــه توســط کلِــم و همکارانــش در ســال 
ــان  ــت اطمین ــار و قابلی ــت اعتب ــده اس ــام ش ــد انج 2009 در هلن
ترجمــه اصلــی و هلنــدی پرسشــنامه AVVQ را بــه اثبــات رســانده 
اســت ]11, 12[. جهــت تعییــن پایایــی پرسشــنامه در ایــن پژوهــش 
از ضریــب آلفــای کرونبــاخ بــه منظــور ثبــات درونــی اســتفاده شــد 
کــه پــس از توزیــع پرسشــنامه بیــن 20 تــن از آرایشــگران مبتــا بــه 
ــب 0/81  ــخ ها ضری ــع آوری پاس ــی و جم ــای واریس ــاری وریده بیم

بدســت آمــد.
ــی  ــط محمدعل ــنامه توس ــن پرسش ــن: ای ــای مزم ــنامه درده پرسش
ــه  ــامل 25 گوی ــه ش ــد ک ــی ش ــال 1374 طراح ــان در س محمدی
ــه جســمی – حســی،  اســت کــه هــر گویــه یکــی از ابعــاد ســه گان
ــه را مشــخص می ســازد.  ــی و شــناختی – ارزیابان احساســی- هیجان
آزمودنــی پــس از خوانــدن هرگویــه می توانــد شــدت و ضعــف 
ــک  ــوده، در ی ــر ب ــه موردنظ ــه در آن گوی ــی از درد را ک خصوصیت
ــب  ــه ترتی ــا ب ــن گزینه ه ــد. ای ــن کن ــه ای تعیی ــاس شــش گزین مقی
از کــم بــه زیــاد عبارتنــد از اصــًا، خیلــی کــم، کــم، متوســط، زیــاد 
ــه  ــوط ب ــت بایســتی ارزش هــای عــددی مرب ــاد. در نهای ــی زی و خیل
گزینه هــای انتخــاب شــده را بــا هــم جمــع نمــوده و ســه عــدد بــه 
دســت آورد. نمــره کل نیــز از مجمــوع نمــرات زیرمقیاس هــا بدســت 
می آیــد. روایــی محتوایــی و پایایــی بــاز آزمایــی )0/98( پرسشــنامه 
ــت  ــت ]13[. جه ــه اس ــرار گرفت ــد ق ــورد تأیی ــن م ــای مزم درده
ــه منظــور  ــاخ ب ــای کرونب ــب آلف ــی پرسشــنامه از ضری ــن پایای تعیی
ارزیابــی ثبــات درونــی اســتفاده شــد کــه پــس از توزیــع پرسشــنامه 
بیــن 20 تــن از آرایشــگران مبتــا بــه بیمــاری وریدهــای واریســی و 

ــد. ــت آم ــب 96/ 0 بدس ــخ ها ضری ــع آوری پاس جم

ــن پرسشــنامه  ــی: ای ــدام تحتان ــی در ان پرسشــنامه خســتگی عضات
میــزان خســتگی عضانــی را در ســه قســمت کمــر، پشــت ســاق پــا، 
جلــوی ســاق پــا بــرای ســمت چــپ و راســت انــدام تحتانــی بررســی 
ــک  ــر ی ــرای ه ــد. ب ــخ می ده ــؤال پاس ــه 6 س ــی ب ــد. آزمودن می کن
از ایــن 6 ســؤال 5 گزینــه در نظــر گرفتــه شــده اســت کــه شــامل 
ــدون خســتگی، خســتگی محــدود، خســتگی متوســط، خســته و  ب
ــه ای  ــه از مقال ــنامه برگرفت ــن پرسش ــد. ای ــدید می باش ــتگی ش خس
تحــت عنــوان »ارزیابــی خســتگی عضانــی مرتبــط بــا ایســتادن های 
ــط Isa Halim و  ــه توس ــد ک ــل کار«می باش ــدت در مح ــی م طوالن
ــت ]14[.  ــده اس ــام ش ــزی انج ــال 2012 در مال ــش در س همکاران
جهــت تعییــن پایایــی ایــن پرسشــنامه، از ضریــب آلفــای کرونبــاخ 
بــه منظــور ارزیابــی ثبــات درونــی اســتفاده شــد کــه ضریــب بدســت 

آمــده برابــر بــا 0/88 بــود.
ــروه  ــار گ ــوکل ورزشــی در اختی ــل پرسشــنامه ها پروت ــس از تکمی پ
مــورد قــرارداده شــد و آموزش هــای الزم بــه آنهــا داده شــد. برنامــه 
ــه  ــود ک ــی ب ــن حرکات ــرکات کششــی و همچنی ــامل ح ــی ش تمرین
ــر از ســطح  ــت، باالت ــد حرک ــا طــی چن ــن حــرکات پاه بواســطه ای
بــدن قــرار می گرفــت تــا بدیــن وســیله در بازگشــت جریــان خونــی 
کــه بواســطه ایســتادن یــا نشســتن طوالنــی مــدت در پاهــا تجمــع 
پیــدا کــرده اســت، کمــک کنــد. ایــن حــرکات ورزشــی بــه صــورت 
کامــل آمــوزش داده شــد و تاکیــد شــد کــه ایــن 5 حرکــت ورزشــی 
ــار  ــک ب ــاعت کاری )ی ــان س ــس از پای ــار پ ــر ب ــار در روز و ه را دوب
ظهــر و یــک بــار شــب( بــه مــدت ســه مــاه هــر روز انجــام دهنــد. 
ســپس بــرای بــار دوم بعــد از مــدت تعییــن شــده در طــرح )3 مــاه( 
ــل  ــه و تحلی ــد. تجزی ــل کردن ــنامه ها را تکمی ــاره پرسش ــراد دوب اف
ــی  ــاخص های توصیف ــزار SPSS18 و ش ــرم اف ــتفاده از ن ــا بااس داده ه
ــد.  ــتفاده ش ــته اس ــی وابس ــون ت ــار و آزم ــراف معی ــن و انح میانگی
آزمــون فرضیه هــا بــا ســطح اطمینــان P < 0/05 انجــام شــد. 
ــه ذکــر اســت کــه جهــت رعایــت اصــول اخاقــی  همچنیــن الزم ب
هــدف از پژوهــش بــرای آزمودنی هــا شــرح داده شــد و حضــور آنهــا 

ــد. در پژوهــش پــس از تکمیــل رضایــت نامــه کتبــی میســر گردی

یافته ها
ایــن مطالعــه نشــان داد کــه شــیوع بیمــاری واریــس در میــان زنــان 
ــروه  ــک دو گ ــای دموگرافی ــت. ویژگی ه ــد اس ــگر 34/5 درص آرایش
ــل  ــرل در جــدول شــماره 1 و 2 ذکــر شــده اســت. قب ــورد و کنت م
ــرل از  ــورد وکنت ــای م ــک از گروه ه ــر ی ــی ه ــون اصل ــرای آزم از اج
لحــاظ همگــن بــودن ویژگی هــای دموگرافیــک شــامل ســن، ســابقه 
ــزان ورزش در  ــای کمــی( و می ــی )متغیره ــوده بدن کار و شــاخص ت
ــی(  ــای کیف ــات، درجــه واریــس )متغیره طــول روز، ســطح تحصی

ــرار گرفتنــد. مــورد بررســی ق
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جدول 1: بررسی همگنی نمونه های مورد بررسی از لحاظ متغیرهای 
دموگرافیک کمی در گروه کنترل و مورد

انحراف معیارمیانگینگروه ها

مورد

43/0810سن
14/148/72سابقه کار

27/654/22شاخص توده بدنی
کنترل

44/1710/31سن
17/379سابقه کار

25/963/13شاخص توده بدنی

جدول 2: بررسی همگنی نمونه های مورد بررسی از لحاظ متغیرهای 
دموگرافیک کیفی در بین گروه های کنترل و مورد

درصدتعدادمداخالت
ورزش

مورد
2365/7کمتر از 30 دقیقه

301131/4 تا 60 دقیقه

12/9بیشتر از 60 دقیقه

کنترل
2982/9کمتر از 30 دقیقه

30617/1 تا 60 دقیقه

سطح تحصیالت
مورد

2468/6کمتر از دیپلم

1131/4دیپلم تا لیسانس

کنترل
1440کمتر از دیپلم

2160دیپلم تا لیسانس

درجه واریس
مورد

1954/3واریس به تنهایی

1234/3واریس وادم وریدی

411/4واریس و تغییرات پوستی

کنترل
2571/4واریس به تنهایی

617/1واریس وادم وریدی

411/4واریس و تغییرات پوستی

جهــت بررســی تغییــرات ایجــاد شــده در متغیرهــای وابســته 
ــای وابســته اســتفاده شــد  ــی گروه ه ــون ت ــروه از آزم در دو گ

کــه نتایــج آن در جــدول 3 ذکــر شــده اســت.

جدول 3: نتایج آزمون تی

میانگین گروه و سطح
)انحراف معیار(

TP-value

2/610/013مورد
30/48 )29/24(نمره درد پیش آزمون

28/08 )26/17(نمره درد پس آزمون

0/001<5/36مورد

نمره خستگی سمت چپ 
5/74 )3/19(پیش آزمون

نمره خستگی سمت چپ 
4/54 )2/42(پس آزمون

0/001<5/55مورد

نمره خستگی سمت 
5/6 )3/13(راست پیش آزمون

نمره خستگی سمت 
4/4 )2/41(راست پس آزمون

0/001<3/91مورد

نمره وریدهای واریسی 
16/38 )9/67(پیش آزمون

نمره وریدهای واریسی 
13/71 )7/96(پس آزمون

2/550/015-شاهد

26/97 )24/33(نمره درد پیش آزمون

29/97 )24/66(نمره درد پس آزمون

0/001<4/96شاهد

نمره خستگی سمت چپ 
5/62 )2/86(پیش آزمون

نمره خستگی سمت چپ 
6/94 )2/78(پس آزمون

0/001<4/94-شاهد

نمره خستگی سمت 
5/82 )3/01(راست پیش آزمون

نمره خستگی سمت 
7/17 )2/83(راست پس آزمون

2/280/029-شاهد

نمره وریدهای واریسی 
21/83 )14/35(پیش آزمون

نمره وریدهای واریسی 
23/34 )14/03(پس آزمون
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ــار  ــن و انحــراف معی ــج جــدول شــماره 3 میانگی ــه نتای ــا توجــه ب ب
نمــره درد در انــدام تحتانــی در گــروه مــورد قبــل از مداخلــه 29/24 
ــن  ــه ای ــت ک ــده اس ــه 26/17 ± 28 ش ــد از مداخل ± 30/48 و بع
ــره خســتگی ســمت  ــن نم ــوده اســت. میانگی ــی دار ب ــرات معن تغیی
چــپ انــدام تحتانــی در گــروه مــورد، قبــل از مداخلــه 3/19 5/74± 
و بعــد از مداخلــه 2/42 ± 4/5 شــده اســت. میانگیــن نمــره خســتگی 
ســمت راســت انــدام تحتانــی در گــروه مــورد، قبــل از مداخلــه 3/13 
± 5/6 و بعــد از مداخلــه 2/41 ± 4/4 شــده اســت کــه هــم در 
ــمت  ــتگی س ــورد خس ــم در م ــت و ه ــمت راس ــتگی س ــورد خس م
ــای  ــره وریده ــن نم ــت. میانگی ــوده اس ــی دار ب ــرات معن ــپ تغیی چ
واریســی نیــز در گــروه مــورد، قبــل از مداخلــه 9/67 ± 16/38 
ــه 7/96± 13/71 کاهــش یافتــه  ــوده اســت کــه بعــد از مداخلــه ب ب
اســت و تغییــرات قبــل و بعــد از مداخلــه معنــی دار بــوده اســت. ایــن 
تغییــرات در گــروه شــاهد در مــورد هیچکــدام از متغیرهــای وابســته 

معنــی دار نبــوده اســت.

بحث
بیمــاری واریــس در واقــع بهایــی اســت کــه مــا بــرای اتخــاذ موقعیت 
ایســتاده می پردازیــم. افــرادی کــه بــه مقتضــای شغلشــان مجبورنــد 
مــدت طوالنــی ســرپا بایســتند در معــرض ابتــا بــه بیمــاری واریــس 
وریــدی انــدام تحتانــی هســتند ]15[ بنابرایــن باتوجــه بــه شــرایط 
کاری آرایشــگران زن کــه در طــول روز ایســتادن های طوالنــی 
ــکاری  ــتفاده از راه ــش اس ــن پژوه ــد در ای ــه می کنن ــدت را تجرب م
کاربــردی و کــم هزینــه یعنــی اســتفاده از پروتــکل ورزشــی در بهبود 
شــاخص های در نظــر گرفتــه شــده بــرای کیفیــت زندگــی کاری در 
ــج مطالعــه حاضــر نشــان داد  آرایشــگران بررســی شــده اســت. نتای
ــت. در  ــگر 34/5% اس ــان آرایش ــس در زن ــیوع واری ــزان ش ــه می ک
مطالعــه ای مشــابه نصیــری و همکارانــش بــه ایــن نتیجــه رســیده اند 
کــه بیمــاری وریدهــای واریســی در انــدام تحتانــی از شــیوع نســبتاً 
باالیــی برخــوردار اســت و شــیوع واریــس در پرســنل اتــاق عمــل را 
65/2 اعــام کردنــد. ]1[. بــه عــاوه مارتیــن و همکارانــش در ســال 
ــا 50 درصــد افــراد هــم ممکــن اســت  2005 اظهــار داشــتند 40 ت
واریــس کوچــک و بــدون عامــت در انــدام تحتانــی داشــته باشــند 
]16[. در مطالعــه ای کــه شــریف نیــا و همکارانــش در ســال 1389 
ــی  ــدام تحتان ــس در ان ــه واری ــد ک ــخ ش ــان داده ــد نش ــام دادن انج
در پرســتاران شــیوع باالیــی دارد ]17[. توچســن و همکارانــش 
دریافتنــد شــیوع واریــس از 2 تــا 56 درصــد در مــردان و 1 تــا 73 
درصــد در زنــان متفــاوت اســت ]18[. همچنیــن نتایــج نشــان داد که 

در گــروه اســتفاده کننــده از پروتــوکل ورزشــی، اختــاف میانگیــن 
نمــره وریدهــای واریســی و درد در انــدام تحتانــی و همچنیــن 
ــل  ــی قب ــدام تحتان ــی در ســمت چــپ و راســت ان خســتگی عضان
و بعــد از مداخلــه کاهــش معنــاداری داشــت. در مطالعــه ای مشــابه 
ــر  ــر ورزش و فعالیــت جســمانی ب ــه بررســی تأثی نشــویل )2016( ب
ــده  ــر ش ــه ذک ــن مطالع ــج ای ــت. در نتای ــی پرداخ ــای واریس وریده
ــظ  ــرای حف ــا ب ــن روش ه ــی از بهتری ــی یک ــت بدن ــه فعالی اســت ک
ــت و ورزش  ــاری اس ــرفت بیم ــری از پیش ــا و جلوگی ــامت رگ ه س
ــورد  ــی م ــاز درمان ــک نی ــوان ی ــه عن ــاران ب ــن بیم ــردن در ای ک
ــد  ــم می توان ــی منظ ــت بدن ــن فعالی ــرد. بنابرای ــرار می گی ــه ق توصی
بــه بیشــتر بیمــاران بــرای داشــتن وریدهــای ســالم، کاهــش خطــر 
ابتــا بــه بیمــاری واریــس و کاهــش بســیاری از عائــم ناخوشــایند 

ــد ]19[. ــدی کمــک کن بیمــاری وری
پروتــوکل ورزشــی نیــز کــه در مطالعــه حاضــر در اختیــار گــروه مورد 
قــرار گرفــت شــامل حرکاتــی بــود کــه باعــث انقبــاض عضــات پــا و 
بــاال نگــه داشــتن انــدام تحتانــی می شــد. همانگونــه کــه گفتــه شــد 
وریدهــای واریســی هنگامــی رخ می دهــد کــه وریــد متــورم شــده و 
دریچه هایــی کــه خــون را بــه ســمت قلــب هدایــت می کننــد دیگــر 
قــادر نیســتند بــه طــور مناســب بســته شــوند و شــروع بــه تــراوش 
می کننــد و بــه جــای حمــل خــون بــه قلــب آن را بــه قســمت های 
ــکل  ــن پروت ــد ]2[. بنابرای ــا برمی گردانن ــژه پاه ــه وی ــدن ب ــر ب دیگ
طراحــی شــده بــرای ایــن بیمــاران باعــث بازگشــت خــون از انــدام 
تحتانــی بــه قســمت های دیگــر بــدن و جلوگیــری از تجمــع خــون در 
ــری  ــدازه گی ــاخص های ان ــش ش ــه آن کاه ــه نتیج ــد ک ــا می ش پاه
شــده یعنــی احســاس ســنگینی و درد و تــورم و خســتگی در انــدام 
ــی  ــا محدودیت های ــش ب ــن پژوه ــام ای ــود. انج ــس ب ــه واری ــا ب مبت
همــراه بــود کــه مهمتریــن آن همــکاری ضعیــف آرایشــگران بــرای 
حضــور در درمانــگاه جهــت معاینــات اولیــه و همــکاری آنهــا جهــت 

انجــام منظــم مداخــات صــورت گرفتــه بــود.

نتیجه گیری
ــت  ــن اس ــد ای ــت می آی ــه دس ــر ب ــه حاض ــه از مطالع ــه ای ک نتیج
کــه ورزش بــه عنــوان یــک مداخلــه ارگونومیــک در زمینــه کاهــش 
عائــم بیمــاری وریــدی و همچنیــن کاهــش درد و خســتگی در اندام 
تحتانــی در مشــاغلی کــه ایســتادن های طوالنــی مــدت را در طــول 
ــن  ــد. بنابرای ــردی باش ــد وکارب ــد مفی ــد می توان ــه می کنن روز تجرب
بــه افــرادی کــه در درمــان بیمــاران مبتــا بــه واریــس نقــش دارنــد 

ــود. ــه می ش ــب توصی ــی مناس ــای ورزش ــتفاده از پروتکل ه اس



حیدری مقدم و همکاران مجله ارگونومی، دوره 4، شماره 3، پاییز 1395

64

RefeRences
1. Nasiri-Foourg A, Kazemi T, Nakhaii N, Kazemi N. Lower limb vari-

cose veins and their relationship with risk factors in nurses of the Bir-
jand University of Medical Sciences Hospital’s. J Birjand Univ Med 
Sci. 2005;12(1-2):60-70. 

2. Ayush J. Clinical study and management of varicose veins a prospec-
tive study in kimsh. 2013. 

3. Alamitos IoL. Varicose Veins 2016. Available from: www.perfor-
mancevein.com/.

4. Chen CL, Guo HR. Varicose veins in hairdressers and associated risk 
factors: a cross-sectional study. BMC Public Health. 2014;14(1):885. 
DOI: 10.1186/1471-2458-14-885 PMID: 25168336

5. Nogaro M, Pournaras D, Prasannan C, Chaudhuri A. Varicose veins. 
BMJ. 2012;344:e667. DOI: 10.1136/bmj.e667. PMID: 22323510

6. Waters TR, Dick RB. Evidence of health risks associated with pro-
longed standing at work and intervention effectiveness. Rehabil Nurs. 
2015;40(3):148-65. DOI: 10.1002/rnj.166 PMID: 25041875 

7. Kurz X, Lamping DL, Kahn SR, Baccaglini U, Zuccarelli F, Spreafico 
G, et al. Do varicose veins affect quality of life? Results of an interna-
tional population-based study. J Vasc Surg. 2001;34(4):641-8. DOI: 
10.1067/mva.2001.117333 PMID: 11668318 

8. Mekky S, Schilling RS, Walford J. Varicose veins in women cotton 
workers. An epidemiological study in England and Egypt. Br Med J. 
1969;2(5657):591-5. PMID: 5798468

9. Nael R, Rathbun S. Treatment of varicose veins. Curr Treat Options 
Cardiovasc Med. 2009;11(2):91-103. PMID: 19289022

10. Garratt AM, Ruta DA, Abdalla MI, Russell IT. Responsiveness of 
the SF-36 and a condition-specific measure of health for patients 
with varicose veins. Qual Life Res. 1996;5(2):223-34. PMID: 
8998491

11. Klem T, Sybrandy J, Wittens C. Measurement of health-related 
quality of life with the Dutch translated Aberdeen Varicose Vein 
Questionnaire before and after treatment. Eur J Vasc Endovasc 

Surg. 2009;37(4):470-6. DOI: 10.1016/j.ejvs.2008.11.036 PMID: 
19117775 

12. Klem TM, Sybrandy JE, Wittens CH, Essink Bot ML. Reliability and 
validity of the Dutch translated Aberdeen Varicose Vein Question-
naire. Eur J Vasc Endovasc Surg. 2009;37(2):232-8. DOI: 10.1016/j.
ejvs.2008.08.025 PMID: 18993090

13. Mohammadian A. The nature of psychological factors and coping 
skills in individuals suffering from pain in limb amputation spooky. 
1374. 

14. Halim I, Omar AR, Saman AM, Othman I. Assessment of muscle fa-
tigue associated with prolonged standing in the workplace. Saf Health 
Work. 2012;3(1):31-42. DOI: 10.5491/SHAW.2012.3.1.31 PMID: 
22953228

15. Zoller B, Ji J, Sundquist J, Sundquist K. Family history and risk 
of hospital treatment for varicose veins in Sweden. Br J Surg. 
2012;99(7):948-53. DOI: 10.1002/bjs.8779 PMID: 22556151

16. Morton PG, Fontaine DK, Hudak C, Gallo B. Critical care nursing: A 
holistic approach: Lippincott Williams & Wilkins Philadelphia; 2005. 
1352 p.

17. Sharifnia S, Ghorbani M, Beheshti Z, Tayebi S, Mahboubi M, Mir-
zajani F, et al. Determine The Prevalence Of Varicose In Lower Ex-
tremities In Nurses And Some Related Factors. Iranian J Nurs Res. 
2010;5(17):23-31. 

18. Tüchsen F, Hannerz H, Burr H, Krause N. Prolonged standing at work 
and hospitalisation due to varicose veins: a 12 year prospective study 
of the Danish population. Occup Environ Med. 2005;62(12):847-50. 
DOI: 10.1136/oem.2005.020537 PMID: 16299093 

19. Nashville T. Siragusa Vein & Laser Center Releases a New Article 
About the Impact of Exercise on Varicose Veins in Nashville. 2016. 
http://www.nashvilleveincenter.com/siragusa-vein-laser-center-re-
leases-a-new-article-about-the-impact-of-exercise-on-varicose-veins-
in-nashville/. 

http://www.performancevein.com/
http://www.performancevein.com/
http://dx.doi.org/10.1186/1471-2458-14-885
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25168336
http://dx.doi.org/10.1136/bmj.e667
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22323510
http://dx.doi.org/10.1002/rnj.166
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25041875
http://dx.doi.org/10.1067/mva.2001.117333
http://dx.doi.org/10.1067/mva.2001.117333
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/11668318
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/5798468
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19289022
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/8998491
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/8998491
http://dx.doi.org/10.1016/j.ejvs.2008.11.036
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19117775
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19117775
http://dx.doi.org/10.1016/j.ejvs.2008.08.025
http://dx.doi.org/10.1016/j.ejvs.2008.08.025
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18993090
http://dx.doi.org/10.5491/SHAW.2012.3.1.31
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22953228
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22953228
http://dx.doi.org/10.1002/bjs.8779
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22556151
http://dx.doi.org/10.1136/oem.2005.020537
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/16299093
http://www.nashvilleveincenter.com/siragusa-vein-laser-center-releases-a-new-article-about-the-impact-of-exercise-on-varicose-veins-in-nashville/
http://www.nashvilleveincenter.com/siragusa-vein-laser-center-releases-a-new-article-about-the-impact-of-exercise-on-varicose-veins-in-nashville/
http://www.nashvilleveincenter.com/siragusa-vein-laser-center-releases-a-new-article-about-the-impact-of-exercise-on-varicose-veins-in-nashville/


The effects of Motor Interventions on the Quality of 
Working Life of female Hairdressers with Varicose 
Veins Disease in Hamadan 
Rashid Heydari Moghadam 1, Majid Motamedzadeh Torghabe 
2, Mohammad Babamiri 1, *, Ghodratolah Roshanayi 3, shiva 
Rastegari Yekta 4, eghbal Zand Karimi 5
1 Research Center for Health Sciences and Department of Ergonomics, School of Public 
Health, Hamadan University of Medical Sciences, Hamadan, Iran
2 Professor, Department of Ergonomics, School of Health and Research Center for 
Health Sciences, Hamadan University of Medical Sciences, Hamadan, Iran
3 Department of Biostatistics and Modeling of Noncommunicable Diseases Research 
Center, School of Public Health, Hamadan University of Medical Sciences, Hamadan, 
Iran
4 MSc Student, Department of Ergonomics, Hamadan University of Medical Sciences, 
Hamadan, Iran
5 PhD Student, Department of Biostatistics, School of Public Health, Hamadan 
University of Medical Sciences, Hamadan, Iran

* Corresponding author: Mohammad Babamiri, Research Center for Health Sciences 
and Department of Ergonomics, School of Public Health, Hamadan University of 
Medical Sciences, Hamadan, Iran. E-mail: m.babamiri@umsha.ac.ir

Abstract
Introduction: Varicose veins in the lower limbs commonly occur in the general population 
and can negatively affect their quality of life. One of the high-risk jobs is the field hairdressers. 
The aim of this study was to investigate the effects of ergonomic interventions on quality 
of life of female hairdressers suffering from diseases in the lower extremities varicose veins.
Methods: The study population was all female hairdressers of Hamadan Mahdieh clinic 
who were referred for medical examinations. Using simple random sampling method, 70 
patients suffering from varicose disease were chosen and were classified to case and control 
groups. The intervention included an exercise protocol for the cases with varicose disease. 
The present study was quasi-experimental with pre-test and post-test and participants 
responded to Aberdeen varicose veins, chronic pain and muscle fatigue questionnaires, 
which were considered as indicators of quality of working life. Data was analyzed by paired 
sample t-test using of SPSS 16.
Results: The results showed that ergonomic interventions were effective on the rate of 
varicose score, pain and swelling score as well as the score of muscle fatigue of left and right 
lower limbs in the case group. The average scores of varicose veins, pain and swelling, and 
left and right lower extremity muscle fatigue in the case group decreased respectively 2.66, 
2.4, 0.75 and 1.2.
conclusions: With regard to the impact of exercise protocol on quality of working life 
in hairdresserd, the use of this protocol is recommended in patients with varicose veins 
disease.
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