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مقدمــه :وریدهــای واریســی در انــدام تحتانــی بــه طــور متداولــی در جمعیــت عمومــی رخ میدهــد و میتوانــد
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 میباشــد.
روش کار :جامعــه آمــاری پژوهــش تمامــی آرایشــگران زن شــهر همــدان بودنــد کــه جهــت معاینــات پزشــکی
بــه درمانــگاه مهدیــه مراجعــه کردنــد .از میــان آنهــا بــه روش نمونهگیــری تصادفــی ســاده  70نفرمبتــا بــه
بیمــاری واریــس انتخــاب و در دو گــروه مــورد و کنتــرل دســتهبندی شــدند .مداخلــه مــورد نظــر شــامل پروتــوکل
ورزشــی مخصــوص بیمــاری واریــس بــود .پژوهــش حاضــر شبهآزمایشــی بــا پیشآزمــون و پسآزمــون بــود و
آزمودنیهــا بــه ســه پرسشــنامه وریدهــای واریســی آبردیــن ،درد مزمــن و خســتگی عضالنــی پاســخ دادنــد کــه
بــه عنــوان شــاخصهای کیفیــت زندگــی کاری آرایشــگران درنظــر گرفتــه شــدند .تحلیــل دادههــا بــا آزمــون تــی
گروههــای وابســته و بــا اســتفاده از نرمافــزار  SPSS16صــورت گرفــت.
یافتههــا :نتایــج نشــان داد کــه انجــام مداخلــه ارگونومیــک بــر میــزان نمــره واریــس ،نمــره درد و تــورم و
همچنیــن نمــره خســتگی عضالنــی ســمت چــپ و راســت انــدام تحتانــی در گــروه مــورد تاثیرگــذار اســت.
میانگیــن میــزان نمــره واریــس ،نمــره درد و تــورم و همچنیــن خســتگی عضالنــی ســمت چــپ و راســت انــدام
تحتانــی درگــروه مــورد بــه ترتیــب  2/66و  2/4و  0/75و  1/2کاهــش یافــت.
نتیجهگیــری :بــا توجــه بــه تاثیرگــذاری پروتــکل ورزشــی بــر شــاخصهای کیفیــت زندگــی کاری آرایشــگران،
اســتفاده از ایــن پروتــکل در بیمــاران دچــار وریدهــای واریســی توصیــه میشــود.

مقدمه
در زندگــی رقابتــی و صنعتــی امــروز انســان بیشــتر زمانــش را در
محیــط کار میگذرانــد .بنابرایــن حــوزه بزرگــی از ســامتی از
شــرایط موجــود در محــل کار تأثیــر میپذیــرد .شــرایط شــغلی و
وضعیــت بدنــی هنــگام کار از جملــه عوامــل خطــر مهمــی اســت
کــه میــزان ابتــا بــه انــواع بیماریهــا را افزایــش میدهــد.
یکــی از ایــن بیماریهــا واریــس اســت .ایــن بیمــاری بــه دلیــل
شــیوع نســبتاً بــاال بخــش عمــدهای از مراجعــات بــه کلینیکهــای
درمانــی و همچنیــن جراحــی را بــه خــود اختصــاص میدهــد [.]1
ســیاهرگها مجراهــای خونــی هســتند کــه خــون فاقــد اکســیژن

را از قســمتهای تحتانــی بــدن بــه قلــب و ریــه میرســانند.
هنگامــی کــه ســیاهرگ غیــر طبیعــی ،انباشــته از پیــچ خوردگیهــا
و چرخشهــا و همچنیــن بــزرگ میشــود ایــن حالــت را بیمــاری
وریدهــای واریســی مینامنــد .بــه عبــارت دیگــر وریدهــای واریســی
هنگامــی رخ میدهــد کــه وریــد متــورم شــده و دریچههایــی
کــه خــون را بــه ســمت قلــب هدایــت میکننــد نمیتواننــد بــه
طــور مناســب بســته شــوند و شــروع بــه تــراوش میکننــد و بــه
جــای حمــل خــون بــه قلــب آن را بــه قســمتهای دیگــر بــدن
بــه ویــژه پاهــا برمیگرداننــد [ .]2وریدهــای واریســی در حــدود
 %15از بزرگســاالن دیــده میشــود [ .]1در جمعیــت بزرگســال
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 1مرکــز تحقیقــات علــوم بهداشــتی و گــروه ارگونومــی ،دانشــکده بهداشــت ،دانشــگاه علــوم پزشــکی
همــدان ،همــدان ،ایــران
 2اســتاد ،گــروه ارگونومــی ،مرکــز تحقیقــات علــوم بهداشــتی ،دانشــکده بهداشــت ،دانشــگاه علــوم
پزشــکی همــدان
 3گــروه آمــار زیســتی و مرکــز تحقیقــات مدلســازی بیماریهــای غیرواگیــر ،دانشــکده بهداشــت،
دانشــگاه علــوم پزشــکی همــدان ،همــدان ،ایــران
 4دانشــجوی کارشناســی ارشــد ،گــروه ارگونومــی ،دانشــکده بهداشــت ،دانشــگاه علــوم پزشــکی
همــدان ،همــدان ،ایــران
 5دانشــجوی دکتــری ،گــروه آمــار زیســتی ،دانشــکده بهداشــت ،دانشــگاه علــوم پزشــکی همــدان،
همــدان ،ایــران
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روش کار
ایــن پژوهــش یــک مطالعــه نیمــه تجربــی بــا پیشآزمــون و
پسآزمــون همــراه بــا گــروه کنتــرل اســت .در ایــن مطالعــه
جامعــه شــامل تمامــی آرایشــگران زن شــهر همــدان بودنــد کــه بــه
درمانــگاه مهدیــه شــماره  2شــهر همــدان مراجعــه کــرده بودنــد.
از میــان افــرادی کــه بیمــاری وریدهــای واریســی در آنهــا مثبــت
ارزیابــی شــد تعــداد  70نفــر بــه روش نمونهگیــری تصادفــی ســاده
انتخــاب شــدند .ایــن  70نفــر در دو گــروه  35نفــره مــورد و شــاهد
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ایــن زمینــه بــه بیمــاران توصیــه بــه خــودداری از ایســتادنها و
نشســتنهای طوالنــی مــدت و همچنیــن بــاال بــردن پاهــا باالتــر از
ســطح قلــب تــا جایــی کــه امــکان دارد و همچنیــن کاهــش وزن و
انجــام ورزش منظــم بــه منظــور بــه حداقــل رســاندن درد و تــورم
و بهبــود عملکــرد ماهیچههــای ســاق پــا میشــود .اســتفاده از
جــوراب واریــس جهــت فشردهســازی پاهــا و دارودرمانــی نیــز مــورد
اســتفاده قــرار میگیرنــد؛ امــا در مــوارد جدیتــر ایــن روشهــا
جوابگــو نیســت وبایســتی بــه روشهــای جراحــی روی آورد [.]9
در مطالعـهای کــه در ســال  2015در تایــوان بــر روی مشــاغلی کــه
مجبــور بــه ایســتادن در محیــط کار بودنــد انجــام شــد از تشــک
کــف ،طراحــی ایســتگاه کاری نشسته/ایســتاده ،کفــش مناســب
و همچنیــن جــوراب واریــس اســتفاده شــد .نتیجــه ایــن مطالعــه
اســتفاده ازمداخــات و بکارگیــری دســتورالعملهایی در ســاعات
ایســتادن در محیــط کار را درجهــت کاهــش خطــرات بهداشــتی
ایســتادنهای طوالنــی مــدت و بــه دنبــال آن افزایــش کیفیــت
زندگــی در ایــن افــراد مؤثــر میدانــد [ .]6بــه طــور کلــی مطالعــات
اندکــی در ایــن زمینــه انجــام شــده اســت و بررســی برخــی متــون
نتایجــی از تأثیــر گــذار بــودن برخــی مداخــات در ایــن زمینــه
را گــزارش کــرده اســت [ .]6پــس در نتیجــه بــه منظــور کاهــش
صدمــات مرتبــط بــا ایــن مشــاغل پرخطــر ،بــا اعمــال مداخــات
ارگونومیکــی میتــوان بــه بهبــود اثــرات بیمــاری واریــس و یــا بــه
حداقــل رســاندن و یــا کنــد کــردن رونــد ایــن بیمــاری کمــک کــرد.
ایســتادنهای طوالنــی توســط قشــر آرایشــگران اجتنــاب ناپذیــر
میباشــد .بــا توجــه بــه اینکــه آرایشــگری بخــش زیــادی از افــراد
شــاغل را بــه خــود اختصــاص داده اســت دور از ذهــن نیســت کــه
آرایشــگران زیــادی از انــواع واریــس رنــج ببرنــد .عــوارض خطرنــاک و
ناتوانیهــای جســمی کــه بــه دنبــال ایــن بیمــاری فــرد را گرفتــار
میکنــد لــزوم بررســی عوامــل مرتبــط و اقــدام در جهــت پیشــگیری
را مطــرح میســازد .بــا توجــه بــه آنچــه کــه گفتــه شــد هــدف از
مطالعــه حاضــر بررســی تأثیــر مداخــات ارگونومیــک بــر کیفیــت
زندگــی کاری در آرایشــگران زن مبتــا بــه بیمــاری وریدهــای
واریســی شــهر همــدان میباشــد.
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در کشــورهای غربــی بــرآورد شــده اســت کــه  50-40درصــد از
مــردان و  55-50درصــداز زنــان بــه نوعــی از اختــال وریــدی انــدام
تحتانــی بــا درد و ناراحتــی آن کــه شــامل اختــاالت وریــدی از
رگهــای واریســی کــه ترومبــوز وریــد عمقــی میباشــد مبتــا
هســتند [ .]2بیــش از  30میلیــون آمریکایــی از بیمــاری وریــدی
از جملــه رگهــای واریســی رنــج میبــرد ولــی در عیــن حــال
تنهــا  1/9میلیــون در ســال بــه دنبــال درمــان هســتند [ .]3ایــن
بیمــاری عــاوه بــر مشــکالت زیبایــی باعــث عالئــم بالینــی مثــل
درد میشــود کــه اغلــب نیــاز بــه عمــل جراحــی یــا درمانهــای
دیگــر دارد کــه عــاوه بــر صــرف بودجههــای زیــاد درمانــی باعــث
کاهــش بهــرهوری افــراد نیــز میشــود [ %40.]4از مــردان و %32
از زنــان در ســنین  18تــا  64ســال مبتــا بــه ایــن بیمــاری هســتند.
از شــکایتهای شــایع در آنهــا میتــوان بــه «پاهــای ســنگین و
بــی قــرار» و «تــورم» و «گرفتگــی» و «خــارش» و «ســوزش» اشــاره
کــرد .از ریســک فاکتورهــای مهــم میتــوان بــه افزایــش ســن،
ســابقه خانوادگــی ،چاقــی و ســابقه شــغلی مرتبــط بــا ایســتادنهای
طوالنــی مــدت اشــاره کــرد [ .]5 ,4در یــک مطالعــه درتایــوان رابطــه
مســتقیم بیــن ایســتادنهای طوالنــی مــدت و واریــس بــه اثبــات
رســید [ .]4ایــن بیمــاری بــا افزایــش ســن بــه عنــوان یــک عامــل
تشــدید کننــده و ســابقه فامیلــی بــه عنــوان یــک عامــل خطــر مهــم
رابطــه دارد .از ریســک فاکتورهــای دیگــر میتــوان بــه جنــس
مؤنــث ،تعــداد زایمــان ،وزن بــدن ،یبوســت ،ســابقه ترومبــوز وریــدی
اشــاره کــرد [ .]4بســیاری از افــراد مجبــور بــه ایســتادن بــرای دوره
زمانــی طوالنــی در محــل کار هســتند؛ بــدون ایــن کــه قــادر بــه راه
رفتــن و نشســتن باشــند .بــه عنــوان مثــال پرســتاران و پزشــکان
در اتــاق عمــل بایــد ســاعات طوالنــی در اعمــال جراحــی ایســتاده
باشــند .یکــی دیگــر از ایــن دســته مشــاغل ،شــغل آرایشــگری اســت
کــه فــرد مجبــور اســت ســاعتهای طوالنــی ایســتاده بــه کار کــردن
بپــردازد .خطــرات بهداشــتی عمــدهای کــه از ایســتادنهای طوالنــی
مــدت شناســایی شــده اســت شــامل نارســایی مزمــن وریــدی ،درد
عضــات کمــر و پاهــا ،زایمــان زودرس و ســقط خــود بهخــودی
میباشــد و همچنیــن میتوانــد مشــکالت قلبــی و عروقــی نیــز
ایجــاد شــود [ .]6بیمــاری واریــس بــه صــورت  )1واریــس بــه تنهایی
 )2وریدهــای واریســی و آدم وریــدی  )3رگهــای واریســی و تغییرات
پوســتی  )4رگهــای واریســی و زخــم بهبــود یافتــه  )5رگهــای
واریســی و زخمهــای فعــال میباشــند [ .]7بیمــاری مزمــن وریــدی
یــک مشــکل شــایع در کشــورهای توســعه یافتــه و در حــال توســعه
میباشــد و گفتــه میشــود کــه یکــی از شــایعترین بیماریهــا در
کشــورهای غربــی اســت [ .]8روشهــای درمانــی متعــددی بــرای
ایــن بیمــاری وجــود دارد .قــدم اول اســتفاده از روشهــای محافظتــی
شــامل رژیــم غذایــی و تغییــرات ســبک زندگــی میباشــد؛ در
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پرسشــنامه خســتگی عضالتــی در انــدام تحتانــی :ایــن پرسشــنامه
میــزان خســتگی عضالنــی را در ســه قســمت کمــر ،پشــت ســاق پــا،
جلــوی ســاق پــا بــرای ســمت چــپ و راســت انــدام تحتانــی بررســی
میکنــد .آزمودنــی بــه  6ســؤال پاســخ میدهــد .بــرای هــر یــک
از ایــن  6ســؤال  5گزینــه در نظــر گرفتــه شــده اســت کــه شــامل
بــدون خســتگی ،خســتگی محــدود ،خســتگی متوســط ،خســته و
خســتگی شــدید میباشــد .ایــن پرسشــنامه برگرفتــه از مقالــهای
تحــت عنــوان «ارزیابــی خســتگی عضالنــی مرتبــط بــا ایســتادنهای
طوالنــی مــدت در محــل کار»میباشــد کــه توســط  Isa Halimو
همکارانــش در ســال  2012در مالــزی انجــام شــده اســت [.]14
جهــت تعییــن پایایــی ایــن پرسشــنامه ،از ضریــب آلفــای کرونبــاخ
بــه منظــور ارزیابــی ثبــات درونــی اســتفاده شــد کــه ضریــب بدســت
آمــده برابــر بــا  0/88بــود.
پــس از تکمیــل پرسشــنامهها پروتــوکل ورزشــی در اختیــار گــروه
مــورد قــرارداده شــد و آموزشهــای الزم بــه آنهــا داده شــد .برنامــه
تمرینــی شــامل حــرکات کششــی و همچنیــن حرکاتــی بــود کــه
بواســطه ایــن حــرکات پاهــا طــی چنــد حرکــت ،باالتــر از ســطح
بــدن قــرار میگرفــت 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  5حرکــت ورزشــی
را دوبــار در روز و هــر بــار پــس از پایــان ســاعت کاری (یــک بــار
ظهــر و یــک بــار شــب) بــه مــدت ســه مــاه هــر روز انجــام دهنــد.
ســپس بــرای بــار دوم بعــد از مــدت تعییــن شــده در طــرح ( 3مــاه)
افــراد دوبــاره پرسشــنامهها را تکمیــل کردنــد .تجزیــه و تحلیــل
دادههــا بااســتفاده از نــرم افــزار  SPSS18و شــاخصهای توصیفــی
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دســتهبندی شــدند .ابــزار گــرداوری دادههــا شــامل پرسشــنامه
ویژگیهــای دموگرافیــک و ســه پرسشــنامه دیگــر شــامل
پرسشــنامههای وریدهــای واریســی آبردیــن ،درد مزمــن و خســتگی
عضالنــی درانــدام تحتانــی بــود .در ایــن پژوهــش کیفیــت زندگــی
کاری مرتبــط بــا واریــس بــا ســه شــاخص وریدهــای واریســی ،درد
مزمــن و خســتگی عضالنــی ســنجیده شــده اســت.
پرسشــنامه وریدهــای واریســی آبردیــن ( :)AVVQپرسشــنامه
وریدهــای واریســی آبردیــن ( )AVVQبــرای ارزیابی کیفیــت زندگی
در بیمــاران مبتــا بــه وریدهــای واریســی ســاخته شــده و شــامل 13
ســؤال میباشــد کــه اولیــن ســؤال بــه طراحــی وریدهــای واریســی
در انــدام تحتانــی از نمــای پشــت و جلــو میپــردازد و ســؤاالت 2
تــا  9نیــز بــه اظهاراتــی از قبیــل درد ،خــارش ،تــورم ،تغییــر رنــگ
عــروق خونــی ،ضایعــات پوســتی یــا اگزمــا و زخمهــای پوســتی در
انــدام تحتانــی میپــردازد .ســؤال  10تــا  13هــم بــه میــزان نگرانــی
از وجــود ایــن بیمــاری و ارزیابــی میــزان اثــر گــذاری و مداخلــه ایــن
بیمــاری در کا ِر بیــرون و منــزل و تفریحــات و ســرگرمی پرداختــه
اســت [ .]10درمطالع ـهای کــه توســط کلِــم و همکارانــش در ســال
 2009در هلنــد انجــام شــده اســت اعتبــار و قابلیــت اطمینــان
ترجمــه اصلــی و هلنــدی پرسشــنامه  AVVQرا بــه اثبــات رســانده
اســت [ .]12 ,11جهــت تعییــن پایایــی پرسشــنامه در ایــن پژوهــش
از ضریــب آلفــای کرونبــاخ بــه منظــور ثبــات درونــی اســتفاده شــد
کــه پــس از توزیــع پرسشــنامه بیــن  20تــن از آرایشــگران مبتــا بــه
بیمــاری وریدهــای واریســی و جمــعآوری پاســخها ضریــب 0/81
بدســت آمــد.
پرسشــنامه دردهــای مزمــن :ایــن پرسشــنامه توســط محمدعلــی
محمدیــان در ســال  1374طراحــی شــد کــه شــامل  25گویــه
اســت کــه هــر گویــه یکــی از ابعــاد ســه گانــه جســمی – حســی،
احساســی -هیجانــی و شــناختی – ارزیابانــه را مشــخص میســازد.
آزمودنــی پــس از خوانــدن هرگویــه میتوانــد شــدت و ضعــف
خصوصیتــی از درد را کــه در آن گویــه موردنظــر بــوده ،در یــک
مقیــاس شــش گزینــهای تعییــن کنــد .ایــن گزینههــا بــه ترتیــب
از کــم بــه زیــاد عبارتنــد از اصـ ً
ا ،خیلــی کــم ،کــم ،متوســط ،زیــاد
و خیلــی زیــاد .در نهایــت بایســتی ارزشهــای عــددی مربــوط بــه
گزینههــای انتخــاب شــده را بــا هــم جمــع نمــوده و ســه عــدد بــه
دســت آورد .نمــره کل نیــز از مجمــوع نمــرات زیرمقیاسهــا بدســت
میآیــد .روایــی محتوایــی و پایایــی بــاز آزمایــی ( )0/98پرسشــنامه
دردهــای مزمــن مــورد تأییــد قــرار گرفتــه اســت [ .]13جهــت
تعییــن پایایــی پرسشــنامه از ضریــب آلفــای کرونبــاخ بــه منظــور
ارزیابــی ثبــات درونــی اســتفاده شــد کــه پــس از توزیــع پرسشــنامه
بیــن  20تــن از آرایشــگران مبتــا بــه بیمــاری وریدهــای واریســی و
جمــع آوری پاســخها ضریــب  0 /96بدســت آمــد.
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میانگیــن و انحــراف معیــار و آزمــون تــی وابســته اســتفاده شــد.
آزمــون فرضیههــا بــا ســطح اطمینــان  P < 0/05انجــام شــد.
همچنیــن الزم بــه ذکــر اســت کــه جهــت رعایــت اصــول اخالقــی
هــدف از پژوهــش بــرای آزمودنیهــا شــرح داده شــد و حضــور آنهــا
در پژوهــش پــس از تکمیــل رضایــت نامــه کتبــی میســر گردیــد.
یافتهها
ایــن مطالعــه نشــان داد کــه شــیوع بیمــاری واریــس در میــان زنــان
آرایشــگر  34/5درصــد اســت .ویژگیهــای دموگرافیــک دو گــروه
مــورد و کنتــرل در جــدول شــماره  1و  2ذکــر شــده اســت .قبــل
از اجــرای آزمــون اصلــی هــر یــک از گروههــای مــورد وکنتــرل از
لحــاظ همگــن بــودن ویژگیهــای دموگرافیــک شــامل ســن ،ســابقه
کار و شــاخص تــوده بدنــی (متغیرهــای کمــی) و میــزان ورزش در
طــول روز ،ســطح تحصیــات ،درجــه واریــس (متغیرهــای کیفــی)
مــورد بررســی قــرار گرفتنــد.
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میانگین

گروهها

انحراف معیار

مورد
سن

43/08

10

سابقهکار

14/14

8/72

شاخص توده بدنی

27/65

4/22

جدول  :3نتایج آزمون تی
گروه و سطح
مورد

کنترل
سابقهکار

17/37

9

شاخص توده بدنی

25/96

3/13

درصد

ورزش
مورد
کمتر از  30دقیقه

23

65/7

 30تا  60دقیقه

11

31/4

بیشتر از  60دقیقه

1

2/9

کنترل
کمتر از  30دقیقه

29

82/9

 30تا  60دقیقه

6

17/1

سطح تحصیالت
مورد
کمتر از دیپلم

24

68/6

دیپلم تا لیسانس

11

31/4

کنترل
کمتر از دیپلم

14

40

دیپلم تا لیسانس

21

60

درجه واریس

5/36

نمره خستگی سمت چپ
پیش آزمون

)3/19( 5/74

نمره خستگی سمت چپ
پس آزمون

)2/42( 4/54

مورد

5/55

نمره خستگی سمت
راست پیش آزمون

)3/13( 5/6

نمره خستگی سمت
راست پس آزمون

)2/41( 4/4

مورد

3/91

نمره وریدهای واریسی
پیش آزمون

)9/67( 16/38

نمره وریدهای واریسی
پس آزمون

)7/96( 13/71

شاهد

-2/55

نمره درد پیشآزمون

)24/33( 26/97

نمره درد پسآزمون

)24/66( 29/97

شاهد

4/96

نمره خستگی سمت چپ
پیش آزمون

)2/86( 5/62

نمره خستگی سمت چپ
پس آزمون

)2/78( 6/94

شاهد

مورد
واریس به تنهایی

19

54/3

واریس وادم وریدی

12

34/3

واریس و تغییرات پوستی

4

11/4

کنترل

62

نمره درد پسآزمون

)26/17( 28/08

مورد

جدول  :2بررسی همگنی نمونههای مورد بررسی از لحاظ متغیرهای
دموگرافیک کیفی در بین گروههای کنترل و مورد
مداخالت

نمره درد پیشآزمون

)29/24( 30/48

واریس به تنهایی

25

71/4

واریس وادم وریدی

6

17/1

واریس و تغییرات پوستی

4

11/4

2/61

0/013

-4/94

نمره خستگی سمت
راست پیش آزمون

)3/01( 5/82

نمره خستگی سمت
راست پس آزمون

)2/83( 7/17

شاهد

-2/28

نمره وریدهای واریسی
پیش آزمون

)14/35( 21/83

نمره وریدهای واریسی
پس آزمون

)14/03( 23/34

>0/001

>0/001

>0/001

0/015

>0/001

>0/001

0/029
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سن

44/17

10/31

تعداد

میانگین
(انحراف معیار)

T

P-value

] [ DOI: 10.21859/joe-04038

جدول  :1بررسی همگنی نمونههای مورد بررسی از لحاظ متغیرهای
دموگرافیک کمی در گروه کنترل و مورد

جهــت بررســی تغییــرات ایجــاد شــده در متغیرهــای وابســته
در دو گــروه از آزمــون تــی گروههــای وابســته اســتفاده شــد
کــه نتایــج آن در جــدول  3ذکــر شــده اســت.
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مــدت را تجربــه میکننــد در ایــن پژوهــش اســتفاده از راهــکاری
کاربــردی و کــم هزینــه یعنــی اســتفاده از پروتــکل ورزشــی در بهبود
شــاخصهای در نظــر گرفتــه شــده بــرای کیفیــت زندگــی کاری در
آرایشــگران بررســی شــده اســت .نتایــج مطالعــه حاضــر نشــان داد
کــه میــزان شــیوع واریــس در زنــان آرایشــگر  %34/5اســت .در
مطالعـهای مشــابه نصیــری و همکارانــش بــه ایــن نتیجــه رســیدهاند
کــه بیمــاری وریدهــای واریســی در انــدام تحتانــی از شــیوع نســبتاً
باالیــی برخــوردار اســت و شــیوع واریــس در پرســنل اتــاق عمــل را
 65/2اعــام کردنــد .]1[ .بــه عــاوه مارتیــن و همکارانــش در ســال
 2005اظهــار داشــتند  40تــا  50درصــد افــراد هــم ممکــن اســت
واریــس کوچــک و بــدون عالمــت در انــدام تحتانــی داشــته باشــند
[ .]16در مطالع ـهای کــه شــریف نیــا و همکارانــش در ســال 1389
انجــام دادنــد نشــان دادهــخ شــد کــه واریــس در انــدام تحتانــی
در پرســتاران شــیوع باالیــی دارد [ .]17توچســن و همکارانــش
دریافتنــد شــیوع واریــس از  2تــا  56درصــد در مــردان و  1تــا 73
درصــد در زنــان متفــاوت اســت [ .]18همچنیــن نتایــج نشــان داد که

] [ DOI: 10.21859/joe-04038

بحث
بیمــاری واریــس در واقــع بهایــی اســت کــه مــا بــرای اتخــاذ موقعیت
ایســتاده میپردازیــم .افــرادی کــه بــه مقتضــای شغلشــان مجبورنــد
مــدت طوالنــی ســرپا بایســتند در معــرض ابتــا بــه بیمــاری واریــس
وریــدی انــدام تحتانــی هســتند [ ]15بنابرایــن باتوجــه بــه شــرایط
کاری آرایشــگران زن کــه در طــول روز ایســتادنهای طوالنــی

در گــروه اســتفاده کننــده از پروتــوکل ورزشــی ،اختــاف میانگیــن
نمــره وریدهــای واریســی و درد در انــدام تحتانــی و همچنیــن
خســتگی عضالنــی در ســمت چــپ و راســت انــدام تحتانــی قبــل
و بعــد از مداخلــه کاهــش معنــاداری داشــت .در مطالع ـهای مشــابه
نشــویل ( )2016بــه بررســی تأثیــر ورزش و فعالیــت جســمانی بــر
وریدهــای واریســی پرداخــت .در نتایــج ایــن مطالعــه ذکــر شــده
اســت کــه فعالیــت بدنــی یکــی از بهتریــن روشهــا بــرای حفــظ
ســامت رگهــا و جلوگیــری از پیشــرفت بیمــاری اســت و ورزش
کــردن در ایــن بیمــاران بــه عنــوان یــک نیــاز درمانــی مــورد
توصیــه قــرار میگیــرد .بنابرایــن فعالیــت بدنــی منظــم میتوانــد
بــه بیشــتر بیمــاران بــرای داشــتن وریدهــای ســالم ،کاهــش خطــر
ابتــا بــه بیمــاری واریــس و کاهــش بســیاری از عالئــم ناخوشــایند
بیمــاری وریــدی کمــک کنــد [.]19
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 میشــد .همانگونــه کــه گفتــه شــد
وریدهــای واریســی هنگامــی رخ میدهــد کــه وریــد متــورم شــده و
دریچههایــی کــه خــون را بــه ســمت قلــب هدایــت میکننــد دیگــر
قــادر نیســتند بــه طــور مناســب بســته شــوند و شــروع بــه تــراوش
میکننــد و بــه جــای حمــل خــون بــه قلــب آن را بــه قســمتهای
دیگــر بــدن بــه ویــژه پاهــا برمیگرداننــد [ .]2بنابرایــن پروتــکل
طراحــی شــده بــرای ایــن بیمــاران باعــث بازگشــت خــون از انــدام
تحتانــی بــه قســمتهای دیگــر بــدن و جلوگیــری از تجمــع خــون در
پاهــا میشــد کــه نتیجــه آن کاهــش شــاخصهای انــدازه گیــری
شــده یعنــی احســاس ســنگینی و درد و تــورم و خســتگی در انــدام
مبتــا بــه واریــس بــود .انجــام ایــن پژوهــش بــا محدودیتهایــی
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.
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بــا توجــه بــه نتایــج جــدول شــماره  3میانگیــن و انحــراف معیــار
نمــره درد در انــدام تحتانــی در گــروه مــورد قبــل از مداخلــه 29/24
 30/48 ±و بعــد از مداخلــه  28 ± 26/17شــده اســت کــه ایــن
تغییــرات معنــیدار بــوده اســت .میانگیــن نمــره خســتگی ســمت
چــپ انــدام تحتانــی در گــروه مــورد ،قبــل از مداخلــه 5/74± 3/19
و بعــد از مداخلــه  4/5 ± 2/42شــده اســت .میانگیــن نمــره خســتگی
ســمت راســت انــدام تحتانــی در گــروه مــورد ،قبــل از مداخلــه 3/13
 5/6 ±و بعــد از مداخلــه  4/4 ± 2/41شــده اســت کــه هــم در
مــورد خســتگی ســمت راســت و هــم در مــورد خســتگی ســمت
چــپ تغییــرات معنــیدار بــوده اســت .میانگیــن نمــره وریدهــای
واریســی نیــز در گــروه مــورد ،قبــل از مداخلــه 16/38 ± 9/67
بــوده اســت کــه بعــد از مداخلــه بــه  13/71 ±7/96کاهــش یافتــه
اســت و تغییــرات قبــل و بعــد از مداخلــه معنـیدار بــوده اســت .ایــن
تغییــرات در گــروه شــاهد در مــورد هیچکــدام از متغیرهــای وابســته
معن ـیدار نبــوده اســت.

حیدری مقدم و همکاران

نتیجهگیری
نتیجــهای کــه از مطالعــه حاضــر بــه دســت میآیــد ایــن اســت
کــه ورزش بــه عنــوان یــک مداخلــه ارگونومیــک در زمینــه کاهــش
عالئــم بیمــاری وریــدی و همچنیــن کاهــش درد و خســتگی در اندام
تحتانــی در مشــاغلی کــه ایســتادنهای طوالنــی مــدت را در طــول
روز تجربــه میکننــد میتوانــد مفیــد وکاربــردی باشــد .بنابرایــن
بــه افــرادی کــه در درمــان بیمــاران مبتــا بــه واریــس نقــش دارنــد
اســتفاده از پروتکلهــای ورزشــی مناســب توصیــه میشــود.
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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.

