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 ه  مقدم

 زمانی که مردم با دارو ویژه بههای بسیار قدیم   زمانزا
 بین خانمها و آقایان متداول نمودن  آرایشآشنا شدند،

دادن  فراوانی برای زیباتر نشانه بوده و آنها با عالق
آقایان  و ها  و برای اغلب خانمکوشیدند  میچهره خود

آوردن  دست رفتن به آرایشگاه به معنای زیبایی و به

 .، از قدیم تا به حال بوده استزیباترتر و  ای تازه هرهچ
شناخته بود، ناایدز بیماری  که 1980تا قبل از سال 

و با آن مرتبط های   شپش و بیماریاغلب انتقال
ها  از طریق آرایشگاههای پوستی قابل انتقال  بیماری

ها در  به بعد نقش آرایشگاه ا از آن سالامّ ،نظر بود مد
نیز ایدز و هپاتیت  نظیر های خطرناکی اریانتقال بیم

 چکیده
روز  اهمیت این موضوع درمیان زنان روزبه. های مهم وتأثیرگذاردرسالمتی جامعه است آرایشگری ارحرفه :زمینه و هدف

لذا این مطالعه با هدف تعیین آگاهی، نگرش و عملکرد بهداشتی آرایشگران زن شهر دامغان درسال . گردد بیشتراحساس می
  . انجام گرفت1389

ها  ابزار گردآوری داده.  آرایشگر زن شهر دامغان انجام شد87 تحلیلی بوده که بر روی  -توصیفی ژوهش این پ:روش کار
آگاهی مرتبط با بهداشت فردی و شغلی، سنجش نگرش وتمایل به عمل، عملکرد بهداشتی (پرسشنامه بود که در چهار حیطه 
 .مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت  SPSSفاده ازنرم افزار ها با است داده. قرارداشت) 13آرایشگر و مقررات بهداشتی ماده 

% 5/65دارای تحصیالت دانشگاهی، % 7/20.  تعیین گردید6/7 سال با انحراف معیار 92/31 میانگین سنی آرایشگران :ها یافته
% 54. یار خوب داشتندآرایشگران آگاهی بهداشتی در سطح بس% 8. تر داشتند دیپلم وبقیه تحصیالتی در سطح راهنمایی و پایین

آرایشگران از وضعیت بهداشت فردی % 69. منبع دریافت اطالعات بهداشتی آرایشگران، کارکنان مراکز بهداشتی و درمانی بود
های  خود را در معرض ابتال به بیماری% 3/87بوده و ) کامل(دارای کارت واکسیناسیون هپاتیت % 46. مناسبی برخوردار بودند

های   سابقه کار و روشداری بین ارتباط معنی. نگران ابتالء به بیماری هپاتیت بودند% 62شغل عنوان کرده و عفونی ناشی از 
  .(p<0.05)صحیح گندزدایی وسایل کار وجود داشت 

کمبودآگاهی بهداشتی در ارتباط با شغل و عملکرد ضعیف آرایشگران دراین خصوص، نیاز به افزایش سطح : گیری نتیجه
  . های آموزشی و بازآموزی دارد ش و عملکرد بهداشتی آنها از طریق برگزاری برنامهآگاهی، نگر

  آرایشگر زن، آگاهی، نگرش، عملکرد بهداشتی، دامغان:های کلیدیواژه
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کافی سواد  از رایشگرکه آ در صورتی. روشن شد
اطالع  الزم بیو از اصول بهداشتی برخوردار نبوده 

ایجاد برای خود و مشتریان خود اتی طراخم،  باشد
ها  های منتقله از طریق آرایشگاه بیماری. نماید می

های  زگیل، عفونت ، Cو B های ایدز، هپاتیت :عبارتند از
ر، های واگیردا بیماریاز  بعضی ،اییباکتریو قارچی 
ها  از این بیماری ه بعضیکهای خونی و پوستی؛  بیماری

 ت انتقال علّ.ارند را نیز دربردحتی خطر مرگ
 برقراری تماس  معموالً،ها  از طریق آرایشگاهها بیماری
شستن سر و ، بند مشترک مشتریان پیش  بامستقیم
 ر،کردن با یک حوله برای بیش از یک نف خشک  وصورت

کاشتن ناخن و بند انداختن در صورت رعایت نکردن 
 وقیچی  توسط های جزئی بریدگی و اصول بهداشتی

. آید که در هنگام آرایش مو و یا ناخن پیش می، تیغ
جوشهای  ،های قارچی بیماریی عوامل باعث  همه

 منشأ خونی های با پوستی و همچنین انتقال بیماری
بیماری با منشأ خونی، بیماری است که  .]1 [باشند می

های مضر که به طور اولیه در خون  توسط ارگانیزم
 Bهای ویروسی هپاتیت  نظیر بیماری(کنند  زندگی می

های اصلی انتقال  روش .]2[شوند  ایجاد می) و ایدز  Cو
گوارشی،  آمیزشی، بیماری شامل روش تزریقی،

ترین  تماس بسیار نزدیک است که واضحو  1ناتال پری
راه انتقال، از طریق انتقال پوستی مستقیم خون به 

  .]3[پوست یا مخاط مجروح است 
 اما ،برند آرایشگران به طور مکرر دست خود را می

بسیار مراقب هستند تا به بدن مشتری آسیب وارد 
های عفونی قابل  در این میان اهمیت  بیماری. ]4[نکنند 
 نظیر هپاتیت ب و ایدز بیش از ،ل از طریق خونانتقا

بیماری عفونی هپاتیت ب یک مشکل  .باشد سایرین می
بر طبق برآورد سازمان  .با اهمیت جهانی است

 بیش از دو میلیارد نفر در ، (WHO)2بهداشت جهانی
سراسر جهان دارای شواهد سرولوژیک دال بر عفونت 
                                                 
1. Prenatal 
2. World Health Organization  

در حال . ]5[ هستندقبلی مواجهه با ویروس هپاتیت ب 
 میلیون نفر در دنیا ناقل مزمن 350حاضرحدود 

 درصد مردم 3بیماری هپاتیت ب بوده و در ایران نیز 
ها نشان داده  پژوهش .].3[ناقل این ویروس هستند 

است که از یک طرف میزان شیوع هپاتیت ب در بین 
 و از طرف ]5و3[آرایشگران بیش از سایر گروهها بوده 

مدخل ) اگزما( واکنش التهابی دیگر پوست دچار
های با منشأ خونی  ای را جهت ورود ویروس آماده

نماید و ابتالء آرایشگران به درماتیت پوستی  آماده می
بیماری هپاتیت ب ممکن . ]4[شده است  مطلبی شناخته

های کبدی  است به سیروز کبدی یا سرطان سلول
های  نقش آرایشگران در انتقال بیماری .]5[منجر گردد 

ها نشان  عفونی واگیردار غیر قابل انکار بوده وپژوهش
داده است که آرایشگران به ویژه در انتقال بیماری 

  .]3 [هپاتیت ب نقش مؤثری دارند
های پژوهش خدیوی و فیاضی با هدف بررسی  یافته

 نفر از زنان آرایشگر 100آگاهی، نگرش و عملکرد 
 هپاتیت های ایدز و شهرکرد در رابطه با بیماری

، مبین آن است که آگاهی آرایشگران )B,C( ویروسی
در مورد بیماری ایدز بیشتر از هپاتیت سرمی بود به 

های صحیح آنها به سؤاالت  نحوی که میانگین پاسخ
مربوط به راههای انتقال، عالیم، عوارض، درمان، راه 

 ،HIV 97/78%پیشگیری و زمان ظهور بیماری در مورد 
همچنین میانگین نمره نگرش . بود% B 79/36و هپاتیت 

ی عملکردشان  و نحوه% 57/67آنها در این رابطه 
آنها نکات بهداشتی و ایمنی را برای % 44بود و % 46/55

  .]6 [کردند همه مشتریان رعایت می
مقدم و همکاران  شده توسط مشتاقی نتایج تحقیق انجام

 با موضوع بررسی تاثیر 1381 تا 1379 در سال
 بر تغییر رفتارهای بهداشتی در آرایشگران زن آموزش

کرد حاکی از آن است که بین طرق مختلف  شهر
آموزش، افزایش آگاهی آرایشگران زن و رشد 

 ارتباط مستقیم وجود ،های بهداشت محیطی شاخص
  . ]7[دارد 
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 شده توسط صدیقی، صفرعلیزاده و در بررسی انجام
ی و پرتواعظم با موضوع بررسی و مقایسه آگاه

 نفر از پیرایشگران مرد و آرایشگران زن 55عملکرد 
 در ،نسبت به بیماری ایدز و راههای پیشگیری از آن

 بیشتر واحدهای زن  مشخص گردید که1386سال 
 از آگاهی خوب در مورد ماهیّت ،%4/65و مرد % 6/66

بیماری برخوردار بودند و در مورد آگاهی از نحوه 
 از آگاهی خیلی )%7/40(زنان انتقال بیماری ایدز بیشتر 

 از آگاهی ضعیف )%3/59(ضعیف و بیشتر مردان 
   .]8 [برخوردار بودند
حاجیان در سال  های پژوهش ذبیحی و بر اساس یافته

 با عنوان بررسی تأثیر برنامه آموزش بهداشت 1382
کننده  نگرش و رفتارهای پیشگیری بر آگاهی،

بیماری هپاتیت آرایشگران مرد شهر بابل در رابطه با 
B  نفر از آرایشگران مرد صورت 80که بر روی 

نگرش و رفتارهای  گرفت، بین میانگین آگاهی،
داری   اختالف معنی،بهداشتی در قبل و بعد از آموزش

   .]5[مشاهده شده است 
بر اساس پژوهش آقای دکتر باقیانی مقدم با موضوع 

ی، یی مدل اعتقاد بهداشتی در آگاهآبررسی میزان کار
نگرش و عملکرد آرایشگران یزد نسبت به بیماری 

 بر ،های آموزشی هپاتیت، اثبات شد که ارائه برنامه
عملکرد بهداشتی آرایشگران روندی افزایشی داشته 

  . ]9 [است
از آنجاکه مطالعات قبلی اغلب به بررسی آگاهی، 

های ایدز  نگرش و عملکرد آرایشگران در زمینه بیماری
رمی پرداخته و تحقیق مستقلی بر روی های س و هپاتیت

3KAP  بهداشتی آرایشگران در زمینه بهداشت و
های عفونی وعلل مرتبط با آن صورت نگرفته  بیماری
  تعیین آگاهی، نگرش و این پژوهش با هدف لذا ،است

شهر دامغان در زمینه  عملکرد بهداشتی بانوان آرایشگر
ویژه   بههای عمومی بهداشتی و بهداشت فردی، آگاهی

                                                 
3. Knowledge, Attitude & Practice 
 

یند آرایش آهای عفونی قابل انتقال ناشی از فر بیماری
 صورت گرفت تا بر ،و آرایشگری و عوامل مرتبط با آن

های پژوهش، متولیان بهداشتی در سطح  اساس یافته
 و  شدهشهرستان و منطقه قادر به شناسایی مشکل

ریزی جهت ارتقاء سطح سالمتی آنان و  برنامه به اقدام
  .دجامعه نماین

   
  کار روش

 این پژوهش یک مطالعه توصیفی تحلیلی بوده که طی 
آن آگاهی، نگرش و عملکرد بهداشتی آرایشگران زن 

 جامعه .شهر دامغان مورد بررسی قرار گرفته است
 آرایشگر زن بخش مرکزی 87مورد پژوهش شامل 
باشند که به روش سرشماری در  شهرستان دامغان می

  . ندوارد مطالعه شد 1389سال 
منظور از آرایشگر زن، فرد مؤنث دارای مجوز رسمی 
فعالیت در این حرفه بوده که در حال حاضر نیز به 

  . باشد پیشه آرایشگری مشغول می
ابزار گردآوری اطالعات در این مطالعه پرسشنامه و 

 سؤال در پنج حیطه 56 اًلیستی شامل جمع چک
ش های بهداشت فردی و شغلی، سنج بیوگرافی،آگاهی

تمایل به عمل، عملکرد بهداشتی آرایشگر  نگرش و
 آرایشگاهها  بود که پس از 13اده ومقررات بهداشتی م

آوردن موافقت اولیه شورای اصناف و مرکز  عمل به
بهداشت شهرستان و مراجعه مستقیم به واحد شغلی 
مورد پژوهش و انجام مصاحبه، مشاهده و تکمیل 

 .گردید

ای استاندارد،  سشنامهنظر به عدم دسترسی به پر
شده، از طریق اجرای پایلوت  روایی پرسشنامه تدوین

 درصد تعداد نمونه در گروه شاهد مورد 25به میزان 
بررسی در زمینه نگرش و تمایل  .بررسی قرار گرفت

به عمل جامعه مورد پژوهش بر اساس مقیاس لیکرت 
همیشه، اغلب اوقات، گاهی  (0-4بندی  دارای درجه

 . مشخص گردید) ندرت و هرگز  بهاوقات، 
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  SPSSافزار های پژوهش حاضر، با استفاده از نرم داده
های   و همچنین با استفاده از آزمون16نسخه 

ضریب . همبستگی، مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند
  .  درصد در نظر گرفته شد95اطمینان 

  
  ها یافته

 با 92/31میانگین سنی جامعه مورد پژوهش 
 بانوان آرایشگر 7/20.  سال بود6/7معیار  انحراف

 درصد آنان 5/65دامغانی، دارای تحصیالت دانشگاهی، 
 درصد دارای تحصیالت راهنمایی و 5/11دارای دیپلم، 

 . درصد آنان دارای تحصیالت ابتدایی بودند3/2تنها 
های پژوهش حاضر، منابع عمده کسب  اساس یافته بر

 زن دامغانی به ترتیب های بهداشتی آرایشگران آگاهی
، )درصد 54(کارکنان مراکز بهداشتی : اهمیّت عبارتند از

، ) درصد8/36(های آموزشی برگزارشده شغلی  دوره
های  و رسانه)  درصد8( مطالعه کتاب و مجالت 

را به خود )  درصد1/1(جمعی که کمترین سهم  ارتباط
  . اختصاص داد

ضور خود  درصد بانوان آرایشگر آخرین جلسه ح8/59
در جلسه آموزشی را به حدود یک سال قبل و بیشتر از 

آمده حاکی از  عمل نتایج بررسی به. آن گزارش نمودند
 درصد آرایشگران مورد مطالعه 9/68آن است که تنها 

جدول (اند  از آگاهی بهداشتی خوبی برخورداربوده
  ).1شماره 

دامغانی وان آرایشگرتوزیع فراوانی ارزیابی آگاهی بهداشتی بان .1جدول 

  پاسخ درست  سؤال
  درصد  تعداد

  9/68  60  آگاهی در زمینه بهداشت فردی
  6/43  38  آگاهی در زمینه بهداشت شغلی

  9/37  33   کنندهآگاهی در زمینه استفاده صحیح از مواد ضد عفونی
  4/49  43  آگاهی در زمینه روش انتقال بیماری هپاتیت 

  2/40  35  های پوستی قابل انتقال یماریآگاهی در زمینه روش انتقال ب
  8/82  72  آگاهی در زمینه روش انتقال بیماری ایدز

 8/36نتایج پژوهش حاضر حاکی از آن است که تنها 
درصد افراد به استفاده همیشگی از روپوش در محیط 

 درصد از بانوان آرایشگر به 5/89کار اعتقاد داشتند و 
اصالح تمایل های خود پس از هر  شستشوی دست

 درصد جامعه آماری نگران ابتال به 3/33. شتنداد
 .بیماری هپاتیت ناشی از شغل خود بودند

 درصد آرایشگران زن با تلقیح اجباری واکسن 6/73 
  ).2جدول شماره ( کامال موافق بودند Bهپاتیت 

نتایج پژوهش حاضر در خصوص ارزیابی عملکرد 
ن عه حاکی از آبهداشتی بانوان آرایشگر مورد مطال

 درصد از آنان از روپوش به طور 8/36است که تنها 

 درصد جامعه مورد 3/33صحیح استفاده نموده و 
 مطالعه روش صحیح ضدعفونی وسایل غیر فلزی و

عفونی وسایل فلزی را   آنان روش ضد9/52فقط 
درصد آرایشگران زن پس از هر 92اما  .دانستند می

. شستند و صابون میهای خود را با آب  اصالح دست
آمده نشان داد که ارتباط  عمل نتایج بررسی به

گیری روش صحیح  کار داری بین سابقه کار و به معنی
اما . (p<0.05) داشتکردن وسایل کار وجود  ضدعفونی

بین سن، آگاهی و عملکرد بهداشتی ارتباط معناداری 
  ).3جدول شماره (مشاهده نشد 
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 دامغانی اسخ به سؤاالت نگرشی و تمایل به عمل در بانوان آرایشگرتوزیع فراوانی پ .2جدول 

  % خیلی مخالف  % مخالف  % بی نظر  % موافق  % خیلی موافق  تمایل به عمل و نگرشی
 از روپوش ،تمامی مشتریان هنگام کار با دهم در ترجیح می

  .استفاده کنم
8/36  2/32  1/24  9/6  -  

  -  -  5/4  6  5/89  .های خود را با آب و صابون بشویم مایلم بعد از هر اصالح دست
اگر احساس کنم فردی به بیماری پوستی مبتالست، وسایل کار 

  .کنم خود را به طور کامل ضد غفونی می
4/87  3/10  -  1/1  1/1  

های عفونی خونی قرار  من معتقدم همواره در معرض بیماری
  دارم

3/56  31  1/1  8  4/3  

  7/5  4/26  7/5  7/28  3/33  .ای خونی نظیر هپاتیت مبتال شومه نگرانم که به بیماری
  -  -  7/5  7/20  6/73  .باید اجباری گردد Bمعتقدم تزریق واکسن هپاتیت 
های خونی از طریق مشتریان مبتال  از اینکه ممکن است به بیماری

  .ترسم شوم می
5/65  8/13  3/2  8/13  6/4  

ادی به جلوگیری معتقدم تعویض تیغ، بعد از هر مشتری کمک زی
  .کند های خونی می از ابتال به بیماری

5/88  8  -  -  4/3  

 به ، هر مشتریبرایمعتقدم استفاده از وسایل شخصی 
  .کند های عفونی کمک می ابتال به بیماری جلوگیری از

3/94  7/5  -  -  -  

 
  دامغانی ی عملکرد بهداشتی بانوان آرایشگرتوزیع فراوانی ارزیاب .3جدول 

  درصد  دادتع  سؤال
  3/56  49  بهداشت فردی مناسب

  6/73  64  دارای کارت بهداشتی معتبر
  2/63  55  نامه آموزش بهداشت گواهی

  46  40  واکسیناسیون کامل هپاتیت ب
  92  80  شستشوی دست پس از هر اصالح

  9/52  46  ضدعفونی صحیح وسایل فلزی
  33/33  29  ضدعفونی صحیح وسایل غیر فلزی

  8/36  32   روپوش استفاده صحیح از
  

  گیری بحث و نتیجه
پژوهش درباره میانگین سنی جامعه مورد  های یافته

بودن جامعه مورد  حاکی از جوان)  سال92/31(پژوهش 
 مطالعه حسینی و صمیمی های یافته .باشد پژوهش می

در مورد بررسی میزان آگاهی، نگرش و عملکرد 
ین روش شهر و ارتباط ب آرایشگران زن شهرستان اسالم
های ایدز و هپاتیت با سن  کنترل و پیشگیری از بیماری

 بودند، آنها، مشخص نمود که هر چه آرایشگران جوانتر
های  ، اما در یافتهبه مراتب عملکرد بهتری داشتند

 ،پژوهش حاضر بین سن و آگاهی و عملکرد بهداشتی

همچنین نتایج تحقیق . ارتباط معناداری مشاهده نشد
، عملکرد آرایشگران را در برابر یحسینی و صمیم

موارد خوب % 6/88 در B بیماری ایدز و هپاتیت
  .]10[ارزیابی نموده است 

 درصد ناقلین هپاتیت ب در 90با وجود اینکه در حدود 
 درصد آنان در آسیا زندگی 75جهان سوم وبیش از 

کنند، متأسفانه در حال حاضر نیز افراد جامعه  می
 در زمینه بیماری هپاتیت ندارند اطالعات کافی و صحیح

ویژه  های عفونی به  آرایشگران در انتقال بیماری و
و به رغم اینکه بانوان ] 3[هپاتیت ب نقش مؤثری دارند 

ترین منبع کسب اطالعات  آرایشگر دامغانی عمده
   اند  بهداشتی خود را کارکنان بهداشتی اعالم نموده

بی برخوردار ، از آگاهی بهداشتی مناس)درصد  54(
آخرین زمان حضور )  درصد8/59(نبوده و اغلب آنان 

یک  بهداشتی را به حدود -خود در کالس آموزشی
 در حال حاضر .سال قبل و بیشتر از آن ذکر نمودند

واکسیناسیون گروههای پرخطر علیه بیماری هپاتیت 
 درصد بانوان 6/73گردد و به رغم اینکه  توصیه می

شده  نمودن واکسن یاد باریآرایشگر تمایل به اج
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 درصد آنان به طور کامل نسبت به 46داشتند، اما تنها 
  . این بیماری واکسینه شده بودند

به رغم سطح تحصیالت نسبتاً باالی بانوان آرایشگر و 
 درصد آنان روش 6/66اهمیت ضدعفونی وسایل کار، 

 درصد 1/47صحیح ضدعفونی وسایل غیر فلزی و 
فونی وسایل فلزی را به خاطر آنان روش صحیح ضدع

و  های خونی ترس و نگرانی از ابتال به بیماری. نداشتند
در بین بانوان آرایشگر ) شده تهدید درک(هپاتیت 

 92(مورد مطالعه، تا حدی شستشوی دقیق دستها 
نماید، بنابراین  پس از هر بار اصالح را تأیید می) درصد

بهداشتی به عنوان مدلی جهت مداخله، مدل اعتقاد 
(HBM) 4 پژوهشگران در نهایت به . راهگشا خواهد بود

منظور افزایش سطح آگاهی، بهبود نگرش و ارتقاء 
های  عملکرد جامعه مورد پژوهش در زمینه بیماری

عفونی واگیردار و عفونی و به ویژه هپاتیت ب، نظارت 
و بازرسی دقیق و مداوم کارکنان بهداشتی، بازبینی 

ریزی دقیق جهت   آرایشگاهها، برنامه13نامه ماده  آیین
آموزش و بازآموزی بانوان آرایشگر در زمینه مسائل 

  .نمایند بهداشتی را پیشنهاد می
  

  تشکر و قدر دانی
به این وسیله از جناب آقای مهندس صفری و مهندس 

رستمی دهجاللی که در انجام پژوهش حاضر ما ... روح ا
  .رددگ را یاری نمودند، صمیمانه تشکر می

  
  
  

4. Health Belief Model 
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ABSTRACT 

 
Background and Objective: Hairdressing is one of the important occupations influencing 
population health especially women. This research has been done to determine the degree of 
knowledge, attitude, and practice of Damghan women hairdressers in the field of personal and 
general hygiene. 
Method: This analytical descriptive research was performed on 87 female hair dressers in 
Damghan. Data were collected using a questionnaire arranged in four fields (i.e. personal and 
vocational sanitation, Measuring the attitude and tendency to apply it, hygienic function, and 
compliance with article 13 of Iranian code of practice on beauty salons). The data were analyzed 
using SPSS soft ware version 16. 
Results: The average age for the subjects was 31.92 with standard deviation of 7.6. 20.7 percent 
of cases had academic education, 65.5 percent had diploma and the remaining with lower than 
high school degree. Only 8 percent of them had good hygienic information. The main source of 
information for 54 percents of subjects was health care workers. 69 percent of hairdressers had 
suitable personal hygienic condition. Only 46 percents had a complete vaccination certificate for 
hepatitis B and 87.3 percent believed that they are at risk of infectious diseases and 62 percents 
were concerned about Hepatitis. There was a significant relationship between work experience 
and correctly antisepticising methods of instruments (p<0.05). 
Conclusion: Lack of the comprehensive health knowledge and practice, highlight the need for 
promotion of knowledge, attitude, and practice of hairdressers through training courses  
Key words: Women Hair Dresser, Knowledge, Attitude, Hygienic Practic, Damghan.  
 

 

 

 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 h

ea
lth

jo
ur

na
l.a

ru
m

s.
ac

.ir
 o

n 
20

23
-0

5-
23

 ]
 

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

                               8 / 8

https://healthjournal.arums.ac.ir/article-1-131-en.html
http://www.tcpdf.org

