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خالصه
به بهداشت و بهسازي آن در ارتقاء سطح سـالمت جامعـه و کنتـرل    است که توجه ییهامکانزیبایی از جمله يهاسالن:مقدمه

زنانه شهر گرگان در خصـوص  هايیشگاهآراآگاهی، نگرش و عملکرد تعیینهدف از انجام این مطالعه . باشدیمیرگذارتأثبیماري 
.بودعفونی منتقله از طریق آرایشگري هايیماريب

زنانـه شـهر   هـاي یشگاهصورت سرشماري از تمام آرابه یکرد توصیفی تحلیلی بوده و مطالعه از نوع مقطعی با رو:هاروشمواد و 
و Honarvarاز پرسشـنامه اسـتاندارد مطالعـه   جهـت گـردآوري اطالعـات از   . انجام شد1393در سال ) آرایشگاه150(گرگان

رسون مورد تجزیـه و تحلیـل قـرار    ضریب همبستگی پیو پراکندگی مرکزي يهاها توسط شاخصداده. گردیداستفاده همکاران 
.گرفت
و گنـدزدایی  هـا یمـاري بصدیان آرایشگاه در خصوص متآگاهی، نگرش و عملکرددرصدهاي مطالعه نشان داد که یافته:هایافته

بین متغیرهـاي آگـاهی بـا نگـرش، آگـاهی بـا عملکـرد، نگـرش بـا عملکـرد           . درصد بوده است7/95و 16/84، 3/83به ترتیب 
به ترتیب،  آرایشگاه را محل مناسـبی جهـت   درصد از آرایشگران7/88و p.(7/84>01/0(مشاهده شدداريیمعنی مثبت و همبستگ

. انددانستهتاتو  و برداشتن ضایعات پوستی 
. باالستعفونی در حد متوسط به هايیماريبمیزان آگاهی و نگرش و عملکرد آرایشگران نسبت به در این مطالعه :گیريیجهنت

توسط تمـامی صـنوف از طـرف مراکـز     هادورهآموزشی گواهینامه بهداشت عمومی و اجباري بودن گذراندن این يهادورهوجود 
بهداشت و همچنین وجود آموزشگاه اصناف و واگذاري آن به بخش خصوصی باعـث افـزایش سـطح آگـاهی، نگـرش و عملکـرد       

.استشدهیعفونهايیماريببه زیبایی نسبتيهاسالنو هایشگاهآرامتصدیان 
عفونیيهايماریب، زیباییيهاسالن، نگرش، عملکرد،آگاهی: کلیدييهاواژه
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مقدمه
توجه به بهداشت فردي و بهسازي محیط پیرامون انسـان از  

معه از جمله محل سکونت و اماکن عمومی در سالمت فرد و جا
شـرایط بهداشـتی و   ینتـأم ].1[برخوردار استايیژهواهمیت 

یاز عـوامل یتـوجه قابلدر حد تواندیمبهسازي اساسی محیط 
].2[جلوگیري نمایدشوندیماستقرار بیماري منجر بهکه 

ندسـت ههـایی یطمحازجمله زیباییيهاسالنو هاآرایشگاه
اء سـطح سـالمت   که توجه به بهداشت و بهسـازي آن در ارتقـ  

هـاي یشـگاه آرا].3[باشـد یمیرگذارتأثبیماري و کنترلجامعه 
مات ارائـه خـد  دارعهـده زنانه به عنوان یکی از امـاکن عمـومی   

هـاي یـت فعالعـالوه بـر   ی اوقاتآرایشی و پیرایشی بوده و گاه
، اقداماتی نظیر برداشتن خال و تاتو کردن را روتین آرایشگاهی

امــاکن پتانســیل انتقــال گونــهیــنادر . دهنــدیمــنیــز انجــام 
ایـن  . وجـود دارد یو کچلـ پوسـتی نظیـر زگیـل    هـاي یماريب
يهـا راهواگیـردار بـوده و از جملـه    هايیماريبجزء هایماريب

زخم، تماس بـا ترشـحات،   ، تعریق، بریدگی پوستهاآنانتقال 
].4[باشدیم...آلوده و يهادستابزار آلوده، 

با مرتبط هايیمارياز باهی آرایشگرها عواملی نظیر عدم آگ
گنـدزدایی  نسبت بهتوجهییبآرایشگري و به دنبال آن شغل

مصـرف،  بـار یـک ، استفاده مجدد از برخی وسایل لوازم آرایشی
استفاده از وسایل مشـترك و عـدم رعایـت مـوازین بهداشـتی      

یژهوبهویروسی هايیماريبشرایط مناسبی را براي انتقال انواع 
يهـا جـوش جمله ازیو قارچو ایدز، میکروبی CوBاتیتهپ

].3[کندیمچرکی مهیا 
در ایـران  HIVراه انتقال ویـروس  ترینیعشامطابق با آمار، 

از طریــق درصــد 2/8از طریــق اعتیــاد تزریقــی، درصــد 7/69
موارد نامشـخص  درصد 1/20تماس جنسی محافظت نشده و 
هـا یشـگاه آرااز طریـق  تواندیمبوده است که یکی از موارد آن 

همچنین طبـق مطالعـات انجـام شـده در ایـران میـزان       . باشد
ــت  ــانمدر Bهپاتی ــاخ ــگر يه ــتر از 4/31آرایش ــد بیش درص

].5[کنترل استيهاگروه
و همکـاران در شـیراز   Honarvarکه توسـط يادر مطالعه

در HCVو HBVانجام شد، نشان داده شده است که شـیوع 
ـ   سـروکار  تـاتو کـه بـا قیچـی و    هـا آنخصـوص  هآرایشـگرها ب

].5[بیشتر بوداندداشته

وسایلی نظیر موچین و قیچی از وسایل نوك تیز و پرمصرف 
تواننـد یمزنانه هستند که هايیشگاهآرابه ویژه هایشگاهآرادر 

. نماینـد منتقـل یگـر درا از فردي به فـرد  هایماريببه راحتی 
اصالح، زخمی ایجاد شود، ممکـن  یندر حاتفاقی طوربههرگاه 
منتقلـه از راه خـون بـه ویـژه     هايیماريباحتمال انتقال است 

در تمـاس شانه نیز ابزاري است که . افزایش یابدایدز هپاتیت و
قـرار داشـته و پتانسـیل انتقـال     ر، پوسـت سـ  مستقیم با مـو و 

بـه  . دهـد یمـ را افـزایش  ) قـارچی عمـدتاً (پوستی هايیماريب
، کلیه این ابزار هایشگاهآراظت از سالمتی مراجعین منظور حفا

ر مشـترك مـورد   بـه طـو  تواننـد یمبه اضافه دیگر وسایلی که 
بـه طـور   مـؤثر ، الزم است با ماده گندزداي استفاده قرار گیرند

].2[اصولی گندزدایی شوند
مختلف آرایـش  يهاروشدر طی مراحل و تواندیمعفونت 

شـانه ، قیچـی،  تـراش یـش رز قبیـل مـواردي ا .اتفاق بیافتدمو
.دنـ پوسـت را سـوراخ کن  تصـادفی طوربهدنتوانیمسرسنجاق

کـار باعـث   سـطوح یـا ابـزار يبر روبدنخون و مایعاتوجود
، ایـن خـون و   شـود یمـ مثل ایدز و هپاتیتییهاعفونتانتقال

کـه بـا چشـم    يطـور بهباشد یجزئمایعات ممکن است خیلی 
در معـرض  وکاربرانهر دو گروه  مشتریانبنابراین . دیده نشود

باعث دنتوانیمهمچنین شانه، برس، حوله دست . خطر هستند
و مانند عفونت قارچی، شپش سـر، تبخـال  هایییماريبانتقال 
اسـتافیلوکک و  اسـترپتوکوك   هاييباکترناشی از يهاعفونت

].6[دنشو
از HCVوHBVمتعــددي در مــورد انتقــاليهــاگــزارش

از خــالکوبی وتــراشیــشر، تفاده مشــترك از تیــغســایــقطر
].4[شده استمختلف جهان منتشريکشورها

ســالم و ایمــن،وياحرفــهموفــق، خــدماتهــايیشــگاهآرا
مناسـب بـه مشـتریان خـود عرضـه      وتمیزدر محل، بهداشتی

غیربهداشـتی يهااز روشپیروي در غیر این صورت،. کنندیم
تهدیــدراکســب و کــارتجــاريموفقیــتفقــطنــه، نــاایمنو

شـود کـه سـالمت   شرایطیبهمنجراستممکن، بلکه کندمی
ــاربران  مشــتریان ــهراو ک ــدازدخطــرب گســترشباعــث و ان

شپش سـر  مانندخارجیيهاانگلو انتقالعفونیهايیماريب
].7[شود

مطالعات متعددي در ایـران در خصـوص آگـاهی و نگـرش     
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عفونی انجام شده است کـه  هاييیماربآرایشگران در خصوص 
هـاي یماريبدر تمامی این مطالعات میزان آگاهی در خصوص 

از جملـه ایـن   ].5، 8-9[پایین بوده استهاآنعفونی و کنترل 
:به موارد زیر اشاره نمودتوانیممطالعات 

1391در سال و همکارانKashfiکه  توسط يامطالعهدر 
ــتان ــوان  در شهرس ــا عن ــت ب ــاهی  مرودش ــطح آگ ــی س بررس

انتقال بیماري هپاتیـت ب و ایـدز   يهاراهآرایشگران در زمینه 
70نفر مرد و 110(آرایشگر180جامعه پژوهش . انجام دادند

.شـد يآورجمـع پرسشـنامه با اسـتفاده از  هاداده. بود) نفر زن
که سطح آگاهی جامعه مورد پژوهش در مـورد  نتایج نشان داد

ایدز و هپاتیت ب پایین هايیماريبانتقال پیشگیري و يهاراه
يمسـئله بنابراین الزم است که کارکنـان بهداشـتی بـه    . است

خطـرات  المقدوریحتآموزش توجه بیشتري را مبذول دارند و 
پیشگیري از این دو بیماري مهم را به افـراد  يهاراهاحتمالی و 

افرادي کـه بیشـتر در معـرض خطـر     خصوصاًمختلف جامعه و 
].8[هستند آموزش دهندوع بیماري شی

1391و همکـاران در سـال   Hazratiاي که توسـط مطالعه
گنـدزدایی ابـزار   بررسی وضعیتنوانعبااردبیل در شهرستان

بر استافیلوکوکوس اورئـوس  یدبا تأکزنانه هايیشگاهآراکار در 
طـور بـه آرایشـگاه زنانـه بـوده کـه     96تعداد نمونـه  .انجام شد
از پرسشنامه و استفادهبا یازنموردتخاب و اطالعات تصادفی ان

کشت میکروبی از ابـزار  122. شدآوري جمعمصاحبه حضوري 
درصـد 2/5که فقط نتایج نشان داد.شديآورجمعآرایشگري 

از کیـت شخصـی بـراي اصـالح مشـتریان      زنانـه هايیشگاهآرا
نـدزداي  گمادههایشگاهآرااز درصد56و در کردند میاستفاده 

بنـابراین  . شـد یمـ کـار بـرده   بهمیکروتن براي گندزدایی ابزار
و تـامین سـالمت کارکنـان    جهت ارتقاء کیفیـت گنـدزدایی و  

آموزش نحوه صـحیح گنـدزدایی،  زنانه،هايیشگاهآراینمراجع
ــگیري  ــاپیش ــگران  ياز رفتاره ــتی آرایش ــروغیربهداش یجو ت

].4[باشدیممیکروتن ضروري از محلولاستفاده 
Honarvarبـا عنـوان   اي مطالعـه یرازدر ش1388در سال

يهـا و سـالن هـا یشـگاه در آرابررسی وضعیت کنتـرل عفونـت   
یـري گنمونـه آرایشـگر بـا روش   125. ادزیبایی زنانـه انجـام د  

انتخاب و در خصوص کنترل عفونـت قبـل و   ياخوشهتصادفی 
ادنتـایج نشـان د  .بعد از آموزش مورد مصـاحبه قـرار گرفتنـد   

HIV،HBV،HCVانتقـال  يهاراهدر خصوصمیانگین آگاهی 

داريیطـور معنـ  بـه از آمـوزش بعـد  وآموزشی از مداخلهقبل 
افراد مورد مصاحبه به و عملکردبین میزان آگاهی . ارتقاء یافت

میزان اصول کنترل عفونت با متغیرهاي سن،میزان تحصیالت،
تعـداد  ینهمچنـ وتعداد کارگران شاغل مدت اشتغال،درآمد،

میانگین . دیده نشدداريیمعنمشتریان روزانه آرایشگاه ارتباط 
نیــز آمــوزشاصــول کنتــرل عفونــت بعــد ازدر مــوردآگــاهی 
.دادیمـ آمـوزش نشـان  را نسبت به قبل از داريیمعنافزایش 

آموزشی توسـط  يهادورهنتایج نشانگر آن هستند که گذراندن 
و توجـه کنتـرل عفونـت   ر خصوصدزنانه هايیشگاهآراتمامی 

به عمل آمده ضروري يهادر نظارتدقیق به رعایت این اصول 
].5[است

در و همکـاران Deneluzتوسـط  2010در سالايمطالعه
عفــونی هــايیمــاريببرزیــل در خصــوص کنتــرل ســائوپائولو

مقطعی شـامل  -این مطالعه توصیفی.انجام شدCو Bهپاتیت 
. زیبـایی بـود  هـاي سالنبه کار در غولمشتصادفینمونه 100

بـه دسـت آوردن اطالعـات شخصـی در     جهـت یک پرسشنامه
نتایج نشـان داد  . ، تکمیل شدکنندگانشرکتهايویژگیمورد 

ناکافی اسـت و  ،و ایمنیايحرفهکه پایبندي به استانداردهاي 
ــا  ــان درصــد5تنه ــکدســتکش کارکن اســتفاده بارمصــرفی

.شسـتند نمـی دست خود را قبل از کـار  و هیچ کدام کردندمی
اسـتفاده  ،از وسـایل کـار از قبـل تمیـز شـده     افـراد درصد93

مصـرف بـار یـک از مـواد  کارکنـان درصـد 7دند و تنها رکنمی
انتقـال،  هايراهسطح پایین دانش در مورد .دندنمومیاستفاده 

پیشــگیري، اســتانداردهاي ایمنــی و خطــر عوامــل عفــونی در 
].10[مشاهده شدايحرفههايفعالیت

و همکـاران در  Shalabyتوسـط  2010در سال يامطالعه
و Bهپاتیـت شیوعتعییناین مطالعه با هدف.مصر انجام شد

آرایشـگران و ارزیـابی آگـاهی و    در میـان Cبا ویروسعفونت
308آرایشـگر و  308تعـداد  . جام شدناهاآننگرش و عملکرد 

از آرایشـگران  2/4درHB.فتنـد مشتري مورد بررسی قـرار گر 
HCضـد هـاي باديیآنت.مشاهده شداز مشتریان9/3ومرد

از مشـتریان درصـد 7/12و از آرایشگران مـرد درصد3/12در
وکننـدگان شـرکت در میـان اکثریـت  دانـش .گردیدمشاهده 

بـاال  یشـگران اکثـر آرا بـراي  مـو اصـالح درخـوب هـاي یوهش
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].11[بود
و سـالمت مفاهیمو دركدانستنآرایشگريبراي،بنابراین

که بـراي بـه حـداقل    اقدامات احتیاطیوانجام شدهيهاروش
.ضـروري اسـت  انجـام شـود  خطـرات بهداشـتی بایـد   رساندن

درك مفاهیم سالمت، (اینکه هریک از موارد ذکر شدهرغمیعل
در کنتــرل وانکــاريیرقابــلغنقــش ...)  اقــدامات احتیــاطی و 

لیکن گندزدایی ابزار و مسري دارند وهايیماريبز پیشگیري ا
اقـدامات پیشـگیرانه   ینتـر مهـم محیط کار به عنـوان یکـی از   

تـا حـد زیـادي خطـر انتقـال      اگـر رعایـت شـود،   کـه باشدیم
هـدف از انجـام   ،بنـابراین ]. 4،11[دهـد یمها را کاهش بیماري

زنانـه در هـاي یشـگاه آرانگـرش  وآگـاهی تعیـین این مطالعـه  
.بودعفونی منتقله از طریق آرایشگري هايیماريبخصوص 

هاروشمواد و 
در مطالعه از نوع مقطعی با رویکرد توصیفی تحلیلی بـوده و  

يهـا سـالن و هـا یشـگاه آرادربه صورت سرشماري1393سال 
کـه داراي فعالیـت   ) آرایشـگاه 150(زنانه شهر گرگـان  زیبایی
بـا  ،از قبـل آمـوزش دیـده   پرسشگران .، انجام شدبودندرسمی 

و توجیـه نمـودن در خصـوص اهـداف     هـا یشـگاه آرامراجعه به 
در را که بیشترین سابقه کـار  مطالعه و کسب رضایت، با فردي

کمیـل پرسشـنامه   تبـه  اقـدام  کرده ومصاحبهداشتآرایشگاه
و همکـاران  Honarvarپرسشنامه استاندارد مطالعهاز. نمودند

و 79آگـاهی و نگـرش   کرونباخ قسمتآلفاي ]. 5[استفاده شد
از کلیه آرایشگران فـرم  ]. 5[درصد بود90عملکرد سنجی برابر 

در مطالعـه  افـراد بـا رضـایت آگاهانـه     نامه گرفته شد و رضایت
داراي فعالیت رسمی و تحـت  هايآرایشگاه.شدندشرکت داده 

و معیار خـروج  وارد مطالعه شدندنظارت مرکز بهداشت استان
.یت آرایشگران از شرکت در مطالعه بودعدم رضا

ــک،    ــات دموگرافی ــار بخــش اطالع پرسشــنامه  شــامل چه
تعـداد  .عملکـرد بـود  سؤاالتنگرش و سؤاالتآگاهی، سؤاالت
پاسخ .بودسؤال13آگاهی، نگرش و عملکرد هر کدام سؤاالت

بـه  بـود کـه  دانـم ینمـ ،خیـر ،آگاهی به صـورت بلـی  سؤاالت
دانـم ینمـ غلـط و  يهـا جوابه و به درست یک نمريهاجواب

و بدین ترتیب دامنـه نمـرات فـرد در ایـن     شدنمره صفر داده 
نگـرش از مقیـاس   سـؤاالت براي پاسـخ  . بود13بخش صفر تا 

اسـتفاده  ) مخـالفم کـامالً موافقم تا کامالً( يارتبهلیکرت پنج 
و میـانگین نمـرات بـر    شدنمره داده 1تا 5و به ترتیب از شد

بـه دسـت آمـد بـدین ترتیـب      سؤاالتنمرات کلمع جاساس 
) 65تـا  1مجمـوع بـین   ( 5تـا  1دامنه نمرات این بخش بین 

و در بـود خیر ،به شکل بلیهاجوابعملکرد سؤاالتبراي . بود
یک نمره و در صـورت عـدم رعایـت آن    یتمآصورت رعایت هر 

بدین ترتیب دامنه نمرات این بخش شد ونمره صفر داده یتمآ
شده و   18ویرایش SPSSافزارنرموارد هاداده. بود13فر تا ص

پراکندگی مرکزي، توزیع فراوانی  و ضـریب  يهاشاخصتوسط 
.آنالیز شدندهمبستگی پیرسون

هایافته
، یرهـاي مـورد مطالعـه و میـزان آگـاهی     متغتوزیع فراوانـی  

نگرش و عملکرد مربوط به هر یک از سطوح ایـن متغیرهـا در   
درصـد از افـراد مـورد    3/43. نشان داده شـده اسـت  1جدول

-39درصـد در محـدوده   42و9-20مطالعه در محدوده سنی
بیشترین درصد میزان تحصیالت مربـوط بـه   . اندبودهسال 30

درصد از آرایشگران درآمد زیـر  7/82).  %48(دیپلم بوده است
ا درصد درآمـد بـاالتر از ایـن مبلـغ ر    3/17و هزار تومان900

کـه هـر چـه    شودیمبا توجه به این جدول مشخص . اندداشته
میزان تحصیالت بیشتر باشـد میـزان آگـاهی و نگـرش بـاالتر      

نگـرش و تحصـیالت   نتایج نشـان داد کـه بـین آگـاهی،    . است
و هـا یشـگاه آراهـر چـه درآمـد کـاربران در     . ارتباط وجود دارد

عملکـرد  نگـرش و  زیبایی بیشتر باشد میزان آگاهی،يهاسالن
.هم بیشتر است

نگرش و عملکرد مربوط به سطوح این متغیرهامتغیرهاي مورد مطالعه و میزان آگاهی،توزیع فراوانی - 1جدول 

عملکردنگرشآگاهیدرصدتعدادمحدودهمتغیر
24/12±15/5428/1±47/1028/4±20653/4325/2- 29)سال(سن 

39 -30634254/1±22/1143/3±5572/0±65/12
49 -40167/1068/2±5/1093/4±3/5457/0±75/12
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59 -506451/1±5/1106/3±16/5496/1±66/11
33/12±88/530/1±33/888/3±107/667/3ابتدایی و راهنماییسطح تحصیالت

37/12±33/5300±0/105/5±3264/2متوسطه
41/12±98/5311/1±65/1022/4±724888/1دیپلم

46/12±5/5512/1±38/1127/3±362469/1یپلمدفوق
58/12±79/5505/1±37/1100/4±293/1939/1لیسانس و باالتر

3/12±17/531/1±12/1013/4±300473/315/2کمتر از )هزار تومان( درآمد
500-300347/2289/1±50/1035/4±55/5431/1±32/12
700-500437/2856/1±46/1162/3±44/5594/0±67/12
900-700211428/1±57/1176/2±95/5687/0±57/12

8/12±6/5844/0±6/1107/2±90053/392/1بیشتر از 

میزان آگاهی آرایشگران در خصـوص گنـدزدایی و کنتـرل    
، نگـرش و  هیآگـا .نشان داده شـده اسـت  2عفونت در جدول 

و مطلوب درصد متوسط 80تا 40کم،درصد40تا 0عملکرد
بـا توجـه بـه جـدول مشـخص      . بودمطلوبدرصد100تا 80
)درصـد 80بیشتر از ( مطلوبآگاهیدر بعضی موارد شودمی

گنـــدزدایی و هـــايروشو در بعضـــی مـــوارد از جملـــه   
. اردوجود دمتوسطآگاهی )13و 11سؤاالت(استریلیزاسیون 

درصد از افراد مـورد مطالعـه آرایشـگاه را جهـت     80همچنین 
.انددانستهخالکوبی و تاتو محل مناسبی 

میزان آگاهی آرایشگران زنانه شهر گرگان در خصوص گندزدایی و کنترل عفونت- 2جدول 

درصد آگاهیجواب صحیحسؤاالتردیف
12080.استCو Bبه ایدز، هپاتیت هانآظاهر افراد مالك خوبی در مورد احتمال آلودگی 1
1223/81.از افراد به ظاهر سالم ولی آلوده وجود داردCو Bاحتمال انتقال به ایدز، هپاتیت 2
14496.مناسب قبل و بعد هر مشتري راه مناسبی جهت انتقال عفونت استزداییعفونت، در صورت عدم تیزنوكوسایل 3
1493/99.خصی قبل و بعد از استفاده مشتري تمیز و استریل یا ضدعفونی شوندشتیزنوكوسایل 4
1463/97.دهدمیدر آرایشگاه احتمال انتقال عفونت را کاهش رعایت نکات بهداشتی و استفاده از وسایل شخصی5
1007/66.استتیزنوكاستفاده از چراغ الکلی به تنهایی راه مناسبی جهت ضدعفونی وسایل 6
14798.مصرف استباریکراه استفاده از تیغ در آرایشگاه ، استفاده از تیغ ترینمناسب7
1277/84.آرایشگاه محل مناسبی جهت خالکوبی است8
1337/88.آرایشگاه محل مناسبی جهت برداشتن ضایعات پوستی است9
1427/94.گرها الزم استجهت تمام آرایشBانجام دوره کامل واکسیناسیون هپاتیت 10
1007/66.خفیف هستندهايکنندهضدعفونیدرصد از گروه 3میکروتن، ساولن، پراکسید هیدروژن11
1217/80.متوسط هستندهايکنندهدرصد و بتادین جزء ضدعفونی 70درصد، الکل 10آب ژاول 12
743/49.قوي هستند و حتی در شرایطی خاصیت استریل کنندگی دارندهايکنندهعفونی درصد گروه ضد6درصد و پراکسید هیدروژن 2گلوتر آلدئید 13

آرایشگران زنانه شهر گرگان در خصـوص  میزان نگرش 3جدول
میزان نگرش در خصـوص  .دهدمیگندزدایی و کنترل عفونت را نشان 

اما در مورد مواد گندزدا و انواع باشدمیرعایت مسائل بهداشتی مناسب 
.نگرش مناسبی وجود ندارد) 9سؤال(هاآن

آرایشگران زنانه شهر گرگان در خصوص گندزدایی و کنترل عفونت)درصدبرحسب(میزان نگرش- 3جدول 

مخالفمکامالًمخالفمنظري ندارمموافقمموافقمکامالًسؤاالتردیف
7/23/77/203/5910.گیردمیزمان زیادي را تیزنوكکردن وسایل ضدعفونی1
3/147/67/623/25.نیستصرفهبههزینه را افزایش داده و مقرون بارمصرفیکاستفاده از تیغ 2
210123/617/14.گران بوده و توان مالی جهت تهیه وجود نداردکنندهضدعفونیقیمت وسایل 3
3/193/493/53/257/0.نیاز به آموزش داردکنندهضدعفونینحوه استفاده از مواد 4
78207/03/10.ضدعفونی کردن وسایل کار در آرایشگاه پس از هر مشتري ضروري است5
763/237/000.ضدعفونی کردن محیط کار در آرایشگاه طبق برنامه مشخص ضروري است6
4/853/137/007/0.کندمیي جلوگیرهابیماريو رعایت بهداشت از انتقال هاکنندهضدعفونیاستفاده از 7
928000.استمؤثررعایت اصول بهداشتی در جذب مشتري و بهبود کسب و کار 8
27/83/175616نیستهاآندر انجام عمل ضدعفونی همه مواد یک اثر را دارند و تفاوتی میان 9
3/677/283/127/0.داراي اهمیت استکنندهضدعفونیتاریخ مصرف ماده 10
67/183/214410.تهیه شده در روزهاي قبل استفاده نمودهايکنندهضدعفونیاز توانمی11

7/07/43/193/4926.با هم مخلوط کردتوانمیبراي ایجاد اثر بهتر را کنندهضدعفونیچند ماده 12

82143/107/2.در محل فاقد بهداشت مناسب قادر به کار نیستم13
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میزان عملکرد آرایشگران زنانه شهر گرگان در خصوص 4جدول 
میانگین میزان آگاهی . دهدمیگندزدایی و کنترل عفونت را نشان 

میانگین نمره نگرش . بود3-13و داراي دامنه 03/2±83/10

میانگین نمره عملکرد و 40- 65دامنه باو 99/3±71/54
.بود7-13دامنه باو 07/1±44/12

میزان عملکرد آرایشگران زنانه شهر گرگان در خصوص گندزدایی و کنترل عفونت- 4جدول 

درصدتعدادسؤاالتردیف
14194.شویممیکنندهپاكخود را با آب و هايدستقبل و بعد تماس با مشتري و یا وقفه در آرایش 1
1457/96.کنممیرا ضدعفونی هاآنشستشه و کنندهپاكتمیز و با آب گرم و کامالًرا هاپرسو هاشانهتمام 2
1457/96.کنممیرا ضدعفونی هاآنشسته در صورت لزوم کنندهپاكقیچی را قبل استفاده تمیز و با آب گرم و 3

آن را با پارچه آغشته به الکل یا آب و هايقسمتو بقیه کنمیمتیغ اصالح مو را قبل از استفاده مجدد،  به درون ظرف مخصوص دفع اجسام تیز انداخته و از تیغ جدید استفاده 4
1463/97.کنممیتمیز کنندهپاك

و در غیر این صورت گذارم میشستشه و خشک کرده و در اتو کالوکنندهپاكو سپس با آب گرم و کرده تمیزکامالً، قبل از استفاده مجدد راهر وسیله آغشته به خون و ترشحات 5
1487/98.کنممیضدعفونی 

1433/95.کنممیبراي هر مشتري استفاده بارمصرفیکهايتیغاز 6
14798.کنممیاز حوله شخصی را توصیه استفاده را با آب گرم شسته و براي مشتري بعدي آماده کرده، هر چندهاحوله7
1313/87.کنممیشستشو کنندهپاكتمیز و با آب گرم و پس از انجام کار براي هر مشتريرا گردن صندلی گاهتکیه8
13288.کنممیچند بار مصرف  استفاده هايشنلو یا از حوله و یا کاغذ تمیز زیر بارمصرفیکاز روبان 9
1457/96.دهمنمیداراي عفونت در ناحیه صورت و یا سر است آرایش را انجام که براي هر مشتري10
1463/97.که به پزشک مراجعه کندکنممی، آرایش را انجام نداده و توصیه ر مشتري مشکوك به شپش سربراي ه11
1493/99.کنممیاستریل استفاده بارمصرفیکدر صورت ناگزیر به آرایش در نواحی مشکوك به عفونت از دستکش 12
1493/99.کنممینکرده  و  از دستکش استفاده باشد تا زمان بهبودي آرایشهایمدستاگر ضایعه یا خراش در 13

همبستگی بین متغیرهاي مورد مطالعـه بـر اسـاس آزمـون     
بین متغیرهاي آگاهی . محاسبه شدضریب همبستگی پیرسون 

با نگرش، آگاهی با عملکرد، نگرش با عملکرد همبستگی مثبت 
متغیـر  کـه در حـالی ). p>01/0(مشـاهده شـد  داريیمعنو 

ار با هیچ یک از متغیرهاي آگـاهی، نگـرش و عملکـرد    سابقه ک
.نداشتداريیمعنهمبستگی 

بحث 
هـاي یوهشـ یريکـارگ بـه براي اینکه مردم آماده شـناخت و  

درست زندگی در جهت حفـظ سـالمت و اجتنـاب از بیمـاري     
هـاي یافته].8[باشدیمهاآنرفتار به باشند نیاز به جهت دادن 
بین متغیر سن بـا آگـاهی، نگـرش و    این پژوهش نشان داد که 

داريیمعنـ عفـونی ارتبـاط   هـاي یمـاري بدر خصوص عملکرد 
ــدارد ــود ن ــی . وج ــر روي  Kashfiدر بررس ــه ب ــاران ک و همک

بـین سـن و آگـاهی و    آرایشگران شهر مرودشت انجـام گرفـت  
].8[مالحظــه نگردیــدداريیمعنــنگــرش آرایشــگران ارتبــاط 

کمتر از بقیه سال50-59و 20-29عملکرد در محدوده سنی 
ده سـنی  ومحـد کم بـودن عملکـرد در  . بودسنی يهامحدوده
ــایین ــال20-29(پ ــه  )س ــل تجرب ــه دلی ــافیناب ــون ک در فن

ه ودو در محـد گندزدایی و ضدعفونی کردن وسایل،آرایشگري
عدم کارایی بهینه سن باال و به دلیل )سال50-59(سنی باال

گران در محـدوده سـنی پـایین    بـراي آرایشـ  ،بنابراین.باشدیم
آموزش در خصوص گندزدایی و ضدعفونی کردن وسایل جهت 

.ضروري استهایماريبجلوگیري از انتقال 
، آگاهی بـا عملکـرد، نگـرش    بین متغیرهاي آگاهی با نگرش

ــت و   ــرد همبســتگی مثب ــا عملک ــب مشــاهده شــدداريیمعن
)01/0<p .(از متغیرهاي سـابقه کـار بـا هـیچ یـک      کهیدرحال

داريیمعنـ متغیرهاي آگـاهی، نگـرش و عملکـرد همبسـتگی     
هر چه میـزان تحصـیالت بـاالتر    همچنین ).p<05/0(نداشت

در . بود میزان آگاهی، نگرش و عملکرد بـاالتري مشـاهده شـد   
و همکـاران در دانشـجویان یـک    Sallehتحقیقی کـه توسـط   

بـین سـطوح تحصـیالت و    داريیمعندانشگاه انجام شد رابطه 
بـه  عفونی از جمله ایـدز  هايیماريبدر خصوص انتقال گاهی آ

ــدســت آ ــا  ].11[دم ــده در آمریک ــام ش ــات انج توســطمطالع
Schatteکه میـزان تحصـیالت، سـطح سـواد و     دهدیمنشان

آمــوزش نقــش بیشــتري نســبت بــه درآمــد و شــغل در امــور  
ـ بهداشتی درمانی دارنـد و   موجـب عـدم   توانـد یمـ سـوادي یب

].12[نسبت به امور بهداشتی درمانی گردداحساس مسئولیت
و هـا یشگاهآرادر آرایشگرانهر چه درآمد ،با توجه به نتایج

زیبایی بیشتر باشد میزان آگاهی، نگـرش و عملکـرد   يهاسالن
زیبایی با درآمد بـاال  يهاسالنو هایشگاهآرادر .استباالترهم 

حـیط  از سالم بـودن م مشتري جهت جذب مشتري و اطمینان 
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از تجهیزات و وسایل بـه روز مثـل اتـوکالو بـراي گنـدزدایی و      
و خـدمات  شـود یمـ استریل کردن وسایل آرایشگري اسـتفاده  

اما . گیردیمجهت جذب مشتري بیشتر، بهتر صورت شدهارائه
استفاده از این وسایل جهت جذب مشتري است و نتـایج  صرفاً

سـایل اسـتفاده   مطالعه نشان داد که به نحو مناسـبی از ایـن و  
دوره بهداشـت عمـومی   يهـا آموزشوجود همچنین .شودینم
آگاهی، نگـرش و عملکـرد   اجباري براي اصناف باعثصورتبه

و Bایدز، هپاتیـت  (عفونی هايیماريبدر خصوص آرایشگران
C ( بودشده.

گلـوتر  (13سؤالمربوط به ) %3/49(کمترین میزان آگاهی 
درصـــد گـــروه  6دروژن درصـــد و پراکســـید هیـــ  2آلدئیـــد 
قوي هستند و حتی در شرایطی خاصیت استریل هايکنندهضدعفونی

استفاده از چراغ الکلی به تنهایی سؤاالتو پس از آن ) کنندگی دارند
و ) 6ســؤال(اســت تیـز نــوكراه مناسـبی جهــت ضـدعفونی وســایل   

ــدروژن   ــید هیـ ـاولن، پراکسـ ــروتن، ســ ــروه  3میکـ ــد از گـ درصـ
ـادل   ) 11سؤال(خفیف هستندهايکنندهضدعفونی ـاهی مع داراي آگ

کـه در خصـوص نـوع    کندمیاین نتایج مشخص . اندبودهدرصد 7/66
.آگاهی آرایشگران نسبت به بقیه موارد کمتر استگندزدامواد

درصد از آرایشگران داراي این نگرش بودند که استفاده 50
داراي هـا آندرصد از 96از مواد گندزدا نیاز به آموزش دارد و 

این نگرش بودند کـه در محـیط فاقـد بهداشـت قـادر بـه کـار        
.نیستند

علیرغم مطلوب بودن میزان آگاهی و نگـرش آرایشـگران در مـورد    
درصد از آرایشگران آرایشگاه را محل مناسبی 7/84،عفونیهايیماريب

درصد آرایشـگاه را  7/88و همچنین اندکردهجهت خالکوبی و تاتو ذکر 
ـا توجـه بـه    .انددانستهداشتن ضایعات پوستی مناسبی جهت برمحل  ب

درصد از 50عدم استفاده از وسایل استریل کننده مثل فور و اتوکالو در 
ـا  .این مورد نیز نیاز به آموزش و افزایش سطح آگاهی داردهایشگاهآرا ب

توجه به نتایج مطالعه مشخص شد که  علیرغم ممنوع بودن تاتو توسط 
گــرش تــاتو و برداشــتن ضــایعات پوســتی در بهداشــت هنــوز نوزارت 

آموزشـی و افـزایش   یزيربرنامهتغییر نکرده است لذا نیاز به هایشگاهآرا
ـال    ـان انتق ـاري بسطح آگاهی در خصوص امک ـاي یم عفـونی الزم و  ه

.باشدیمضروري 
این بود که پرسشنامه به صورت مصاحبه تکمیل نقاط قوت مطالعه 

ـاي یشـگاه آرارایشگران مشاهده شد و همچنین کلیه شد و عملکرد آ ه

از . شهر گرگان که فعالیت رسمی داشتند در مطالعه شرکت داده شدند
بـود بـدون مجـوز   هايیشگاهمطالعه آرایت این دو محدونقاط ضعف 

.مطالعه نشدندو واردکنندمیکه در  منازل شخصی فعالیت 
ــنهادات ــزاري دوره-: پیش ــاه برگ ــا و کارگ ــی  ه ــاي آموزش ه

اختصاصی ویژه آرایشگران جهت آشنایی با اهمیت گنـدزدایی،  
انواع گندزداها و نحوه گندزدایی

تهیه پمفلت یا کتابچه آشنایی با مواد گندزدا و وسایل -
استریل کننده و اهمیت گندزدایی و استریل کردن و توزیع 

ها توسط سیستم بهداشتی در آرایشگاه
ش مستمر  آرایشگران جهت تغییر مداخله آموزشی و پای-

آگاهی و نگرش به عملکرد مناسب جهت حفظ سالمت افراد 
جامعه

-ها جهت برنامهارائه مقاله به معاونت بهداشتی دانشگاه-

هاي آموزشی و پایش مداوم، تنظیم برنامهریزي  بهینه

ر ذکتوانیمکلی گیريیجهنتبه عنوان :گیرينتیجه
نگرش و عملکرد آرایشگران نسبت به کرد که میزان آگاهی و

يهادورهوجود . عفونی در حد متوسط به باالستهايیماريب
آموزشی گواهینامه بهداشت عمومی و اجباري بودن گذراندن 

توسط تمامی صنوف از طرف مراکز بهداشت و هادورهاین 
همچنین وجود آموزشگاه اصناف و واگذاري آن به بخش 

هاآموزشگاهآموزشی توسط این يهادورهبرگزاري ویخصوص
باعث افزایش سطح آگاهی، نگرش و عملکرد متصدیان 

عفونیهايیماريبنسبت به زیباییيهاسالنو هایشگاهآرا
اما در برخی موارد مثل خالکوبی و تاتو، استفاده از .شده است

وسایل استریل کننده جهت استریل کردن لوازم و ابزار کار، 
نوع گندزدا و روش کاربرد و شناسایی گندزداها استفاده از 

بیشتر نیاز به آموزش آگاهی و نگرش متوسط به پایین بوده و 
.باشدیمو افزایش سطح آگاهی 

تعارض منافع 
.تعارض منافعی وجود نداردگونهیچهدر این مطالعه 

سهم نویسندگان
سـیما برقعـی، سـحر گـارزگر و سـلیمه      در این مطالعه پري
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عبدالرحمن ،اطالعات و تکمیل پرسشنامهيآورجمعنیا يداود
تجزیه و تحلیل آماري و مهدي صادقی ظفرزادهچرکزي و علی

.اندداشتهنگارش مقاله را بر عهده 

تشکر و قدردانی

از معاونت محترم پژوهشی دانشگاه علوم پزشـکی گلسـتان   
و مسـاعدت  930202010جهت تصویب طرح پژوهشی با کد 

و همچنـین از آرایشـگران جهـت    م این طرح پژوهشـی در انجا
.گرددیمقدردانی همکاري در انجام طرح پژوهشی
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Introduction: Observing the hygieninc and sanitary rules by beauty salons’ staff has a key roles in
the promotion of general health.The aim of this study was to assess the adequacy of knowledge,
attitude and practice of the female staff working in the Gorgan female beauty salons towards
infectious diseases .
Materials and Methods: The study was a cross-sectional and descriptive-analytic approach,
consisting of all female beauty salons in Gorgan (150 salons). The gathering data tool was a
standard questionnaire designed by Honarvar and colleagues.. The collected data were then
analyzed using central distribution index, frequency distribution and Pearson correlation analysis.
Results: The findings of the study showed that the rate of the knowledge, attitude and practice of
the hairdressers about infectious diseases and disinfection process were 83.3, 84.16 and 95.7
percent respectively. Significant and positive correlations were observed between the values of
knowledge and attitude, knowledge and practice, ,and  attitude and practice (p<0.01). Beauty salons
were found to be convenient places by the hairdressers for tattooing (%84.7) and removal of small
skin lesionsc(%88.7).
Conclusion: The findings of the present study showed that the rate of knowledge, attitude and
practice of the hairdressers about the infectious diseases was higher than the moderate level.. It
seems that  taking  adequate mandatory and certificate-based training courses may promote the
levels of these parameters among beauty salons’ staff.
Key Words: Knowledge, Attitude, Practice, Beauty salons, Infectious diseases
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