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Abstract
Background and Aim: The aim of the present study was to evaluate the musculoskeletal disorders
and the posture of male barbers in Tehran province.
Materials and Methods: In the current study, 254 male barbers from Tehran province were selected
as available statistical samples. Data was collected using Nordic standard questionnaire and imaging
work postures using a camera. For data analysis, Rapid Entire Body Assessment (REBA) and SPSS,
version 21, were used with the significance level set at P≤0.05%.
Results: The results of the current showed that the most common area of disorders among the barbers
were waist (34.97%), neck (19.28%), legs (15.24%), knees (52 / 8), and wrist (38/5%) and the least
common disorder was related to hip (58/3%). According to the REBA method, 37% of the
workgroups have average risk level, 45% high risk, and 2% of the postures were related to very high
levels of risk.
Conclusion: According to the results, it seems that most barbers in Tehran province are at the risk of
early muscoskeletal disorders, most of which are due to false and repetitive postures during the work
days. Therefore, it is advisable that these workers be provided with trainings for the prevention and
treatment of other possible complications caused by wrong postures.
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چکیده
مقدمه و اهداف
هدف از انجام این تحقیق ارزیابی اختالالت اسکلتی -عضالنی و ارگونومی وضعیت قامتی آرایشگران مرد استان تهران بود.
مواد و روش ها
در این پژوهش توصیفی تعداد  254نفر از کلیه آرایشگران مرد استان تهران به عنوان نمونه آماری به صورت در دسترس انتخاب شدند و با استفاده از
پرسشنامه استاندارد نوردیک و تصویربردار ی پوسچر های کاری به وسیله دوربین عکاسی ،اطالعات موردنیاز جمعآوری شد .سپس اطالعات کسبشده
به روش  ،)Rapid Entire Body Assessment ( REBAامتیازدهی و با کمک نرمافزار  SPSSنسخه  28در سطح معنیداری ()P≥ 5/55
تجزیهوتحلیل شد.
یافته ها
بر اساس نتایج از بین  1ناحیه مورد بررسی به ترتیب شایعترین اختالالت موجود در بین آرایشگران مورد بررسی مربوط به ناحیه کمر ( ،)%34/19گردن
( ،)%81/21ساق پا ( ،)%85/24زانو ( )1/52و مچ دست ( )%5/31و کمترین اختالل مربوط به اختالالت ران ( )%3/51بود .با توجه به روش ربا%39 ،
وضعیت کاری آرایشگران دارای سطح خطر متوسط %45 ،با سطح خطر باال ،و  %2پوسچرها در سطح خطر خیلی باال قرار دارند..
نتیجه گیری
با توجه به نتایج به نظر میرسد که اکثر آرایشگران استان تهران در وضعیت خطر ابتال به آسیب های اسکلتی-عضالنی زودرس قرار دارند .و عمده این
ا ختالالت ناشی از پوسچر های غلط و تکراری در طی روزهای کاری میباشد .لذا ،توصیه میشود آموزشهای الزم به منظور درمان و پیشگیری از سایر
عوارض احتمالی ناشی از آنها به این دسته از افراد ارائه گردد.
واژه های کلیدی
اختالالت اسکلتی – عضالنی ،ارگونومی ،آرایشگران ،روش REBA
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مقدمه و اهداف
اختالالت اسکلتی  -عضالنی یکی از بزرگترین مشکالت بهداشت شغلی در کشورهای صنعتی و همچنین یکی از دالیل عمده ناراحتی و
ناتوانی افراد مشغول به کار ،افزایش غرامتها ی ناشی از کار و کاهش بهرهور ی در کشورهای در حال توسعه میباشد] .[8امروزه در
محیط های کاری بــه علت وجــود عوامــل مخاطرهآمیز گوناگون ،بروز بیماری های شغلی امری ثابت شده است .در بین صدمات و
عوارضی که سالمت شاغلین را تهدید میکنند ،برخی ها مستقیماً مرتبط با کار هستند که از جمله مهم ترین اینها ،عوارض اسکلتی -
عضالنی میباشند که به شکل اختصاصیتر تحت عنوان (  )WMSDs8بیان می شوند[  Sahrmann .]2از وضعیت تکراری بدن به عنوان
یکی از ایندیوسرهایی  2یاد کرده که از طریق سازگاری در بافت عصبی عضالنی اسکلتی ،میکروتروما و ماکروتروما در بافت را به دنبال دارد
و در نهایت موجب بروز پاتولوژی در ناحیه مورد نظر خواهد شد .لذا با توجه به این زنجیره که از وضعیت قرارگیری غلط شروع و به
پاتولوژی مهم ختم می شود ،حفاظت از تندرستی نیروی کار و بهسازی محیط کار در حفظ سالمت کارکنان جامعه اهمیت فراوانی خواهد
داشت[ . ]3یکی از مشاغلی که شاغلین فعال در آن در دراز مدت از مشکالت عضالنی  -اسکلتی  -مفصلی شکایت فراوانی دارند ،شغل
آرایشگری است .ماهیت آرایشگری که در آن فرد باید در طول روز در وضعیت مع ینی در حالت تحمل وزن بایستد و آن وضعیت را برای
مدت زیادی حفظ کند ،این شغل را به شغلی با پتانسیل باال برای بروز آسیب های عضالنی اسکلتی تبدیل کرده است[. ]3
با توجه به برآورد انجام شده در سطح دنیا ،هرساله نزدیک به  825میلیون حادثه شغلی 255 ،هزار مرگ ناشی از عوامل شغلی و  81تا 895
میلیون مورد جدید بیماری های شغلی ناشی از تماس با عوامل زیانآور گوناگون رخ میدهد .این در حالی است که تنها  5تا  85درصد از
شاغالن در کشورهای درحالتوسعه و  25تا  55درصد از شاغالن در کشورهای صنعتی به خ دمات بهداشت شغلی دسترسی دارند[  .]4در
همین راستا نشان داده شده اندامها و قسمت های مختلف بدن مانند کمر ،پشت ،شانه ها ،گردن ،آرنجها و زانوها از جمله قسمت هایی
هستند که در حین کار به طور مرتب از آنها استفاده میشود و فشار وارد شده میتواند باعث ایجاد اختالالت اسکلتی -عضالنی ناشی از
کار در آنها شود[  .]5به طور اختصاصی تر رسولزاده مطالعه ای بر روی کاربران کامپیوتر شرکت ساپکو ،با استفاده از پرسشنامه نوردیک و
روش ارزیابی پوسچر روال  3انجام داده و به این نتیجه رسید که ( ) %38/8از کاربران دارای نمره پوسچر  5و  8بودهاند که در وضعیت
خطرناک قرار داشت ند و بیشترین شیوع اختالالت اسکلتی -عضالنی در بین آنان به ترتیب در کمر ( )%39/5و گردن ( )%34/4بوده است[. ]8
چوبینه و همکاران نیز در صنعت قالیبافی بر روی  8431بافنده پژوهشی انجام دادند و به این نتیجه رسیدند که شیوع اختالالت اسکلتی -
عضالنی در جامعه مورد مطالعه زیاد بوده و بیش از شیوع آن در جمعیت عمومی کشور است که بیشترین درصد آن در شانه ( )%49/1بوده
است و ( ) %94/4از بافندهها پوسچر نامطلوب در پاها داشتهاند .گفتنی است پژوهش های قابل بحثی در داخل و خارج از کشور در زمینه
شیوع اختالالت اسکلتی -عضالنی و ارزیابی پوسچر انجام شده است ،که اغلب این پژوهشها در مورد حرفههای صنعتی ،پزشکی ،کاربران
کامپیوتر ،پرستاری و  ...است که به روش ارزیابی پوسچر روال و روشهای دیگر ارزیابی پوسچر (OWAS, REBA, QEC, ، ...
 )OCRAاجرا شدهاند[.]9
 .حکم آبادی و همکاران[ ،]1به ارزیابی ارگونومی و وضعیت انجام کار در آرایشگران شهرستان اسفراین به روش ربا  4پرداختهاند و نتایج
پژوهش این محققین حاکی از آن بود که شیوع ناراحتی اندامهای گردن  25درصد ،شانه  38درصد ،مچ دست  ،%8کمر  ،%54ساق پا %14
بوده است[ .]1هاشمی نژاد و همکاران[  ،]1در مطالعه خود با عنوان ارزیابی عوامل خطر و شیوع اختالالت اسکلتی عضالنی در آرایشگران
شهر کرمان با استفاده از تکنیک ربا ،نشان دادهاند که بیشترین شیوع اختالالت اسکلتی عضالنی در ناحیه کمر ( ،)%95/4گردن ( )%49/1و
زانوها ( ) %8/85بوده است و در کل  34درصد در سطح ریسک پایین 59 ،درصد در سطح ریسک متوسط و  1درصد در سطح ریسک باال
قرار داشتند[.]1
از سویی نشان داده شده اطالع از وضعیت قرارگیری نادرست اندام ها در محیط کار و همچنین اجرای برنامه های ورزشی در محیط کار
عوارض وضعیتهای نادرس ت نظیر کاهش انعطاف پذیری ،کاهش میزان تحرک ،ناراحتی های قلبی و تنفسی ،کاهش استقامت و قدرت
بدنی و آرتروز زودرس را از بین برده و فرد سال های متمادی بدون مشکل جسمانی زندگی خواهد کرد ،همچنین در افزایش تولیدات و
بازده ی کاری نیز افزایش چشم گیری خواهد داشت[. ]88 ،85 ،5
لذا از آن جایی که مح یط کار آرایشگران مشابه با سایر مشاغل دارای پتانسیل باالی بروز آسیب های عضالنی اسکلتی بوده و نیاز به
شناسایی عوامل خطرساز مهم در بروز این اختالالت و پیشگیری از بروز آن ها احساس می شود ،هدف از انجام این تحقیق ارزیابی
اختالالت اسکلتی -عضالنی و ارگونومی وضعیت قامتی آرایشگران مرد استان تهران بود.
.Work-Related Musculoskeletal Disorders
Inducers
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روش تحقیق مطالعه حاضر از نوع توصیفی و طرح تحقیق مقطعی میباشد .جامعه آمار ی این پژوهش کلیه آرایشگران استان تهران بودند
(جامعه مذکور شامل حدود  2555آرایشگر معتبر به ثبت رسیده است) که به شیوه در دسترس (داوطلبانه) تعداد  254نفر از بین جامعه مذکور
به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند .تمامی این افراد حداقل سه سال دارای سابقه کاری بودند و افرادی که سابقه جراحی داشتند و یا
آسیبهای آنها در اثر کار نبوده و به طور کلی خارج از محیط کار ی آس یب دیده بودند از این پژوهش کنار گذاشته شدند .به منظور
اندازهگیری ویژگیها ی دموگرافیک از پرسشنامه اطالعات عمومی مربوط به سن ،سابقه کاری ،میزان فعالیت بدنی ،رده شغل ی استفاده شد.
همچنین ،جهت ارزیابی قد و وزن آزمودنیها از وسایل آزمایشگاهی معتبر (متر نواری با دقت یک م یلیمتر و ترازوی دیجیتال با دقت
اندازهگیر ی  855گرم ) استفاده شد .عالوه براین ،جهت تصو یربرداری پوسچر کار ی افراد از دوربین د یجیتال مدل سونی ساخت کشور ژاپن
با نرخ نمونه برداری  55فریم بر ثانیه  ،5و پرسشنامه استاندارد نوردیک و چک لیست ربا استفاده شد .به منظور تصویربردار ی از پوسچر افراد
درحین کار(پوزیشن عملیات ی) ،ابتدا در رابطه با علت تصویربرداری با افراد صحبت شد ،سپس بعد از آگاهی و اطمینان از عدم خطر انجام
آزمون و موافقت افراد ،از آنها خواسته شد که بدون توجه به دوربین به فعالیت کاری روزانه خود بپردازند .در این حال از وضعیت مح یط کار
افراد از جهات مختلف تصویربردار ی به عمل آمد .تمام ی مشاهدات توسط یک فرد متخصص آسیب شناسی و حرکات اصالحی انجام شد و
مدتزمان ف یلمبردار ی  35دق یقه بود .بعد از جمعآوری تصاویر مورد نیاز ،تصاو یر به دقت مورد بازبینی قرار گرفته و پوسچرها ی کاری آنها
در چهار وضعیت شامل (وضعیت ایستادن و حالت کاری آرایشگر در قسمت خلفی و پشت سر فرد ،وضعیت ایستادن و حالت کاری آرایشگر
در قسمت های جانبی راست و چب فرد و همچنین ،وضعیت ایستادن و حالت کاری آرایشگر در قسمت قدامی و جلویی فرد آرایش شونده)
انتخاب شدند و جهت امتیازدهی با استفاده از روش ربا آماده گردید.
پرسشنامه نوردیک
8
این پرسشنامه در واقع یک شیوه خودگزارشی است که در سال  8119توسط کورنیا و همکاران در انستیتو بهداشت حرفها ی کشورها ی
اسکاندیناوی طراحی و پایایی آن  19درصد گزارش شد[ ]82و در پژوهشها ی متعددی به منظور تعیین میزان شیوع ناراحتیهای اسکلتی –
عضالنی استفاده شده است[  .]85- 83در این پرسشنامه 1 ،ناحیه آناتومیکی بدن شامل گردن ،شانهها ،آرنجها ،دست و مچ دست ،پشت ،کمر،
ران ها ،زانوها و مچ پا و پاها از لحاظ داشتن مشکل ،ناراحتی و اینکه این ناراحتی باعث ترک کار یا ناتوانی فرد در کار شده ،در طی  82ماه
و یک هفته قبل از پژوهش مورد بررس ی قرار میگیرند[. ]83
روش ارزیابی ربا
این روش یکی از روشهای مشاهدهای و ارزیابی سریع بدن محسوب می شود که جهت تجز یهوتحلیل وضعیت فعالیت کل بدن و یک
سطح خطر اسکلتی عضالنی استفاده میگردد[ . ]84برای ارزیابی به روش ربا اعضای بدن به دو گروه  Aو  Bطبقهبندی میشود .گروه A
شامل قسمتها ی تنه  ،گردن و پاها و گروه  Bشامل قسمتهای شانه  ،آرنج و مچ دست می شود .ارزیابی شامل ثبت تصویری از لحظه
اجرای کار آرایشگر در وضعیتی رایج در طول روز میشود  .در مرحله بعد پس از بررسی وضع یتها ی  A ، Bو وضع یتهای ترکیبی ،بر
اساس فرم ارزیابی ربا امتیاز اثر پوسچر اندامها بدست میآید (تصویر .)8

تصویر  :9فرم ارزیابی ربا برای امتیازدهی به پاسچر اندامهای فوقانی و تحتانی
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و درنها یت با توجه به امتیاز نهایی بهدستآمده سطح اولویت اقدامات اصالحی تعیین میشود .این سطحها از ( 5تا  )4است که نمره ()5
مربوط به قابل چشمپوشی (اقدام ضروری نیست) ،نمره ( )8پایین (اقدام شاید ضروری باشد) ،نمره ( ) 2متوسط (اقدام ضروری) ،نمره ( )3باال
(اقدام ضروری /هر چه زودتر) و نمره ( )4خیلی زیاد (اقدام ضروری/آنی) است [. ]85
از آمارتوصیفی (میانگین و انحراف استاندارد) و همچنین توزیع فراوانی به منظور نمایش اطالعات استفاده شد .اطالعات بهدستآمده با
کمک نرمافزار SPSSنسخه  28تجزیه و تحلیل شد.
یافتهها
در جدول  ،8و یژگیهای دموگرافیک آرایشگران استا ن تهران براساس میانگین و انحراف استاندارد نمایش داده شده است.
جدول :9ویژگیهای دموگرافیک آرایشگران استان تهران
متغیر

تعداد

میانگین

انحراف استاندارد

سن (سال)

254

35/44

4/45

قد (متر)

254

8/94

8/58

وزن (کیلوگرم)

254
254

98/55
1/38

88/98
5/28

254

25/88

3/81

سابقه کاری (سال)
شاخص توده بدنی (وزن بر مجذور قد)

جدول  :0توزیع فراوانی اختالالت اسکلتی -عضالنی واحدهای مورد مطالعه در  90ماه قبل از پژوهش بر اساس نواحی آسیب دیده
آماره

گردن

فراوانی

43

درصد

81/21

مچ دست

شانه

کمر

ساق پا

زانو

آرنج

ران

پا

مجموع

82

1

91

34

81

1

1

88

223

5/31

4/58

34/19

85/24

1/52

4/53

3/51

4/13

855

جدول  :3توزیع فراوانی اختالالت اسکلتی -عضالنی واحدها ی مورد مطالعه در طول یک هفته قبل از پژوهش بر اساس نواحی آسیب دیده
آماره

گردن

فراوانی

28

درصد

81/95

مچ دست

شانه

کمر

ساق پا

زانو

آرنج

ران

مچ پا

مجموع

9

8

39

81

88

4

3

5

882

8/25

5/35

33/83

88/59

1/52

3/59

2/89

4/48

855

همانطوری که در جدول 2و ، 3نشان داده شده است بیشترین نواحی آسیبدیده به ترتیب مربوط به کمر ،گردن ،ساق پا و شانه ،زانو و مچ
دست میشود و کمترین ناحیه آس یبدیده مربوط به ران میباشد.

نمودار  : 9نمره ارزیابی به روش REBA
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با توجه به نمودار شماره  .8اکثر وضع یتها و پوسچر های کاری مشاغل و ریز فاکتورها ی مرتبط با آن از لحاظ سطح خطر ،دارای سطح
خطر متوسط ( ، )%39باال ( )%45و خیلی باال ( ) %2هستند .با توجه به مق ایسه ارزیابی ربا ،مشاغل دارای سطح خطر متوسط نیاز به اقدام
(ضروری) و مشاغل و وضعیتها ی کاری با سطح ریسک باال نیازمند اقدام ( ضروری /هر چه زودتر) هستند.
بحث
همانطوری که اشاره شده هدف از انجام این تحقیق بررسی اختالالت اسکلتی -عضالنی و ارزیابی وضعیت بدنی آرایشگران استان تهران
بود .براساس نتایج بدست آمده بیشترین نواحی آسیبدیده به ترتیب مربوط به کمر( ،)%34/19گردن ( ،)%81/21ساق پا ( )%85/24و
زانو( )%1/52و مچ دست ( )%5/31و کمترین ناهنجاری مربوط به اختالالت ران ( )%3/51بود .نتایج پژوهش حاضر با نتایج پژوهش
هاشمی نژاد و همکاران[ ،]1و تا حدودی با نتایج پژوهش میری و همکاران[ ]83همسو میباشد[ . ]83 ،1اما با نتایج پژوهش حکمآبادی و
همکاران[ ، ]1ناهمسو میباشد.
هاشمی نژاد و همکاران[ ،]1در مطالعه خود با عنوان ارزیابی عوامل خطر و شیوع اختالالت اسکلتی عضالنی در آرایشگران شهر کرمان با
استفاده از تکنیک ربا ،نشان دادهاند که بیشترین شیوع اختالالت اسکلتی عضالنی در ناحیه کمر ( ،)%95/4گردن ( )%49/1و زانوها
( ) %8/85بوده است و در کل  34درصد در سطح ریسک پایین 59 ،درصد در سطح ریسک متوسط و  1درصد در سطح ریسک باال قرار
داشتند[ . ]1نتایجی که با نتایج پژوهش حاضر همسو و نزدیک میباشند.
عالوه بر این ،میری و همکاران[ ،]83در ارزیابی ارگونومیکی وضعیت انجام کار با استفاده از روش ربا در آرایشگران شهر بیرجند نشان دادند
که شیوع ناراحتی اندامهای گردن  28درصد ،شانه  38درصد ،مچ دست  8درصد ،کمر  2درصد و ساق پا  81درصد گزارش گردید[ .]83گرچه
نتایج این پژوهش نشان داد بیشترین آس یبدیدگ ی در آرایشگران مربوط به کمر میباشد ،اما سایر اختالالت و ناراحتیهای گزارش شده
شبیه به نتایج این پژوهش میباشند و از این رو یافته های این مطالعه را تا حدودی میتوان همسو با این پژوهش دانست .با توجه به مشابه
بودن روش ارزیابی ارگونومی و پروتکل مشابه ربا ،تفاوت در جامعه آماری و سبک متفاوت آرایشگری بین آرایشگران تهرانی و بیرجندی
می تواند یکی از علل وجود تفاوت ها باشد .ابزا ر و تجهیزات متفاوت مورد استفاده در دو جامعه فرضیه دیگری است که می تواند روی
تفاوت در نتایج تأثیر بگذارد.
حکمآبادی و همکاران[  ]1نیز ،به ارزیابی ارگونومی و وضعیت انجام کار در آرایشگران شهرستان اسفراین به روش ربا پرداختهاند و نتایج
پژوهش این محققین حاکی از آن بود که شیوع ناراحتی اندامهای گردن  25درصد ،شانه  38درصد ،مچ دست  8درصد ،کمر  54درصد،
ساق پا  14درصد بوده است[ . ]1که با نتایج پژوهش حاضر ناهمسو میباشد .احتماالً علت این تفاوت در نوع استفاده از صندلیها و ابزارهای
کاری متفاوت آرایشگران و همچنین ساعات ا نجام کار و شرایط کاری متفاوت حتی نوع کفش و استراتژی های ایستادن می تواند از
عوامل اختالف باشد.
با توجه به این نتایج به نظر میرسد اکثر کارکنان آرایشگران در وضع یت خطر ابتال به فرسودگی زودرس قرار دارند و احتماالً عمده این
اختالالت ناشی از پوسچر های غلط و تکراری در ط ی روزهای کاری میباشد .در واقع میتوان چنین استنباط کرد که پوسچرهای اتخاذی
و وضعیت کاری بیشتر آرایشگران استان تهران در زمره شغلهای پرخطر میباشد و از لحاظ میزان خطر در ردیف مشاغلی چون مشاغل
دندانپزشکان[ ، ]84و کارکنان بیمارستانهای نظامی[ ]85قرار د ارد .عنوان شده قرارگیری بدن در وضعیت پر خطر یکی از ایندیوسرهایی  9است
که از طریق سازگاری در بافت عصبی عضالنی اسکلتی ،میکروتروما و ماکروتروما در بافت را به دنبال دارد و در نهایت موجب بروز
پاتولوژ ی در ناحیه مورد نظر خواهد شد[  ، ]3عاملی که در آرایشگران طبق نتای ج مطالعات گذشته و این مطالعه در ناحیه گردن و کمر به چشم
می خورد .البته در مدل کینزیوپاتولوژی ،از عواملی نظیر سن ،جنس و سطخ فعالیت به عنوان مودیفایرهایی یاد می شود که می تواند روی
آسیب های عضالنی اسکلتی ناشی از وضعیت قرارگیری آرایشگران تأثیر گذار باشد[ . ]88 ،1 ،3به نظر می رسد که به دنبال افزایش سن و
افزایش سابقه کار ،اثرات منفی ناشی از قرارگیری اندام ها در وضعیت نامطلوب در آرایشگران قابل توجه باشد ،چون افراد مسن به طور
طبیعی مقداری تغییرات تخریبی در مفاصل خود دارند و فشارهای اعمالی بر بافت به دنبال کارکردن د ر بازه زمانی بیشتر می تواند این
اثرات را در آن ها برجسته تر نماید.
]
84
[
در همین راستا ا یلبیگ ی و همکاران نیز ،با مطالعه بر روی 15دندانپزشک شهر مشهد نشان دادند که بیشترین اختالالت دندانپزشکان در
اندام فوقانی به ویژه گردن و شانه( )%58/3میباشد و نتایج ارزیابی به روش روال حاکی از آن بود که اختالالت اسکلتی – عضالنی
دندانپزشکان در حد متوسط و متوسط به باال بود که تا حدودی با نتایج پژوهش حاضر هم راستا میباشد[ . ]84همچنین ،نتایج این پژوهش
نشان داد که اکثر وضع یتها و پوسچر های کاری مشاغل و ریز فاکتورهای مرتبط با آن از لحاظ سطح خطر ،دارای سطح خطر متوسط
Inducers
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 و،)%45(  سطح ریسک وضعیت مشاغل کارکنان بیمارستانهای نظامی را باال،]83[ همچنین ولی پور و همکاران.) هستند%45( ) و باال%39(
. که در دامنهی مشابه با نتایج پژوهش حاضر میباشد، گزارش کردهاند،)%41( متوسط
 استفاده از،با توجه به نتایج آزم ون ارگونومی و ریسک آسیب هایی که به دنبال وضعیت قرارگیری آرایشگران ممکن است به وجود آید
 در همین راستا پژوهشها ی.برنامه های کنترلی و پیشگیری از آسیب ها و ناهنجاری های دستگاه عضالنی اسکلتی توصیه می شود
 به عنوان مثال معتمد زاده و،]83[گذشته تأثیر برنامههای اصالحی و ورزشی را در درمان و پیشگیری این اختالالت موثر دانستهاند
 نشان دادهاند اجرای برنامهای مداخلهای و ارگونومیکی بر روی واحدها ی کوره بلند یک شرکت فوالد موجب کاهش، ]88[همکاران
 بنابریان میتوان گفت ورزش احتماالً عامل مؤثری در حفظ پاسچر. ]88[معنیدار ی در امتیاز نهایی و میزان خطر وضعیت کاری آنها شد
 ازاینرو پیشنهاد میشود آرایشگران هم با مشاوره از متخصصین حرکات اصالحی.مناسب و جلوگیری از پاسچرهای نامناسب و غلط است
 همچنین از،یا ارگونومی برنامة ورزشی منظمی را در بین برنامههای کاری خود قرار دهند و از این طریق بازده کاری خود را افزایش دهند
. عضالنی در دراز مدت پیشگیری کنند- بروز اختالالت اسکلتی
نتیجهگیری
 این. اکثر وضع یتها و پوسچر های کاری آرایشگران مرد استان تهران دارای سطح خطر متوسط و باال گزارش میشود،با توجه به نتایج
 توصیه میشود آموزشهای الزم به منظور درمان و، لذا. هر چه زودتر) میباشند/مشاغل نیازمند به اقدام (ضروری) و اقدام ( ضروری
 و توصیه می شود از این پژوهش در شناسایی عوامل،پیشگیری از سایر عوارض احتمالی ناشی از آنها به این دسته از افراد ارائه گردد
 متخصصان فیزیوتراپی نیز میتوانند از این پژوهش برای اهداف توانبخشی خود.ناهنجاری و به دست آوردن شیوع اختالال ت بهره ببرند
.استفاده کنند
تشکر و قدردانی
 بدینوس یله.این تحقیق برگرفته از پژوهش انجام شده بر روی آرایشگران شهر تهران به سفارش شرکت پویان آزما تجهیز خاوران می باشد
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