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  چکیده
بیماري ایدز و هپاتیت ب در حال حاضر یک مشکل جهانی است که آثار مخرب آن امید به زندگی را در                :مقدمه

چه برخی از کشورهاي توسعه یافته در مهار اپیدمی، موفقیتهاي چشمگیري اگر . میلیونها انسان به شدت کاهش داده است
بدون شک، یکی از علل شیوع و بروز این . اند، اما در کشورهاي در حال توسعه، گسترش اپیدمی همچنان ادامه داردداشته

افـرادي کـه مـستقیماً در    دو بیماري، فقدان آگاهی الزم براي پیشگیري و مقابله در بین افراد مختلف جامعه، خـصوصاً              
پژوهش حاضر با هدف بررسی سطح آگـاهی آرایـشگران شهرسـتان مرودشـت در     . باشدمعرض خطر بیماري هستند می   

  .زمینه راههاي انتقال و پیشگیري بیماري ایدز و هپاتیت ب، انجام شد
 70فر مرد و  ن110( آرایشگر 180جامعه پژوهش  . پژوهش حاضر یک مطالعه مقطعی است      :ها مواد و روش  

ابزار گردآوري اطالعات شامل دو بخش اطالعات دموگرافیک و سؤاالت مربـوط بـه      . شهرستان مرودشت بودند  ) نفر زن 
 و آزمونهـاي  SPSSها با استفاده از نرم افزار آگاهی در خصوص بیماري ایدز و هپاتیت بوده که پس از جمع آوري داده             

  . رد تجزیه و تحلیل قرار گرفته استآماري ضریب همبستگی و آنالیز واریانس مو
این پژوهش مشخص نمود که داشتن سابقه .  سال بود29میانگین سنی افراد مورد بررسی  :ي پژوهشهایافته

شرکت در کالس آموزشی و سن واحدهاي پژوهش با آگاهی آنان در خصوص این دو بیماري رابطه معنـی داري نـشان      
عنی داري را با آگاهی در خصوص بیماري ایدز نشان داد هـر چنـد کـه در مـورد         اما سطح تحصیالت، رابطه م    . دهدنمی

 درصد از واحدهاي مورد پژوهش، آگاهی خوبی نـسبت بـه بیمـاري ایـدز     76. بیماري هپاتیت این رابطه، معنی دار نبود  
  . برخودار بودند) ب( درصد از افراد نیز از آگاهی خوبی نسبت به بیماري هپاتیت 58داشتند و 
با توجه به نتایج بدست آمده، سطح آگاهی جامعه مورد پژوهش در مورد راههاي پیـشگیري و               :نتیجه گیري بحث و   

بنابراین، الزم است که کارکنان بهداشـتی بـه مـسئله آمـوزش توجـه      . هاي ایدز و هپاتیت ب، پایین استانتقال بیماري 
اههاي پیشگیري از این دو بیماري مهم را به افراد مختلـف      بیشتري را مبذول دارند و حتی المقدور، خطرات احتمالی و ر          

 .جامعه و خصوصاً افرادي که بیشتر در معرض خطر شیوع بیماري هستند، آموزش دهند
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  مقدمه
 مستلزم Bکنترل بیماري ایدز و هپاتیت 

-باال بردن سطح آگاهی پیشگیري، آموزش بهداشت و
بر اساس آخرین آمار ارائه شده ). 1 (هاي جامعه است

 کل موارد مبتال به ایدز ،1388تا پایان نیمه اول سال 
). 2( مورد گزارش شده است 20130 ،شور مادر ک

 نفر از مردم جهان را مبتال  میلیاد2هپاتیت ب بیش از 
 میلیون نفر ناقل مزمن 350 و هم اکنون حدود کرده

 درصد 30 تا 25 .کننداین بیماري در جهان زندگی می
این افراد به علت بیماري کبدي زودتر از معمول فوت 

   .)3(کنند می
 ،یت مزمن ویروسی در حال حاضربیماري هپات

یکی از مهمترین مشکالت بهداشتی جهان را شامل 
 درصد افراد جهان به خصوص 5به طوریکه . شودمی

در نواحی آندمیک نظیر آسیا و آفریقا به آن مبتال 
ترین این بیماري بعد از سل و ماالریا شایع) 4(هستند 

 50بیماري مسري و عفونی است که ساالنه حدود 
شوند مییلیون نفر به تعداد افراد آلوده در دنیا اضافه م
 درصد کل جمعیت 3رقم مبتالیان در ایران حدود ) 5(

 درصد 25هپاتیت ویروسی در امریکا علت ) 4(است 
 تا 70 در حالی که در ایران . مزمن استتهپاتیموارد 

هپاتیت ویروس هاي مزمن توسط  درصد هپاتیت80
به ) ب(همین دلیل هپاتیت به . شودایجاد می) ب(

 مهمترین عامل بیماري کبد و اصلی ترین علت ،تنهایی
هپاتیت در ایران بیماري مرگ و میر بالغین ناشی از 

 شایعترین علت ،)ب( در واقع ویروس هپاتیت .)4(است 
هپاتیت حاد و مزمن بالغین و شایعترین علت سیروز 

ن اتوسلوالر کارسینوماي کبدي در ایراپکبدي و ه
داوطلبان اهدا خون در % 37 . )6(شود محسوب می

- در خون خود را داشته)ب(ا آنتی بادي هپاتیت  مکشور
روند  ).7(اند آنها ناقل آنتی ژن باقی مانده% 25اند و 

 و آمار، بیانگر این نکته است الرو به گسترش موارد ابت
 ممکن است در آینده به یک )ب(که ایدز و هپاتیت 

دیل شود و بایستی این دو بیماري تحت مشکل حاد تب
  . دنکنترل قرار گیر

همواره علل متعددي براي افزایش عفونت مطرح 
بوده است از جمله انتقال بیماري از راههاي مختلف و 

درمانی مؤثر، افزایش  عدم دسترسی به یک روش،متنوع

 نقش ،از میان این علل متعدد.... .  و رفتارهاي پرخطر
ایدز و جوانب مختلف  و دانش دربارهعامل اطالعات 

  . مورد تأکید قرار گرفته استدر جوامع مختلف، ،هپاتیت
افزایش سطح آگاهی و ارتقاي نگرش جامعه با تأکید بر 

 به عنوان یکی از ،گروههاي پرخطر در این خصوص
ارکان سیاست و راهبردهاي طراحی شده با هدف 

وي سازمان ها از سپیشگیري از ابتال به این بیماري
جهانی بهداشت و نیز سازمانها و نهادهاي مسئول حفظ 

 در واقع .سالمت در کشورهاي مختلف مطرح بوده است
 و )ب(تأثیر آگاهی و اطالعات مردم نسبت به هپاتیت 

 نظر ).8(د  نقش حیاتی در پیشگیري از آن را دار،ایدز
به اهمیت کنترل بیماري ایدز و هپاتیت در مشاغل 

یزي همچون آرایشگري و با توجه به تماس ه آمرخاطم
مستقیم آرایشگران با گروههاي مختلف جامعه، مطالعه 
حاضر به بررسی میزان آگاهی سطح آرایشگران 
شهرستان مرودشت در زمینه راههاي انتقال و 

  .پردازدپیشگیري این دو بیماري می
  ها  مواد و روش

 نفر از 180 تعداد ،در طی این مطالعه مقطعی
 نفر 70 مرد و 110(ایشگران شهرستان مرودشت آر

از طریق هماهنگی دانشگاه علوم . شرکت داشتند) زن
پزشکی شیراز با مرکز بهداشت شهرستان مرودشت 

ه آرایشگران در طرح شرکت کردند ابزار گردآوري لیک
اي مشتمل بر مشخصات اطالعات پرسشنامه

اري  سؤاالت آگاهی در مورد بیم،) سؤال7(دموگرافیک 
و ) سئوال 15(راههاي انتقال و پیشگیري از ایدز و ایدز 
هاي انتقال و ان آگاهی افراد در ارتباط با راهمیز

معیار سنجش . بود)  سؤال15(پیشگیري از هپاتیت ب 
هاي صحیح بود و مجموع  تعداد پاسخ،سطح آگاهی

امتیازات بدست آمده بطور قراردادي در سه گروه 
و ضعیف ) 5-9نمره (متوسط  ،)10-15نمره (مطلوب 

براي تعیین اعتبار . شوندتقسیم می) 4نمره کمتر از (
 با متخصص عفونی مشاوره ،ي پرسشنامه طرحامحتو

قبل از  ،سشنامهبه عمل آمد و نیز جهت پایایی پر
 آرایشگر تکمیل 20 پرسشنامه توسط ،اجراي مطالعه

عمل ه گردید و اصالحات نهایی بر روي پرسشنامه ب
ها با استفاده از نرم افزار  پس از جمع آوري داده.آمد

SPSS، مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت و از آزمونهاي 
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 اخالق . استفاده شدسضریب همبستگی و آنالیز واریان
پژوهشی در این مطالعه از طریق گرفتن رضایت نامه از 
واحدهاي مورد پژوهش و همچنین محرمانه نگهداشتن 

   . صورت گرفتاطالعات پاسخگویان
  ي پژوهشهایافته

نتایج بدست آمده و از این پژوهش نشان داد که 
 25.  سال بود29میانگین سنی افراد مورد بررسی 

درصد از واحدهاي مورد پژوهش سابقه شرکت در 
کالس آموزشی در خصوص بیماري ایدز و هپاتیت 

 درصد از واحدهاي مورد پژوهش سابقه 75 اما .داشتند
هایی نداشتند که رابطه معنی ین کالسشرکت در چن

. داري با سطح آگاهی در مورد این دو بیماري نداشت
بین سن و نشان داد که آزمون ضریب همبستگی 

 رابطه معنی داري وجود ،پژوهشمورد آگاهی واحدهاي 

 درصد 55 ،هاي پژوهش همچنین بر اساس یافته.ردندا
  ،م و باالتر داراي تحصیالت دیپل،از افراد مورد مطالعه

 درصد 5  و درصد داراي تحصیالت راهنمایی40
  . بیسواد بودند

آزمون آنالیز واریانس رابطه معنی داري را بین 
) >001/0P(آگاهی نشان داد با سطح تحصیالت 

، سطح )ب(اما در مورد بیماري هپاتیت  . )1جدول (
. تحصیالت با آگاهی، رابطه معنی داري را نشان نداد

از واحدهاي پژوهشی % 76که شخص نمود مها یافته
درصد 20داراي آگاهی خوب و نسبت به بیماري ایدز، 

نسبت به بیماري اما . داراي آگاهی متوسط بودند
و بودند  درصد داراي آگاهی خوب 58تنها ) ب(هپاتیت 

). 3 و 2جداول  (ضعیفی داشتند آگاهی از افراد،% 32

  
  

  گرافیکمو واحدهاي مورد پژوهش بر حسب مشخصات دبررسی توزیع فراوانی: 1جدول شماره 
  درصد  تعداد  متغیر

  88/38  70  مرد
  جنس

  11/61  110  زن
د   5  9  بیسوا

  تحصیالت  40  72  راهنمایی
  55  99  دیپلم و باالتر

سابقه شرکت در   25  45  بلی
  75  135  خیر  کالس آموزشی

  وضعیت تأهل  40  72  مجرد
  60  108  متأهل

  
  بررسی سطح نمره آگاهی واحدهاي پژوهشی در خصوص بیماري ایدز: 2جدول شماره 

  گروه                       
  درصد  تعداد  امتیاز 

  5  9  ضعیف ) 4-0(
  20  36  متوسط ) 9-5(

  75  135  مطلوب ) 15-10(
  100  180  جمع 

  
  بررسی سطح نمره آگاهی واحدهاي پژوهشی در خصوص بیماري هپاتیت ب: 3جدول شماره 

              گروه  
  درصد  تعداد  امتیاز 

  10  18  ضعیف ) 4-0(
  66/31  57  متوسط ) 9-5(

  34/58  105  مطلوب ) 15-10(
  100  180  جمع 
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   و نتیجه گیريبحث
-شیوهبه کارگیري براي اینکه مردم آماده شناخت و 

هاي درست زندگی درجهت حفظ سالمت و اجتناب از 
 .باشدمیآنها ن رفتار دادجهت  نیاز به ،بیماري باشند

هنر آموزش مناسب براي تأمین رفتار بهداشتی  علم و
و جلب مردم به یک فرآیند یادگیري براي ایجاد رفتار 

مداوم به آموزش نیاز سالمت حفظ مطلوب به منظور 
رفتار غیربهداشتی به تغییر است که با هدف بهداشتی 

   .)9(شود رفتار بهداشتی وارد عمل می
 این پژوهش نشان داد که بین متغیرهاي هايیافته

 ،دموگرافیکی سن با آگاهی واحدهاي مورد پژوهش
  در بررسی مؤمنی و.رابطه معنی داري وجود ندارد

دانش آموزان مقطع پیش ، که بر روي همکاران
ها بین سن نمونهصورت گرفت، دانشگاهی شهر یاسوج 

با آگاهی و نگرش دانش آموزان ارتباط معنی داري 
 اما بررسی سیام در زنان .)10(الحظه نگردید  م

ها و آگاهی متأهل رشت نشان داد که بین سن نمونه
   .)11(آنها در مورد ایدز رابطه معنی داري وجود دارد 

بین آگاهی و سطح سواد ارتباط در پژوهش حاضر، 
افراد داراي سطح یعنی معنی داري وجود داشت 

 در پژوهشی .ند آگاهی بهتري داشت،تحصیالت باالتر
انجام داد بنین که آقاي صالح در دانشجویان دانشگاه 

رابطه معنی داري بین سطوح تحصیالت و آگاهی 
در تحقیقی که کریمی در بین دانش ) 12(بدست آورد 

که با باالرفتن داد آموزان شهر یزد انجام داد نشان 
سطح تحصیالت آگاهی و نگرش دانش آموزان در 

 مطالعات انجام شده .)13(رفته است رابطه با ایدز باال
که نقش آموزش در سالمت دهد میدر امریکا نشان 

 بیش از درآمد و شغل بوده و بی سوادي ،بطور کلی
احساس مسؤولیت نسبت امور عدم تواند موجب می

- نگاه تحلیلی به یافته. )14(بهداشتی درمانی گردد 
دهد که علیرغم گذشت  نشان می،هاي بخش آگاهی

یش از دو دهه از بروز ایدز در کشورمان و لزوم توجه ب
از واحدهاي مورد پژوهش % 21 حدود ،ویژه به آموزش

توکز س و اربیلینگ. رندآگاهی مناسبی درباره ایدز ندا
د بر رفتار بهداشتی تأثیر نتواننویسند عواملی که میمی

سن، جنس، شغل، نژاد، وضعیت : د عبارتندازنبگذار
بیماري و میزان از اعی دانش  و آگاهی اقتصادي، اجتم

کند آموزش بهداشتی است که شخص دریافت می
)15(.  

 ،عماد در شهر سنندج انجام دادکه اي نیز در مطالعه
 سال در زمینه 15به بررسی آگاهی افراد باالي 

راههاي انتقال و پیشگیري بیماري ایدز و هپاتیت ب 
 آگاهی افراد این مطالعه نشان داد که میزان. پرداخت

از این بیماري کم بوده و بین میزان آگاهی افراد با 
  تحصیالت و سن آنها رابطه معنی داري وجود،شغل
 جهت بررسی 1992اي که در سال  مطالعه.)16(دارد 

آگاهی معلمان مدارس هندوستان در خصوص بیماري 
ایدز انجام شده بود نشان داد که میزان آگاهی معلمان 

اري کم بوده و بین میزان آگاهی از نسبت به بیم
راههاي پیشگیري و انتقال آن با سن و شغل و میزان 

که ) 17(تحصیالت ارتباط معنی داري وجود دارد 
. هاي این مطالعات با مطالعه ما همخوانی داردیافته

از جامعه مورد پژوهش داراي % 58همچنین فقط 
ت به راههاي انتقال هپاتیت بسطح آگاهی خوب نس

دهد علیرغم وجود شیوع  نتایج نشان می. بودند)ب(
 میزان ، در جامعه و خطر انتقال آن)ب(باالي هپاتیت 

آگاهی جامعه از ماهیت و خطرات آن بسیار پایین 
اي که رازاك در خصوص  مطالعه، در همین رابطه.است

 ،الزي انجام دادآگاهی و نگرش دندانپزشکان در م
دانستند در میمفید   را)ب(واکسن هپاتیت % 6/99

واکسن دریافت کرده % 8/44 طحالیکه در عمل فق
از کسانی که % 62ها و از دریافت کننده% 71بودند و 

- را می)ب( هپاتیت ي خطر باال،واکسن نزده بودند
دهد که میزان آگاهی  این نشان می.)18(دانستند 

که  وجود دارد )ب(پایین در مراجعه با بیمار هپاتیت 
 براي .سازدجامعه را با خطر جدي مواجه ند توامی

افزایش ایمنی هر چه بیشتر الزم است اقدامات عاجل 
از طریق کارکنان بهداشتی انجام گیرد و به طور 

اي لعهدر مطا. مستمر آموزش بهداشت داده شود
توصیفی مقطعی که مینو پاك گوهر و همکارانش در 

 )ب(خصوص میزان آگاهی ماماها از بیماي هپاتیت 
 نشان داد که میزان آگاهی افراد تحت ،انجام دادند

) 19(مطالعه از بیماري در سطح متوسط بوده است 
  . کندهاي مطالعه را تأیید میکه یافته

 جامعه یآگاه بدست آمده، سطح جیبا توجه به نتا
 و انتقال يریشگی پيمورد پژوهش در مورد راهها
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 ن،یبنابرا.  استنیی ب، پاتی و هپاتدزی اهاي يماریب
 به مسئله آموزش یالزم است که کارکنان بهداشت

 المقدور، خطرات ی را مبذول دارند و حتيشتریتوجه ب

 مهم را يماری دو بنی از ايریشگی پي و راههایاحتمال
 در شتری که بيلف جامعه و خصوصاً افرادبه افراد مخت

  .  هستند، آموزش دهنديماری بوعیمعرض خطر ش
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A Survey on awareness level of transmission ways 
 of B- hepatitis and Aids among Marvdasht  

City barbers 
Kashfi SM1, Khani jyhouni A 2* , Mohammadkhah F3, Babaei Heydarabadi A4, Zeinali M5 
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Abstract 
Introduction: HIV-AIDS and hepatitis B 
are the global problems that their 
destructive effects threaten life expectancies 
in millions of people. Although in some 
developed countries a significant success in 
control of these diseases had seen, but in 
developing countries still the expanding 
epidemic continues. One of the causes of 
prevalence and incidence of these two 
diseases is lack of the necessary knowledge 
in society, especially in those who are 
directly at risk of these diseases. This study 
aimed to assess Marvdasht hairdresser 
awareness in the field of transmission and 
prevention of AIDS and hepatitis B. 
 
Materials and methods: This survey was a 
cross- sectional study. The study population 
included 180 Marvdasht hairdressers (110 
males & 70 females). Data collection tools 
consisted of two parts: questions on 
demographic characteristics and questions 
related to knowledge about AIDS and 
hepatitis B. SPSS software were used to 

analyzed data based on ANOVA and 
correlation coefficient.  
 
Findings: Mean age of the participants was 
29 years. The results showed that the 
participation in the educational classes has 
not a significant correlation with the ages of 
participants (p < 0.05). However, the level 
of academically educations showed a 
significant relationship with the knowledge 
about AIDS, but the correlation was not 
significant in relation to  hepatitis B. 76% 
of the subjects had a good knowledge of 
AIDS and 58% of people were also aware 
of hepatitis B. 
 
Discussion & Conclusion: Findings of the 
present study revealed that the subjects 
under study have a low knowledge about 
AIDS and hepatitis. Therefore, the health 
authorities should appropriately educate the 
subject with high risk for the two diseases. 
 
Key word: awareness, AIDS, hepatitis B, 
Health education 
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