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Iran in 2008.
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Abstract
Background and Purpose:
Hepatitis B is an acute disease which is transferred by infected blood products. It can
transfer a stable infection to others. Barber shops are among the public places which can
easily help transfer Hepatitis B virus because of using blades and scissors. Therefore, the
present study was conducted to investigate the awareness, attitude and performance of
barbers against Hepatitis B in Sabzevar, Iran in 2008.
Methods and Materials:
In this cross sectional descriptive study, 250 male and female barbers were randomly
selected from different urban zones. The data collection instrument was a questionnaire
completed through interview and observation of the workplace and performance. The validity
of the questionnaire was confirmed by content validity and its reliability by a pilot study.
Results:
The results indicated that age and educational status did not affect the barbers’ awareness,
attitude and performance. However, significant relationships were observed between the
defined variables (awareness, attitude and performance) and their education and area of
residence (P<0.001).
Conclusion:
The awareness of barbers in Sabzevar, Iran about Hepatitis B is about average or good but
their performance is weaker. Female barbers can be considered superior to their male
counterparts as for awareness, attitude and performance.
Key Words: Awareness; Attitude; Performance; Hepatitis B; Barbers.
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زمینه و هدف:
هپاتیت  Bیک بیماری حاد است که به طور معمول با خون و محصوالت خون آلوده منتقل مي شودو مي تواند عفونت پایدار را
به دیگران منتقل کند .آرایشگاهها یکي از مکانهای عمومي هستند که به علـت اسـتفاده از وسـایلي ماننـد تیـی و می ـي مـي تواننـد
ویروس این بیماری را منتقل نمایند.بنابراین پژوهش حاضر با هدف بررسي میزان آگاهي ،نگرش و عملکرد آرایشگران ( مرد-زن)
سبزوار نسبت به بیماری هپاتیت Bدر سال  18انجام شد.

مواد و روشها:
در این مطالعه توصیفي-مقطعي تعداد  052نفر از آرایشگران مرد و زن شهرسبزوار به تفکیک منطقه شهری و بـه طـور تصـاد ي
انتخاب شدند .ابزار جمع آوری اطالعات پرسشنامه بود که از طریق مصاحبه و تکمیل چـک لیسـت از طریـق مشـاهده ی محـی و
عملکرد آرایشگرتکمیل گردید .روایي پرسشنامه از طریق روایي محتوایي و پس از مطالعه پایلوت پایایي آن بررسي گردید.

یافته ها:
نتایج نشان دادکه سن و وضعیت تأهل در میـزان آگـاهي  ،نگـرش و عملکـرد آرایشـگران مـو ر نمـي باشـد .امـا از نرـر میـزان
تحصیالت و منطقه ی شهری در بین آرایشگران و متغیرهای تعریف شده (آگاهي  ،نگرش ،عـملـکـرد)روابــ مـعنـــاداری دیـده
مي شود)P<0.001(.

نتیجه گیری:
آگاهي آرایشگران شهر سبزوارنسبت به بیماری هپاتیت  Bمتوس تا خوب مي باشد،در حالي که عملکرد ضعیفتری دارند .زنان
از نرر آگاهي  ،نگرش وعملکرد باالتر از مردان مي باشند.
واژهای کلیدی:آگاهي ،نگرش،عملکرد،هپاتیت ،Bآرایشگر

.1دانشجوی کاردانی بهداشت محیط دانشگاه علوم پزشکی سبزوار
.2دانشجوی کاردانی بهداشت مبارزه با بیماریها دانشگاه علوم پزشکی سبزوار
.3کارشناس ارشد بهداشت محیط وعضو هیئت علمی گروه بهداشت دانشگاه علوم پزشکی سبزوار
.4کارشناس ارشد آمار حیاتی
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تلقیح مصـنوعي خـون بـه صـورت اتفـامي( همانندآن ـه در
جراحــي یــا دندانپزشــکي روی مــي دهــد)  ،واکـــسیناسیون

مقدمه :
هپاتیت  Bیک عفونت سیسیتمیک حاد است کـه باعـ
آسیب کبد مي شود .عامـل آن ویـروس هپاتیـت اسـت کـه
معموال از راه غیر ارادی منتقل مي شود .مشخصه آن از نرـر
بـالیني داشــتن دوره ی کمـون طــوالني (  6هفتـه تــا  6مــاه )
است .اگر ابتال به بیـمـاری طول بـکـشد هـمــراه بـا پـیــامد
مي باشد  .معموال عفونت حاد بهبود نمـي یابـد و ـرد مبـتال
نامل پایـدار ویـروس مـي شـود  ،عفونـت پایـدار مـي توانـد
بیماری پیشرونده ی کبـد شـامل هپاتیـت مـزمن وکارسـینوم
هپاتو سلوالر ایجاد کند (.)8

مي شود.بر اساس برآورد سازمان جهاني بهداشت در حدود
 352میلیون نفر از جمعیت جهان به ویروس هپاتیت Bآلوده
هستند)0(.

ایران از لحاظ شیوع هپاتیت در گروه کشورهای با شیوع
متوسـ ـ اســـت.در ایـــران رمـــم مبتالیـــان در حـــدود 0-3
درصدکل جمعیت را شامل مـي شـود ( .)0شـیوع هپاتیـت از
کشوری به کشور دیگر رق مـي کنـد و بـه مجموعـه ای از
عوامل ر تاری ،محیطي و عوامل مربـو بـه میزبـان بسـتگي
دارد .به طور کلي نواحي یاکشورهایي که از استاندارد باالی
زیستي برخوردارهستند کمترین شیوع را دارند ،که البته این
شیوع با عواملي که راههای پیشگیری نامیـده مـي شـوند( از
جمله آموزش بهداشت در جهت تغییـر نگـرش کـه موجـب
عملکرد صحیح آنها در رعایت مسائل ایمنـي مـي گـردد بـه
درمــورد گــروهــــهای درمـــعرض خطــر و

واکسیناسیون ) کاهش مي یابد (3و.)4

هپاتیـت B

اساسـا عفـونتي ،خـون زاد )(BLOOD BORN

است و با خون و محصوالت خوني آلوده در جریان تزریـق
آنها  ،دیـالیز  ،مصـرف سـوزن هـا  ،سـرن

هـای آلـوده ی

روتني  ،وسایل نوک تیز  ،سرو کار داشتن با خون آلـوده ،
51

ختنه  ،طب سوزني و ...انتقال مي یابد .تلقیح اتفامي از طریق
تیی یا مسواک مشترک نیز به عنوان یکـي از راههـای انتقـال
است)8( .

از آن جایي که در آرایشگاهها وسایلي مانند تیی،می ي و
حوله استفاده مي شود و بعضي از این وسایل مـورد اسـتفاده
ی مشترک ا راد مختلف مرار مي گیرد ،ممکن است ا رادی
که حامل این بیماری هستند از این طریق بیماری هپاتیـت را
به دیگران منتقل کنند و ایـن ا ـراد بـه نوبـه ی خـود ممکـن
است زمینه را برای انتقال بیماری به سایرین ـراهم نماینـد و

هپاتیت ویروسي یک مشـکل عمـده در جهـان محسـوب

خــصــــو

،سوراخ کردن گوش،خال کوبي سنتي ،سوراخ کردن بیني ،

بیماری به صورت اپیدمي شیوع پیدا کند)8(.

در این تحقیق میزان آگـــاهي  ،نــگـــرش و عــمــلکرد
آرایشگران با توجه به شغل آنـان و خطـر انتقـال بیماریهـای
ویروسي مورد بررسي مرار گر ته است.

مواد و روشها :
در این بررسي توصیفي_ مقطعي جامعه ی مورد پـژوهش
را  052نفر از آرایشـگران سـبزوار (  882نفـرزن و  842نفـر
مرد) تشکیل مي دهند  .نمونه ها با توجه به منطقه ی شـهری
و بـــا روش نــــمونه گیـــری طبقـــه ای و تــصــــاد ي بـــا
هــمــکاری صنف آرایشگران سبزوار انتخاب شدند.به ایـن
ترتیب که با توجه به میزان تراکم آرایشگاهها در هـر منطقـه
ی شهری تعداد مابل مبول آرایشگاهها مد نرر مرار گر ت.
به این صورت که از  6منطقه ی مرکـز بهداشـتي درمـاني
سبزوار جمعا  052آرایشگاه انتخاب شدند.
ابتدا پرسشنامه ها به دو رم مجزا تنریم گردید .یک نـوع
آن توس

رد مورد پـژوهش ( آرایشـگر ) و ـرم دیگـر آن

توس ـ پژوهشــگر مشــاهده کننــده ی محــی کــار تکمیــل
گردید.سپس جمع آوری اطالعات وآنالیز داده ها از طریـق
نرم ا زار  spssمورد بررسي مرار گر ت.
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یافته ها:

 % 11ا ــراد بازرســان بهداشــت را در پیشــگیری بیمــاری

 %44از ا راد کل جامعه ی آماری را زنان و  %56را مردان

هپاتیت  Bمو ر مي دانندکه با برخـورد صـحیح و راهنمـایي

تشکیل دادندو میانگین سن ا راد مورد پژوهش  30/81سـال

های مفید بقیه هم باید به اهمیت نقش بازرسان بهداشـت در

به دست آمدکه  %36درصد آنها دارای تحصـیالت دیـپلم و

این زمینه برسند.

باالتر و بقیه یعني  %64سیکل و پایینتر بوده اند.
نگرش آرایشـگران در رابطـه بـا عـدم اسـتفاده از وسـایل
 %53/3از کل ا راد واکسـن هپاتیـت Bرا تزریـق کردنـد

برنــده مشــترک میــل تیــی و می ـي در پیشــگیری از بیمــاری

که از ایـن تعـداد قـ  %36/1آنهـا سـابقه ی واکسیناسـیون

هپاتیــت  Bعــالي اســت ( )%18/6هم نــین آرایشــگران از

کامل (سه نوبت)راذکرکرده اند.

اهمیت رعایت نکات بهداشتي از جانب خودشان و آگـاهي
نسبت به موارد پیشگیری از بیماری هپاتیت Bو موارد مشـابه

 %62ا راد اسـتفاده از تیـی و وسـایل برنـده ی مشـترک را
مهم ترین عامل بیماری هپاتیت  Bدانسته و  %32آرایشگران
تیی و حوله ی مشترک را ذکرکرده اند.

که در درجه ی اول بـه نفـع خودشـان و در درجـه ی دوم و
مهم تر از وظایفشان مي باشدباخبرند.
یا ته های به دست آمده در زمینه ی عملکردنشان داد:
مشتریان  %88آرایشـگاههای شـهر سـبزوار وسـایل شخصـي

 %58/6ا راد آگاهي خود را از رسانه های گروهي (رادیو
و تلویزیون ) و ق  %86/3اطالعاتشان را از طریق بروشـور
و پمفلت کسب کرده بودند.

همراه خود مي آورند.
در مشــاهدات بــه عمــل آمــده  %18/1آرایشــگران بعــد از
استفاده از وسایلي که باید به صورت شخصي اسـتفاده شـود
این وسایل را تعویض نموده اند.

از کل جامعه ی آماری ق  %38/1مي دانستند که عامـل

وســایل ضــدعفوني در  %81/1آرایشــگاههای جامعــه ی

بیماری هپاتیت Bبال اصله خارج از بدن ( در محی ) از بین

آماری یا ت مـي شـو دکـه در  %55آنهـا اسـتفاده ی عملـي

نمي رود .هم نین  %52ا ـراد اطـالع داشـتند کـه ـرد نامـل

مشاهده شده است .

بیماری هپاتیـت  Bدر مراحـل اولیـه دارای عالئـم بیمـاری
نیست %61 .ا راد مطمئن ترین راه ضدعفوني کـردن وسـایل
لــزی راحــرارت دانســته %68/1 ،بــرای ضــد عفــوني کــردن
وســایل پالســتیکي ســـاولن و  %05/5میــــکروتن را مــو ر

 %61/3ا ـراد در انتخـاب و اســتفاده از نـوع دمیـق وســایل
ضدعفوني صحیح عمل کرده اند .
 %58/8آرایشگاههای مورد بازدید از نرر پژوهشگر مورد
مبول وامع شده اند .

دانسته اند .
یا ته های به دسـت آمـده از سـواالت مربـو بـه نگـرش
نشان دادند:
 %13/5از ا راد جامعه ی آمـاری معتقدنـد کـه آمـوزش و
آگاهي در مورد بیماری هپاتیت Bدر پیشگیری از آن مـو ر

بین متغیر آگاهي و نگـرش رابطـه ی معنـاداری مشـاهده
گردید (P<0/001(.به این صورت که هر چه آگاهي ا راد
بیشتر بـود از نگـرش بهتـری نیـز برخـوردار بودنـد (.جـدول
شماره)8

مي باشد.
 %14/1ا راد آوردن وسایل شخصـي بـه آرایشـگاه را در
پیشگیری بیماری هپاتیت  Bمو ر ارزیابي نموده اند.
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 جدول .1ارتباط آگاهی و نگرش در آرایشگران شهر سبزوار

نگرش

هم نین بین متغیر آگاهي و جنسیت رابطه ی معنـاداری

متوسط

خوب

71

17

85

92/3

17/1

777

تعداد

77

712

782

متوسط درصد

2/3

23/1

777

تعداد

7

39

39

درصد

7

777

777

تعداد

91

999

912

درصد

77/5

52/9

777

( ) P<0/001مشاهده شد به این صورت که زنان آگـاهي

تعداد

بیشتری نسبت به مردان داشته اند.

ضعیف درصد

آگاهی

خوب
کل

معناداری مي باشد ( .)P<0.001با مقایسه جدول شـماره 0

جــدول شــماره  0ارتبــا متغیرتحصــیالت و آگــاهي رادر

و شماره  3مي توان علت آگاهي بیشتر زنان نسبت به مـردان

آرایـــشگران شــهر سـبزوار نشان مي دهـدکه دارای ارتبا

را به تحصیالت باالتر آنان نسبت داد.

جدول  :2ارتباط تحصیالت با میزان آگاهی در آرایشگران شهر سبزوار

آگاهی
ضعیف متوسط خوب
تعداد

1

8

7

درصد

11/1

88/6

7

777

تعداد

91

95

9

81

درصد

11/1

87/2

3/1

777

تعداد

71

65

77

28

درصد

71/2

17/6

دیپلم و

تعداد

77

85

باالتر

درصد

79/1

68/9

777 99/8

تعداد

86

782

39

911

درصد

99//1

61/1

73

777

ابتدایی
سیکل

تحصیالت

کل

51

کل
2

بی سواد

کل

777 77/8
97

52
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شماره ی  3و جدول شماره  4هرچه سطح تحصیالت بـاالتر

جدول شماره  3ارتبا متغیر تحصیالت و نگـرش را در

باشد،آگاهي و نگرش ا راد درصد باالتری را نشان مي دهد.

آرایشگران شهر سبزوار نشان مي دهد ،کـه دارای ارتـبــا
مـعــناداری مــي باشــد ( . )P<0.001بــا تــوجه بــه جــدول

جدول  : 3ارتباط تحصیالت با نگرش در آرایشگران شهرسبزوار

نگرش
متوسط خوب
تعداد

3

درصد

13/8

تعداد

79

درصد

99/9

تعداد

77

درصد

77/8

دیپلم و

تعداد

9

باالتر

درصد

9/9

777 21/5

تعداد

91

916

درصد

77/7

بی سواد

ابتدایی
تحصیالت

سیکل

کل

8

کل
5

777 69/8
19

81

777 11/5
58

28

777 52/8
51
972

52

777 52/7

از مقایسه ی متغیرآگاهي با مناطق  6گانه ی مراکز

آل احمد،همت آباد،دکتر غني (جدول شماره )4که این

بهداشتي درماني شهری سبزوار این نتیجه بدست مي آید که

کاهش سطح آگاهي را مي توان با مقایسه ی میزان

میزان آگاهي آرایشـــگران بـه تـرتیب در مناطق زیر کاهش

تحصیالت آرایشگران در این مناطق توجیه کرد .

مي یابد؛ تــوحیــدشــهر ،دانشـگاه آزاد اســـالمي ،الداغي،

51
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جدول  : 4میزان اگاهی در بین آرایشگران شش منطقه مرکز بهداشتی درمانی شهری سبزوار

مناطق شهری
الداغی
دکتر غنی
دانشگاه آزاد
همت آباد
آل احمد
توحید شهر
کل

آگاهی
ضعیف متوسط خوب

کل

تعداد

78

92

3

11

درصد

37/2

67/1

6/1

777

تعداد

5

76

3

91

درصد

92/6

82/3

تعداد

6

97

درصد

72/1

61/8

777 77/7
8

37

777 76/7

تعداد

5

97

9

37

درصد

96/1

66/1

6/1

777

تعداد

1

97

9

96

درصد

78/1

16/2

1/1

777

تعداد

3

6

9

77

درصد

91/3

81/8

777 75/9

تعداد

11

777

71

119

درصد

98/6

61/8

2/2

777

بحث :
به طور کلي آگاهي و نگـرش آرایشـگران شـهر سـبزوار

درمورد "بررسي آگاهي و نگرش وعملکرد زنـان آرایشگرشـهر کـرد

نسبت به بیماری هپاتیت  Bمتوس تا خوب مي باشد که این

در رابطه با بیماریهای ایـدز و هـپــاتیت ویروسـي در سـال " 10نـشــان

آگاهي با عملکرد آنها  %32اختالف نشان مي دهد ،بـه ایـن

مي دهدعلیرغم سطح مابل مبول آگاهي زنـان آرایشـگر ،در

صورت که با داشتن آگاهي و نگرش متوس و خوب ( ونه

مورد راههای انتقال بیماریهـای ویروسـي متأسـفانه عملکـرد

عالي ) عملکرد ضعیف تری را نشان مي دهند .بین متغیرهای

آنها در سطح پایین مرارداشته است ()4که بـا مطالعـه حاضـر

سن و وضعیت تاهل رابطه ی خاصي دیده نمي شود .اما بین

همخواني دارد .در مطالعه ی بامیاني در مورد بررسـي میـزان

متغیرهای آگـاهي ،نگـرش  ،میـزان تحصـیالت  ،جنسـیت و

کــارایي مــدل اعتقــاد بهداشــتي در"آگــاهي ،نگــرش و عملکــرد

منطقه ی شهری رواب معناداری دیده مي شود .زنان آگاهي

آرایشگران یزد نسبت بـه بیمـاری هپاتیـت  "Bنشـان مـي دهـد کـه

بیشتری نسبت به مردان دارند.نتایج حاصل از تحقیق خدیوی

میزان آگاهي  04درصداز آرایشگران گروه مورد درمرحله
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مبــل از مداخلــه زیــاد بــوده کــه در مرحلــه پـیش از مداخلــه
 1025%آنها دارای آگاهي زیاد بودند .عملکـرد آرایشـگران
در مرحله ی بعد از مداخله تغییر نموده بطوریکه  15%گـروه
مورد در مرحله ی مبل از مداخله برای هر مشـتری یـک تیـی
بکار مي بردند .در صورتیکه بعد از مداخله  1128%برای هـر
مشتری یک تیی بکارمي بردند(.)3
باتوجه به اهمیت شغل آرایشگری و امکان انتقال بیمـاری
هپاتیـت  Bو بـیماریـهای مـشـابه دیـگر به وسیله ا رادی که
شاغل در این حر ه هستندالزم اسـت بـا آمـوزش هـای الزم
هـــمــ ـون کالس های آموزشي ،تهیه و ارایه پمفلت های

آموزشي پرمحتوا و مابـل درک (بـرای همـه ا ـراد بـا سـطح
تحصیالت مختلف) امدام گرددتا عـــملـکرد آرایشگران در
رعایت موارد بهداشتي به سطح باالتری برسد .با توجه به این
کــه قـ  %36/1از آرایشــگران جامعــه ی آمــاری ،دوره ی
واکسیناسیون هپاتیت Bرا انجام دادند .هم نین بایسـتي بـه
آرایشگران که خود بیشتر از همه در معرض خطرند ،اهمیت
واکسیناسیون در مورد بیماری هپاتیت  Bرا گوشـزد کـرد و
آنها را به انجام این کارترغیـب  ،تشـویق و در نهایـت وادار
کرد .
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