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مقدمــه :معتادیــن بــه مــواد مخــدر ،از گروههــای آســیبپذیر در برابــر هپاتیــت «ب» هســتند .مطالعــه حاضــر
بــا هــدف تعییــن ارتبــاط ســازههای الگــوی اعتقــاد بهداشــتی بــا رفتارهــای پیشــگیری کننــده از هپاتیــت «ب»
در معتادیــن مراجعــه کننــده بــه مرکــز تــرک اعتیــاد شــهر همــدان انجــام شــد.
روشکار :مطالعــه حاضــر یــک مطالعــه توصیفــی -مقطعــی اســت .نمونههــای پژوهــش را  135نفــر از معتادیــن
مراجعــه کننــده بــه مرکــز دولتــی درمــان ســوء مصــرف مــواد مخــدر ســمیعی  8تشــکیل داده کــه بــا روش
سرشــماری ،انتخــاب شــدند .اطالعــات از طریــق پرسشــنامه مشــتمل بــر ســازههای الگــوی اعتقــاد بهداشــتی
و رفتارهــای پیشــگیری کننــده از هپاتیــت «ب» ،جم ـعآوری شــد .تحلیــل دادههــا بــا اســتفاده از همبســتگی
اســپیرمن و تــی تســت مســتقل بــا کمــک نــرم افــزار  PSSویراســت  22انجــام شــد .ســطح معنـیداری آزمونهــا
کمتــر از  0/05در نظــر گرفتــه شــد.
یافتههــا :میانگیــن ســنی افــراد مــورد مطالعــه  38/65 ± 10/52ســال بــود .میانگیــن نمــره کســب شــده در
هــر یــک از ســازهها عبــارت بودنــد از :حساســیت درک شــده  9/23 ± 4/95بــا حداکثــر نمــره قابــل اکتســاب
( 24متوســط) ،شــدت درک شــده  20/24 ± 9/16بــا حداکثــر نمــره قابــل اکتســاب ( 32متوســط) ،منافــع درک
شــده  11/40 ± 6/47بــا حداکثــر نمــره قابــل اکتســاب ( 24متوســط) ،موانــع درک شــده  21/87 ± 12/56بــا
حداکثــر نمــره قابــل اکتســاب ( 64ضعیــف) ،راهنمــا بــرای عمــل  10/05 ± 7/27بــا حداکثــر نمــره قابل اکتســاب
( 20متوســط) ،خودکارآمــدی  18/73 ± 11/58بــا حداکثــر نمــره قابــل اکتســاب ( 40متوســط) و رفتارهــای
پیشــگیری کننــده از هپاتیــت «ب»  4/01 ± 2/92بــا حداکثــر نمــره قابــل اکتســاب (16ضعیــف) بــود .در ایــن
مطالعــه همبســتگی معنــاداری بیــن مشــخصات دموگرافیــک بــا نمــره رفتارهای پیشــگیرانه مشــاهده نشــد (0/05
< )P؛ همچنیــن هیــچ کــدام از ســازههای یــاد شــده بــا نمــره رفتارهــای پیشــگیری کننــده از هپاتیــت «ب»
همبســتگی معنــاداری نداشــتند (.)P < 0/05
نتیجهگیــری :بــا توجــه بــه نمــره پاییــن افــراد در ســازههای الگــوی اعتقــاد بهداشــتی و وجــود شــرایط
مخاطــره آمیــز متعــدد پیرامــون ایــن افــراد ،برنامههــای آمــوزش بهداشــت بــه منظــور پیشــگیری از ابتــا بــه
هپاتیــت «ب» در معتادیــن توســط متولیــان بخــش بهداشــت و درمــان خصوصـاً پرســتاران پیشــنهاد میگــردد.

مقدمه
اعتیــاد بــه مــواد مخــدر ،مصــرف نابجــا و مکــرر مــواد مخــدر اســت
کــه موجــب وابســتگی بدنــی و روانــی میشــود .فــردی کــه از
راههــای گوناگــون ماننــد خــوردن ،کشــیدن ،تزریــق و استنشــاق
یــک یــا چنــد مــاده مخــدر را بــه صــورت مــداوم مصــرف کنــد و

در صــورت قطــع آن ،بــا مســائل جســمانی یــا رفتــاری مواجــه شــود،
معتــاد گفتــه میشــود [ .]1امــروزه مشــکل اعتیــاد بــه صــورت
معضلــی ملّــی در آمــده و ملــل و دولتهــای سراســر جهــان بــا
مشــکل مــواد مخــدر و اعتیــاد روبــرو هســتند [ .]2مطابــق پژوهشــی
کــه در ســال  1391توســط ســتاد مبــارزه بــا مــواد مخــدر کشــور
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انجــام شــد ،تعــداد معتادیــن  1.325.000نفــر تخمیــن زده شــد
[ .]3مصــرف مــواد مخــدر آثــار و پیامدهــای نامطلــوب و بنیــادی
روانــی ،اجتماعــی ،انســانی ،اقتصــادی ،سیاســی ،آموزشــی و فرهنگــی
بــر ســاختار و کارکــرد جامعــه دارد [.]4
یکــی از مهمتریــن عــوارض اعتیــاد ،بیماریهــای عفونــی اســت کــه
یکــی از شــایعترین ایــن بیماریهــا هپاتیــت «ب» میباشــد .از
میــان افــراد در معــرض خطــر هپاتیــت «ب» ماننــد افــراد دارای
شــریک جنســی متعــدد ،افــراد خانــواده فــرد مبتــا بــه هپاتیــت،
کارکنــان بهداشــتی ،بیمــاران همودیالیــزی ،معتادیــن تزریقــی،
شــیرخواران مــادران مبتــا بــه هپاتیــت و افــراد همجنــس گــرا،
ســرعت گســترش ایــن بیمــاری در هیــچ گروهــی بــه انــدازه معتادین
تزریقــی نیســت .معمــوالً در اثــر اســتفاده از ســرنگها و ســوزنهای
مشــترک توســط معتادیــن تزریقــی انتقــال هپاتیــت بــه ســرعت
اتفــاق میافتــد [.]5
هپاتیــت «ب» یــک عفونــت حــاد کبــدی اســت کــه توســط ویــروس
هپاتیــت «ب» ( )HBVبوجــود میآیــد .و باعــث متــورم شــدن
کبــد ،ســیروز کبــد و حتــی ســرطانی شــدن کبــد گــردد [ .]6پــس
از ســل و ماالریــا ،ســومین بیمــاری واگیــردار و نهمیــن علــت مــرگ
در جهــان اســت [ .]7میــزان شــیوع ویــروس هپاتیــت «ب» در
مناطــق مختلــف جهــان متفــاوت و بــه میــزان  1تــا  %10گــزارش
شــده اســت .از نظــر میــزان آلودگــی بــه ویــروس هپاتیــت «ب»،
افــراد جهــان را بــه ســه منطقــه بــا آلودگــی کــم (آلودگــی کمتــر از
 )%1ماننــد کشــورهای آمریــکای شــمالی و اروپــای غربــی ،مناطــق
بــا آلودگــی متوســط (آلودگــی حــدود  2تــا  )%5ماننــد مناطقــی
از خاورمیانــه و شــبه قــاره هنــد و مناطــق بــا باالتریــن آلودگــی
(آلودگــی حــدود  5تــا  )%10ماننــد کشــور چیــن وکشــورهای
آســیای جنــوب شــرقی ،آمــازون و مرکــز اروپــا ،تقســیم میشــود
[ .]2ایــران از نظــر آلودگــی بــه ایــن ویــروس درگــروه دوم یعنــی
آلودگــی متوســط بامیانگیــن  2-5درصــد قــرار دارد و گــزارش
شــده اســت کــه  %35ایرانیــان بــا ویــروس هپاتیــت «ب» تمــاس
داشــتهاند [ .]8پراکندگــی ویــروس هپاتیــت «ب» دراســتانهای
مختلــف کشــور متفــاوت بــوده و در محــدوده  1/3-3/8قــرار دارد.
ایــن رقــم در برخــی نقــاط کشــور ماننــد فــارس  %1و در برخــی
دیگرماننــد سیســتان و بلوچســتان  %5گــزارش شــده اســت [.]9
ایــن بیمــاری باعــث ایجــاد عــوارض جســمی و روحــی در بیمــاران
مبتــا شــده و کیفیــت زندگــی آنهــا را تحــت تأثیــر قــرار میدهــد
[ .]10کرامــت وهمــکاران بیــان میکننــد کــه بیمــاری هپاتیــت
«ب» موجــب افســردگی و اضطــراب ،ســرخوردگی و ناامیــدی در
بیمــاران میشــود و اکثــر بیمــاران مبتــا بــه هپاتیــت از لحــاظ
پیداکــردن شــغل ،توانایــی کار کــردن و مراقبــت ازخانــواده هایشــان
دچارمشــکل میشــوند وتوســط اجتمــاع وحتــی گاهــی توســط
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خانوادههایشــان طــرد میشــوند [.]11
راههــای انتقــال هپاتیــت «ب» درنقــاط مختلــف دنیــا متفــاوت اســت
و شــامل انتقــال عمــودی (انتقــال ازمادربــه جنیــن) و انتقــال افقــی
(انتقــال از طریــق تزریــق خــون وفــرآورده هــای خونــی ،تمــاس
جنســی ،تزریــق وریــدی دارو و موادمخــدر ،عفونــت بیمارســتانی،
پیونــد اعضــاء) اســت [ .]12طبــق مطالعــات انجــام شــده ،رفتارهــای
پرخطــر ماننــد مصــرف مــواد مخــدر تزریقــی و رفتارهــای جنســی
مهمتریــن عوامــل انتقــال هپاتیــت «ب» بــه شــمار میرونــد [.]13
راههــای پیشــگیری از ایــن بیمــاری درجامعــه آموزشهــای الزم
بــه گروههــای در معــرض خطــر ،واکسیناســیون و ایمــن ســازی
غیرفعــال میباشــد .مهمتریــن راه مقابلــه بــا هپاتیــت «ب»
پیشــگیری از آن اســت .امــروزه مهمتریــن روش پیشــگیری از
بیماریهــا ،آمــوزش معرفــی شــده اســت .]14[ .قابــل ذکــر اســت
کــه  85تــا  %90مرگهــای ناشــی از هپاتیــت «ب» باواکســن قابــل
پیشــگیری اســت [.]15
در ایــن مطالعــه جهــت پیشــگیری از هپاتیــت «ب» در معتادیــن از
چارچــوب تئوریــک الگــوی اعتقادبهداشــتی اســتفاده شــد .الگــوی
اعتقــاد بهداشــتی الگویــی روانشناســی اســت کــه تــاش میکنــد
رفتارهــای بهداشــتی را توضیــح داده و پیشــگویی نمایــد .ایــن الگــو
روی نگرشهــا و عقایــد افــراد (تغییــر در اعتقــادات) متمرکــز اســت
و رابطــه اعتقــادات و رفتــار را نشــان میدهــد .در حقیقــت الگــوی
اعتقــاد بهداشــتی بــه بررســی عوامــل روانــی احتمالــی مؤثــر بــر
تصمیــم افــراد میپــردازد [ .]16کارآیــی مــدل اعتقــاد بهداشــتی
بــر رفتارهــای پیشــگیری کننــده مختلــف ماننــد پذیــرش غربالگــری
ســل ،مصــرف الــکل ،حــوادث رانندگــی و کنتــرل تصــادف ،اســتفاده
از خدمــات بهداشــتی و درمانــی ،رفتــار تغذیــهای ،آســم ،مشــاوره
ژنتیــک ،ســیگار کشــیدن ،افزایــش فشــار خــون ،ارتقــای ســامتی
نارســایی قلبــی و ســامت دهــان و دنــدان ثابــت شــده اســت [.]17
پرســتاران از مهمتریــن عوامــل کلیــدی تأثیرگــذار در ایــن الگــو
هســتند .نقــش پرســتار در ایــن الگــو عبــارت اســت از آمــوزش و
مشــاوره در گروههــای در معــرض خطــر؛ کــه اهــداف آموزشــی آن
عبارتنــد از )1 :آگاهســازی در خصــوص روشــهای صحیــح محافظــت
فــردی و تغییــر در رفتــار در زمینــه رعایــت ایمنــی تزریــق و رعایــت
احتیاطــات اســتاندارد در همــه گروههــا ،امحــاء و دفــع صحیــح
وســائل مصرفــی پزشــکی  )2افزایــش آگاهــی عمــوم جامعــه در
خصــوص شــناخت بیمــاری و عالئــم آن  )3افزایــش ســطح آگاهــی
در زمینــه راههــای انتقــال بیمــاری و نحــوه پیشــگیری از آن )4
شناســایی افــراد در معــرض خطــر و افــراد آلــوده بــه هپاتیــت ب و
انجــام مداخلــه پیشــگیرانه  )5ارائــه مشــاوره مــورد نیــاز در زندانهــا و
مراکــز تــرک اعتیــاد [.]18
بونــار در ســال  2011پژوهشــی را بــه منظــور بررســی تأثیــر

خداویسی و همکاران
بکارگیــری الگــوی اعتقــاد بهداشــتی در کاهــش آســیبهای
اجتماعــی هماننــد انتقــال بیماریهــا ،بیــن معتادیــن تزریقــی
در اوهایــو و میشــیگان آمریــکا انجــام داد .براســاس یافتههــای
ایــن پژوهــش پیشــنهاد شــد کــه بــرای رفــع موانــع رفتارهــای
پیشــگیریکننده ،بــا آموزشهــای مشــابه و اســتفاده از نظریههــا
و الگوهــای دیگــر تغییــر رفتــار در ســطح فــردی و ســازمانی
برنامهریــزی شــود [ .]19زمانــی و همــکاران در ســال 1385
مطالع ـهای را بــر روی دختــران دبیرســتانی شــهر اراک بــه منظــور
ارزیابــی رابطــه اعتقــادات بهداشــتی و رفتارهــای پیشــگیری از
هپاتیــت ب انجــام دادنــد .نتایــج نشــان داد بیــن میانگیــن نمــرات
قصــد رفتــار پیشــگیری قبــل و بعــد از مداخلــه آموزشــی در گــروه
آزمــون اختــاف آمــاری معنــاداری وجــود داشــت ()P < 0/01
[ .]20همچنیــن براتــی و همــکاران در ســال  2014در مطالعــهای
بــه بررســی شــیوع و عوامــل مؤثــر بــر اســتفاده از متافتامیــن در بیــن
افــراد بالــغ در شــهر همــدان پرداختنــد .آنــان دریافتنــد کــه مجــرد
بــودن و نیــز داشــتن تحصیــات باالتــر از دبیرســتان میتواننــد
بــه عنــوان متغیرهــای مســتقل اثرگــذار بــر اســتفاده از متافتامیــن
معرفــی شــوند [ .]21جلیلیــان و همــکاران نیــز در ســال 2015
در مطالعــه خــود بــه بررســی عوامــل اجتماعــی و فــردی مؤثــر بــر
مصــرف ســیگار ،مــواد مخــدر و الــکل در بیــن دانشــجویان علــوم
پزشــکی در اصفهــان پرداختنــد .در ایــن مطالعــه نشــان داده شــد
کــه ســطح تحصیــات مــادر ،محــل زندگــی ،وضعیــت اقتصــادی و
وضعیــت طــاق والدیــن از جملــه عوامــل اثــر گــذار هســتند [.]22
بــا توجــه اینکــه معتادیــن از گروههــای آســیبپذیر در برابــر ابتــا
بــه هپاتیــت «ب» هســتند و در ســالهای اخیــر تعــداد ایــن افــراد
در شــهر همــدان افزایــش یافتــه ،پیشــگیری از ابتــا بــه ایــن بیماری
در ایــن گــروه پرخطــر حائــز اهمیــت اســت ،لــذا مطالعــه حاضــر
بــا هــدف بررســی رفتارهــای پیشــگیری کننــده از هپاتیــت «ب»
در معتادیــن بــر اســاس الگــوی اعتقــاد بهداشــتی در مرکزدولتــی
درمانــی ســومصرف مــواد مخدرســمیعی  8شــهر همــدان انجــام شــد
[.]9

از هپاتیــت «ب» بــود .روایــی پرسشــنامه توســط  10نفــر از افــراد
صاحــب نظــر بــه روش اعتبــار محتــوا تأییــد گردیــد .در ایــن مطالعــه
جهــت تعییــن پایایــی از آلفــای کرونبــاخ اســتفاده شــد و پایایــی بــا
ضریــب  0/90تأییــد شــد .همچنیــن مقــدار آلفــا بــرای حساســیت
درک شــده  ،0/728شــدت درک شــده  ،0/907منافــع درک شــده
 ،0/902موانــع درک شــده  0/944راهنمــای عمــل  0/958و
خودکارآمــدی  0/947بــود.
متغیرهــای دموگرافیــک شــامل  20ســؤال در مــورد فــرد (جنســیت،
ســن ،میــزان تحصیــات ،وضعیــت ســکونت ،وضعیــت تأهــل،
وضعیــت مالــی و ،)...ســازههای الگــوی اعتقــاد بهداشــتی شــامل
شــامل  6بخــش-1 ،حساســیت درک شــده :شــامل  6ســؤال بــا
مقیــاس لیکــرت  5تایــی ،نمــره هــر ســؤال از ( 0کامـ ً
ا مخالفــم) تــا
( 4کامـ ً
ا موافقــم) و محــدوده نمــره ( -2 ،)0-24شــدت درک شــده:
شــامل  8ســؤال ،بــا مقیــاس لیکــرت  5تایــی ،نمــره هــر ســؤال از 0
(هیــچ) تــا ( 4خیلــی زیــاد) و محــدوه نمــره ( -3 ،)0-32منافع درک
شــده :شــامل  6ســؤال ،بــا مقیــاس لیکــرت  5تایــی ،نمــره هر ســؤال
ا مخالفــم) تــا ( 4کامـ ً
از ( 0کامـ ً
ا موافقــم) و محدوهنمــره (،)0-24
 -4موانــع درک شــده :شــامل  16ســؤال ،بــا مقیــاس لیکــرت 5
ا مخالفــم) تــا ( 4کامـ ً
تایــی ،نمــره هــر ســؤال از ( 0کامـ ً
ا موافقــم)
و محــدوده نمــره ( -5 ،)0-64بخــش راهنمــای عمــل :شــامل 10
ســؤال ،بــا مقیــاس رتب ـهای  1تــا  3گزین ـهای ،نمــره هــر ســؤال از
( 0خیــر) تــا ( 2بلــی) و محــدوده نمــره ( -6 ،)0-30خودکارآمــدی:
شــامل  10ســؤال ،بــا مقیــاس لیکــرت  5تایــی ،نمــره هــر ســؤال از
ا مخالفــم) تــا ( 4کامـ ً
( 0کامـ ً
ا موافقــم) و محــدوده نمــره (،)0-40
و رفتارهــای پیشــگیری کننــده از هپاتیــت ب شــامل  4ســؤال بــا
چهــار دامنــه پاســخ از  0تــا  ،16بدیــن معنــی کــه نمــره باالتــر بــه
معنــی رفتارپیشــگیرانه یــا بهداشــتی و نمــرات پایینتــر بــه معنــی
رفتــار غیرپیشــگیرانه میباشــد .الزم بــه ذکــر اســت پرسشــنامهها
بــه صــورت خودگــزارش دهــی توســط معتادیــن تکمیــل گردیــد.
اطالعــات جمــع آوری شــده وارد نــرم افــزار  SPSSویراســت 22
شــد و بــا اســتفاده از شــاخصهای آمــار توصیفــی شــامل فراوانــی
(درصــد) ،میانگیــن ،انحــراف معیــار و جــداول توصیــف گردیــد .بــه

روش کار
پژوهـــش حاضـــر ،مطالـــعهای توصیفـــی از نوع مقطعی بــود .جامعه
مــورد بررســی ،کلیــه معتادیــن دارای پرونــده در مرکــز دولتــی
درمــان ســوء مصــرف مــواد مخــدر ســمیعی  8شــهر همــدان بــود.
نمونــه گیــری بــه روش سرشــماری انجــام شــد و تمامــی  135نفــر
مــرد مراجعــه کننــده ،شــرایط ورود بــه مطالعــه را داشــتند.
ابــزار گــردآوری اطالعــات در ایــن پژوهــش ،پرسشــنامه  80ســوالی
محقــق ســاخته شــامل ســه بخــش متغیرهــای دموگرافیــک،
ســازههای الگــوی اعتقــاد بهداشــتی و رفتارهــای پیشــگیری کننــده

منظــور تعییــن همبســتگی بیــن ســازهها و رفتارهــای پیشــگیرانه از
هپاتیــت ب از ضریــب همبســتگی اســپیرمن اســتفاده شــد .همچنین
رابطــه بیــن متغیرهــای جمعیــت شــناختی و نمــره رفتــار پیشــگیرانه
بــا اســتفاده از ضریــب همبســتگی اســپیرمن و تــی تســت مســتقل
تحلیــل گردیــد .ســطح معنــیداری در تمــام آزمونهــای آمــاری
کمتــر از  0/05در نظــر گرفتــه شــد.
یافتهها
نتایــج مطالعــه حاضــر نشــان داد میانگیــن ســن افــراد مــورد مطالعــه
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در زمــان پژوهــش  38/65 ± 10/52ســال و میانگیــن ســن افــراد در
زمــان شــروع مصــرف مــواد مخــدر  19/37 ± 5/85ســال بــود90 .
نفــر ( )%68باســواد زیردیپلــم 78 ،نفــر ( )%63/4مجــرد 55 ،نفــر
( )%42/3بــا والدیــن خــود زندگــی میکننــد 75 ،نفــر ()%56/8
بیــکار 79 ،نفــر ( )%71/8دارای درآمــد کمتــر از پانصــد هــزار

تومــان 38 ،نفــر ( )%31/7دارای ســابقه اعتیــاد در خانــواده و 15
نفــر ( )%12/2دارای ســابقه هپاتیــت در خانــواده بودنــد (جــدول 1
بــا ایــن توضیــح کــه ســن فعلــی و ســن افــراد در زمــان شــروع مــواد
مخــدر بصــورت پیوســته در نظــر گرفتــه شــده اســت و بــه همیــن
دلیــل در ایــن جــدول نوشــته نشــده اســت).

جدول  :1ویژگیهای جمعیت شناختی معتادان و رابطه آنها با رفتارهای پیشگیری از هپاتیت ب
متغیر

سطح تحصیالت (آزمون همبستگی)
بیسواد
باسواد زیردیپلم
با سواد دیپلم و باالتر

وضعیت تاهل
مجرد
متاهل
مطلقه/بیوه

فراوانی
15
90
27

درصد
11
68
21

1/967

*

78
38
7

وضعیت سکونت
تنها
همراه با والدین
همرا با همسر و فرزند
بیخانمان

0/850
34
55
19
22

*

نوع اولین ماده مخدر مصرفی
تریاک
هروئین
کراک
مواد توهم زا
حشیش

75
21
5
31

56/8
15/9
3/8
23/4

79
21
7
3

71/8
19/1
6/4
2/7

0/071

0/274

*

سابقه اعتیاد در خانواده
بله
خیر

72
20
4
17
5

61/0
16/9
3/4
14/4
4/2

38
82

31/7
68/3

-1/009

سابقه ابتال به هپاتیت در خانواده
12/2
15
بله
87/8
108
خیر
مغایرت جمع کل با تعدادکل نمونهها به این علت است که بعضی از سؤاالت از سوی افراد نمونه بدون پاسخ بودهاند.
* مقادیر  P valueبا استفاده از آزمون  ANOVAمحاسبه شده است.
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0/442

26/1
42/3
14/6
16/9
0/853

سطح درآمد ( آزمون همبستگی)
کمتر ازپانصد هزار تومان
پانصد هزار تا نهصد و نود و نه هزار تومان
يك ميليون تا يك ميليون و نهصد و نود و نه هزار تومان
بیش از دو ميليون تومان

0/104

63/4
30/9
5/7

*

وضعیت شغلی
بیکار
کارگر
کارمند
آزاد

آماره آزمون
1/213

P value
0/297

-1/589

0/558

0/462

0/948

0/314

0/129

خداویسی و همکاران

بــر اســاس یافتههــا؛ میانگیــن نمــره کســب شــده در هــر
یــک از ســازهها عبارتنــد از :حساســیت درک شــده ± 4/95
( 9/23حداکثــر نمــره قابــل اکتســاب  ،)24شــدت درک شــده
( 20/24 ± 9/16حداکثــر نمــره قابــل اکتســاب  ،)32منافــع
درک شــده ( 11/40±6/47حداکثــر نمــره قابــل اکتســاب ،)24
موانــع درک شــده ( 21/87 ± 12/56حداکثــر نمــره قابــل
اکتســاب  ،)64راهنمابــرای عمــل ( 10/05 ± 7/27حداکثــر
نمــره قابــل اکتســاب  ،)20خودکارآمــدی 18/73 ± 11/58
(حداکثــر نمــره قابــل اکتســاب  )40و رفتارهــای پیشــگیری
کننــده از هپاتیــت «ب» ( 4/01 ± 2/92حداکثــر نمــره قابــل
اکتســاب  )16بــود (جــدول .)2
طبــق نتایــج آزمــون همبســتگی اســپیرمن ارتبــاط معنـیداری
بیــن نمــره رفتارهــای پیشــگیری کننــده از هپاتیــت «ب» بــا
ســن ( )r = -0/070 ،P < 0/05و بــا ســن در زمــان شــروع
مصــرف مــواد مخــدر ( )r = -0/055 ،P < 0/05وجــود نداشــت.
آزمــون همبســتگی اســپیرمن نیــز ارتبــاط معنــی داری بیــن
رفتارهــای پیشــگیری کننــده از هپاتیــت «ب» بــا ســطح
تحصیــات ( ،)r = 0/037 ،P < 0/05ســطح درآمــد (0/05
<  )r = 0/071 ،Pنشــان نــداد .آزمــون آنالیــز واریانــس نیــز
ارتبــاط معنــی داری بیــن رفتارهــای پیشــگیری کننــده از

هپاتیــت «ب» بــا شــغل ( )P < 0/05و نــوع مــاده مخــدر
مصرفــی ( )P < 0/05نشــان نــداد .ارتبــاط نمــره رفتارهــای
پیشــگیری کننــده از هپاتیــت «ب» بــا وضعیــت تأهــل نیــز
معنــی دار نبــود (( )P < 0/05جــدول  .)1در ایــن مطالعــه
همبســتگی معنــاداری بیــن نمــره رفتارهــای پیشــگیری
کننــده از هپاتیــت «ب» بــا هــر یــک از ســازهها ()P < 0/05
وجــود نداشــت (جــدول .)3
بحث

مطالعــه حاضــر توصیفــی -مقطعــی ،روی  135نفــر مــرد از
معتادیــن مراجعــه کننــده بــه مرکــز دولتــی درمــان ســومصرف
مــواد مخــدر ســمیعی  8در ســال  1393انجــام شــد .در
مطالعــه حاضــر ،بیشــترین مــاده مخــدر مصرفــی تریــاک بــا
 61درصــد بــود .در مطالعــه امیـنزاده و آقــازاده نیــز بیشــترین
مــواد مخــدر مصرفــی شــامل تریــاک خوراکــی و استنشــاقی
بــود [ .]18میانگیــن ســنی معتادیــن  38/65 ± 10/52ســال
بــود و تمــام افــراد مطالعــه مــرد بودنــد .در مطالعــه قاســمیان
و همــکاران  97/7درصــد معتادیــن مــرد و میانگیــن ســنی
آنهــا  38/65 ± 10/52ســال بــود [ .]19در مطالعــه امیـنزاده
و آقــازاده نیــز میانگیــن ســنی  34/4 ± 9/6ســال گــزارش

جدول  :2میانگین و انحراف معیار سازههای مدل اعتقاد بهداشتی رفتارهای پیشگیری از هپاتیت ب
میانگین

انحراف معیار

سازه
حساسیت درک شده

9/23

4/95

شدت درک شده

20/24

9/16

منافع درک شده

11/40

6/47

موانع درک شده

21/87

12/56

راهنما برای عمل

10/05

7/27

خودکارآمدی

18/73

11/58

رفتارهای پیشگیری کننده از هپاتیت ب

4/01

2/92

جدول  :3همبستگی بین سازههای مدل اعتقاد بهداشتی با رفتارهای پیشگیری از هپاتیت ب
همبستگی

P value

سازه
حساسیت درک شده

0/038

0/713

شدت درک شده

0/106

0/308

منافع درک شده

0/134

0/200

موانع درک شده

-0/024

0/821

راهنما برای عمل

0/192

0/064

خودکارآمدی

0/139

0/183
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شــد و تمــام معتادیــن مــرد بودنــد [ .]23در مطالعــه حاضــر
 33/8درصــد از معتادیــن ســابقه اســتفاده از ســرنگ مشــترک
را ذکــر کردنــد .همســو بــا ایــن مطالعــه در مطالعــه قاســمیان و
همــکاران ســابقه اســتفاده از ســرنگ مشــترک در میــان معتادین
 50درصــد گــزارش شــده اســت [.]24
طبــق نتایــج مطالعــه در بخــش ســازه حساســیت درک شــده
شــرکت کننــدگان بــا کســب میانگیــن  9/23 ± 4/95بــه
میــزان  49/13درصــد ،از حداکثــر نمــره قابــل اکتســاب را
کســب نمودنــد کــه امتیــاز متوســطی اســت .میــزان حساســیت
درک شــده در مــورد هپاتیــت ب ،در مطالعــه گریــس کــه روی
مهاجریــن ویتنامــی انجــام شــده بــود نیــز در حــد متوســط بــود
[ .]25در مطالعــه باقیانــی مقــدم میــزان حساســیت درک شــده
دختــران دبیرســتانی شــهر یــزد در خصــوص بیمــاری ایــدز
 66/21در صــد کل امتیــاز قابــل اکتســاب بــود [ .]26در بخــش
ســازه شــدت درک شــده شــرکت کننــدگان بــا کســب میانگیــن
 20/24 ± 9/16بــه میــزان  69/37در صــد از حداکثــر نمــره
قابــل اکتســاب را کســب نمودنــد کــه امتیــاز قابــل قبولــی اســت.
در مطالعــه باقیانــی مقــدم و همــکاران میــزان خطــر درک شــده
مدیــران بهداشــتی در خصــوص هپاتیــت «ب» بســیار بــاال بــوده
و توانســتند  97/31درصــد از نمــره کل قابــل اکتســاب را کســب
کننــد [.]27
معتادیــن مــورد مطالعــه در ســازه منافــع درک شــده بــا کســب
میانگیــن  11/40 ± 6/47بــه میــزان  56/26درصــد از حداکثــر
نمــره قابــل اکتســاب را کســب نمودنــد ،کــه در ســطح قابــل
قبولــی بــود .میــزان منافــع درک شــده دختــران دبیرســتانی
شــهر یــزد در خصــوص بیمــاری ایــدز در مطالعــه باقیانــی مقــدم
 75/41درصــد بــود [.]26
موانــع درک شــده ،مهمتریــن بخــش الگــوی اعتقــاد بهداشــتی
اســت [ .]28مظلومــی در مطالعــه خــود نشــان داد ،هــر چــه
درک فــرد از خطــر یــک بیمــاری ،کــم باشــد موانــع درک شــده
افزایــش مییابــد [ .]29معتادیــن در ایــن بخــش بــا کســب
میانگیــن نمــره  21/87 ± 12/56بــه میــزان  45/76درصــد از
حداکثــر نمــره قابــل اکتســاب را کســب نمودنــد کــه امتیــاز
پایینــی اســت .در مطالعــه دهقانــی تفتــی و همــکاران ،شــرکت
کننــدگان در ســازه موانــع درک شــده بــه میــزان  53/4درصــد از
حداکثــر نمــره قابــل اکتســاب را کســب نمودنــد ،و موانــع درک
شــده آنهــا در رابطــه بــا بیمــاری هپاتیــت ب و پیشــگیری از آن
ماننــد مطالعــه حاضــر در ســطح نســبتاً پایینــی بــود [.]30
در بخــش ســازه راهنمــا بــرای عمــل بــا کســب میانگیــن نمــره
 10/05 ± 7/27بــه میــزان  64/8درصــد از حداکثــر نمــره
قابــل اکتســاب را کســب نمودنــد کــه امتیــاز متوســطی اســت.
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در مطالعــه باقیانــی مقــدم میــزان منافــع درک شــده دختــران
دبیرســتانی شــهر یــزد در خصــوص بیمــاری ایــدز  59/06درصــد
کل امتیــاز قابــل اکتســاب بــود ،کــه تقریبــاً هــم ســطح بــا
مطالعــه حاضــر بــود [ .]26ســازه خودکارآمــدی از ایــن جهــت
کــه میتوانــد ارتبــاط قــوی بــا بــروز رفتــار داشــته باشــد ،بایــد
مــورد توجــه قــرار گیــرد چــرا کــه اطــاع از انجــام و علــل انجــام
آن رفتــار بــه تنهایــی کافــی نیســت ،بلکــه بایــد فــرد بــرای انجام
یــک رفتــار خــود را توانــا بدانــد [ ،]31در ســازه خودکارآمــدی
افــراد مــورد مطالعــه بــا کســب میانگیــن نمــره 18/73 ± 11/58
بــه میــزان  55/72درصــد از حداکثــر نمــره قابــل اکتســاب را
کســب کردنــد کــه امتیــاز متوســطی اســت .در مطالعــه باقیانــی
مقــدم نیــز میــزان خودکارآمــدی دختــران دبیرســتانی شــهر
یــزد در خصــوص بیمــاری ایــدز  50/80درصــد کل امتیــاز قابــل
اکتســاب بــود ،کــه تقریب ـاً هــم ســطح بــا مطالعــه حاضــر بــود
[.]26
معتادیــن در بخــش رفتارهــای پیشــگیری کننــده از هپاتیــت
«ب» بــا کســب میانگیــن نمــره  4/01 ± 2/92از حداکثــر ،16
امتیــاز پایینــی را کســب کردنــد .امتیــاز شــرکت کننــدگان در
مطالعــه دهقانــی تفتــی و همــکاران نیــز در بخــش رفتارهــای
پیشــگیری کننــده از بیمــاری هپاتیــت «ب» ماننــد ایــن مطالعــه
نســبتاً پاییــن بــود [.]30
نتایــج ایــن پژوهــش نشــاندهنده همبســتگی مســتقیم بیــن
تمــام ســازهها بــه جــز ســازه موانــع درک شــده بــا رفتارهــای
پیشــگیری کننــده از هپاتیــت «ب» بــود .اگرچــه بــه لحــاظ
آمــاری معنیدارنبــود ،باتوجــه بــه فــرض الگــوی اعتقــاد
بهداشــتی ،احتمــال اینکــه فــرد عملــی را درخصــوص ســامتی
خــود انجــام دهــد ،بــه حساســیت درک شــده ،شــدت درک
شــده ،منافــع درک شــده در مقابــل موانــع انجــام رفتار بهداشــتی
بســتگی دارد [.]25
محدودیــت مطالعــه حاضــر ،جم ـعآوری دادههــا از طریــق خــود
گزارشدهــی اســت .علیرغــم ایــن محدودیــت ،نتایــج مطالعــه
حاضــر نشــان داد عقایــد معتادیــن شهرســتان همــدان در برخــی
بخشهــای الگــوی اعتقــاد بهداشــتی در خصــوص بیمــاری
هپاتیــت «ب» پاییــن بــود ،بنابرایــن بــا توجــه بــه اهمیــت و
ضــرورت آمــوزش مــداوم در خصــوص پیشــگیری و مقابلــه بــا
انتقــال بیمــاری در میــان معتادیــن بــه علــت وجــود شــرایط
مخاطــره آمیــز متعــدد پیرامــون ایــن افــراد ،آمــوزش از طریــق
برگــزاری دورههــای بازآموزی و آشــنایی با مســائل و نحــوه برخورد
بــا بیمــار و مراقبــت از آنــان توســط کارکنــان بهداشــتی خصوصـاً
پرســتاران کــه از عوامــل کلیــدی تأثیــر گــزار در آموزش و مشــاوره
در گروههــای در معــرض خطــر میباشــند ،پیشــنهاد میگــردد.

خداویسی و همکاران
سپاسگزاری

ایــن مقالــه بخشــی ازپایــان نامــه مقطــع کارشناســی ارشــد
پرســتاری بهداشــت جامعــه تحــت عنــوان «تأثیرآمــوزش
براســاس الگــوی اعتقــاد بهداشــتی بــر رفتارهــای پیشــگیری
کننــده از هپاتیــت «ب» در معتادیــن مراجعــه کننــده بــه
»8 مرکــز دولتــی درمــان ســومصرف مــواد مخــدر ســمیعی
 اســت کــه بــا حمایــت معاونــت تحقیقــات و9313 در ســال
فنــاوری دانشــگاه علــوم پزشــکی و خدمــات بهداشــتی درمانــی
 ایــن مطالعــه بــا شناســه.) اجــرا شــد9403051115( همــدان
 مــوردUMSHA.REC.1394.39 اختصاصــی کمیتــه اخــاق
تأییــد کمیتــه اخــاق در پژوهــش دانشــگاه علــوم پزشــکی
.همــدان قــرار گرفــت

نتیجه گیری

بــا توجــه بــه نتایــج ایــن مطالعــه در مــورد پاییــن بــودن نمــرات
شــرکت کننــدگان در ســازههای الگــوی اعتقــاد بهداشــتی و
رفتــار پیشــگیری کننــده از هپاتیــت ب و وجــود شــرایط مخاطره
 بــه نظــر میرســد برنامههــای،آمیــز متعــدد پیرامــون معتادیــن
آمــوزش بهداشــت براســاس الگــوی اعتقــاد بهداشــتی توســط
متولیــان بخــش بهداشــت و درمــان خصوص ـاً پرســتاران بتوانــد
در پیشــگیری از ابتــا بــه هپاتیــت «ب» در معتادیــن مؤثــر واقــع
.گــردد
تضاد منافع

.در این مطالعه تضاد منافع وجود ندارد
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Abstract
Introduction: Hepatitis B is a major global health problem. Injecting drug users are at
high risk of hepatitis B and the majority of cases with hepatitis B are among this group. The
Keywords:
purpose of this survey was to study the preventive behaviors of hepatitis B based on Health
Health Belief Model
Belief Model among addicts affiliated to Hamedan.
Drug Addiction
Methods: This was a descriptive cross-sectional study on 135 male addicts selected as
Hepatitis B
research units. The data collection tool was a questionnaire designed based on Health
Belief Model and preventive behaviors of hepatitis B. The validity of the questionnaire
How to Cite this Article:
was determined by content validity method and its reliability was assessed by Cronbach’s
Khodaveisi M, Salehikha M,
Bashirian S, Karami M. Study of alpha. The collected data was analyzed statically by Pearson’s correlation test, Spearman’s
Preventive Behaviors of Hepatitis correlation test and t-test with SPSS version 22.
B Based on Health Belief Mod- Results: The mean age of subjects was 10.52 ± 38.65 years. The mean mark in each structure
el among Addicts Affiliated to was as follows; perceived susceptibility: 4.95 ± 9.23 (maximum 24), perceived severity:
Hamedan. Sci J Hamadan Nurs 9.16 ± 20.24 (maximum 32), perceived benefits: 6.47 ± 11.40 (maximum 24), perceived
Midwifery Fac. 2016;24(2):129137. DOI: 10.20286/nmj-24028 barriers: 12.56 ± 21.87 (maximum 64), cue to action: 7.27 ± 10.05 (maximum 30), selfefficacy: 11.58 ± 18.73 (maximum 40), behaviors: 2.92 ± 4.01 (maximum 16). There was
© 2016 Scientific Journal of Hamadan no significant correlation between the variables and behavior (P > 0.001). There was no
Nursing & Midwifery Faculty
significant relationship between age, level of education, income, occupation, marital status
and preventive behaviors of hepatitis B (P > 0.001).
Conclusions: Considering risky circumstances, educating drug users is important and
necessary for the prevention of hepatitis B. Health education programs, therefore, are
recommended to prevent hepatitis B in addicts.

