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Abstract
Background and Objectives: Influenza is one of the most common
infectious diseases, which its pandemics has so far caused mortality
and heavy losses several times in developing countries. This research
aimed to determine the predictors of preventive behaviors of influenza
A (H1N1) based on Health Belief Model among Jiroft people.
Methods: This descriptive cross-sectional study was conducted on 400
individuals of Jiroft city in 2016. Samples were selected using cluster
sampling. Data were collected by a researcher-made questionnaire
based on Health Belief Model. Data were analyzed using Pearson
correlation coefficient and linear regression.
Results: Among the preventive behaviors of H1N1, regular hand
washing with water and soap (58% always, 24.2% often) and covering
mouth and nose while coughing or sneezing (51% always, 27.5%
often), had the highest frequency. There was a significant positive
correlation between behavior and knowledge (r=0.206, p=0.001),
benefits (r=0.308, p=0.001), susceptibility (r=0.130, p=0.009), and
perceived severity (r=0.248, p=0.001). The Health Belief Model
constructs predicted 15% of variance of preventive behaviors of H1N1
influenza, among which, perceived benefits (β=0.233) was the most
powerful predictor.
Conclusion: The findings of this study showed the application of
Health Belief Model in prediction of H1N1 influenza preventive
behaviors, although weak, thus, this model can be used, with emphasis
on perceived benefits, in developing educational programs and
intervention techniques to change attitudes and behaviors of people in
this area.
Keywords: Influenza A Virus; Influenza A Virus, H1N1 Subtype;
Health Belief Model; Behavior.
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بررسی پیشبینیکنندههای رفتارهای پیشگیریکننده از بیماری آنفلوانزا نوع (H1N1) A

در مردم شهر جیرفت ،براساس الگوی اعتقاد بهداشتی
5

حسن رضاییپندری ،1سیدمحمد میرخلیلی ،*2محمدعلی مروتی شریفآباد ،3جمشید آیتاللهی ،4حسین فالحزاده
1مرکز تحقیقات سالمت سالمندی،

چکیده

دانشکده بهداشت ،دانشگاه علوم پزشکی

زمینه و هدف :آنفلوانزا ،یکی از شایعترین بیماریهای عفونی است که تاکنون چندینبار

شهید صدوقی یزد ،یزد ،ایران.
2گروه آموزش بهداشت و ارتقای
سالمت ،دانشگاه علوم پزشکی شهید
صدوقی یزد ،پردیس بینالملل ،یزد،
ایران.
3گروه آموزش بهداشت و ارتقای
سالمت ،دانشکده بهداشت ،دانشگاه
علوم پزشکی شهید صدوقی یزد ،یزد،

بهصورت پاندمی موجب مرگومیر و وارد آوردن خسارات زیاد ،در کشورهای در حال توسعه
شده است .این پژوهش با هدف تعیین پیشبینیکنندههای رفتارهای پیشگیریکننده از بیماری
آنفلوانزا نوع  Aدر مردم شهر جیرفت براساس الگوی اعتقاد بهداشتی صورت گرفت.
روش بررسی :این مطالعه به روش توصیفی  -تحلیلی (مقطعی) بر روی  400نفر از مردم
شهرستان جیرفت در سال  1395انجام شد .نمونهها بهصورت نمونهگیری خوشهای انتخاب شدند.
اطالعات با استفاده از پرسشنامه محققساخته مبتنی بر الگوی اعتقاد بهداشتی ،جمعآوری شدند.
دادهها به کمک آزمونهای ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون خطی تجزیه و تحلیل شدند.

ایران.

یافتهها :از بین رفتارهای پیشگیریکننده از ابتال به بیماری آنفلوانزا نوع A؛ شستن دستها با آب

4گروه بیماریهای عفونی ،دانشکده

و صابون بهطور منظم ( %58همیشه و  %24/2اغلب) و پوشاندن دهان و بینی هنگام سرفه و عطسه

پزشکی ،دانشگاه علوم پزشکی شهید

( %51همیشه و  %27/5اغلب) دارای بیشترین فراوانی بود .بین رفتار با آگاهی (،r=0/206

صدوقی یزد ،یزد ،ایران.

 ،)p=0/001منافع ( ،)p=0/001 ،r=0/308حساسیت ( )p=0/009 ،r=0/130و شدت درکشده

5گروه آمار و اپیدمیولوژی ،دانشکده

( ،)p=0/001 ،r=0/248همبستگی مثبت و معنیداری وجود داشت .سازههای الگوی اعتقاد

بهداشت ،دانشگاه علوم پزشکی شهید

بهداشتی در مجموع توانستند  %15از واریانس رفتارهای پیشگیریکننده از بیماری آنفلوانزا را

صدوقی یزد ،یزد ،ایران.

پیشبینی کنند که در این میان ،منافع درکشده ( ،)𝞫=0/233قویترین پیشبینیکننده بود.

*

نویسنده مسئول مکاتبات:

نتیجهگیری :یافتههای این مطالعه ،کاربرد الگوی اعتقاد بهداشتی را در پیشبینی رفتارهای

سیدمحمد میرخلیلی ،گروه آموزش

پیشگیریکننده از ابتال به آنفلوانزا نوع  Aهرچند ضعیف ،نشان داده است که میتوان از این الگو

بهداشت و ارتقای سالمت ،دانشگاه علوم

با تأکید بر منافع درکشده در تدوین برنامههای آموزشی و تکنیکهای مداخلهای جهت تغییر

پزشکی شهید صدوقی یزد ،پردیس

نگرش و رفتار مردم در این زمینه استفاده کرد.
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مقدمه

اقدامات پیشگیرانه مانند آموزش ،ارتقای سطح آگاهی و

بیماری آنفلوانزا ،یکی از شایعترین بیماریهای عفونی در دستگاه

مهارتهای پیشگیریکننده مردم برای حفاظت فردی در برابر این

تنفسی است که باعث ابتال تعداد زیادی از افراد و در پی آن

بیماری ،یکی از مهمترین استراتژیهای ضروری برنامه پیشگیری

مرگومیر آنان میشود ( .)1ویروس آنفلوانزا دارای سه تیپ ،A

و کنترل بیماری آنفلوانزا است .انتخاب یک الگو برای آموزش

 Bو  Cبوده که تیپ  Aسبب ایجاد همهگیریها و جهانگیریهای

بهداشت ،اولین گام در فرآیند برنامهریزی هر برنامه آموزش

متعددی در چندسال گذشته شده است ( .)3،2ایجاد تغییرات

بهداشت بوده و الگوی مناسب ،برنامه را در مسیر صحیح و در

ژنتیکی بهصورت شیفت و دریفت در این ویروس ،بیش از هر

جهت حرکت صحیح نگه میدارد .یکی از الگوهای آموزشی

ویروس دیگری است که این تغییرات سبب شده تا بشر مجبور به

مطرح در آموزش بهداشت ،الگوی اعتقاد بهداشتی است .این

تولید واکسن ساالنه علیه این ویروس گردد ( .)4بیماری آنفلوانزا

الگو بر این تأکید دارد که چگونه ادراک فرد ،ایجاد انگیزه و

تاکنون چندینبار بهصورت پاندمی آشکار شده است .اولین

حرکت کرده و سبب ایجاد رفتار در او میشود .بهطورکلی ،این

پاندمی آنفلوانزا ) A (H1N1جدید در قرن بیست و یکم در اوایل

الگو بر روی تغییر در اعتقادات تمرکز داشته و تغییر در اعتقادات

فروردین سال ( 1388مارس سال  )2009در مکزیک اتفاق افتاد و

نیز منجر به تغییر در رفتار میگردد ( .)15براساس این الگو ،برای

موجب گسترش در سراسر جهان و ایجاد صدمات جانی و مالی

اتخاذ عملکردهای پیشگیریکننده ،افراد باید نخست در برابر

گستردهای شد ( .)4-8براساس گزارش سازمان جهانی بهداشت

مسئله ،یعنی ابتال به بیماری آنفلوانزا احساس خطر کرده

در نوامبر سال  ،2016بین  3-5میلیون نفر در سراسر جهان به این

(حساسیت درکشده) ،سپس عمق این خطر و جدی بودن

بیماری مبتال و  250-500هزار نفر در اثر بیماری فوت کردند (.)9

عوارض مختلف آن را در ابعاد جسمی ،روانی ،اجتماعی و

در مکزیک بهعنوان نقطه شروع پاندمی ،نزدیک به  200000مورد

اقتصادی خود درک کنند (شدت درکشده) ،همچنین با عالئم

مثبت آنفلوانزا  Aبه همراه  2000مورد مرگومیر ( ،)7همچنین

مثبتی که از محیط اطراف یا محیط داخلی خود میگیرند

میزان کشندگی در هندوستان ( ،)%11گواتماال ( )%7/2و برزیل

(راهنمای عمل) ،مفید و قابلاجرا بودن برنامه پیشگیری از آنفلوانزا

()%8/1گزارش گردید ( .)10ایران نیز از گزند این پاندمی در امان

را باور کنند (منافع درکشده) و عوامل بازدارنده از اقدام به عمل

نماند ( ،)2و اولین مورد آنفلوانزای نوع  (H1N1) Aدر  26خرداد

را نیز کمهزینهتر از فواید آن بیابند (موانع درکشده) تا در

سال ( 1388سال  )2009تأیید ( )11،10و در فاصله  4ماه مجموعاً

نهایت ،به عملکرد پیشگیریکننده از بیماری آنفلوانزا اقدام کنند

 3672مورد بیمار مبتال به آنفلوانزای  Aبا میزان مرگومیر کمتر از

( .)16این پژوهش با هدف بررسی پیشبینیکنندههای رفتارهای

 140( %3نفر) گزارش شد ( .)7،1شایعترین عالئم بالینی آنفلوانزا

پیشگیریکننده از بیماری آنفلوانزا نوع  Aدر مردم شهر جیرفت

(در آغاز پاندمی سال  )2009تب ،سرفه ،گلودرد ،کسالت و

براساس الگوی اعتقاد بهداشتی صورت گرفت.

سردرد بود .هرچند اسهال ،تهوع و استفراغ در آنفلوانزای فصلی به
نسبت رخ میدهد ،ولی در آنفلوانزای جدید با شیوع بیشتری دیده

روش بررسی

شد ( .)13،12مهمترین راه انتقال ویروس در محیطهای پرجمعیت

این مطالعه از نوع توصیفی  -تحلیلی بهصورت مقطعی در سال

از طریق هوا (ریزقطرههای تنفسی) میباشد .این ویروس را

 1395در شهر جیرفت انجام شد .حجم نمونه الزم طبق فرمول (با

میتوان از  24ساعت قبل از شروع عالئم در ترشحات دستگاه

سطح اطمینان  ،%95نسبت  0/5و خطای برآورد  0/05واحد)400 ،

تنفسی فرد آلوده شناسایی کرد ( ،)2و تا بیش از  5روز پس از

نفر محاسبه گردید .روش نمونهگیری بهصورت خوشهای بود؛

شروع بیماری ،قابلیت انتقال بیماری وجود دارد (.)14

بدین ترتیب که شهر جیرفت به  20خوشه تقسیم و از هر خوشه 20
نمونه در مطالعه شرکت داده شدند .معیارهای ورود به مطالعه
شامل :تمایل به شرکت در مطالعه ،ساکن بودن در شهر جیـرفت و
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داشتن سن باالی  18سال بود .معیارهای خروج عبارت بودند از:

مقیاس رفتارهای پیشگیریکننده شامل  7سؤال و محدوده نمره

افراد مبتال به یک بیماری شدید ،سالمندان ناتوان ،کمحافظه و

قابلاکتساب  7-35بود 5 .گزینه (هیچ وقت ،بهندرت ،گاهی

عدم رضایت اعضای خانواده فرد (جهت شرکت در مطالعه).

اوقات ،اغلب ،همیشه) برای پاسخگویی به این سؤاالت تعیین

قبل از تکمیل پرسشنامه ،در مورد هدف از مطالعه و استفاده از

گردید و به هریک از پاسخها به ترتیب امتیاز  1-5داده شد .روایی

نتایج آن توضیح کافی داده شد ،سپس رضایت افراد جهت

پرسشنامه مذکور از طریق پانل خبرگان (متخصصین آموزش

شرکت در مطالعه بهصورت شفاهی اخذ گردید و کسانیکه تمایل

بهداشت و بیماریهای عفونی) انجام شد؛ به این صورت که

به شرکت در مطالعه نداشتند ،از مطالعه حذف شدند .ابزار

پرسشنامه مربوطه برای  5متخصص آموزش بهداشت و ازتقای

گردآوری اطالعات ،پرسشنامهای محققساخته مشتمل بر

سالمت ،همچنین  5متخصص بیماریهای عفونی ،ارسال و بعد از

متغیرهای دموگرافیک و سؤال مربوط به سازههای الگوی اعتقاد

دریافت نظرات آنها ،در پرسشنامه لحاظ گردید .جهت انجام

بهداشتی بود که از طریق خودگزارشدهی و مصاحبه با

پایایی ،یک مطالعه پایلوت بر روی  20نفر از مردم شهرستان

شرکتکنندگان تکمیل شد.

جیرفت انجام و آلفای کرونباخ سازههای الگو بین 0/67-0/82

بخش اول پرسشنامه از اطالعات دموگرافیک (سن ،جنس ،شغل،

برای حساسیت درکشده ( ،)0/70شدت درکشده (،)0/74

تحصیالت) تشکیل میشد و بخش دوم شامل سازههای الگوی

منافع ( )0/67موانع ( )0/82و رفتار ( )0/80محاسبه گردید .دادهها

اعتقاد بهداشتی به شرح زیر بود:

با استفاده از نرمافزار  SPSSنسخه  ،18شاخصهای مرکزی و

مقیاس آگاهی شامل  11سؤال با طیف نمره  0-30که به پاسخ

پراکندگی ،ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون خطی تجزیه و

درست امتیاز یک و به پاسخهای غلط امتیاز صفر تعلق میگرفت.

تحلیل شدند.

مقیاس حساسیت درکشده شامل  5سؤال با طیف نمره  5-15بود.
برای پاسخگویی به این سؤاالت 3 ،جواب (مخالفم ،نظری ندارم،

یافتهها

موافقم) تعیین گردید که برای هریک از آنها به ترتیب امتیاز 1-3

بیشترین فراوانی متغیر سن در آزمودنیها مربوط به گروه سنی

در نظر گرفته شد .مقیاس شدت درکشده شامل  6سؤال با دامنه

 20-29سال با فراوانی  %24/8برآورد شد که فراوانی هر دو جنس

امتیازات قابلاکتساب  6-18بود .برای پاسخگویی به این سؤاالت،

مرد و زن یکسان بود .از لحاظ سطح تحصیالت ،تحصیالت

سه جواب (مخالفم ،نظری ندارم ،موافقم) تعیین گردید که برای

دانشگاهی با فراوانی  ،%43/2بیشترین فراوانی را داشت .از بین

هریک از آنها به ترتیب امتیاز  1-3در نظر گرفته شد .مقیاس

شرکتکنندگان در مطالعه نیز  %10سابقه ابتال به آنفلوانزا را

منافع درکشده شامل  6سؤال بود .سه گزینه (مخالفم ،نظری

گزارش کردند.

ندارم ،موافقم) برای پاسخگویی به این سؤاالت تعیین گردید و به
هریک از پاسخها به ترتیب امتیاز  1-3داده شد .دامنه امتیازات
قابلاکتساب برای این سازه ،بین  6-18در نظر گرفته شد .مقیاس
موانع درکشده شامل  7سؤال با طیف نمره  7-21بود .سه گزینه
(مخالفم ،نظری ندارم ،موافقم) برای پاسخگویی به این سؤاالت
تعیین گردید و به هریک از پاسخها به ترتیب امتیاز  1-3داده شد.
مقیاس راهنما برای عمل شامل  7سؤال با طیف  0-7بود .برای
پاسخگویی به این سؤاالت  2گزینه (بلی ،خیر) تعیین گردید که
برای هریک از آنها به ترتیب امتیاز  1و صفر در نظر گرفته شد.
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جدول شماره  :1توزیع فراوانی متغیرهای دموگرافیک در افراد مورد مطالعه
متغیر

حالت

سن

زیر  20سال

98

 20-29سال

99

 30-39سال

91

22/8

 40-49سال

66

16/5

 50سال و باالتر

46

11/5

کل

400

100

مرد

200

50

جنس

تعداد

درصد
24/5
24/8

زن

200

50

کل

400

100

متاهل

220

55

مجرد

180

45

کل

400

100

بیسواد

26

6/5

ابتدایی

27

6/8

راهنمایی

63

15/8

دیپلم

111

27/8

تحصیالت دانشگاهی

173

43/2

وضعیت تأهل

سطح تحصیالت

وضعیت اشتغال

کل

400

100

کارمند

95

23/8

خانه دار

85

21/2

کارگر

14

3/5

بازنشسته

8

2

آزاد

93

23/2

فرهنگی

105

26/2

کل

400

100

از بین رفتارهای پیشگیریکننده از ابتال به بیماری آنفلوانزا ،شستن

تمامی اوقات ( ،)%51/2در مرحله بعدی قرار گرفت .استفاده از

دستها با آب و صابون بهطور منظم و مداوم ( )%58/5دارای

ماسک هنگام خروج از منزل نیز دارای کمترین فراوانی بود

بیشترین فراوانی و پوشاندن دهان و بینی هنگام سـرفـه و عطسـه در

(( )%15/2جدول شماره .)2

جدول شماره  :2توزیع فراوانی پاسخ به سؤاالت سازه رفتارهای پیشگیریکننده از بیماری آنفلوانزا در افراد مورد مطالعه
رفتار

ردیف

همیشه

گاهی اوقات

اغلب

تعداد

درصد

تعداد

درصد

تعداد

بهندرت

درصد

تعداد

درصد

هیچ وقت
تعداد

درصد

 1هنگام سرفه یا عطسه بینی یا دهان خود را با دستمال کاغذی میپوشانم.

205

51/2

110

27/5

64

16

15

3/ 8

6

1/ 5

 2هنگام خروج از منزل از ماسک استفاده میکنم.

61

15/2

105

26/2

82

20/5

61

15/2

91

22/8

 3درصورت مشاهده عالئم شبیه آنفلوانزا ،فوراً به پزشک مراجعه میکنم

165

41/2

128

32

65

16/2

33

8/ 2

9

2/ 2

 4دستهای خود را بهطور منظم با آب و صابون میشویم

234

58/5

97

24/2

53

13/2

13

3/ 2

3

0/ 8

 5درصورت مشاهده آثار شبهآنفلو انزا در فرد دیگری از او فاصله (حداقل

154

38/5

99

24/8

88

22

43

10/8

16

4

 6در زمان شیوع بیماری ،هنگام احوالپرسی از در آغوشگرفتن ،بوسیدن و

168

42

119

29/8

63

15/8

27

6/ 8

23

5/ 8

یکمتر ) میگیرم.
دست دادن خودداری میکنم.
 7از مالیدن و تماس دست آلوده با چشمها ،بینی و دهان خودداری میکنم.

80
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58

14/5

19

4/ 8

12

3

بررسی پیشبینیکنندههای رفتارهای پیشگیریکننده از بیماری آنفلوانزا نوع  (H1N1) Aدر ...

حسن رضاییپندری و همکاران

میانگین نمره سازههای منافع درکشده و شدت درکشده نسبت

نتایج جدول ضریب همبستگی نشان داد رفتار با آگاهی

به سایر سازهها بیشتر بود (جدول شماره .)3

( ،)p=0/001 ،r=0/206منافع درکشده (،)p=0/001 ،r=0/308

جدول شماره  .3توزیع میانگین  ±انحراف معیار نمره سازههای الگوی
اعتقاد بهداشتی در افراد مورد مطالعه
سازه

حساسیت ( )p=0/009 ،r=0/130و شدت درکشده (،r=0/248

میانگین ±انحراف معیار

 ،)p=0/001همبستگی مثبت و معنیداری دارد .موانع درکشده با

64/34± 17/86

آگاهی ( )p=0/001 ،r= -0/372و حساسیت درکشده

آگاهی
منافع درکشده

79/16±17/87

موانع درکشده

42/32±28/17

حساسیت درکشده

67/82±19/65

شدت درکشده

81/14±20/20

راهنما برای عمل

10/40±37/23

رفتارهای پیشگیریکننده

73/17±17/99

( ،)p=0/001 ،r= -0/439همبستگی معکوس و معنیداری نشان
داد .میزان همبستگیها براساس نتایج ،ضعیف بود ،اما در این بین
قویترین همبستگی بین سازه راهنما برای عمل با آگاهی گزارش
شد که درخصوص رفتار ،قویترین همبستگی بین منافع
درکشده با رفتار مشاهده گردید (جدول شماره .)4

نمرات از  100تراز شده است.

جدول شماره  :4ماتریکس ضریب همبستگی سازههای الگوی اعتقاد بهداشتی درخصوص رفتارهای پیشگیریکننده از بیماری آنفلوانزا
آگاهی

سازه
آگاهی

منافع درکشده

موانع درکشده

حساسیت درکشده

شدت درکشده

راهنما برای عمل

رفتار

1

منافع درکشده

**

r=0/301

1

p=0/001
موانع درکشده
حساسیت درکشده
شدت درکشده
راهنما برای عمل
رفتار

**r=-0/372

r= -0/070

p=0/001

p=0/165

**r=0/363

**

r=0/178

1
**

r= -0/439

1

p=0/001

p=0/001

p=0/001

**r=0/152

**r=0/217

r=0/096

**r=0/160
p=0/001

p=0/002

p=0/001

p=0/054

**r=-0/230

r= -0/074

r=0/084

*

r= -0/113

1
r=0/013

1

p=0/001

p=0/141

p=0/092

p=0/024

p=0/790

**r=0/206

**r=0/308

r= -0/049

**r=0/130

**r=0/248

r=-0/144

p=0/001

p=0/001

p=0/330

p=0/009

p=0/001

p=0/004

1

براساس یافتههای جدول آنالیز رگرسیون ،سازههای الگوی اعتقاد

توانستند  %15از واریانس رفتارهای پیشگیریکننده از بیماری

بهداشتی (شامل :آگاهی ،منافع درکشده ،موانع درکشده،

آنفلوانزا را پیشبینی کنند که در این میان ،منافع درکشده

حساسیـت درکشـده ،شـدت درکشـده و راهنمـا بـرای عمـل)

( ،)β=0/233قویترین پیشبینیکننده بود (جدول شماره .)5

جدول شماره  :5آنالیز رگرسیون سازههای الگوی اعتقاد بهداشتی بهعنوان پیشبینیکنندههای رفتار پیشگیریکننده از بیماری آنفلوانزا
متغیرهای مستقل

 ßاستانداردشده

pvalue
0/179

آگاهی

0/074

منافع درکشده

0/233

0/001

موانع درکشده

-0/007

0/905

حساسیت درکشده

0/016

0/746

شدت درکشده

0/186

0/001

راهنما برای عمل

-0/110

0/022

R2

0/151
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بحث

آنفلوانزا مربوط به ناتوانی از پیشگیری از بیماری به دلیل مطلع

نتایج این پژوهش که با هدف تعیین پیشبینیکنندههای رفتارهای

نبودن از روشهای پیشگیری گزارش شد .مانع بعدی ،عدم

پیشگیریکننده از بیماری آنفلوانزا در مردم شهرستان جیرفت

دسترسی آسان به واکسن آنفلوانزا ذکر گردید .در مطالعه Najimi

براساس الگوی اعتقاد بهداشتی انجام شد ،نشان داد میانگین نمره

و  Golshiriنیز موانع درکشده در سطح متوسط قرار داشت

رفتارهای پیشگیریکننده در سطح باالیی قرار دارد .وجود

( .)17پایین بودن موانع درکشده یک امتیاز محسوب میشود؛

همبستگی مثبت و معنیدار بین رفتار با آگاهی ،منافع ،حساسیت و

چراکه معتقدند افراد مورد بررسی در انجام رفتارهای

شدت درکشده نیز ازجمله نتایج حایز اهمیت این مطالعه بود.

پیشگیریکننده ،با موانع کمتری روبرو بوده و مشکالت کمتری

میانگین نمره آگاهی در افراد مورد بررسی ،نشاندهنده آگاهی

در این راه دارند ،همچنین هزینههای عینی و روانی فعالیتهای

متوسط رو به باال بود .این نتیجه بهنظر میرسد به دلیل شیوع باالی

توصیهشده کم بوده و یا اینکه نسبت به منفعت حاصل از انجام

این بیماری در جهان ،همچنین در کشور ،بهویژه در استان کرمان

رفتار ،ارجحیت دارد .بنابراین ،میتوان با انجام یکسری

که جزء یکی از استانهای درگیر در این بیماری در سال گذشته

مداخالت و پیشبینی سیاستهای مناسب نسبت به کاهش هرچه

بـود و تعـداد زیـادی از مـردم آن بـهعلـت ابتال بـه آنفلـوانـزا در

بیشتر موانع انجام رفتار اقدام کرد.

بیمارستان بستری و تعدادی نیز فوت کردند و نیز با توجه به

نتایج مطالعه حاضر ،نشاندهنده باال بودن حساسیت درکشده

اطالعرسانی گسترده توسط رسانههای جمعی ،بهخصوص

شرکتکنندگان درخصوص ابتال به بیماری آنفلوانزا بود .بیشترین

صداوسیما و توزیع بستههای آموزشی توسط مراکز بهداشتی و

حساسیت افراد مورد بررسی به این بود که هر کس در هر سنی

درمانی و ایجاد حساسیت در مردم درخصوص کسب آگاهی در

ممکن است به آنفلونزا مبتال شود .همچنین بسیاری از آنها معتقد

مورد این بیماری باشد .در مطالعه  Najimiو  )17( Golshiriو

بودند چون در هنگام شیوع بیماری از هیچ وسایل حفاظت فردی

مطالعه مظلومی و همکاران ،آگاهی افراد مورد بررسی در سطح

استفاده نمیکنند ،پس احتمال ابتال به بیماری زیاد است .در مطالعه

متوسط قرار داشت ( .)18میزان آگاهی در مطالعه رضائیان و

 Najimiو  ،Golshiriحساسیت درکشده در سطح باالیی قرار

همکاران در شیراز نیز مطلوب بود ( .)19میانگین نمره منافع

داشت .باال بودن حساسیت درکشده در افراد ،بیانگر این مطلب

درکشده در افراد مورد مطالعه ،نشاندهنده درک باالی افراد

است که آنها معتقدند شانس قرار گرفتن در معرض خطر و ابتال به

مورد بررسی از منافع انجام رفتارهای پیشگیریکننده از ابتال به

بیماری در آنها باال بوده است؛ بنابراین ،وجود این حساسیت باال

بیماری آنفلوانزا بوده و افراد مورد بررسی ،درک باالیی از مراجعه

سبب خواهد شد تا در انجام رفتارهای پیشگیریکننده پیشقدم

بهموقع به پزشک درصورت ابتال به بیماری آنفلوانزا داشتهاند.

باشند.

در مطالعه  Najimiو  ،)17( Golshiriمنافع درکشده در سطح

میانگین شدت درکشده در افراد مورد بررسی ،نشاندهنده

باالیی قرار داشت .در مطالعه  Kanadiyaو همکاران ،اکثریت

باالبودن شدت درکشده شرکتکنندگان در مطالعه بود .بیشتر

معتقد بودند شستن دستها با آب و صابون ،خطر انتقال بیماری را

افراد مورد بررسی معتقد بودند آنفلوانزا خوکی بیماری خطرناکی

کاهش میدهد ( .)20همانگونه که مشاهده میشود در سایر

است ،همچنین وجود این اعتقاد که تشدید و عدم درمان بیماری

مطالعات نیز منافع درکشده خوب بوده و بهنظر میرسد آگاهی و

آنفلوانزا میتواند باعث مرگ شود منجر به افزایش شدت

اطالعات پیرامون این بیماری در حد متوسط ،توانسته اعتقاد و

درکشده گردید .با توجه به باال بودن نمره حساسیت ،بالطبع

نگرش افراد مورد بررسی را به سمت مزایا و منافع حاصل از انجام

شدت درک آنها از شدت وخامت اوضاع و جدی بودن عوارض

رفتارهای پیشگیریکننده از بیماری سوق دهد .در این مطالعه،

بیماری باالتر بود و این نیز سبب شد تا نسبت به انجام رفتارهای

موانع درکشده افراد مورد بررسی ،پایین بود و بیشترین مانع

پیشگیریکننده استوارتر شوند .در مطالعه  Najimiو ،Golshiri

درکشده در راه انجام رفتارهای پیشگیریکننده از بیماری

شدت درکشده بیشتر افراد مورد بررسی در سطح متوسط قرار

82
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نتایج مطالعه  Lauو همکاران در هونگ کونگ نیز نشان داد مردم

همچنین ممکن است باال بودن این مقیاس بهعلت شواهد و

احتمال شیوع بیماری را جدی نگرفتهاند ( .)21نتایج مطالعه Seale

اطالعاتی باشد که بهخوبی رابطه شستن دست و پیشگیری از

و همکاران در استرالیا نشان داد  %33معتقدند سالمتی آنها در طول

بیماریهای عفونی را نشان داده است.

دوره پاندمی ،بهطور جدی تحت تأثیر قرار میگیرد (.)22

نتایج جدول ضریب همبستگی نشان داد رفتار با منافع درکشده،

رایجترین منبع راهنما برای عمل در این مطالعه ،دریافت اطالعات

حساسیت و شدت درکشده ،همبستگی مثبت و معنیداری دارد.

از سوی خانواده بود .در مطالعه  Najimiو ،)17( Golshiri

همچنین در این مطالعه ،میزان همبستگیها ضعیف بود ،اما در این

همچنین  Shilpaو همکاران ()23؛ رسانه جمعی با بیشترین درصد،

میان افرادیکه نمره راهنمای عمل آنها بیشتر بود ،بالطبع آگاهی

بهعنوان اولین منبع کسب اطالعات در زمینه آنفلوانزا  Aمعرفی

بیشتری نیز داشتند؛ چون از منابع اطالعاتی بیشتری استفاده کرده

شد .در مطالعه  Vanو همکاران %72/1 ،از افراد مورد بررسی از

بودند و قویترین همبستگی نیز بین همین دو سازه مشاهده گردید.

رسانه و  %8از کارکنان بهداشتی ،اطالعات کسب کرده بودند (.)8

از طرفی ،افرادیکه نسبت به منافع انجام رفتارهای

با توجه به اهمیت و جایگاه ارزنده رسانههای جمعی ،بهویژه رادیو

پیشگیریکننده ،اعتقاد بیشتری داشتند و نیز نسبت به ابتال ،شدت و

و تلویزیون در بین مردم ،میتوان از پتانسیل فوقالعاده آنها جهت

وخامت عالئم و عوارض بیماری حساستر شده بودند ،رفتارهای

آموزش ،افزایش آگاهی و تغییر رفتار مردم بهسوی ارتقای

پیشگیریکننده از ابتال به بیماری را بیشتر انجام میدادند .در

سالمت و انجام رفتارهای بهداشتی استفاده کرد .میانگین نمره

مطالعه شریفیراد و همکاران ،یافتهها همبستگی مثبت و معنیداری

رفتار پیشگیریکننده در افراد مورد مطالعه ،نشاندهنده باال بودن

را میان حساسیت درکشده ،شدت درکشده و خودکارآمدی

میزان انجام رفتارهای پیشگیریکننده از ابتال به بیماری آنفلوانزا در

با رفتارهای پیشگیریکننده نشان داد (.)27

افراد مورد بررسی است .در مطالعه  Najimiو  )17( Golshiriنیز

در مطالعه حاضر براساس نتایج جدول آنالیز رگرسیون ،سازههای

انجام رفتارهای پیشگیریکننده در سطح باالیی قرار داشت .در

الگوی اعتقاد بهداشتی (شامل :آگاهی ،منافع درکشده ،موانع

مطالعه حاضر ،از بین رفتارهای پیشگیریکننده از ابتال به بیماری

درکشده ،حساسیت درکشده ،شدت درکشده و راهنما برای

آنفلوانزا ،شستن همیشگی دستها با آب و صابون ،دارای بیشترین

عمل) توانستند  %15از واریانس رفتارهای پیشگیریکننده از

فراوانی و پوشاندن دهان و بینی هنگام سرفه و عطسه در مرحله

بیماری آنفلوانزا را پیشبینی کرده که در این میان ،منافع

بعدی قرار داشت .استفاده از ماسک هنگام خروج از منزل نیز

درکشده ،قویترین پیشبینیکننده بود .این یافته با نتایج مطالعه

دارای کمترین فراوانی بود .نتایج پژوهشهای Golshiri ،Najimi

 Nexøeو همکاران ( )828همخوانی داشت .دومین پیشبینیکننده

( Shilpa ،)17و همکاران (،)23

قوی ،شدت درکشده بود که با مطالعه  Sealeو همکاران ( )29و
و Kamate

 Setbonو  ،)30( Raudeهمخوانی داشت Cry .و همکاران در

 Farahatو همکاران ( Balkhy ،)24و همکاران ()25

و همکاران ( )26نشان داد شستن دستها بهعنوان یک رفتار

مطالعه خود (سال  )2010نشان دادند سازههای منافع درکشده،

پیشگیریکننده ،دارای بیشترین فراوانی است .بهنظر میرسد

موانع درکشده و راهنمایی برای عمل؛ پیشگوییکنندههای مهمی

بهدلیل اطالعرسانیهای گسترده توسط رسانهها و مراکز بهداشتی

جهت پیگیری آزمایشهای سرطان کولورکتال در افراد میباشند

و درمانی ،شیوع ناگهانی بیماری در کشور ،بهخصوص استان

( .)31در مطالعه نامدار و همکاران نیز موانع درکشده وآگاهی،

کرمان و فوت برخی از مبتالیان به بیماری ،آگاهی مردم باالتر

از قویترین پیشگوییکننده رفتار عنوان شدند ( .)32با توجه به

رفته و این عوامل منجر به افزایش حساسیت و شدت درکشده

اینکه سازه منافع درکشده ،قویترین پیشبینیکننده انجام

آنها درخصوص ابتال به بیماری آنفلوانزا شده است؛ بنابراین ،رفتار

رفتارهای پیشگیریکننده از ابتال به آنفلوانزا است؛ لذا میتوان با

آنها نیز تحت تأثیر قرار گرفته و منجر به باال رفتن سطح انجام

طراحی مداخالت مناسب نسبت به افزایش منافع درکشده اقدام

رفتارهای پیشگیریکننده از ابتال به این بیماری شده است.

کرد تا رفتارهای پیشگیریکننده نیز افزایش یابند.
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حسن رضاییپندری و همکاران

یافتههای این مطالعه کاربرد الگوی اعتقاد بهداشتی را در

نتیجهگیری

پیشگویی رفتار پیشگیری از ابتال به آنفلوانزا به شکل ضعیفی نشان

نتایج این مطالعه ،کاربرد الگوی اعتقاد بهداشـتی را در پـیشبینـی

داد ،اما بهنظر میرسد میتوان از این الگو در تدوین برنامههای

رفتارهای پیشگیریکننـده از ابـتال بـه آنفلـوانزا نـوع  Aنشـان داده

آموزشی و تکنیکهای مداخلهای جهت تغییر نگرش و رفتار

است که میتوان از ایـن الگـو در تـدوین برنامـههـای آموزشـی و

مردم استفاده کرد .همچنین پیشنهاد میگردد تا سایر مدلهای

تکنیکهای مداخلهای جهت تغییر نگـرش و رفتـار مـردم در ایـن

آموزشی مانند تئوری رفتار برنامهریزیشده و تئوری انگیزش

زمینه استفاده کرد.

محافظت نیز درخصوص آنفلوانزا مورد بررسی قرار گیرد و در
مجموع ،از بهترین مدل و پیشگوییکننده قوی جهت طراحی و

تشکر و قدردانی

اجرای مداخالت مناسب استفاده شود .همچنین توصیه میگردد

این پژوهش برگرفتـه از پایـاننامـه کارشناسـی ارشـد آموزش

تا درصورت امکان گروههای سنی ،حتی شغلی مانند کارکنان

بهداشت (با کد اخالق )IR.SSU.MEDICINE.REC.1395.132

مراکز بهداشتی و  ،...به تفکیک مورد بررسی قرار گیرند.

میباشد که در پردیس بینالملل دانشگاه علوم پزشکی شهید

در نظر گرفتن تمام گروههای سنی و جنسی ،استفاده از یک ابزار

صدوقی یزد بـه تصـویب رسـید.

مبتنی بر الگوی تغییر رفتار بهداشتی ،اهمیت انجام مطالعه در شهر

بـدین وســیله از همکاری تمامی اساتید و کارکنان ایـن دانشـگاه،

جیرفت به دلیل درگیر شدن در همهگیری آنفلوانزا ،از نقاط قوت

همچنـین مردم جیرفت که در این پژوهش شرکت نمودند ،تقدیر

این مطالعه بود.

و تشکر میشود.

از

محدودیتهای

مطالعه حاضر

میتوان

به

ماهیت

خودگزارشیبودن پرسشنامه اشاره کرد .همچنین عدم رضایت و
حضور برخی از شهروندان در مطالعه ،ازجمله محدودیتها بود.
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