شناسایی برخی عوامل مؤثر بر پیش بینی انجام رفتار خود مراقبتی پاپ اسمیر
بر اساس باور بهداشتی زنان شهر کرج

عفت هاتف نیا*  1و زهره قاضی وکیلی
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 1استاديار ،دانشکده بهداشت دانشگاه علوم
پزشکي و خدمات بهداشتي درماني البرز،
كرج ،ايران
 2كارشناس ارشد مامايي ،دانشگگاه علگوم
پزشکي البرز،معاونت درمان ،كرج ،ايران

تاریخ دریافت مقاله 94/2/15 :؛ تاریخ پذیرش94/5/14:

چکیده
زمینه و هدف :سرطان دهانه رحم شایعترین سرطان دستگاه تناسلي زنان و دومين سرطان شایع زنان در دنياا اسات پاا
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اسمير مؤثرترین و با صرفه ترین روش جهت غربالگری و کاهش مرگ ناشي از سرطان دهانه رحم ميباشد هدف از ایان
پوشش مراکز بهداشتي شهر کرج بود
مواد و روشها :پژوهش حاضر از نوع مطالعات توصيفي تحليلي بود که جامعه پژوهش آن را 300زن از  35سال باه باا
مراجعه کننده به مراکز بهداشتي شهر کرج تشکيل ميدادند ابازار جماع آوری اطالعاات ،پرسشانامه طراحاي شاده مبناي
برمقياس الگوی اعتقاد بهداشتي چمپيون بود که روایي محتوا با نظر خواهي از  10متخصص رشتههای مربوطه و پایایي باه
روشهای آلفای کرونباخ و آزمون مجدد صورت گرفت دادهها با اساتفاده از نارم افازار  spssویارایش  16وآزماون هاای
آماری مورد تجزیه و تحليل قرار گرفت
یافتهها :نتایج نشان داد که بين زناني که پا

اسمير را انجام دادند (67%/3از کل زنان مورد بررسي )و گروهاي کاه انجاام

ندادند در ميانگين منافع() P>0/001موانع() P>0/001و خودکارآمدی () P>0/001اخاتالف معنااداری وجاود داشات
همچنين آناليز رگرسيون لجستيک نشان داد که منافع درک شده ،موانع درک شده و خودکارآمادی پايش بيناي کننادههاای
انجام رفتار خود مراقبتي پا

اسمير ميباشند

نتیجهگیری :با توجه به نتایج بدست آمده از این مطالعه عوامل پيش بيني کننده انجام پاا

اسامير بار مبناای الگاوی بااور

بهداشتي منافع ،موانع و خودکارآمدی درک شده فردی زنان ميباشد و هر زمان که زنان از ادراک با تری نسبت باه مناافع
اسمير و به موازات آن از موانع درک شده کمتر و خودکارآمدی با تری برخوردار باشند برای انجام پا

پا

خواهند کرد
كلمات كلیدی :سرطان دهانه رحم ،رفتار خود مراقبتي پا
* نویسنده مسئول:
استاديار ،دانشگکده بهداشگت دانشگگاه
علوم پزشکي و خدمات بهداشتي درماني
البرز ،كرج ،ايران
5269781-0912
E-mail: e_hatefnia@yahoo.com
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اسمير اقادام
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مطالعه شناسایي برخي عوامل مؤثر بر پيش بيني انجام رفتار خود مراقبتي پا

اسمير براساس بااور بهداشاتي زناان تحات

224

9

مقدمه
سرطان دهانه رحم شایعترین سارطان دساتگاه تناسالي زناان و

اسمير توسط زنان در حد پایيني ميباشد
آموزش زنان در جهت انجاام پاا

دومين سرطان شایع زنان در دنيا است سرطان دهاناه رحام یکاي از
ساارطانهای شااایع دسااتگاه نيتااال در کشااورهای در حااال توسااعه
ميباشد با وجود کاهش ميزان مرگ و مير ناشي از این بيماری ،اماا
همچنان علت مارگ حادود  200000زن در کشاورهاای در حاال

مطالعات انجام گرفته در ایران نشان ميدهدکه ميزان انجاام پاا
8

اسامير موجاب تشاخيص

زودرس ،درمان به موقع و کاهش مرگ وميار ناشاي از ایان بيمااری
ميگردد 8در این راستا شناخت فاکتورهای تعيين کننده بارای انجاام
پا

اسمير از جایگاه مهمي برخوردار است

توسعه محسوب مي شود کشورهای درحال توسعه %80موارد ابتالی

مدل اعتقاد بهداشتي یک مدل تئوریکي شاناختي اسات کاه باه

براسااس

صورت گسترده به عنوان ابزار برناماه ریازی برناماه هاای آماوزش

به سرطان دهاناه رحام را بخاود اختصاا

داده اناد

1-4

شيوع سرطان دهانه رحم 2/17در هر صد هزار نفر بوده و رتبه  11در

غربالگری سرطان دهانه رحم و مراقبتهای توصايه شاده ،اساتفاده

بين کل سرطانهای زنان ایراني را تشکيل ميدهد که نسبت به گزارش

شده است این مدل اهميت عقاید اشخا

نسابت باه بهداشات و

سال 2008که این سرطان رتبه  13را داشت ،افازایش کماي را نشاان

منااافع و موانااع درک شااده را نساابت بااه ی اک رفتااار پيشااگيری و

ميدهد .همچنين گزارش  2012وزارت بهداشت حدود 558ماورد

محافظتي نشان مي دهاد 9ایان مادل بار روی دو دیادگاه از رفتاار

جدید سرطان دهانه رحم را اعالم مينماید . 5-6سرطان دهاناه رحام

بهداشتي متمرکز شده است :ادراک تهدیاد و ارزیاابي رفتاار ادراک

عالوه بر ميزان مرگ و مير با یي که دارد از بعد اقتصادی نيز هزینه

تهدید شامل دو جزء ادراک در معرض خطر بودن و ادراک شدت و

های بسياری را بر خانواده و جامعه تحميل مي کناد ایان هزیناههاا

حدت این خطر است و ارزیابي تهدید شامل دو جزء ادراک منافع و

شامل مخارج رادیولو ی تشخيصي ،آزمایشهای خون ،جراحي واطاق

ادراک موانع ميباشد عالوه بر ایان دو جازء  ،خودکارآمادی نياز

عمل ،رادیوتراپي و سایر مراقبت های پزشکي و بهداشتي مي باشد

7

مورد نظر است که به اطمينان فرد در مورد توانائي اش بارای انجاام

با توجه به اینکه سرطان گردن رحم معمو ً به کندی و به مرور

موفقيت آميز رفتاارمورد نظار اشااره دارد خودکارآمادی مهمتارین

زمان ایجاد ميشود و همچنين با توجه به اینکه فرآیناد تبادیل یاک

عامل فردی در تغيير رفتار است و در تئوری های تغيير رفتار جازء

سلول سالم دهانه رحم به یک سلول سرطاني طو ني مادت اسات

ساختارهای هميشگي ميباشد

9

اسمير در مراحل اوليه

در مدل اعتقاد بهداشاتي ،اعتقاادات بهداشاتي نقاش مهماي در

تشخيص داده شود و درمان مناسب صورت گيرد ميزان مرگ وميار

تمایل افراد برای اتخاذ رفتارهای مرتبط با سالمت دارند طبق الگوی

ناشي از این بيماری کاهش پيدا خواهد کرد 8مؤثر ترین و در عاين

اعتقاد بهداشتي ،زناني که باور داشته باشند که مستعد ابتال به سرطان

حال با صرفه ترین روش تشخيص سرطان دهانه رحم تسات پاا

دهانه رحم هستند و همچنين باور داشته باشاند کاه سارطان دهاناه

اسمير است که دارای حساسيت و ویژگي با یي ميباشد این تست

رحم یک بيماری جدی و تؤام با مشاکالت زیاادی اسات احتماا ً

در صورتي که این بيماری بتواند با انجام پا

قادر است که با برداشتن نمونه سالولي از دهاناه رحام ضاایعات و
تغييرات سلولي در جهت سرطاني شدن را تشخيص دهد

8

مطالعات نشان ميدهد ميزان مرگ و مير ناشي از این بيماری در

رفتار خود مراقبتي پاا

9

اسامير را انجاام خواهناد داد باورهاای

بهداشتي قوی احتماال شارکت در برناماههاای غرباالگری و انجاام
رفتارهای تشخيص زودرس سرطان دهانه رحم را افزایش

مايدهاد.

کشورهای پيشارفته از پنجااه ساال پايش تاا کناون بواساطه انجاام

دراین زمينه مطالعات مختلفي در ایران و جهان صورت گرفته است

اسمير کاهش قابل مالحظه ای داشته

در مطالعه نامدار و همکاران مشخص شد که باورهای بهداشتي

غربالگری روتين آزمایش پا

است 8از سال 1950تست سرطان در کاهش شايوع سارطان دهاناه
رحم به ميزان %79و مرگ ناشي از آن به ميزان%70موفق بوده اسات
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گزارش مرکز ملي ثبت سرطان وزارت بهداشت ،در سال 2013ميزان

بهداشت در جهت ارتقای تبعيات ازرفتارهاای پيشاگيری ازجملاه
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عفت هاتفنیا و زهره قاضیوکیلی

انجام رفتار پا

اسمير ميباشند به طوری کاه نمارات مواناع درک

سنجش دانش و آگاهي در خصو

سرطان دهانه رحم (9ساؤال)و

یک سؤال مربوه به زمان انجام پاا

اسامير و تنااوب انجاام آن و

شده افرادی که مبادرت به انجام پا

اسمير کرده بودند به صاورت

بخش سوم آن بر اساس سازههای الگوی بااور بهداشاتي شاامل 23

معني داری نسبت به افرادی که پا

اسامير را انجاام ناداده بودناد

سؤال در جهت بررسي باورهای زنان در زمينه منافع و فوایاد پاا

پایينتر بود

10

اسمير ،مواناع و مشاکالت درک شاده بارای انجاام پاا

اسامير،

بساالر ) (Besslerو همکاااران در مطالعااه خااود تحاات عنااوان

حساسيت درک شده ،شدت درک شده و خودکارآمدی بود بخش

اسمير در جامائيکا گزارش کردناد

سؤا ت مربوه به دانش و آگاهي به صورت مقيااس دو گزیناه ای

اسمير مايباشاد

(امتياز صفر برای پاسخ نمي دانم و غلط و امتياز یاک بارای پاساخ

به طوری که  %42از زنان مشارکت کننده در مطالعه ترس و  %46از

ساؤا ت مرباوه باه

فاکتور های اثرگذار بر انجام پا

که موانع درک شده فاکتور اثرگذار برای انجام پا

با توجه به اهميت تعيين عوامل ماؤثر در انجاام پاا

سازههای الگوی باور بهداشتي از مقياس پنج گزیناه ای ليکارت (از
اسامير و

یک برای پاسخ کامال مخالفم تا  5که کامال موافقم) استفاده شد

تشخيص زودرس سرطان دهانه رحم ،هدف این مطالعاه شناساایي

برای بدست آمدن روایي ابزار از روش روایي محتاوی اساتفاده

اسمير

شد .برای این منظور در ابتدا پرسشنامه ای محقق ساخته بار اسااس

مبتني بر باور بهداشتي زنان تحت پوشش مراکز بهداشتي شهر کارج

مقياس الگوی اعتقاد بهداشتي چمپيون طراحي و در اختيار  10نفر از

بود

اعضای هيات(علمي صاحب نظر (در رشتههای آماوزش بهداشات،

برخي عوامل مؤثر بر پيش بيني انجام رفتار خود مراقبتي پا

آموزش پرستاری ،روانشناسي ،جامعاه شناساي و بيماریهاای زناان)

مواد و روشها

قرار گرفت و از آناان درخواسات شاد تاا درخصاو

این مطالعه از نوع مطالعه توصيفي تحليلي ميباشدکه جامعه آن
را زنان  35سال به با تحت پوشش مراکز بهداشتي جهت مراقبات

ضارورت،

اهميت،سادگي و وضوح سؤا ت پرسشنامه نظر خود را اعالم کنند
به دنبال آن نظرات اصالحي آنها

اعمال گردید.

های دوران بارداری ،تنظيم خانواده و پایش رشاد کودکاان تشاکيل

جهت بررسي پایایي از روش پایاایي همسااني دروناي )آلفاای

مي دادند حجم نمونه  300نفر با اطمينان %95و توان آزمون %90باا

کرونباخ) و روش پایایي ثبات (بازآزمایي) استفاده شد در طي یاک

استفاده از مطالعات گذشته تعيين گردید 12روش نمونه گيری در این

مطالعه مقدماتي ،پرسشانامه باه  30نفار از ماراجعين زن در مراکاز

مطالعه دو مرحله ای بود بدین صورت کاه ابتادا ليساتي از مراکاز

بهداشتي درماني که جزء واحدهای مورد پژوهش نبودند ،ارائه شد و

بهداشتي کرج تهيه و از بين آنها به صورت تصادفي سااده  4مرکاز

بعد از 2هفته مجدداً پرسشنامه به همان افراد داده شد .آلفای کرونباخ

انتخاب شد و سپس در مرحله دوم از این  4مرکز ٍ باه روش نموناه

 75%و ضریب همبساتگي باين پاساخ ساؤا ت ،باار اول و دوم%90

گيری منظم واز پرونده های خانوارهای تحات پوشاش  300نموناه

محاسبه شد

متناسب با پوشش جمعيتي تعيين گردید .معيارهای ورود به مطالعاه

آزمونهاای ماورد اساتفاده در ایان مطالعاه تاي مساتقل بارای

شامل :زنان مراجعه کننده به مراکز بهداشتي و درماني ،عدم اباتال باه

متغير هاای مادل کاه از توزیاع نرماالي برخاوردار بودناد (آزماون

سرطان دهانه رحم ،سن  35سال به با  ،سواد خواندن و نوشاتن و

کولموگروف اسميرنف) ،کای دو برای متغيرهاای اسامي و آزماون

تمایل به شرکت در مطالعه بود
جهت جمعآوری دادهها از" مقياس الگوی باورهاای بهداشاتي

رگرسيون (به لحاظ دو حالته بودن رفتار انجام پا
انجام پا

اسمير )2برای پيشبيني کنندگي رفتار پا

اسمير  1و عدم
اسمير بودند

چمپيون" که شامل سه بخش بود ،استفاده گردیاد بخش اول شاامل

برای انجام پژوهش از کميته اخالق دانشگاه علاومپزشاکيالبارز

15سوال در مورد مشخصات فاردی اجتمااعي زناان ،انجاام معایناه

مجاوز اخاذ شاده و مفااد کميتاه ماذکور مبناي بررعایات حقاوق

اسمير ،بخاش دوم ساؤا ت مرباوه باه

مشاارکتکننادگان و بدسات آوردن رضاایت آناان توساط محقاق

کلينيکي دهانه رحم و پا
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آنان درد را مانع خود در انجام پا

اسمير بيان کردند

11

درست )در نظار گرفتاه شاد و در خصاو
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شناسایی برخی عوامل مؤثر بر پیش بینی انجام رفتار خود مراقبتی پاپ اسمیر بر اساس باور بهداشتی زنان شهر کرج

نامدار در مطالعه خود نشان داد که موانع درک شده تعيين کننده

225

226

همين نتایج نشان مي دهدکه از نظر ميزان تحصيالت مقطع تحصيلي

موردتوجهقرارگرفت.

دیپلم با  %49/7بيشترین رتبه تحصيلي زنان مشاارکت کنناده را باه
خود اختصاا

یافتهها
همانطور که نتایج جدول شماره یک نشاان مايدهاد بيشاترین
نسبت سني با  %80/7در گروه سني  39-35سال و کمتارین نسابت
سني با  %3در گروه سني  50سال قرار دارد

داده ،همچناين %89از مشاارکت کننادگان ساابقه

زایمان را ذکر کردند که %21/3از آناان سان اولاين زایمانشاان زیار
بيست سال و  %69از آنان زایمان بين  20-29ساال و %9/7از آناان
سن اولين زایمانشان با ی 30سال بود
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جدول :1توزیع فراواني زنان مورد بررسي بر حسب مشخصات دموگرافيک متغير
سن
39-35

242

80/7

44-40

34

11/3

49-45

15

5

<50

9

3

سطح تحصيالت
بي سواد

21

7

زیر دیپلم

37

12/3

دیپلم

149

49/7

دانشگاهي

93

31

وضعيت تأهل
متأهل
فوت همسر

297

99/7

3

3

267

89

33

11

تعداد فرزندان
0

33

11

3-1

239

79/6

≤3

28

9/4

انجام معاینه دهانه رحم
بلي

226

75/3

خير

74

24/7

انجام پا

اسمير

بلي

202

67/3

خير

98

32/7
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تعداد

درصد

نتایج بدست آمده در خصو

متغير تعداد او د نشاان داد کاه

اسامير را

 11%از مشارکت کنندگان دارای فرزند نبودند  %79/6از آنان دارای

انجام دادند و  98نفر ( )32%/7از زنان مشارکت کننده ساابقه ای از

یک تا 3فرزند و  %9/4با ی  3فرزند داشتند همچنين نتایج مطالعاه

انجام تست مذکور را بيان نکردند
نتااایج حاصاال از مقایسااه مياانگين متغيارهااای الگااوی اعتقاااد

نشان داد که 293نفر()97%/7از زنان مورد مطالعه متأهل بودناد و 3
نفر ( )1%از زنان از همسرانشان جدا شده بودند
در خصو

بهداشتي در دو گروه زنان با استفاده از آزمون تي مستقل در جدول

انجام معاینه دهانه رحم نتایج جدول شاماره یاک

شماره دو نشان ميدهد اختالف معنااداری در مياانگين مناافع درک

نشان داد که  )75%/3(226نفر اززنان مشارکت کننده ساابقه معایناه

شده ())P<0/001موانع درک شاده ( ))P<0/001و خودکاار آمادی

دهانه رحم را ذکر کردند و  74نفر ( )24%/7اززنان مشارکت کنناده

()P<0/001وجود دارد همچنين بين ميانگين دانش دو گاروه زناان

تست پا

انجاام

اسمير نتایج جدول شماره یاک نشاان داد کاه  202نفار

جدول  :2ميانگين و انحراف معيار و سطوح معناداری حاصل از آزمون تي مستقل متغيرهای الگوی باوربهداشتي در گروه  1وگروه 2
متغیر

Pvalue

گروه ها
عدم انجام پاپ اسمیر

انجام پاپ اسمیر
حساسيت درک شده

9/ 2±31/26

8/2±98/15

0/23

شدت درک شده

7/1±67/79

7/1±67/79

0/28

منافع درک شده

17/2±95/14

16/3±13/15

* 0/001

موانع درک شده

23/7±81/14

28/6±25/30

* 0/001

خودکارآمدی

8/1±51/51

7/1±39/75

* 0/001

آگاهي

(6/2±59/23

(5/2±20/97

*0/001

جدول  :3پيشبينيکنندههای انجام پا
شاخص

ضریب
متغیر

B

اسمير بر اساس الگوی باور بهداشتي
آزمون

P-Value

Odd ratio

Wald

حساسيت
درک شده
شدت درک شده
منافع

0/07

1/139

0/28

1/073

-0/133

2/286

0/13

0/876

0/126

3/709

*

1/134

درک شده
موانع

0/05
-0/052

5/139

درک شده
خودکارآمدی

*

0/949

0/02
0/223

5/808

*0/01

1/250
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سابقه معاینه دهانه رحم را نداشاتند همچناين در خصاو

اختالف معني داری وجود دارد()P<0/001
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( )67%/ 3ازمشارکت کنندگان در مطالعاه آزماایش پاا

227

228

آورده ميتوان به مطالعه هایسينت ) (Hyacinthو همکااران 17اشااره

سطح معناداری
همانگونه که اطالعات جدول شماره  3نشاان مايدهاد از باين
سازههای الگوی اعتقاد بهداشتي ،سازههای موانع درک شاده ،مناافع

کرد او نيز در مطالعه خود گزارش کرد که که سازه موانع درک شده
قوی ترین سازه پيش بيني کننده انجام پا
نتيجه بدست آمده در خصو

درک شده همچناين خودکارآمادی باا اساتفاده از آنااليز رگرسايون

اسمير ميباشد

پيش بيني کنندگي ساازه مواناع

ميتواند بيان کننده این نکته اساسي باشد کاه کااهش مواناع انجاام

لجستيک پيش بينيکننده معنااداری انجاام رفتاار خاودمراقبتي پاا

پا

اسمير ميباشند

اسمير منجر خواهد شد

اسمير به افزایش انجام پا

ساازههاای پايش بيناي

از دیگر نتایج این مطالعه در خصاو
کننده الگوی اعتقاد بهداشتي برای انجام پا

بحث

اسمير سازه منافع درک

این مطالعه با هدف شناسایي برخي عوامل مؤثر بار پايش بيناي
انجام رفتار خود مراقبتي پا

اسمير مبتني بار بااور بهداشاتي زناان

اسمير و انجام پا

اسمير باشاد کاه ایان نتيجاه در راساتای یافتاه

مطالعه بلک ) (Blackمي باشد

18

تحت پوشش مراکز بهداشتي شهر کرج انجاام شاد نتایج حاصال از

نتيجه فوق با نتایج مطالعه نامدار که فقط موانع و آگاهي را باه

اسامير را

اسمير معرفي ميکند،

مطالعه حاضر نشان داد  67/3درصدزنان سابقه انجام پا

اسامير در مطالعاه کسامایي و

دارندکه با ميزان درصد انجاام پاا
13

همکاران ( )% 66/88مطابقت دارد اما با ميزان انجام پاا
مطالعه چي ) (Cheeو همکاران با 18/4درصدتطابق ندارد

اسامير

14

عنوان عناصر پيش بيني کننده برای انجام پا
مطابقت ندارد

10

از دیگر مطالعاتي که با نتيجه فوق همخواني دارند ميتاوان باه
مطالعه حاجي عليزاده و همکاران اشاره کرد که در مطالعه خاود باه

نتایج بدست آمده از مقایسه داناش زناان دو گروه(انجاام پاا

اسامير در مياان  727زن

بررسي فاکتورهای تعيين کننده انجام پا

اسمير و عدم انجام) اختالفي معنا دار بين ميانگين دانش نسابت باه

ازدواج کرده پرداخته است نتایج حاصل از مطالعه مذکور نشان داد

اسمير را نشان داد بطوری کاه زنااني کاه

اسامير

سرطان دهانه رحم و پا
پا

اسمير را انجام داده بودند از دانش با تری برخوردار بودند کاه

که ساازه مناافع درک شاده پايش بيناي کنناده انجاام پاا
ميباشد

19

این نتيجه در راستای نتایج بدست آمده از مطالعاه برتاو ) (Brottoو

از دیگر یافتههای ایان مطالعاه پايش بيناي کنناده باودن ساازه

اسامير را نداشاتن

خودکارآمدی است که این نتيجه در راستای مطالعه جيروجونااااگ

همکاران است که یکي از عوامل عدم انجام پا

آگاهي بيان کرده است  15نتيجه فوق مي تواند بياان کنناده اهميات
دانش پيرامون سرطان دهانه رحم و پا
ترغيب کننده برای زنان در انجام پا

اسمير به عنوان یک عامال
اسمير باشد

) 20 (Jirojwongميباشد یافته فوق ميتواند مؤید انجام پا

اسامير

از ناحيه زناني باشد که از خودکارآمدی با برخوردار هستند
نتایج مطالعه درخصو

مقایسه مياانگين نمارات بااور مواناع

نتایج بدست آماده ازآنااليز رگرسايون لجساتيک نشاان دادکاه

درک شده در دو گروه زنان نشان دادکه بين باور مواناع درک شاده

سازههای موانع درک شده از مدل اعتقاد بهداشتي پيش بيناي کنناده

اسمير را انجام داده و آنهاایي کاه انجاام ناداده

معني دار رفتار پا

اسمير است که این یافته ،با نتيجه بدست آماده

از مطالعه نامدار و همکاران که موانع درک شده را به عنوان قویترین
سازه پيش بيني کننده انجام پا
10

اسمير بيان ميکند ،همخاواني دارد

همچنين این نتيجه در تطابق با یافته مطالعه جليليان و همکاران

16

مي باشد که موانع درک شده را به عنوان پيش بيني کننده انجام پا
اسميربيان ميکند
از جمله مطالعات دیگر که نتيجه مشابه با نتيجاه فاوق بدسات
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زناني که رفتار پا

بودند،اختالف معناداری وجاود دارد کاه ایان نتيجاه در تطاابق باا
یافتههای مطالعه حاجي عليزاده ميباشد

19

این نتيجه نشان دهنده باور و ادراک کمتار مواناع بارای انجاام
رفتار پا

اسمير توسط زناني است که مبادرت به انجام رفتار پاا

اسمير کردند در مقایسه با زناني کاه ادراک بيشاتر مواناع داشاتند و
رفتار پا

اسمير را انجام ندادند
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همچنين یافته بدست آمده در خصو

بين ميانگين منافع درک شده در دو گروه زنان که در راستای مطالعه
دميرتاس ) (Demirtasو همکاران1ميباشد نشان دهنده باا تر باودن
باور و ادراک منافع انجام رفتار پا

اسمير در زنان انجام دهنده پا

اسمير نسبت به زناني است که پا

اسمير را انجام نداده بودند

آن پایه گذاری شده  ،انسان به واسطه منطقي بودن ،زمااني رفتاار را
انجام مي دهد که آن رفتار در بردارنده منافع بيشتر و مواناع کمتاری
1

اسامير را انجاام

داده و آنهایي که انجام نداده بودند وجود دارد به طوری که باور باه
توانایي خود در زمينه انجام پا

اسامير در زنااني کاه اقادام کارده

بودند به مراتب بيشتر از زناني بود که به انجاام پاا

اسامير اقادام

نکرده بودند که این یافته در راستای نتایج جيروجونگ و همکاران

20

مي باشد و این نتيجه بيانگر قدرت و قوت باور خودکارآمدی بارای
انجام پا

اسمير ميباشد و اینکه هر زمان زناان باه تواناایي خاود

مبني بر اقدام جهت انجام پا

ميزان اهداف جهاني سالمت زنان که این ميزان را برای زناان از 18

اسمير اطمينان داشته باشند علي رغم

مشکالت به انجام آن خواهند پرداخت
از محدودیت های این مطالعاه خاود گازارش دهاي مشاارکت
کنندگان وعدم شرکت زنان بيسواد بود از دیگر محدودیتهای ایان
مطالعه این بود که جامعاه آمااری آن را فقاط زناان کارج تشاکيل
ميدادند که تعميم پاذیری نتاایج را محادود مايکناد لاذا پيشانهاد
ميگردد که تا مطالعات بعدی با حجم نمونه بيشتری انجاام شاود و

21

بارای دسات یاابي باه

ارتقای سطح سالمت زنان در زمينه تشخيص زودرس سرطان دهانه
رحم ،شناختن و پرداختن به عوامل تعيين کننده رفتار ماورد نظار از
درجات بسيار با یي برخوردار ميباشد مطالعه حاضر عوامل تعيين
کننده برای رفتار پا

اسمير را منافع درک شده ،موانع درک شاده و

خودکار آمدی ميداند به طوری که بر اسااس نتاایج بدسات آماده
زماني که زنان از ادراک با یي نسبت به منافع پا

اسمير برخوردار

باشند و همچنين موانع زیادی را برای انجام رفتار پايش روی خاود
احساس نکنند و در عين حال توانایي خود را برای انجام رفتار باور
داشته باشند دست به انجام پا

اسمير خواهند زد پيشنهاد ميشاود

که در مطالعات آینده پيش بيني کننادههاای انجاام پاا

اسامير بار

اساس تئوری رفتار برنامه ریازی شاده انجاام شاود و نتاایج آن باا
مطالعه حاضر مقایسه گردد

تقدیر و تشکر
این مقاله بخشي از یافته های طرح تحقيقااتي مصاوب دانشاگاه
علوم پزشکي البرز مي باشد که بدین وسيله نویسندگان مراتب سپاس
و قدرداني خود را به واسطه مسااعدت حاوزه معاونات و مادیریت
محترم پژوهشي دانشگاه ،افرادی که ما را درجماع آوری اطالعاات
یاری نمودند و همچنين کليه خانمهای شرکت کننده ابراز ميدارند

در مناطق دیگر این مطالعه تکرار شود
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