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Background and Objective: Cervical cancer is the second most common
cancer among the females. This cancer is considered as a preventable disease
due to having a long period before the invasion, availability of appropriate
screening program, and effective treatment of primary lesions. The aim of
this study was to determine the factors related to performing regular Pap
smear test based on the Theory of Planned Behavior (TPB) among the
females living in Fasa, Iran.
Materials and Methods: This descriptive-analytic cross-sectional study was
conducted on 700 married women in Fasa city in 2016. The study population
was selected from the females referring to the healthcare centers of Fasa
using simple random sampling technique. The data were collected by means
of a three-part questionnaire, including demographic data, knowledge, and
TPB constructs. Data analysis was performed using Pearson correlation
coefficient test and logistic regression in SPSS, version 22.
Results: According to the results, 45.7% of the patients had a history of
undergoing a Pap smear test, and 20.7% of them performed this test
regularly. The results indicated that knowledge, attitude, subjective norms,
and perceived behavioral control were the predictors of intention and
behavior of Pap smear test among the women (P<0.05). These components
accounted for 57.4% and 31.6% of the intention and behavior variance,
respectively.
Conclusion: As the findings of this study indicated, it is possible to increase
the level of screening behaviors among the women by improving their
awareness, attitude, subjective norms, and perceived behavioral control. This
measure in turn plays a significant role in the prevention and control of
cervical cancer.
Keywords: Attitude; Pap Smear Test; Theory of Planned Behavior; Uterine
Cervical Cancer
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سابقه و هدف :سرطان سرویکس دومین سرطان شایع در بین زنان میباشد .این سرطان بهدلیل دوره
طوالنی قبل از تهاجم ،برنامه غربالگری مناسب و درمان مؤثر ضایعات اولیه ،یك سرطان قابل پیشگیری
میباشد .مطالعه حاضر با هدف بررسی فاكتورهای مرتبط با انجام آزمایش پاپ اسمیر براساس نظریه رفتار
برنامهریزیشده روی زنان شهر فسا انجام شد.
مواد و روشها :پژوهش حاضر یك مطالعه توصیفی -تحلیلی و از نوع مقطعی بود كه در سال  1315روی
 088نفر از زنان متأهل كه بهصورت تصادفی ساده از بین مراجعان به مراكز بهداشتی -درمانی شهر فسا انتخاب
شده بودند ،انجام شد .ابزار گردآوری دادهها ،شامل اطالعات جمعیتشناختی ،پرسشنامه آگاهی و سازههای
نظریه رفتار برنامهریزیشده ( )Theory of Planned Behaviorبود .همچنین دادهها با استفاده از آزمونهای
ضریب همبستگی پیرسون و آنالیز رگرسیون لجستیك در نرمافزار  SPSS 22تحلیل شد.
يافتهها :در این مطالعه 55/0 ،درصد از زنان سابقه انجام آزمایش پاپ اسمیر را گزارش نمودند و  28/0درصد
نیز بهطور مرتب آزمایش پاپ اسمیر را انجام میدادند .طبق یافتههای بهدست آمده ،سازههای آگاهی ،نگرش،
كنترل رفتاری درکشده و هنجارهای انتزاعی پیشبینیكننده قصد و رفتار غربالگری آزمایش پاپ اسمیر در
زنان بودند ( .)P>8/85این سازهها 50/5 ،درصد از واریانس قصد و  31/6درصد از واریانس رفتار را پیشگویی
میكردند.
نتيجه گيري :با توجه به نتایج مطالعه حاضر ،میتوان با برنامهریزی مناسب در خصوص افزایش آگاهی ،بهبود
نگرش و هنجارهای انتزاعی و افزایش كنترل رفتاری درک شده ،میزان انجام رفتارهای غربالگری را در بین زنان
ارتقا داد كه این خود در پیشگیری و كنترل سرطان دهانه رحم نقش بسزایی دارد.
واژگان كليدي :پاپ اسمیر؛ سرطان دهانه رحم؛ نظریه رفتار برنامهریزیشده؛ نگرش

مقدمه
سرطان دهانه رحم دومین سرطان شایع در زنان میباشد
] .[1از عوامل خطر مرتبط با این بیماری میتوان به مواردی
همچون :تماس جنسی در سنین پایین ،تعدد افراد در ارتباطات
جنسی بدون استفاده از كاندوم و استعمال سیگار ،اشاره كرد ].[2
سرطان مهاجم دهانه رحم بهدلیل دارابودن یك دوره طوالنی
قبل از تهاجم ،در دسترس بودن برنامه غربالگری مناسب و درمان
مؤثر ضایعات اولیه ،بهعنوان یك سرطان قابل پیشگیری شناخته
شده است ] .[3ساالنه حدود نیم میلیون زن مبتال به سرطان
مهاجم دهانه رحم در سراسر جهان تشخیص داده میشود ][5
25

كه حدود  28درصد از این تعداد در كشورهای در حال توسعه
زندگی میكنند ] .[5طبق گزارش كشوری ثبت موارد سرطانی،
میزان بروز سرطان دهانه رحم در بین زنان ایرانی در استانهای
مختلف تا  0/1درصد اعالم شده است ].[6
یکی از رفتارهای مؤثر پیشگیرانه از این بیماری ،انجام
آزمایش پاپ اسمیر میباشد .این آزمایش یك روش غربالگری مؤثر
برای بررسی تغییرات سلولی دهانه رحم قبل از تبدیل به سرطان
مهاجم دهانه رحم میباشد و بهطور معمول انجام آن در فواصل
یك ،دو یا سه سال یكبار در زنان  28تا  65سال توصیه میشود.
مجله آموزش و سالمت جامعه ،دوره  ،4شماره  ،1بهار 1316

مرادي و همکاران

این آزمایش میتواند میزان مرگ و میر ناشی از سرطان دهانه
رحم را تا حدود  18درصد كاهش دهد؛ بنابراین انجام آزمایش
پاپ اسمیر به تمامی زنان فعال از نظر جنسی بهعنوان یك سیاست
بهداشت عمومی توصیه میشود .بهطور كلی هدف از انجام این
آزمایش ،دستیابی و اطالع از شروع یا نبود بیماری است ].[0
همچنین در مورد اهمیت انجام آزمایش پاپ اسمیر باید
افزود كه انجامندادن غربالگری بهطور منظم ،با افزایش  2تا 6
برابری خطر ایجاد سرطان دهانه رحم همراه میباشد ][5؛ اما
متأسفانه گروه كثیری از زنان ،آزمایش پاپ اسمیر را انجام
نمیدهند كه از مهمترین دالیل آن میتوان مواردی همچون:
ترس از ابتال به سرطان دهانه رحم ،دردناکبودن انجام این
آزمایش و خجالت از انجام آن را نام برد ] .[2جاللوندی و
خدادوستان در مطالعه خود گزارش كردند كه تنها  10/5درصد
از زنان ایرانی در شهر اراک ،آزمایش پاپ اسمیر را بهطور منظم
انجام میدهند ][0
آزمایش پاپ اسمیر بهعنوان یك روش ساده ،ارزان و بدون
عارضه همچنان روش انتخابی در غربالگری سرطان دهانه رحم
میباشد ] .[1گفتنی است آموزش انجام مداوم آزمایش پاپ
اسمیر یکی از اقدامات مؤثر در زمینه تشخیص بهموقع سرطان
رحم است ] .[5سرطان دهانه رحم اگرچه به میزان زیادی قابل
پیشگیری است؛ اما هنوز بهعنوان شایعترین علت مرگ ناشی از
سرطان در زنان میباشد .بیشتر سرطانهای تهاجمی دهانه رحم
در زنانی مشاهده میشود كه آزمایش پاپ اسمیر را بهطور منظم
انجام ندادهاند .براساس مطالعات مختلف ،مهمترین دالیل
انجامندادن آزمایش پاپ اسمیر ،آموزش ناكافی ،مشکالت
فرهنگی ،درک نادرست از بیماری و سایر علل روانی -اجتماعی
یا مشخصههای دموگرافیك میباشد ] .[18مطالعات كمی درباره
مراجعهنکردن زنان برای انجام آزمون پاپ اسمیر انجام شده است
و آموزش به زنان ایرانی برای متقاعدكردن به شركت در این
آزمون ،كارآمد میباشد.
اگرچه انجام غربالگری آزمون پاپ اسمیر و حفظ آن آسان
نیست؛ اما براساس شواهد بسیار ،برنامههای آموزشی كه
فاكتورهای انگیزه برای عمل را مورد هدف قرار میدهند ،باالترین
شانس موفقیت را دارند .گفتنی است تأثیرات مداخالت آموزشی
به میزان زیادی بستگی به استفاده از الگوی مناسب حین انتخاب
برنامه آموزشی و مشکالت بهداشتی دارد ] .[11از میان الگوهایی
كه هدف آن ها فهم و پیشبینی رفتارهای بهداشتی میباشد،
نظریه رفتار برنامهریزیشده ()Theory of Planned Behavior
موفق بوده است .این نظریه توسط  Ajzenو  Fishbeinبرای
پیشبینی و توضیح رفتار با این استدالل كه الف) افراد تصمیمات
رفتاری خود را بر پایه بررسی معقول و منطقی اطالعات در
دسترس انتخاب میكنند و ب) افراد نتایج عملکرد خود را قبل
از اتخاذ تصمیم مورد توجه قرار میدهند ،ارائه گردید .طبق این
نظریه ،بهترین پیشبینیكننده رفتار ،قصد فرد برای درگیرشدن
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در رفتار است .قصد بهوسیله دو متغیر نگرش مرتبط با رفتار
(ارزشیابی كلی مثبت یا منفی از رفتار) و هنجارهای انتزاعی
(درک كلی فشار اجتماعی برای انجامدادن) پیشبینی میشود.
موفقیتهای این نظریه در توضیح رفتار بستگی به میزان كنترل
ارادی رفتار توسط فرد دارد .افراد بیشتر بر مبنای ادراكاتشان از
آنچه كه دیگران فکر میكنند باید انجام دهند ،عمل میكنند و
قصد آنها برای پذیرش رفتار ،بهصورت بالقوه متأثر از افرادی
است كه ارتباط نزدیکی با آنها دارند .در این نظریه ،هنجار ذهنی
فرد ،حاصلضرب باورهای هنجاری در انگیزه پیروی برای انجام
رفتار هدف با وجود این انتظارات میباشد .همچنین در تعریف
كنترل رفتاری درکشده میتوان گفت ،درجهای از احساس فرد
در مورد اینکه انجامدادن یا انجامندادن یك رفتار تا چه حد تحت
كنترل ارادی وی میباشد ].[12
گفتنی است تاكنون مطالعهای مشابه در شهر فسا انجام نشده
است؛ بنابراین با توجه به اهمیت غربالگری آزمایش پاپ اسمیر و
لزوم اجرای مداخله آموزشی برای افزایش شركت افراد در
این آزمون ،مطالعه حاضر با هدف بررسی فاكتورهای مرتبط
با انجام آزمایش غربالگری پاپ اسمیر براساس نظریه رفتار
برنامهریزیشده در زنان شهرستان فسا انجام شد.
مواد و روشها
پژوهش حاضر یك مطالعه توصیفی– تحلیلی و از نوع مقطعی
بود كه در ماه اسفند سال  1315در شهرستان فسا انجام شد .از
بین  6مركز بهداشتی -درمانی شهری فسا 2 ،مركز بهطور تصادفی
ساده انتخاب شدند .با توجه به لیست خانوارهای تحت پوشش از
هر مركز  358نفر و درمجموع 088 ،نفر بهصورت تصادفی ساده
انتخاب و وارد مطالعه شدند .در این بین ،دو كمك پژوهشگر هر
روز در دو مركز حضور داشتند و از زنان واجد شرایط پس از ارائه
توضیحات الزم و دریافت فرم رضایت آگاهانه ،برای ورود به مطالعه
دعوت مینمودند .این پرسشنامهها بهصورت خودگزارشدهی یا
مصاحبه با زنان طی مدت سه ماه تکمیل گردید .از شرایط ورود به
این مطالعه ،تأهل زنان با سن باالی  21سال كه حداقل  3سال از
ازدواجشان گذشته باشد ،نبود سابقه سرطان و هیستركتومی بود.
درخور ذكر است كه پژوهش حاضر مصوب شورای پژوهشی و
كمیته اخالق در پژوهش (شناسه)IR.FUMS.REC.1396.187 :
دانشگاه علوم پزشکی فسا میباشد.
در این مطالعه ،ابزار گردآوری دادهها شامل سه بخش بود
كه براساس دیگر مطالعات تهیه گردید ] .[13-16بخش اول
اطالعات دموگرافیکی و زمینهای شامل :سن ،تعداد فرزندان،
سن در اولین بارداری ،سابقه انجام آزمایش پاپ اسمیر ،شغل،
تحصیالت ،یائسه بودن و سابقه سرطان دهانه رحم در خانواده
بود .بخش دوم و سوم نیز سؤاالت مربوط به آگاهی و سازههای
نظریه رفتار برنامهریزیشده را در بر میگرفت .در این بخش
پرسشنامه آگاهی با  15سؤال با مقیاس  2گزینهای بلی (نمره )1
23
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و خیر (نمره صفر) اندازهگیری شد .سازه نگرش نسبت به انجام
آزمایش پاپ اسمیر با  6سؤال (برای مثال" :انجام سالیانه آزمایش
پاپ اسمیر امکان ابتال به سرطان دهانه رحم را كاهش میدهد")
با مقیاس لیکرت  5گزینهای از كامالً مخالفم (نمره  )1تا كامالً
موافقم (نمره  )5سنجیده شد .سازه هنجارهای انتزاعی
ترغیبكننده انجام آزمایش پاپ اسمیر نیز با  5سؤال (برای مثال:

پاپ اسمیر داشتند و  28/0درصد نیز بهطور منظم این آزمایش را
انجام میدادند .همچنین  6/3درصد كمتر از یك سال پیش28/1 ،
درصد  1تا  2سال پیش و  12/0درصد  2تا  5سال پیش این
آزمایش را انجام داده بودند .در جدول  ،1سایر مشخصات
جمعیتشناختی شركتكنندگان در مطالعه ارائه شده است.

"شوهرم من را به انجام منظم آزمایش پاپ اسمیر تشویق
میكند") با مقیاس لیکرت  5گزینهای از خیلی كم (نمره  )1تا

جدول  :1توزیع فراوانی مشخصات جمعیتشناختی شركتكنندگان

خیلی زیاد (نمره  )5اندازهگیری گردید .سازه كنترل رفتاری
درکشده با  2سؤال (برای مثال" :انجام آزمایش پاپ اسمیر برای
من سخت است") با مقیاس لیکرت  5گزینهای از خیلی كم (نمره
 )1تا خیلی زیاد (نمره  )5سنجیده شد .قصد انجام آزمایش پاپ
اسمیر نیز با  2سؤال (برای مثال" :من قصد دارم در طی این سال
آزمایش پاپ اسمیر را انجام دهم") با مقیاس لیکرت  5گزینهای
از خیلی كم (نمره  )1تا خیلی زیاد (نمره  )5مورد بررسی قرار
گرفت .درنهایت ،رفتارهای غربالگری و انجام آزمایش پاپ اسمیر
با  2سؤال با رنج نمره  2تا  18اندازهگیری شد .همچنین برای
سنجش روایی محتوای پرسشنامه از نظرات  18نفر از متخصصان
آموزش بهداشت ،یك نفر كارشناس ارشد مامایی و  1نفر
متخصص زنان استفاده شد و با درنظر گرفتن ضرایب نسبت روایی
محتوا ( )CVR: Content Validity Ratioو شاخص روایی
محتوا ( ،)CVI: Content Validity Indexاصالحات الزم در
سؤاالت انجام شد و شاخصهای مذكور مورد تأیید قرار گرفت.
پایایی سازههای نگرش ،هنجارهای انتزاعی ،قصد رفتاری و كنترل
رفتاری درکشده پرسشنامه (همسانی درونی) نیز در مطالعه
مقدماتی در بین  38نفر از زنان واجد شرایط بهترتیب ،8/65
 8/05 ،8/05و  8/06برآورد گردید.
اطالعات جمعآوریشده با استفاده از آزمونهای ضریب
همبستگی پیرسون و آنالیز رگرسیون لجستیك در نرمافزار
 SPSS 22تحلیل گردید .گفتنی است سطح معناداری در همه
آزمونها كمتر از  5درصد درنظر گرفته شده بود.
یافتهها
در این پژوهش ،میانگین سن زنان مورد مطالعه،
 35/21±18/10سال و میانگین اولین سن حاملگی 11/65±6/22
سال بود .در این بین 55/0 ،درصد از افراد سابقه انجام آزمایش

در مطالعه ()n=088
متغيرهاي جمعيتشناختی

سابقه سرطان دهانه

شاغل
خانهدار
بیسواد
ابتدایی
راهنمایی
دیپلم
دانشگاهی
بلی
خیر
بلی

رحم در خانواده

خیر

شغل

تحصيالت

يائسهبودن

تعداد

درصد

151
551
12
280
103
211
11
08
638
52
652

22/01
00/21
2/52
21/50
25/01
38/15
13
18
18
6/26
13/15

میانگین ،انحراف معیار و درصد میانگین از حداكثر نمره قابل
اكتساب سازههای نظریه رفتار برنامهریزیشده در جدول  2آورده
شده است .براساس یافتههای بهدست آمده ،نمرات كسبشده
برای بیشتر سازههای مورد مطالعه در سطح  58درصد ارزیابی
گردید كه نشاندهنده سطح متوسط سازههای آگاهی ،نگرش،
هنجارهای انتزاعی ،كنترل رفتاری درکشده و قصد رفتاری در
بین شركتكنندگان در پژوهش میباشد.
در جدول  ،3ضرایب همبستگی پیرسون بین آگاهی،
سازههای نظریه رفتار برنامهریزیشده و رفتار غربالگری آزمایش
پاپ اسمیر شركتكنندگان در مطالعه ارائه شده است .براساس
یافتهها ،بین آگاهی ،نگرش ،هنجارهای انتزاعی ،كنترل رفتاری
درکشده با قصد رفتاری و رفتار غربالگری پاپ اسمیر همبستگی
مثبت و معناداری مشاهده شد (.)P<8/85
براساس یافتههای آنالیز رگرسیون لجستیك در جدولهای
 5و  ،5سازههای آگاهی ،نگرش ،كنترل رفتاری درکشده و
هنجار انتزاعی ،پیشبینیكننده قصد و مجموع این سازهها،

جدول  :5میانگین ،انحراف معیار و محدوده نمره قابل اكتساب آگاهی و سازههای نظریه رفتار برنامهریزیشده
ميانگين±انحراف معيار

محدوده نمره قابل اكتساب

درصد ميانگين از حداكثر نمره قابل اكتساب

آگاهی

2/55±2/53

8-15

56/33

نگرش

12/21±3/02

6-38

53/5

نرمهاي انتزاعی

15/15±3/21

5-25

51/2

كنترل رفتاري درکشده

6/12±1/51

2-18

51/5

قصد

6/63±2/35

2-18

50/1

رفتارهاي غربالگري

5/25±2/35

2-18

22

متغيرهاي مورد بررسی
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جدول  :3همبستگی پیرسون بین آگاهی ،سازههای نظریه رفتار برنامهریزیشده و رفتار غربالگری پاپ اسمیر شركتكنندگان در مطالعه
1

متغيرهاي مورد مطالعه

3

5

2

4

6

1

 .1آگاهی
 .5نگرش

*

 .3هنجارهاي انتزاعی

*

 .4كنترل رفتاري درکشده

*

8/822

 .2قصد

*

8/353

 .6رفتارهاي غربالگري

*

8/181

1

-8/365
8/356

*

8/358

*

8/185

1
8/825
*

*

8/516

*

8/215

1

8/215

*

*

*

8/12

8/863

8/125

1
*

8/515

1

* ضرایب در سطح كمتر از  8/85معنادار میباشند.
جدول  :4آنالیز رگرسیون لجستیك عوامل مرتبط با قصد انجام آزمایش غربالگری پاپ اسمیر در بین زنان شركتكننده در پژوهش
سازههاي مورد بررسی

شيب خط ()β

خطاي

سطح

فاصله اطمينان  12درصد

استاندارد

معناداري

كران پايين

كران باال

آگاهی

8/135

8/833

>8/881

8/801

8/281

نگرش

-8/250

8/822

>8/881

-8/283

-8/218

هنجارهاي انتزاعی

8/350

8/825

>8/881

8/381

8/585

كنترل رفتاري درکشده

8/803

8/858

>8/881

8/825

8/101

مقدار ثابت

5/361

1/85

>8/881

3/382

0/512

ضريب تبيين
()R2

8/505

* متغیرهای مستقل به روش همزمان ( )Enterوارد مدل رگرسیونی شدند.
جدول  :2آنالیز رگرسیون لجستیك عوامل مرتبط با انجام آزمایش غربالگری پاپ اسمیر در بین زنان شركتكننده در پژوهش
سازههاي مورد بررسی

شيب خط

خطاي

سطح

()β

فاصله اطمينان  12درصد

استاندارد

معناداري

كران پايين

كران باال

آگاهی

8/135

8/821

>8/881

8/823

8/166

نگرش

8/125

8/822

>8/881

8/821

8/162

هنجارهاي انتزاعی

8/165

8/811

>8/881

8/126

8/281

كنترل رفتاري درکشده

8/185

8/831

>8/881

8/855

8/165

قصد رفتاري

8/112

8/816

>8/881

8/166

8/221

مقدار ثابت

3/121

8/015

>8/881

---

---

ضريب تبيين
R2

( )

8/316

* متغیرهای مستقل به روش همزمان ( )Enterوارد مدل رگرسیونی شدند.

پیشبینیكننده انجام آزمایش غربالگری پاپ اسمیر در زنان
بودند .بهطور كلی متغیرهای مورد بررسی 50/5 ،درصد از
واریانس قصد و  31/6درصد از واریانس انجام آزمایش غربالگری
پاپ اسمیر را پیشگویی میكردند.
بحث
پژوهش حاضر با هدف بررسی عوامل پیشگوییكننده انجام
آزمایش پاپ اسمیر در بین زنان شهر فسا با استفاده از نظریه
رفتار برنامهریزیشده انجام شد .در این پژوهش 55/0 ،درصد از
زنان سابقه انجام آزمایش پاپ اسمیر را گزارش كردند و 28/0
درصد نیز بهطور منظم این آزمایش را انجام میدادند .در مطالعه
جلیلیان و امدادی 63/2 ،درصد از زنان حداقل یكبار و 22/3
درصد نیز به طور منظم آزمایش پاپ اسمیر را انجام داده بودند
مجله آموزش و سالمت جامعه ،دوره  ،4شماره  ،1بهار 1316

] .[13همچنین در مطالعه مهدویفر و همکاران 53 ،درصد از
افراد شركتكننده در پژوهش ،آزمایش پاپ اسمیر را انجام داده
بودند ] .[15نتایج پژوهش حاضر با یافتههای مطالعات مشابه در
داخل كشور همخوانی دارد .گفتنی است میزان انجام آزمایش
پاپ اسمیر در زنان ایرانی بسیار كمتر از مطالعات انجامشده در
سایر كشورها میباشد؛ بنابراین مسئوالن بهداشتی باید دالیل
این مسأله را مورد بررسی قرار دهند ،موانع انجام آزمایش پاپ
اسمیر را در بین زنان ایرانی شناسایی نمایند و با انجام
برنامهریزی صحیح و بهكارگیری راهبردهای مناسب ،انجام منظم
آزمون پاپ اسمیر را در زنان ارتقا دهند.
نتایج پژوهش حاضر نشان داد كه آگاهی و نگرش
پیشگویی كننده قصد و انجام آزمایش پاپ اسمیر در بین زنان
شركت كننده در مطالعه بودند .این نتایج با یافتههای اكثر
22

فاكتورهاي مرتبط با انجام آزمايش پاپ اسمير

مطالعات مشابه همخوانی دارد .نتایج مطالعهای كه  Donatiو
همکاران روی زنان  12-26ساله ایتالیایی در سال  2882انجام
دادند ،نشان داد كه زنان شركت كننده در مطالعه آگاهی ضعیف
و تصورات غلط در مورد سرطان دهانه رحم و پیشگیری از آن
داشتند .در مطالعه مذكور ،ارائه دهندگان خدمات بهداشتی مورد
اعتمادترین منبع دریافت اطالعات پزشکی بودند ] .[15در
مطالعه  Austinو همکاران نیز مهمترین دالیل تشویق افراد به
انجام آزمایش پاپ اسمیر ،توصیه پزشك ،برنامههای اجتماعی
و سالمتی ،جزوه های آموزشی و استفاده از رسانهها بود ].[16
نتایج مطالعه  Gibsonارتباط معناداری بین شركت در
غربالگری دهانه رحم و آگاهی افراد نشان داد ] .[10همچنین
در مطالعه  Radecki Breitkopfو  Pearsonمشاهده شد كه
نگرش و كنترل رفتاری درک شده فاكتورهایی قوی برای انجام
آزمایش پاپ اسمیر میباشند ] .[12گفتنی است در دیگر
مطالعات نیز نگرش و آگاهی به عنوان عوامل پیشگوییكننده
قصد و رفتار غربالگری آزمایش پاپ اسمیر در زنان گزارش
شدهاند ][11-21؛ اما در مطالعات  Chirayilو همکاران و
 Behbakhtو همکاران ،نگرش و آگاهی پیشگوییكننده قصد
و رفتار غربالگری سرطان رحم در بین زنان مورد مطالعه نبودند
] .[22، 23با توجه به اینکه جمعیت مورد مطالعه ،زنان تحت
پوشش مراكز بهداشتی -درمانی بودند ،ارائه برنامههای آموزشی
با بهرهگیری از الگوهای آموزش بهداشت همچون :نظریه رفتار
برنامهریزیشده بهوسیله كاركنان این مراكز ،اقدام مهمی برای
ارتقای سطح آگاهی و نگرش و عملکرد زنان در خصوص آزمایش
پاپ اسمیر خواهد بود.
نتایج پژوهش حاضر نشان داد كه هنجارهای انتزاعی از
مهمترین سازههای پیشگویی كننده قصد انجام و رفتار آزمایش
پاپ اسمیر در بین شركت كنندگان در مطالعه میباشند كه این
یافته با نتایج مطالعات مشابه همخوانی دارد .هنجارهای انتزاعی
ازجمله سازههای نظریه رفتار برنامه ریزی شده است كه به
فشارهای اجتماعی مؤثر برای انجام یا عدم انجام رفتار مورد نظر
اشاره دارد .هرچه فشارها و حمایت های اجتماعی از سوی
اعضای خانواده به ویژه همسران ،پزشکان و كاركنان بهداشتی-
درمانی و دوستان برای انجام رفتارهای بهداشتی توسط افراد
بیشتر باشد ،به همان میزان احتمال انجام رفتار بهوسیله فرد
افزایش خواهد یافت ] . [25در مطالعه كشاورز و همکاران
همسران به عنوان مهمترین منبع هنجارهای انتزاعی از طرف
افراد مورد مطالعه گزارش شدند ] .[25همچنین نتایج
مطالعه ای كه روی زنان تایوانی انجام شده بود ،نشان داد كه
هنجارهای انتزاعی پیشگویی كننده قصد غربالگری سرطان
دهانه رحم میباشد ] . [26در مطالعه جلیلیان و امدادی نیز
بهترین پیشگویی كننده انجام آزمایش پاپ اسمیر ،هنجارهای
انتزاعی بودند و همسر ،پزشك و برنامههای آموزشی مهمترین
منابع مرتبط با هنجارهای انتزاعی اعالم شدند ] .[13همچنین
26

نتایج مطالعه  Chirayilو همکاران در بین زنان سنگاپوری
نشان داد كه هنجار انتزاعی بهترین پیشگوییكننده آزمایش
پاپ اسمیر میباشد ].[22
دیگر یافته های پژوهش حاضر نشان داد كه كنترل رفتاری
درکشده پیشگویی كننده قصد انجام و رفتار پاپ اسمیر در
بین شركت كنندگان در مطالعه می باشد كه این یافته با نتایج
مطالعات مشابه همخوانی دارد .گفتنی است كنترل رفتاری
درکشده به معنای اعتقاد فرد به تواناییاش در سازماندهی
فعالیت ها و انجام موفق رفتار مورد نظر برای نیل به نتیجه
مشخص در شرایط معین میباشد .یعنی درجهای از احساس
فرد در مورد اینکه انجام یا عدم انجام رفتار تا چه حد تحت
كنترل و اراده وی می باشد .درخور ذكر است اگر در مسیر انجام
رفتار محدودیتی مشاهده شود و فرد معتقد باشد كه امکانات
كافی یا زمان الزم را برای انجام یك رفتار ندارد ،ممکن است
حتی با داشتن آگاهی ،نگرش و هنجار ذهنی باال ،قصد قوی
برای انجام آن رفتار را نداشته باشد ] .[15در مطالعه Ogilvie
و همکاران ،كنترل رفتاری درک شده ،نگرش و هنجارهای
انتزاعی ،پیشگویی كننده قصد غربالگری سرطان دهانه رحم
بودند ] .[20نتایج مطالعه  Lintonنشان داد كه كنترل رفتاری
درک شده تأثیر مستقیم بر انجام غربالگری آزمایش پاپ اسمیر
دارد ] .[28در مطالعه سرگزی و همکاران نیز بیشترین
همبستگی بین كنترل رفتاری درک شده با رفتارهای غربالگری
سرطان پستان در زنان مشاهده شد ] .[22همچنین نتایج
مطالعات  Askelsonو همکاران و  Chirayilو همکاران نشان
داد كه كنترل رفتاری درکشده پیشبینیكننده قصد غربالگری
سرطان دهانه رحم میباشد ].[22 ،21
قصد اولین و مؤثرترین سازهای است كه با رفتار مورد نظر
مرتبط است .گفتنی است با ایجاد تغییر در این سازه و ارتقای آن
میتوان انتظار داشت كه افراد بیشتر رفتارهای مراقبت از خود را
انجام دهند؛ البته رابطه صد در صد بین قصد و رفتار وجود ندارد.
بهعبارت دیگر قصد الزمه رفتار است؛ ولی برای انجام آن كافی
نیست ] .[15در یك مطالعه متاآنالیز كه توسط  Cookeو
 Frenchصورت گرفت ،مشاهده شد كه نگرش ارتباط قوی با
قصد غربالگری دارد و كنترل رفتاری درکشده و نرمهای انتزاعی
دارای ارتباط متوسطی با قصد میباشند و قصد نیز ارتباط
متوسطی با رفتار غربالگری دارد ] .[38مطالعه  Walshروی
 156زن  25تا  68ساله نشان داد كه سازههای نظریه رفتار
برنامهریزیشده قصد آزمایش پاپ اسمیر را پیشگویی میكردند
] .[31در مطالعه  Teitelmanو همکاران ،سازههای نگرش،
هنجارهای انتزاعی و كنترل رفتاری درکشده پیشگوییكننده
قصد آزمایش پاپ اسمیر بودند ] .[32همچنین براساس مطالعه
 Ebserو همکاران ،آگاهی ،كنترل رفتاری درکشده و هنجارهای
انتزاعی ارتباط مثبتی با اشتیاق افراد برای آزمایش غربالگری
دهانه رحم دارند ].[33
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 از محدودیت های این مطالعه میتوان به.ضروری میباشد
جمعآوری داده ها از طریق پرسشنامه به روش خودگزارشدهی
.اشاره كرد
نتیجهگیری
 كنترل، نگرش، سازههای آگاهی،طبق یافتههای بهدست آمده
 پیشبینیكننده قصد و،رفتاری درکشده و هنجارهای انتزاعی
، همچنین پزشك.رفتار غربالگری آزمایش پاپ اسمیر در زنان بودند
همسر و دوستان از مهمترین منابع هنجارهای انتزاعی بودند كه با
،برنامهریزی مناسب و ارائه بستههای آموزشی مؤثر به این گروهها
 گفتنی است.میزان انجام آزمایش غربالگری افزایش خواهد یافت
باید اطالعات با مفاهیم ساده و قابل درک از طریق ارائهدهندگان
مراقبتهای بهداشتی و رسانههای جمعی به زنان داده شود و
مراقبان سالمت باید از عوامل مؤثر بر انجام رفتارهای پیشگیرانه و
ارتقادهنده سالمت آگاه باشند تا بتوانند در این زمینه برنامههای
.آموزشی سودمندی برای زنان طراحی و اجرا نمایند
تشکر و قدردانی
این پژوهش با حمایت مالی معاونت تحقیقات و فناوری
 انجام شده15815 دانشگاه علوم پزشکی فسا با طرح مصوب شماره
. بدینوسیله نهایت قدردانی و تشکر از آنان بهعمل میآید.است
همچنین از همکاری مسئوالن مركز بهداشت فسا و تمام زنان
. تشکر و قدردانی میگردد،شركتكننده در این مطالعه

، سازههای نظریه رفتار برنامهریزیشده،در این مطالعه
 درصد از واریانس انجام31/6  درصد از واریانس قصد و50/5
 بر این.آزمایش غربالگری پاپ اسمیر را پیشبینی میكردند
 هنجارهای انتزاعی، و همکارانRoncancio اساس در مطالعه
و كنترل رفتاری درکشده با قصد افراد و قصد نیز
 در.پیشگویی كننده انجام غربالگری سرطان دهانه رحم بود
 درصد از واریانس قصد توسط سازههای20/6 ،مطالعه مذكور
 درصد از واریانس رفتار نیز13 نظریه رفتار برنامهریزیشده و
 در یك مطالعه متاآنالیز. [35] توسط قصد قابل پیشگویی بود
 پژوهش مبتنی بر125  رویConner  وArmitage كه توسط
 سازههای این نظریه،نظریه رفتار برنامهریزیشده انجام شد
 درصد از20  درصد از واریانس قصد و31 ،بهطور میانگین
 همچنین نتایج.[35] واریانس رفتار را پیشگویی میكردند
مطالعه خانی و همکاران نشان داد كه سازههای نظریه رفتار
 درصد از واریانس رفتار را پیشگویی51 برنامهریزیشده
 بهنظر میرسد اجرای منظم برنامههای آموزشی.[36] میكند
،براساس نظریه رفتار برنامهریزیشده با تأكید بر تغییر نگرش
هنجارهای انتزاعی و افزایش مهارتهای زنان در انجام رفتارهای
غربالگری میتواند به عنوان روشی مؤثر در ارتقای سالمت زنان
 این مسأله در. درمانی مورد توجه قرار گیرد-در مراكز بهداشتی
 همچنین.[30-31] دیگر مطالعات نیز تأكید شده است
اطالعرسانی عمومی از طریق رسانههای ارتباط جمعی برای
افزایش مشاركت زنان در بهرهمندی از خدمات بهداشتی
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