مجله بهداشت و توسعه

مقاله پژوهشی

سال چهارم/شماره  /2تابستان 9314

تاریخ دریافت2994/9/42 :

تاریخ پذیرش2999/21/2 :

بررسی باورهای بهداشتی در زمینه انجام آزمون پاپ اسمیر براساس سازههای مدل
اعتقاد بهداشتی ( )HBMدر زنان مراجعه کننده به درمانگاههای مراکز

3

معصومه مهدوی فر ،1سکینه سبزواری  ،2طیبه فصیحی هرندی

چکیده
مقدمه :پاپ اسمیر تست غربالگری مؤثری برای تشخیص سرطان دهانه رحم است .این مطالعه جهت بررسی باورهای بهداشتیی
زنان مراجعه کننده به مراکز بهداشت بندرعباس برای انجام آزمون پاپ اسمیر براساس مدل اعیقاد بهداشیی انجام گرفت.
روشها :این مطالعه مقطعی در  969نفر از زنان  21-29ساله ،مراجعه کننده به مراکتز بهداشتیی بنتدرعباس انجتام شتد .ابتتزار
پژوهتش پرسشنامه شامل ویژگیهای فردی و سازههای مدل اعیقاد بهداشیی بود ،که پس از تأیید روایی محیوا و پایایی با ضتری
آلفای کرونباخ  ،1/9به روش مصاحبه تكمیل شد .جهت تحلیل دادهها از نرمافزار  SPSSنسخه  21و آزمونهتای t ،ANOVA
و ضری همبسیگی پیرسون اسیفاده شد.
نتایج :میانگین نمرات اجزاء مدل در سطح مطلوبی نبود .میانگین نمتره حساستیت درش شتده  22/69 ± 9/51از  41و میتانگین
نمره موانع درش شده  21/94± 2/52از  91و نسبت به سایر اجزاء در سطح پایینتری بود .با افزایش ستن و تحصتی ت میتانگین
نمرات ،بعضی اجزاء مدل اعیقاد بهداشیی به طور معنیداری باالتر بود .بین امییاز موانع و منتافع درش شتده و انجتام پتاپ استمیر
رابطه معنیداری وجود داشت.
بحث و نتیجهگیری :برنامهریزی به منظور ارتقاء باورها و رفیارهای زنان در زمینته انجتام پتاپ استمیر براستاس متدل اعیقتاد
بهداشیی پیشنهاد میشود .بدیهی است ،آموزش به همراه پیگیری جهت انجام تستهای غربالگری از جملته پتاپ استمیر توست
مراکز بهداشیی میتواند نقش بسیار ارزندهای در تشخیص و درمان به موقع سرطانهای زنان به ویژه دهانه رحم داشیه باشد.
واژگان کلیدی :مدل اعیقاد بهداشیی ،پاپ اسمیر ،سرطان رحم ،باورهای بهداشیی
مقدمه

در ایران ،در سال  1321تعداد  166مورد سرطان دهانه

سرطان دهانه رحم شایعترین سرطان و بیشترین علت

رحم با بروز  2/74و در سال  1324تعداد  113با بروز

مرگ و میر زنان در کشورهاي در حال توسعه شناخته

 2/11مورد در هر صد هزار نفر گزارش شده است

شده است ( )1و در اکثر جوامع به عنوان شایعترین

( .)7در پنجاه سال گذشته میزان بقاء در افراد مبتال به

علت مرگ ناشی از سرطان در زنان محسوب میشود

سرطان دهانه رحم افزایش یـافته که اغلـب نـاشی از

( .)2ساالنه بیش از  222هزار زن در جهان ،جان خود

رواج پـاپ اسمـیر براي تشخیـص ضایـعات پیـش

را به علت سرطان دهانه رحم از دست میدهند (.)3

سرطانی است ( .)6،1در ایران براساس عالئم بالینی و

 -1کارشناسی ارشد ،گروه داخلی جراحی  ،دانشکده پرستاری و مامایی رازی ،دانشگاه علوم پزشکی کرمان ،کرمان ،ایران
 -2استادیار ،مرکز تحقیقات علوم اعصاب ،پژوهشکده نوروفارماکولوژی ،دانشگاه علوم پزشکی کرمان ،کرمان ،ایران
 -3استادیار ،مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی مؤ ثر بر سالمت ،دانشگاه علوم پزشکی البرز ،کرج ،ایران
Email: s_sabzevari@kmu.ac.ir

نویسنده مسئول :دکتر سکینه سبزواری
آدرس :کرمان ،چهارراه طهماسب آباد ،مرکز تحقیقات علوم اعصاب

تلفن510-11250233 :
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بهداشت شهر بندرعباس

معصومه مهدوی فر و همکاران

باورهای بهداشتی در زمینه پاپ اسمیر

حساسیت و دقت عمل این روشها به ترتیب  76و

پیشگیري را باور نمایند (منافع درك شده) و عوامل

 16درصد است (.)4

بازدارنده را نیز کم هزینهتر از فواید آن بیابند (موانع

بررسیهاي مختلف نشان داده است ،پاپ اسمیر

درك شده) تا در نهایت به پیشگیري از سرطان دهانه

بهترین روش براي تشخیص به موقع کانسر

رحم با انجام پاپ اسمیر اقدام کنند (انگیزه سالمت)

سرویکس و محافظت زنان علیه این بیماري است (،9

(.)16

 .)2نتایج پژوهشی که با هدف بررسی آگاهی زنان

در مطالعه  Byrdو همکاران در اسپانیا باورها،

آمریکایی-کرهایی در مورد پاپ اسمیر انجام شد،

نگرشها و دیدگاههاي زنان در مورد غربالگري

نشان داد که درصد قابل توجهی از زنان آگاهی الزم

سرطان رحم در چارچوب مدل اعتقاد بهداشتی مورد

را در این زمینه نداشتند ( .)16در کشور ما براساس

بررسی قرار گرفت .نتایج نشان داد  19درصد از زنان

بررسیهاي انجام گرفته ،از جمله در همدان در زمینه

به مفید بودن غربالگري اعتقاد داشتند ولی از طرفی

انجام پاپ اسمیر متأسفانه اکثر زنان از فواید انجام آن

براي انجام تست ،موانعی را متذکر شدند ( .)11در

بیاطالع بودند و موانع متعددي از جمله ترس ،درد،

مطالعه  Austinو همکاران فاکتورهاي مؤثر بر

نداشتن وقت کافی را جهت انجام آن متذکر شدند

غربالگري سرطان رحم و پستان با استفاده از مدل

(.)11

اعتقاد بهداشتی ،ترس از سرطان ،دیدگاه نسبت به

مدل اعتقاد بهداشتی HBM (Health Believe

سرطان ،موانع ارتباطی و فرهنگی و احساس شرم

) Modelبراي اولین بار در دهه  1966توسط گروهی

عنوان شد .به عالوه احساس استعداد ابتال کمتر به

از روانشناسان که در خدمات بهداشت عمومی ایاالت

سرطان مهمترین دلیل براي کاهش انجام غربالگري

متحده فعالیت میکردند ،معرفی شد ( )12و بالغ بر

ذکر شد .مهمترین دالیلی که افراد را به انجام تست

پنج دهه است که به عنـوان یکی از گستردهترین

تشویق میکرد عبارت بودند از :توصیه پزشک،

چارچوبهاي ادراکی در رفتارهاي بهداشتی استفاده

برنامههاي اجتماعی ،برنامههاي سالمتی ،جزوههاي

میشود ( .)13تأکید این مدل بر این است که چگونه

آموزشی و استفاده از رسانهها ( .)14مواردي از

ادراك فرد با ایجاد انگیزه و حرکت سبب ایجاد رفتار

کاربردهاي ویژه این الگو ،در پذیرش غربالگري سل،

میشود .همچنین بر تغییر در اعتقادات متمرکز بوده و

آموزش سالمت جنسی و استفاده از وسایل پیشگیري

آن را عاملی براي تغییر در رفتار میدانند ( .)17بر

از بارداري ،دیابت ،افزایش فشارخون ،آسم ،رفتارهاي

اساس این مدل ،به منظور انجام رفتارهاي پیشگیري

تغذیهاي ،رفتار محافظت کننده از آفتاب ،نارسایی

ابتدا افراد باید در برابر مسأله ،یعنی ابتالء به سرطان

قلبی ،پذیرش رژیم درمانی ،سرطان پوست ،سالمت

احساس خطر نمایند (حساسیت درك شده) ،سپس

دهان و دندان ،معاینه پستان توسط خود فرد و سیگار

عمق خطر را در ابعاد جسمی ،روانی ،اجتماعی و

کشیدن نیز مشاهده شده است ( .)12با عنایت به این

اقتصادي خود درك کنند (شدت درك شده) ،با عالئم

که شناخـت مــوانع تغییر رفـتـار از اهمــیت بـاالیی

مثبـتی که از محیـط اطراف یا محیـط داخـلی خود

برخــوردار است ( ،)19داشــتن اطالعـاتی در مـورد
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پاپ اسمیر ،اقدام به تشخیص و درمان میشود .میزان

دریافت میکنند ،سودمندي و قابلیت اجراي برنامه

معصومه مهدوی فر و همکاران

باورهای بهداشتی در زمینه پاپ اسمیر

توسعه استراتژيهاي پیشگیري از سرطان دهانه رحم

پرسشنامه کردند.

ضروري به نظر میرسد ( .)26با توجه به اهمیت

ابزار گردآوري دادهها پرسشنامه مشتمل بر بخش اول

پیشگیري از سرطان دهانه رحم و از آنجا که عقاید و

شامل :ویژگیهاي جمعیتشناختی (سن ،وضعیت

رفتارهاي بهداشتی و پیشگیرانه در هر جامعهایی

تأهل ،سن زمان ازدواج ،وضعیت فرزند داشتن ،سن

براساس زمینه اجتماعی و فرهنگی افراد بنا میشود و

اولین زایمان ،سابقه سقط جنین و مردهزایی ،میزان

باورهاي بهداشتی زنان تأثیر بسیاري بر پذیرش

تحصیالت خود و همسر ،درآمد خانوار ،سابقه ابتال

روشهاي غربالگري سرطان دارد ،مطالعه حاضر با

به سرطان در خانواده ،سابقه انجام پاپ اسمیر و در

هدف بررسی باورهاي مرتبط با انجام آزمون پاپ

صورت انجام توالی آن ،سابقه استفاده از وسایل

اسمیر براساس مدل اعتقاد بهداشتی در زنان شهر

پیشگیري از بارداري و استفاده از دخانیات) و بخش

بندرعباس انجام گرفت .تا بدینوسیله اطالعات

دوم

Champion

زمینهاي براي مداخالت آموزشی برنامههاي غربالگري

پیشگیري کننده از سرطان دهانه رحم و سازههاي

و آموزش به زنان فراهم گردد.

الگوي اعتقاد بهداشتی (حساسیت درك شده با 6

پرسشنامه

شامل

رفتارهاي

سؤال و شدت درك شده ،منافع درك شده ،موانع
مواد و روشها

درك شده ،انگیزه براي سالمت و خودکارآمدي هر

پژوهش حاضر ،مطالعهاي مقطعی بود که در سال

یک با  4سؤال) بود .نحوه نمره گذاري پاسخ سؤاالت

 1396انجام شد .در این مطالعه  313نفر از زنان -79

از «کامالً مخالفم» تا «کامالً موافقم» به صورت پنج

 16سال ،متأهل مراجعه کننده به مراکز بهداشت شهر

درجهاي و از  1تا  6براساس جهت سؤاالت بود به

بندرعباس انتخاب شدند.

گونهاي که در حیطه موانع بر عکس و نمره گذاري از

با استفاده از فرمول تعیین حجم نمونه براي نسبت و

 6تا  1صورت می گرفت .پرسشنامه مذکور بعد از

براساس مطالعه باقیانی و همکاران که در آن 29

ترجمه ) (Backward forwardبا روایی محتوا بر

درصد از زنان مورد مطالعه آزمایش پاپ اسمیر را

اساس نظرات  12تن از اعضاء هیئت علمی دانشکده

انجام داده بودند ( )21و با خطاي قابل قبول 6/66

هاي پرستاري کرمان و بندرعباس تأیید شد .به این

تعداد  311نفر محاسبه شدند ،که براي جایگزینی

ترتیب که مرتبط بودن ،وضوح و سادگی سؤاالت با

مواردي که احتماالً اطالعات ناقصی را ارائه میدهند

تخصیص اعداد ( 1کامالً مخالف) تا ( 7کامالً موافق)

 %16به این تعداد اضافه شد .روش نمونهگیري به

سنجیده شد .شاخص مربوط بودن سؤالها ،6/29

صورت خوشهاي و در مرحله بعد در دسترس بود.

واضح بودن  6/91و ساده بودن  6/96به دست آمد.

بدین منظور ابتدا از بین  22مرکز بهداشتی در جنوب،

براي سنجش پایایی ،بعد از تکمیل پرسشنامهها توسط

شمال و مرکز  26مرکز به طور تصادفی انتخاب و با

 26نفر از مراجعهکنندگان به مراکز بهداشتی آلفاي

مراجعه به اولین فرد مراجعهکننده به هر یک از

کرونباخ محاسبه شد که  6/96بود .سپس جهت هر

خوشهها به ترتیب تا  19نفـر (از افراد واجـد شرایط)

بـخش از پرسشـنامه مـحاسـبه جـداگانه انجام شد و
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اعتقادات و نگرشهاي افراد در معرض خطر به منظور

در این مطـالعه شرکـت داشـته و مبـادرت به تکمیل

معصومه مهدوی فر و همکاران

باورهای بهداشتی در زمینه پاپ اسمیر

درك شده  ،6/29منافع درك شده  ،6/96موانع درك

فراوانی ،میانگین ،انحرافمعیار و براي بررسی تفاوت

شده  ،6/92انگیزه براي سالمت  6/91و خودکارآمدي

میانگین سازههاي مدل در انجام پاپ اسمیر از آزمون

 6/22به دست آمد.

 tمستقل و براي مقایسه میانگینها بر اساس ویژگی-

مالحظات اخالقی معمول نظیر انجام پژوهش با ارائه

هاي فردي از  t ،ANOVAمستقل و ضریب

معرفینامه رسمی از دانشگاه علوم پزشکی کرمان به

همبستگی پیرسون استفاده شد.

مراکز بهداشتی ،کسب اجازه از مسئولین درمانگاههاي

نتایج

مورد نظر ،توضیح هدف پژوهش به شرکت کنندگان،

در مطالعه حاضر میانگین سن افراد شرکت کننده

آزاد بودن و اجازه خروج از مطالعه و محرمانه ماندن

 ،22/91±1/7سالهاي ازدواج  ،2/62±1/71سن زنان

اطالعات ،در مطالعه حاضر مدنظر بود .جهت تجزیه

در هنگام ازدواج  26/72±3/42و سن اولین زایمان

و تحلیل دادهها از نرم افزارآماري  SPSSنسخه 14

 22/61±3/47سال بود 161 .نفر( )%73افراد شرکت

استفاده شد .از آزمون کولموگروف اسمیرنوف به

کننده آزمون پاپ اسمیر را انجام داده بودند( .جدول

منظور بررسی نرمالیتی دادهها استفاده شد که نرمالیته

.)1

جدول  :1توزیع فراوانی واحدهای پژوهش براساس برخی ویژگیهای فردی
ویژگیهای فردی
انجام پاپ اسمیر

زمان انجام آخرین پاپ اسمیر

تحصیالت

دارای فرزند

سابقه سرطان در خانواده
کل

931

تعداد (درصد)
بلی

(911)%43

خیر

(205)%15

یکسال

(81)%23/8

دوسال

(49)%99/3

 1سال

(24)%1/1

بدون پاسخ

(292)%18/3

بیسواد

(22)%1/9

زیردیپلم

(921)%34/8

فوق دیپلم و لیسانس

(912)%44/5

فوق لیسانس و باالتر

(1)%9/1

بدون پاسخ

(48)%92/1

بلی

(321)%81/8

خیر

(32)%1

بدون پاسخ

(1)%9/2

بلی

(34)%1/2

خیر

(321)%10/8
(313)%900
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آلفاي کرونباخ حساسیت درك شده  ،6/22شدت

با استفاده از آزمون مذکور تأیید شد .سپس از توزیع

معصومه مهدوی فر و همکاران

باورهای بهداشتی در زمینه پاپ اسمیر

 21/92و انحراف معیار  1/19بود (جدول .)2

در رابطه با اجزاء مدل اعتقاد بهداشتی بیشترین
میانگین نمره ،مربوط به بخش منافع درك شده با

جدول  :2میانگین و انحراف استاندارد نمرات مربوط به سازههای مدل اعتقاد بهداشتی در زنان مورد مطالعه
سازههای مدل
حساسیت درک شده

) 99/11)±3/81

21

1

شدت درک شده

)29/83(±1/98

31

5

منافع درک شده

) 21/18(±1/91

31

5

موانع درک شده

)95/32(±4/89

31

5

انگیزه سالمت

)21/31 (± 1/00

31

5

خودکارآمدی

) 21/29 (±1/53

31

5

( )± SD

در مورد ارتباط اجزاي مدل با انجام پاپ اسمیر فقط

درك شده در کسانی که این تست را انجام نداده

در ابعاد منافع و موانع درك شده تفاوت معنیدار

بودند باالتر بود (جدول.)3

مشاهده شد .به طوري که نمره منافع درك شده در
کسانی که پاپ اسمیر انجام داده بودند و نمره موانع
جدول  :3مقایسه میانگین و انحراف استاندارد نمرات مربوط به سازههای مدل اعتقاد بهداشتی در زنان مورد مطالعه بر حسب انجام پاپ اسمیر
سازههای مدل

حساسیت درک

منافع درک

شدت درک شده

شده

موانع درک شده

انگیزه سالمت

خودکارآمدی

شده

انجام پاپ اسمیر
بلی

(99/33±)3/19

) 29/81±(1/2

(28/43±)1/91

(91/01)±4/11

(21/21) ± 1/81

(21/01)±4/11

خیر

(99/11(±4/00

( 1/94 ( ±29/82

)21/8(± 1/09

(98/41 (± 4/28

(21/40)±4/23

(21/31)±1/04

معنیداری

P=0/99

P=0/19

P<0/009

P<0/009

P=0/58

P=0/52

در مورد ارتباط متغیرهاي دموگرافیک کمی ،شامل:

سنی از  ANOVAاستفاده شد که تنها در مورد سن

سن ازدواج ،سن اولین زایمان و سالهایی که از

و تحصیالت تفاوت معنیدار آماري مشاهده شد.

ازدواج میگذرد ،از ضریب همبستگی پیرسون و در

بدین صورت که با افزایش سن و تحصیالت (با

مورد وضعیت تأهل ،سابقه خانوادگی سرطان ،انجام

تحصیالت فوق دیپلم و باالتر) نمره دریافتی در

پاپ اسمیر از آزمون  tو در مورد سطوح مختلف

بعضی از سازهها باالتر بود (جدول  .)7براساس نتیجه

تحصیالت ،استفاده از کاندوم توسط همـسر ،استفـاده

آزمون توکی ) (Tukeyتفاوت گروههاي سنی -26

از قرص ضد بارداري ،استعمال دخانیات و گروههاي

 16سال با گروههاي  21-36و  31-79سال معنیدار
بود ).(P=6/61
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حداکثر نمره پرسشنامه

حداقل نمره پرسشنامه

معصومه مهدوی فر و همکاران

باورهای بهداشتی در زمینه پاپ اسمیر

).(P=6/63

در زمینه تحصیالت نیز تفاوت بین گروه زیر دیپلم با
گروههاي دیپلم و فوق دیپلم و باالتر معنیدار بود

جدول  :4مقایسه میانگین و انحراف استاندارد نمرات مربوط به سازههای مدل اعتقاد بهداشتی در زنان مورد مطالعه بر حسب ویژگیهای سن و
معنی

تحصیالت

52-52

52-52

52-94

داری

گروههای سنی

سازههای مدل

زیر دیپلم

دیپلم

معنی
فوقدیپلم و

داری

باالتر
حساسیت درک شده

(90/58 )±2/53

(99/50)± 3/12

(92/94)±3/81

0/04

(90/10)±3/13

(99/15)±3/14

(93)±4/32

0/02

شدت درک شده

(91/5)±1/31

(20/51)±1/53

(23/90)±1/82

0/023

(20/55)±4/19

(29/21)±3/13

(22/13)±1/13

0/01

منافع درک شده

)24/14(±1/24

(25/8)±1/15

(21/5)±1/14

0/024

(95/83)±1/25

(21/1) ±1/83

(25)±4/18

0/01

موانع درک شده

(95/1)±4/13

(91/55)±1/29

(95/31)±4/91

0/31

(98/11)±1/83

(98/30)±4/18

(95/39)±4/48

0/2

انگیزه سالمت

(21/13)±3/40

(21/15)±1/09

(21/54)±4/81

0/31

(21/4)±1/23

(21/52)±4/83

(21/05)±1/9

0/98

خودکارآمدی

(21/95)±4/91

(21/02)±4/81

(21/88)±1/81

0/21

(25/02)±1/32

(21/25)±1/18

(21/84)±4/12

0/22

بحث

بهداشتی ،همسر و زنان را به انجام پاپ اسمیر تشویق

پیشگیري نوع دوم به منظور تشخیص سریع سرطان و

کرده بودند ،از این رو به نظر میرسد این عوامل در

درمــان فــوري آن انجــام مــیشــود .در ایــن ســطح،

تفاوتها نقش داشته باشد.

غربالگري معمولترین روش است .تحقیقات مختلف

در مطالعه  Juonو همکاران در زنان کرهاي مقیم

نشانگر آن بوده است کـه تشـخیص و درمـان فـوري

آمریکا و  Harryو همکاران در زنان ویتنامی کمتر از

سرطان هاي پستان ،کولون ،دهانـه رحـم ،پروسـتات،

نیمی از زنان این تست را انجام داده بودند ()16،23

بیضه و پوست توانسته امکـان حیـات  6سـاله را بـه

که با نتایج پژوهش حاضر مشابهت دارد .با توجه به

حدود  92درصد برساند ( .)22در مطالعه حاضر کمتر

این که در مطالعه  ،Juonزنان کرهاي ساکن ایاالت

از نیمی از زنان ( 73درصـد) تـا زمـان مطالعـه پـاپ

متحده بودند و با توجه به وضعیت مهاجران که از

اسمیر انجام داده بودند .در مطالعه جلیلیان و همکاران

گروه و اقوام و فرهنگهاي مختلف هستند و در

که در زمینه پیشبینی عوامل مؤثر بر انجام پاپ اسمیر

مقایسه با شهروندان معموالً از سطح اقتصادي مطلوبی

با بهرهگیري از مدل اعتقاد بهداشتی در همدان انجـام

برخوردار نیستند و این که بافت شهري بندرعباس نیز

شد %13/2 ،از شـرکتکننـدگان سـابقه پـاپ اسـمیر

مهاجران بسیار زیادي از اقوام مختلف (از قبیل افغانی

داشتند ( )11که میتواند ناشی از تفاوتهاي فرهنگی

و قومیتهاي مختلف کشور) را در خود جاي داده

بین دو محـیط پـژوهش یعنـی همـدان و بنـدرعباس

است به نظر میرسد کثرت قومیت در شهر و تنوع

باشد .همچنین در مطالعه مذکور مراجعـه کننـدگان از

فرهنگی و دیدگاههاي مختلف ناشی از آن باعث

سطح سواد باالتري نسبت به مطالعه حاضر برخوردار

ایجاد چنین نتایجی شده باشد .از سوي دیگر علت

بودند و منابع متـعددي نظـیر پـزشک ،پـرسنل مراکز

این مشکل میتواند ناشی از عـدم ارائه بـرنـامـههاي
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تحصیالت

باورهای بهداشتی در زمینه پاپ اسمیر

معصومه مهدوی فر و همکاران

نگرش زنان نسبت به عالئم اولیه سرطان دهانه رحم

بر روي شدت درك شده اثر دارد .در مطالعهاي که

و تستهاي غربالگري ،که در مطالعه حاضر

یخ فروشها و همکاران در مورد رابطین بهداشت و

متغیرهاي نامبرده مورد بررسی قرار نگرفت .الزم به

تست پاپ اسمیر در مراکز شهري قزوین داشت ،نمره

ذکر است که در مطالعه نامدار و همکاران نیز زنان

شدت درك شده این رابطین بهداشت ()±2/29

مورد مطالعه در زمینه انجام پاپ اسمیر عملکرد

 17/13از  12بود ( )21و در مطالعه دیگري که

مطلوبی نداشتند که مشابه مطالعه حاضر است (.)27

کریمی و سام در بررسی میزان تأثیر آموزش بر اساس

یافتههاي پژوهش نشان داد ،که میانگین نمرات

مدل اعتقاد بهداشتی در ایجاد رفتار خودآزمایی پستان

حساسیت درك شده در حد مطلوبی نبوده است.

در رابطین بهداشتی داشت ،نمره شدت درك شده این

نتایج مطالعه کریمی و سام در مورد استفاده از مدل

رابطین بهداشت ( 3/76)±6/31از  6بود ( .)26در

اعتقاد بهداشتی در زمینه خودآزمایی پستان ،یخ

مطالعه نوريزاده نیز زنان حساسیت و شدت درك

فروشها و همکاران ،پیرزاده و همکاران ،در زمینه

شده متوسطی در مورد غربالگري سرطان پستان

استفاده از مدل در انجام پاپ اسمیر نیز مشابه نتایج

داشتند ( )29که با توجه به متفاوت بودن جوامع

مطالعه حاضر بوده و نمره حساسیت درك شده در

پژوهش مذکور و مطالعه حاضر تفاوت قابل انتظار

سطح پایین قرار داشت ( Taylor .)26-24و

است .ولی آنچه که جاي تأمل دارد پایین بودن نمره

همکاران با مروري بر مطالعات انجام شده در زمینه

رابطین بهداشتی در مقایسه با زنان مطالعه است که

مدل اعتقاد بهداشتی اظهار داشتند که حساسیت درك

علیرغم آنچه که انتظار میرود افراد عادي نسبت به

شده بیشترین قدرت را در پیشبینی رفتار برعهده

رابطین به اهمیت موضوع بیشتر توجه داشتند.

دارد ( )22و از آنجا که آگاهی یک نکته بسیار اساسی

در مورد منافع درك شده در مطالعه حاضر ،نمره

براي ایجاد حساسیت نسبت به سرطان دهانه رحم و

میانگین ( 21/92)±1/19از  ،36به دست آمد.

انجام پاپ اسمیر میباشد ،در مطالعه حاضر نیز درصد

مطالعات مختلف رابطه قوي بین منافع درك شده و

کمی آزمون پاپ اسمیر را انجام داده بودند و بیشتر

اتخاذ رفتارهاي پیشگیري کننده را نشان میدهد

شرکتکنندگان به این سؤال که «آیا شما به طور منظم

( .)12در مطالعه نوري زاده به نقل از  Somiو

براي انجام پاپ اسمیر مراجعه میکنید» پاسخ نداده

همکاران گروهی که تحت تأثیر آموزش قرار گرفته

بودند ،میتوان این نکته را استنباط کرد که احتماالً

بودند ،نمره باالتري نیز در زمینه فواید درك شده

میزان آگاهی آنان در سطح پایین قرار داشته و در

درباره پاپ اسمیر داشتند ( .)29همچنین در مطالعه

حقیقت اطالعات کم آنها موجب شده تا حساسیـت

نامدار و همکاران و نوري زاده و همکاران نمره

درك شده کمـی نسبت به سرطان و انجام پاپ اسمیر

مـنافع درك شـده خـوب گزارش شد ( )27 ،29در

داشته باشند.

حالی که در پژوهش پیرزاده منافع درك شده در سطح

در مورد شدت درك شده ،نمره زنان شرکت کننده

پایین بود ( .)24منافع درك شده در مطـالعه حـاضر،

( 21/23)±1/12از  36بود .بررسیهاي مخـتلف نشان

نمره مـطلوبی را از اجـزاي مـدل اعتـقاد بهـداشتی به
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مناسب آموزش بهداشت باشد و در نهایت آگاهی و

داده است ،که ارزیابی نتایج بالینی بیماري توسط فرد،

باورهای بهداشتی در زمینه پاپ اسمیر

معصومه مهدوی فر و همکاران

که زنان مطالعه حاضر بر این باورند که با اقدامی نظیر

مراجعه جهت انجام تست عنوان کرده ،عبارت بودند

پاپ اسمیر میتوان بیماري را به موقع تشخیص داد و

از :کمبود وقت ،عدم آگاهی و عدم توصیه پزشک و

از طرفی توجه دقیقتر به یافتههاي مربوط به منافع

یا پرسنل بهداشتی ،ترس از نتیجه تست ،عدم رعایت

درك شده سهولت انجام ،وقت گیر نبودن و نیز نقـش

حریم شخصی ،هزینه زیاد ،دردناك و ناخوشایند

مؤثر خـودآزمایی در تشخـیص زودرس و درمان

بودن انجام تست ،احساس خجالت ،صرف وقت زیاد

بیماري و همچنین جلوگیري از انتشار بیماري به

براي انجام تست بود ،که با توجه به اهمیت موضوع،

قسمتهاي دیگر بدن میتواند در ایجاد رفتار

لحاظ نمودن موارد فوق در برنامههاي آموزشی به

خودآزمایی پاپ اسمیر نقش مؤثري داشته باشد.

منظور رفع موانع موجود جهت تشویق زنان براي

بیشترین منافعی که شرکت کنندگان این مطالعه مطرح

پاپ اسمیر ضروري به نظر میرسد .احتماالً اقدامات

کرده بودند عبارت بودند از :وقتی آزمایش پاپ اسمیر

آموزشی در قالب بحثهاي گروهی با تأکید بر تبادل

را انجام میدهند ،احساس بهتري نسبت به خود

نظرات و تجارب در زمینه رفع موانع روانی اثرگذار

دارند ،انجام آزمایش پاپ اسمیر به تشخیص زودرس

خواهد بود .در مطالعه جلیلیان و همکاران در این

سلولهاي سرطانی کمک میکند ،با انجام منظم

زمینه نیز سازههاي موانع درك شده و شدت درك

آزمـایش پاپ اسمـیر شانس زنده مانـدن افـزایش

شده مهمترین فاکتورهاي مؤثر بر انجام منظم پاپ

مییابد ،قبل از این که به سرطان مبتال شوند با انجام

اسمیر در زنان مورد مطالعه مشخص شدند (.)11

منظم آزمایش پاپ اسمیر از آن پیشگیري میکنند .از

در پژوهش حاضر میانگین نمره انگیزه سالمت و

این رو به نظر میرسد به اهمیت پاپ اسمیر توجه

خودکارآمدي در حد نیمه مطلوب بود .متخصصین

داشته و منافع آن را بیشتر درك کرده بودند.

معتقدند مفهوم خود کارآمدي اطمینان فرد در مورد

در زمینه موانع درك شده نسبت به انجام پاپ اسمیر

تواناییاش براي رفتار به طریقی است که به نتیجه

میانگین نمره موانع درك شده در حد مطلوبی نبوده

مطلوب برسد .هنگامی که ادراك حساسیت و شدت

است که مشابه نتایج نوريزاده و همکاران در زمینه

باال است یک تحریک بسیار کوچک ممکن است

غربالگري سرطان پستان بوده است ( .)29در یکی از

براي شروع عمل نیاز باشد و برعکس آن نیز صدق

مطالعات انجام شده در بررسی میزان تأثیر آموزش بر

میکند ( .)31با توجه به این که انـگیزه و نـگرش

اساس مدل اعتقاد بهداشتی در ایجاد رفتار خود

میتواند خودکارآمدي را به دنبال داشته باشد ،هرچند

آزمایی پستان ،مهمترین موانع انجام خودآزمایی ترس

که نمره خودکارآمدي زنان در سطح بسیار باال نیست،

از یافتن غده ( )%69و ترس از داشتن سرطان پستان

اما در سطحی قرار دارد که میتوان با تقویت رفتارها

( )%67گزارش شد ( .)26نتایج یک بررسی در بین

آن را افزایش داده و افزایش نمره نشاندهنده احساس

زنان در مالزي نیز نشان داد که درك استعداد ابتال به

قدرت افراد بر عملکردشان میباشدStuifbergen .

سرطان پستان و درك موانع خودآزمایی پستان با انجام

و همکاران دریافتند که افزایش خودکارآمدي مربوط

خودآزمایی پستان ارتباط دارد (.)36

به رفتارهاي بهداشتی باعث بهبود و ارتقاء این رفتارها
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خـود اختصاص داده اسـت و بیانگر این نکته است

موانعی که شرکتکنندگان در مطالعه حاضر براي عدم

باورهای بهداشتی در زمینه پاپ اسمیر

معصومه مهدوی فر و همکاران

در تحقیق حاضر همانند مطالعات فوق معتقدند که

با افزایش سن و تحصیالت نمرات باالتر بود که نتایج

میتوانند با انجام اقداماتی بر روي سالمت خود تأثیر

قابل پیشبینی است و انتظار میرود با افزایش سن

مثبت داشته باشند.

میزان شناخت افراد از سرطان دهانه رحم افزایش یافته

نتایج نشان داد که از بین سازههاي مدل فقط بین

و عملکرد آنها در خصوص استفاده از روشهاي

منافع درك شده و موانع درك شده با انجام پاپ

غربالگري سرطان دهانه رحم ارتقاء یابد .در یکی از

اسمیر ارتباط وجود داشت .بدین صورت که در زنانی

مطالعات انجام شده در این زمینه معلمهایی که سن

که پاپ اسمیر انجام میدادند ،نمره منافع درك شده

باالتري داشتند آزمایش پاپ اسمیر را بیشتر انجام

باالتر و در زنانی که پاپ اسمیر انجام نمیدادند ،نمره

دادند ( .)37در مطالعه یخ فروشها و همکاران،

موانع درك شده باالتر بود که ارتباط مشاهده شده

نامدار و همکاران نیز بین تحصیالت با منافع و موانع

قابل انتظار است و نتایج به دست آمده با نتایج

درك شده ارتباط وجود داشت ( .)21،27در بررسی

 Wongو همکاران در مالزي مشابهت دارد (.)33

نوري زاده و همکاران که در مورد استفاده از مدل

ولی مغایر با نتایج نوريزاده و همکاران در زمینه

اعتقاد بهداشتی در رابطه با سرطان پستان انجام شده

غربالگري سرطان پستان است که پژوهشگران بین

بود نیز در این زمینه با سن و تحصیالت ارتباط وجود

اجزاء مدل و عملکردهاي غربالگري ارتباطی مشاهده

داشت .در افراد جوانتر نمره حساسیت درك شده

نکردند ( .)29بدیهی است چنانچه زنان اطمینان داشته

پایینتر بود و به علت جوان بودن خود را در معرض

باشند که میتوانند با انجام پاپ اسمیر از بروز سرطان

خطر نمیدیدند ( .)29در مطالعاتی که  Leeو

در مراحل اولیه پیشگیري کنند ،پرسـنل بهـداشتی

همکاران Ho ،و همکاران و  Cheeو همکاران انجام

میتوانند با آموزش و راهنماییهاي الزم مشوق آنان

دادند ،مشارکت زنان در برنامه غربالگري با سطح

بوده و انتظار داشته باشند که به موقع از آزمونهاي

تحصیالت آنان رابطه معنیدار آماري داشت ،به

غربالگري استفاده کنند.

گونهاي که با افزایش سطح تحصیالت میزان مشارکت

از نتایج حاصله میتوان این گونه استنباط کرد که

افزایش یافته بود ( .)36-34و این موارد همسو با

چنانچه زنان دانش و آگاهی کافی را نسبت به سرطان

مطالعه حاضر بود .در پژوهش کریمی و همکاران در

دهانه رحم کسب کنند و باورهاي نادرست خود را

زمینه استفاده از مدل اعتقاد بهداشتی در انجام پاپ

که بعضاً ریشه فرهنگی دارد کنار بگذارند و خود را

اسمیر سن و سواد با سازههاي منافع ،حساسیت درك

در معرض ابتال بدانند و خطر ناشی از آن را جدي

شده ،موانع و شدت درك شده ارتباط داشت (.)32

بگیرند ،درك باالیی از منافع انجام پاپ اسمیر داشته

از محدودیتهاي تحقیق میتوان به روش نمونه

و درصدد رفع موانع خواهند بود و در این صورت

گیري اشـاره کرد که شامل افـرادي بـود که به مـراکز

انتظار میرود انجام این تست بیشتر شود .در مورد

بهداشتی مـراجعه میکردند ،که ممکن است بر نـتایج

ارتباط ویـژگیهاي فـردي با سـازههاي مـدل به جزء

تأثیر گذار باشد .با توجه به این نکته که در مورد اکثر

انگیزه سالمت و خودکارآمدي در سایر ابعاد با سن و

ویـژگیهاي فردي مورد بـررسی در مـطالعه حـاضـر
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میشود ( .)32به نظر میرسد که زنان شرکت کننده

تحصیالت تفاوت معنیدار مشاهده شد .به طوري که

معصومه مهدوی فر و همکاران

باورهای بهداشتی در زمینه پاپ اسمیر

مشاهده نشد .در برنامهریزي جهت ارتقاء رفتارهاي

سرطانهاي زنان میباشد و با توجه به نقش غربالگري

بهداشتی در زمینه انجام پاپ اسمیر میتوان به طور

در شناسایی زودرس و درمان این بیماري ،برنامه-

یکسان و بدون لحاظ شدن ویژگیهاي فردي برنامه-

هاي آموزشی با استفاده از الگوها و مدلهاي آموزشی

هاي آموزشی را به منظور افزایش حساسیت ،شدت،

براي ایجاد رفتارهاي غربالگري نظیر پاپ اسمیر

منافع درك شده و رفع موانع ارائه داد.

احساس میشود .از این رو الزم است با توجه به

از آنجا که نگرش و دانش جهت اتخاذ رفتارهاي

نتایج پژوهش حاضر ،سازههاي موانع درك شده و

پیشگیري از اهمیت خاصی برخوردار است ،لذا

منافع درك شده به عنوان مرکز مداخالت آموزشی در

توصیه میشود ضمن بررسی نگرش ،نیاز سنجی و

نظر گرفته شوند .در این راستا باید به موانعی که

اقدامات آموزشی متناسب با شرایط فرهنگی صورت

شرکتکنندگان پژوهش حاضر ذکر نمودند ،مانند

گیرد .ارائه اطالعات با مفاهیم ساده و قابل درك

کمبود وقت ،عدم آگاهی ،عدم توصیه پزشک و یا

آموزشی از طریق رسانههاي جمعی و یا بروشورها و

پرسنل بهداشتی ،ترس از نتیجه تست ،عدم رعایت

پمفلتها به زنان میتواند مؤثر باشد .رفع موانع

حریم شخصی ،هزینه زیاد ،دردناك و ناخوشایند

ساختاري نظیر هزینه انجام تست و فقدان پوشش

بودن انجام تست ،احساس خجالت و صرف وقت

بیمهاي مناسب با ایجاد و یا افزایش مراکز رایگان و در

زیاد توجه داشت.

دسترس ،مشاوره توسط متخصصان آموزش سالمت
در رفع زمینه موانع روانی از قبیل ترس و توجه به

تشکر و قدردانی

قومیتهاي مختلف و شرایط متفاوت فرهنگی جهت

نویسندگان بدین وسیله از کلیه مسئوولین و مراجعین

بهبود رفتارهاي سالمت در زنان به ویژه گروه در

محترم مراکز بهداشتی شهر بندرعباس که امکان انجام

معرض خطر پیشنهاد میشود.

پژوهش حاضر را فراهم ساختند کمال سپاسگزاري را
دارند .این مقاله از پایاننامه کارشناسی ارشد استخراج
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Using Health Belief Model for Assessing Health Believes about
Papsmear in Women Referred to Health Care Centers in
Bandar Abbas, Iran

Masoume Mahdavifar 1, Sakine Sabzevari 2, Taiebe Fasihi Harandy 3

Abstract
Background: Papsmear is one of the most effective screening tests for the diagnosis of
cervical cancer.In this study the health belief of women referred to health care centers in
Bandar Abbas, Iran about undergoing Papsmear was assessed on the basis of the Health
Belief Model.
Methods: This cross- sectional study was done on 363 women (aged 15-49 years old)
referred to Bandar Abbas health care centers. For data gathering a valid and reliable
questionnaire (Cronbach's alpha= 0.9) including three parts of demographic variables, health
behaviors and health belief model was completed through interview. Data analysis was
performed through SPSS 17 and using t-test, ANOVA and Pearson correlation coefficient.
Results: Mean scores of HBM items were not in a desirable level. Mean score of preceived
sensitivity was 11.69 ± 3.85 from 25 and mean score of perceived barriers was 17.32±4.81
from 35 which was in a lower level in comparison with other items. In some Health Belief
model items, increase of age and educational level led to higher scores. There was statistically
significant associations between undergoing Papsmear and perceived benefits and barriers
scores.
Conclusion: Educational programs for improvement of women`s belief and behavior about
papsmear based on HBM are suggested. Education and follow up for screening tests such as
popsmear in health care centers have important roles in prevention and diagnosis of women’s
malignancies, especially cervical cancer.
Keywords: Health Belief Model, Papsmear, Cervix cancer, Health Beliefs
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