
 

   دانشگاه آزاد اسالميپزشكيعلوم جله م
  48تا  43صفحات ، 88 بهار، 1، شماره 19 ورهد

  

 پاپ اسمير براي پيشگيري از آزمونبررسي تأثير آموزش بهداشت در انجام 
 هاي سرطان دهانه رحم در معلمين مدارس شهرستان اصفهانبيماري

 2، فرح فيروزه1امير تابشيان
 

 ت،  دانشگاه آزاد اسالمي، واحد نجف آباد  مربي ،گروه بهداش1
   مربي ،گروه مامايي،  دانشگاه آزاد اسالمي، واحد نجف آباد2

  چكيده
ها در زنان و از ترين سرطانسرطان دهانه رحم يكي از شايع.  حياتي استيامرموقع سرطان بهتشخيص و درمان  :سابقه و هدف
تأثير آموزش بهداشت در در اين مطالعه، .  مرحله پيش از بروز بدخيمي تشخيص دادتوان آن را درهايي است كه ميمعدود سرطان

 . بررسي شدهاي سرطان دهانه رحم در معلمين مدارس شهرستان اصفهانپاپ اسمير براي پيشگيري از بيماريآزمون انجام 
  زن معلم درباره آزمايش پاپ اسمير150 چهار متغير آموزش، آگاهي، نگرش و عملكرد، تجربياين مطالعه نيمهدر : يسروش برر 

، ايجاد نموده و طي دو مرحله در بودپژوهشگر يك موقعيت خاص را كه همان اجراي برنامه آموزش بهداشت . قرار گرفت مورد بررسي
  . شدتأثير آموزش بر متغيرهاي مذكور ارزيابي آزمون صورت گرفت و قبل و بعد از اجراي آموزش بهداشت 

بين ميانگين اما  ،)p>05/0( ي با هم داشتنددار معنيتفاوت بعد از آموزش بهداشت ويانگين نمرات آگاهي و نگرش در قبل م :هايافته
  ).NS(داري مشاهده نشد اختالف معني بعد از آموزش بهداشت ونمرات عملكرد در قبل 

تاثير در ارتقاء سطح عملكرد  هرچند ،ردبت تأثير داآموزش بهداشت در ارتقاء سطح آگاهي و تغيير يا ايجاد نگرش مث :گيرينتيجه
اين پژوهش ضرورت آموزش بهداشت و سالمت دستگاه تناسلي زنان را از طريق پزشكان و ساير منابع اطالع . داري را نشان ندادمعني

 .كندراديو و تلويزيون، پيشنهاد مينظير رساني، 

  . نگرش، عملكردآموزش بهداشت، پاپ اسمير، آگاهي، :واژگان كليدي

  

  1مقدمه
هـا قابـل    شود كه بـيش از يـك سـوم سـرطان          تخمين زده مي  

پيشگيري بوده و يك سوم آنها به شرط آن كـه زود تـشخيص              
  درصد 10تقريباً  ). 1(داده شوند، به خوبي قابل درمان هستند        

دهنـد كـه    هاي مهاجم در زنان در رحم روي مي        سرطان كلاز  
. آينـد گـردن رحـم بـه وجـود مـي          آنان از     درصد 30در حدود   

 بـه   3/17خام ساالنه كارسينوم مهاجم گردن رحم       ميزان بروز   
 به ازاي هـر  27 زن، صرف نظر از سن آنها و  100000ازاي هر   
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  13/11/1387 :ش مقالهتاريخ پذير

هر چنـد امكـان     ). 2،3( سال است    20تر از    زن مسن  100000
وقوع سرطان گردن رحم در هر سني وجود دارد، شـايع تـرين             

سـن  .  سـالگي اسـت    65 تـا    35م  سن تشخيص ضايعات مهاج   
 سال زودتر است    15 تا   10تشخيص ضايعات غيرمهاجم تقريباً     

 اجتماعي  –رغم ارتباط تنگاتنگ وضعيت اقتصادي      علي). 2،3(
 اجتماعي به –با وقوع كارسينوم گردن رحم، وضعيت اقتصادي   

خودي خود نقشي در ايجاد اين كارسينوم ندارد و اين ارتبـاط            
شود پروتامين در ايجاد    گفته مي ). 2(گردد  ميبه تبعات آن بر     

ها دخالت دارد و غلظـت     هاي سطح سلول  و عمل ميكروفيالمان  
 اجتمـاعي   –پروتامين در اسپرم مـردان در طبقـات اقتـصادي           

هاي ، شانس ابتالي همسران آنها به بدخيمي      پايين بيشتر بوده  
 – بنـابراين موقعيـت اقتـصادي        .)4(دهانه رحم بيـشتر اسـت       
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  پاپ اسمير آزمون  آموزش بهداشت در انجام تأثير                                                    دانشگاه آزاد اسالميپزشكي علوم مجله / 44
جتماعي پايين و عدم رعايت بهداشت از عوامل مساعد كننـده          ا

پوست نيـز احتمـال وقـوع       در زنان سياه  ). 5(اين بيماري است    
سرطان مهاجم گردن رحم بيشتر از زنان سفيد پوسـت اسـت،            

پوست طوري كه ميزان وقوع آن به تناسب سن در زنان سياه          به
دپوسـت   زن و در زنـان سفي      100000 مورد به ازاي هـر       6/33

 آلـودگي   ،شواهد.  زن است  100000 مورد به ازاي هر      15فقط  
ــساني   ــاي ان ــروس پاپيلوم ــا وي ــل  ) HPV(ب ــوان عام ــه عن را ب

 93 تقريبـاً در     HPV ويروس   DNA. اندكردهمطرح  اتيولوژيكي  
آهنگ آن وجود    موارد سرطان سرويكس و ضايعات پيش      درصد
رطان روده  خطر بروز سرطان رحم در مبتاليان به سـ        ). 1(دارد  

 زن  Rothkin  ،400). 6(بزرگ و سرطان پستان بيـشتر اسـت         
و  زن سالم را بررسي كـرد        400مبتال به سرطان گردن رحم و       

. مهمترين وجه تفاوت بين دو گروه را سن اولين مقاربت يافـت           
 سالگي و   20زناني كه سرطان داشتند، عمل مقاربت را قبل از          

بـه  . ني شروع كـرده بودنـد     حتي بسياري از آنها در اوايل نوجوا      
ها كمتـر از سـن اولـين        رسد كه اهميت تعداد حاملگي    نظر مي 

). 2(مقاربت و تعداد شركاي جنسي و عادات جنسي آنها باشد           
هاي زنان آزمون   در مورد بدخيمي  هاي تشخيصي   از روش يكي  

 هـا ترين آزمون باشد كه يكي از مؤثرترين و مهم      پاپانيكوالئو مي 
باشـد  تغييرات سلولي دهانه رحـم مـي      رس  زودبراي تشخيص   

سرطان دهانه رحم معموالً بدون عالمت است و معموالً با           ). 7(
در ايـران صـرفاً از      ). 8،9(شود  آزمايش پاپ اسمير مشخص مي    

روي عالئم باليني و پاپ اسمير، اقـدام بـه تـشخيص و درمـان               
ها بـه ترتيـب     ميزان حساسيت و دقت عمل اين روش      . شودمي
هـاي مختلـف نـشان داده       بررسـي ). 10( درصد است    65 و   45

 بـه طـور مـؤثر، شـيوع كارسـينوم           آزمـون است كه انجام ايـن      
 درصـد كـاهش     90سرويكس و مرگ و مير ناشـي از آن را تـا             

دهانـه  زناني كه عالئـم مربـوط بـه سـرطان        ). 11،12(دهد  مي
رحم را دارا هستند، بايد ساالنه معاينه و آزمايش پاپ اسمير را            

جام دهند كه بعد از سه بـار و يـا حتـي بيـشتر، اگـر نتيجـه                   ان
بخش بود، زمان آزمايش بعدي بـا نظـر پزشـك تعيـين      رضايت

 . شودمي

اي كـره –پژوهشي كه به منظور بررسي آگاهي زنـان آمريكـايي         
 پاپ اسمير صـورت گرفـت، نـشان داد كـه            آزموندرباره انجام   

اين رابطه ندارنـد    نسبت قابل توجهي از زنان آگاهي الزم را در          
بررسي هـاي انجـام گرفتـه در بوسـتون نـشان داد كـه                ).13(

هـاي سـرطاني    آگاهي زنـان نـسبت بـه پيـشگيري از بيمـاري           
اي كـه در    مطالعـه ). 14(دستگاه تناسلي اهميـت زيـادي دارد        

 انجـام   2001 – 2003هـاي   سـال  آفريقاي جنـوبي در فاصـله     
آمـوزش و عوامـل     گرفت، نشان داد كه ارائه و كيفيت خدمات،         

در اين بررسي آموزش توانست     . ارتباطي با يكديگر رابطه دارند    
 درمـاني را در مـورد       –كارمندان مراكز بهداشتي  آگاهي  فراواني  

 82 به    درصد 43غربالگري با استفاده از آزمايش پاپ اسمير از         
چنين در اين مطالعه برنامه آموزشي توانست       هم.  برساند درصد

هـاي  وه از كارمندان را نـسبت بـه برنامـه         نگرش مثبت اين گر   
 68 در قبـل بـه    درصـد 23غربالگري سـرطان دهانـه رحـم از         

هـاي  در كشور ما بررسي   ). 15( در بعد از آموزش برساند       درصد
انجام گرفته در يزد و فارسان بـر روي آگـاهي و نگـرش زنـان                

 كه كـسب اطالعـات از منـابع مختلـف نظيـر مراكـز               دنشان دا 
هـاي آمـوزش ضـمن خـدمت در         كان و برنامـه   بهداشتي، پزشـ  

  ). 16(پاپ اسمير نقش زيادي دارد آزمون مدارس در انجام 
 انجـام   درنقش آموزش بهداشـت     بررسي   ،هدف از اين پژوهش   

آزمايش پاپ اسمير و تشخيص زودرس ايـن بيمـاري در زنـان             
تاكنون در كشور ما اين بررسي با هدف تـأثير برنامـه             .باشدمي

ت بر روي آگـاهي، نگـرش و عملكـرد زنـان بـه              آموزش بهداش 
     . بعد از آموزش انجام نشده است وصورت مقايسه نتايج قبل

  
  مواد و روشها

 در  معلمين شهرستان اصفهان  بر روي   اين مطالعه نيمه تجربي     
چهار متغير آموزش، آگـاهي،     انجام شد و     1385 و   1384سال  

عات مورد نياز از اطال. مورد ارزيابي قرار گرفتنگرش و عملكرد  
گيري به صـورت    روش نمونه . آوري شد نامه جمع طريق پرسش 
 به طوري كه از تمام نـواحي آمـوزش و پـرورش             ،تصادفي بوده 

باشد، از هر ناحيـه      پنج ناحيه مي   در كل شهرستان اصفهان كه    
 افـرادي كـه در      تمـامي .  نفر انتخاب شدند   30به طور تصادفي    

 و حـداقل داراي يـك فرزنـد          متأهـل  ،ما قـرار گرفتنـد    مطالعه  
چنين هيچ يك برنامه درسي يا بـازآموزي در زمينـه           هم. بودند

در ابتـدا،   . بهداشت را قبل از انجام اين پژوهش نگذرانده بودند        
نامه، آگاهي، نگرش و عملكرد زنـان معلـم         با استفاده از پرسش   

 زوجـي و    tاطالعات با اسـتفاده از آزمـون آمـاري          .  شد ارزيابي
بستگي پيرسون تحليل گرديد و بعد بر اساس نتايج         ضريب هم 

 و به زنـان معلـم     شد  حاصل از ارزيابي، برنامه آموزشي طراحي       
 دوبـاره  ،بعد از اجـراي برنامـه آموزشـي       . شدآموزش الزم ارائه    

گيري شد و از آنجايي كـه تـأثير آمـوزش بـر             اندازهآنها  آگاهي  
د، شـو مـي نگرش و مخصوصاً عملكرد در طـول زمـان مـشخص        

محققين سـه مـاه بعـد از اجـراي برنامـه آموزشـي، نگـرش و                 
گيـري آگـاهي،    انـدازه بـا    .را اندازه گيـري كردنـد     شان  عملكرد

در قبل و بعـد از برنامـه آموزشـي،       زنان معلم   نگرش و عملكرد    
چنين، رابطه  هم. بررسي شد تأثير آموزش بر متغيرهاي مذكور      
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ك تحـصيلي   اي ماننـد سـن و مـدر       بعضي از متغيرهاي زمينـه    
معلمين با آگاهي، نگرش و عملكرد در قبـل و بعـد از آمـوزش               

 سـال،   30كمتـر از     معلمين در سه گروه سـني     . گرديدرزيابي  ا
بنـدي گرديدنـد و از       سال طبقـه   40 سال و باالتر از      40 تا   30

ديـپلم يـا فـوق ديـپلم و         گـروه   لحاظ مدرك تحـصيلي در دو       
   . دليسانس يا باالتر از ليسانس قرار گرفتن

  
  هايافته
 درصد زنان معلم با نام آزمايش پاپ اسمير و سرطان 78حدود 

تـرين منبـع كـسب اطالعـات        مهم. دهانه رحم آشنايي داشتند   
جهـت انجـام    افـراد    درصـد    38. ودب)  درصد 63(افراد، پزشك   

 درصـد باقيمانـده بـه مراكـز         62آزمايش بـه مراكـز دولتـي و         
  .كردندميخصوصي مراجعه 

الت آگاهي در جواب بـه ايـن سـؤال كـه هـدف از               در بين سؤا  
چيـست؟ افـراد در قبـل از        ) دهانـه رحـم   (آزمايش پاپ اسمير    

 بودند كـه    ) درصد 2/42(آموزش داراي بيشترين جواب صحيح      
 درصد جواب صحيح رسيد كه نشان       1/71در بعد از آموزش به      

در ارتباط با اين سؤال اكثريت افراد       . بوداز تأثير مثبت آموزش     
كردنـد كـه هـدف از       وهش حاضر در قبل از آموزش فكر مي       پژ

  . باشداين آزمايش پي بردن به وضعيت هورموني زن مي
همچنين افراد پژوهش حاضر در بين سؤاالت آگاهي نيز نسبت        

تـرين عالمـت سـرطان دهانـه رحـم          به اين سؤال كه محتمـل     
 در قبـل از     ) درصـد  9/5(چيست؟ داراي حداقل جواب صحيح      

 درصـد   80ند كه اين درصد در بعد از آمـوزش بـه            آموزش بود 
  . باشدرسيد كه نشان از تأثير مثبت آموزش مي

 3/46همچنين در بـين سـؤاالت نگـرش، در قبـل از آمـوزش               
 درصد ترسـي از انجـام آزمـايش         3/93درصد و بعد از آموزش      

پاپ اسمير نداشتند كه دليل تأثير مثبت آموزش از نظر تغييـر   
  . باشدنگرش مي

فراد از نظر نوع روش يا وسيله پيشگيري از بارداري به ترتيـب       ا
  درصـد 6/10، كانـدوم  درصد  23،  از روش طبيعي    درصد 2/44

ــرص ــد7/9، ق ــول  درص ــد2/6، آمپ ــد IUD ،5/4  درص  درص
 هم در قبل و هم در بعد        ،توبكتومي درصد  از     8/1 و   وازكتومي
   .كردند استفاده مي،از آموزش

برحـسب سـطح   زنـان معلـم   زان نگرش   بين ميزان آگاهي و مي    
داري وجـود  تفـاوت معنـي  تحصيالت در قبل و بعد از آمـوزش    

اما در قبل و بعد از آموزش بين عملكرد معلمين     ). NS(نداشت  
شـت  داري وجـود دا   با توجه به سطح تحصيالت تفـاوت معنـي        

)05/0<P()   بدين معني كه زنان معلمي كـه داراي        ،  )1جدول

بودنـد، آزمـايش پـاپ اسـمير را           ديپلم مدرك ديپلم و يا فوق    
بيشتر از معلمين زن داراي مدرك ليسانس و يـا بـاالتر انجـام              

 . دادند
 

 ، نگرش ومقايسه ميانگين و انحراف معيار نمرات آگاهي -1جدول 

  عملكرد برحسب مدرك تحصيلي در قبل و بعد از آموزش
  p-value ليسانس و باالتر ديپلم و فوق ديپلم    

       آگاهي

 *NS 25/2±38/1 13/2±55/1  قبل  

 NS 98/4±38/1 82/4±38/1  بعد  

       نگرش

 NS 01/27±08/5 32/27±39/5  قبل  

 NS 12/29±43/4 32/29±96/2  بعد  

       عملكرد

 02/0 58/5±04/2 41/6±50/1  قبل  

 01/0 0/6±25/1 36/7±62/1  بعد  
* Not significant 

 
 عملكـرد معلمـين     آزمون تحليـل واريـانس آگـاهي، نگـرش و         

داري را  آگاهي و نگرش تفاوت معني    نشان داد كه    برحسب سن   
 امـا   نـدارد، هاي مختلف سني در قبل و بعد از آموزش          در گروه 

-گروه در قبل و بعد از آموزش بين عملكرد معلمين با توجه به           

بـه  ). 2جـدول   (شـت داري وجـود دا هاي سني، تفـاوت معنـي   
آزمـون  با  هاي سني   ن گروه هاي بي  تفاوت بررسيهمين منظور   

نشان داد كه در قبل و بعـد از         ) حداقل مربعات  (LSDتكميلي  
داري هاي سني از نظر عملكرد اختالف معني      آموزش بين گروه  

  . وجود دارد
  

 ، نگرش ومقايسه ميانگين و انحراف معيار نمرات آگاهي -2جدول 

  در قبل و بعد از آموزشگروه هاي سني عملكرد برحسب 
  p-value   سال به باال 40   سال 30–40  سال 30ر از كمت    

        آگاهي

 *NS 98/1±43/1 34/2±52/1 5/1±24/1  قبل  

 NS 80/4±09/1 72/4±42/1 5/4±62/1  بعد  

        نگرش

 NS 3/27±71/5 8/26±62/3 08/28±19/9  قبل  

 NS 40/28±04/3 8/28±78/2 91/30±36/8  بعد  

        عملكرد

 02/0 32/6±17/2 7/5±70/1 62/3±92/0  قبل  

 01/0 32/6±17/2 74/5±70/1 62/4±92/0  بعد  
* Not significant 

 

كه در قبـل و بعـد   داد آزمون ضريب همبستگي پيرسون نشان   
داري بين آگاهي با نگرش و عملكرد در        از آموزش ارتباط معني   
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داري بـين  قبل و بعد از آموزش وجود ندارد، ولي ارتباط معنـي    

  . مشاهده شدملكرد نگرش با ع
 در بعد   8/4 در قبل از آموزش به       1/2ميانگين نمرات آگاهي از     

حـاكي از تـأثير آمـوزش بـر     كـه   )p>05/0(از آموزش رسـيد  
 در 2/27ميانگين نمرات نگـرش از   ). 3جدول  (آنان بود   آگاهي  

رسيد كه   )p>05/0( در بعد از آموزش      9/28قبل از آموزش به     
 زوجي  tآزمون  ). 3جدول  (بود   نگرش   تأثير آموزش بر  نمايانگر  

بعد از آموزش تفاوت و در قبل زنان معلم عملكرد كه نشان داد 
  ).3جدول (داري نيافت معني

  
 ، نگرش ومقايسه ميانگين و انحراف معيار نمرات آگاهي -3جدول 

  در قبل و بعد از آموزش زنان معلمعملكرد 
      p-value  
 001/0    آگاهي

  14/2±44/1  قبل  

  80/4±30/1  بعد  

 001/0    نگرش

  24/27±99/4  قبل  

  94/28±75/3  بعد  

 *NS    عملكرد

  86/5±91/1  قبل  

  96/5±95/1  بعد  
* Not significant 

  
  بحث

هـدف تـأثير آمـوزش      مطالعه مـشابهي بـا      تاكنون در كشور ما     
بر روي آگاهي، نگرش و عملكـرد زنـان انجـام نـشده              بهداشت

 از آموزش ميزان آگاهي معلمين زن داراي        در قبل و بعد   . است
مدرك ديپلم و فوق ديپلم با ميزان آگـاهي معلمـين زن داراي             

    در ايـن رابطـه     . مدرك ليـسانس و بـاالتر تقريبـاً يكـسان بـود           
توان گفت كه سطح تحصيالت باالتر الزاماً آگاهي بيشتر در          مي

همچنـين در قبـل و      . مورد مسائل بهداشتي را به دنبال نـدارد       
 ميزان آگـاهي معلمـين زن در سـنين مختلـف            ،بعد از آموزش  

 ميانگين نمرات آگـاهي     بودآموزش توانسته   . تقريباً يكسان بود  
 در بعد از برنامـه      8/4 به   1/2معلمين زن را در قبل از برنامه از         

دار آمـوزش بـر سـطح       آموزشي برساند كه نشان از تأثير معني      
  . باشدآگاهي زنان مي
 ميــزان نگــرش معلمــين زن داراي ،ز آمــوزشدر قبــل و بعــد ا

مدرك ديپلم و فوق ديپلم با ميزان نگـرش معلمـين زن داراي             
همچنين در قبـل و     . بودمدرك ليسانس و باالتر تقريباً يكسان       

 ميـزان نگـرش معلمـين زن در سـنين        ،بعد از برنامه آموزشـي    

، ميـانگين نمـرات     به عالوه آمـوزش   . مختلف تقريباً يكسان بود   
 در  9/28 در قبل از آمـوزش بـه         2/27معلمين زن را از     نگرش  

دهد آموزش در ارتقاء ميـزان      بعد از آموزش رساندكه نشان مي     
زمينه هيچ تـأثيري بـر      اين  آموزش در   . ردنقش دا كمي  نگرش  

تـوان  مـي  در توجيـه ايـن مطلـب      . نداشتافراد  ميزان عملكرد   
ند مدت و   اي اصوالً رفتار و عملكرد در بل      گفت كه در هر زمينه    

شود كـه ايـن     در طول زمان و با تعقيب افراد بهتر مشخص مي         
با توجه بـه    ). 17(هاي اين پژوهش است     امر يكي از محدوديت   

سـه مـاه بعـد از        زمان تحقيق و زمان ارزيابي عملكـرد، يعنـي        
آموزش، احتماالً زنان معلم به دليل مشغله كاري در مدرسـه و            

  . اپ اسمير را پيدا نكردندكارهاي خانه فرصت انجام آزمايش پ
 ميـزان عملكـرد معلمـين زن داراي         ،در قبل و بعد از آمـوزش      

مدرك ليسانس و بـاالتر، كمتـر از معلمـين زن داراي مـدرك              
، بدين معني كه زنان معلمي كـه داراي         بودديپلم و فوق ديپلم     

بودنـد، آزمـايش پـاپ اسـمير را          مدرك ديپلم و يا فوق ديپلم     
 داراي مدرك ليسانس و يـا بـاالتر انجـام           بيشتر از معلمين زن   
  توانـد بـه خـاطر انجـام ايـن آزمـايش در             دادند كه احتماالً مي   

هاي قبل باشد كه ناشي از توجه و اهميت دادن بيشتر بـه             سال
 درمـاني و يـا      –دستورات پزشك و يا ساير پرسـنل بهداشـتي          

 ايـن در    .تهديد درك شده بيشتري نسبت به اين بيماري باشد        
است كه ميزان آگاهي اين دو گروه در خصوص موضـوع           حالي  

شايان ذكـر اسـت كـه اصـوالً         . مورد پژوهش تقريباً يكسان بود    
عملكرد بيشتر يك گروه نسبت بـه گروهـي ديگـر از مـردم در        

تواند از آگاهي باالتر يا نگـرش بهتـر آنهـا           يك زمينه الزاماً نمي   
ر مطالعـات   نسبت به همان زمينه نتيجه شود، چرا كه اصـوالً د          

KAP )Knowledge, Attitude, Practice(ــه هــاي  در زمين
مختلف همواره آگاهي، نگرش و عملكـرد افـراد الزامـاً در يـك              

اين سه   بين توانها ميجهت نيستند، يعني در بعضي از  زمينه
بـدين معنـي كـه      . بدون ديگري داشـت    دو تا را   يكي يا  متغير

 و يا عملكرد بيـشتر نخواهـد   الزاماً آگاهي باال باعث نگرش بهتر 
تري نسبت  توان گفت كساني كه نگرش مثبت     شد و يا نيز نمي    

 الزاماً آگاهي باالتر و يا عملكرد بيـشتري         ،به يك موضوع دارند   
خواهند داشت و نيز عملكرد بيشتر الزاماً نتيجه آگاهي باالتر يا           

  ).17( نگرش بهتر نيست
زنان معلمي كـه سـن       ميزان عملكرد    ،در قبل و بعد از آموزش     

تـري  كه سن پـايين   بود  ، باالتر از زنان معلمي      ندبيشتري داشت 
يعني اين كه به طور متوسط معلمـين زنـي كـه سـن              ؛  داشتند

. پـاپ اسـمير را بيـشتر انجـام دادنـد        د، آزمايش نباالتري داشت 
باالتر بودن ميزان عملكرد معلمين زني كه سن بـاالتر داشـتند        

ست كه با افـزايش سـن، سـابقه خـدمت           احتماًال به اين دليل ا    
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يابد و همچنين با نزديك شدن بـه انتهـاي سـنين            افزايش مي 
باروري، توجه و حساسيت به سالمتي دستگاه تناسـلي فزونـي           

  .گرددتر مييافته و تصميم به اقدام نيز راسخ
دهد كه ميزان آگـاهي معلمـين       نتايج پژوهش حاضر نشان مي    
يابد كه بـا نتـايج      نمي ت افزايش زن با باال رفتن سطح تحصيال     

در . تحقيقي كه در بوستون انجام شده است همـاهنگي نـدارد          
سواد نسبت بـه زنـان داراي سـواد بيـشتر           زنان كم ،  آن بررسي 

در  ).14(آگاهي كمتري نسبت به آزمايش پاپ اسمير داشتند         
اين رابطه بررسي محمد حسين باقياني مقدم دربـاره آزمـايش           

دهد كه آگاهي زنان با افـزايش سـطح        شان مي پاپ اسمير نيز ن   
كـه بـا نتـايج تحقيـق حاضـر       ) 16(تحصيالت فزوني مي يابـد      

تـوان گفـت كـه چـون در         مي در اين خصوص  . همخواني ندارد 
پژوهش حاضر همه زنان داراي شغل معلمي و فرهنگـي بـوده،            

باشـند،  همه آنـان داراي يـك پايگـاه اجتمـاعي مـشترك مـي             
نتـايج  . گاهي تقريباً در يك سطح قرار دارنـد       بنابراين از لحاظ آ   

ــا تحقيــق   ــسه ب  و همكــارانش Kimkتحقيــق حاضــر در مقاي
دهد كه ميزان آگاهي زنان معلم در تحقيـق         نشان مي ) 1999(

حاضر در ارتباط با آشنايي با نام آزمايش پاپ اسمير، بـاالتر از             
) 13( كره اي اسـت      –زنان آمريكايي )  درصد 74(ميزان آگاهي   

احتماالً به دليل معلم بـودن زنـان جامعـه مـورد پـژوهش              كه  
  . باشدحاضر مي

ترين منبع كسب اطالعات افـراد،       مهم نشان داد كه  اين تحقيق   
پژوهش محمـد حـسين باقيـاني       . باشد مي ) درصد 63(پزشك  

دهد كه منبع كسب آگاهي افـراد در رابطـه بـا            مقدم نشان مي  
 درصـد مراكـز     23 درصـد  پزشـك و        57آزمايش پاپ اسمير،    
كه همسو بـا نتيجـه تحقيـق حاضـر        ) 16(بهداشتي بوده است    

 38در خصوص محـل انجـام آزمـايش پـاپ اسـمير،             . باشدمي
درصد از جامعه مورد پژوهش ما جهت انجام آزمايش به مراكـز   

كـرده   درصد باقيمانده به مراكز خصوصي مراجعـه     62دولتي و   

همين مورد انجـام  كه با تحقيقي كه در شهرستان يزد در     بودند
 40 درصد بـه مراكـز دولتـي و حـدود            2/60و در آن    بود  شده  

، همـاهنگي   )16(ند  بوددرصد به مراكز خصوصي مراجعه كرده       
تواند به علت آگاهي بيشتر و يا درآمد باالتر زنـان           ندارد كه مي  

معلم و گرايش بيشتر آنان به مراكز خصوصي نسبت بـه مراكـز        
در ايـن  . مـايش پـاپ اسـمير باشـد    دولتي براي انجـام دادن آز    

   درصـد زنـان معلـم قبـل از آمـوزش آزمـايش              7/79 ،پژوهش
انجـام  ، فراوانـي  در ايـن رابطـه   . اسمير را انجام داده بودنـد     پاپ

هايي سبت به ساير پژوهش   ، ن در مطالعه ما  آزمايش پاپ اسمير    
كه در اين رابطه انجام شده اسـت بيـشتر اسـت كـه بـاز هـم                  
احتماالً به دليل معلم بودن زنان مورد پژوهش و بـاالتر بـودن              

  . باشدآگاهي نسبي آنها مي
با در نظرگرفتن نقش و رسالت معلم در ارتقاي سـطح آگـاهي             

 كـه الخـصوص دانـش آمـوزان دختـر         ديگر زنان جامعه و علـي     
 و بـا    شـود  منتقل مي  دختران به مادرانشان  غيرمستقيم توسط   

توانند به عنوان يك منبع      لحاظ اين كه معموالً معلمين زن مي      
هاي زنان براي   رسان در جامعه، حداقل در زمينه بيماري      آگاهي

هـايي در    خود قلمداد شوند، لزوم چنين آمـوزش       هايجنسهم
چنـين ايـن    هـم  . دارد بـااليي  مراكز تربيت معلم اهميت بسيار    
رساني پزشكان و پيراپزشكان را     پژوهش نقش آموزشي و اطالع    

   .سازدبه مردم جامعه آشكار مي
  

  تشكر و قدرداني 
 كـه مـا را در امـر مـشاوره           ، كارشـناس آمـار    ،از آقاي جهانمرد  

 همچنـين سـازمان آمـوزش و پــرورش    ،آمـاري يـاري نمودنـد   
ا را در اين راه يـاري     شهرستان اصفهان و تمامي معلميني كه م      

كردند و همچنين از حوزه معاونت پژوهشي دانـشگاه اسـالمي           
  .شوديواحد نجف آباد تشكر و قدرداني م
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