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3  7931آرذ  71

 7931 سال در اسمیر پاپ تست مورد در سبزوار شهر زنان عملکرد و نگرش آگاهی،

 9 بینقی ریحانه ،1رخشانی حسن محمد ،1*حسینی لیال بی بی

 .ایران سبزوار، زوار،سب پزشكی علوم دانشگاه مامایی، و پرستاری دانشكده مامایی، گروه علمی هیات عضو: 1

 .ایران سبزوار، سبزوار، پزشكی علوم دانشگاه بهداشت، دانشكده زیستی، آمار گروه استادیار: 1

 . ایران سبزوار، سبزوار، پزشكی علوم دانشگاه دانشجویی، تحقیقات کمیته بهداشت عمومی، کارشناسی دانشجوی: 9

 زمینه و هدف: 
 باالی اهمیت به توجه با .است جهان زنان میان در شایع سرطان چهارمین و سرطان از ناشی مرگ شایع علت دومین رحم یدهانه سرطان

 زنان عملكرد و نگرش اگاهی، تعیین هدف با حاضر مطالعه تست این انجام در زنان نگرش و اگاهی تاثیر همچنین و اسمیر پاپ تست انجام

 شد انجام 1931 سال در اسمیر پاپ تست مورد در سبزوار شهر

 مواد و روش ها:
 رحم یدهانه سرطان به مبتال افراد وجود یا فرد ابتال خروج معیار با سال 11 -11 زن 911 روی بر 1931 سال در تحلیلی توصیفی مطالعه

 ها توسط ازداده .گردید آوریشده جمع پایا و روایی یبا پرسشنامه هاداده و تصادفی صورت به گیری نمونه یك انجام شد. درجه اقوام در

و  مورد تجزیه %31 اطمینان ضریب با و رگرسیون و همبستگی آزمون و توصیفی آماری هایآزمون و 11 نسخه SPSS آماری افزارنرم

 .گرفت قرار تحلیل

 یافته ها:  
 تست نمودند هاراظ هاخانم از %1191آمد.  بدست 1±1919عملكرد و  11±1919 نگرش کلی نمره ، 11911±1911 زنان آگاهی کلی نمره

 انجام برای فرد بهترین پزشك که بودند باور این بر آنها از %1191 همچنین باشدمی رحم گردن سرطان تشخیص راه بهترین اسمیر پاپ

 و اسمیر پاپ انجام منافع درک ، رحم دهانه سرطان به ابتال استعداد درک ، نگرش ، آگاهی کلی نمرات بین. است اسمیر پاپ آزمون

 حاکی همبستگی ضریب آزمون نتایح(. p<19111.)گردید مشاهده معناداری آماری تفاوت تحصیالت سطح با اسمیر پاپ انجام اییخودکف

 .بود نگرش کل نمره و خودکفایی بین دارمعنی و مثبت رابطه و آگاهی و انگیزه، با سن بین معكوس و دارمعنی رابطه از

  تیجه گیري:ن و بحث
 ترمهم آن از و آگاهی میزان ولی دارند اسمیر پاپ انجام به نسبت مطلوبی نسبتا نگرش ساله 11-11 هایخانم که است نآ از حاکی هایافته

 نیست. مطلوب اصال آنها عملكرد نحوه

 واژه هاي کلیدي: 

 .سبزوار ، اسمیر پاپ ، عملكرد ، نگرش ، آگاهی
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