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  1383بررسی میزان آگاهی دانشجویان پسر دانشگاه علوم پزشکی تبریز در خصوص سرطان بیضه در سال 

 *4حمیده ابراهیمی ،3، نسرین آقازاده2ممقانیافسریهیم علی، ابرا1وحید رحمانی

 ایران مراغه، مراغه، پزشکی علوم دانشکده عمل، کمیته تحقیقات دانشجویی اتاق کارشناسی دانشجوی .1

 دانشجوی دکتری پرستاری، دانشکده پرستاری و مامایی تبریز، دانشگاه علوم پزشکی تبریز، تبریز، ایران .2

 دانشگاه علوم پزشکی تبریز، تبریز، ایران کارشناس مامایی، .3

 دانشجوی کارشناسی ارشد پرستاری، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه شهید بهشتی تهران، تهران، ایران .4

 hamideebrahimi363@yahoo.comپست الکترونیک:                ابراهیمی حمیدهل: ئونویسنده مس*

 ترین مرتبط درمان، و تشخیص  در است. تاخیر  سال  31-11 سنین  در مردان بین در طانسر  نوع سرطان بیضه شایعترین   مقدمه: 

 این هب نسبت  جامعه علمی فقر بیضه  سرطان  به مربوط دانش کارایی عدم در عامل ترین بنیادی که است  سرطان  از ناشی  مرگ عامل

ست. هدف از انجام این مطالعه تعیین میزان  عوامل شجویان  آگاهی ا سر  دان شگاه د پ  ضه بی سرطان  خصوص  در تبریز پزشکی  علوم ان

 باشد.می

شگاه علوم پزشکی تبریز با رضایت آگاهانه         121تحلیلی بود. -این پژوهش یک مطالعه توصیفی روش کار:  سر دان شجویان پ نفر از دان

آن اســتفاده شــده بود. پرســشــنامه ای روا و پایا بود که در مطالعات قبلی از وارد مطالعه شــدند. ابزار گردآوری اطالعات پرســشــنامه

شتمل بر دو بخش اطالعات دموگرافیکی و   شنامه،             1م س ضه بود. پس از تکمیل پر سرطان بی صوص آگاهی از بیماری  سوال در خ

 و آمار توصیفی و آزمون آماری کای دو مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. 19نسخه  SPSSافزار ها از طریق نرمداده

سن : هایافته شجویان  بازه  سنی آنها     24تا  19ی دان شجویان مجرد     15/49نفر ) 33سال بود.   12/23سال و میانگین  صد( از دان در

سبت به                    1/25نفر ) 33بودند.  شکی ن شته پز شجویان ر شتند. دان ضه آگاهی کافی دا سرطان بی صوص  شجویان درخ صد( از دان در

 (. P<0/05داشتند )ها آگاهی بیشتری درخصوص سرطان بیضه دانشجویان سایر رشته

آگاهی دانشجویان پسر دانشگاه علوم پزشکی تبریز درخصوص آگاهی از       نتایج این مطالعه نشان داد که میزان   :گیرینتیجهبحث و 

های مناسب درخصوص سرطان بیضه و بیان اهمیت تشخیص سریع        توان با ارائه آموزشسرطان بیضه بسیار پایین است. بنابراین می    

 روند درمان از طریق خودآزمایی بیضه، بیماری را در مراحل اولیه درمان نمود.آن در بهبود 

 آگاهی، دانشجویان پسر، سرطان بیضه: های کلیدیواژه
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