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4- کارشناس ارشد مرکز گسترش شبکه و توسعه مدیریت خدمات بهداشتی، درمانی معاونت بهداشتی 
 
 

چکیده 
 
 
 
 

ــی سـاالنه حـدود نیـم میلیـون زن مبتـال بـه  سرطان دهانه رحم بعنوان یک سرطان قابل پیشگیری بوده ول
ــود. آگـاهی از روشـهای غربـالگری ایـن  سرطان مهاجم دهانه رحم در سراسر جهان تشخیص داده می ش
سرطان و انجام مرتب تست تشخیصی پاپ اسمیر در کاهش شیوع انواع مهاجم سرطان دهانه رحم و مرگ 
و میر ناشی از آن نقش به سزایی دارد. دراین مطالعه که به شکل مقطعی و با روش نمونه گیری خوشــه ای 
در کل کشور به اجرا درآمد به بررسی وضعیت آگاهی و عملکرد زنــان 49-20 سـاله کشـورمان در زمینـه 
این سرطان پرداختیم و در مجموع 10449 زن 49-20 ساله متأهل مورد پرسشــگری قـرار گرفتنـد. در ایـن 
مطالعه 60/8% زنان، سرطان دهانه رحم را می شناختند. 41/6% زنان تا کنون حداقل یکبار تست پاپ اسمیر 
ــام آخریـن  پـاپ اسـمیر  را انجام داده بودند، اما 21/1% آنان اظهار داشتند که بیش از دو سال از زمان انج
ــه  آنها می گذشت. به منظور بررسی اثر همزمان متغییرها بر شناخت و عملکرد زنان نسبت به سرطان دهان
ــکونت افـراد  رحم از مدل رگرسیون لجستگی استفاده شد. با استفاده از این مدل، تحصیالت، سن و محل س
با شناخت آنان از این سرطان اثر معنی داری داشت. همچنین تحصیالت، سن و شناخت از این ســرطان بـر 
عملکرد آنان اثر معنی داری داشت. بدین ترتیب توجه ویژه به لزوم آمــوزش زنـان در زمینـه شـناخت ایـن 

سرطان و همچنین استفاده از روشهای نوین آموزشی توصیه می شود. 
 
 
 

گل واژگان: سرطان دهانه رحم ، آگاهی، اعتقاد، عملکرد، پاپ اسمیر. 
آدرس مکاتبه: تهران ، خیابان آزادی، روبروی پارک اوستا، معاونت پژوهشی وزارت بهداشــت، درمـان و آمـوزش پزشـکی، 

طبقه سوم، واحد تحقیقات بهداشت باروری 
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 مقدمه 

ــرطان قـابل  امروزه سرطان دهانه رحم بعنوان یک س
پیشگیری مطرح می باشد زیرا مرحله پیــش سـرطانی آن 
ـــالگری آن بســهولت در  طوالنـی بـوده و روشـهای غرب
ــل از تـهاجم  دسترس می باشد بعالوه درمان ضایعات قب
آن مؤثـر و کـامل اسـت (1). امـا همچنـان ایـن ســـرطان 
بعنوان اولین علت مرگ و میر بیــن زنـان سراسـر جـهان 
ــرطان  بوده (2) و ساالنه حدود نیم میلیون زن مبتال به س
مـهاجم دهانـه رحـم در سراسـر جـهان تشـــخیص داده 

میشود (3). 
ارائه رایگان روشهای غربالگری برای این سرطان بــه 
ــهاجمی دهانـه رحـم  تنهایی نمی تواند از بروز ضایعات ت
ــه لـزوم  پیشگیری کند بلکه ارائه آموزش مناسب در زمین
ــروری مـی باشـد  استفاده از این روشها برای افرادی ض
ــرض  که اعتقاد به لزوم انجام آن نداشته و خود را در مع
ابتال این سرطان نمی انگارد (4،5). لذا در ایــن شـرایط بـا 
استفاده از روشهای مشاوره ای مناسب، بایســتی منجـر 

به تغییر نگرش افراد نسبت به این سرطان گردید.  
علیرغم آنکه بدلیل تشخیص و درمان ضایعات مرحله 
پیش ســرطانی شـیوع ایـن بیمـاری در آمریکـای شـمالی 
کاهش یافته است، اما هنوز 25% زنان آمریکایی بــه طـور 

ـــتفاده       مناسـب از روشـهای غربـالگری ایـن سـرطان اس
نکرده (2) و بطور متوسـط سـاالنه 16/000 مـورد جدیـد 
سـرطان مـهاجم دهانـه رحـم در ایـاالت متحـده امریکـــا 
ــر بـه مـرگ بیـش از 4800  تشخیص داده میشود که منج
زن در هر سال میشود (6). در کشور ما نیز علیرغم ارائه 
ــتی و  رایگان تست تشخیصی پاپ اسمیر در مراکز بهداش
درمانی، در طی سال 1378 تنها 24% زنان واجــد شـرایط 
مناطق تحت پوشــش دانشـگاه علـوم پزشـکی و خدمـات 

ـــام        بهداشـتی، درمـانی تـهران تسـت پـاپ اسـمیر را انج
داده اند (7). 

از علل مهم  عدم انجام تست پاپ اسمیر ترس از ابتـال 
به سرطان دهانه رحم، دردناک بودن انجام ایــن تسـت و 

خجالت از انجام آن می باشد (8) که بایستی بــا اسـتفاده 
از بهبود کیفیت ارائه این خدمات وهمچنین توجه ویژه بــه 

روشهای مشاوره ای در جهت رفع این عوامل کوشید. 
از آنجائیکه تا کنون مطالعه جامعی در زمینه بررســی 
وضعیت آگاهی و عملکرد زنان ایرانی در زمینــه سـرطان 
ــام نشـده اسـت بـا انجـام ایـن مطالعـه و  دهانه رحم انج
ــناختی مناسـب از وضعیـت آن در کشـورمان،  داشتن ش
راهکارهای عملی در زمینه ارتقاء عملکرد زنان نسبت بــه 
استفاده از روشهای غربالگری این سرطان بدست خواهد 

آمد. 
 

مواد و روشها 
این مطالعه به روش مقطعــی – تحلیلـی بـوده و ابـزار 
گردآوری داده های آن پرسشنامه طراحــی شـده توسـط 
ــق تحلیـل محتـوا و  محقق بوده است که اعتبار آن از طری
پایائی آن در پیش آزمون طرح مورد تــایید قـرار گرفـت. 

1000 جمعیـت کشـور، متشـکل از 13325 
1 نسبت نمونــه 

خانوار شهری و روســتایی بودنـد. اطالعـات مربـوط بـه 
ــه رحـم در زنـان  آگاهی و عملکرد نسبت به سرطان دهان
ــن خانوارهـا توسـط پرسشـگران زن کـه  49-20 ساله ای
ــد بـا  کارشناس مامایی بوده و آموزش الزم را دیده بودن
مصاحبه حضوری گردآوری شــد، در مجمـوع از 10449 

زن متأهل 49-20 ساله پرسشگری بعمل آمد. 
نمونه گیری بر اساس روش خوشه ای و سیستماتیک 
و هر خوشه شامل 14 خانوار (بر اساس توان اجرائی هر 
ــات ) بـود. چـهارچـوب  پرسشگر جمع آوری کننده اطالع
ــهران  نمونـه گـیری مـورد اسـتفاده بـه اسـتثنای شـهر ت
فهرست خانوارهای موجود در معاونت بهداشتی دانشگاه 
ــتان بـود  علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی هر اس
ــار نبـود از  و برای شهر تهران که این چهارچوب در اختی
آدرس محل سکونت زنـانی اسـتفاده شـد کـه فرزنـد اول 
ـــهران در یــک روز  خـود را در یکـی از بیمارسـتانهای ت
مشخص بدنیا آورده بودند. آغاز خوشه، خانوار جنب هر 
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یک از آدرسهای تعیین شده از چهارچوب بود. داده هــای 
ایــن طــرح بــا اســتفاده از نــرم افزارهــــای آمـــاری                

EPI Info ،Spss مورد پــردازش قـرار گرفـت. بـه منظـور 

بررسی اثر عوامل مورد نظر برشــناخت و عملکـرد زنـان 
ـــد  در زمینـه سـرطان دهانـه رحـم از مـدل لجسـتیک چن

متغیره استفاده شد. متغیرهــای ایـن مـدل بـه شـرح ذیـل   
می باشد: 

الف: متغیرهای وابسته 
1- شناخت سرطان دهانه رحم، این متغیر برای متغیر وابسـته 
ـتقل در  عملکرد در زمینه سرطان دهانه رحم، بعنوان متغیر مس

نظر گرفته شد. 
2- عملکرد در زمینه سرطان دهانه رحم 

ب: متغیرهای مستقل 
1- سن ، در سه سطح: 

ب) 39-30 سال  الف) 29-20 سال
ج) 49-40 سال 

2- تحصیالت در چهار سطح: 
الف) بیسواد     ب) ابتدایی یا راهنمایی ناقص 

ج) راهنمایی کامل یا دبیرستان ناقص د) دیپلم و باالتر 
3- وضعیت سکونت، در دو گروه: 

ب) روستایی  الف) شهری 
عالوه بر این در بررسی چند متغیره، برای کلیه متغیرهــا 
ــه شـد  سطح اول هر متغیر بعنوان مرجع آن در نظر گرفت

و سایر سطوح در مقایسه با آن ارزیابی گردید. 
 

نتایج 
در این مطالعه میــانگین سـن زنـان 8/4±32/1  سـال 
بود. 22% از آنها سنی کمتر از 25 ســال و 5/9% بیـش از 
44 سال داشتند. 31/2% از زنــان مـورد مطالعـه بیسـواد، 
43/4% تحصیالتـی در حـد ابتدایـی یـا راهنمـایی نــاقص 
ــایی کـامل یـا دبیرسـتان  11/0% تحصیالتی در حد راهنم
ــا تحصیـالت دانشـگاهی داشـتند.  ناقص و 14/4% دیپلم ی
بطور متوسط این زنان 2/0±2/6 زایمان داشتند که %7/7 

ــها بیـش  از آنها تا زمان مطالعه زایمانی نداشته و 34% آن
از 4 زایمان داشتند. 

از این زنان 62/0% ساکن مناطق شهری و 38/0%  در 
منـاطق روسـتایی سـکونت داشـتند. 60/8% زنـان تحـــت 
مطالعه سرطان دهانه رحم را می شناختند و 41/6% زنان 
تا کنون آزمایش پاپ اسمیر انجام داده بودند، امــا حـدود  
ــاپ اسـمیر انجـام داده بودنـد  21/1% زنانی که تا کنون پ
اظهار داشتند که بیش از دو سال از آخرین آزمایش پــاپ 

اسمیر آنها می گذرد. 
بر اساس یافته های این مطالعـه در جـدول 1 ، %61/2 
ــاله، 62/3% از گـروه سـنی  از زنان گروه سنی 29-20 س
ــن  39-30 ساله، سرطان دهانه رحم را می شناختند که ای
رقم در زنان گروه سنی 49-40 ســاله بـه 59/1% کـاهش 
ــاله تـا کنـون  می یابد. 40/1% زنان گروه سنی 29-20 س
ــمیر انجـام داده بودنـد کـه ایـن رقـم در  آزمایش پاپ اس
گروههای سنی 39-30 سال و 49-40 سال به ترتیب بــه 

46/1% و 39/9% کاهش می یابد. 
ــالت افـراد  بر اساس نمودار 1 با افزایش سطح تحصی
از بیسواد به ابتدایی یا راهنمایی نــاقص، درصـد افـرادی 
ــه  کـه سـرطان دهانـه رحـم را مـی شـناختند از 33/5% ب
64/3% افزایش می یابد. بعالوه 86/3% افراد با تحصیـالت 
ــامل یـا دبیرسـتان نـاقص و 93/3% افـراد بـا  راهنمایی ک
ــن سـرطان را مـی شـناختند.  تحصیالت دیپلم و باالتر، ای

ــایش       23/7% افـراد بیسـواد تـا زمـان انجـام مطالعـه آزم
ــن رقـم در افـراد بـا  پاپ اسمیر را انجام داده بودند که ای
ــاقص بـه 46/1% افزایـش  تحصیالت ابتدایی یا راهنمایی ن
ــراد بـا تحصیـالت راهنمـایی کـامل یـا  می یابد. 56/9% اف
ــراد بـا تحصیـالت دیپلـم یـا  دبیرستان ناقص و 59/2% اف

دانشگاهی نیز این آزمایش را انجام داده بودند. 
ـــر همزمــان دو متغــیر ســن و  نمودارهـای 2 و3 اث
تحصیالت را بر روی شناخت و عملکرد زنــان نسـبت بـه 
سرطان دهانه رحم نشان می دهند. به منظور بررسی اثر 
ــالت و محـل سـکونت بـر  همزمان متغیرهای سن، تحصی
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ــه رحـم از  شناخت و عملکرد زنان نسبت به سرطان دهان
مدل رگرسیون لجستیک چند متغیره استفاده شــده اسـت 
ــاس  که برآورد ضرایب آن در جدول 2 آمده است. بر اس
این نتایج تحصیالت، سن و محل سکونت افراد برشناخت 
ــی داری داشـته  آنها در زمینه سرطان دهانه رحم اثر معن
و با ارتقاء سن و تحصیالت شناخت افراد از این ســرطان 

ــهری شـناخت  افزایش می یابد . بعالوه ساکنین مناطق ش
ـــطح  بیشـتری از ایـن سـرطان دارنـد. عـالوه بـر ایـن س
تحصیالت، محل سکونت و شناخت قبلی از سرطان دهانه 
ــمیر  رحم برعملکرد زنان نسبت به انجام آزمایش پاپ اس
ــالت  اثـر معنـی داری داشـته و بـا افزایـش سـطح تحصی

عملکرد زنان ارتقاء می یابد. 
ـــهری و افــرادی کــه  بعـالوه در سـاکنین منـاطق ش
ــی شـناختند احتمـال انجـام ایـن  سرطان دهانه رحم را م

آزمایش افزایش می یابد. همچنین اثر متقابل تحصیالت و 
سن، تحصیالت با محل سکونت در بررسی عملکرد زنــان 
نسبت به انجام آزمایش پاپ اسمیر معنی دار بــوده ولـی 
چون مقدار آن قــابل مالحظـه نبـود لـذا در مـدل منظـور 

نگردید. 
 

بحث 
بـر اسـاس یافتـه هـای مطالعـه حـاضر 60/8% زنــان 

ازدواج کــرده کشــورمان ســــرطان دهانـــه رحـــم را            
می شناختند و 41/6% آنان تا کنون حداقل یکبار آزمایش 
پاپ اسمیر انجــام داده بودنـد. امـا در مطالعـه Cheek و 
ــترالیا   همکارانش بر روی زنان ویتنامی متولد شده در اس
ــناختند بعـالوه 75% زنـان در  87%  این سرطان را می ش

ــایش پـاپ اسـمیر انجـام داده بودنـد (9).    این مطالعه آزم

جدول 1- شناخت و عملکرد زنان در زمینه سرطان دهانه رحم به تفکیک گروههای سنی 
 

شناخت سرطان دهانه رحم گروه سنی  
(درصد) 

انجام آزمایش پاپ اسمیر 
(درصد) 

40/1 61/2 29-20 ساله 
46/1 62/3 39-30 ساله 
39/9 59/1 49-40 ساله 

41/6 60/8 جمع 

جدول 2- برآورد ضرایب تاثیر متغیرهای مستقل بر شناخت و عملکرد زنان نسبت به سرطان دهانه رحم به کمک مدل 
رگرسیون لجستیک 

عملکرد نسبت به سرطان دهانه رحم شناخت سرطان دهانه رحم  P Exp(B) آزمون برآورد ضریب P Exp(B) β آزمون برآورد ضریب β متغیر مستقل 
__ 0/000 __ __ 0/000 __ بیسواد 

1/65 0/000 0/50 3/67 0/000 1/30 ابتدایی یا راهنمایی ناقص 
1/96 0/000 0/67 12/82 0/000 2/55 راهنمایی یا دبیرستان ناقص 

تحصیالت 

1/49 0/000 0/40 25/13 0/000 3/22 دیپلم و باالتر 
   __ 0/000 __ 29-20 ساله 
   1/48 0/000 0/39 39-30 ساله 
   1/75 0/000 0/56 49-40 ساله 
0/48 0/000 0/74- 0/64 0/000 0/79 محل سکونت 

سن 

2/08 0/000 0/73    شناخت سرطان دهانه رحم 
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Yu-ck و همکارانش نیز گزارش نمودند کــه 80/5% افـراد 

مورد مطالعه حداقل یکبار آزمایش پاپ اسمیر انجام داده 
بودند بعالوه 71/5%  این زنان تست را بطور مرتب انجام 
ــه مـا 21/1% زنـان از زمـان  می دادند (10). اما در مطالع

انجام آخرین تست آنها بیش از دو سال می گذشــت، لـذا 
ــا  به نظر می رسد که آگاهی و عملکرد زنان ما در قیاس ب

ــر رو      سایر جوامع بسیار کمتر است. Bullec در مطالعه ب
ــوزش دادن صرفـاً  ی زنان مکزیکی اظهار می دارد که آم

در افرادی که تا کنون تست پاپ اسمیر را انجام نداده انـد 
ــب ایـن آزمـایش مـی  مؤثر بوده، اما به منظور انجام مرت
ــش حمـایتی و مشـاوره صحیـح مهارتـها و  بایست با بین

رفتارهای بهداشتی فرد را تقویت نمود (11).  

بـر اسـاس نتـایج مطالعـه حـاضر بـا افزایـش ســطح 
ــان از سـرطان دهانـه  تحصیالت زنان، احتمال شناخت آن
ــه  رحم افزایش یافته و عملکردآنان نسبت به سرطان دهان

3 شــناخت 
2 رحم بطور تقریباً یکنواخت و به نسبت حدود 

در گروههای مختلف تحصیالتی افزایش می یابد. 
ـنین  با توجه به شیوع بیشتر سرطان دهانه رحم در س
باالتر، بایستی بــا افزایـش سـن مـیزان شـناخت افـراد از 
سـرطان دهانـه رحـم افزایـش یافتـه و عملکـرد آنـــها در 

ــرطان دهانـه  خصوص استفاده از روشهای غربالگری س
رحـم ارتقـاء یـابد، امـا در مطالعـه تـوأم ســـن و ســطح 
ــای وابسـته فـوق (شـناخت و  تحصیالت بر روی متغیره
عملکرد) با استفاده از مدل رگرسیون لجستیک نشــان داد 
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که نه تنها با افزایش ســواد شـناخت نسـبت بـه سـرطان 
ــا افزایـش سـن نـیز تـا  دهانه رحم افزایش می یابد بلکه ب

ــا وارد  حدودی این افزایش مشاهده می گردد، این حالت ب
ــاثیر سـن ( اگـر چـه بـه  شدن متغیر تحصیالت در مدل ت
صورت خفیف) مشاهده میشود و علت آن شاید ناشی از 
ــا سـنین بـاالتر  پایین تر بودن سطح تحصیالت در افراد ب
باشد. ایــن مطلـب در نمودارهـای 2 و3 نشـان داده شـده 

است. 
اما در بررسی عملکرد نسبت به سرطان دهانــه رحـم، 
ــف  در بررسی مستقیم و نیز بررسی اثر فاکتورهای مختل
ــتفاده از مـدل رگرسـیون لجسـتیکی در هیچکـدام ،  با اس
ــری نـدارد  افزایش سن بر روی انجام تست پاپ اسمیر اث
ـــه  بعـالوه اثـر تحصیـالت بـر افزایـش عملکـرد نسـبت ب
ــم بسـیار کمـتر از تـأثیر آن در مـورد  سرطان دهانه رح
شناخت این ســرطان مـی باشـد. (odds =2/08 در مقـابل 
ــناخت  odds =1/49) شـاید دلیـل آن وارد شـدن خـود ش
بعنوان یک متغیر مستقل در افزایش عملکــرد زنـان باشـد 
که تا حدود زیادی اثر تحصیالت بــر عملکـرد ایـن متغـیر 

منعکس میشود. 
نتیجه گیری نهائی اینکه با توجــه بـه پـایین بـودن مـیزان 
آگـاهی زنـان ایرانـی در زمینـه سـرطان دهانـه رحـــم و 
همچنین عدم استفاده مناسب از روشهای غربـالگری ایـن 

سرطان، ضروری است که با اسـتفاده از وسـائل ارتبـاط 
جمعـی در جـهت افزایـش آگـاهی افـراد گـام برداشــته و 

ــن  همچنیـن در ارائـه خدمـات بهداشـتی از روشـهای نوی
ــه تغیـیر نگـرش افـراد   مشاوره ای سود جست تا منجر ب
گردد. بعالوه با توجه به نقش عمده بی سوادی در کاهش 
شناخت و عملکرد افراد نســبت بـه ایـن سـرطان بایسـتی  
ــن معضـل اهتمـام جـدی بعمـل  مسئولین در جهت رفع ای

آوردند. 
 

تشکرو قدردانی 
ــارورتی کـه در تنظیـم  از زحمات سرکار خانم دکتر ب
ـــاری مؤثــری  پرسشـنامه و تهیـه دسـتورالعمل آن همک
ـــراج، فریــده  نمـوده انـد و از خانمـها مـهناز حیـدری س
ــه در مدیریـت اجرایـی طـرح نقـش  فراهانی خلج آبادی ک
ــرح در اسـتانها  ارزنده ای داشته اند و مسئولین اجرای ط

که ما را یاری نمودند، سپاسگزاری و تشکر می گردد. 
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