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تأثير آموزش خودآزمايي پستان بر آگاهي، نگرش و عملكرد زنان شاغل 
  : يك مطالعه كارآزمايي باليني1391هاي شهركرد در سال  دانشگاه

 
 3فرد يوسفي ، مريم*2كيواني ، زهرا1قاسمي بهجت

  ،اسالمي آزاد دانشگاه3ن؛ شهركرد، ايرا شهركرد، پزشكي علوم دانشگاه2اسالمي واحد شهركرد، شهركرد، ايران؛  آزاد دانشگاه1
  واحد خوراسگان، اصفهان، ايران.
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  مقدمه:
ترين بدخيمي شناخته شده سرطان پستان شايع

و علت اصلي مرگ و مير زنان در سراسر دنياست 
ي در دست آمده، اين بيماره بر طبق آمارهاي ب). 1(

و از سال  است ايران روند افزايشي در پيش گرفته
هاي ثبت شده  به بعد مقام اول را در بين سرطان 1378

 1386تا  1381 كه از سالطوري در كشور دارد به
 2سرطان پستان در هر سال نسبت به سال قبل افزايش 

. ميانگين سني ابتالء به )2(درصدي داشته است 
سال برآورد شده است و  8/48سرطان پستان در ايران 

در زنان  )درصد 8/31(بيشترين ميزان بروز بدخيمي 
. طبق )3( گزارش شده استسال  49تا  40گروه سني 

آمارهاي فعلي، خطر ابتالء به سرطان پستان در طول 
در اين بين . )4(نفر است  8نفر از هر  1 ،عمر يك زن

بر ثيرگذار أ، يكي از عوامل تتشخيص زود هنگام
  ).5(و مير ناشي از سرطان پستان است  كاهش مرگ

يكي از عواملي است كه خودآزمايي پستان 
. )6(كشف زود هنگام سرطان را افزايش ميدهد 

خودآزمايي پستان روش بسيار سادهاي است كه هر 

  چكيده:
تأخير در تشخيص سرطان پستان هنوز هم يكي از علل اصلي مرگ و مير در بين زنان بيمار  زمينه و هدف:

است. ميزان موفقيت در درمان با اين حال اقدامات پيشگيرانه براي حل چنين مشكلي كمتر از حد انتظار  ؛است
هاي تشخيص بيماري در  هنگام سرطان پستان دارد و يكي از راه اين بيماري در ارتباط مستقيم با تشخيص زود

با هدف بررسي تأثير آموزش بر آگاهي، نگرش و عملكرد اين مطالعه خودآزمايي پستان است.  ،مراحل اوليه
  .گرفت صورت زنان شاغل در خصوص خودآزمايي پستان

از  نفر 50تعداد انجام شد، نيمه تجربي در اين مطالعه كارآزمايي باليني سوكور كه به صورت  روش بررسي:
 افراد شركت كننده در. و وارد مطالعه شدندهاي شهركرد به طور تصادفي انتخاب  شاغل در دانشگاه خانم هاي

. گرفتند پستان قرارخودآزمايي آموزشي) (سخنراني و جزوه آموزش  ساعته 2ي  جلسه 2هفته، تحت  2 طول
 ليست چك و بعد از آموزش با استفاده از پرسشنامه ماه افراد، قبل و يكآگاهي، نگرش و عملكرد ميزان 

  مربوطه ارزيابي و مقايسه شد.
ايش افز 9/68±2/9 به 5/33±4/18ميانگين نمره آگاهي واحدهاي مورد پژوهش از  پس از آموزش، ها: يافته
و ميانگين نمره ) P>01/0( 2/82±2/10 به 5/74±7/14همچنين ميانگين نمره نگرش از  )؛P>001/0(ت ياف

 30 ،قبل از آموزش). P>001/0( رسيد آموزش از بعد 8/84±8/7 به آموزش از قبل 5/41±8/30عملكرد از 
ادند كه آزمون مك ددرصد واحدهاي مورد پژوهش خودآزمايي پستان را انجام مي 84 ،درصد و بعد از آموزش

  .)P>001/0( شان دادننمار تفاوت معني داري در انجام خودآزمايي پستان قبل و بعد از آموزش 
هاي آموزشي مناسب در جهت ارتقاء آگاهي،  طراحي برنامهبر اساس نتايج مطالعه حاضر،  نتيجه گيري:

تا بدين  .توصيه مي گردد شتي درمانيه آن از طريق وسايل ارتباط جمعي و مراكز بهدائنگرش و عملكرد و ارا
  .هاي غربالگري فراهم شودزمينه الزم براي استفاده از روش طريق

  
 آموزش، آگاهي، نگرش، عملكرد، خودآزمايي پستان، سرطان پستان هاي كليدي:واژه
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الي  15در طي در انتهاي عادت ماهانه  مي تواندخانم 
آموختن با و  هاي خود را معاينه كند پستاندقيقه  20

سانتيمتر  1به كوچكي  ييتودهها، روش صحيح معاينه
. در زناني كه خودآزمايي پستان )7( دهدتشخيص  را

هاي بدخيم  درصد توده 95، را ماهيانه انجام دهند
خودآزمايي  ).8(مي گردد كشف  ن هاتوسط خود آ

پستان به آگاهي و مهارت زنان بستگي زيادي دارد و 
به عنوان يك روش خواهد از آن كسي كه مي

تشخيصي استفاده كند، بايستي دستورالعمل انجام آن 
گيرد و با ظاهر و لمس پستان خود  را به خوبي فرا

كامالً آشنا شود تا با كوچكترين تغييري آن را به 
با وجود اينكه در  )؛6(پزشك خود اطالع دهد 

كيد أزمايي پستان تآمطالعات فراواني به اهميت خود
تعداد كمي از خانم ها اين رفتار را  ولي ؛شده است

انجام مي دهند و تعدادي هم از چگونگي انجام آن 
نتايج مطالعات بيانگر آن است كه  .)6(اطالعي ندارند 

و  يكي از فاكتورهاي مهم در افزايش آگاهي
آموزش است  رفتارهاي غربالگري سرطان پستان،

)9(.  
با توجه به شيوع باال و كاهش سن ابتالء به 

كه اين سرطان جزء سرطان پستان در كشور ما و اين
هاي زنان است و با انجام ترين سرطانشايع

ترين و در  خودآزمايي سينه به عنوان ساده
ترين راه در مراحل ابتدايي قابل شناسايي دسترس

؛ لذا در مي يابداي ، غربالگري اهميت ويژه باشدمي
ح آگاهي، پژوهش تأثير آموزش در باال بردن سطاين 

نگرش و عملكرد زنان، جهت انجام خودآزمايي سينه 
  بررسي و ارزيابي شده است.

  

  :بررسي وشر

 مطالعه كارآزمايي باليني به صورت نيمه اين
 زن كاركنان كليه .شد انجام 1391 سال در تجربي
 دولتي، آزاد، از اعم( شهركرد هاي در دانشگاه شاغل
بودند  نفر 120 وعاًمجم كه )انتفاعي غير و نور پيام

 اين در. را تشكيل مي دادند پژوهش اين جامعه
 با استفاده از فرمول زير: )n( نمونه حجم پژوهش

  
آزمون  ، توان، α=05/0محاسبه شد و با در نظر گرفتن 

 و %80 برابر
S4/0=d ،50 برآورد گرديد كه اين  دسته ب نفر

 از اي،مرحله صادفيت گيرينمونه از استفاده تعداد با
 به ورود معيارهاي .شدند انتخاب جامعه پژوهش بين

 شاغل پستان، سرطان سابقه نداشتن بودن، زن مطالعه
 به بودن عالقمند شهركرد، هاي دانشگاه در بودن

 زمينه در قبلي آموزش نداشتن و پژوهش در شركت
  بود. پستان خودآزمايي

 چك و پرسشنامه ها، داده ابزار گردآوري
 مداخله از بعد و مرحله ي قبل دو در كه بود ليست
 شامل: پرسشنامه سواالت. گرفت قرار استفاده مورد

 آگاهي اطالعات، كسب منبع دموگرافيك، سواالت
 عملكرد نحوه به مربوط ليست چك و نگرش و
 مورد واحدهاي) پستان خودآزمايي انجام در مهارت(

 27 ملشا آگاهي به مربوط سواالت. بود پژوهش
 خطر عوامل غربالگري، هايروش خصوص در سوال

به صورت  سواالت بود. جواب پستان سرطان عالئم و
 رتبه براي كه دانم در نظر گرفته شد نمي و خير بلي،
 پاسخ امتياز، يك صحيح پاسخ به آگاهي، سطح بندي
 بررسي در گرفت. تعلق صفر امتياز دانمنمي و غلط
 به نسبت افراد عقيده زمينه در سوال 8 از نگرش، نحوه

 زودرس تشخيص در آن اهميت و پستان خودآزمايي
 موافق، ارزيابي مقياس و شد استفاده پستان سرطان
 امتياز، 2 مثبت نگرش به كه بود نظر بي و مخالف
 منفي نگرش به و امتياز 1 ممتنع يا خنثي نگرش
 بررسي نگرفت. همچنين جهت تعلق امتيازي

) پستان خودآزمايي انجام مهارت( عملكرد چگونگي
 از ارزيابي جهت و سوال 13 شامل ليست چك از

 كه شد استفاده انجام عدم و غلط صحيح، مقياس



 1393تابستان/ 2، شماره 3مجله باليني پرستاري و مامايي/ دوره
  

٣٢ 

 پستان خودآزمايي نحوه مشاهده با پژوهشگر
زد؛ مي عالمت ليست چك در پژوهش، واحدهاي

 نظر مورد رفتار صحيح انجام به هم بندي رتبه جهت
 مورد رفتار ندادن انجام و متيازا يك غلط امتياز، دو

 آگاهي، نمرات مي گرفت. تعلق صفر امتياز نظر،
نمرات  به كه شدند محاسبه 100 از عملكرد و نگرش

 و رتبه متوسط 6/66 تا 4/33رتبه ضعيف،  3/33 تا 0
  .گرفت رتبه عالي تعلق 100تا  7/66 به

 از علمي، اعتبار تعيين جهت پژوهش اين در
 از علمي، اعتماد كسب جهت و يمحتو اعتبار روش
. شد استفاده كرونباخ آلفاي و مجدد آزمون روش دو

 براي كرونباخ آلفاي و بود 875/0 همبستگي ضريب
 نگرش سواالت براي درصد، 3/94 آگاهي سواالت

 درصد 8/93 عملكرد سواالت براي و درصد 9/77
  .بودند قبولي قابل سطح در كه شد محاسبه

 ليست، چك و پرسشنامه از هاستفاد با ابتدا در
 مورد واحدهاي عملكرد و نگرش ميزان آگاهي،

 برنامه گرفت. سپس قرار ارزيابي مورد پژوهش
 2 طول در ساعت 4 مدت به جلسه 2 در آموزشي

 از استفاده با پستان خودآزمايي زمينه در هفته
 سخنراني اجرا شد و در انتهاي آموزش جزوه

 بعد. ان قرار گرفتآموزشي در اختيار شركت كنندگ
 واحدهاي اختيار در مجدد اوليه پرسشنامه ماه يك از

 آزمون، پس انجام از پس و گرفت قرار پژوهش
 آزمون از بعد و قبل به مربوط ليست چك و پرسشنامه

  .شدند مقايسه هم با
   از استفاده با شده آوريجمع اطالعات

 آماري هاي روش و 18 سخهن SPSS افزار نرم
 و ميانگين نسبي، و مطلق فراواني توزيع( توصيفي
آزمون هاي تي  شامل: تحليلي آمار و) معيار انحراف
 مورد 05/0 داري معني سطح در نمار مك و زوجي
  گرفتند. قرار تحليل و تجزيه

  

  يافته ها:
 واحدهاي درصد 72 كه داد نشان مطالعه نتايج

 و دارند قرار سال 34- 43 سني گروه در پژوهش مورد
 با سال 4/37 نيز پژوهش مورد واحدهاي سني گينميان

 شركت زنان درصد 94. است 2/6 معيار انحراف
 2 و علمي هيأت درصد 4كارمند،  پژوهش در كننده
 واحدهاي درصد 60. بودند خدماتي نيروهاي درصد

 فوق درصد 16 ليسانس، در مقطع تحصيالت پژوهش،
 ديپلم درصد 10 و ديپلم فوق درصد 14 ليسانس،

را گزارش  افرادي كه تأهل درصد 76از . ودندب
 2/34و  داشته حاملگي بار 2 درصد 8/36 نمودند،
واحدهاي  درصد 58. داشتند فرزند 2 تعداد درصد

 هزار 500- 700 بين متوسط درآمد مورد پژوهش
 پژوهش، واحدهاي درصد 16همچنين  داشتند. تومان
 70 و داشتند بستگان در پستان سرطان به ابتالء سابقه
  .بودند نداده انجام پستان خودآزمايي درصد

 بيشترين اطالعات، كسب منبع با رابطه در
 خودآزمايي انجام جهت اطالعات، كسب منابع

 7/26( پزشك ،)درصد 3/53( رسانه ها پستان،
 پرستاران و) درصد 3/13( آشنايان و دوستان ،)درصد

بعد از آموزش اكثر واحدهاي  .بودند) درصد 7/6(
 عملكرد و نگرش آگاهي، رد پژوهش داراي ميزانمو

). همچنين در اين پژوهش 1 شماره باال بودند (جدول
) P=002/0نگرش ( )،P>001/0(آگاهي  نمره ميانگين

بعد از آموزش نسبت به قبل از ) P>001/0(و عملكرد 
  ).2 شماره معناداري نشان داد (جدول آموزش افزايش

 آموزش زا بعد و درصد 30 آموزش از قبل
 پستان خودآزمايي پژوهش مورد واحدهاي درصد 84

 نمار مك آزمون از استفاده با كه دادندمي انجام
 و قبل پستان خودآزمايي انجام در داريمعني تفاوت

  .)P>001/0( شد مشاهده آموزش از بعد
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 آموزش از بعد و قبل پژوهش واحدهاي عملكرد و نگرش آگاهي، توزيع فراواني ميزان :1جدول شماره 
  پستان بر اساس رتبه خودآزمايي

  مراحل آزمون متغيرها به تفكيك رتبه
  بعد از آموزش قبل از آموزش

  درصد  تعداد  درصد تعداد
  0  0 44 22 )0-3/33(ضعيف آگاهي

  32  16 52 26 )4/33-6/66(متوسط
  68  34 4 2 )7/66-100(باال

  5/81 4/70 حداكثر
  2/48 4 حداقل

  0  0 0 0 )0-3/33(فيضع  رشنگ
  8  4  30 15 )4/33-6/66(متوسط

  92  46  70 35 )7/66-100(باال
  100 97 حداكثر
  25/56 5/34 حداقل

  0  0  30 15 )0-3/33(فيضع عملكرد
  0  0  54 27 )4/33-6/66(متوسط

10  50  16  8 )7/66-100( باال
0  

  100 2/96 حداكثر
  2/69 0 حداقل

  
 پستان خودآزمايي زمينه در پژوهش واحدهاي عملكرد و نگرش آگاهي، نمرات ميانگين مقايسه :2ه جدول شمار

  آموزش از بعد و قبل
 مراحل آزمون

  متغيرها
  P  بعد از آموزش قبل از آموزش

 انحراف معيار  ميانگين انحراف معيار ميانگين
  >001/0  2/9  9/68 4/18 5/33 آگاهي خودآزمايي پستان

  002/0  25/10 1/82 7/14 5/74 آزمايي پستاننگرش خود
  >001/0  8/7  85 31 5/41 عملكرد خودآزمايي پستان

  
  :بحث

 جهت آموزش، كه داد نشان پژوهش اين نتايج
 در مهارت و مثبت نگرش ايجاد و آگاهي ميزان بردن باال

 بررسي نتايج. است مؤثر پستان خودآزمايي صحيح انجام

 آموزش تأثير مقايسه نوانع و همكاران با اكبرزاده
 بر بهداشتي پرسنل و همساالن توسط پستان خودآزمايي

 كه آموزش داد نشان نيز دانشجويان نگرش و آگاهي
مي شود  پژوهش واحدهاي آگاهي ميزان افزايش باعث

 خود مطالعه صادق نژاد و همكاران در همچنين .)10(

 در بهداشت آموزش هايروش تأثير مقايسه عنوان تحت
 آگاهي، سطح كه دادند نشان پستان خودآزمايي ارتقاء
 تحت گروه دو نهايي آزمون در عملكرد و نگرش

داشته است و  شاهد گروه با داريي معن تفاوت آموزش،
 آموزش از قبل پژوهش واحدهاي نگرش نمره ميانگين

رسيده  2/82±2/10 به آموزش از بعد بوده و 7/14±5/74
 در عاليي نژاد و همكاران ). در ديگر مطالعه11است (
 از بهداشتي رابطين درصد 78 كه دادند نشان خود مطالعه
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تمامي اين  )؛ كه12( بوده اند برخوردار مثبتي نگرش
دارند. در همين راستا  همخواني حاضر مطالعه مطالعات با

 كنترل موانع خطر، از از ناكافي درك و نامطلوب نگرش
 زنان نگرش ساختار به توجه بيان شده و پستان سرطان
دانسته شده است  الزم آموزشي مؤثر ريزيبرنامه جهت

)13.( 

 عملكرد نمره در مطالعه حاضر همچنين ميانگين
 5/41±8/30 آموزش از قبل پژوهش مورد واحدهاي

 افزايش يافت كه 8/84±8/7 به آموزش از بود كه بعد
 يافته هاي مطالعه صادق نژاد و همكاران اين نتيجه نيز با

  ).11دارد ( همخواني
 انجام جهت اطالعات كسب منبع خصوص در
 3/53( رسانه كه داد نشان پژوهش اين پستان، خودآزمايي

  Wang.است بوده اطالعات كسب منبع مهمترين) درصد
 و هانگرش بررسي جهت خود مطالعه و همكاران نيز در

 و پستان سرطان آموزش به نسبت چيني زنان رفتارهاي
 به متمايل زنان درصد 74 كه دادند شانن غربالگري
 الكترونيكي پست طريق از آموزشي هاي برنامه دريافت

 متمايل آنان درصد 17 فقط كهحالي در بوده اند؛) ايميل(
 درصد 49 و بودند آموزشي هاي برنامه در حضور به

 هاي برنامه در حضور تمايل عدم دليل را وقت نداشتن
  ).14د (بودن كرده اعالم آموزشي

  
  :گيري نتيجه

مطالعه حاضر نشان داد با آموزش خودآزمايي 
ميزان آگاهي، نگرش و عملكرد بانوان  پستان، عمالً

افزايش مي يابد و افراد آموزش ديده بيشتر از افراد غير 

  آموزش ديده خودآزمايي پستان را انجام 
هاي آموزشي مناسب طراحي برنامهمي دهند. با اين حال 

ه آن از ئارتقاء آگاهي، نگرش و عملكرد و ارادر جهت 
 طريق وسايل ارتباط جمعي و مراكز بهداشتي درماني

زمينه الزم براي استفاده  تا بدين طريق ،توصيه مي گردد
و سرطان پستان در هاي غربالگري فراهم  از روش

و نسبت به درمان آن  شودمراحل اوليه تشخيص داده 
  اقدام گردد.

  
  :كاربرد يافته هاي پژوهش در بالين

آموزش خودآزمايي پستان  هايبرنامه اجراي
   توسط پرستاران، ماماها و رابطان مراكز بهداشت

 عملكرد و نگرش آگاهي، سطح افزايش مي تواند باعث
شود. همچنين  پستان خودآزمايي انجام خصوص در زنان

زنان مي  عملكرد و نگرش آگاهي، اين افزايش سطح
را فراهم نمايد و  پستان اند زمينه هاي كاهش سرطانتو

 درمان هايهزينه بيماري، هنگام زود تشخيص با متعاقباً
  .دهد كاهش را

  
  تشكر و قدرداني:

 پژوهشي محترم معاونت مساعدت و همكاري از
و دانشگاه آزاد  شهركرد پزشكي هاي علوم دانشگاه

 دانيقدر و تشكر درقگران و عزيز اسالمي و اساتيد
 در كننده شركت كاركنان كليه از همچنين. گردد مي
 نمودند ياري را ما راه اين در كه پژوهش اين

  شود.مي سپاسگزاري
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Background and aim: Delay in diagnosis of breast cancer is still a main cause of death among 
disease women. However, preventive procedures to solve this problem are less than expectation. 
The success rate in the treatment of breast can be directly related to early diagnose and breast 
self –examination is one of the ways to detect the disease early. This study was aimed to 
examine the effect of education on knowledge, attitude and performance of employed women 
about breast self-examination.  
Methods: In this quasi-experimental study, 50 employee women randomly selected of 
Shahrekord University randomly. Participants during 2 weeks, in 2 sections and each session 2 
hours performed self –examination. The rate of knowledge, attitude, and performance of 
participants before and after education using a questionnaires and check list were evaluated and 
compared.  
Results: Based on the results, the mean scores of subjects from 33.5±18.4 to 68.9±9/2 increased 
(p<0.001). The mean scores for attitude increased from 74.5± 14.7 to 82.2±10.2 and the mean 
score for function from 41.5±30.8 before training to 84.8± 7.8 after training (p<0.001). Before 
training, %30 and after training, %84 of the wards under research breast self-examination 
performed. BSE McNamar test showed a significant difference before and after training breast 
self-examination (p<0.001). 
Conclusion: According to the present study, educational programs designed to enhance 
the knowledge, attitude and function and representation it through social media and 
health care centers is commend to provide opportunities for the use of screening 
methods. 
 
Key Words: Education, Knowledge, Attitude, Breast self-examination, Breast cancer, 
Performance. 


