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چکیده
مقدمه :سرطان پستان شایعترین بدخیمی منجر به فوت زنان در سراسر جهان میباشد .تأخیر در تشخیص سرطان پستتان ننتوز یکتی از
علل اصلی مرگومیر زنان بیمار است .خودآزمایی پستان یکی از روشنای تشخیص زودرس سرطان پستان میباشد .نتد از انجتاا ایتن
مطالعه تعیین عوامل پیشبینی کننده خودآزمایی پستان در زنان داوطلب سالمت فعال بر اساس الگوی پرسید بود.
روش بررسی :در این مطالعه توصیفی – تحلیلی ،کلیه زنان داوطلب سالمت فعال مراکز بهداشتی زرند که  111نفتر بودنتد وارد مطالعته
شدند .دادهنا به وسیله پرسشنامه محقق ساخته شامل دو بخش ویژگینتای دموگرافیتک و ستازهنتای متدل پرستید گتردآوری شتد و بتا
روشنای آماری توصیفی (شاخصنای پراکندگی ،مرکزی  ،فراوانی و درصد) و تحلیلی (رگرسیون لجستیک) در نراافتزار آمتاری SPSS
نسخه  22مورد تجزیهوتحلیل قرار گرفتند.
یافتهنا :نتایج نشان داد که میانگین سنی شرکتکنندگان  77/76±9/79و  81/8درصد آننا متأنل بودند .از بین سازهنای الگتوی پرستید
عوامل مستعد کننده (خودکارآمدی  OR=1/66و آگانی  )OR=1/7بیشترین پیشبینی کنندگی را داشتند .نمچنین ارتباط معنیدار آماری
بین انجاا خودآزمایی پستان با ستط تحیتیالت ( ،)P=1/11ستابقه ختانوادگی ابتتال بته سترطان پستتان ( )P=1/12و وضتعیت تأنتل
( )P=1/16وجود داشت.
بحث و نتیجهگیری :از آنجایی که عوامل مستعد کننده ،مهمترین عوامل پیشبینی کننده خودآزمایی پستان نستند ،برنامهریزان آموزش
بهداشت در طراحی برنامهنا و مداخالت آموزشی باید توجه بیشتری به افزایش خودکارآمدی و آگانی زنتان در زمینته خودآزمتایی سترطان
داشته باشند.
واژگان کلیدی :خودآزمایی پستان ،مدل پرسید ،پیشبینی ،داوطلبین سالمت
ارجاع :خالقی ماهانی حکیمه ،فداکار محمدمهدی ،احمدی طباطبایی سید وحید ،میرزایی مقدمه ،پور شریفی عباس .عوامل پیشبینی کننده خودآزمایی
پستان بر اساس الگوی پرسید در زنان داوطلب سالمت فعال شهرستان زرند .مجله پژوهشهای سالمت محور 1931؛ .71-85 :)1(9

 .1دانشجوی کارشناسی ارشد ،دانشکده بهداشت ،دانشگاه علوم پزشکی کرمان ،کرمان ،ایران.
 .9استادیار ،گروه آمار و اپیدمیولوژی ،دانشکده بهداشت ،دانشگاه علوم پزشکی کرمان ،کرمان ،ایران.
 .4دانشجوی کارشناسی ارشد ،گروه بهداشت محیط ،دانشکده بهداشت ،دانشگاه علوم پزشکی کرمان ،کرمان ،ایران
* نویسنده مسئول :کرمان ،ابتدای بزرگراه هفت باغ ،دانشگاه علوم پزشکی کرمان ،دانشکده بهداشت ،گروه خدمات بهداشتی
تلفن394 - 91925337:

فاکس394- 91925334 :
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 .2استادیار ،گروه آموزش بهداشت و ارتقاء سالمت ،دانشکده بهداشت ،دانشگاه علوم پزشکی کرمان ،کرمان ،ایران.

عوامل پیشبینی کننده خودآزمایی پستان بر اساس الگوی پرسید

حکیمه خالقی ماهانی و همکاران

مقدمه

پیشرفته بیماری بوده است ( .)11تداوم افزایش مرگ

سرطان پستان ،شایعترین بدخیمی منجر به فوت زنان

ناشی از سرطان پستان در زنان ایرانی تا حدود زیادی

در سراسر جهان میباشد 1 .نفر از هر  8زن در

به علت میزان استفاده پایین از رفتار غربالگری

ایاالتمتحده و  1نفر از هر  11زن در اروپا در طول

سرطان پستان و تشخیص دیررس بیماری است (.)11

عمر خود به سرطان پستان مبتال میشوند ( .)1تقریباً

تشخیص زودرس سرطان پستان یک عامل کلیدی

از  181111مورد جدید سرطان پستان که در آمریکا

برای زنده ماندن بیمار است ،در صورتی که بیماری

تشخیص داده میشوند ،حدود  08111نفر در سال

در مراحل اول یعنی زمانی که محدود به پستان است

میمیرند ( .)2بروز سرطان پستان در کشورهای

تشخیص داده شود 10 ،تا  70درصد از زنان شانس

درحالتوسعه %01،بروز این بیماری در کل دنیا است

یک زندگی  0ساله سالم را خواهند داشت (.)12

( .)3آمار جهانی حاکی از افزایش سریعتر آن در

در حال حاضر روشهای غربالگری مختلفی برای

کشورهای درحالتوسعه است که تاکنون از میزان

بیماریابی در مراحل اولیه و زودرس سرطان پستان

پایین سرطان برخوردار بودهاند (.)0

وجود دارد که از آن جمله میتوان به معاینه پستان

در رأس پنج سرطان شایع در بین زنان قرار دارد و

نمود .پژوهشها نشان میدهد که نزدیک به یک سوم

بروز آن در حال افزایش است ( .)0بروز سرطان

سرطانهای پستان در سنین زیر  01سال رخ میدهد،

پستان در ایران  22در  111111و شیوع آن  121در

سنی که معاینه پستان توسط پزشک در آن چندان

 111111زن  10- 80ساله بوده است ( .)6آمار

شایع نیست و استفاده از ماموگرافی هم غیر مؤثر

سرطان در ایران از  11هزار و  160مورد ابتال در سال

است ،ضمن آن که هزینه انجام آن توسط نظامهای

 17به  00هزار  800نفر در سال  80افزایشیافته و

سالمت هم چندان پایین نیست ()13؛ لذا در بین

آخرین آمار آن در سال  71به  80هزار مورد جدید

روشهای غربالگری سرطان سینه ،خودآزمایی پستان

رسیده است .بیشترین شیوع سرطان پستان در زنان

یکی از ارکان اصلی غربالگری است به طوری که

ایرانی بین سنین  01 - 07ساله گزارش شده است.

انجمن سرطان آمریکا ،انجام ماهانه و مداوم

سن بروز سرطان در ایران حدود یک دهه پایینتر از

خودآزمایی پستان را به زنان باالی  21سال مخصوصاً

کشورهای پیشرفته است ( )1 ،8و بیش از %31

برای سن باالی  30سال توصیه کرده است ( .)10با

بیماران ،دارای سن زیر  01سال هستند و این در

این که نقش خودآزمایی پستان به عنوان یک روش

مقایسه با آمارهای کشورهای غربی که تنها %6

غربالگری برای تشخیص سرطان پستان ،به دلیل

بیماران زیر  01سال سن دارند ،نگران کننده است

تعداد زیاد موارد مثبت کاذب حاصل از آن موردتردید

(.)8

است ( ،)10ولی تحقیقات نشان میدهد که %70

تأخیر در تشخیص سرطان پستان هنوز یکی از علل

تومورهای سینه با خودآزمایی پستان قابلشناسایی

اصلی مرگومیر زنان بیمار است ( ،)7بهطوری که از

هستند ( .)16تحقیقات در آمریکا نشان میدهد که

 0زن مبتال در هنگام تشخیص 1 ،نفر در مراحل

استفاده توأم از خودآزمایی پستان و ماموگرافی باعث
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مطالعات اخیر در ایران نشان داد که سرطان پستان

توسط پزشک ،ماموگرافی و خودآزمایی پستان اشاره

حکیمه خالقی ماهانی و همکاران

عوامل پیشبینی کننده خودآزمایی پستان بر اساس الگوی پرسید

کاهش  20درصد مرگومیر ناشی از سرطان پستان

داوطلبین سالمت که آموزش مطالب بهداشتی به مردم

میگردد .خودآزمایی پستان یک روش مبتنی بر بیمار،

است ،در گرو یادگیری صحیح خود آنها است (.)21

ارزان و غیرتهاجمی جهت بیماریابی سرطان پستان

ارزش برنامههای آموزش بهداشت به میزان اثربخشی

است (.)11

این برنامهها بستگی دارد و اثربخشی برنامههای

با توجه به مطالعات انجام شده سطح آگاهی زنان از

آموزش بهداشت به مقدار زیادی بستگی به استفاده

عالئم سرطان پستان و روشهای غربالگری آن بهویژه

صحیح از تئوریها و مدلهای مورد استفاده در

خودآزمایی پستان پایین است و نیز عواملی روانی

آموزش بهداشت دارد ( .)21در این راستا استفاده از

اجتماعی از جمله فراموشکاری ،نداشتن وقت کافی

الگوی تغییر رفتار پیشنهاد میگردد .یکی از موفقیت

و مواردی از این قبیل از موانع انجام این روش است؛

ترین و مناسبترین الگوهای آموزش بهداشت و

بنابراین برای آن که انجام خودآزمایی پستان به یک

ارتقای سالمت ،الگوی پرسید میباشد.

حد مطلوب ازنظر کیفیت و استمرار برسد ،استفاده

سازههای این الگو شامل عوامل مستعد کننده

مناسب از روشهای آموزش بهداشت و ارتقای

(ویژگیهای فردی و اجتماعی که جهت اتخاذ رفتار

سالمت ضروری است ( .)10باتوجه به ویژگیهای

بهداشتی ایجاد انگیزه میکنند) ،عوامل تقویت کننده

خاص فرهنگی و سنتی ایران ،زنان راحتتر میتوانند

(پاداش مادی و معنوی که باعث بروز مجدد رفتار

موضوعات بهداشتی را با یکدیگر در میان بگذارند

بهداشتی و تداوم آن میگردد) و عوامل قادر کننده

( .)18در همین راستا وزارت بهداشت و درمان و

(ویژگیهای محیطی که بروز رفتار بهداشتی یا هر

آموزش پزشکی در سال  1367بهمنظور جلب

مهارتی را در فرد تسهیل میکند) میباشند (.)22

استفاده از همکاری آنها در ارائه مراقبتهای

عوامل مؤثر بر رفتار مورد استفاده قرار گرفته است.

بهداشتی اقدام به طراحی و اجرای طرح رابطین

در مطالعه ندریان و همکاران که بر روی بیماران مبتال

بهداشتی (داوطلبین سالمت) در جنوب تهران نمود و

به اولسر پپتیک در شهر سنندج صورت گرفت،

این طرح پس از موفقیت در سال  1312به صورت

عوامل تقویت کننده ،مستعدکننده و قادرکننده از

برنامه فراگیر در تمام نقاط کشور به اجرا در آمد.

طریق تأثیر مستقیم بر وضعیت سالمت و به طور

داوطلبین سالمت به طور عمده زنان خانهداری هستند

غیرمستقیم بر کیفیت زندگی آنان تأثیرگذار تشخیص

که با داشتن حداقل سواد خواندن و نوشتن و زمان

داده شدند ( .)23در مطالعه دیگری حشمتی و

کافی و عالقه به همکاری بهطور متوسط  01خانوار

همکاران در پیشبینی عوامل مؤثر بر مصرف

از همسایگان خود را تحت پوشش قرار میدهند و

میوهجات و سبزیجات در دانشآموزان دختر دبیرستان

پل ارتباطی جامعه و خدمات بهداشتی و نماد

های شهر قوچان دریافتند که عوامل تقویت کننده و

مشارکت مردم در تأمین و ارتقاء سالمت خود به

قادر کننده قویترین پیشبینی کننده رفتار مصرف

شمار میآیند ( .)17موفقیت بخشی از برنامه

میوه و سبزیجات هستند (.)20
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مشارکت مردمی در تصمیمگیری و برنامهریزی و

الگوی پرسید در مطالعات مختلفی جهت پیشبینی

عوامل پیشبینی کننده خودآزمایی پستان بر اساس الگوی پرسید

حکیمه خالقی ماهانی و همکاران

در پیشبینی انجام فعالیت بدنی جهت پیشگیری از

معیارهای خروج از مطالعه عبارت بودند از :عدم

پوکی استخوان در زنان شهر کرمان عوامل قادر کننده

تمایل به همکاری در مطالعه و تصمیم به مهاجرت از

به عنوان قویترین عامل تأثیرگذار بر فعالیت بدنی

محدوده مرکز بهداشتی -درمانی محل سکونت فعلی

عنوان شدند ( .)22همچنین در مطالعهای که بر روی

طی  0ماه آینده.

مبتالیان به بیماری آرتریت روماتوئید توسط مروتی

از نظر اخالقی شرکتکنندگان با رضایت کتبی وارد

شریفآباد و همکاران در شهر یزد انجام شد ،عوامل

مطالعه شدند و به آنان اطمینان داده شد که اجباری

مستعدکننده و خودکارآمدی مهمترین پیشبینی کننده

برای شرکت در مطالعه وجود ندارد و هر زمان که

رفتارهای خود مراقبتی در بیماران بودند (.)20

مایل باشند میتوانند از مطالعه خارج شوند .همچنین

به منظور افزایش تشخیص زودرس سرطان پستان،

پرسشنامهها کددار و بدون ذکر نام طراحی شدند و به

انجام خودآزمایی به عنوان یک روش مؤثر ،ساده و

آنان اطمینان خاطر داده شد که کلیه اطالعات آنها

مبتنی برخود فرد و بررسی عوامل مؤثر و پیشبینی

تنها جهت استفاده در تحقیق میباشد و جنبه محرمانه

کننده خودآزمایی پستان ضروری به نظر میرسد .به

بودن آن حفظ میشود.

این منظور با توجه به این که مطالعه مشابهی در سطح

ابزار گردآوری دادهها ،پرسشنامه محقق ساخته

ایران و جهان توسط نگارنده با استفاده از مدل پرسید

مشتمل بر  07سؤال بود که در  0بخش کلی طراحی

جهت پیشبینیکنندگی انجام خودآزمایی پستان یافت

شده بودند:

نشد ،بر آن شدیم تا از این مدل جهت پیشبینی

بخش  :1شامل ویژگیهای جمعیتشناختی و

عوامل مؤثر بر خودآزمایی پستان داوطلبان سالمت

زمینهای که دارای  6سؤال در زمینه سن ،سطح

فعال شهرستان زرند بهره گیریم.

تحصیالت ،وضعیت تأهل ،سابقه خانوادگی سرطان
پستان در اعضای درجه یک خانواده ،سابقه شیردهی

روش بررسی

و سابقه بیماریهای پستان بود.

به شیوه مقطعی در بازه زمانی دی تا اسفند سال  70بر

نگرش و خودکارآمدی) که در سه قسمت به شرح

روی کلیه داوطلبان سالمت فعال که  111نفر بودند

زیر تنظیم شد:

انجام شد .این داوطلبان از چهار مرکز بهداشتی-

الف) سؤاالت آگاهی :آگاهی زنان را در زمینه سرطان

درمانی شهری زرند که مجری برنامه داوطلبین

پستان ،عوامل خطر بیماری ،چگونگی انجام و زمان

سالمت بودند ،انتخاب شدند.

خودآزمایی پستان اندازهگیری میکرد و شامل 11

معیارهای ورود به مطالعه عبارت بودند از :داشتن

سؤال سه گزینهای صحیح ( 2امتیاز) ،ناصحیح ( )1و

سن بین  21-60سال ،داشتن حداقل سواد خواندن

نمیدانم ( )1به جزء سؤاالت  22 ،16،18 ،11،12و

نوشتن ،شرکت منظم در جلسات هفتگی برگزار شده

 23که به صورت معکوس امتیازبندی شده بود و

برای داوطلبین سالمت در مرکز بهداشتی -درمانی

دامنه امتیازات  1-30به سؤاالت این بخش تعلق

محل سکونت و داوطلب سالمت فعال بودن.

گرفت و میانگین نمره آگاهی افراد به سه دسته
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مطالعه حاضر یک مطالعه توصیفی – تحلیلی بود که

بخش  :2شامل سؤاالت عوامل مستعدکننده (آگاهی،

حکیمه خالقی ماهانی و همکاران

عوامل پیشبینی کننده خودآزمایی پستان بر اساس الگوی پرسید

ضعیف ( ،)1 -11متوسط ( )12-23و خوب (-30

تقویتکننده افراد به سه دسته ضعیف ( ،)1-8متوسط

 )20طبقهبندی شد.

( )7-16و خوب ( )11-20طبقهبندی شد.

ب) سؤاالت نگرش :نگرش زنان را در زمینه

بخش  :0پرسشنامه شامل سؤاالت عوامل قادر کننده

درمانپذیر بودن سرطان پستان در مراحل ابتدایی،

بود نظیر مجموعه تسهیالتی که انجام خودآزمایی

پیامدهای بیماری برای فرد و خانواده ،امکان ابتال فرد

پستان را فراهم و تسهیل میکند مانند در اختیار

به بیماری و ترس و شرم از انجام خودآزمایی و

داشتن محل خلوت و مناسب جهت انجام خودآزمایی

مواردی از این قبیل را اندازهگیری میکرد و شامل 8

پستان ،دسترسی به مجالت و کتب و سیدیهای

سؤال بود که با استفاده از مقیاس پنج درجهای لیکرت

آموزشی و یا دوستان و آشنایان که وی را در زمینه

کامالً موافقم= ،0موافقم=  ،0نه موافقم نه مخالفم=3

خودآزمایی پستان راهنمایی کنند میشد .این بخش

مخالفم= 2و کامالً مخالفم =  1امتیازبندی شد و دامنه

شامل  6سؤال بود که با استفاده از مقیاس پنجتایی

امتیازات  1-01به آن تعلق گرفت .میانگین نمره

لیکرت خیلی زیاد= ،0زیاد= ،0متوسط= ،3کم = 2و

نگرش افراد به سه دسته ضعیف ( ،)1-13متوسط

خیلی کم = 1امتیازدهی شد و دامنه امتیازات 1-31

( )10-21و خوب ( )28-01طبقهبندی شد.

بود .میانگین نمره عوامل قادر کننده افراد به سه دسته

ج) سؤاالت خودکارآمدی :اعتماد فرد را نسبت به

ضعیف ( ،)1-11متوسط ( )11-21و خوب ()21-31

تواناییهایش برای به کارگیری صحیح خودآزمایی

طبقهبندی شد.

پستان از نظر زمان و انجام صحیح مراحل و تشخیص

بخش  :0عملکرد زنان داوطلب را در طی سه ماه

موارد غیرطبیعی اندازهگیری میکرد و شامل  6سؤال

گذشته با این سؤال که چند بار خودآزمایی پستان

بود که با استفاده از مقیاس پنج درجهای لیکرت کامالً

انجام دادهاید مشخص میکرد که امتیازدهی آن به این

موافقم= ،0موافقم=  ،0نه موافقم نه مخالفم=،3

شکل بود :هرگز ( ،)1یکبار ( ،)1دو بار ( ،)2سه بار

مخالفم= 2و کامالً مخالفم=  1امتیازبندی شد و دامنه

و بیشتر ( )3و دامنه امتیازات  1-3به آن تعلق گرفت.

امتیازت  1 -31به آن تعلق گرفت .میانگین نمره

میانگین نمره عملکرد افراد بر اساس امتیاز کسب شده

خودکارآمدی افراد به سه دسته ضعیف (،)1-11

به سه دسته ضعیف ( ،)1-1متوسط ( )1-2و خوب

متوسط ( )11-21و خوب ( )21-31طبقهبندی شد.

( )2-3طبقهبندی شد.

نظیر رفتارهای تقویتکننده اطرافیان برای انجام و

کتب و منابع معتبر تهیه شد ( .)26-28سپس در

ادامه رفتار مانند تشویق و تأیید فرد توسط کارکنان

اختیار اساتید و کارشناسان آموزش بهداشت،

بهداشتی ،پزشک ،دوستان ،اعضای خانواده و سایر

کارشناسان مامایی و متخصصین زنان قرار گرفت و

داوطلبان سالمت بود شامل  0سؤال که با مقیاس 0

نظرات آنها در پرسشنامه اعمال شد و روایی ابزار به

درجهای لیکرت خیلی زیاد= ،0زیاد= ،0متوسط=،3

تأیید آنان رسید.

کم = 2و خیلی کم = 1امتیازدهی شد و دامنه امتیازات

برای تعیین روایی پرسشنامه از روایی محتوایی به

 1-20به آن تعلق گرفت .میانگین نمره عوامل

شیوه قضاوتی استفاده شد .برای تعیین روایی صوری
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بخش  :3پرسشنامه شامل سؤاالت عوامل تقویتکننده

برای طراحی پرسشنامه ،ابتدا گویهها با استفاده از

عوامل پیشبینی کننده خودآزمایی پستان بر اساس الگوی پرسید

حکیمه خالقی ماهانی و همکاران

 ،سواالت در اختیار چند نفر از داوطلبان سالمت و

داشتند ،پرسشنامه توسط خودشان تکمیل گردید .از

کارکنان قرار گرفت و نظرات ایشان در مورد شفافیت

زنانی که در مطالعه شرکت کردند ،رضایت آگاهانه

جمالت و کلمات اعمال گردید و روایی ابزار به تایید

اخذ شد و به آنها اطمینان داده شد که اطالعات آنها

آنان رسید.

کامالً محرمانه و تنها در اختیار محقق قرار خواهد

برای اعتبار درونی پرسشنامه از آزمون آلفای کرونباخ

گرفت.

استفاده شد  .بدین صورت که پرسشنامه در اختیار 10

برای تحلیل دادهها از آزمونهای آماری تحلیلی نظیر

نفر از داوطلبان سالمت خارج از گروه مطالعه (این

رگرسیون لجستیک یک و چند متغیره استفاده گردید.

افراد وارد مطالعه نشدند) قرار گرفت و پس از

بدین صورت که پس از تعیین اثر متغیرهای موردنظر

تکمیل ،اعتبار درونی پرسشنامه (آگاهی=،1/88

بر خودآزمایی پستان با استفاده از آنالیز رگرسیون تک

نگرش= ،1/18خودکارآمدی = ،1/71عوامل تقویت

متغیره ،متغیرهایی که سطح معنیداری آنها کمتر 1/2

کننده= ،1/71عوامل قادر کننده= )1/88با میانگین

بود ،وارد مدل لجستیک چند متغیره شدند .در این

آلفای کرونباخ =  1/812تأیید شد .برای تعیین پایایی

مرحله با استفاده از روش  back wardتنها

پرسشنامه از روش آزمون باز آزمون استفاده گردید،

متغیرهایی که سطح معنیداری کمتر از  1/10داشتند،

بدین ترتیب که پرسشنامه در دو نوبت به فاصله

در مدل نهایی وارد شدند .دادهها با استفاده از نرمافزار

11روز در یک گروه

 10نفره تکمیل گردید و

آماری  SPSSنسخه  22مورد تحلیل قرار گرفتند.

میانگین نمره ( ICC: Intraclass Correlation
 )Confficientآن  1/12تعیین شد ،که نشانگر

یافتهها

پایایی مناسب پرسشنامه بود.

اکثر زنان موردمطالعه ،متأهل ( 81/8درصد) و

به منظور جمعآوری دادهها ،ابتدا توسط محقق در

تقریباً نیمی از آنها ( 01/8درصد) در محدوده سنی

مورد اهمیت ،اهداف پژوهش حاضر و اهمیت

 21-30سال بودند 63/6 .درصد دارای سابقه

مشارکت داوطلبان سالمت در تحقیق و همچنین

شیردهی و  8/2درصد دارای سابقه خانوادگی سرطان

نحوه پاسخگویی به سؤاالت ،توضیحات الزم به زنان

پستان بودند .همچنین  10/0درصد آنان دارای سابقه

مورد بررسی داده شد .برای افراد کمسواد و با

بیماری پستان بودند (جدول .)1

تحصیالت ابتدایی ،پرسشنامه از طریق مصاحبه
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تکمیل شد و افرادی که تحصیالت راهنمایی و باالتر

عوامل پیشبینی کننده خودآزمایی پستان بر اساس الگوی پرسید

حکیمه خالقی ماهانی و همکاران

جدول  :1توزیع فراوانی ویژگیهای جمعیت شناختی زنان داوطلب سالمت فعال شهرستان زرند
آماره توصیفی

آماره توصیفی

تعداد (درصد)

ویژگیهای جمعیت شناختی

تعداد (درصد)

ویژگیهای جمعیت شناختی

گروه سنی

وضعیت تأهل

سابقه شیردهی

سطح تحصیالت

ابتدایی و راهنمایی

(91)92/7

23-94

(41)41/8

(53)45/5

95-44

(91)28/2

دیپلم

≤45

(99)93

فوقدیپلم و باالتر

(24)21/8

مجرد

(23)18/2

سابقه خانوادگی سرطان

دارد

(3)8/2

متأهل

(33)81/8

پستان

ندارد

(131)31/8

دارد

(73)19/1

سابقه بیماریهای پستان

دارد

(11)14/5

ندارد

(43)91/4

ندارد

(34)85/5

میانگین نمره آگاهی زنان مورد بررسی26 /22±0/11

عملکرد قرار گرفت (جدول  .)2در پژوهش حاضر،

در سطح خوب و میانگین نمره عملکرد خودآزمایی

 01درصد داوطلبین سالمت فعال ،خودآزمایی پستان

پستان 1/6±1/82بود که در سطح ضعیف طبقه بندی

را طی سه ماهه گذشته انجام داده بودند.

جدول  :2میانگین و انحراف معیار امتیازات سازههای مدل پرسید در داوطلبان سالمت فعال شهرستان زرند
میانگین ±انحراف معیار

حداقل

حداکثر

21/22±4/11

17

94

نگرش

27/73±4/13

14

43

خودکارآمدی

13±4/22

1

23

عوامل قادر کننده

18/55±9/71

3

93

عوامل تقویتکننده

14/13±4/32

7

25

سازههای مدل
عوامل مستعد کننده

آگاهی

جمعیتی بهعنوان متغیرهای مستقل و عملکرد

بین وضعیت تأهل ،سطح تحصیالت ،سابقه خانوادگی

خودآزمایی پستان در دو حالت انجام یا عدم انجام

سرطان پستان و سابقه شیردهی با عملکرد خودآزمایی

خودآزمایی پستان بهعنوان متغیر وابسته (انجام

پستان بود ،ولی بین خودآزمایی پستان و سابقه

خودآزمایی پستان بهعنوان متغیر مرجع منظور شد) در

بیماریهای پستان و سن رابطه معنیدار آماری وجود

رگرسیون لجستیک تک متغیره مورد تجزیهوتحلیل

نداشت.
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در جدول  3همانطور که مشاهده میشود ،متغیرهای

قرار گرفتند .نتایج نشاندهنده رابطه آماری معنیدار

عوامل پیشبینی کننده خودآزمایی پستان بر اساس الگوی پرسید

حکیمه خالقی ماهانی و همکاران

جدول  :3بررسی ارتباط بین متغیرهای دموگرافیک و متغیر خودآزمایی پستان در داوطلبان سالمت فعال
ویژگیهای جمعیت شناختی

خودآزمایی پستان
دارد

ندارد

فاصله اطمینان

تعداد(درصد)

تعداد(درصد)

23-94

)28/9(19

)71/7(99

1

-

-

95-44

)48/4(15

)51/1(11

2/4

3/34 -13/33

3/318

≤45

)48/5(11

)51/5(17

2/4

3/32 -1/17

3/375

مجرد

)5(1

)35(13

3/358

3/37 -3/448

3/348

متأهل

(49)47/8

)52/2(47

1

-

-

ابتدایی و راهنمایی

(21)58/9

)41/7(15

1

-

-

گروه سنی

وضعیت تأهل

سطح تحصیالت

نسبت شانس

P-Value

سابقه خانوادگی سرطان پستان

سابقه شیردهی

سابقه بیماریهای پستان

دیپلم

)93(15

)73(95

3/93

3/12 -3/75

3/31

فوقدیپلم و باالتر

)99/9(8

)11/7(11

3/95

3/12 -1/34

3/311

دارد

)77/8(7

)22/2(2

1/35

1/13 -93/17

3/39

ندارد

)91/1(97

)19/4(14

1

-

-

دارد

)48/1(94

(91)51/4

2/89

1/23 -1/11

3/317

ندارد

)25(13

)75(93

1

-

-

دارد

)51/9(3

)49/8(7

2/11

3/74 -1/99

3/15

ندارد

)97/2(95

)12/8(53

1

نتایج رگرسیون لجستیک تک متغیره نشاندهنده

-

-

خودآزمایی پستان بود (جدول .)0

معنیداری تمامی سازههای مدل پرسید با عملکرد

جدول  :۴بررسی ارتباط بین سازههای مدل پرسید و متغیر خودآزمایی پستان در داوطلبان سالمت فعال
خودآزمایی پستان
اجزای مدل

نسبت شانس

دارد

ندارد

انحراف معیار ±میانگین

انحراف معیار ±میانگین

فاصله اطمینان

P-Value

مستعدکننده

نگرش

23/2±9/53

21/71±4/19

1/13

1/31 -1/99

3/339

خودکارآمدی

21/5±9/41

17/99±9/88

1/43

1/21 -1/12

>3/3331

عوامل قادر کننده

23/19±9/88

17/11±2/33

1/97

1/18 -1/58

>3/3331

عوامل تقویت کننده

11/51±9/84

19/9±9/12

1/21

1/12 -1/41

>3/3331

نتایج نهایی رگرسیون لجستیک چند متغیره جهت

داشت .همچنین شانس انجام خودآزمایی پستان در

بررسی پیشبینی کنندگی عوامل مؤثر بر خودآزمایی

افرادی که سابقه خانوادگی سرطان داشتند 13/6 ،برابر

نشان داد که شانس انجام خودآزمایی پستان به ازای

بیشتر از افراد فاقد سابقه خانوادگی سرطان پستان

هر  1نمره افزایش خودکارآمدی 1/06 ،برابر و به

بود؛ بنابراین در نهایت مشخص شد که سابقه

ازای هر  1نمره افزایش آگاهی 1/3 ،برابر افزایش

تحصیالت،

78

خانوادگی

سرطان

پستان،

سطح
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عوامل

آگاهی

28/5±9/28

24/71±9/32

1/92

1/11 -1/53

>3/3331

عوامل پیشبینی کننده خودآزمایی پستان بر اساس الگوی پرسید

حکیمه خالقی ماهانی و همکاران

بودند (جدول .)0

خودکارآمدی و آگاهی (عوامل مستعد کننده) بهعنوان
قویترین پیشبینیکنندههای انجام خودآزمایی پستان

جدول  :5بررسی ارتباط بین خودآزمایی پستان با عوامل جمعیتشناختی و سازههای مدل پرسید
نسبت شانس

فاصله اطمینان

P-Value

راهنمایی و ابتدایی

1

-

-

دیپلم

3/13

3/34 – 1/21

3/38

دانشگاهی

3/22

3/35 -3/7

3/31

متأهل

1

-

-

مجرد

3/35

3/339 - 3/1

3/34

سابقه خانوادگی

ندارد

1

-

-

سرطان پستان

دارد

19/1

1/41 -193

3/32

آگاهی

1 /9

1/11 – 1/54

>3/331

خودکارآمدی

1/41

1/2 – 1/73

>3/3331

متغیر
سطح تحصیالت

وضعیت تأهل

دراین مطالعه با وجود اینکه میانگین نمره آگاهی افراد

که درصد انجام خودآزمایی پستان را  38/2اعالم

در سطح خوبی قرار داشت ،ولی میانگین انجام

کردند نزدیک است ( .)27 ،31احتماالً این میزان

خودآزمایی در سطح ضعیفی بود و با مطالعه حشمتی

خودآزمایی تحت تأثیر آموزشهایی که در گذشته

و همکاران که آگاهی افراد در زمینه ضرورت مصرف

برای داوطلبین سالمت در زمینه خودآزمایی پستان از

میوه وسبزیجات خوب و عملکرد نامطلوب داشتند

سوی پرسنل مراکز بهداشتی -درمانی داده شد ،قرار

همسو است ( .)20باال بودن آگاهی افراد در زمینه

داشت.

سرطان پستان و روشهای غربالگری آن در مقابل

در مطالعه حاضر بین انجام خودآزمایی پستان و سن

ضعیف بودن رفتار خودآزمایی پستان نشان دهنده

ارتباط معنی دار آماری یافت نشد که با نتایج مطالعه

شکاف عمیق بین آگاهی و عملکرد است ونشان

کریمی و همکاران ( ،)31محمودی ( Khalili ،)32و

دهنده این موضوع است که رفتار پدیده پیچیده ای

 )2( Shahnaziو  okobiaو همکاران ( )0در

است و لزوما آگاهی باال منجر به انجام رفتار مطلوب

نیجریه همخوانی دارد .این موضوع شاید به این دلیل

نمیشود .

باشد که آموزشهای قبلی ارائه شده به داوطبین

در مطالعه حاضر  01درصد از زنان ،خودآزمایی

سالمت بدون توجه به گروه سنی آنها همگی دارای

پستان را انجام میدادند .نتایج مطالعات عالیینژاد و

محتوای یکسانی بوده است.

همکاران که میزان انجام مرتب خودآزمایی پستان در

در این مطالعه بین سابقه بیماریهای پستان و انجام
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بحث و نتیجهگیری

رابطین شهر شاهرود  01/2و ضیایی فرد و همکاران

عوامل پیشبینی کننده خودآزمایی پستان بر اساس الگوی پرسید

حکیمه خالقی ماهانی و همکاران

خودآزمایی ارتباط آماری معنیداری یافت نشد.

همکاران ( ،)21ضیایی فرد و همکاران ( ،)31سلیمی

مطالعه پورحاجی و همکاران ( )33و  Khaliliو

پرمهر و همکاران ( )30و خلیلی و همکاران ()2

 )2( Shahnaziنیز نشان داد که بین سابقه وجود

همسو است با این تفاوت که در مطالعات ذکر شده با

بیماریهای پستان و رفتارهای غربالگری ،ارتباطی

افزایش سطح تحصیالت ،انجام خودآزمایی پستان نیز

وجود ندارد که با مطالعه حاضر همسو است .احتماالً

افزایش مییافت ،ولی در این پژوهش افرادی که

افراد دارای سابقه بیماریهای پستان ،برای درمان

دارای سطح تحصیالت ابتدایی بودند در مقایسه با

بیماری خود به پزشک مراجعه کرده و از خدمات

افرادی که سطح تحصیالت باالتری داشتند ،شانس

تخصصیتر و پاراکلینیکی مثل ماموگرافی بهره بردهاند

انجام خودآزمایی پستان و نمره خودآزمایی بیشتری

و اطالعاتی در زمینه وضعیت بیماری خود دارند و

داشتند که این اختالف شاید به تفاوت جامعه آماری

پس از بیماری هم برای احتیاط بیشتر به پزشک

موردبررسی مربوط شود .همچنین احتمال دارد

مراجعه میکنند؛ لذا ضرورتی برای انجام خودآزمایی

داوطلبین کمسواد بهواسطه اطالعات دریافتی درزمینه

پستان در خود احساس نمیکنند.

سرطان پستان به دلیل ترس از سرطان ،مراقبت

در حالی که انتظار میرود افراد دارای سابقه

بیشتری از خود به عمل میآوردند.

احساس راحتی بیشتر در هنگام لمس و نمایان شدن

خودآزمایی رابطه معنیدار آماری در این پژوهش

پستان ،خودآزمایی بیشتری انجام دهند .بین متغیر

مشاهده شد .افراد دارای سابقه خانوادگی سرطان

سابقه شیردهی و انجام خودآزمایی پستان در این

پستان بهطور معنیداری نمره خودآزمایی پستان و

مطالعه رابطه آماری وجود نداشت که با نتیجه مطالعه

نسبت شانس ( )OR=13/6بیشتری داشتند و سابقه

شاهواری و گلیزاده که به بررسی تأثیر آموزش

خانوادگی سرطان پستان قویترین پیشگویی کننده در

خودآزمایی بر آگاهی نگرش و عملکرد رابطین

ارتباط با انجام خودآزمایی پستان در این مطالعه بود

بهداشتی گچساران پرداختند ( )11و  Khaliliو

که با مطالعات دیگری که در این زمینه انجام شده

 )2( Shahnaziهمسو نیست .در مطالعه حاضر،

است همسو است ( .)2 ،31 ،32 ،30چنین استنباط

ازآنجاییکه جمعیت آماری را داوطلبین سالمت فعال

میشود که افراد دارای سابقه خانوادگی سرطان

تشکیل میدادند که نسبت به دیگر اقشار عالقهمندی

پستان ،نسبت به سایرین خود را در معرض خطر

بیشتری به مباحث بهداشتی و بهکارگیری آن در

بیشتری جهت ابتال به سرطان پستان میدانند و

زندگی روزمره دارند ،دارا بودن سابقه شیردهی

ازآنجاییکه تبعات ابتال به سرطان را به صورت عینی

تأثیری در انجام بیشتر خودآزمایی نسبت به افراد فاقد

مشاهده و آگاهی بیشتری نسبت به بیماری دارند،

سابقه شیردهی نداشت.

مراقبت بیشتری از خود به عمل آورده و بیشتر به

در مطالعه حاضر بین سطح تحصیالت داوطلبین

انجام خودآزمایی پستان مبادرت میورزند.

سالمت و انجام خودآزمایی پستان ارتباط معنیداری

در این مطالعه بین وضعیت تأهل و انجام خودآزمایی

آماری مشاهده شد که با مطالعات معتمدی و

پستان نیز ارتباط معنیدار آماری وجود داشت که با
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شیردهی به دلیل شناخت بیشتر از بافت پستان خود و

بین سابقه خانوادگی سرطان پستان و انجام

حکیمه خالقی ماهانی و همکاران

عوامل پیشبینی کننده خودآزمایی پستان بر اساس الگوی پرسید

نتایج مطالعه معتمدی و همکاران ( ،)21کریمی و

قدرت پیشبینیکنندگی خودکارآمدی در این مطالعه

همکاران ( )31و میری و همکاران ( )36همسو است.

قابل توجیه است.

در این مطالعه افراد متأهل در مقایسه با افراد مجرد،

در مطالعه حاضر بین انجام خودآزمایی و آگاهی

 1/70برابر شانس خودآزمایی و نمره خودآزمایی

ارتباط آماری معنیداری مشاهده شد و آگاهی بعد از

باالتری داشتند که شاید علت این موضوع احساس

خودکارآمدی،

انجام

ناخوشایندی باشد که هنگام نمایان شدن پستان در

خودآزمایی پستان بود .در مطالعه صحرایی و

افراد مجرد دیده میشود و این احساس در افراد

همکاران ( Champion )37و ،)01( Menon

متأهل کمتر است .همچنین معموالً افراد متأهل

باختری اقدم و همکاران ( )01نیز ارتباطی قوی بین

احساس مسئولیت بیشتری در قبال سالمتی خود

انجام خودآزمایی و سطح آگاهی مشاهده شد که

نسبت به افراد مجرد دارند.

بامطالعه حاضر هماهنگ است .عالوه بر این در

در مطالعه حاضر از میان سازههای مدل پرسید ،عوامل

مطالعه حشمتی و همکاران ،آگاهی به عنوان یکی از

مستعد کننده (زیر سازههای خودکارآمدی و آگاهی)

پیش بینیکنندههای رفتار مصرف میوه و سبزیجات بر

که عوامل مقدم بر تغییر رفتار هستند و دلیل و انگیزه

اساس مدل پرسید در بین دانشآموزان دختر شهر

الزم برای تغییر رفتار را فراهم میکنند ( ،)20بیشترین

قوچان گزارش شد ()20؛ بنابراین سطح آگاهی تأثیر

پیشبینی کننده انجام خودآزمایی پستان بودند.

بسزایی بر انجام خودآزمایی پستان دارد؛ لذا پیشینی

خودکارآمدی در مطالعه حاضر از میان عوامل مستعد

کنندگی آگاهی به عنوان عامل مؤثر بر انجام

کننده ،بیشترین تأثیر را در انجام خودآزمایی پستان در

خودآزمایی پستان ،ضرورت آموزش مکرر و دورهای

بین داوطلبین سالمت ایفا میکرد .در مطالعه کریمی و

در زمینه سرطان پستان ،عوامل خطر ،روشهای

همکاران ( ،)31حسنی و همکاران ( )31و

غربالگری و تشخیص زودرس بیماری را برای

 Friedmanو همکاران ( )38با استفاده از الگوی

افزایش انجام خودآزمایی پستان مورد تأیید قرار

اعتقاد بهداشتی نیز ،ارتباط معنیدار آماری بین انجام

میدهد.

دومین

پیشبینی

کننده

بامطالعه حاضر همخوانی دارد .همچنین با مطالعه

دیررس سرطان پستان در کشور پیشنهاد میشود که

مروتی شریفآباد که در آن خودکارآمدی قویترین

در تهیه و تدوین برنامههای آموزشی و توانمندسازی

پیش بینی کننده مدل پرسید در اتخاذ رفتارهای

داوطلبان سالمت تأکید بیشتری برافزایش احساس

خودمراقبتی در بیماران آرتریت روماتوئید شهر یزد

خودکارآمدی و آگاهی در زمینه خودآزمایی پستان

مشخص شده است ( ،)20همسو است .از آنجایی که

شود ،بدین صورت که آگاهی آنان از طریق در اختیار

اعتماد و اطمینان داوطلبان سالمت به تواناییهایشان

قرار دادن مطالب آموزشی به صورت پوستر و پمفلت

در انجام خودآزمایی پستان پیش زمینه اتخاذ و انجام

و سایر رسانههای دیداری و شنیداری و نیز از سوی

منظم این رفتار خودمراقبتی است و سطح عملکرد

پرسنل بهداشتی مراکز جامع سالمت و پایگاههای

آنها را تحتالشعاع قرار میدهد ،پر رنگ بودن

بهداشتی افزایش یابد .همچنین با جز به جز کردن
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خودآزمایی پستان و خودکارآمدی مشاهده شد که

با توجه به باال بودن مرگومیر ناشی از تشخیص

عوامل پیشبینی کننده خودآزمایی پستان بر اساس الگوی پرسید

حکیمه خالقی ماهانی و همکاران

مراحل انجام خودآزمایی به مراحل قابل اجرا و عملی

به قشرهای مختلف جامعه امکانپذیر نباشد و پیشنهاد

و استفاده از فیلمهای آموزشی و آموزش عملی بر

میشود که بررسی عوامل پیشبینی کننده سرطان

روی ماکت و بهرهگیری از تکنیکهای مختلف

پستان بر روی سایر اقشار زنان جامعه هم انجام شود.

تحریک کالمی و عاطفی سطح خودکارآمدی ،اعتماد
به نفس و مهارت داوطلبان سالمت را باال برد و با
توجه به این که این گروه ،پل اتصال مردم جهت
شرکت در برنامههای بهداشتی و خودمراقبتی
میباشند ،میتوان انتظار داشت که به نتایج خوبی در
تشخیص زودرس سرطان پستان و افزایش امید به
زندگی زنان جامعه دست خواهیم یافت.
این پژوهش دارای کاستیهایی بود از جمله سنجش
انجام خودآزمایی پستان تنها از طریق یک سؤال به
شیوه خودگزارشدهی که نمیتواند از دقت کافی
بهمنظور اطالع از انجام درست خودآزمایی پستان
توسط داوطلبین سالمت برخوردار باشد؛ بنابراین بهتر
است در مطالعات تکمیلی سؤاالت بیشتری جهت
مشخص شدن کیفیت چگونگی انجام خودآزمایی
پستان طراحی شود .همچنین به دلیل اینکه این
مطالعه تنها بر روی داوطلبین سالمت فعال مراکز
بهداشتی -درمانی انجام شد ،ممکن است تعمیم نتایج

سپاسگزاری

این مقاله برگرفته از پایاننامه مقطع کارشناسی ارشد
آموزش بهداشت دانشگاه علوم پزشکی کرمان بود.
نویسندگان بر خود الزم میدانند که از مسئولین
محترم دانشگاه علوم پزشکی کرمان به لحاظ نهایت
همکاری و حمایت ایشان از طرح پژوهشی حاضر به
خصوص اساتید بزرگوار راهنما و مشاور که
پژوهشگر را در این راه مساعدت و هدایت نمودند و
نیز مسئولین محترم مرکز بهداشت شهرستان زرند و
مربیان و داوطلبین سالمت فعال مراکز بهداشتی-
درمانی این شهرستان و کلیه کسانی که ما را در
اجرای این مطالعه همراهی نمودهاند تقدیر و تشکر به
عمل آورند.
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Abstract
Background & Objectives: Breast cancer is still the most common malignancy leading to
women mortality worldwide and late diagnosis of breast cancer is still one of the main causes
of death in affected women. One of the ways of early detection of breast cancer is breast self –
examination. The aim of this study was to determine predicting factors of breast self examination in female active health volunteers of Zarand/ Iran based on Precede model.
Methods: In this descriptive- analytical study, all participants of active heath volunteer
program in health centers of zarand (110 women) were recruited. Data were collected using a
researcher – made questionnaire consisted of two sections of demographic information and
constructs of Precede model. Data were analyzed through SPSS22 and by using descriptive
statistics (distribution and central tendency, frequency and percent) and analytic statistics
(logistic regression).
Results: Mean age of participants was 37.76 ± 9.75 years and 81.8 % of them were married.
Among Precede constructs, predisposing factors (self-efficacy: OR=1.46 and knowledge:
OR=1.30) had the highest predicting role. Performing breast self - examination showed
significant relationship with level of education (OR=0.01), family history of breast cancer
(OR=0.02) and marital status (OR=0.04).
Conclusion: Since predisposing factors were the most important predicting factors for breast
- self-examination, in planning health education programs, more attention should be paid to
improving women's self - efficacy and increasing their awareness about breast self –
examination.
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