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تاریخ دریافت9211/۱6/29 :

حقبین*4

تاریخ پذیرش9211/۱۰/33 :

چکیده
مقدمه :سرطان پستان یکی از شایعترین بدخیمیها در زنان بوده و مهمترین علت مرگ و میر زنان در سراسر جهان میباشد .در این
راستا ،مطالعه حاضر با هدف تعیین نگرش و عملکرد زنان مراجعهکننده به مرکز جامع "خاتم االنبیا" جهرم در زمینه سرطان پستان و
روشهای غربالگری آن انجام شد.
مواد و روشها :مطالعه حاضر از نوع توصیفی -مقطعی میباشد 299 .نفر از زنان باالی  3۱تا  6۱سال به روش نمونهگیری در دسترس
و آسان در سال  9211در شهرستان جهرم وارد مطالعه شدند .ابزار گردآوری اطالعات ،پرسشنامه استاندارد نگرش و عملکرد در مورد
روشهای غربالگری سرطان پستان بود .تجزیه و تحلیل اطالعات با استفاده از نرمافزار  SPSS 21و آزمونهای آماری توصیفی و
استنباطی صورت گرفت.
یافتهها 0۱/3 :درصد از زنان کمتر از  4۱سال سن داشتند .نگرش  16/0درصد از زنان مراجعهکننده در خصوص سرطان پستان و
روشهای غربالگری منفی بود و تنها  2/0درصد از زنان نگرش مثبت داشتند .بین اطالعات دموگرافیکی و نگرش زنان در زمینه سرطان
پستان و روشهای غربالگری ،ارتباط معناداری وجود نداشت .بر مبنای نتایج 63/4 ،درصد از افـراد خـودآزمایی پستان را انجام میدادند
که این کار در  27/4درصد از آنها به طور ماهیانه صورت میگرفت .همﭽنین  4۰/4درصد از افراد مامـوگرافی را انجام میدادند .فواصل
انجام ماموگرافی در  04/2درصد از زنان هر چند سال یک بار (سه سال) بود.
نتیجهگیری :اغلب افراد شرکتکننده در این مطالعه ،نگرش منفی نسبت به انجام آزمونهای غربالگری سرطان پستان داشتند؛ از این رو
اصالح نگرش زنان ایرانی از طریق افزایش آگاهی ضروری بوده و این موضوع میتواند در بهبود انجام خودآزمایی پستان و روشهای دیگر
غربالگری سرطان پستان که منجر به تشخیص زودرس و درمان سریعتر این بیماری میشود ،کمک نماید.
کلمات کلیدی :سرطان پستان ،عملکرد ،غربالگری ،نگرش

*
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نگرش و عملکرد زنان در خصوص سرطان پستان و روشهای غربالگری آن

مقدمه
سرطان پستان شایع ترین بدخیمی در زنان بوده و

ضعیف در زمینه غربالگری سرطان پستان ،برنامههای

دومین علت مرگ ناشی از سرطان در زنان را به خود

آموزشی در سراسر کشور برگزار شود .همﭽنین در این

اختصاص داده است .انجمن سرطان آمریکا 3719۱۱ ،مورد

مطالعه بیان گردید که افزایش آگاهی در زمینه سرطان

جدید سرطان پستان و  4361۱مورد مرگ و میر ناشی از

پستان و روشهای غربالگری آن منجر به نگرش مثبت در

این سرطان را در سال  3۱3۱در ایاالت متحده گزارش

زمینه این سرطان در افراد در معرض خطر میشود (.)9۱

کرده است ( .)9طبق آخرین آمار جهانی سرطان پستان

در مطالعهای دیگر که در سال  3۱90توسط حاجیان و

منتشر شده توسط  GLOBOCANدر سال ،3۱9۰

همکاران در بابل انجام شد ،آگاهی و عملکرد زنان در مورد

 3۱۰۰۰41مورد جدید سرطان پستان در جهان (99/1

آگاهی و عملکرد در زمینه غربالگری سرطان پستان در بابل

درصد از کل موارد سرطان در دنیا) و  636671مورد فوت

پایین بود و به همین دلیل بر گسترش برگزاری برنامههای

ناشی از سرطان پستان (  6/6درصد از کل موارد فوتی به

آموزشی به ویژه برای زنان جوان تأکید گردید (.)99

دلیل انواع سرطان در دنیا) گزارش شده است ( .)3طبق

شناسایی عواملی که ممکن است زنان را به انجام غربالگری

آخرین آمار که در سال  3۱9۰توسط دکتر اکبری و

سرطان پستان در جامعه سوق دهد و یا عواملی که مانع از

همکاران ارائه گردید 1710 ،مورد جدید سرطان پستان

رجوع این افراد برای انجام غربالگری میشود میتواند به

(میزان بروز 34/0 :درصد) و  22۱4مورد فوتی در ایران به

درک این موضوع که چه فاکتورهایی باید در روند برنامهها

دلیل سرطان پستان ( 94/3درصد) گزارش شد (.)2

و سیاستگذاریها مد نظر باشند ،کمک میکند .به منظور

برنامههای غربالگری و تشخیص زودرس از ارکان اصلی

طراحی برنامههای غربالگری برای جمعیت زنان ،نیاز مبرمی

کاهش ابتال و مرگ و میر ناشی از سرطان پستان میباشد

به داشتن شواهد و مدارک در مورد جمعیت مورد مطالعه

( .)4غربالگری این سرطان به طور عمده با سه روش انجام

وجود دارد .این مطالعه پایهای برای مدیریت برنامههای

میشود که شامل :معاینه پستان توسط خود فرد

آموزشی و ترغیبی برای غربالگری سرطان پستان در جهرم

به صورت ماهیانه ( ،)0معاینه پستان توسط پزشک ( )6و

بود .برای کمک به توسعه چنین برنامههایی و نیز فراهم

انجام روشهای تصویربرداری پستان تحت نظر پزشک

آوردن اطالعات پایه برای کمک به سیاستگذاران در

(ماموگرافی و سونوگرافی) ( )7میباشد ( .)۰در این راستا

امر سیاستگذاری چنین برنامههایی امری ضروری بهنظر

در مطالعهای که توسط  Heenaو همکاران در سال 3۱91

میرسد .درک صحیح عوامل پیشبینیکننده رفتار بیماران

در عربستان سعودی انجام شد ،آگاهی ،نگرش و عملکرد در

و زنان در ارجاع برای انجام غربالگری بسیار مهم است؛ زیرا

زمینه سرطان پستان و غربالگری آن پایینتر از حد انتظار

برنامههای غربالگری غالباً پرهزینه و پرزحمت هستند و نیاز

بود؛ از این رو تدوین برنامههای آموزشی گسترده در این

به مشارکت باالیی برای دستیابی به پیامدهای مورد نظر

زمینه توصیه میگردد ( .)1همﭽنین در یک مطالعه مروری

ضروری میباشد .اگر این برنامهها توسط جمعیت هدف

که در سال  3۱9۰توسط بدخش و همکاران در خصوص

مورد استفاده قرار نگیرند ،برای دولتها ناکارامد و سنگین

آگاهی و عملکرد زنان در زمینه غربالگری سرطان پستان

خواهند بود .نظر به موارد ذکر شده ،مطالعه حاضر با هدف

انجام شد ،پیشنهاد گردید که با توجه به نگرش و عملکرد

بررسی نگرش و عملکرد زنان مراجعهکننده به مرکز جامع
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نوید کالنی و همکاران

"خاتم االنبیا" جهرم در خصوص سرطان پستان و

امتیاز معکوس لحاظ شد .روایی و پایایی (آلفای

روشهای غربالگری آن در سال  9211انجام شد.

کرونباخ= ۰6درصد) این مطالعه توسط مظلومی محمود آباد و
همکاران بررسی شده و مورد تأیید قرار گرفت ( .)93برای

مواد و روشها

بررسی عملکرد زنان در رابطه با غربالگری سرطان پستان،

مطالعه توصیفی -مقطعی حاضر با مشارکت  299نفر از

چهار سؤال (دو سؤال در مورد انجام خودآزمایی پستان و دو

زنان مراجعهکننده به مرکز جامع "خاتم االنبیا سرطان

سؤال در مورد انجام ماموگرافی) تنظیم شد .این پرسشنامه

سینه" جهرم در سال  9211انجام شد .انتخاب افرد

در مطالعه اصغرنیا و همکاران بررسی شده و روایی و پایایی

براساس نمونهگیری در دسترس و آسان صورت گرفت و

آن (آلفای کرونباخ  16/0درصد) تأیید گردیده است (.)92

پس از کسب رضایت آگاهانه در صورت تمایل به همکاری،

پس از جمعآوری اطالعات به وسیله پرسشنامه و کدگذاری

افراد به عنوان نمونه انتخاب شده و مورد بررسی قرار

آنها ،دادهها وارد نرمافزار  SPSS 21شدند و در ادامه از

گرفتند .باید خاطرنشان ساخت که مطالعه حاضر در کمیته

آزمونهای توصیفی (فراوانی ،میانگین و انحراف معیار) و

اخالق دانشگاه علوم پزشکی جهرم به ثبت رسیده است.

تحلیلی (کروسکال والیس و من ویتنی) استفاده گردید.

معیارهای ورود به مطالعه عبارت بودند از :سن باالی 3۱

برای مقایسه نگرش افراد بر حسب متغیرهای سن،

سال ( 3۱تا  6۱سال) ،عالقهمندی به حضور در پژوهش و

وضعیت تأهل ،سطح تحصیالت ،شغل ،وضعیت اقتصادی،

برخورداری از حداقل سواد خواندن و نوشتن؛ بنابراین افراد

تعداد بارداری و تعداد فرزندان از آزمون کروسکال والیس و

فاقد این معیارها از مطالعه خارج شدند .ابزار گردآوری

برای نگرش افراد بر حسب متغیرهای سابقه سقط و

اطالعات در این مطالعه ،چهار پرسشنامه مشخصات

مردهزایی ،سابقه سرطان پستان ،سابقه سرطان تخمدان،

دموگرافیک ،مشخصات مامایی ،سنجش نگرش و سنجش

سابقه سرطان پستان در بستگان و سابقه سرطان تخمدان

عملکرد زنان در زمینه غربالگری سرطان پستان بود .بخش

در بستگان از آزمون من ویتنی استفاده گردید .سطح

مشخصات دموگرافیکی شامل پنج سؤال در زمینه سن،

معناداری نیز معادل  ۱/۱0در نظر گرفته شد.

وضعیت تأهل ،میزان تحصیالت ،شغل و وضعیت اقتصادی؛
مشخصات مامایی شامل :تعداد حاملگی ،تعداد فرزندان،

نتایج

سابقه سقط و مردهزایی ،سابقه سرطان پستان و تخمدان

نتایج نشان دادند که از میان  299نفر از زنان

فرد و سابقه سرطان پستان و تخمدان در بستگان درجه

شرکتکننده در پژوهش ،نیمی از آنها ( 0۱/3درصد) در

اول بود .بخش مربوط به نگرش شامل  43سؤال با مقیاس

محدوده سنی زیر  4۱سال بودند .اکثر شرکتکنندگان

لیکرت سه گزینهای (موافق=  2امتیاز ،بدون نظر=  3امتیاز

( ۰0/3درصد) متأهل 69/9 ،درصد خانهدار و  6۰/۰درصد

و مخالف=  9امتیاز) بود .برای رتبهبندی سؤاالت نگرش به

دارای مسکن شخصی بودند .سطح تحصیالت  44/7درصد

مجموعه سؤاالت این بخش 936 ،نمره تعلق گرفت و افراد

از شرکتکنندگان دانشگاهی بود و سایر زنان دارای

با توجه به نمره کسب شده به دو رده نگرش مثبت (امتیاز

تحصیالت دیپلم و پایینتر بودند .تعداد حاملگی در 73/9

بین  )43-۰4و نگرش منفی (امتیاز بین )۰2-936

درصد از زنان  9-2بار بود 63/1 .درصد از آنها بیش از یک

تقسیمبندی شدند .شایان ذکر است که برای  33سؤال،

فرزند داشتند .سابقه سقط و مردهزایی در  37/7درصد و
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نگرش اکثر زنان مراجعهکننده به مرکز جامع

جدول  :9توزیع نمره نگرش افراد مورد مطالعه در خصوص سرطان
پستان و روشهای غربالگری
(درصد)

نگرش در خصوص سرطان پستان و روشهای

تعداد

غربالگری
نگرش

نگرش منفی
نگرش مثبت

نمره نگرش

انحراف معیار±میانگین

(2۱۱ )16/0
(99 )2/0
0۰/۰2±1/91

سابقه سرطان پستان در بستگان در  91درصد از زنان

خاتماالنبیا نسبت به سرطان پستان و روشهای غربالگری
منفی بود .در مطالعه حاضر نگرش  16/0درصد از زنان
منفی بود و تنها  2/0درصد از زنان نگرش مثبت داشتند
(جدول  .)9جدول  3توزیع فراوانی پاسخگویی به گویههای
نگرش زنان در خصوص سرطان پستان و روشهای
غربالگری را نشان میدهد.

وجود داشت؛ اما سابقه سرطان پستان ( 9/2درصد) ،سابقه

نتایج نشان دادند که بین متغیرهای زمینهای و نگرش

سرطان تخمدان ( ۱/6درصد) و سابقه سرطان تخمدان در

زنان در خصوص سرطان پستان و روشهای غربالگری،

بستگان ( 2/0درصد) اندک بود.

ارتباط معناداری وجود ندارد (( )P>۱/۱0جدول .)2

جدول  :2توزیع فراوانی پاسخگویی به سؤاالت نگرش زنان در خصوص سرطان پستان و روشهای غربالگری
متغیرها
 .9من برای مبتال شدن به سرطان پستان بسیار جوان هستم.
 .2من به قدری سالم هستم که بدن من در مقابل سرطان پستان مقاوم است؛ از این رو نیازی به
انجام خودآزمایی ماهیانه احساس نمیکنم.
 .9از آنجایی که من سیگار نمیکشم و احتمال ابتال به سرطان پستان در من کمتر است ،نیازی به
انجام خودآزمایی ماهیانه احساس نمیکنم.
 .4با توجه به اینکه من چاق نیستم و احتمال ابتال به سرطان پستان در من کمتر است ،نیازی به
انجام خودآزمایی ماهیانه احساس نمیکنم.
 .5از آنجایی که من چربی مصرف نمیکنم و احتمال ابتال به سرطان پستان در من کمتر است،
نیازی به انجام خودآزمایی ماهیانه احساس نمیکنم.
 .6با توجه به اینکه بیماری پستان به صورت ژنتیکی در خانواده من وجود ندارد و احتمال بیماری
در من کمتر است ،نیازی به انجام خودآزمایی ماهیانه احساس نمیکنم.
 .7از آنجایی که زندگی من دارای فشار روانی کم بوده و احتمال بیماری در من کمتر است ،نیازی
به انجام خودآزمایی ماهیانه احساس نمیکنم.
 .8اگر اولین بارداری من بعد از  95سالگی باشد ،احتمال ابتال به سرطان پستان در من افزایش
مییابد؛ از این رو نیازی به انجام خودآزمایی ماهیانه احساس نمیکنم.
 .1اگر من سرطان پستان داشتم آن را درمان میکردم.

موافق

بدون نظر

مخالف

(درصد) فراوانی

(درصد) فراوانی

(درصد) فراوانی

(939 )4۱/2

(74 )34/7

(9۱0 )20/۱

(47 )90/3

(27 )93/۱

(330 )73/۰

(3۰ )1/9

(2۱ )1/7

(309 )۰9/3

(34 )7/۰

(23 )9۱/4

(302 )۰9/1

(33 )7/9

(26 )99/6

(303 )۰9/2

(20 )99/2

(30 )۰/۱

(309 )۰۱/7

(31 )1/4

(22 )9۱/7

(347 )71/1

(29 )9۱/3

(64 )39/9

(3۱۰ )6۰/6

(37 )۰/۰

(31 )1/4

(309 )۰9/۰

 .91اگر سرطان پستان من به موقع درمان شود ،زندگی عادی خواهم داشت.

(90 )4/1

(37 )۰/7

(367 )۰6/4

 .99من هم همانند هر زن دیگری در معرض ابتال به سرطان پستان قرار دارم.

(29 )9۱/۱

(36 )۰/4

(303 )۰9/6

(10 )2۱/7

(0۱ )96/3

(964 )02/9

(73 )32/0

(43 )92/7

(912 )63/1

 .92اگر دردی در پستانهای خود احساس کنم ،ترس از ابتال به سرطان پستان تمام وجودم را فرا
خواهد گرفت.
 .99اگر یک غده بدون درد در پستان خود پیدا کنم از ابتال به سرطان پستان میترسم.
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ادامه جدول .2
 .94اگر در زمان شیردهی دچار آبسه پستان شوم ،از اینکه این تجمع چرك تبدیل به سرطان

(۰7 )3۰/۰

(7۱ )32/3

(940 )4۰/۱

 .95اگر در یک پستان دچار سرطان شوم ،خطر ایجاد سرطان در پستان مقابلم نیز وجود دارد

(7۱ )32/3

(۰9 )36/۰

(909 )0۱/۱

شود میترسم.
 .96من فکر میکنم سرطان پستان یک بیماری جدی است؛ زیرا در نهایت موجب مرگ میشود.

(996 )27/7

(66 )39/4

(936 )4۱/1

 .97اگر من به سرطان پستان مبتال شوم ممکن است نتوانم باردار شوم.

(934 )21/1

(17 )29/3

(1۱ )3۰/1

 .98به نظر من سرطان پستان خطرناكتر از سرطانهای دیگر است

(66 )39/0

(1۱ )31/2

(909 )41/3

(929 )43/0

(6۰ )33/9

(9۱1 )20/4

(990 )27/9

(۰9 )36/9

(994 )26/۰

(03 )96/۰

(49 )92/3

(397 )7۱/۱

 .22من خودآزمایی ماهیانه پستان را انجام نمیدهم؛ زیرا میترسم سرطان پستان داشته باشم.

(30۰ )۰2/0

(41 )90/1

(3 )۱/6

 .29من خودآزمایی ماهیانه پستان را انجام نمیدهم؛ زیرا میترسم دچار درد پستان شوم.

(303 )۰9/6

(04 )97/0

(2 )9/۱

(306 )۰3/6

(09 )96/0

(2 )9/۱

(344 )71/0

(6۱ )91/0

(2 )9/۱

(360 )۰0/3

(04 )92/۰

(2 )9/۱

(307 )۰2/7

(47 )90/2

(2 )9/۱

(304 )۰2/۱

(41 )96/۱

(2 )9/۱

 .21من خودآزمایی ماهیانه پستان را انجام نمیدهم؛ زیرا روشهای صحیح آن را نمیدانم.

(347 )۰9/2

(00 )9۰/9

(3 )۱/7

 .91من خودآزمایی ماهیانه پستان را انجام نمیدهم؛ زیرا اعتقادی به آن ندارم.

(30۰ )۰4/6

(44 )94/4

(2 )9/۱

(349 )71/۰

(6۱ )91/1

(9 )۱/2

(342 )۰۱/3

(06 )9۰/0

(4 )9/2

(307 )۰4/2

(42 )94/9

(0 )9/6

(0 )9/6

(46 )90/9

(302 )۰2/3

(6 )3/۱

(02 )97/0

(342 )۰۱/0

(90۰ )03/0

(6۱ )91/1

(۰2 )37/6

(33۰ )76/۱

(43 )94/۱

(2۱ )9۱/۱

(329 )76/0

(40 )94/1

(36 )۰/6

 .91به نظر من سرطان پستان خطرناك است و عالوه بر پستان موجب انتشار بیماری به اعضای
دیگر بدن نیز میشود.
 .21اگر به سرطان پستان مبتال شوم موجب اختالل در روابط خانوادگی من میشود.
 .29اگر مادر یا خواهرم به سرطان پستان مبتال شوند ،خطر ابتال به سرطان پستان مرا بیشتر
تهدید میکند.

 .24من خودآزمایی ماهیانه پستان را انجام نمیدهم؛ زیرا میترسم انجام این عمل باعث ایجاد
غده در پستانم شود.
 .25من خودآزمایی ماهیانه پستان را انجام نمیدهم؛ زیرا شوهرم اجازه انجام این کار را به من
نمیدهد.
 .26من خودآزمایی ماهیانه پستان را انجام نمیدهم؛ زیرا اطرافیانم اجازه انجام این کار را به من
نمیدهند.
 .27من خودآزمایی ماهیانه پستان را انجام نمیدهم؛ زیرا وقت انجام این کار را ندارم.
 .28من خودآزمایی ماهیانه پستان را انجام نمیدهم؛ زیرا انجام این عمل برایم پر از دردسر،
پرزحمت و مشکل است.

 .99من خودآزمایی ماهیانه پستان را انجام نمیدهم؛ زیرا نمیتوانم موارد غیر طبیعی و مشکوك
را در پستان خود تشخیص بدهم.
 .92من خودآزمایی ماهیانه پستان را انجام نمیدهم؛ زیرا فراموش میکنم این کار را در موعد
مقرر و به طور منظم انجام بدهم.
 .99من خودآزمایی ماهیانه پستان را انجام نمیدهم؛ زیرا از پیدا کردن هر نوع غدهای میترسم.
 .94من خودآزمایی ماهیانه پستان را انجام نمیدهم؛ زیرا اگر همسرم متوجه غدهای در پستانم
شود مرا طرد خواهد کرد.
 .95من خودآزمایی ماهیانه پستان را انجام نمیدهم؛ زیرا مشکلی در پستان خود ندارم.
 .96من خودآزمایی ماهیانه پستان را انجام میدهم؛ زیرا انجام آن بدون هزینه است.
 .97من خودآزمایی ماهیانه پستان را انجام میدهم؛ زیرا به محض پیدا کردن یک مورد مشکوك
در مراحل ابتدایی میتوانم با اقدام مناسب از انتشار بیماری جلوگیری کنم.
 .98من خودآزمایی ماهیانه پستان را انجام میدهم؛ زیرا این عمل راحت و ساده است.
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ادامه جدول .2
 .91من خودآزمایی ماهیانه پستان را انجام میدهم چون تشخیص زودرس غده سرطانی و درمان
سریع و به موقع آن سبب افزایش طول عمرم خواهد شد
 .41من خودآزمایی ماهیانه پستان را انجام میدهم؛ زیرا با تشخیص زودرس سرطان و درمان
سریع و به موقع آن میتوانم به زندگی عادی خود ادامه بدهم.
 .49من خودآزمایی ماهیانه پستان را انجام میدهم تا هر ماه از وضعیت سالمت خود آگاه شوم.
 .42من دوستان ،آشنایان و اطرافیان خود را به انجام خودآزمایی پستان به طور منظم و در موعد
مقرر تشویق میکنم.

(34۱ )7۰/1

(42 )94/9

(39 )6/1

(346 )۰۱/1

(26 )99/۰

(33 )7/3

(342 )۰۱/0

(22 )9۱/1

(36 )۰/6

(339 )74/4

(04 )9۰/3

(33 )7/4

در مطالعه حاضر  63/4درصد از افـراد خـودآزمایی

درصد از افراد مامـوگرافی را انجام میدادند .فواصل انجام

پستان را انجام میدادند که در  27/4درصد از این افـراد،

ماموگرافی در  04/2درصد از زنان هر چند سال یک بار

این کار را به طور ماهانه صورت میگرفت .همﭽنین 4۰/4

(سه سال) بود (جدول .)4

جدول  :9مقایسه نگرش افراد مورد مطالعه براساس متغیرهای زمینهای
(درصد) تعداد

متغیرهای زمینهای

نگرش
انحراف معیار±میانگین

سطح معناداری

سن

3۱-31
2۱-21
4۱-41
<0۱

(4۱ )93/1
(996 )27/2
(992 )26/2
(43 )92/0

6۱/10±99/7۰
01/۱2±9۱/33
6۱/۱۰±9۱/70
01/07±۰/۱0

*۱/7۰

وضعیت تأهل

مجرد
متأهل
بیوه

(22 )9۱/6
(360 )۰0/3
(92 )4/3

69/0۰±99/1۱
01/26±1/16
63/04±92/40

*۱/46

سطح تحصیالت

بیسواد
ابتدایی
راهنمایی
دیپلم
دانشگاهی

(0 )9/6
(4۰ )90/4
(46 )94/۰
(72 )32/0
(921 )44/7

02/۱±3/20
69/70±93/91
69/12±92/76
0۰/13±۰/۱1
0۰/17±1/2۰

*۱/34

شغل

خانهدار
شاغل در منزل
شاغل در خارج از منزل
کارکنان بهداشتی

(91۱ )69/9
(99 )2/0
(23 )9۱/2
(7۰ )30/9

01/46±9۱/۱2
64/00±9۰/64
07/30±۰/۱9
6۱/73±9۱/31

*۱/40

مسکن شخصی

(394 )6۰/۰

01/03±9۱/33

مسکن اجارهای

(0۱ )96/9

0۰/24±۰/91

همراه والدین

(47 )90/9

63/90±93/07

وضعیت اقتصادی
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ادامه جدول .9

تعداد بارداری

بدون بارداری
یک بارداری
دو بارداری
سه بارداری
چهار بارداری و بیشتر

(00 )97/7
(47 )90/9
(1۱ )3۰/1
(73 )32/3
(47 )90/9

69/3۱±99/36
0۰/6۰±99/7۱
6۱/۱۰±9۱/۱۰
01/91±9۱/36
01/39±۰/40

*۱/61

تعداد فرزندان

بدون فرزند
یک فرزند
بیش از یک فرزند

(04 )97/4
(69 )91/7
(910 )63/1

6۱/19±9۱/07
0۰/۱0±9۱/03
6۱/۱±9۱/91

*۱/۰1

سابقه سقط و مردهزایی

خیر
بله

(330 )73/2
(۰6 )37/7

01/61±9۱/3۰
01/۰2±9۱/06

**۱/1۰

سابقه سرطان پستان

خیر
بله

(2۱7 )1۰/7
(4 )9/2

01/6۰±9۱/26
62/0۱±1/36

**۱/36

سابقه سرطان تخمدان

خیر
بله

(2۱1 )11/4
(3 )۱/6

01/7۱±9۱/23
64/۱±9۰/2۰

**۱/۰3

سابقه سرطان پستان در

خیر

(303 )۰9

6۱/20±9۱/1۰

بستگان

بله

(01 )91

07/9۱±6/21

سابقه سرطان تخمدان در

خیر

(2۱۱ )16/0

01/۰۱±9۱/36

بستگان

بله

(99 )2/0

07/۰3±93/74

**۱/۱7

**۱/37

* آزمون کروسکال والیس **آزمون من ویتنی

جدول  :4توزیع وضعیت عملکرد افراد مورد مطالعه در خصوص خودآزمایی پستان و ماموگرافی
عملکرد در خصوص انجام خودآزمایی پستان و ماموگرافی
انجام خودآزمایی پستان

خیر
بله

(997 )27/6
(914 )63/4

فواصل انجام خودآزمایی پستان

ماهانه
دو ماه یک بار
 9-3بار در سال
 2-4بار در سال

(۰2 )27/4
(3۰ )93/6
(۰۱ )26
(29 )94

خیر
بله
هر شش ماه یک بار
هر سال یک بار
هر چند سال یک بار

(907 )09/6
(947 )4۰/4
(2 )9/1
(79 )42/۰
(۰۰ )04/2

انجام ماموگرافی

فواصل انجام ماموگرافی
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بحث
در مطالعه حاضر نگرش و عملکرد زنان مراجعهکننده به

درصد از افراد نسبت به روشهای مختلف غربالگری ،نگرش

مرکز جامع "خاتم االنبیا" جهرم در زمینه غربالگری

مثبتی داشتند ( .)9۰مظلومی محمود آباد و همکاران در

سرطان پستان مورد بررسی قرار گرفت .سن اغلب

مطالعهای که در سال  9213در شهر یزد انجام دادند،

شرکتکنندگان در این مطالعه کمتر از  0۱سال بود و اغلب

دریافتند که بیش از  64درصد از زنان نگرش منفی نسبت

آنها متأهل بودند که این موضوع با اکثر مطالعات

به غربالگری سرطان پستان داشتند ( .)93همﭽنین در

همخوانی دارد ( .)93،94،90در این مطالعه  44/7درصد از

مطالعه باباپور و همکاران در سال  ،9212نگرش تمام

افراد دارای تحصیالت دانشگاهی بودند .در مطالعه متولی و

شرکتکنندگان در محدوده مثبت و متوسط بود و نگرش

همکاران نیز  47درصد از شرکتکنندگان تحصیالت باالی

منفی گزارش نگردید ( .)94شاید یکی از دالیل این مهم،

دیپلم داشتند ( .)96در مطالعه حاضر سابقه سرطان پستان

شرکتکنندگان بودند که همگی کارکنان زن بیمارستان

در خود فرد و خانواده وی به ترتیب  9/2و  91درصد بود.

بودند و احتماالً آگاهی نسبی در مورد سرطان پستان و

در مطالعه خالقنژاد طبری و همکاران نیز سابقه بیماری

روشهای غربالگری آن داشتند .همﭽنین در مطالعه توکل

پستان در خود فرد در  4درصد از شرکتکنندگان و سابقه

و همکاران در سال  ،92۰1نگرش  16درصد از

خانوادگی بیماری پستان در  90/6درصد از آنها وجود

شرکتکنندگان نسبت به غربالگری سرطان پستان مثبت

داشت (.)97

بود که باز هم میتواند ناشی از آن باشد که دانشجویان

عمده علت نگرش ضعیف نسبت به سرطان پستان و

دختر دانشگاه علوم پزشکی تهران که به طور نسبی از

روشهای غربالگری آن ممکن است این باشد که افراد اغلب

سرطان پستان آگاهی داشتند ،در این مطالعه حضور

اعتقادی به درمان سرطان پستان ندارند ،خود را جدای از

داشتند (.)90

افراد دیگر جامعه فرض نموده و تصور میکنند که تنها افراد

با توجه به یافتهها ،بین هیچکدام از اطالعات

خاصی به این بیماری مبتال میشوند و یا اطالع کمی از

دموگرافیکی (سن ،وضعیت تأهل ،سطح تحصیالت ،شغل،

سابقه خانوادگی سرطان پستان خود (به ویژه خواهر و مادر)

وضعیت اقتصادی ،تعداد حاملگی ،تعداد فرزندان ،سابقه

دارند و در نهایت از انجام خودآزمایی پستان به دلیل ترس

سقط و مردهزایی ،سابقه سرطان پستان و تخمدان در فرد و

از پیدا نمودن توده و عدم اجازه همسر امتناع میکنند.

سابقه سرطان پستان و تخمدان در بستگان فرد) و نمره

نتایج مطالعه حاضر در این زمینه ،با یافتههای مطالعه

نگرش در زمینه غربالگری سرطان پستان ارتباط معناداری

مظلومی محمود آباد و همکاران همخوان میباشند (.)93

وجود نداشت .در مطالعه توکل و همکاران نیز بین سن،

براساس نتایج مطالعه حاضر ،میانگین نمره نگرش در

وضعیت تأهل ،مذهب ،رشته تحصیلی ،مقطع تحصیلی،

بین زنان  0۰/۰2بود که نشان از نگرش منفی زنان

سابقه ابتال به بیماریهای خوشخیم پستان در خود فرد و

شرکتکننده در این مطالعه در زمینه غربالگری سرطان

سابقه ابتال به بیماری خوشخیم پستان در خانواده و

پستان داشت .میتوان گفت  16/0درصد از زنان نگرش

نگرش ،رابطه معناداری مشاهده نگردید (.)90

منفی داشتهاند .نتایج این مطالعه با یافتههای پژوهش

در زمینه عملکرد ،حدود  63/4درصد از زنان

بنائیان و همکاران مطابقت دارد .در این مطالعه تنها 96/7

خودآزمایی پستان را انجام میدادند که از این تعداد23/4 ،
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نوید کالنی و همکاران

درصد به صورت ماهیانه خود را مورد معاینه قرار میدادند.

حمایت مالی

همﭽنین  4۰/4درصد از زنان ماموگرافی را انجام میدادند

مطالعه حاضر با حمایت مالی دانشگاه علوم پزشکی

که از این تعداد 04/2 ،درصد هر چند سال یک بار

جهرم انجام شده است .بدینوسیله از معاونت پژوهشی این

ماموگرافی را انجام میدادند .از سوی دیگر در مطالعه نقیبی

دانشگاه به دلیل تأمین هزینههای مالی این مطالعه تشکر و

و همکاران در مورد عملکرد استفاده از روشهای تشخیص

قدردانی میگردد.

زودرس سرطان پستان 4۰/9 ،درصد از زنان سابقه انجام
خودآزمایی پستان را داشتند و تنها  1/2درصد به صورت
منظم و ماهانه آن را انجام میدادند .تنها  1/2درصد از زنان

مالحظات اخالقی
مطالعه حاضر مصوب کمیته اخالق دانشگاه علوم

شرکتکننده در این مطالعه سابقه انجام یک بار ماموگرافی

پزشکی جهرم با کد اخالق

را داشتند (.)91

میباشد.

IR.JUMS.REC.1399.061

از جمله محدودیتهای این مطالعه میتوان به تعداد
کم نمونههای شرکتکننده در این مطالعه اشاره کرد.
پیشنهاد میشود مطالعات آتی با حجم نمونه باالتر صورت

تضاد منافع
در مطالعه حاضر نویسندگان هیچگونه تضاد منافعی را

گیرند.

ذکر نکردهاند.

نتیجهگیری

تشکر و قدردانی

نتایج مطالعه حاضر نشان دادند که بیشتر افراد نگرش

مقاله حاضر برگرفته از طرح تحقیقاتی به شماره

منفی نسبت به انجام آزمونهای غربالگری سرطان پستان

 11۱۱۱۱60مصوب دانشگاه علوم پزشکی جهرم و کد

داشتند؛ اما عملکرد آنها جهت انجام خودآزمایی پستان و

اخالق  IR.JUMS.REC.1399.061میباشد .بدینوسیله از

روشهای تصویربرداری برای غربالگری این سرطان در حد

کلیه کارکنان معاونت پژوهشی دانشگاه مربوطه و نیز

متوسطی بود .بدون شک هرچه سطح آگاهی در جامعه

کارکنان محترم مرکز جامع "خاتم االنبیا" جهرم که در

باالتر بوده و نگرش افراد به امر غربالگری مثبتتر باشد،

راستای انجام این پژوهش با پژوهشگران همکاری نمودند،

عملکرد بهتری در این زمینه خواهند داشت و به دنبال آن

تشکر و قدردانی میگردد .همﭽنین از واحد توسعه

تشخیص زودرس سرطان پستان و کاهش مرگ و میر ناشی

تحقیقات بالینی بیمارستان "پیمانیه" به دلیل همکاری در

از آن رخ خواهد داد؛ بنابراین لزوم توجه بیشتر برنامهریزان

راستای اجرای این مطالعه و کمک به نوشتن و تقریر آن

بهداشت و درمان به آموزش و ترویج روشهای غربالگری

سپاسگزاری میگردد.

پیشنهاد میگردد.
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Abstract
Introduction: Breast cancer is one of the most common malignancies in females and the leading
cause of death among this population worldwide. This study aimed to determine the attitude and
practice of females referring to Khatam al-Anbia comprehensive health center toward breast cancer
and its screening methods in Jahrom, Iran.
Materials and Methods: This cross-sectional descriptive study was conducted on 311 females (age
range: 20-60) who were selected using the convenience sampling method in Jahrom, Iran, during
2020. The data were collected using the standard attitude and practice questionnaire toward breast
cancer and screening methods. Subsequently, data were analyzed in SPSS software (version 21)
through descriptive and inferential statistical tests.
Results: In total, 50.2% of the females were under 40 years of age, and 96.5% of the women had
negative attitudes towards breast cancer and screening methods. There was no significant
relationship between demographic characteristics and women's attitudes towards breast cancer and
screening methods. Furthermore, 62.4% of the cases performed breast self-examination, and 37.4%
of them performed it monthly. Moreover, 48.4% of the women had schedules to undergo
mammography. The time intervals in 54.3% of the women for mammography were every few years
(three years).
Conclusion: The majority of the participants in this study had a negative attitude towards breast
cancer screening tests. Therefore, it is necessary to improve the attitudes of Iranian women by
increasing awareness. This can help enhance breast self-examination and other methods of breast
cancer screening, which leads to early diagnosis and timely treatment of this disease.
Keywords: Attitude, Breast cancer, Practice, Screening
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