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 10/4/1401مقاله: پذیرش           15/2/1401 دریافت مقاله: 
 

 مطالعه نیا ابد.ی می افزایش عمر بقاي و درمان موفقیت پستان ییخودآزما با. است برخوردار ییباال ریاز مرگ و م  پستان سرطان :مقدمه
 پستان انجام شد. ییآباد در مورد خودآزماشهر خرم ائسهیو عملکرد زنان  یآگاه زانیم یبررسبا هدف 

 يها گاهیپاه ده بمراجعه کنن ائسهیزن  333 يبر رو  1399بود که در سال ینوع مقطع از یلیتحل -یفیتوص حاضر مطالعه ها:مواد و روش
و  یاهآگ يرهایمتغ و کیمشخصات دموگراف ي. پرسشنامه حاودیگرد انجام يخوشه ا يرینمونه گبا استفاده از  آبادسالمت شهر خرم

مجذور  رمن،یاسپ یهمبستگ يآمار يآزمون ها و 22 نسخه SPSS افزار نرماستفاده از  با اه داده لیتحل. بودپستان  ییآزماعملکرد خود
 انجام شد. شریف قیو دق يکا

 یملکرد متوسطدرصد آنها ع 8/43متوسط و  یآگاه يدارا زنان درصد 55 .بود 13/55±13/8سن افراد  نیانگیمدر این مطالعه  ها:یافته
در رابطه با  عملکرد افرادبا  یآگاه نی). بدرصد 52 /9( ی بودکارکنان مراکز بهداشت قیعات از طرمنبع کسب اطال نیتر جیداشتند. را

سابقه  و زشکو عملکرد با مراجعه به پ یآگاه نیب .)r =530/0و  P >001/0وجود داشت ( معناداريو  میمستق یپستان همبستگ ییخودآزما
وجود  يمعنادار يتاهل ارتباط آمار تیعملکرد با وضع نیب نیهمچن ).P >05/0( وجود داشت يمعنادار يارتباط آمار، شرکت در کالس

 .)P >05/0( داشت
 ،شکپزبه  راجعهم ا وه کالس در شرکتمانند  ییو عملکرد با رفتارها یآگاه يرهایبا توجه به ارتباط معنادار متغ گیري:بحث و نتیجه

 شود. یم شنهادیپپستان  ییانجام خودآزما يبرا ائسهی زنان بیترغ منظور به یآموزش يبرنامه ها یطراح
 . عملکرد ،یآگاه ،یائسگی آباد، خرمپستان،  ییخودآزما ي:هاي کلیدواژه
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 مقدمه
 یاصـل و سـرطان نـوع نیتـر عیشـا پستان، سرطان

پـس از سـرطان  سرطان از یناش ریم و مرگ علت نیتر

 کی انهیسال ).1،2( باشد یمجهان  سراسر زنان در ،ریه

 نیابتال به ا دیجد مورد نفر هزار هشت و یس و ونیلیم

 28کـه حـدود  شودیداده م صیدرجهان تشخ ،يماریب

 زده نی). تخم3( شود یم شامل را هاسرطان کل درصد

 دیـجد مـورد 70000از  شیکـه هـر سـاله، بـ شودیم

 آن،ابـتال بـه  زانیـو م افتـدیاتفـاق م رانیسرطان در ا

 يمتعـدد خطر عوامل). 4( هزار نفر است در صد 5/27

 تیفعال دن،یگارکشیس ،یچاق ،یخانوادگ سابقه جمله از

 و اسـترس تشعشـعات، معرض در گرفتن قرار کم، یبدن

 پسـتان سـرطان کننده نییتع عوامل عنوان به اضطراب

    ناسـالم یزندگ سبک یطرف از). 5،6( است شده گزارش

 ییغــذا میــرژ الکــل، مصــرف دن،یکشــ گاریســ ماننــد(

 ابـتالء خطـر کیژنت و نامطلوب یطیمح عوامل)، یکافنا

بـروز  ).1،7،8،9( دهـد یم شیافزا را پستان سرطان به

جهــانی ســرطان پســتان بــویژه در کشــورهاي در حــال 

 تنها حاضر حالتوسعه  افزایش یافته است. بنابراین در 

 نیـا موقـع بـه صیتشـخ سرطان،نوع  نیا با مبارزه راه

 ). 7،10،11( است يماریب

بـروز  زانیمباالتر،  نیدر سن یائسگیسن  شیافزا با

ــتان  ــرطان پس ــزاس ــ شیاف ــدی یم  .)12،13،14،15( اب

در زنـان  یچرخه قاعـدگ یقطع دائم يبه معنا یائسگی

). از 16( همراه است یهورمون راتییاست و معموال با تغ

، یائسگیمشکالت زنان در دوران بعد از  نیجمله مهمتر

بر اساس . )17( باشد یم یستانپ يها ستیک توده ها و

 زن، 6امروزه از هر  ، کرمر انجام شده توسط يبرآوردها

 یقرار مـ یوپسیمورد ب یمشکالت پستان لینفر به دل 1

از آن جهت است  یپستان يتوده ها تی). اهم18( ردیگ

تـوده هـا بـا  نیاز ا یخکه احتمال سرطان پستان در بر

 جی). نتا19( ابدی یم شیافزا یائسگیسن پس از  شیافزا

 در اسـتروژن دیـتول که آنجا از اند داده نشان قاتیتحق

 ابتال خطر ابد،ی یم ادامه یائسگی هنگام در یچرب بافت

 اسـت شـتریب چـاق ائسـهی زنـان در پستان، سرطان به

)20 .( 

 يغربــالگر ،يمــاریب نیــا کنتــرل يهــا راه از یکــی

 شـدههمچنین مشخص  ).8،9( باشد یم پستان سرطان

 کیـ عنـوان بـه مـی توانـد پستان ییخودآزما که تاس

ــیتشخ روش ــان، یص ــن،یا آس ــدون م ــهیهز ب ــت  ن جه

بنـابراین  ).10( غربالگري سرطان پستان مفید می باشد

 75 دهنـد، انجام ماهیانه را پستان خودآزمایی که زنانی

 مـی کشـف هـا آن خود توسط بدخیم هاي توده درصد

 یجهــان انســازم ديیــکل امیـپ اســاس بــر ).11( گـردد

 ژهیـو بـه پستان سرطان خطر شیافزا بر یمبن بهداشت

 زنان عملکرد و یآگاه دیبا توسعه، حال در درکشورهاي

 از رانهیشـگیپ یمـیتنظ خـود رفتارهـاي با ارتباط در را

 نیــا زودرس صیتشـخ. دیبخشـ ارتقــا پسـتان سـرطان

 هـاي نـهیهز و ریـم و مـرگ زانیـم کـاهش در ماريیب

 ). 12،13( ستا مؤثر اریبس یدرمان

 زنان که داد نشان شو همکاران یکاشفمطالعه  جینتا

 را پسـتان سـرطان خطر درك جهت الزم یآگاه یرانیا

 نشـان هیـترک دری نلیسـکج مطالعه جینتا). 10( ندارند

 کیـ حداقل را پستان ییخودآزما آنان درصد 39/5 داد

 طـور بـه را آن، زنـان درصـد 17 فقـط و داده انجام بار

 و پـارك). مطالعـه 21( دهنـد یم انجام منظم و ماهانه

 3/58 نکــهیا رغــم یعلــ داد نشــان کــره در شهمکــاران

 انجـام را پستان ییخودآزما مطالعه مورد افراد از درصد

پستان  ییاز افراد خودآزما درصد 4/9 تنها اما. دادند یم

درمطالعه اي  .)22( دادند یرا به صورت ماهانه انجام م

در عربستان سعودي انجام  شکارانو هم جهانکه توسط 

ــه  ــت، نشــان داده شــد ک درصــد از شــرکت  7/69گرف

 دهیپسـتان نشـن ییکنندگان هرگـز در مـورد خودآزمـا

دال بر  تواند یانجام شده م قاتیتحق جینتا. )23( بودند
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باشد که غالب زنان خود را در  یمعضل مهم بهداشت نیا

 .دانند یبرابر سرطان پستان مصون م

نشان داده شـد کـه  شهمکاران و یلیه سهدر مطالع

و  میاز نوع خوش خ یائسگیاز  شیتوده ها پ نیتر عیشا

 نیدر سـن نیبنابرااست.  میاز نوع بدخ ،یائسگیپس از 

هـاي  ريیـگیدوره اي منظم و پ ناتیانجام معا یائسگی

 بـر). 19( رسـد یمـ نظـر به يضرور يامر کیماموگراف

تاثیر  تواند یم یهآگا سطح بهبود ،یقبل مطالعات طبق

 عـدم. باشـد داشته زنان يغربالگر يرفتارها بر یمثبت

 اضطراب و ترس نات،یمعا متوالی انجام تیاهم از یآگاه

 ییخودآزمـا حیصـح انجـام یچگـونگ از یآگاه عدم و

 انجــام مــانع کــه هســتند یعــوامل جملــه از پســتان،

 نـهیمعا يبـرا مراکـز بـه مراجعه ای پستان ییخودآزما

 انجام تیاهم به توجه با نیبنابرا ).2( است هشد گزارش

 در سـرطان نیا صیتشخ در پستان سرطان ییخودآزما

 تیوضـع نیـیتع هدف با حاضر مطالعه ،ییابتدا مراحل

پسـتان در زنـان  ییخودآزمـا مورد در عملکرد و یآگاه

شـهر  یدرمـان یکننده به مراکز بهداشـت مراجعه ائسهی

 خرم آباد انجام شد. 

 هاشمواد و رو
از نـوع  یلـیتحل -یفیتوصـ وهیشـ بهحاضر  پژوهش

 ائسـهی. جامعه پـژوهش شـامل زنـان شد انجام یمقطع

در  آبـادخـرم شهر سالمت يها گاهیپا به کننده مراجعه

 يبصـورت خوشـه ا يریـبود. نمونـه گ 1399سال  یط

ر آبـاد را از نظـکـه شـهر خـرم بیترت نیا انجام شد به

، ي، مرکـزینـه (شـمالسـه گا یبه نـواح يمناطق شهر

 گاهیپا 5 يشهر هیو سپس ازهر ناح شد می) تقسیجنوب

 انتخـاب ده ی سـابه صـورت تصـادف یدرمان - یبهداشت

 همراجعـ زنـان سـتیل از هـا،گاهی. بعد از انتخـاب پاشد

 نفـر از 333 ،بر اساس شماره ي پرونده خانوار  و کننده

داد با استفاده از جدول اعـ ساده یزنان به صورت تصادف

 . )24( انتخاب شدند تصادفی

 و همکـاران انیـتوکلحجم نمونه بر اساس مطالعـه 

با  ،s= 99/18برابر با  ینمره آگاه اریانحراف مع ) با24(

فرمول  d=2.5 )، و دقتα=0.05درصد ( 95اطمینان 

 طرح اثر گرفتن نظر در با که شد محاسبه نفر 222 ریز

)Design effect(5/1 ،فـر ن 333 حجم نمونـه نهـایی

 شد. برآورد
2 2
1 /2

2

z sn
d
α−= 

بـا اسـتفاده از شـماره  ائسـه،یبعد از انتخـاب زنـان 

بـا آنهـا تمـاس  ،یتماس درج شده در پرونـده بهداشـت

 ينفـر بعـد لیـشـد و در صـورت عـدم تما یگرفتـه مـ

 ائسـهیابتال به سـرطان پسـتان و  عدم .شدیم نیگزیجا

بـه  لیـ. عـدم تمابودندمطالعه  بهورود  يارهایبودن مع

ناقص پرسشنامه هـا  لیادامه مشارکت در مطالعه و تکم

 .بودندمطالعه  ازخروج  يارهایمع

 پرسشـنامه کیـ از اسـتفاده بـا هـا داده گـردآوري

سه بخش  شاملپرسشنامه  .گرفت صورت ساخته محقق

ــرد ــات ف ــواالت دموگرافي مشخص ــ(س ــوال )، 37کی س

 لکـردسـوال) و سـواالت عم13(ی سـنج یسواالت آگاه

 قیـاز طر سـالمت نیمـراقبسوال ) بـود کـه توسـط 8(

 شد.  لیمصاحبه تکم

 واالتبه مجموعـه سـ یبراي رتبه بندي سطح آگاه

 ازیتام ح،یبراي پاسخ صح 1ازی(امت نمره 100بخش  نیا

براي پاسخ غلط) داده شد وافـراد بـا توجـه بـه نمـره  0

 تـا 0 نیبـ ازیامت( فیضع یکسب شده به سه رده آگاه

ــاه)3/33 ــط ی، آگ ــ(امت متوس ــا  4/33از  ازی ) و 6/66ت

شـدند.  میتقسـ )100 تـا 7/66(از  ازیامت( خوب یآگاه

جهت رتبه بندي رفتار هم به انجام صحیح رفتـار مـورد 

ــاز  ــاز 2نظرامتی ــط  امتی ــار  1، غل ــدادن رفت ــام ن و انج

امتیاز صفر تعلـق گرفـت. نمـرات عملکـرد از  دنظر،مور

و  فیرتبه ضـع 0-33/3محاسبه شدند که نمرات   100
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 نظر دررتبه باال  7/66-100 و رتبه متوسط 6/66-4/33

 . شد گرفته

 ها پرسشنامه ییایپا و ییروا

کمـی  در این مطالعه روایی صـوري بصـورت کیفـی و 

 یفـیک يصور ییروا نییتعمورد سنجش قرار گرفت. براي 

.  بـر شـد اسـتفاده یعلم اتیه ياعضا از نفر 10 از نظرات

 تناسـب، عـدم زانیم ،يدشوار سطحات آن ها،  اساس نظر

مـورد  کلمـات یمعـان در یینارسـا وجود ای و عبارات ابهام

 زیــن يصــور یــیروا دییــتا يبــرا ســنجش قــرار گرفتنــد.

 رد و گرفت قرار ائسهی زنان از نفر 20 اریاخت در پرسشنامه

. شـد محاسـبه سـوال هر Impact scoreشاخص  تینها

 حـذف بودنـد 5/1 از کمتـر آنهـا ریتاث نمره که ییها تمیآ

تـا  5/1مقدار این شاخص در مصـالعه حاضـر  بـین   شدند

 ).25( آیتم در این مرحله حذف شدند 7بود. بنابراین  5/2

 از نفـر 5 از یفـیک وهیمحتـوا بـه شـ ییروا یدر بررس

 قیـدق مطالعـه از پـس شد درخواست یعلم اتیه ياعضا

 ارائـه یکتبـ ورتصـ به را خود یاصالح يها دگاهید ابزار،

 ابـزار در الزم راتییتغ نظرات، يآور جمع از پس که کنند

 ،یکمـ وهیشـ بـه ییمحتـوا یـیروا یبررس جهت. شد داده

 متخصصان از نفر 10 به قبل مرحله شده اصالح پرسشنامه

 بهداشـت و زیسـتی آمـار ،يولوژیدمیـاپ بهداشت، آموزش

 از کیـ هر درباره شدکه درخواست آنان از و ارسال يبارور

 سـتین يضـرور« ،»است يضرور« صورت به ابزار سواالت

 ها پاسخ. دهند پاسخ ،»ندارد یضرورت« و »است دیمف یول

نطبـاق  الوشـه جدول با و محاسبه CVR فرمول براساس

 بـر CVI شاخص ی، بررس CVRداده شد.پس از محاسبه

 از و شـد انجـام شده ذکر متخصصان از نفر 10 همان يرو

 اریمع سه سواالت، از کی هر مورد در که شد خواسته آنان

 اساس بر را »بودن واضح« و »بودن ساده« ،»بودن مربوط«

 نظـر اظهـار) 3 تـا 0 ازیامت( يا نهیگز چهار یکرتیل فیط

  شـاخص مقدار که یعبارات الوشه جدول اساس بر .ندینما

CVR 62/0 از شـده ذکر متخصص 10 نظر يمبنا بر آنها 

مقدار ایـن شـاخص در مطالعـه  .شدند نگهداشته بود باالتر

آیـتم در ایـن  5بـود بنـابراین  65/0تـا  87/0حاضر  بین  

 محاسـبه جهینت آوردن دست به از بعدمرحله حذف شدند. 

 بـود 79/0 از کمتـر آنها نمره که ییها تمیآ CVI شاخص

بـین مقدار ایـن شـاخص در مطالعـه حاضـر   شدند حذف

تم در ایـن مرحلـه حـذف آی 6بنابراین  .بود 79/0تا  75/0

 شدند.

 ییایپا

 آزمــون روش از هــا پرسشــنامه ییایــپا نیــیتع جهــت

 مشـابه کـه يافراد از نفر 30. شد استفاده یدرون یهمسان

 و نمودنـد لیتکم را ها پرسشنامه بودند مطالعه  مورد افراد

 عملکـرد و یآگـاه يرهـایمتغ يبـرا کرونباخ يآلفا ریمقاد

 .بود 77/0و79/0شامل بیترت به ریمقاد نیا. شد محاسبه

 لیو تحل هینحوه تجز

  افـزار نـرم از اسـتفاده بـا شـده گـردآوري هـاي داده

SPSS   یفیتوصـ هـاي آزمون با استفاده از  و 22نسخه 

 و انـهیم ن،یانگیم ،یفراوان درصد و یفراوان محاسبه شامل

 یهمبسـتگ یلیتحل هاي آزمون نیچن هم و اریمع انحراف

 قیـدقو آزمـون  يکـا مجـذورتقالل آزمون اسـ ،رمنیاسپ

 .گرفت قرار لیتحل و هیتجز مورد شریف

 اخالقی مالحظات

 کـد بـا اخالق کمیته از مجوز کسب از بعد مطالعه این

IR.LUMS.REC.1398.232  پزشـکی علوم دانشگاه 

 بـراي شـفاف طـور بـه پـژوهش اهـداف. شد اجرا لرستان

 ه،مطالعـ در مشـارکت. شـد داده توضـیح کنندگانشرکت

 مـانز هر شد داده اطمینان آنها به. بود داوطلبانه و آگاهانه

 مـورد در. کننـد تـرك را مطالعـه تواننـد می خواستند که

 .شد داده خاطر اطمینان آنها به اطالعات ماندن محرمانه

 ها افتهی
ـــه  ـــن مطالع ـــمدر ای ـــن نیانگی ـــه یس ـــان یائس  زن

 آنهـا در یبـدن تـوده شـاخص نیانگیم. بود 13/8±13/55

درصـد  7/78 و دار خانـهآنهـا درصد  3/94 .بود 5±86/26
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 ریـزدرصـد  2/83 التیتحص زانیملحاظ   از. بودند متاهل

آن درصـد  9/91 و بودند پلمید يباالدرصد  8/16و   پلمید

 ). 1 جدول(  بودند دهینکش گاریس هرگز ها

 یبهداشـت اطالعـاتمنـابع کسـب  نیمهم ترهمچنین 

 جدول در  پژوهشاد مورد در افر پستان ییخودآزما جهت

ــماره  ــان  2ش ــت.نش ــده اس ــراد  9/52 داده ش ــد اف  درص

 کارکنـان از را پستان ییخودآزما جهت یبهداشت اطالعات

 .اندکردهذکر  یدرمان یبهداشت مراکز

 3/85نزدیـک، لحاظ سابقه سرطان پستان در اقـوام  از

 5/37نداشـتند.  سـابقه اي گونـه چیهـ ائسهیزنان  درصد 

پسـتان را  ییسابقه شرکت در کالس خودآزمـااد درصد افر

 یوگرافیـاز افراد نمونه سـابقه راد درصد 21داشتند و فقط 

 خچــهیتار یرا گــزارش کردنــد. در بررســ نهیاز قفســه ســ

پسـتان  میخـخـوش يهـامشکالت مربوط به وجود تـوده

زنان عـدم وجـود مشـکل را گـزارش کردنـد. درصد  7/96

 4/99پسـتان  کیـطان از سر یاز نظر سابقه قبل نیهمچن

 مطالعـه مـورد زنـاندرصد  6/30سابقه نداشته اند.  درصد 

 27و فقـط  .اندکرده مراجعه پزشک به پستان نهیمعا يبرا

 انجام داده بودند.  یماموگراف ائسهیاز زنان  درصد

 ف،یضـعدرصد  4/17 ی نتایج نشان داد از نظر آگاه

چنین  هم بودند.خوب درصد  6/27متوسط و  درصد 55

ــا درصــد  2/22نشــان داد کــه  جیاز نظــر  عملکــرد  نت

خــوب درصــد  9/33متوســط و درصــد  8/43 ف،یضــع

 ).  3( جدولبودند

 یبدســت آمــده از آزمــون همبســتگ جینتــا نیهمچنــ

ا بـرابطه  در افراد عملکرد با یآگاه نیب داد نشان رمنیاسپ

معنـاداري وجـود  و میمستق یهمبستگپستان  ییخودآزما

 .)r =530/0و  P >001/0(  داشت

از قفسـه  یوگرافیـرادسابقه  يرهایمتغ با یآگاه نیب

 نـهیمعا جهـت پزشـک  به مراجعه ،)P =048/0( نهیس

 ییسابقه شرکت در کالس خودآزما ،)P =001/0(پستان

 داشـتوجـود  يمعنـادار ارتبـاط )P =001/0( پسـتان

 ).4 جدول(

 =027/0(تاهـل  تیوضـع يهـاریمتغ باعملکرد  نیب 
P(  پسـتان   نـهیجهـت معا پزشکو مراجعه به)001/0= 
P(، پستان ییسابقه شرکت در کالس خودآزما )001/0= 
P(  معنـاداري ارتبـاط نهیاز قفسه س یوگرافیرادو سابقه 
)002/0= P( داشت وجود  )5جدول.( 

 سن،متغیر هاي  نیببعالوه براساس نتایج این مطالعه، 

 ،ییبقه درمـان نـازادرآمد، سـا زانینوع شغل، م الت،یتحص

، نزدیـک سـابقه سـرطان پسـتان در اقـوام گار،یمصرف سـ

خـوش  يپستان و وجود توده ها کی درسرطان یسابقه قبل

 زنـان یائسـه و عملکـرد یآگـاهمیـزان در پستان بـا  میخ

 . )P <05/0( نشد مشاهده يدار یارتباط معن
 العهمط مورد افراد در یکیدموگراف مشخصات یفراوان عیتوز .1 جدول

 درصد تعداد تیوضع ریمتغ
 3/94 314 دار خانه شغل

 7/5 19 شاغل
 9/0 3 مجرد تاهل تیوضع

 7/78 262 متاهل
 4/20 68 مطلقه ای وهیب

 2/83 277 پلمیردیز التیتحص
 8/16 56 باالتر و پلمید

 9/94 316 کند ینم مصرف گاریس
 1/5 17 کند یم مصرف

 
 یبهداشت اطالعاتمنابع کسب  نیتر همم یفراوان عیتوز .2 جدول

 مطالعه در افراد  مورد پستان ییخودآزما جهت
 درصد تعداد اطالعات کسب منبع

 4/2 8 کتاب
 2/7 24 نترنتیا

 1/20 67 ویراد و ونیزیتلو
 8/13 46 دوستان و لیفام

 9/52 176 یدرمان یبهداشت مراکز کارکنان
 6/3 12 منابع ریسا

 100 333 کل
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 پستان در افراد مورد مطالعه ییو عملکرد در مورد خودآزما یآگاه یفراوان عیتوز .3 جدول

 عملکرد یآگاه ائسهی زنان عملکرد و یآگاه
 درصد تعداد درصد تعداد

 2/22 74 4/17 58 فیضع
 8/43 146 55 183 متوسط
 9/33 113 6/27 92 خوب
 100 333 100 333 کل

 

 مطالعه مورد افراد در یکیو دموگراف يا نهیمشخصات زم با پستان ییخودآزما با رابطهدر  یهارتباط آگا .4 جدول
 Pمقدار  یآگاه ریمتغ

 فیضع
 (درصد)یفراوان

 متوسط
 (درصد)یفراوان

 خوب
 (درصد)یفراوان

 685/0 )2/28(55 )9/55(109 )9/15(31 ≥55 سن
55˃ 27)6/19( 74)6/53( 37)8/26( 

 872/0 )1/27(75 )2/55(153 )7/17(49 لمپید ریز التیتحص
 )4/30(17 )6/53(30 )1/16(9 باالتر و پلمید

 535/0 )29(76 )2/54(142 )8/16(44 متاهل تاهل  تیوضع
 )5/22(16 )7/57(41 )7/19(14 وهیب ای مطلقه

 650/0 )1/27(85 )4/55(174 )5/17(55 دار خانه شغل تیوضع
 )8/36(7 )4/47(9 )8/15(3 شاغل

 924/0 )8/27(88 )7/54(173 )4/17(55 کندینم مصرف گاریس مصرف
 )5/23(4 )8/58(10 )6/17(3 کندیم مصرف

 681/0 )4/36(4 )5/54(6 )1/9(1 دارد پستان در میخ خوش توده وجود

 )3/27(88 )55(177 )7/17(57 ندارد

 696/0 )50(1 )50(1 )0(0 دارد پستان  سرطان سابقه
 )5/27(91 )55(182 )5/17(58 ندارد

برحسب ( میزان درآمد ماهیانه خانوار 
 تومان)

 615/0 )9/27(80 )54(155 )1/18(52 وکمتر ونیلیدوم
 )1/26(12 )9/60(28 )13(6 ونیلیم ازدو باالتر

 822/0 )6/28(14 )1/57(28 )3/14(7 دارد کینزد اقوام در پستان سرطان سابقه
 )5/27(78 )6/54(155 )18(51 ندارد

 048/0 )6/38(27 )50(35 )4/11(8 یبل نهیس قفسه از یوگرافیراد سابقه

 )7/24(65 )3/56(148 )19(50 ریخ

 805/0 )2/22(4 )6/55(10 )2/22(4 یبل یینازا درمان سابقه

 )6/17(58 )8/54(181 )6/27(91 ریخ

 001/0 )8/36(46 )4/54(68 )8/8(11 دارد پستان ییخودآزما کالس در شرکت سابقه
 )1/22(46 )3/55(115 )6/22(47 ندارد

 نهیمعا جهت پزشک به مراجعه سابقه
 پستان

 *001/0 )4/32(33 )8/61(63 )9/5(6 داشته
 )5/25(59 )9/51(120 )5/22(52 نداشته
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 در افراد مورد مطالعه یکیو دموگراف يا نهیپستان با مشخصات زم ییخودآزما رابطه ارتباط عملکرد در .5 جدول
    عملکرد ریمتغ

 Pمقدار 
 فیضع

 (درصد)یفراوان
 متوسط

 (درصد)یفراوان
 خوب

 (درصد)یفراوان
 144/0 )9/35(70 )6/45(89 )5/18( 36 55≤ سن

55˃ 38)5/27( 57)3/41 ( 43)2/31( 
 290/0 )1/32(89 )8/44( 124 )1/23(64 پلمید ریز التیتحص

 )9/42(24 ) 3/39(22 )9/17(10 باالتر و پلمید
 *027/0 )7/34(91 ) 2/46(121 ) 1/19(50 متاهل تاهل  تیوضع

 )31(22 )2/35( 25 )8/33(24 وهیب ای مطلقه
 905/0 )1/34(107 ) 9/43(138 ) 22(69 دار خانه شغل تیوضع

 )6/31( 6 )1/42( 8 )3/26(5 شاغل
 974/0 ) 9/33(107 )44( 139 )2/22(70 کندینم مصرف گاریس مصرف

 )3/35( 6 )2/41( 7 )5/23(4 کندیم مصرف
 در میخ خوش توده وجود

 پستان
 293/0 ) 5/54(6 )4/36( 4 )1/9(1 دارد
 )2/33( 107 )1/44( 142 )7/22(73 ندارد

 141/0 )100( 2 )0(0 )0(0 دارد پستان سرطان سابقه
 ) 5/33(111 )1/44( 146 )4/22(74 ندارد 

 
 یانه خانوار( برحسب تومان)ماه

 681/0 )8/34(100 )2/43(124 )22(63 وکمتر ونیلیدوم
 )3/28(13 )8/47(22 )9/23(11 ونیلیم دو از باالتر

 اقوام در پستان سرطان سابقه
 کینزد

 672/0 )1/33(94 )44(125 )9/22(65 دارد
 )8/38(19 )9/42(21 )4/18(9 ندارد

 *002/0 )4/51(36 )9/32(23 )7/15(11 یبل نهیس قفسه از یوگرافیراد سابقه
 )3/29(77 )8/46(123 )24(63 ریخ

 996/0 )3/33(6 )4/44(8 )2/22(4 یبل یینازا درمان سابقه
 )3/34(107 )6/43(136 )1/22(69 ریخ

 کالس در شرکت سابقه
 پستان ییخودآزما

 *001/0 )48(60 )2/43(54 )8/8(11 دارد
 )5/25(53 )2/44(92 )3/30(63 ندارد

 جهت پزشک به مراجعه سابقه
 پستان نهیمعا

 *001/0 )48(49 )2/38(39 )7/13(14 داشته
 )7/27(64 )3/46(107 )26(60 نداشته

 

 و نتیجه گیري بحث

و عملکرد  یسطح آگاه نییحاضر با هدف تع مطالعه

-افتـهی. انجام شـد پستان ییخودآزما درباره ائسهیزنان 

و  یآگـاه يدارا زنان تینشان داد که اکثر مطالعه يها

افـراد  یسـن نیانگیـعملکرد متوسط تا خوب بودند و م

 مطالعـه که ییآنجا از. بود  13/55±13/8 یتحت بررس

ــالگر ــتان يغرب ــ پس ــادا یمل ــزارش کان ــه داد گ  در ک

 رو مشـکل کیـ  پستان سرطان ران،یا مانند ییکشورها

 پسـتان ییاخودآزمـ انجـام نحوه يریادگی است رشد به

 پسـتان  سـرطان يبـرا رانهیشگیپ برنامه کی تواند یم

 ).  26( باشد

 درصـد 6/27 که بود نیا انگریب حاضر پژوهش جینتا

 نهیزم در یخوب یآگاه سطح ،یبررس مورد يها نمونه از

 55 و داشــتند آن حیصــح روش و پســتان ییخودآزمــا

 و یسیرئ جینتا. بودند برخوردار متوسط یآگاه از درصد

 در یبهداشــت کارکنــان از نفــر 119 يرو بــر همکــاران

 زن کارکنـان عملکرد و نگرش ،یآگاه مورد در اصفهان

ـــز در شـــاغل ـــان یبهداشـــت مراک  خصـــوص در یدرم

 از درصـد 8/79 کـه است داده نشان پستان ییخودآزما
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 و میـعال مـورد در یخـوب یآگـاه از مطالعـه مورد زنان

 انجام نحوه و نآ خطر عوامل پستان، سرطان يها نشانه

 نیـا در یخـوب یآگـاه از و داشـتند پستان ییخودآزما

 پـژوهش نیـا يهـا افتـهبـا ی که بودند برخوردار نهیزم

 یآگـاه زانیـم کـه باشـد یمـ ذکـر به الزم. بود همسو

 حاضـر پژوهش از شتریب یسیرئ مطالعه  از آمده بدست

 باشـد امر نیا است ممکن آن لیدل که باشد یم شتریب

 زنان از تر مسن حاضر پژوهش در یبررس وردم زنان که

 مراکـز کارکنـان کـه ییآنجـا از و باشـد یسیرئ مطالعه

 هسـتند، سـالمت امر و بهداشت انیمتول خود بهداشت،

 در عملکـرد و نگـرش ی،آگـاه نظر از که رود یم انتظار

). در مطالعــه 7( باشـند مــردم عمـوم از بــاالتر یسـطح

برنامـه  ریصوص تـاثو همکاران در خ یوشانیکه  يگرید

 زنـان عملکـرد و یآگاه بر پستان ییآزما خود یآموزش

 انیـپا از پـس ها نمونه از درصد 53 دادند انجام زدی در

 دندیرسـ یآگـاه از یمختلفـ سـطوح بـه یآموزش دوره

 ییکشـورها در پسـتان سـرطان نکهیا به توجه با). 27(

 نیبنـابرا ،)27( است رشد به رو مشکل کی رانیا مانند

پستان و دانستن عوامل خطر  ییخودآزما يریادگیوه نح

 يبـرا رانهیشـگیبرنامـه پ کیـتواند  یسرطان پستان م

 باشد.   پستانسرطان 

 میمسـتق یهمبستگ که داد نشان مطالعه نیا جینتا

 ییخودآزمـا مـورد در ائسهی زنان عملکرد با یآگاه نیب

 آزمـایی خود صحیح روش از آگاهی. دارد وجود پستان

 صیتشـخ بـه منجـر تواند یم آن منظم انجام و پستان

 یزنـان عمـر زانیم میزان شیو افزا يماریب نیا زودرس

. اسـت شده داده صیتشخ آنها پستان سرطان که گردد

 يتـر حیصح عملکرد از زنان ،یآگاه شیافزا با نیبنابرا

 همکاران و جلوه پژوهش يها افتهی. شوند یم برخوردار

 عنوان با شابورین در باردار ریغ زنان از نفر 185 يرو که

 نـهیزم در زنان عملکرد و نگرش ،یآگاه زانیم یبررس

انجام شد نشـان داد کـه  آن يغربالگر و پستان سرطان

وجود دارد  يمعنادار يو عملکرد رابطه آمار یآگاه نیب

 هرچه  نیبنابرا). 28( حاضر با آن همسو بود جهیکه نت

 نـهیزم در زیـن يبهتـر عملکـرد باشـد، بـاالتر یآگـاه

شـود و بـدون شـک  یمـ مشـاهده پسـتان ییخودآزما

 و مرگ زانیم تواند یزودرس سرطان پستان م صیتشخ

 حـال در يکشـورها در .دهـد کـاهش زنـان در را ریم

 کسـب به لیتما و دانش داشتن رانیا مانند يا توسعه

 يغربالگر انجام يبرا یمهم اریبس فاکتور جامعه در آن

 سـرطان بـه نسـبت جامعه یاهآگ سطح بهبود و است

 غربـالگري رفتارهـاي بـر یمثبت نقش تواند یم پستان

 باشد.  داشته جامعه زنان

 اطالعـات کسـب منـابع نیمهمتـر مطالعـه نیا در

 آن، ییخودآزمـا و پسـتان سـرطان نهیزم در یبهداشت

 مراکـز یکـاف توجـه انگریـبـود کـه ب یکارکنان بهداشت

 سـرطان از يریشـگیدر خصـوص پ آموزش به یبهداشت

 کیسـتماتیس مـرور ي مطالعه کی در. باشد یم پستان

 کیـتکن مورد در اطالعات منبع و یآگاه عنوان، تحت

 رانیـا زنان در پستان سرطان هنگام زود صیتشخ يها

 مراقبت میت یاطالعات منابع نیمهمتر ،داد نشان  نتایج

 / خـانواده رسـانه، / ویـراد / ونیـزیتلو ،یبهداشت يها

 همسـو آن بـا پژوهش نیا يها افتهی که ودندب دوستان

 کسـب منابع نیمهمتر  همکاران و يمحمود ).29( بود

 بیـترت بـه پسـتان سـرطان مورد در یبهداشت اطالعات

 و یپزشـک منابع ،یجمع يها رسانه ،یبهداشت کارکنان

 تواند یم نتیجه نیا که کند یم یمعرف اقوام و دوستان

 یبهداشت مراکز به که يدافرا که باشد مسئله نیا بیانگر

ي شتریب  تعامل یبهداشت کارکنان با و کنند یم مراجعه

ایـن  کـه کـرد خواهنـد افتیدر يشتریب آموزشدارند، 

 در). 30( دارد یهمخـوان حاضـر مطالعـه جینتا بایافته 

 همکــاران، و یمــیج اوبــا توســط ي دیگــري مطالعــه

 بودنـد مجـالت و هـا روزنامـه یاطالعات منابع نیمهمتر

در  شو همکـاران ایـاکوب که در مطالعـه  ی). در حال31(
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ترین منبع کسب اطالعات رادیو و تلویزیون  نیجریه مهم

 هیـجرین در کیستماتیس یبررس .)32( ذکر شده است

 تفـاوت نیا). 33( کرد ذکر ونیزیتلو را منبع نیمهمتر

 مختلـف مطالعـات در استفاده مورد یاطالعات منابع در

 در مختلف یآموزش يها برنامه وجود لیدل به تواند یم

 وجـود و مختلـف يکشـورها در پستان سرطان نهیزم

 مطالعـاتنتـایج  .باشد کشورها نیا در یتیحما خدمات

 منبع نیمهمتر کهنشان می دهند   رانیا در شده انجام

ایـن  کـه است یبهداشت کارکنان نهیزم نیا در یآموزش

 یبهداشـت مسـتیسکه  کارکنان  است نیا نشانگر یافته

ــان ــا یدرم ــر رانی ــه ياجــرا ب ــورد در یآموزشــ برنام  م

 .ی کنندم دیتاک پستان ییخودآزما

 بـا یآگـاه نیب که شد داده نشان حاضر پژوهش در

 شـرکت سابقه و پستان نهیمعا جهت پزشک به مراجعه

 وجـود يمعنـادار ارتبـاط پسـتان ییخودآزما کالس در

 عوامـل از يشـتریب یآگاه افراد، هرچه یکل بطور. دارد

 بـه باشـند داشته پستان سرطان جمله از سرطان خطر

 پزشک به مراجعه مورد در يبهتر عملکرد نسبت همان

ــهیمعا جهــت  یآموزشــ کــالس در شــرکت و پســتان ن

 نیـا در همکاران و فر ادگاری جینتا با که داشت خواهند

ــورد ــه م ــزا ک ــاه شیاف ــورد در یآگ ــل م ــر عوام  و خط

 مراجعـه ایـ و بهتـر لکـردعم باعـث پسـتان ییخودآزما

 یم همسو  بود، خواهد یدرمان یبهداشت مراکز به شتریب

و همکـاران  یسـیرئدر حالیکه نتایج بررسی  ). 2( باشد

 ییشرکت در کالس خودآزما با یآگاه نینشان داد که ب

کـه بـا  ،)7( وجود ندارد يمعنادار يپستان ارتباط آمار

و د نیا جینتا تریندارد. مغا یمطالعه همخوان نیا جینتا

 يفرهنـگ، نمونـه هـا ط،یتوان به اثر مح یمطالعه را م

 یو جامعه پژوهش منتسـب کـرد. از طرفـ یمورد بررس

 پسـتان ییخودآزما مورد در یآموزش دوره کی يبرگزار

افـراد را  عملکرد و دانش یتوجه قابل طور به تواند یم

 دهد.  شیافزا

 ریـمتغ اب عملکرد نیب ،مطالعه حاضربر اساس نتایج 

. داشـت وجـود يمعنـادار يآمـارتاهل ارتبـاط  تیوضع

ر  پستان در افراد متاهل بهت ییعملکرد در مورد خودآزما

 ، زن 1103 يرو ش بـرو همکـاران کـلی.  مطالعـه مابود

 ییکه خودآزمـا یاییزنان استرال مشخصاتتحت عنوان 

ا که افراد متاهـل بـانجام می دهند، نشان داد  را پستان

 یپستان را انجـام مـ ییخودآزما يشتریاوب بدقت و تن

). 34( باشـد یمپژوهش حاضر همسو  جیدهند که با نتا

گرگـان  در قربـانی مطالعه نتایج حاضر مطالعه برخالف

 و معلمـی پرسـتاري، شـغلی گـروه سه بین يرو برکه 

 یـزانم ینانجام شـد نشـان داد کـه بـ ادارات کارمندان

 وجـود معنـاداري آمـاري رابطه تاهل وضعیتعملکرد و 

توانـد  یدو مطالعـه مـ ینتضاد بـ یلدل که ،)35( ندارد

 هـاي تفاوت و مطالعه مورد جمعیت در تفاوت از ناشی

                .مورد باشد یندر ا فرهنگی

ــادار ــه معن ــه حاضــر رابط ــ يدر مطالع ــم نیب  زانی

 وجــود زنــان عملکــرد و یآگــاه بــا شــغل و التیتحصــ

 عنـوان تحـت کـه همکاران و یقربان مطالعه در. نداشت

 مختلـف مشاغل زنان عملکرد و نگرش ،یآگاه ۀسیمقا

 سـالدر   پسـتان ییخودآزمـا بـه نسـبت گرگان شهر

ــایج   1388 ــ کــه داد نشــاننت ــم نیب ــاه زانی ــا یآگ  ب

 داشت وجود يدار یمعن يآمار تفاوت شغل و التیتحص

 یمعن آماري تفاوت التیتحص سطح با عملکرد نیب یول

دار  یمعنـ يبا شغل تفاوت آمـار یول داشتن وجود دار

 ریتـأث عنوان با یوشانی مطالعه جینتا). 35( وجود داشت

 عملکـرد و یآگاه بر پستان ییخودآزما یآموزش برنامه

رابطـه  التیو سـطح تحصـ یآگـاه نیزنان، نشان داد ب

 حاضـر مطالعـه جینتا با که دارد وجود يمعنادار يآمار

 بـه توانـد یمـ رتیمغا نیا لیدل). 27( ندارد یهمخوان

 ابـزار ،یبررسـ مـورد يهـا نمونـه پژوهش، طیمح علت

 تـوان یمـ. باشـد هـدف تیـجمع سواد زانیم پژوهش،

 کسـب يبـرا سـواد کـم افراد که نمود استنباط نگونهیا
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 کننـد یمـ مراجعـه یبهداشت  مراکز به شتریب اطالعات

 نیچنـد از تواننـد یم همزمان کرده لیتحص افراد یول

 کانـال و روزنامـه مجلـه، مانند زین گرید یالعاتاط منبع

 یآگـاه نـهیزم نیـا در و کننـد اسـتفاده يمجـاز يها

 .آورند دست به را يشتریب

بـود کـه عـالوه بـر  نیـا حاضـر پژوهش قوت نقطه

ــان  یآگــاه  ییدر مــورد خودآزمــا ائســهیو عملکــرد زن

 انجـام سـابقهآنهـا در رابطـه بـا  یپستان، عملکرد قبلـ

 ییخودآزما کالس در شرکت، نهیس قفسه زا یوگرافیراد

 زیـپسـتان ن نـهیبه پزشـک جهـت معا مراجعهو  پستان

 طیشـرا رغمیعل ن،یعالوه بر ا .مورد سنجش قرار گرفت

 يریـدر طـول همـه گ تـردد يها تیو محدود نهیقرنط

 يحضـورمصـاحبه  قیـپرسشـنامه هـا از طر ،19کوید 

فـراد ا بنابراین هم ندشد مراقبین سالمت تکمیلتوسط 

بـه سـؤاالت در  ییدر پاسـخگو سـواد کـم هم باسواد و

مطالعـات انجـام  ریکه سا یدر حال ،بودند کسانیسطح 

  نیـبـه صـورت آنال يریـدر زمان همـه گ رانیشده در ا

عـدم  لیسواد به دل کمانجام شده است که در آن افراد 

هوشمند امکان شرکت در  يها یدر کار با گوش ییتوانا

 آن را ندارند. 

بـود کـه  نیـمطالعه حاضر ا تیوجود محدود نیا اب

 قـرار یبررسـ مـورد رابطـه نیـا در ائسـهی زنـاننگرش 

 نظـر مـد شود یم شنهادیپ یآت مطالعات در که نگرفت

بهبـود نگـرش در  جهت یآموزش مداخالت و ردیگ قرار

 يهـا تیاز محـدود نیشـود. همچنـ یطراح نهیزم نیا

بـود کـه بـه  ییروستا زنانمطالعه حاضر عدم مشارکت 

ــدل ــران ب لی ــان بح ــردد در زم ــع ت ــاریموان ــا  يم کرون

 یمـ شـنهادی. پداشـتند مطالعه در مشارکت تیمحدود

 نمونـهاز آنهـا  ،هـا شیمـایدر پ یشود در مطالعـات آتـ

 .شود يریگ

 یمـ حاضـر مطالعـه از آمـده دست به يها افتهی از

 ائسـهی زنـان عملکـرد و یآگـاه کـه گرفت جهینت توان

 .قـرار دارد یمتوسط سطح در پستان ییاخودآزم درباره

در مطالعـه  ریدو متغ نیا نیب معنادار ارتباط با توجه با

باشـد  باالتر یچه آگاه هرگرفت  جهیتوان نت یحاضر م

خواهد بود. با توجـه بـه  شتریپستان ب ییانجام خودآزما

 یسـتیبا ائسـه،یدر زنـان  پسـتان سرطان خطر احتمال

 نگرش بهبود ،یآگاه شیادر جهت افز يشتریاقدامات ب

 بـا ردیـمـورد صـورت گ نیـعملکرد زنان در ا لیو تسه

 ایـران در پسـتان سـرطان از ناشـی مشکالت به توجه

 یبهداشـت خـدمات هیـارا ستمیس که شود می پیشنهاد

و  ائسـهیمدون و جامع جهـت آمـوزش زنـان  يبرنامه ا

و خطرات سرطان پسـتان در نظـر  میآنها با عال ییآشنا

منجـر بـه  دیـبا یآموزش يبرنامه ها نیشند و اداشته با

 زنـان در عملکرد شیافزا ونگرش  رییتغ ،یآگاه شیافزا

 را یامکانات یستیبا یبهداشت يگاههایپا نیهمچن. گردد

 خـدمات از بتواننـد برخـوردار کـم قشـر تا آورند فراهم

 نحـو بـه یمـاموگراف ماننـد پسـتان سـرطان يغربالگر

 شوند.  برخوردار مطلوب

 یکر و قدردانتش
ت یدانند ازمعاونخود الزم م بر مقاله این نویسندگان

 در کـه محترم پژوهشی دانشگاه علوم پزشـکی لرسـتان

ــویب ــتند و ا تص ــارکت داش ــاتی مش ــرح تحقیق ــن ط ی

همچنین از مسئولین محترم مراکز بهداشتی و درمـانی 

شهر خرم آباد که در اجراي این پروژه همکاري نمودنـد 

 قدردانی کنند. صمیمانه تشکر و
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Abstract 

Background: Due to usually late diagnoses, breast cancer is accompanied by a high mortality rate. 
Breast self-examination increases the success of treatment and survival rates. This study aimed to 
evaluate the knowledge and practice of postmenopausal women residing in Khorramabad, Iran, about 
breast self-examination. 
Materials and Methods: The present descriptive-analytical study was performed on 333 
postmenopausal women referring to health centers in Khorramabad in 2019. The participants were 
selected using cluster sampling. The required data were collected using a questionnaire containing 
items on demographic characteristics as well as variables of knowledge and practice of breast self-
examination. Data analysis was performed in SPSS software version 22 using the Spearman 
correlation coefficient, the Chi-square test, and Fisher's exact test. 
Results: The mean age of the subjects was 55.13±8.13. It was found that 55% of women had moderate 
knowledge and 43.8% had a moderate performance. The most common source of information was 
through health center staff (52.9%). Knowledge and performance showed a direct and significant 
correlation with breast self-examination (r=0.530, P<0.001). There was a statistically significant 
relationship between knowledge and performance on the one hand, and visiting a doctor and having a 
history of attending classes on the other (P<0.05). There was also a statistically significant relationship 
between performance and marital status (P<0.05). 
Conclusion: Due to the significant relationship between knowledge and performance variables and 
behaviors such as attending classes and visiting doctors, it is recommended to design educational 
programs to encourage postmenopausal women to perform breast self-examination. 
Keywords: Breast self-examination, Khorramabad, Knowledge, Menopause, Performance. 
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