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  مقدمه 
ترين سرطان زنان و دومـين علـت          سرطان پستان شايع  

 44 تـا    40مرگ و مير ناشي از سرطان در ميـان زنـان            
ت نشان مي دهد كه پيـشگيري از         مطالعا ).1(ساله است 

سرطان و تشخيص زودرس از جمله فاكتورهاي حيـاتي         
با پيشگيري و اسـتفاده از  . در كنترل بيماري مي باشند  

 به سـرطان و مـرگ وميـر ناشـي از آن             غربالگري ، ابتال  
به نظر مـي رسـد ايـن بيمـاري از      ) . 2(كاهش مي يابد    

. گذشته دور در كشور ما نيز شيوع فراوان داشـته اسـت           
وجود اشارات متعدد به سرطان پستان در كتب قـديمي          
پزشكي ايران و توجه ابوعلي سينا به درمان اين بيماري          

اريخي آن در كشور    توسط جراحي ، نشانه اي از سابقه ت       
 زن 8آمارهاي جديد نشان مي دهد كه از هر ).3(ما دارد

يك نفر به اين سرطان دچار مي شوند و ساالنه بيش از            
 مورد جديد سرطان پستان تشخيص داده مي        203500

 طبـق توصـيه انجمـن سـرطان آمريكـا معاينـات             .شود  
كلينيكي پستان يكـي از روشـهاي مـؤثر در پيـشگيري            

كمبـود دانـش    ). 4(باشد    ي سرطان پستان مي   ثانويه برا 
وآگاهي از داليـل عـدم جـذب افـراد بـراي شـركت در               

رساني به زنـان      اطالع) . 5(آزمايشات غربالگري مي باشد   
در زمينه احتمال ابتالء به سرطان به صورتي كه نگراني          
شديد در آنها ايجاد نكنـد، درصـد مـشاركت را افـزايش             

انجـام شـده، در صـورت       طبق مطالعـات    ). 6(خواهد داد 
افزايش آگاهي عمومي، تشخيص به موقع و درمان مؤثر         

تواننـد از      درصد مبتاليـان بـه سـرطان مـي         50بيش از   
بـه علـت نبـودن برنامـه        . عمري طوالني برخوردار شوند   

 درصـد   80 تـا    30آموزشي و كمبـود امكانـات بـيش از          
بيماران در كشورهاي در حال توسعه، بيمـاري آنهـا تـا             

 پيشرفته قابل تشخيص نيست ولي در كشورهاي        مرحله
 درصد از سـرطانهاي پـستان در زمـاني كـه           50صنعتي  

مطالعات نشان مي   . شود  محدود است تشخيص داده مي    
دهد كه ميزان بقاي زناني كه سرطان پـستان آنـان بـه             

بـوده در حاليكـه ايـن       % 90موقع تـشخيص داده شـود       
 گـسترش پيـدا      در آنها  ميزان در مورد زناني كه بيماري     

لذا اين مطالعـه بـه      ). 7(كاهش مي يابد  % 60،  كرده بود 
  منظور تعيين تأثير آموزش معاينات كلينيكي پستان بر 

  

مراجعه معلمين مدارس ابتدايي دخترانه شهر ياسوج بـه         
مراكز درماني تعيـين شـده جهـت انجـام معاينـه در دو              

  .گروه كنترل و مورد انجام گرديد

  روش كار
ر به علت انجـام مداخلـه و داشـتن گـروه             پژوهش حاض 

تجربي است كـه نمونـه         مورد و كنترل يك مطالعه نيمه     
مورد مطالعه بر اساس روش مقايسه نسبتها ، با در نظـر            

% 35و) حــداكثر مراجعــه در گــروه مــورد% (50گــرفتن،
 α  ،05/0=β= 05/0،)حداكثر مراجعـه در گـروه كنتـرل       (

به گرديـد و در      نفر محاسـ   100حجم نمونه در هر گروه      
   نفر از معلمين مدارس ابتدايي دخترانه شـهر          200كل  

ياسوج انتخاب شده كه بر حـسب متغيرهـايي از قبيـل            
ميزان تحصيالت، سن، وضـعيت تأهـل، سـابقه مـشكل           

ــانواده و   ــستان در خ ــا ســرطان پ ــورد  .. .بهداشــتي ي  م
  .سنجش قرار گرفتند

ند بدين  نمونه ها به روش چند مرحله اي انتخاب گرديد        
 تقـسيم گرديـد و بـه        2و1ترتيب كه شهر به دو ناحيـه        

 به عنوان گروه كنترل و ناحيـه        1صورت تصادفي ناحيه    
كـه از هـر     .  به عنوان گروه مورد در نظر گرفتـه شـد            2

ناحيــه بــه روش تــصادفي سيــستماتيك چنــد مدرســه 
يك جزوه آموزشي در ارتبـاط بـا سـرطان          .  انتخاب شد 

 ثانويــه، تــشخيص زودرس، پــستان، اهميــت پيــشگيري
شركت در غربالگري و مراجعه جهت معاينات كلينيكـي         

ضـمناً طـي    . پستان در اختيار گروه مورد قرار داده شـد        
اي زمان و مكـان انجـام معاينـات كلينيكـي بـه          اطالعيه

سـپس ميـزان مراجعـه      . اطالع هر دو گروه رسانده شـد      
و معلمين به مراكز از قببل تعيين شـده بعـد از مـدت د             

در ضمن مراجعه كننـدگان طـي       .گيري گرديد   ماه اندازه 
اين دو ماه توسط پزشك از نظر وجـود تـوده ، انـدازه و               
تقارن پستانها، رنگ، الگوي وريدي و ضخامت يـا وجـود       
ادم،ظاهر پرتقالي در پوست،فرو رفتگي در نيپل وآرئولها        
تورفتگي سينه و پستان و بزرگـي غـدد لنفـاوي  بطـور              

. اينه كلنيكـي پـستان قـرار مـي گرفتنـد          كامل مورد مع  
اي دو    هـا از پرسـشنامه      همچنين جهـت گـردآوري داده     

بخشي شامل سؤاالت مربوط به ويژگيهاي فردي و علـل          
مراجعه و عدم مراجعه جهت معاينات كلينيكـي پـستان         
 استفاده شد كه در اختيار كليه معلمين مدارس منتخب 
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اس و  .اس.پي.ز اس ها با استفاده ا     سپس داده . قرار گرفت 
  .آمار توصيفي و استنباطي تجزيه و تحليل گرديد

  نتايج
هـا در     ن سـن نمونـه    ــيـــگـــ نتايج نشان داد كه ميان    

 و 52/35± 58/6يب ــــ گروه كنتـرل و مـورد بـه ترت   
 درصـد گـروه كنتـرل       70.بوده اسـت   11/33 ± 05/6

درصد گروه مورد نيز    91.  متأهل بودند  درصد93مجرد و   
در زمينـه   . درصد بيوه بودنـد   1درصد مجرد و    8متأهل ،   

درصد ديپلم و زيـر     64ميزان تحصيالت گروه كنترل نيز      
درصـد  67درصد بـاالتر از ديـپلم ، همچنـين      36ديپلم و 

درصد بـاالتر   33گروه مورد، مدرك ديپلم و زير ديپلم و         
 ســرطان پــستان، در خــصوص ســابقه. از ديــپلم بودنــد

ــته و    2 ــت داش ــه مثب ــروه تاريخچ ــر دو گ ــد از ه درص
در زمينـه سـابقه     . درصد داراي تاريخچه منفي بودند    98

وجود سرطان در خانواده گروه كنتـرل ، خـواهر، مـادر،            
درصــد، 20خالـه، عمــه و يكـي از اقــوام ديگـر بترتيــب    

درصــد را بــه خــود 60 درصــد و 0درصــد،10درصــد،10
ه مـورد نيـز درصـدهاي فـوق         در گـرو  . اختصاص دادنـد  
درصـد و   50درصـد، 0درصـد، 0درصـد،   0بترتيب شـامل    

  .درصد بوده است50
 ان ـتـــدر خصوص علت انجام عكسبرداري يا معاينه پس

  

در گـروه   .توسط پزشك نتايج به صورت زير بـوده اسـت         
درصد  به ايـن دليـل كـه ايـن موضـوع را              1/42كنترل  

ن مـي   اـروشي مـوثر بـراي جلـوگيري از سـرطان پـست           
درصـد توصـيه پزشـك يـا اعـضاء گـروه            8/15 دانستند،

ــد ،   ــوان نمودن ــتي را عن ــساس  6/52بهداش ــد اح درص
 درصد آگاهي يافتن از     5/10تغييراتي در بافت پستان و      

موارد فوق جهـت گـروه      . طريق رسانه ها را ذكر نمودند     
 30درصـد و    65درصد،  30 درصد،30مورد نيز به ترتيب     

ذكر است بعضي از نمونه هاي      الزم به   ( درصد بوده است  
انجام عكـسبرداري يـا      مورد را دليل   پژوهش بيش از يك   

  ).  پستان توسط پزشك ثبت نموده اند معاينه
  ديگر نتـايج بيـانگر آن اسـت كـه در هريـك از گـروه                

 درصـد واحـدها، مـشكل بهداشـتي در          9كنترل و مورد    
 درصد آنها مـشكلي در ايـن   91رابطه با پستان داشته و     

هـاي     درصـد از نمونـه     20همچنـين   . ينه دارا نبودنـد   زم
گروه مورد قبـل از آمـوزش جهـت معاينـات كلينيكـي             

 58پستان مراجعه كرده در صورتي كه بعـد از آمـوزش            
در ضمن آزمون . درصد آنها در اين راستا مراجعه نمودند 

داري را بين مراجعـه بعـد از          دو ارتباط معني    آماري كاي 
ــوزش در  ــرل و مآم ــروه كنت ـــدو گ ــشـ ان داد ـــورد ن

)00/0=P) (1اره ـمـدول شـج(  
  

  
  توزيع فراواني مطلق و نسبي چگونگي مراجعه بعد از آموزش در دو گروه كنترل و مورد: 1جدول 

 

 گروه
)درصد(كنترل تعداد   چگونگي مراجعه بعد از آموزش   مورد)درصد(تعداد  

  بلي
 

23) 23(  58) 58(  

 خير
 

77) 77(  42) 42(  

 جمع
 

100) 100(  100) 100(  

 
X2 = 25/41    df= 1   P = 0.000 
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  بحث 
ريـزي صـحيح      توان با برنامه     مي  با توجه به نتايج حاصله     

آموزشي در سطح وسيع، مشكالت پـستان را بـه موقـع            
. تشخيص داده و از پيشرفت بيماري  جلوگيري نمـاييم         

سط مامون و زاپكا    در اين رابطه تحقيقي تقريباً مشابه تو      
 با هدف تعيين تأثير آموزش بـر افـزايش        1985در سال   

دفعات خودآزمـايي پـستان و ارتقـاء كيفيـت انجـام آن             
در اين بررسي پس از آموزش انجام       . صورت گرفته است  

 2 درصد، انجام ماهيانـه حـداقل        26پستان،   خودآزمايي
 درصـد افـزايش     22 درصد و كيفيت انجـام آن،        29بار،  
 است، در ضمن زنان گروه مورد در مقايسه با گروه           يافته

كنترل در ارتباط بـا خودآزمـايي پـستان بيـشتر بحـث             
اي فرخـي بـه       در يك مطالعـه مداخلـه     ). 8(اند    كرده  مي

مقايسه تأثير دو روش آموزش بر مهارت و رفتار مـادران           
شهرستان بوشهر پرداخته است و نتايج  حاصـله بيـانگر           

ران در گروهي كه توسط دختـران       آن بود كه مهارت ماد    
در موقع انجام معاينه پستان بيــش        خود آموزش ديدند  

  . از مادراني بود كه توسط مربي تحت تعليم قرار گرفتند
) آمـوزش توسـط دختـران     (همچنين مادران گـروه اول      

تـر و     معاينه را در طي سه ماه پيگيـري بـصورت مـداوم           
) ط مربـي  آمـوزش توسـ   (تر از مادران گـروه دوم           منظم

در اين زمينه پژوهشي نيز  توسط       ). 9(انجام داده بودند    
و همكاران تحت عنوان بررسي تأثير مـشاركت        » ونكي«

دختران دبيرستاني بر ميـزان مراقبـت از خـود زنـان در      
) . 10(مورد خودآزمايي پستان در تهران صورت گرفـت         

نيز در مطالعه خود  تأثير يك برنامه آموزشـي          » ليرمن«
 انجام خود آزمايي پستان، در زنان ميانسال و مسن          را بر 

اثر آموزش را در    »  وود«همچنين  ) . 11(سنجيده است   
 62ارتقاء مهارت و دانش انجـام خودآزمـايي پـستان در            

در ) . 12( سال تعيين نموده اسـت  60نفر از زنان باالي     
سه تحقيق اخير و مطالعات ديگر نتايجي مشابه بررسي         

  ).13( است حاضر بدست آمده
  نتيجه نهائي

هـاي     تحقيق حاضر و پژوهش     بنابراين با توجه به نتيجه    
رسـد بـا    قبلي به عمل آمده در اين زمينه، بـه نظـر مـي    

  وان در ـت ه پستان ميــمعاين آموزش صحيح در مـــورد

  

هاي بهداشتي آنها     اء رفتار ـــقـافزايش آگاهي زنان و ارت    
 در اجراي مـستمر و      مثبت برداشته،  ه گامي ـعــدر جام 

  .منظم برنامه غربالگري سرطان پستان نيز موفق گرديم
  سپاسگزاري

وج كـه   ــ از معاونت پژوهشي دانشگاه علوم پزشكي ياس      
ما را در انجام اين تحقيـق يـاري نمـوده و هزينـه هـاي         

ـ             ي ـمربوط به اين طرح را تقبل نمودنـد تـشكر و قدردان
  .  مي نماييم
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