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   مقدمه
از  يکيو ) ۱( ريو ماز علل مرگ يکيسرطان امروزه 

سرطان پستان ). ۲( است ين مشکالت جوامع بشريمهمتر
ن سرطان در زنان يترعيا و شايع دنين سرطان شايدوم

، سرطان ي، طبق گزارش سازمان بهداشت جهان)۳( است
 شوديهزار نفر در جهان م ۵۱۹انه سبب مرگ يپستان سال

 يهاسه با کشوريدر مقا يرانيسن ابتال در زنان ا). ۴(
 درصد۳۰ش از يسال کمتر است و ب ۱۰شرفته حدود يپ
ص زود هنگام، يتشخ ).۵( دارندسن سال  ۳۰ ريماران زيب
از سرطان  ير ناشيو مکاهش مرگ يتالش برا يربنايز

هنگام  پستان کشف زود ييو خودآزما )۶( پستان است
 ياار سادهيو روش بس) ۷( دهديش ميسرطان را افزا

 ۲۰قه وقت الزم دارد که ازيدق ۱۵-۲۰است که هر ماه فقط
-عادت ماهانه پستان يد در انتهايبا يبه بعد هر زن يسالگ

نه، يح معاينه کند، با آموختن روش صحيخود را معا يها
مار قابل يمتر توسط بيسانت ۱ يبه کوچک يهاتوده
پستان را  ييکه خودآزما يدر زنان). ۸( ص استيتشخ
م توسط خود يبدخ يهاتوده درصد۹۵انه انجام دهند، يماه

در  يرانيزنان ا درصد۷۰باً يتقر). ۹( گردديآنها کشف م
باشند که در يشرفته سرطان ميزمان مراجعه در مراحل پ

 ستياز عوامل درمان ساخته ن يط کار چندانين شرايا
 يشتريب يکه آگاه ياند زنانمطالعات نشان داده. )۱۰(

ن يا يشتريپستان دارند، با احتمال ب ييخودآزما یدرباره
از آنجا که ). ۱۱( دهنديح انجام ميآزمون را به طور صح

ر بگذارد و با يتواند بر عملکرد زنان تأثيم يداشتن آگاه
ان يلکرده خصوصاً دانشجوينکه قشر تحصيت به ايعنا

نده يکه در آ يابا توجه به حرفه يعلوم پزشک يهارشته
ان امر آموزش و يتوانند از متوليخواهند داشت، خود م

ص زود هنگام يجهت تشخ يخودمراقبت يج رفتارهايترو
و  مسألهن يت اين با توجه به اهميها باشند، بنابرايماريب

ان يت مطالعات صورت گرفته در گروه دانشجويمحدود
ن مطالعه بر آن شدند که ينه، پژوهشگران اين زميدر ا

، نگرش و عملکرد يآگاهزان ين مييبا هدف تع يپژوهش

ان دختر دانشگاه يپستان در دانشجو ييدر مورد خودآزما
له يوسنياهواز انجام دهند تا بدشاپور جندی يعلوم پزشک

 يسطح سالمت زنان جامعه گام یدر جهت حفظ و ارتقا
  .مؤثر برداشته باشند

  
  روش

 يباشد که بر رويم يفيتوص ياپژوهش حاضر مطالعه
سال، در حال  ۲۰دختر با سن حداقل  يدانشجو ۲۳۷
شاپور اهواز يجند يل در دانشگاه علوم پزشکيتحص

-طبقه يريگها با روش نمونهنمونه. صورت گرفته است

اهواز  يدانشگاه علوم پزشک يخوابگاها(يتصادف-يا
عات الزم، پس انتخاب و اطال) دهنديل ميطبقات را تشک

نامه، با يمعرف یئهربط و اراين ذوالاز کسب اجازه از مسؤ
ها ان در طبقات خوابگاهين دانشجوينامه در بع پرسشيتوز

ت از يدر دسترس و با کسب رضا يريگبه روش نمونه
 يآورپژوهش جهت شرکت در مطالعه، جمع يواحدها

از بر اساس فرمول و يمورد ن یتعداد حجم نمونه. ديگرد
نمونه در نفر محاسبه شد، تعداد  ۲۳۷با نظر مشاور آمار 

ت هدف يهر خوابگاه بسته به نسبت آنها در کل جمع
-ی محققنامهها پرسشداده يابزار گردآور. محاسبه شد

ک، عملکرد، ياالت دموگرافسؤ( بخش بود ۴ساخته در 
 سؤال۱۰ک، يدموگراف سؤال ۱۱شامل؛ ) ينگرش و آگاه

جهت سنجش  سؤال ۱۰نگرش و  سؤال۱۰عملکرد، 
نمره  ۱۰ زين ياز نظر سطح آگاه يبندرتبه يبرا. يآگاه

هر پاسخ ( کسب شده یداده شد و افراد با توجه به نمره
رده  ۳به ) ازياز و هر پاسخ غلط صفر امتيامت ۱ح يصح
و ) ۷تا  ۴ازيامت( ، متوسط)۴از کمتر از يامت( فيضع يآگاه

 ینحوه يدر بررس. م شدنديتقس) ۷ش از ياز بيامت( خوب
د افراد نسبت يعقا ینهيدر زم سؤال ۱۰ها از نگرش نمونه

ص زود هنگام يت آن در تشخيپستان و اهم ييبه خودآزما
ان خواسته شد تا يسرطان پستان استفاده شد و از دانشجو

کامالً موافقم، ( کرتيل يادرجه ۵اس ينظر خود را در مق



 ٧٥                                                                                                                                                           فياضی و همکاران

 

 
 ١٣٩٢ سال، ١ي رهم، شماچهاري علمي ـ پژوهشي جنتاشاپير، دورهدو ماهنامه 

http://journals.ajums.ac.ir/jentashapir 
 

ان کنند و يب) ندارم، مخالفم، کامالً مخالفم يموافقم، نظر
 يازات در دو گروه نگرش منفيمتا يبندپس از جمع

قرار ) ۳۰شتر ازياز بيامت( و نگرش مثبت) ۳۰تا  ۱۰ازيامت(
در  سؤال ۱۰ز در قالب يها نعملکرد نمونه يبررس. گرفتند
ها خواسته نامه مورد سنجش قرار گرفت و از نمونهپرسش

دهند يپستان را انجام م ييکه خودآزما يشد تا در صورت
-پاسخ دهند و افراد با توجه به نمرهن بخش يت اسؤاالبه 

از و هر پاسخ يک امتيح يهر پاسخ صح( کسب شده ی
، )۴از کمتر از يامت( في، به عملکرد ضع)ازيغلط صفر امت

) ۷ش از ياز بيامت( و عملکرد خوب) ۷تا  ۴از يامت(متوسط 
نامه به روش اعتبار محتوا پرسش ييروا. شدند يبندطبقه

 يعلم هیأت ياز اعضانفر  ۱۰ يق بررسياز طر
د قرار گرفت، ييمورد تأ ييو ماما يپرستار یدانشکده

 یز بر اساس اطالعات حاصل از مطالعهيآن ن ييايپا
 ينفر مورد سنجش قرار گرفت و آلفا ۲۰ يبر رو يمقدمات

افزار ها توسط نرمل دادهيه و تحليتجز. شد ۷۷/۰کرونباخ 
SPSS )يکا  و يفيتوص يآمار يها، روش)۱۹ ینسخه 

  .دو صورت گرفت
  
  جینتا

افراد مورد مطالعه  ين سنيانگيژوهش مپ يهاافتهيطبق 
 ۲۵ مجرد و) درصد۵/۸۹(نفر ۲۱۲. سال بود ۱۴/۳±۳۳/۲۳
) درصد۲/۴( نفر۱۰ .متأهل بودند) درصد۵/۱۰(نفر

 یدر بستگان درجه يپستان يماريب یان، سابقهيدانشجو
 يماريب یسابقهها ک از نمونهیچيه يول ،ک داشتندي

ان شامل؛ يل دانشجويتحص يهاتعداد سال. نداشتند يپستان
، درصد۳/۲۰، سومدرصد۳۰دوم ،درصد۹/۱۳سال اول 

 ، هفتمدرصد۴/۳، ششمدرصد۲/۴پنجم، درصد۶/۲۶چهارم 
تا ) درصد۲/۵۳( نفر ۱۲۶ها افتهيبر اساس . ، بوددرصد۷/۱

افت يپستان در ييخودآزمادر مورد  يبه حال آموزش رسم
نه به ين زميدر ا ين منبع اطالعاتيشتريب. نکرده بودند

، پرسنل )درصد۸/۲۲( ، دوستان)درصد۴/۳۸( ب کتابيترت
 دروس دانشگاه ،)درصد۱/۱۳( يدرمان يکز بهداشتمرا

 ۵/۵(و خانواده ) درصد۱/۱۰( ونيزي، تلو)درصد۱/۱۰(
  .بود) درصد
ها از نمونه) درصد۹/۴۳( نفر۱۰۴ که ج نشان دادينتا

 ۳۳متوسط و  يآگاه) درصد۲/۴۲( نفر ۱۰۰خوب،  يآگاه
 ۱۸۷ .ف داشتنديضع يز آگاهين) درصد۹/۱۳(نفر
پستان  ييان سن شروع خودآزمايدانشجو) درصد۹/۷۸(نفر
افراد در هنگام ) درصد۵۴( نفر ۱۲۸دانستند و فقط يرا م

ج يطبق نتا. کردنديز توجه مير بغل نيز یهيلمس به ناح
نگرش مثبت بودند و تنها  يدارا) درصد۳/۹۳( نفر ۲۲۱
 يزان آگاهين ميب. داشتند ينگرش منف) درصد۸/۶( نفر ۱۶

 يمعنادار يان با نوع نگرش آنها ارتباط آماريدانشجو
شتر، يب يافراد با آگاه يعني، )>۰۰۱/۰p( وجود داشت
  ).۱جدول شماره ( داشتند يترنگرش مثبت

را انجام  ييخودآزما) درصد۳/۴۷( نفر۱۱۲ن يهمچن
ان يدانشجو) درصد۷/۵۲( نفر۱۲۵دادند و فقط ينم

 نفر ۲۶ن تعداد فقط يدادند و از ايرا انجام م ييخودآزما
) درصد۶۴( نفر ۸۰عملکرد خوب،  يدارا) درصد۸/۲۰(

ز عملکرد ين) درصد۲/۱۵( نفر ۱۹عملکرد متوسط و 
زان عملکرد در دو گروه مجرد و ين ميب. ف داشتنديضع

، ) >۰۱/۰p( مشاهده شد معنادار ياختالف آمارمتأهل 
 عملکرد افراد متأهل از افراد مجرد بهتر بوده است يعني
  ).۲جدول شماره (

انگشت  ۳نه از نرمه يهنگام معا) درصد۴/۴۱( نفر ۹۸ 
ابتدا ) درصد۲/۳۹( نفر ۷۰کردند و فقط ياستفاده م يانيم

. کردنديها را مشاهده و سپس لمس مبافت پستان
زان عملکرد آنها يان با ميدانشجو يزان آگاهين، ميمچنه

ان با يدانشجو يعني، )>۰۰۱/۰p( داشت يمعنادارارتباط 
  ).۳جدول شماره ( داشتند يشتر عملکرد بهتريب يآگاه
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  و نگرش یزان آگاهیمورد پژوهش بر حسب م يواحدها یمطلق و نسب یع فراوانیتوز: 1جدول 

  
          

  
                                                                                          

 
      

  

  ت تاهل و عملکردیمورد پژوهش برحسب وضع يواحدها یمطلق و نسب یع فراوانیتوز: 2جدول 
 خوب متوسط فيضع ت تاهليوضع عملکرد

 درصد تعداد درصد تعداد درصد تعداد 

 ٤/١٧ ١٩ ٦٧ ٧٣ ٦/١٥ ١٧ مجرد

 ٨/٤٣ ٧ ٨/٤٣ ٧ ٥/١٢ ٢ متاهل

  
  یمورد پژوهش برحسب عملکرد و آگاه يواحدها یمطلق و نسب یع فراوانیتوز :3جدول 

 خوب متوسط فيضع  يآگاه عملکرد

 درصد تعداد درصد تعداد درصد تعداد  

 ٠ ٠ ١٠ ٨ ٠ ٠  فيضع

 ٨/٣ ١ ٨/٤٣ ٣٥ ٧/٧٣ ١٤  متوسط

 ٢/٩٦ ٢٥ ٣/٤٦ ٣٧ ٣/٢٦ ٥  خوب

 
  بحث

ر در يو ماز علل مهم مرگ يکياگرچه سرطان پستان 
شناخت به ن راه مبارزه با آن يو بهتر )۱۲( باشديزنان م

ن پژوهش فقط يدر ا يول) ۱۱( باشديع ميموقع و سر
از  درصد۲/۴۲خوب داشته و  يافراد آگاه درصد۹/۴۳

ف برخوردار يضع ياز آگاه درصد۹/۱۳متوسط و  يآگاه
در مورد ) ۱۳۸۵( و همکاران يبينق یج مطالعهينتا. بودند

و  درصد۶/۵۰ب يورزان شهرستان ماکو نشان داد به ترتبه
خوب و متوسط در مورد  يها از آگاهنمونه درصد۴/۴۹

 یدر مطالعه ).۹( پستان برخوردار بودند ييخودآزما
ز، يه نيجريدر ن )۲۰۰۹( و همکاران Akhigbe)( گبهيآخ
 ييدر مورد خودآزما ينييپا يها از آگاهنمونه درصد۴۵

حاضر تا حد  یج مطالعهينتا). ۱۳( پستان برخوردار بودند

-با مطالعات انجام شده در نقاط مختلف کشور هم ياديز

ما  یزنان جامعه يناکاف يدارد و نشانگر آگاه يخوان
ج يد، اما نتاباشيپستان م ييت خودآزماينسبت به اهم

در ) ۲۰۰۸( و همکاران) Carelli(ي کارل یمطالعه
افته است، نشان يتوسعه  يهاجمله کشورسائوپالو که از 

در مورد  ييباال يآگاه) درصد۹۰( ت زنانيداد اکثر
ن اختالف يد ايکه شا )۱۴( پستان داشتند ييخودآزما

ک کشور درحال ين علت باشد که کشور ما يبه ا يآگاه
ن يتر در امنسجم يهايزيراز به برنامهيتوسعه است و ن

     .نه دارديزم
ان نگرش مثبت و يدانشجو درصد۳/۹۳حاضر یدر مطالعه

و نگرش  ين آگاهيداشتند و ب ينگرش منف درصد۸/۶تنها 

 يمنف مثبت يآگاه نگرش

 درصد تعداد درصد تعداد

 ٩/٢١ ٧ ١/٧٨ ٢٥ فيضع

 ٩/٧ ٨ ١/٩٢ ٩٣ متوسط

 ١ ١ ٩٩ ١٠٣ خوب
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ن ي، همچن)>۰۰۱/۰p( مشاهده شد يدارامعن يارتباط آمار
 در )۲۰۰۷(و همکاران (Chioma) ومايچ یدر مطالعه

ن يه، بيجريبادان در نيان دختر دانشگاه اين دانشجويب
پستان با نگرش مثبت  ييدر مورد خودآزما يداشتن آگاه

در ). p)(۱۵>۰۱/۰( دده شيد يدر مورد آن ارتباط معنادار
ن يو همکاران در ا يز محمديکه توسط عز يامطالعه

ت معلم خواهران يان مرکز تربيان دانشجوينه در ميزم
افراد  درصد۹۰ يز به طور کليزنجان صورت گرفت ن

ن مطالعات با يا یکه همه) ۱۶( نگرش مثبت داشتند
عملکرد  یدر مورد نحوه. دارند يخوانپژوهش حاضر هم

را  ييها خودآزمانمونه درصد۷/۵۲فقط  ما یدر مطالعه
ت نامطلوب عملکرد در يدادند که نشانگر وضعيانجام م
    ورتيکارا یدر مطالعه. است يان علوم پزشکيدانشجو

) (Karayurtو همکاران )آموزان در مورد دانش) ۲۰۰۸
ن عملکرد يب يمعنادار يه، ارتباط آماريترک يرستانيدب

) p<)(۱۷ ۰۵/۰( وجود داشت يپستان و آگاه ييخودآزما
 يمعنادار يحاضر که ارتباط آمار یمطالعه یجهيکه با نت

) >۰۰۱/۰p( ها وجود داشتنمونه ين عملکرد و آگاهيب
ن عملکرد و يحاضر ب یدر مطالعه. دارد يخوانهم

 وجود داشت داد يت تأهل ارتباط معناداريوضع
)۰۱/۰p<(ز يل نيدادخواه و همکاران در اردب ی، در مطالعه
وجود  يت تأهل ارتباط معنادارين عملکرد و وضعيب

 پاويتويسات یدر مطالعه ).>۰۵/۰p( داشت
)Stivipawee( و همکاران )درصد۷۵وان يدر تا) ۲۰۰۹ 

سه با يدادند که در مقايپستان را انجام م ييزنان خودآزما
که در  يامطالعهدر ). ۱۸( شتر استيحاضر ب یمطالعه

 یوهيزنان ش درصد۹۸انجام شد،  ۱۹۹۷سال در کا يامر
پستان را  ینهيمعا درصد۵۸شناختند و يرا م ييخودآزما
رسد که عملکرد ين به نظر مي، بنابرا)۱۹( دادنديانجام م

نه کمتر از جوامع ذکر شده است ين زميزنان کشور ما در ا
الزم در کشورمان را نشان  يهان امر کمبود آموزشيو ا

 .دهديم

  
  يریگجهینت

 يکل يريگجهين نتيتوان به ايها مافتهيت به يبا عنا
علوم  يهاجوان در رشته یکردهليد که قشر تحصيرس

پستان  ييدر مورد خودآزما يکاف ياز آگاه يپزشک
ن يت عملکرد در اينکه، وضعيستند و مهمتر ايبرخوردار ن

شنهاد يلذا پ. ف استيان ضعيدر دانشجو يروش غربالگر
 يآموزش يهاها به انجام برنامهرشته یهيکل يشود برايم

 يهاان در قالب جلسهيدانشجو يمؤثر و توانمندساز
و  ييو ماما يپرستار يهادانشکده يبا همکار يآموزش
 . اقدام شود يپزشک

  
  یقدردان

 ي تحقيقات دانشجوييکميتهت ين پژوهش با حمايا
 شاپوريجند يدانشگاه علوم پزشک يمعاونت پژوهش

 یشماره به ييدانشجو يقاتياهواز در قالب طرح تحق
۸۹.s۹۰ ،اخالق انجام شده است و  یتهيبا موافقت کم
ن آن والؤن مقاله مراتب تشکر خود را از مسسندگاينو

  .دارنديمرکز ابراز م
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 (Short Communication) 
A study on Knowledge, Attitude And Practice Of Breast Self-

Examination Among Female Students In The Ahvaz University of 
Medical Sciences 

 

Sadigheh Fayazi 1, Mansoureh Aarabi 2*, Maryam Bagheri 2, Sayed Mahmoud Latifi 3,  
Ghazaleh Basiri 2 

 

 
Abstract 
Background: Breast cancer is the most common cancer in women and 
breast self-examination Due to simplicity, economical and efficiency 
is vital factor in Escalating the treatment and survival of Women 
involved with breast cancer. The purpose of this study was to 
investigate the knowledge, attitude and practice on breast self-
examination among the female students of Ahvaz Jundishapur 
University of Medical Sciences. 
Methods: A cross-sectional descriptive questionnaire study was 
conducted on 237 female students with at least 20 years old. The 
group sample was selected through stratified random method from 
Student dormitories’ of Ahvaz Jundishapur University of Medical 
Science. Data were analyzed using SPSS software (version 19). 
Descriptive statistics added chi-square test were used for analysis of 
categorical variables obtaining the consent and assuring the 
respondents of confidentiality of responses the investigating was 
developed. 
Results: The aimed groups of female students with average of 
23/33±3/14 hadg ood(14/9%), moderate(42/2%) and poor 
awareness(13/9%) respectivrly. The maximum score with 93/3% as 
positive and the minimum of 6/8% as negative attitude for sample 
grouped students were recorded for this study. Scores upon correlation 
revealed a significant correlation between knowledge and attitude 
(P<0.001). For the practice score; 52/7% of students had carried out 
self-examination. There was also a statistically significant relationship 
between practice and knowledge (P<0/001), Married couples practiced 
significantly better self examination than single ones (P<0/01). 
Conclusion: Results showed that despite their profession in the future, 
medical students had insufficient knowledge on breast self-
examination. The study highlights the necessitate for educational 
courses to create awareness on the subject of habitual breast cancer 
screening behavior and effective training sessions are required in 
collaboration with the Nursing-Midwifery and Medicine faculties.  
 
Keywords: Knowledge, Breast Self-Examination, Students, Practice, 
Attitude 
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