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نگرش و عملكرد زنان  الگوي اعتقاد بهداشتي بر دانش، بر  مبتنيتأثير آموزش

  هاي  علوم دارويي تهران در زمينه سرطان پستان و  شاغل در كارخانه

   انجام ماموگرافي              

  1 مينور لميعيان؛1اهللا غفراني پور ،فضل؛2 محمود محمودي؛* 1الدين نيكنامي شمس ؛1نيا عفت هاتف

  
 كيدهچ

با توجه به عدم شناخت علت سرطان پستان، تشخيص زودرس . استترين سرطان در بين زنان   شايع،سرطان پستان: زمينه

ارتقاء  بررسي تأثير آموزش بر ،هدف از اين مطالعه .ن ابزار، يك امر ضروري استتري عنوان دقيق بيماري به وسيله ماموگرافي به

  .نجام ماموگرافي استهاي دارويي تهران در زمينه سرطان پستان و ا ر كارخانهنگرش و عملكرد زنان شاغل د دانش،

اي مبتني بر الگوي اعتقاد بهداشتي را   هفته12 مطالعه حاضر از نوع مطالعات تجربي است كه تأثير يك برنامه آموزشي :ها روش

 يهاي داروي في زنان شاغل در كارخانهارتقاء ماموگرا خصوص سرطان پستان و با هدف بهبود عوامل نگرشي و شناختي در

 وسيله پرسشنامه و انجام مداخالت، آوري اطالعات به پس از جمع.  ارزيابي كرده است1378 در سال شهر تهران)  نفر220(

  .هاي آماري تجزيه و تحليل شد زمونشده سه ماه  پس از مداخله با استفاده از آ اطالعات استخراج 

شده  موانع درك دار افزايش و امتيازات متغيراصورت معن  ميانگين آگاهي و متغيرهاي نگرشي به،از مداخله پس :ها يافته

 .افي پس از مداخله آموزشي  استدهنده افزايش انجام  ماموگر همچنين نتايج نشان. ايي كاهش پيدا كرد مالحظه صورت قابل به

شود كه براي  صورت قابل قبولي عمل كرده و پيشنهاد مي  استفاده از مدل اعتقاد بهداشتي در ارتقاء ماموگرافي به:بحث

  . هاي مشابه مورد استفاده قرار گيرد مداخالت آموزشي جهت ارتقاء عملكرد ماموگرافي در نمونه

  تقاد بهداشتي، آموزش زنان شاغلماموگرافي، الگوي اع سرطان پستان، :ها كليدواژه
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  مقدمه
هر ساله بيش از يك ميليون مورد جديد سرطان پستان در           

 مـرگ  رصد هـزا شش از شود و بيش  دنيا تشخيص داده مي   

درصـد   22 ،اين سرطان  .افتد در اثر اين بيماري اتفاق مي     

 نسرطا ).1(اختصاص داده است   خود   ها را به   كل سرطان 

 تاسر سر در رشدرو به   پستان يك مشكل بهداشتي عمومي      

 ، حـال توسـعه اسـت      منـاطق در  وص در   خـص   به ،جهان

در هر سال افـزايش      درصد   5ميزان    آن به  كه بروز  طوري هب

ـ     ).2( استپيدا كرده    ر ناشـي از ايـن    نـسبت مـرگ و مي

 باالتر ازكـشورهاي    ، در كشورهاي درحال توسعه    بيماري

كه فقـط نيمـي از سـرطان          با وجود اين   .يافته است  توسعه

 در كشورهاي درحال   ،شده در جهان   پستان تشخيص داده  

  اما دوسوم  مرگ و ميرهاي ناشـي از ايـن           ،توسعه هست  

در مقابـل فـشار    .افتـد   اين كشورها اتفاق مـي بيماري در 

 توسـط پنجـاه و هـشتمين        ،افزايش سريع  سرطان پستان    

بـر روي    2005  مجمع سازمان جهاني بهداشت در سـال      

و هاي جامع كنترل سرطان پستان براي كاهش مرگ          برنامه

  ).3 (مير تأكيد شده است

ن است  آ حاكي از    WHO منتشره از سوي     هاي  گزارش

 ،كه ميزان مرگ ناشي از سرطان پـستان در دهـه حاضـر            

ترين سن مرگ و     شايع ).4(است  هاي گذشته    بيش از دهه  

مير ناشي از سرطان پستان در كشورهاي پيشرفته در سنين        

تـرين    اين در حالي است كه شـايع       ،بعد از يائسگي است   

جملـه   سن مرگ و مير در كشورهاي در حال توسـعه از           

 40-49 ين بين سـن  و تر از كشورهاي پيشرفته  پايين ،ايران

هـاي   كه در فواصل سال   اي   مطالعه). 6 و   5( سالگي است 

ــاتولوژي روي  در كرمانـــشاه 82-1379 ــات پـ گزارشـ

هاي پستان مبتال به سرطان انجام شده است ميانگين          نمونه

تـر از    را پـايين  ) 7/45±9(  بـه سـرطان پـستان      سني ابتال 

،  براساس نتايج اين پـژوهش     ،نشان داده غربي  كشورهاي  

 40يـر   زاز موارد سرطان پـستان در افـراد          درصد   35/34

 از   خـصوصاً  ،با افزايش سن   ).7( ه است شدسال گزارش   

 خطر ابتال به سـرطان پـستان بـاال         ، سالگي به بعد   30سن  

  ).9 و 8(رود  مي

 ، در ايـران   سـرطان  تمـامي مـوارد      ثبـت عدم   ليلد به

بـروز و مـرگ و ميرهـاي     توان در مورد ميزان شيوع،     نمي

 ميـزان   ايـن حـال،   بـا   . ناشي از آن اظهارنظر قطعي كـرد      

  مورد جديد  20،  صورت تقريبي  به ،ن پستان در ايران   طاسر

 ).10(زن در سال تخمين زده شده اسـت   100000در هر   

ساله پنج بيمارسـتان شـهر       دههاي پاتولوژي    گزارش برگه 

نـشان داد كـه      1364-75هـاي    تهران در فواصـل  سـال      

    بـين زنـان ايرانـي      ،ترين سن بروز سـرطان پـستان       شايع

  ،زنان ايراني نسبت به همتايان غربـي       واست   سال   49-40

  .)12 و 11 (شوند مبتال ميسال زودتر به سرطان پستان  ده

  كرد  جلوگيري توان از ايجاد سرطان پستان     نميگرچه  

افراد  درصد   90تشخيص زودرس، طول عمر بيش از     با  اما  

 مـاموگرافي و   )13(د  مبتال به اين سرطان باال خواهـد بـو        

بيماريابي و تشخيص سرطان پستان     عنوان بهترين روش     هب

كار برده  ه در بسياري از كشورهاي جهان ب     در مراحل اوليه  

  ).15 و 14(شود  مي

د سرطان پستان در ايـران و       باتوجه به روند رو به رش     

 ،مراجعه ديرهنگام مبتاليان در مراحـل پيـشرفته بيمـاري         

رفتـار   تأمل و پرداختن به اين مـشكل در جهـت ارتقـاء           

و مداخله از طريق به اجرا گذاشـتن        سرطان پستان    كنترل
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رفتـار كنتـرل    ). 16( ضروري اسـت     هاي تغيير رفتار   مدل

مـدل  ). 17(فتار پيچيـده و مخـتلط اسـت         سرطان يك ر  

ي كـه   يهـا  به سبب داشتن سـازه    تواند   مياعتقاد بهداشتي   

دهـد، در   ابعاد مهم تغيير در رفتار را مورد توجه قرار مـي    

 ارتقاء رفتار كنترل سرطان پستان مورد استفاده قرار گيـرد         

  ).19 و 18(

الگوي اعتقاد بهداشتي كه در اين مطالعه مورد استفاده         

هــاي حــساسيت ازهقــرار گرفتــه اســت، دربردارنــده ســ

 3شـده  منافع درك  ،2هشد شدت يا جديت درك    ،1شده درك

 يكي از اولـين     ، الگوي ذكرشده  . است 4شده موانع درك و  

هـاي علـوم رفتـاري بـراي         است كه از تئوري    الگوهايي

طـور   هبررسي مشكالت مرتبط با سالمت استفاده كرده و ب        

ده  كار بر  هوسيعي براي توضيح رفتاركنترل سرطان پستان ب      

واريـانس در    درصد   47اين الگو تا     ).21-22( شده است 

 ).23( دهـد  رفتار كنترل سـرطان پـستان را توضـيح مـي          

شـده   عرضـه  الگوي اعتقـاد بهداشـتي    چارچوب مفهومي   

 يكـي از    ، براي پنج دهـه    1950 لاياو در 5هوچبامتوسط  

صورت گـسترده    كه به بينانه بود    هاي توضيحي و پيش   الگو

ريـزي آمـوزش بهداشـت در جهـت          رنامهعنوان ابزار ب   به

جملـه سـرطان      از ،رفتار هاي پيـشگيري    ارتقاء تبعيت از  

  .)25 و 24( پستان استفاده شده است

ـ  اينبا توجه به     در خـصوص    اي  مطالعـه  تـاكنون    هك

 كـه در    يارتقاء رفتار ماموگرافي در جامعـه زنـان شـاغل         

  انجـام نـشده    برنـد  سر مـي   ه ابتال به سرطان پستان ب     نسني

  مبتنـي  تأثير آموزش  مطالعه حاضر با هدف بررسي       ،است

نگرش و عملكرد زنان     برالگوي اعتقاد بهداشتي بر دانش،    

هـاي علـوم دارويـي تهـران در زمينـه       شاغل در كارخانه  

          .  انجام شدسرطان پستان و انجام ماموگرافي

  

 ها مواد و روش

 12مـدت     تجربي است كـه بـه      اي   ه مطالع ،پژوهش حاضر 

هاي علـوم دارويـي       ل در كارخانه  غهفته بر روي زنان شا    

 ،از ميـان جامعـه مـورد مطالعـه         .شهر تهران انجـام شـد     

و تـوان   درصـد    95 نفر با اطمينان     110ايي به حجم     نمونه

ي گـروه   ابر  مورد و به همين تعداد      براي گروه  درصد   90

معيارهاي ورود بـه مطالعـه عبـارت     . شاهد انتخاب شدند  

 ، عدم ابتال به سرطان پستان،6 سال به باال35 سن   :بودند از 

  عدم انجام بيوپسي از پستان، عدم ابتال بستگان درجه يك         

   .و دختر به سرطان پستان خواهر  مادر،انندآنان م

بين  ابتدا از    .روش تصادفي انجام گرفت    گيري به  نمونه

موجـود در شـهر      داراي شاغلين زن     هاي دارويي  كارخانه

ادي كارخانه براي گـروه مداخلـه و تعـدادي           تعد ،تهران

ها براساس   از بين آن  بعد   .براي گروه شاهد انتخاب شدند    

 ،معيارهاي ورود به مطالعه، متناسب بـا تعـدادكل نمونـه          

هاي آزمون و شاهد انتخـاب       كننده در گروه   ركتاشمافراد  

   روهـو افراد گ انهـ افراد گروه آزمون در يك كارخ.شدند

1. Perceived Susceptibility    2. Perceived Severity 

3. Perceived Benefits    4. Perceived Barriers 

5. Hochbaum 

 سن ابتال بـه  ،شده در ايران   كه مطالعات انجام   و با توجه به اين    ) 50(است   گزارش شده    45-50 ، سن ابتال زنان در كشورهاي غربي      ،شده انجام براساس مطالعات . 6

  .شود  تخمين زده مي35-40د سن ابتال به سرطان پستان در زنان ايراني ان هان را ده سال زودتر از زنان كشورهاي غربي گزارش كردسرطان پست
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آوري و مورد ارزيابي قـرار       شاهد در كارخانه ديگر جمع    

گروه شاهد از نظر سن، عـدم ابـتال بـه سـرطان              .گرفتند

  . شدند 1ي فرديزسا  همسان،پستان با گروه آزمون

ايـي صـورت     وسيله پرسشنامه  آوري اطالعات به   جمع

گرفت كه در طراحـي آن ضـمن اسـتفاده از پرسـشنامه              

 12به صـالحديد     تناسب نوع فرهنگ  و      به ،معتبر چمپيون 

ي و ينظر در جهت روايـي محتـوا    نفر متخصص و صاحب   

پرسـشنامه  ابتـدا    . مواردي به آن اضافه يا كم شد       ،صوري

زبـان  فر مسلط به زبان انگليـسي، بـه        چمپيون توسط دو ن   

اين ترجمه فارسي جهت تعيين ميـزان    . ترجمه شد  فارسي

 ترجمـه  روشمطابقت آن با پرسشنامه اصلي با استفاده از    

 برگردانـده   يشناس بـه انگليـس     نفر زبان   توسط دو  ،مجدد

آزمون -آزمون با روش ين پرسشنامه   همچنين پايايي ا  . شد

ي درونـي بـراي مقيـاس       و همـسان  درصد بود    95مجدد  

 نفر زن شاغل بـا ضـريب آلفـاي          50نگرش با استفاده از     

  . تأييد گرديد درصد 80باخ  كرون

 سؤال بود، كه از ايـن تعـداد         47پرسشنامه مشتمل بر    

 سـؤال   15 شناختي، جمعيت اطالعات    سؤال مربوط به   12

بـا   سـؤال در ارتبـاط       3 در ارتباط بـا دانـش و آگـاهي،        

ــا شــدت 3 شــده، حــساسيت درك ــاط ب  ســؤال در ارتب

 10 شـده و    سؤال در ارتباط بـا منـافع درك        4 شده، درك

الت اسـؤ پاسـخ   .شده بـود  سؤال در ارتباط با موانع درك  

منـافع، موانـع و شـدت       و  شده   مربوط به حساسيت درك   

 مخالفم  ايي ليكرت از كامالً    صورت پنج گزينه   شده به  درك

روايـي و   تعيين  از  ابزار مربوطه پس    . بود موافقم   تا كامالً 

  اي ـه هـ براي هر يك از نمون،پايايي قبل و بعد از مداخله

  . تكميل گرديد، در دو گروه آزمون و شاهد،مورد مطالعه

قبـل از   بـه ايـن صـورت بـود كـه           روش انجام كار    

 طراحـي برنامـه     بـراي  محققـان اطالعـات الزم       ،مداخله

ون آزم  هر دو گروه از آموزشي را توسط پرسشنامه مذكور    

 آوري اطالعـات،    پـس از جمـع     .دست آوردند  هو كنترل ب  

  .ها صورت گرفت آناليز بر روي آن

آمده از مرحله    دست همداخله آموزشي براساس نتايج ب    

  به ايـن منظـور   .طراحي شدها  قبل از مداخله و تحليل آن     

يك برنامه آموزشي با هدف مـشخص و محتـواي علمـي           

بـا هـدف و محتـوا       و تهيه مواد آموزشي متناسـب        معتبر

صـورت   برنامه آموزشي براي گروه آزمون به     . طراحي شد 

ــستقيم  ــخنراني،و م ــتفاده از روش س ــا اس ــاي  روش ب ه

 بحـث  وم با پرسـش و پاسـخ       وأسازي ت  مشاركتي و فعال  

نمونـه واجـد شـرايط       110 ابتدا .گروهي، صورت گرفت  

 نفره تقـسيم شـدند و بـراي هـر          گروه يازده  مطالعه به ده  

 دو   ،هاي مختلف شـركت     هماهنگي مديران بخش   با،  گروه

 ،در جلـسه اول   . اي آموزشـي اجـرا شـد        دقيقه 60جلسه  

تعريـف بيمـاري    مطـالبي در مـورد       حدود پانزده دقيقـه   

ـ بيـشتر، عال   افراد در معـرض خطـر      سرطان، م  اوليـه و   ي

چگونگي مستعد بودن همـه زنـان بـراي       س بيماري، ردير

جسمي و مرگ و     حي،شدت و عواقب رو    ابتال به بيماري،  

هاي تـشخيص و درمـان آن           روشبيماري و   از  ناشي  مير  

و فيلم و پرسش و پاسـخ توسـط          همراه با نمايش اساليد   

اسـتاديار مركــز    ومتخـصص جراحــي عمـومي  پزشـك  

 40 حـدود  بعـد از آن در   بيـان شـد و   هاي پستان  بيماري

  ورد ـافراد گروه از تجاربشان در م رظن دقيقه بحث و تبادل
 
1. Individual matching 
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مشكالت ايجاد شـده     افراد آشناي مبتال به سرطان پستان،     

ايـن   .عمـل آمـد    ه ب ،در زندگي آنان و سرانجام اين افراد      

روش در ايجاد انگيزه براي شركت فعـال در آمـوزش و            

 منافع و ،در جلسه دوم. درك موقعيت آنان بسيار مؤثر بود

 ،ي و تـشخيص زودرس    فوايد حاصل از انجام مـاموگراف     

توضيح داده شد، همچنـين تمـام عـواملي كـه از طـرف               

اجـراي مـاموگرافي     عنوان موانعي در   كنندگان به  مشاركت

مطرح بود از قبيل باورهاي غلط و رايج در جامعه راجـع            

خطرنـاك بـودن اشـعه مـاموگرافي و يـا           (به ماموگرافي   

 ،عـالوه بـر ايـن     .  توضـيح داده شـد     )آندردناك بـودن    

هاي تشخيص زودرس بيمـاري سـرطان پـستان از           روش

معاينه پستان توسـط پزشـك و        جمله خودآزمايي پستان،  

باالخره نمايش مراحل انجام مـاموگرافي توسـط فـيلم و           

 دقيقـه    40مـدت    دنبـال آن بـه      به .نمايش داده شد  اساليد  

مـاموگرافي را انجـام      قـبالً بحث و تبادل  بين افرادي كه        

. گرفـت  نجام نـداده بودنـد صـورت      هايي كه ا   داده و آن  

تئــوري آموزشــي بزرگــساالن كــه بحــث و بــه باتوجــه 

دانـد،   نطر آزادانه دوطرفه را از ملزومات آموزش مي        تبادل

ايي در ايجاد نگرش مثبـت       اين روش توانست تأثير عمده    

انجــام  نــسبت بــه تــشخيص زودرس ســرطان پــستان و

خيص عنوان روشي دقيق و سـودمند در تـش         ماموگرافي به 

بــه روش آمــوزش  همچنــين. ايـن بيمــاري ايجــاد كنـد  

كتابچـه و   يـك    صورت در اختيار قرار دادن     غيرمستقيم به 

 كه دربردارنده اطالعات    ساخته  محقق دو پمفلت آموزشي  

هـاي   روش  تشخيص بيمـاري سـرطان پـستان،   برايالزم  

ـ    تشخيص زودرس بيماري،   عنـوان   هشناخت ماموگرافي ب

 درس بيماري سرطان پستان،   ترين روش تشخيص زو    دقيق

روش انجام ماموگرافي و فواصل زماني انجام مـاموگرافي        

با توجه به گروه سـني، در اختيـار  تمـامي افـراد گـروه                

 در مورد گروه كنترل هـيچ مداخلـه         . قرار داده شد   آزمون

  .عمل نيامد هآموزشي ب

به  ماه بعد از مداخله   سه تأثير مداخله بر روي عملكرد،    

مجدد پرسشنامه بـه هـر دو گـروه آزمـون و            ه  ياراروش  

 .گيري شد   اندازه كنترل و دريافت گواهي انجام ماموگرافي     

شـده بـا اسـتفاده از     آوري هـاي جمـع   در اين مطالعه داده   

 براساس  . مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت      SPSS افزار نرم

هـاي   آزمـون  ها در هر گروه و در هر مرحلـه از         رنوع متغي 

 ناپارامتريـك اي  ه  آزمون  و مستقلي و   جتي زو  پارامتريك

  بـراي تجزيـه و     ويتنـي  ويلكاكسون و مـن    ر،يكاي اسكو 

  .ها استفاده شد تحليل داده

  

  ها يافته
آزمون آماري كاي اسكوير بين گروه آزمون و گروه         نتايج  

تحـصيالت و    سطح درآمد،  شاهد براي وضعيت ازدواج،   

نـين  همچ ).1 جـدول ( اختالف معناداري نشان نداد      ،سن

 اخـتالف   ،ويتنـي  هاي آمـاري تـي مـستقل و مـن          آزمون

داري را قبل از مداخله بين دو گروه آزمـون و شـاهد    امعن

 انجام مـاموگرافي،   دانش،(از نظر متغيرهاي اصلي تحقيق      

شـده و    منافع درك  شده، شدت درك  شده، حساسيت درك 

 بنـابراين دو     .)3 و 2 جـدول ( نشان نداد ) شده موانع درك 

آزمـون   ظر متغيرهاي ذكرشـده در مرحلـه پـيش    گروه از ن  

  . بودندن ساهم

بين ميانگين نمرات دانش، راجع بـه بيمـاري سـرطان       

  د از مداخله اختالفـل و بعـقب، ونـ در گروه آزم،پستان
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 شـناختي  جمعيـت توزيع فراواني مطلق و نسبي مشخـصات         -1جدول

  زنان شاغل در دو گروه آزمون و شاهد قبل از مداخله

  وضعيت  متغير  ها گروه

  شاهد  آزمون

P 

  سن  70)6/58(  61)5/55(  44-35

45≥  )5/44(49  )4/41(40  

63/0  

ــزان   72)8/65(  73)4/66(  >تومان400000 ميـ

  28)2/34(  37)6/33(  <تومان400000  درآمد

55/0  

وضعيت   33)6/30(  37)6/33(  مجرد

  77)4/69(  73)4/66(  متأهل  تأهل

27/0  

ــطح   68)12/62(  70)6/63(  مزيرديپل سـ

  42)8/37(  40)4/36(  باالي ديپلم  سواد

16/0  

اما اين اختالف بين ميانگين قبـل و       د،رداري وجود دا  امعن

همچنـين بـين ميـانگين       .دار نيـست  امعن بعد گروه شاهد  

منـافع   شـده،  شـدت درك   شـده،  نمرات حـساسيت درك   

 بعد از   شده در گروه آزمون قبل و      شده و موانع درك    درك

 در حالي كه اين     شتداري وجود دا  ا اختالف معن  ،لهخمدا

بعد گروه شاهد در مـورد هـر   و اختالف بين ميانگين قبل     

 شـده،  شـدت درك   شده، يك از متغيرهاي حساسيت درك    

نتـايج  ). 2 جدول( دار نيست اشده معن  منافع و موانع درك   

آزمون ويلكاكسون در بررسي بـر روي رفتـار          حاصل از 

هـا   از مداخله در هر كدام از گـروه       ماموگرافي قبل و بعد     

 اختالف معناداري بين قبـل      ،نشان داد كه در گروه آزمون     

و بعد از مداخله وجود دارد و در گروه شاهد كه به روش    

  هـگونه آموزشي را بر پاي ديدند و هيچ  آموزش مي،معمول

  

  وه آزمون و شاهد ميانگين نمرات متغيرهاي مورد مطالعه قبل و بعد از مداخله در گر-2جدول 

 P  بعد از مداخله  قبل از مداخله  تعداد  گروه  متغير

 * 000/0  64/9±95/3  55/6 ±85/3  110  آزمون
  آگاهي

  68/0  95/6±74/2  83/6±91/2  110  شاهد

  * 000/0  83/7±54/1  95/4±69/1  110  آزمون
  شده حساسيت درك

  56/0  32/5±62/1  23/5±78/1  110  شاهد

  * 000/0  03/16±41/4  33/13±08/3  110  آزمون
  شده شدت درك

  67/0  38/13±46/3  51/13±36/3  110  شاهد

  *000/0  85/18±80/1  10/17± 40/2  110  آزمون
  شده منافع درك

  60/0  30/17±09/2  31/17±35/2  110  شاهد

  *000/0  58/18±32/5  90/21±34/6  110  آزمون
  شده موانع درك

  69/0  23/23±89/5  60/23±51/8  110  شاهد

   *000/0  %70)77(  %7/12)14(  110  آزمون
  انجام ماموگرافي

  83/0  %9/9)11(  %2/7)8(  110  شاهد

 .اختالف معنادار است *
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مدل اعتقاد بهداشـتي دريافـت نكـرده بودنـد، اخـتالف            

 جـدول (شت  وجود ندا از مرحله   داري بين قبل و بعد      امعن

2. (  

 بر اساس نتايج مربوط به مقايسه دوگروه تحت مطالعه        

از نظر متغيرهاي مـورد بررسـي قبـل و بعـد از مداخلـه               

شاهد در قبل    هاي آزمون و   ميانگين دانش گروه   آموزشي،

 اخـتالف  ،از مداخله بـا اسـتفاده از آزمـون تـي مـستقل         

ـ    امعن مـا پـس از مداخلـه آموزشـي،         ا دادداري را نشان ن

ـ   ،ميانگين دانش در بين دو گروه      . داشـت  دارا اختالف معن

شده در   يانگين نمرات نگرش موانع درك    متفاوت  همچنين  

داري را نشان نـداد     ا اختالف معن  ،دو گروه قبل از مداخله    

ـ   ،كه بعد از مداخله    درحالي  ودار بـود  ا ايـن اخـتالف معن

شده در گروه آزمون نسبت بـه        ميانگين نمرات موانع درك   

مقايـسه   .ايي پيدا كرد   مالحظه بلا كاهش ق  ،قبل از مداخله  

حساسيت  شامل   ،يرهاي نگرشي پژوهش  ميانگين ديگر متغ  

 زشده با استفاده ا شدت درك  و   شده منافع درك  شده، درك

آزمون تي مستقل نشان داد كه ميانگين اين متغيرها در بعد      

 مقايـسه   .كنـد  داري پيدا مي  ااز مداخله با هم اختالف معن     

ميانگين انجام رفتار ماموگرافي قبـل از مداخلـه بـين دو            

ـ  اخت ،گروه آزمون و شاهد     ،داري را نـشان نـداد     االف معن

ـ م ،كه اين اخـتالف بعـد از مداخلـه         درحالي د بـو دار  اعن

  ).3 جدول(
  

 شاهد قبل و بعد از مداخله          ميانگين نمرات متغيرهاي مورد مطالعه گروه آزمون با-3جدول

 P  آزمون  شاهد  تعداد  گروه  متغير

  آگاهي 53/0  83/6± 91/2  55/6±85/3  110  قبل

   *000/0  64/9± 95/3  95/6±74/2  110  دبع

  شده حساسيت درك  11/0  23/5 ± 78/1  95/4±69/1  110  قبل

  *000/0  83/7±  54/1  32/5±62/1  110  بعد

  شده شدت درك  68/0  51/13 ± 36/3  33/13±08/3  110  قبل

   *000/0  03/16± 41/4  38/13±46/3  110  بعد

  شده منافع درك  52/0  31/17 ±  2 /35  10/17±40/2  110  قبل

   *000/0  85/18±80/1  30/17±09/2  110  بعد

  شده موانع درك  09/0  60/23±51/8  90/21±34/6  110  قبل

   *000/0  58/18±32/5  23/23±89/5  110  بعد

  انجام ماموگرافي  17/0  14%) 7/12(  8%) 2/7(  110  قبل

   *000/0  77%) 70(  11%) 9/9(  110  بعد

 اختالف معنادار است *
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  حثب
 اولين مطالعـه بـر روي زنـان    ،مطالعه حاضر در نوع خود    

افـزايش  منظـور     انجام مداخله به   .استشاغل در كارخانه    

نقـش   ، سـرطان پـستان    كنتـرل پيروي از اصول راهنماي     

 مير كاهش مرگ وو در كشف زودرس اين بيماري      مهمي  

براي مداخله مـؤثر در زمينـه       . كرده است ايفا  آن   ناشي از 

 داشتن يـك مـدل كـارا و         ،رطان پستان كشف زودرس س  

 .مفيد براي تغيير رفتار از اولويت خاصي برخوردار است

هاي جـاري آمـوزش، بـدون اسـتفاده از مـدل              روش

شود و شامل سخنراني، مشاوره، استفاده       آموزشي اجرا مي  

هـا تنهـا     ايـن روش  . د چاپي است  راز پمفلت و ساير موا    

 اساسـاً بـه باورهـا و    كند و اطالعات را به افراد منتقل مي    

ها نسبت به رفتار مورد نظر و موانعي كه بـر            اعتقادات آن 

نتـايج  . سر راه انجام رفتار وجـود دارد، نـوجهي نـدارد          

هـاي   ر مقايـسه بـا روش  كـه د   نـشان داد  حاضر  پژوهش  

باعـث  آموزش بر اساس مـدل اعتقـاد بهداشـتي           ،جاري

ارتقاء بيشتر رفتار از طريق تغيير باورهاي منفي نسبت بـه           

ها به باورهاي مثبت     آن شده بهداشتي و تبديل    رفتار توصيه 

 .شود ميكند،    انگيزه قوي ايجاد مي     و كه براي انجام رفتار   

شناسـي و    مدل اعتقادات بهداشتي بـر پايـه اصـول روان         

  . شود پياده مياعتقادات افراد نسبت به رفتارهاي مورد نظر 

كه  نتايج مطالعه حاضر در مقايسه با  مطالعات همتراز        

ها بوده از ميزان     هاي جاري و يا ساير مدل      بر اساس روش  

ــت  ــوردار اس ــشتري برخ ــت بي ــايج . موفقي ــاس نت براس

 7/12 انجام مـاموگرافي از      ،آمده از مطالعه حاضر    دست هب

 بعـد از     درصـد    70قبل از مداخله آموزشـي بـه        درصد  

هاي  مشابه يافته اين نتيجه    .كرده است داخله افزايش پيدا    م

ـ هـا    آن ،)26( كوفسكي و همكاران اسـت    را ان انجـام   زمي

 درصــد 64 ،ايـي  مـاموگرافي را بعـد از مــشاوره مكاتبـه   

با مطالعه ميچيلـوتي    نتايج پژوهش حاضر    . گزارش كردند 

 انجام گرفت نيـز     بر روي زنان كاروليناي شمالي     كه   )27(

ميزان عملكرد مـاموگرافي     در اين مطالعه نيز     . تمشابه اس 

صـورت    بعـد از مداخلـه آموزشـي بـه         ،در گروه آزمون  

.  درصـد بـود    8/19 ،گروه شاهد در   درصد و  33،  مشاوره

مطالعه هان و همكارانش    پژوهش حاضر با    نتايج  همچنين  

مـاه بعـد از      كه ميزان افزايش انجام مـاموگرافي را شـش        

كـه   ) 29( لميعيـان مطالعـه     و )28(  درصد 9/31،  مداخله

 ،ميزان انجام ماموگرافي در گروه آزمون را پس از مداخله         

  .  درصد گزارش كردند مشابه است5/72

نتايج اين مطالعه در خصوص تأثير مداخله آموزشـي         

 مطالعه چمپيون و همكـارانش     با   بر ارتقاء دانش و آگاهي    

ز داري را بـين دانـش قبـل و بعـد ا           اكه تفاوت معن  ) 30(

. مـشابه اسـت    آموزش در گروه آزمون مـشاهده كردنـد       

 براي توسعه يك برنامه آموزشـي       ،فند همچنين مطالعه گل  

كـه  نـشان داد     ،در زمينه سرطان پـستان در محـيط كـار         

ميانگين نمرات دانش زنان شاغل در بعد از مداخله نسبت          

  .)31(داري پيدا كرده است     ابه قبل از مداخله افزايش معن     

ايمر و گليزاد نيز بين آگاهي و دانش قبل و بعد           ر شيرازي،

داري ا اختالف معن  ،از مداخله آموزشي براي سرطان پستان     

 تحقيـق حاضـر بـه همـراه         .)32-34(كردنـد   گزارش  را  

دهند كه با مداخلـه آموزشـي        هاي ديگر نشان مي    پژوهش

توان سطح آگاهي زنان را نسبت بـه بيمـاري            مي ،مناسب

 .ي تـشخيص زودرس افـزايش داد      ها سرطان پستان و راه   

تـوان گفـت فـراهم كـردن          مي ،زاده براساس مطالعه كريم  
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 قبـل از عمـل    ،براي افراد  ،هاي مناسب  اطالعات و آگاهي  

هـت انجـام عمـل    جروش مناسبي براي كمك به آنان در  

  ).34( است

دار شـدن اخـتالف     ا معن ،هاي اين مطالعه   از ديگر يافته  

طوري   بود به  د از آموزش  ميانگين نمرات نگرش  قبل و بع      

 خـود را    ، بعد از مداخله آموزشـي     ، افراد گروه آزمون   كه

بيشتر از افراد گـروه شـاهد در معـرض خطـر احـساس              

و درك بيشتري نسبت به شدت و جـدي بـودن          كردند مي

سازمان جهاني بهداشـت    . دداشتناين خطر و عوارض آن      

 گيـري ادراك مـردم از      كند كه  شكل    در گزارشي بيان مي   

 براسـاس اطالعـات انبـوهي اسـت كـه در مـورد              ،خطر

 اعتقـاد   ، همچنـين پنـدر    .دنكن هاي خطر دريافت مي    عامل

 رابطه معناداري با رفتار و      ،درك و دريافت خطر   كه  دارد  

  ،شــده در راســتاي نظــرات مطــرح). 35( تــداوم آن دارد

تأثير مثبت آموزش بر پايـه مـدل اعتقـاد         ،پژوهش حاضر 

و به دنبـال آن     شده   ايش حساسيت درك  افزبر  بهداشتي را   

. دهـد  مون نشان مي  زدر گروه آ  را  ارتقاء انجام ماموگرافي    

 كانس و همكاران   ،)36(يت  البا نتايج مطالعه     ها يافتهاين  

 )39(بايلي و همكـاران      و )38(  روتلج و همكاران   ،)37(

دار شدن  ا معن ،اين مطالعه  هاي ديگر  از يافته  .مطابقت دارد 

شـده قبـل و بعـد از     ات ميانگين منـافع درك اختالف نمر 

طوركه پنـدر اعتقـاد      همان .استدر گروه آزمون    آموزش  

رابطــه  شــده نـسبت بــه يـك رفتــار،   دارد كـارايي درك 

 رايمر در مطالعـه خـود    .كند داري با آن رفتار پيدا مي     امعن

سـر   ه زن كه در سنين ابتال به سرطان پستان ب         500بر روي   

دراك توانــايي مــاموگرافي در كــه ادريافــت بردنــد  مــي

تشخيص سرطان پستان، رابطه مستقيمي با اقدام شـخص         

آمده از اين مطالعه     دست هنتيجه ب  ).40(به ماموگرافي دارد    

دهنده تأثير آموزش     نشان ،شده در زمينه متغير  منافع درك     

در ايجاد نگرش مثبت نسبت به كارايي ماموگرافي و بـاال           

 آن است اين يافتـه     هاي    منفعت  نسبت به  ،بردن درك افراد  

ــات  ــايج مطالع ــتاي نت ــت در راس ــي اس . )42 و 41(قبل

آمده از اين مطالعه نـشان داد بـين          دست ههمچنين نتايج ب  

بعد از   قبل و گروه آزمون   شده   ميانگين نمرات موانع درك   

مـشابه   ايـن يافتـه      ،دار وجود دارد  ا اختالف معن  ،آموزش

ررسـي اثـرات برنامـه      كـه بـراي ب     است   ايي نتايج مطالعه 

آموزشي بـر روي دانـش و عقايـد  زنـان اسـپانيايي در               

 در ايـن  ،)43( خصوص بيماري سرطان پستان انجام شـد   

داري بين قبل و بعد از مداخله در        نااختالف مع مطالعه نيز   

مطالعات متعدد   . گزارش شده است   شده متغير موانع درك  

ـ    كه  ند  ا هبيان كرد  اموگرافي عوامل زيادي در عدم انجـام م

كه در مطالعه حاضـر     از جمله موانع شايع     . دخالت دارند 

تـرس از   ترس از وجود توده سرطاني،  نيز نشان داده شد،     

،  ترس از خطرناك بودن اشـعه      دردناك بودن ماموگرافي،  

 عدم اطالع از مراكـز انجـام مـاموگرافي و           ،نداشنن وقت 

 بـا   مطالعـه حاضـر    در. اسـت چگونگي انجام ماموگرافي    

 بـه   ،پوشش قراردادن اين موانـع    تحت   ش مناسب و  آموز

 انجـام مـاموگرافي و بـه        تصوير كشيدن چگونگي فرآيند   

 بـين افـرادي كـه       ،اين موانـع  گذاشتن  بحث و تبادل نطر     

ه كه انجـام نـداد    كساني  و  ه بودند   ماموگرافي را انجام داد   

دار ميـانگين نمـرات موانـع       شـاهد كـاهش معنـا     ،  ندبود

. ز مداخله در گروه آزمون بوديم     شده نسبت به قبل ا     درك

 تأييدي بـر    ،شده انيهاي ب  وهشژاين نتيجه و نتايج ساير پ     

 ،توان براساس مدل اعتقاد بهداشـتي      اين نكته است كه مي    
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 موانع انجام ماموگرافي را در جامعه مورد پـژوهش خـود          

 سـعي در از ، هـاي مناسـب   با استفاده از آموزشكشف و  

وسيله شرايط الزم براي ارتقاء      ها كرد تا بدين    بين بردن آن  

  .رفتار ماموگرافي فراهم شود

  
  گيري نتيجه

نسبت نامناسب  بهبود سطح دانش و تغيير عقايد و نگرش         

ـ  ،آنتشخيص  هاي   به سرطان پستان و روش     خـصوص   ه ب

انجام ماموگرافي زنان    عوامل مهمي در ارتقاء    ماموگرافي،

 بهداشـتي    مدل اعتقاد  .ودهاي دارويي ب   شاغل در كارخانه  

 اهميـت عقايـد اشـخاص    ،مورد استفاده در ايـن تحقيـق    

شده را نسبت بـه      نسبت به بهداشت و منافع و موانع درك       

تغييـرات در دانـش و   . دهـد  يك رفتار پيشگيري نشان مي 

گيري قـسمتي از يـك        هميشه منجر به شكل     تقريباً ،عقايد

نتايج حاصـل از    . برنامه جامع ارتقاء بهداشت خواهد شد     

مطالعه نشان داد كه آموزش بر پايـه الگـوي اعتقـاد            اين  

هـــا و عقايـــد  بهداشـــتي كـــه دربردارنـــده نگـــرش

تواند در جهت ارتقاء رفتار و       مياست،  كنندگان   مشاركت

 بسيار مفيد عمل كرده و مـؤثر واقـع          ،عملكرد ماموگرافي 

براساس نتايج حاصل از آموزش مبتني بـر الگـوي          . شود

 دانش و آگاهي كافي نـسبت      ،انزنگاه  اعتقاد بهداشتي، هر  

 خود را در معرض خطر ابـتال        ،به سرطان پستان پيدا كنند    

رك بگيرنـد، د  خطر ناشـي از آن را جـدي          بدانند،   به آن 

هاي ناشي از انجام مـاموگرافي       بااليي از كارايي و منفعت    

تـر   عالوه موانـع انجـام مـاموگرافي را كـم          هپيدا كنند و ب   

فتار ماموگرافي ارتقاء پيـدا     وقت انجام ر   احساس كنند آن  

  .كند مي

آمـوزش و ارتقـاء سـالمت و همچنـين           متصديان امر 

هـايي كـه شـاغلين زن دارنـد          الن آموزش كارخانه  ئومس

، گيـري از الگـوي اعتقـاد بهداشـتي         تواننـد بـا بهـره      مي

هاي خود را در زمينه بيمـاري سـرطان پـستان و              آموزش

ـ  به كاركنان زن ارا    ماموگرافي ، سـطح دانـش    ه دهنـد و   ي

عملكرد نـسبت بـه بيمـاري سـرطان پـستان و             نگرش و 

  .تشخيص در مراحل اوليه آن را باال برند

  
  تشكر و قدرداني 

ــاغل در    ــارگران زن ش ــامي ك ــه از تم ــسندگان مقال نوي

 مـديران عامـل،    مـورد مطالعـه و       هـاي دارويـي    كارخانه

و ايـن كارخانـه     سرپرستان  و  هاي مختلف    لين بخش ئومس

 اين پژوهش ما را ياري دادند       در انجام   ي كه   تمامي افراد 

   .آورند عمل مي  هتشكر و قدرداني ب
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