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بررسی سطح آگاهی و نگرش پرسنل پرستاری و
مامایی در خصوص خودآزمایی پستان
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مربی گروه پرستاری ،دانشكده پرستاری ،دانشگاه علوم پزشكی شهركرد ،بروجن ،ايران.
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مقدمه :سرطان پستان ،شايع ترين بدخیمی در زنان می باشد .معاينه ماهیانه پستان توسط خودِ فرد ،يكی از راه های
ساده و مقرون به صرفه است كه نیاز به تجهیزات و پرسنل متخصص ندارد و در كنار ساير روش های غربالگری
معرفی شده است  ،البته به اين شرط كه كامال صحیح انجام شود تا از مخفی ماندن تشخیص خودداری شود .در اين
بین اين سؤال مطرح است كه آيا زنان پرستار و ماما ،دانش كامل در اين مورد را دارند تا بتوانند به ديگران نیز
آموزش بدهند؟ لذا مطالعه حاضر با هدف بررسی سطح آگاهی و نگرش پرسنل پرستاری و مامايی در خصوص خود
آزمايی پستان انجام شد.
روش کار :اين مطالعه توصیفی -تحلیلی در سال  1231بر روی  93نفر از پرسنل پرستاری و مامايی بیمارستان
ولیعصر بروجن انجام شد .جهت گردآوری داده ها از پرسشنامه های محقق ساخته بررسی سطح آگاهی و نگرش در
خصوص خودآزمايی پستان و اطالعات فردی استفاده شد .تجزيه و تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار آماری
( SPSSنسخه  )31و آزمون های تی مستقل و ضريب همبستگی اسپیرمن انجام شد p .كمتر از  5/50معنادار در
نظر گرفته شد.
یافته ها :میانگین سطح آگاهی پرسنل پرستاری در خصوص خودآزمايی پستان  3/49±3/94و در پرسنل مامايی
 11±1/03بود كه نسبت به حداكثر نمره ( )35در سطح قابل قبولی قرار نداشت .میانگین سطح نگرش پرسنل
پرستاری در خصوص خودآزمايی پستان  00/05±0/53و در پرسنل مامايی  00/32±7/50بود .بین میانگین سطح
آگاهی و نگرش شركت كنندگان در مطالعه ارتباط آماری معنی داری مشاهده شد (.)r=5/344 ،p=5/531
نتیجه گیری :ماماها و پرستاران به عنوان پرجمعیت ترين جامعه تیم بهداشتی ،نه تنها از آگاهی كافی در خصوص
خودآزمايی پستان برخوردار نیستند ،بلكه نگرش صحیحی نیز نسبت به آن ندارند .لذا به نظر می رسد برنامه ريزان
آموزشی و مسئولین آموزش پرسنل بیمارستانی بايد در صدد آموزش اين رفتار مهم بهداشتی به زنان پرسنل باشند.
کلمات کلیدی :آگاهی ،پرستار ،خودآزمايی پستان ،ماما ،نگرش
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پرستاران ،ماماها و بهورزان بايد با دانش و مهارت به
زنان بیاموزند كه با انجام منظم خودآزمايی پستان می
توانند در مورد شكل طبیعی پستان و هرگونه تغییر
ايجاد شده در آن ،حساس شده و سريعاً نسبت به آن
اقدام نمايند (.)11-9
واژه پرستار به معنای پرستنده؛ غمخوار و حافظ می
باشد و با توجه به اين معنا ،هرگونه مراقبت و مواظبتی
كه فرد از فرد ديگری اعم از بیمار يا سالم به عمل آورد،
پرستاری نامیده می شود و ماما به شخصی اطالق می
شود كه تحصیالت مامايی را برابر مقررات در مراكز
آموزش داخلی و خارجی به پايان رسانیده و موفق به
اخذ پروانه رسمی مامايی از مقامات صالحیت دار
مربوط شده باشد و مامايی دانشی است كه بر مشاهده،
آموزش ،پیشگیری ،تحقیق ،تشخیص و درمان استوار
شده است (.)13
اين در حالی است كه نتايج مطالعات ،نشان دهنده اين
است كه اگرچه بیش از نیمی از پرستاران ،فرصت كافی
برای آموزش خودآزمايی پستان به زنان را دارند ،ولی
تعداد اندكی از آنان اين كار را انجام می دهند ،و اگرچه
اكثر ماماها ،خودشان برای آموزش خودآزمايی پستان
تحت تعلیم قرار می گیرند ،ولی در هنگام آموزش
خودآزمايی پستان ،اعتماد به نفس كافی را ندارند كه
شايد ناشی از فراموشی و نقص آگاهی و ضعف اعتماد به
نفس و غیره باشد ( .)12 ،11-3در مطالعه رجبی و
همكاران ( )3514نیز فقط  %4از پزشكان مورد مطالعه،
خودآزمايی پستان را به بیماران خود آموزش داده بودند
(.)14
لذا با توجه به نتايج مطالعات و تعداد اندک مطالعه
مشابه بر روی پرسنل بهداشتی در ايران و اهمیت نقش
پرستاران و ماماها در آموزش خودآزمايی پستان،
مطالعه حاضر با هدف بررسی سطح آگاهی و نگرش
پرستاران و ماماها در مورد خودآزمايی پستان انجام
شد ،شايد نتايج آن بتواند راهگشای مدرسین در امر
آموزش دانشجويان و كاركنان بوده و بتوان در جهت
كیفیت اجرای وظايف آموزشی اين قشر بهداشتی در
زمینه خودآزمايی پستان گامی مؤثر برداشت.

مقدمه
 سارا شهبازی و همكاران

سرطان پستان ،شايع ترين بدخیمی در زنان گزارش
شده است؛ به طوری كه  %25از بدخیمی های زنان را
به خود اختصاص می دهد ( .)1امروزه سرطان پستان،
دومین عامل مرگ و میر در اكثر كشورهای جهان به
شمار می رود و شیوع آن در ايران و جهان رو به
افزايش است ( .)2 ،3ساالنه حدود  5555مورد جديد
سرطان پستان در كشور تشخیص داده می شود كه در
مقايسه با ساير كشورها ،زنان ايرانی يک دهه زودتر به
سرطان پستان مبتال می شوند (.)4
با توجه به اينكه علت واقعی سرطان هنوز شناخته شده
نیست و همچنین برخی خصوصیات سرطان پستان از
قبیل :رشد آهسته ،قابل تشخیص بودن در مراحل اولیه
و مؤثر بودن درمان در اين مراحل ،غربالگری سرطان
پستان به عنوان يكی از روش های كنترل بیماری از
اهمیت بسزايی برخوردار است و بقای فرد به طور
مستقیم با مرحله بیماری در زمان تشخیص ارتباط دارد
( .)0 ،3هرچند روش های مختلفی برای تشخیص
سرطان وجود دارد ،ولی متأسفانه سرطان پستان در
تعداد قابل توجهی از زنان در مراحل اولیه گسترش،
يعنی زمانی كه اكثر آن ها قابل درمان هستند،
تشخیص داده نمی شود ( .)3معاينه ماهیانه پستان
توسط خودِ فرد ،يكی از راه های ساده ،مقرون به صرفه
و صحیح است كه با مشاركت فرد انجام می شود و نیاز
به تجهیزات و پرسنل متخصص ندارد و به عنوان
بهترين روش غربالگری معرفی شده است (.)5 ،0 ،3
اين مهم میسر نمی شود مگر اينكه روش های ساده
كشف زودرس بیماری به زنان جامعه آموخته شود .از
آنجايی كه پرستاران و ماماها در اين آموزش نقش
اساسی دارند ،بررسی اينكه اين قشر به چه میزان
خودآزمايی پستان را انجام می دهند و میزان آگاهی آن
ها از نحوه صحیح انجام آن چقدر است؟ شايد جواب
اين سؤال بتواند كمک مؤثری در اين جهت باشد؛ زيرا
افرادی می توانند درست آموزش دهند كه خود ،آن را
باور داشته و قادر به انجام آن با اصول صحیح باشند (.)15
كاركنان حرفه ای سیستم بهداشتی از جمله پزشكان،
پرستاران ،ماماها و بهورزان بايد با دانش و مهارت به
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روش کار
اين مطالعه توصیفی -تحلیلی در سال  1231و با هدف
تعیین سطح آگاهی و نگرش پرسنل پرستاری و مامايی
در خصوص خودآزمايی پستان بر روی  93نفر از پرسنل
مامايی و پرستاری بیمارستان ولیعصر بروجن انجام شد.
نمونه گیری به شیوه تمام شماری انجام شد و نمونه
پژوهش برابر با جامعه پژوهش و معادل  155نفر بود
كه در نهايت  93پرسشنامه تكمیل شده دريافت شد.
پس از كسب مجوز از معاونت تحقیقات و فناوری
دانشگاه و ارائه معرفی نامه به مديريت بیمارستان،
تعیین نمونه گیری انجام شد و توجیه نمونه ها برای
شركت در مطالعه انجام و پرسشنامه های اطالعات
فردی و سنجش آگاهی و نگرش در خصوص
خودآزمايی پستان در اختیار نمونه ها قرار گرفت و
تكمیل شد.
معیارهای ورود به مطالعه شامل :دارا بودن مدرک
تحصیلی كاردانی ،كارشناسی و كارشناسی ارشد در
رشته های پرستاری و مامايی ،سابقه شغلی حداقل يک
سال در بیمارستان ،عدم وجود سرطان پستان در فرد و
اعضاء درجه يک خانواده طی  3سال اخیر و عدم سابقه
شركت در برنامه آموزشی خودآزمايی پستان طی  5ماه
اخیر بود .لذا تمام افرادی كه دارای شرايط فوق الذكر
نبودند از مطالعه حذف شدند.
اطالعات مورد نیاز با استفاده از پرسشنامه اطالعات
فردی و سنجش سطح آگاهی و نگرش در مورد
خودآزمايی پستان جمع آوری شد .پرسشنامه اطالعات
فردی شامل اطالعاتی نظیر سن ،سابقه كار ،بخش محل
خدمت ،مدت فراغت از تحصیل ،وضعیت استخدامی و
سمت پرسنل در بخش ،سابقه ابتالء به سرطان پستان
در فرد و خانواده درجه يک و سابقه شركت در برنامه
آموزشی خودآزمايی پستان طی  5ماه اخیر بود.
پرسشنامه سنجش آگاهی و نگرش در مورد خودآزمايی
پستان در سال  1295توسط زنگی آبادی در دو بخش
طراحی شده است .بخش اول پرسشنامه سنجش آگاهی
دارای  35سؤال به صورت تستی است كه به هر كدام از
سؤاالت نمره صفر يا  1تعلق می گیرد و در نهايت

یافته ها
اين مطالعه بر روی  93نفر از زنان پرستار و مامای
شاغل در بیمارستان ولی عصر (عج) بروجن انجام شد.
میانگین سنی شركت كنندگان در مطالعه
 21/30±5/07سال بود .سابقه كار پرسنل بین 1-39
سال و میانگین آن  9/55 ±7/50سال بود .فراوانی
اطالعات فردی واحدهای پژوهش در جدول  1ارائه
شده است.
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 آگاهی و نگرش پرسنل پرستاری و مامایی در مورد خود آزمایی پستان

سؤاالت نمره صفر يا  1تعلق می گیرد و در نهايت
مجموع نمرات سنجش آگاهی بین  5-35متغیر می
باشد .نمرات  5-0سطح آگاهی خیلی ضعیف5-15 ،
سطح آگاهی ضعیف 11 -10 ،سطح آگاهی متوسط و
 15-35سطح آگاهی خوب را نشان می دهد.
بخش دوم ،مربوط به سنجش نگرش و دارای  10سؤال
بر اساس مقیاس  0درجه ای لیكرت (كامالً مخالفم،
مخالفم ،نظری ندارم ،موافقم و كامالً موافقم) تنظیم
شده است كه به ترتیب مثبت يا منفی بودن گويه،
امتیازات  1-0به پاسخ شركت كنندگان در مطالعه
تعلق می گیرد .كمترين نمره افراد  10و بیشترين نمره
 70می باشد.
روايی پرسشنامه سنجش آگاهی و نگرش در مورد
خودآزمايی توسط زنگی آبادی ،به صورت پیلوت بر روی
 25دانشجوی پرستاری در شیراز بررسی و به شیوه
آزمون -بازآزمون نیز بررسی و ضريب همبستگی
محاسبه شد كه برای بخش آگاهی  r=5/54و برای
بخش نگرش  r=5/71به دست آمد و روايی پرسشنامه
تأيید شد ( .)7برای اطمینان بیشتر نیز مطالعه پیلوت
بر روی  35دانشجوی ترم  7كارشناسی پرستاری در
دانشكده پرستاری بروجن برگزار شد كه آلفای كرونباخ
 5/53به دست آمد و مورد تأيید قرار گرفت.
داده ها پس از گردآوری با استفاده از نرم افزار آماری
( SPSSنسخه  )31و آزمون های تی مستقل و ضريب
همبستگی اسپیرمن مورد تجزيه و تحلیل قرار گرفتp .
كمتر از  5/50معنادار در نظر گرفته شد.

مشاهده نشد (( )p<5/50جدول  .)3بین میانگین
سطح آگاهی و نگرش شركت كنندگان در مطالعه
ارتباط آماری معنی داری مشاهده شد (،p=5/531
.)r=5/344

جدول  -1فراوانی متغیرهای فردی شرکت کنندگان در
مطالعه

 سارا شهبازی و همكاران

فراوانی

تعداد

درصد

آموزش مستقیم

40

05/05

آموزش غیر
مستقیم

44

43/42

كاردانی

3

0/04

كارشناسی

92

32/05

كارشناسی ارشد

1

1/15

پرستاری

75

90/25

مامايی

12

14/75

رسمی

24

27/55

پیمانی

35

39/25

طرحی

31

33/95

قراردادی

9

11/55

اتاق عمل

11

13/55

فراوانی سطوح آگاهی شركت كنندگان در مطالعه در
جدول  2آورده شده است.

داخلی

11

13/55

جدول  -3فراوانی سطح آگاهی پرسنل در سطوح مختلف

متغیر
گروه مطالعه

مدرک
تحصیلی
رشته تحصیلی

نوع استخدام

بخش محل
خدمت

نوع مسئولیت
انجام BSE
سابقه توده
*

*

جراحی

7

7/55

ويژه

19

13/55

اورژانس

13

12/55

لیبر

13

12/55

زنان/نوزادان

19

32/35

مديريت

14

10/35

كارمند

70

94/95

انجام می دهد

00

51/73

انجام نمی دهد

24

29/31

دارد

9

9/39

ندارد

91

31/53

جدول  -2مقایسه میانگین سطح آگاهی و نگرش پرسنل
پرستاری و مامایی در مورد خودآزمایی پستان
پرستار

ماما

میانگین و
انحراف معیار

میانگین و
انحراف معیار

سطح آگاهی

3/49±3/94

11±1/03

5/550

سطح نگرش

00/05±0/53

00/32±7/50

5/945

گروه
متغیر

سطح معنی
داری

سطح آگاهی

تعداد

درصد

خیلی ضعیف

7

7/35

ضعیف

01

07/25

متوسط

25

22/75

عالی

1

1/15

بحث
نتايج مطالعه حاضر نشان داد ماماها و پرستاران به
عنوان پرجمعیت ترين جامعه تیم بهداشتی ،نه تنها از
آگاهی كافی در خصوص خودآزمايی پستان برخوردار
نیستند ،بلكه نگرش صحیحی نیز نسبت به آن ندارند.
بر كسی پوشیده نیست كه تشخیص و درمان به موقع
توده های سرطانی می تواند در جلوگیری از پیشرفت
سرطان و صرف هزينه های گزاف درمانی نقش داشته و
می تواند از مرخصی های طوالنی ،هزينه های فراوان
برای خانواده ها و دولت و شركت های بیمه گذار
جلوگیری كند؛ چرا كه آموزش نه تنها هزينه بر نیست،
بلكه با تأكید بر نقش های آموزشی پرستاران و ماماها
می توان در جهت افزايش آگاهی عمومی جامعه گام
برداشت و نتیجه آن را در افزايش سطح سالمت عمومی
زنان جامعه به عنوان قشر مولد جويا شد (.)10

سابقه توده بدخیم در هیچ يک از شركت كنندگان در مطالعه مشاهده

نشد.

میانگین سطح آگاهی پرسنل پرستاری در خصوص
خودآزمايی پستان  3/49±3/94و در پرسنل مامايی
 11±1/03بود كه نسبت به حداكثر نمره ( )35در
سطح قابل قبولی قرار نداشت .همچنین بین میانگین
سطوح آگاهی پرستاران و ماماها ارتباط آماری معنی
داری مشاهده نشد (( )p<5/50جدول .)3
میانگین سطح نگرش پرسنل پرستاری در خصوص
خودآزمايی پستان  00/05±0/53و در پرسنل مامايی
 00/32±7/50بود .بین میانگین سطوح نگرش
پرستاران و ماماها نیز ارتباط آماری معنی داری
01

اكنون اين سؤال مطرح می شود كه چرا تحصیالت
آكادمیک و دانشگاهی نتوانسته است در سطح آگاهی
پرسنل پرستاری و مامايی در مورد خودآزمايی پستان
تأثیر ماندگاری داشته باشد و يا اينكه چرا آموزش ها
كاربردی نبوده و حتی سطح نگرش آن ها را تغییر
نداده است؟ امید است در مطالعات بعدی بتوان به
پاسخ اين سؤال پی برد .اين در حالی است كه كاركنان
حرفه ای سیستم بهداشتی از جمله پزشكان ،پرستاران،
ماماها و بهورزان بايد با دانش و مهارت به زنان بیاموزند
كه با انجام منظم خودآزمايی پستان می توانند در مورد
شكل طبیعی پستان و هرگونه تغییر ايجاد شده در آن،
حساس شده و سريعاً نسبت به آن اقدام نمايند (.)11-9
در تأيید نتايج اين مطالعه ،آوچی ( )3559در تركیه به
بررسی مشكالتی كه ماماها در آموزش خودآزمايی
پستان به زنان داشتند پرداخت .نتايج اين مطالعه كه بر
روی  134ماما كه در مراكز بهداشتی مشغول به خدمت
بودند انجام شد ،نشان داد كه  %93/5از خودِ ماماها ،به
طور منظم خودآزمايی پستان را انجام نمی دهند.
 %93/0از ماماها ،نقش آموزش دهی خودآزمايی پستان
به زنان را داشتند ،در حالی كه  %70/7آن ها احساس
می كردند به حد كافی برای آموزش زنان مناسب
نیستند؛ چرا كه ضعف عملكرد داشتند .مشكالت
خودآزمايی پستان از نظر ماماها شامل :عدم كاربرد
خودآزمايی پستان توسط زنان ،عدم تشخیص توده های
پستان از بافت طبیعی پستان و عدم اطمینان زنان به
تشخیص توده ها از اين روش و عدم تفكر درباره
سرطان سینه بود .همچنین مطالعه مذكور نشان داد كه
ماماها ،خود به آموزش بیشتر و مؤثرتری در زمینه
خودآزمايی پستان نیازمندند .وی معتقد بود نگرش
اعتقاد به سرنوشت ،به عنوان يک عامل قوی بر روی
رفتارهای بهداشتی مربوط به خودآزمايی پستان تأثیر
دارد ( .)10در مطالعه كانبوالت و همكار ( )3559در
تركیه كه به بررسی نگرش و رفتارهای غربالگری زنان
شاغل در سیستم بهداشتی پرداختند 359 ،نفر (01
پزشک 153 ،پرستار و  49ماما) شركت داشتند .در
مطالعه آن ها تنها  %31/3از افراد خودآزمايی پستان را
به طور منظم انجام می دادند .تنها  %12/0از آن ها

نتیجه گیری
با توجه به آگاهی ناكافی و نگرش نه چندان صحیح
پرسنل پرستاری و مامايی در اين مطالعه ،نتايج اين
پژوهش می تواند توسط مسئولین برنامه ريزی،
طراحان ،مدرسان و كاربران برنامه های آموزشی
پرستاران مورد استفاده قرار گرفته و برنامه آموزش
ضمن خدمت را به گونه ای طراحی نمود كه از مهارت
های عملی افراد به نحو مطلوب تر و ملموس تری
استفاده شود و سطح آگاهی افراد نیز بیشتر مورد توجه
قرار گرفته تا با استفاده از تكنیک و مهارت كامل ،به
رفع مشكالت و مسائل مددجويان بپردازند.
00

 آگاهی و نگرش پرسنل پرستاری و مامایی در مورد خود آزمایی پستان

ماموگرافی انجام داده بودند .همچنین سطح نگرش و
میزان رفتارهای بهداشتی خودآزمايی پستان در
پزشكان نسبت به پرستاران و ماماها از میزان باالتری
برخوردار بود ( .)12نتايج مطالعه مجاهد و همكاران
( )3551نشان داد كه سطح آگاهی پرسنل پرستاری و
مامايی يزد در رابطه با خودآزمايی پستان نامناسب بوده
و  %40از پرسنل ،سطح آگاهی متوسط داشته و %04/2
نمونه ها تاكنون خودآزمايی پستان را انجام نداده بودند
( )9كه با نتايج مطالعه حاضر همخوانی داشت .در
مطالعه عالئی نژاد و همكاران ( ،)3557سطح آگاهی
رابطین بهداشت در خصوص خودآزمايی پستان در حد
متوسط بود ( .)15مطالعه قائم و همكاران ()3557
نشان داد كه میانگین سطح آگاهی دانشجويان علوم
پزشكی شیراز در حد كمتر از  %05می باشد ( .)5در
مطالعه هادی زاده و همكاران ( %34 ،)3550از
دانشجويان دختر تربیت معلم شهر مشهد از مهارت
ضعیفی در انجام خودآزمايی پستان برخوردار بودند (.)0
از آنجايی كه يكی از اهداف مهم آموزش دانشگاهی،
تغییر رفتار به نحو مطلوب و كسب مهارت و توانايی در
اجرای بهتر و بیشتر وظايف و مسئولیت ها و تربیت
نیروهای متخصص و متعهد می باشد ،لذا با كاربرد
نتايج اين مطالعه می توان توجه سیاست گذاران و
مديران را نسبت به ضرورت توجه به نیاز علمی
پرستاران و ماماها به برخی مطالبی كه در گذشته
آموخته شده است ،جلب نمود.

 مسئوالن و پرسنل،دانشگاه علوم پزشكی شهركرد
محترم بیمارستان ولیعصر (عج) بروجن كه ما را در
. قدردانی می شود،تمام مراحل اجرای طرح ياری كردند

 معاونت محترم1555 اين مقاله حاصل طرح شماره
تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشكی شهركرد می
 بدين وسیله از معاونت محترم تحقیقات و فناوری.باشد
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