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Abstract 

Introduction: Breast cancer is the most common type of cancer in Women, 

which, if diagnosed at an early stage, can be treated. Breast self-

examination is a simple and inexpensive way to screen for breast cancer. 

Students, especially medical students, as the educated class of the 

community, are expected to be knowledgeable with good attitudes and 

performance in this field. The purpose of this study was to compare the 

knowledge, attitude and performance of female Students of medical versus 

nonmedical Sciences toward Breast Self-examination in the city of Sirjan.  

Methods: In this cross-sectional study, 228 medical students and 240 

nonmedical students were enrolled. A researcher-made survey 

questionnaire was used for data collection.  Content validity of the 

questionnaire was confirmed by 10 nursing and midwifery experts, and its 

reliability was assessed by calculating Cronbach's alpha coefficient. Data 

were analyzed using SPSS software. 

Results: The mean breast self-examination knowledge scores for medical 

students and nonmedical students were 34 ± 3.81 and 32.84 ± 4.40, 

respectively. The mean score of attitude toward breast self-examination 

was 68.11 ± 8.69 for medical students and 63.54 ± 8.90 for nonmedical 

students. Finally, the mean score of performance of breast self-examination 

was 23.88 ± 6.37 for medical students versus 22.89 ± 7.45 for nonmedical 

students. There was a significant difference in knowledge and attitude 

between medical and nonmedical students (P < 0.05), but the difference in 

performance was not significant (P > 0.05). 

Conclusion: Knowledge scores of medical and nonmedical students were 

moderate, and attitude scores of both groups were high, although medical 

students’ scores were significantly higher than those of nonmedical 

students. Nonetheless, both groups had poor performance of breast self-

examination. This indicates that efforts must be made on the part of the 

education system to promote awareness, attitude and performance of breast 

self-examination through effective and new methods.  

Keywords: Breast Cancer, Breast Self-examination, Knowledge, Attitude, 

Performance 

 [
 D

O
I:

 1
0.

30
69

9/
ac

ad
pu

b.
ijb

d.
12

.0
1.

48
 ]

 
 [

 D
O

R
: 2

0.
10

01
.1

.1
73

59
40

6.
13

98
.1

2.
1.

6.
9 

] 
 [

 D
ow

nl
oa

de
d 

fr
om

 ij
bd

.ir
 o

n 
20

23
-0

5-
22

 ]
 

                             1 / 10

mailto:mbalvardi_biostat90@yahoo.com
http://dx.doi.org/10.30699/acadpub.ijbd.12.01.48
https://dorl.net/dor/20.1001.1.17359406.1398.12.1.6.9
https://ijbd.ir/article-1-730-fa.html


84 

75-84 ( :1)11

فصلنامه بیماری های پستان ایران
 1938؛ 11(1:)  75-48

12/11/75تاریخ ارسال: 

 17/1/74 تاریخ پذیرش:

نشانی نویسنده مسئول: 

 مجدثه بلوردی
mbalvardi_biostat90@yahoo.com 

مقاله پژوهشی 

بررسی و مقایسه دانش، نگرش و عملکرد دانشجویان دختر علوم 

پزشکی با دانشجویان غیرعلوم پزشکی در ارتباط با خودآزمایی 

پستان

*3، محدثه بلوردی2نژاد ، محمدرضا زیدآبادی1گوغریزهرا ایمانی 

دانشکده علوم پزشکی سیرجان، سیرجان، ایران امایی،گروه پرستاری و م 1
 های پزشکی، دانشکده علوم پزشکی سیرجان، سیرجان، ایران گروه فوریت 1
زیستی و اپیدمیولوژی، دانشکده علوم پزشکی سیرجان، سیرجان، ایرانگروه آمار 3

چکیده 

صورت تشخیص در مراحل ه در باشد کترین نوع سرطان در زنان میسرطان پستان شایع مقدمه:

اولیه امکان درمان آن وجود دارد. خودآزمایی پستان روشی ساده و ارزان برای غربالگری سرطان 

رود بخصوص کرده جامعه هستند انتظار می پستان است. از آنجایی که دانشجویان قشر تحصیل

ن زمینه داشته باشند. های علوم پزشکی، دانش و نگرش و عملکرد مطلوبی در ایدانشجویان رشته

هدف مطالعه حاضر بررسی و مقایسه دانش، نگرش و عملکرد دانشجویان دختر علوم پزشکی با 

باشد.دانشجویان غیرعلوم پزشکی در ارتباط با خودآزمایی پستان در شهر سیرجان می

فر از ن 182های علوم پزشکی و نفر از دانشجویان رشته 114در این مطالعه مقطعی  روش بررسی:

ای محقق ساخته، پس از بررسی روایی پزشکی شرکت کردند. پرسشنامه های غیردانشجویان رشته

نفر از اساتید پرستاری و مامایی و پایایی با استفاده از آلفای کرونباخ، مورد استفاده قرار  12توسط 

تحلیل گردید. SPSSآوری شده با نرم افزار های جمعگرفت و داده

ر اساس نتایج حاصل از این مطالعه، میانگین نمرات دانش در ارتباط با خودآزمایی پستان ب ها:یافته

، 48/31 ± 82/8و دانشجویان غیر علوم پزشکی 22/38 ± 41/3در بین دانشجویان علوم پزشکی 

و در بین دانشجویان غیر  11/84 ± 87/4میانگین نمرات نگرش در بین دانشجویان علوم پزشکی 

و میانگین نمرات مربوط به عملکرد در ارتباط با خودآزمایی پستان در بین  78/83 ± 72/4پزشکی 

بود. بین دانش و  47/11 ± 87/5و دانشجویان غیرپزشکی  44/13 ± 35/8دانشجویان علوم پزشکی 

( اما P  >27/2دار آماری مشاهده شد )نگرش دانشجویان علوم پزشکی و غیرعلوم پزشکی تفاوت معنی

 (. P  <27/2داری نداشتند )از نظر عملکرد اختالف معنیدو گروه 

نمرات دانش دانشجویان علوم پزشکی و غیرعلوم پزشکی متوسط گزارش گردید و  گیری:نتیجه

نمرات مربوط به حیطه نگرش در حد خوب بودند اما نتایج نشان داد که سطح دانش و نگرش 

م پزشکی باالتر است. اما عملکرد هر دو گروه دانشجویان علوم پزشکی نسبت به دانشجویان غیرعلو

رسد در سیستم آموزشی بایستی به جهت ارتقای دانش، نگرش و عملکرد در ضعیف بود. به نظر می

 ای صحیح و با متد آموزشی جدید و کارآمد ارایه گردد. زمینه خودآزمایی پستان، آموزش به شیوه

ان، دانش، نگرش، عملکردسرطان پستان، خودآزمایی پست های کلیدی: واژه

پذیرش:│21/60/79تاریخ ارسال: 22/16/79تاریخ
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فصلنامه بیماری های پستان ایران│زهرا ایمانی و همکاران  05  

 مقدمه

هایی است که به دلیل میزان بروز سرطان از جمله بیماری

باالی مرگ و میر ناشی از آن، نیاز به دقت و توجه دارد. در 

همین راستا یکی از اهداف در نظر گرفته شده تا سال 

این است که موارد جدید سرطان و مرگ و میر  1212

همچنین تعداد زیادی از  ناشی از آن کاهش یابد،

بزرگساالن نسبت به رفتارهای غربالگری سرطان مشاوره و 

 (.1آموزش داده شوند )

ترین ، سرطان پستان شایعدر بین انواع مختلف سرطان

ای که این (. به گونه7-1باشد )نوع سرطان در زنان می

% 18دهد و % از کل موارد جدید را تشکیل می13سرطان 

و میر حاصل از سرطان در زنان در سال  از موارد مرگ

دلیل ابتال به سرطان پستان عنوان گردیده است  به 1224

، تعداد 1211میزان بروز سرطان پستان در سال  .(5، 8)

نفر تخمین زده شده است و میزان مرگ و  833/858/1

 (.4نفر اعالم شده است ) 415/711میر آن 

% از مرگ و 17 % از موارد جدید سرطان و1/15در آسیا 

میرهای ناشی از سرطان در زنان مربوط به سرطان پستان 

درصد از موارد جدید  52تقریبا  1212(. در سال 7است )

سرطان پستان در کشورهای در حال توسعه رخ خواهد داد 

(. در ایران نیز مانند سایر جوامع سرطان پستان در 12)

وجهی بین زنان شایع است و منتهی به مرگهای قابل ت

های زیادی بر دوش نظام سالمت تحمیل شود و هزینهمی

این در حالی است که سن ابتال به این  .(1کند )می

سال کمتر نسبت به  12سرطان در ایران حداقل 

% از موارد 38/37یافته عنوان شده است و کشورهای توسعه

دهد سال رخ می 82سرطان پستان در ایران در افراد زیر 

(11.) 

گردد چنانچه سرطان پستان بر اساس د میبرآور

% موارد 42های غربالگری تشخیص داده شود در  برنامه

تر غدد لنفاوی زیربغل درگیر نیستند و درمان ثمر بخش

خواهد بود. بر همین اساس انجمن سرطان آمریکا به 

منظور تشخیص زودرس سرطان پستان در بیماران بدون 

الگری ذیل را توصیه های غربعالمت، استفاده از روش

 نموده است:

سالگی  12انجام خود آزمایی پستان به صورت ماهیانه از 

ساله در بین زنان  3معاینه بالینی پستان با فواصل  به بعد

انجام  ساله و به صورت سالیانه بعد از سنین فوق 82تا 12

سال و بعد از آن به  87تا  82ماموگرافی اولیه در سن 

 .(11صورت سالیانه )

یکی از دالیل میزان مرگ و میر ناشی از سرطان پستان در 

کشورهای در حال توسعه، تاخیر در گزارش و فقدان 

(. خودآزمایی 4های غربالگری است ) استفاده از روش

پستان تکنیکی آسان، ارزان بدون درد و ضرر است که نیاز 

کند تا هرگونه گونه ابزاری ندارد و به زنان کمک می به هیچ

(. 18، 13ییر را در مراحل اولیه متوجه شوند )تغ

تواند در کشف موارد اولیه و مدیریت خودآزمایی پستان می

این بیماری کمک کند و منجر به کاهش مرگ و میر و 

 (.17ناتوانی ناشی از آن شود )

% از موارد سرطان پستان 82مطالعات نشان داده است که 

کمک ماموگرافی  % موارد به72تا  37توسط خودآزمایی و 

رسد در شوند، با این وجود به نظر میتشخیص داده می

جوامعی که سرطان پستان شایع است و خدمات 

باشد، روش خودآزمایی پستان ماموگرافی اغلب گران می

(. مطالعات چندی به جهت 15، 18باید توسعه داده شود )

بررسی دانش، نگرش و عملکرد زنان در مورد خودآزمایی 

ای در شهر ساری در رابطه انجام شده است، مطالعه پستان

سال نسبت به  17با میزان آگاهی و عملکرد زنان باالی 

خودآزمایی پستان صورت گرفت و نتایج حاصل از آن 

% از 3/85% آگاهی خوب داشتند و 4/14نشان داد که فقط 

آگاهی متوسط برخوردار بودند و عملکرد آنها نسبت به 

% موارد مطلوب بوده است 1/15تنها در  خودآزمایی پستان

(14.) 

کرده جامعه هستند  دانشجویان و دانشگاهیان قشر تحصیل

رود در مسایل بهداشتی نسبت به سایرین که انتظار می

 سوی دیگر از دانش، نگرش و عملکردی بهتر داشته باشند،

جمله  از پزشکی، علوم هایدانشگاه دختر دانشجویان

 و بهداشتی زمینه مسایل در زنان وثرم و آگاه هایگروه

 عالوه ایشان عملکرد و نگرش و آگاهی هستند و مراقبتی

 است،  گذارتاثیر شخصی خودشان زندگی بر اینکه بر

 جامعه سایر زنان زندگی بر چشمگیری میزان به تواندمی

دانشجویان در  آگاهی میزان عالوه به باشد، گذارتاثیر نیز

از جمله خودآزمایی جهت غربالگری مورد مسایل بهداشتی 

 سیستم عملکرد دهندهنشان تواندسرطان پستان می

ولیکن  باشد؛ پستان از سرطان پیشگیری مورد در آموزشی

کننده این انتظارات شود بیانآنچه از تحقیقات منتج می

ای که به ( در مطالعه1211و همکاران ) Alwanنیست؛ 
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 ای از جمعیتنمونه دعملکر و نگرش جهت بررسی آگاهی،

تحصیلکرده در عراق انجام دادند بیان کردند که تنها 

% از نمونه مورد بررسی خودآزمایی پستان را انجام 3/84

دهند و بیشترین علت عدم انجام خودآزمایی را نبود می

دانش کافی در مورد چگونگی انجام تکنیک به شکل 

ی و . همچنین پژوهش رئیس(17)صحیح، عنوان نمودند 

همکاران با هدف بررسی آگاهی، نگرش و عملکرد کارکنان 

زن شاغل در مراکز بهداشتی درمانی دانشگاه علوم پزشکی 

اصفهان در خصوص خودآزمایی پستان نشان داد سطح 

آگاهی در مورد خودآزمایی پستان در اکثریت شرکت

% افراد نگرش مثبت داشتند. 87/51کنندگان خوب بود و 

کنندگان خودآزمایی % از شرکت7/37ها اما در عمل تن

 .(12)دادند پستان را در هر ماه به طور منظم انجام می

( 1373و همکاران )لو دیداردر بررسی دیگری که توسط 

انجام شد دانش بهداشتی، نگرانی بهداشتی و رفتار 

خودآزمایی پستان در دانشجویان ناکافی گزارش گردید که 

نتایج  (.1)باشد یت مطلوب میدهنده فاصله از وضعنشان

نیز حاکی از آن  1373مطالعه شهبازی و حیدری در سال 

ترین جامعه بود که ماماها و پرستاران به عنوان پرجمعیت

تیم بهداشتی، نه تنها از آگاهی کافی در خصوص 

خودآزمایی پستان برخوردار نیستند، بلکه نگرش صحیحی 

 (.11) نیز نسبت به آن ندارند

های نظر گرفتن اهمیت سرطان پستان و نقش روشبا در 

غربالگری در پیشگیری از آن و با توجه به اهمیت موضوع 

خودآزمایی پستان و نقش بسیار مهم آن در کاهش میزان 

تر بودن سن ابتال مرگ و میر ناشی از سرطان و نیز پایین

به سرطان پستان در ایران و از آنجایی که دانشجویان قشر 

رود در این زمینه ده جامعه هستند انتظار میکر تحصیل

اطالعات مناسبی داشته باشند و از سوی دیگر انتظار 

ای های حرفههای ضمن تحصیل و ویژگیرود آموخته می

های علوم پزشکی ارتقای چشمگیری در سطح دانش، رشته

نگرش و حتی عملکرد دانشجویان در زمینه خودآزمایی 

جویان ایجاد نماید. بنابراین این پستان نسبت به سایر دانش

مطالعه با هدف مقایسه دانش، نگرش و عملکرد دانشجویان 

دختر دانشکده علوم پزشکی با دانشجویان دختر غیرعلوم 

پزشکی در ارتباط با خودآزمایی پستان صورت گرفت تا 

عالوه بر بررسی صحت و سقم این ادعا، خالهای موجود 

ند راهنمای مدرسین در امر شناسایی شده و نتایج آن بتوا

 آموزش دانشجویان در زمینه خودآزمایی پستان باشد.

 هامواد و روش

در این مطالعه مقطعی جامعه آماری مورد بررسی کلیه 

دانشجویان دختر دانشکده علوم پزشکی و دانشگاه صنعتی 

باشد. که برای تعیین حجم نمونه مطالعه  سیرجان می

 فرمول از استفاده جام شد، بانفر ان 52مقدماتی با حجم 

برآورد تعداد  NCSSافزار میانگین در نرم دو مقایسه

 = d = µ2 - µ1 4443/1بدست آمد ) 378حجم نمونه 

S1 714/71 و
2
138/35S1 و = 

2
(. با احتساب ریزش  = 

 114نفر ) 884پرسشنامه توزیع شد که در نهایت  722

دانشجو  نفر 182دانشجو دختر دانشکده علوم پزشکی و 

ها پاسخ دادند. دختر دانشگاه صنعتی( به پرسشنامه

بعد از بیان اهداف تحقیق، به نسبت دانشجویان  ها نمونه

ساده  تصادفی گیرینمونه روش از استفاده با هر کالس

ها توسط پژوهشگران انتخاب و اطالعات با توزیع پرسشنامه

 آوری گردید. در هر دانشگاه جمع

مل دانشجویان دختر مقطع کارشناسی معیارهای ورود شا

های علوم پزشکی و صنعتی سیرجان و تمایل آنها دانشگاه

. دانشجویان بدون معیارهای برای شرکت در مطالعه بود

فوق از مطالعه خارج شدند. در ابتدای کار کد اخالق با 

از دانشکده  IR.SIRUMS.REC.1397.001شماره 

سب مجوزهای پس از ک علوم پزشکی سیرجان اخذ شد.

ها به واحدهای مورد نظر مراجعه الزم از مسئولین دانشگاه

دارا بودن  گردید و بعد از تبیین هدف پژوهش در صورت

، فرم رضایت آگاهانه در اختیار افراد قرار معیارهای ورودی

 داده و تکمیل شد. 

آوری اطالعات در چهار بخش، اطالعات به منظور جمع

کرد، پرسشنامه پژوهشگر فردی، دانش، نگرش و عمل

ای تدوین گردید قسمت اول پرسشنامه مربوط به ساخته

سوال جهت  17اطالعات فردی بود. قسمت دوم حاوی 

بررسی سطح دانش دانشجویان در ارتباط با خودآزمایی 

های مربوط به پاسخ سواالت به پستان بود که گزینه

. تنظیم شد "دانمبلی، خیر و نمی"ای صورت سه گزینه

دانم نمره دو و پاسخ برای هر پاسخ غلط نمره یک، نمی

درست نمره سه محسوب گردید و جمع نمرات سؤاالت به 

عنوان نمره فرد در حیطه دانش در نظر گرفته شد دامنه 

بود. قسمت سوم و چهارم  87تا  17نمرات این بخش بین 

پرسشنامه به ترتیب عبارات مربوط به سنجش نگرش با 

شدند. سؤاالت آیتم را شامل می 7ملکرد با آیتم و ع 17

ای لیکرت از کامالً درجه 7نگرشی بر اساس مقیاس 
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( تنظیم شده بود که جمع 7( تا کامالً موافق )1مخالف )

حیطه نگرش نمرات مربوط به آن به عنوان نمره فرد در 

محاسبه گردید. دامنه نمرات برای آیتم های مربوط به 

در نظرگرفته شد. و  77تا  17سنجش نگرش بین 

 7های مربوط به عملکرد نیز بر اساس مقیاس  آیتم

دهی ( نمره7( تا همیشه )1ای لیکرت از هرگز ) درجه

شدند و مجموع نمرات فرد در این حیطه نمره عملکرد وی 

 87تا  7را تشکیل دادند، در این بخش دامنه نمرات بین 

نگرش و  آگاهی، زمینه در % نمره32کمتر از  کسببود. 

% خوب در 82 از بیشتر و % متوسط82عملکرد ضعیف، 

نفر  12وایی این پرسشنامه توسط . ر(13)نظر گرفته شد 

از اساتید پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی کرمان و 

دانشکده علوم پزشکی سیرجان مورد تایید قرار گرفت. 

استفاده شد و  CVRو   CVIبدین منظور از دو شاخص

ی سادگی، مرتبط بودن، وضوح و ضرورت بررسی معیارها

نفر از دانشجویان، مشابه با  32پایایی شد. برای تعیین 

های اصلی وارد مطالعه گردید و با استفاده از آلفای نمونه

و  57/2، نگرش 85/2سنجی کرونباخ پایایی سواالت آگاهی

 محاسبه شد. 51/2عملکرد 

 SPSSنرم افزار  آوری شده با استفاده ازهای جمعداده

مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. در بخش  12نسخه 

توصیفی از جداول توزیع فراوانی استفاده شد و در بخش 

های آماری تی مستقل و در مواردی با تحلیلی از آزمون

توجه به عدم برقراری فرضیات، از آزمون من ویتنی جهت 

فاده مقایسه سطح دانش، نگرش و عملکرد در دو گروه است

 گردید.

 هایافته
های نفر از دانشجویان دختر دانشگاه 884در این پژوهش 

دولتی سطح شهر سیرجان از نظر میزان آگاهی، نگرش و 

عملکرد در ارتباط با خودآزمایی پستان مورد ارزیابی قرار 

های علوم پزشکی نفر از آنها در رشته 114گرفتند. که 

ومی، بهداشت شامل: پرستاری، هوشبری، بهداشت عم

 182محیط و علوم آزمایشگاهی مشغول تحصیل بودند و 

های فنی  علوم پزشکی )رشته های غیرنفر نیز در رشته

کردند. میانگین سنی دانشجویان مهندسی( تحصیل می

و دانشجویان  41/1با انحراف معیار  4/12علوم پزشکی 

بود. سایر  21/8با انحراف معیار  11علوم پزشکی  غیر

العات دموگرافیک مربوط به واحدهای پژوهش در اط

 آورده شده است. 1جدول شماره 

 

 علوم پزشکی سیرجان های علوم پزشکی و غیر: اطالعات دموگرافیک دانشجویان دختر رشته1جدول 

 متغیر
 دانشجویان علوم پژشکی

 تعداد )درصد(

 دانشجویان غیرعلوم پژشکی

 تعداد )درصد(

   وضعیت تاهل

  178(8841)                                     171(4841) مجرد

  43(3747)                                       38(1744) متاهل

   تعداد فرزندان

  15(1141)  7(141) دارد

 113(4444)  113(7544) ندارد

   ترم تحصیلی

   85(1547)            75(8147) 4کمتر از 

   153(5141)             131(7547) و بیشتر 4

سابقه وجود سرطان در 

 خانواده و ذکر نوع آن

  

 بله
 4(1845) 15(3841) سرطان پستان

 11(5343)                                         32(8347) ها سایر سرطان

                           152(5244)                                       174(8743)  خیر

                           82(1845)                                         13(1241) بدون پاسخ
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با استفاده از آمار توصیفی سطح دانش، نگرش و عملکرد 

علوم پزشکی مورد ارزیابی دانشجویان علوم پزشکی و غیر

نه آگاهی، % نمره در زمی32کسب کمتر از قرار گرفت. 

درصد  82تا  32نگرش و عملکرد به عنوان ضعیف، 

نتایج در  % خوب در نظر گرفته شد.82متوسط و بیش از 

 گزارش شده است. 1جدول شماره 

جهت مقایسه سطح دانش، نگرش و عملکرد دانشجویان 

های  علوم پزشکی از آزمونعلوم پزشکی با دانشجویان غیر 

استفاده شد. جدول شماره  ویتنی مستقل و من آماری تی

میانگین و انحراف معیار نمرات دانش، نگرش و عملکرد  3

دهد. بر اساس را در واحدهای پژوهش به تفکیک نشان می

نتایج آزمون من ویتنی بین نمره دانش دانشجویان دختر 

علوم  های غیرهای پزشکی و دانشجویان دختر رشتهرشته

(. > 27/2pرد )داری وجود داپزشکی اختالف معنی

همچنین بر اساس آزمون تی مستقل و با در نظر گرفتن 

ها( نتایج حاکی فرضیات آزمون )نرمالیتی و برابری واریانس

از اختالف معنادار بین نمره نگرش دانشجویان دختر 

علوم های غیرهای پزشکی و دانشجویان دختر رشتهرشته

و گروه ( و عدم اختالف نمره عملکرد د> 27/2pپزشکی )

 (.<27/2pباشد )از دانشجویان می

 
 : اطالعات توصیفی سطح دانش، نگرش و عملکرد دانشجویان علوم پزشکی و غیرعلوم پزشکی سیرجان2جدول 

 مقیاس ارزیابی دانش )درصد( نگرش )درصد( عملکرد )درصد(

 ضعیف 1841 2 4844

 متوسط 5747 1547 1341 دانشجویان علوم پزشکی

وبخ 2 4147 2  

 ضعیف 3147 2 4541

 متوسط 8541 3748 1147 دانشجویان غیرعلوم پزشکی

 خوب 2 8248 2

 
 : مقایسه میانگین و انحراف معیار نمرات دانش، نگرش و عملکرد دانشجویان دختر علوم پزشکی و غیرعلوم پزشکی سیرجان3جدول 

 

 

 
 

 

 بحث

این مطالعه به بررسی و مقایسه سطح دانش، نگرش و 

پزشکی زشکی و غیر علوم عملکرد دانشجویان دختر علوم پ

پردازد. بر اساس نتایج میدر ارتباط با خودآزمایی پستان 

حاصل از این مطالعه، سطح دانش در بین دانشجویان علوم 

نمرات  پزشکی و دانشجویان غیر پزشکی در حد متوسط و

 تفاوت مربوط به حیطه نگرش در حد خوب بودند. 

ای که گونه ت بهداری بین نمرات دو گروه وجود داشمعنی

میانگین نمرات دانشجویان علوم پزشکی در ارتباط با 

دانش و نگرش بیشتر از دانشجویان غیر علوم پزشکی بود، 

 اما این اختالف در ارتباط با میانگین نمرات عملکرد 

دار نبود و هر دو گروه عملکرد ضعیفی در این رابطه معنی

( نیز دانش 1211داشتند. در مطالعه انوری و همکاران )

دانشجویان دختر دانشگاه علوم پزشکی مشهد در رابطه با 

عوامل خطر، تشخیص زودرس و روشهای پیشگیری از 

 Fon Peter. (18)سرطان پستان متوسط گزارش گردید 

Nde ای در کشور کامرون ( در مطالعه1217) و همکاران

دانش پایین دانشجویان در مورد خودآزمایی پستان را به 

عنوان دلیل اصلی عدم انجام خودآزمایی ذکر کرده است 

ای مشابه در یک دانشگاه عربی آمریکایی . در مطالعه(17)

در فلسطین نیز سطح دانش دانشجویان پرستاری در 

% موارد خوب 7/17ان تنها در ارتباط با خودآزمایی پست

همچنین مطالعه اختری و  .(18) گزارش شده است

( در مالزی میزان دانش در مورد 1211همکاران )

های جوان دانشجو را ناکافی در خانم خودآزمایی پستان

p-value 
علوم پزشکیدانشجویان غیر  

انحراف معیار( ±)میانگین   

 دانشجویان علوم پزشکی

انحراف معیار( ±)میانگین   
 متغیر

24228 31448 ± 8482  3441 ± 38422  آگاهی 

24221>  83478 ± 4472  84411 ± 4487  نگرش 

24118 11447 ± 5487  13444 ± 8435  عملکرد 
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. نتایج حاصل از مطالعات مختلف هم (15)عنوان کرد 

ه قشر راستا با مطالعه حاضر به دانش ناکافی دانشجویان ک

شوند، اذعان دارند. از کرده کشور محسوب می تحصیل

( که 1224در مطالعه نقیبی و همکاران )سوی دیگر 

جامعه هدف بهورزان بودند سطح آگاهی بهورزان در مورد 

 (14)خودآزمایی پستان خوب و متوسط بیان شده است 

کننده این مطلب باشد که بهورزان تواند بیان این مسئله می

های بهداشتی، ن خط مقدم در ارایه آموزشبه عنوا

اند تا بتوانند آن هایی را در این زمینه دریافت نمودهآموزش

را به جامعه منتقل کنند و بدین دلیل میزان دانش آنها در 

زمینه خودآزمایی پستان از دانشجویان باالتر است. بنابراین 

بایستی به مسئله ارتقای دانش در گروه دانشجویان نیز 

  توجه شود.

مقایسه نمرات دانش بین دو گروه دانشجویان علوم پزشکی 

علوم پزشکی نشان داد اختالف معنادار بین دو گروه و غیر

وجود دارد هر چند که میانگین نمرات دانش اکثر 

%( و همچنین اکثریت 7/57دانشجویان علوم پزشکی )

%( در حد متوسط بود. 1/85علوم پزشکی )دانشجویان غیر 

( نشان 1228) Abdulaziz A. Alsaifتایج مطالعه ن

داد که سطح دانش دانشجویان در زمینه خودآزمایی 

رابطه مستقیم با میزان کسب اطالعات در این پستان 

ایشان در مطالعه خود بیان نمودند که  زمینه دارد،

دانشجویان پرستاری که آموزش بیشتری در زمینه 

دند نمرات دانش خودآزمایی پستان دریافت کرده بو

بنابراین وجود اختالف بین نمره . (18) باالتری داشتند

دانش در بین دانشجویان علوم پزشکی و غیرعلوم پزشکی 

 (1211عالوه انوری و همکاران ) هقابلیت توجیه دارد. ب

 دانش نمره بالینی هایهرشت دانشجویانعنوان نمودند که 

دارند  الینیغیربهای هرشت دانشجویان به نسبت بیشتری

. بنابراین دریافت اطالعات و کاربست آن در (18)

تواند ارتقای سطح دانش را در پی های بالینی می محیط

 داشته باشد.
عالوه نتایج مطالعه حاضر نشان داد که هر دو گروه از  به

دانشجویان در ارتباط با انجام خودآزمایی پستان نگرش 

داری را بین ت معنیخوبی داشتند. آنالیزهای تحلیلی تفاو

نمرات نگرش دانشجویان علوم پزشکی با دانشجویان 

% دانشجویان 7/41ای که غیرپزشکی نشان داد به گونه

علوم پزشکی % دانشجویان غیر8/82علوم پزشکی در مقابل 

نمره خوب را از آنالیز پاسخ سواالت مربوط به نگرش کسب 

لوم دانشجویان ع نگرشکردند. مطالعات دیگری نیز 

و  (17و  18، 18)مطلوب عنوان نمودند  حد در پزشکی را

( نگرش 1217و همکاران ) Fon Peter Ndeدر مقابل 

دانشجویان غیر پزشکی در زمینه خودآرمایی پستان را 

و  Sakine Memis. (17)متوسط عنوان نمودند 

( در نتایج مطالعه خود در ترکیه عنوان 1227همکاران )

سال اول پرستاری و مامایی نگرش  نمودند که دانشجویان

منفی در ارتباط با خودآزمایی پستان داشتند اما با ادامه 

تحصیل و افزایش دانش در زمینه سرطان پستان و نقش 

های  خودآزمایی پستان در تشخیص این سرطان، در سال

. مطالعات دیگر نیز نقش (32)تر شد بعد نگرش آنها مثبت

گرش دانشجویان مثبت عنوان مثبت آموزش را در ارتقای ن

 . (14)نمودند 

 %8/58نقیبی و همکاران گزارش شد که  در مطالعه

بهورزان نسبت به خودآزمایی پستان دارای نگرش مثبت 

توصیه و ، های مکررآموزیتواند مرتبط با بازهستند که می

های بهداشتی اولیه به زنان  آموزش انجام آن در مراقبت

هرچند این سطح از اکز بهداشتی باشد. کننده به مرمراجعه

دهندگان خدمت، برای ارایه خدمات مطلوب نگرش در ارایه

گیرندگان خدمت کافی اعالم نشده است و لزوم آموزش  به

و ارتقای نگرش در حد عالی جهت ارایه خدمت ضروری 

تر تئوری و  . بنابراین با آموزش موثر(14)عنوان شده است 

های لوم پزشکی و برگزاری کارگاهعملی به دانشجویان ع

توان به علوم پزشکی میآموزشی برای دانشجویان غیر 

 ارتقای سطح نگرش کمک شایانی نمود.

در ارتباط با عملکرد دانشجویان در ارتباط با خودآزمایی 

پستان، مطالعه حاضر نشان داد که هر دو گروه از 

و  دانشجویان عملکرد ضعیفی را در این زمینه داشتند

داری بین نمرات دو گروه دیده نشد. نتایج تفاوت معنی

چندین مطالعه مشابه نیز حاکی از عملکرد نامناسب 

، 18-18)بود دانشجویان در ارتباط با خودآزمایی پستان 

که با نتایج حاصل از مطالعه حاضر همخوانی  (31، 32

رغم که علی دهدمی نشان مطالعات بیشتر دارد. نتیجه

 زنان غربالگری اکثریت حی از دانش و نگرشداشتن سطو

دهند. در مطالعه نمی انجام معمول یک روش عنوان به را

حقیقی و همکاران نیز عنوان شده که هر چند سطح 

آگاهی و نگرش معلمان در ارتباط با خودآزمایی پستان در 

% از آنها خودآزمایی را 4/31حد متوسط است اما تنها 

رین دلیل آن را عدم آشنایی با دادند و بیشتانجام می
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تکنیک معاینه و محتمل نداشتن وجود مشکل در پستان 

 عدم . در مطالعه نقیبی و همکاران علل(13)عنوان نمودند 

پژوهش  هاینمونه نظر اکثر از پستان انجام خودآزمایی

عدم توانایی در انجام آن به تنهایی و ترس از تشخیص 

و همکاران آموزش را  Karayurt. (14)عنوان گردیده بود 

عامل مناسبی برای ارتقای سطح عملکرد زنان در 

و  Ertem. (31) خودآزمایی پستان عنوان نمودند

که اصوال همکاران نیز در نتایج مطالعه خود عنوان نمودند 

دهند زنان لمس و معاینه پستان را به درستی انجام نمی

(. در 13مگر این که در این رابطه آموزش دیده باشند )

یمی از دانشجویان نو همکاران هر چند  Memisمطالعه 

پرستاری عنوان کرده بودند که خودآزمایی را انجام 

دهند اما تنها یک پنجم از این افراد با تکنیک صحیح  می

گونه که ذکر  همان (32)کردند آشنا بودند و آن را اجرا می

ان به شد نداشتن دانش کافی در ارتباط با خودآزمایی پست

ترین مانع برای انجام خود آزمایی پستان در  عنوان مهم

و در مطالعه حاضر نیز  مطالعات متعدد عنوان شده است

سطح دانش دانشجویان دختر در این زمینه در حد 

متوسط بود. هر چند که سطح دانش در بین دانشجویان 

آزمایی پستان به شکل علوم پزشکی در زمینه خود

شجویان غیرعلوم پزشکی باالتر بود اما این داری از دان معنا

آزمایی پستان سطح از دانش احتماال تنها در ارتباط با خود

از دروس نظری کسب شده و دانش دانشجویان در این 

زمینه به سطوح باالتر دانش مانند بکار بردن نرسیده است. 

ها سهم کوچکی در ارتقای نگرش  بعالوه این آموزش

ست بطوری که طبق نتایج مطالعه دانشجویان داشته ا

حاضر، نگرش دانشجویان علوم پزشکی و غیرعلوم پزشکی 

در یک سطح بودند هر چند اختالف میانگین نمرات آنها 

تواند نتیجه داری را نشان داد که میتفاوت معنی

های اولیه در این زمینه برای دانشجویان علوم  آموزش

شدن دانش در  پزشکی باشد و از سوی دیگر برای منعکس

عمل بایستی فرد از نگرش در سطح عالی برخوردار باشد 

های رسد آموزش مفاهیم با شیوه(. بنابراین به نظر می14)

فعاالنه و برانگیزنده بتواند در این زمینه موثر واقع شود. 

شود وزارت بهداشت سطح آگاهی عالوه پیشنهاد می به

های ممکن شیوهعمومی را در زمینه خودآزمایی پستان با 

های عمومی و آموزش در سطح از جمله از طریق رسانه

های جوان انجام جامعه ارتقا دهد زیرا بسیاری از خانم

دانند چون معتقدند آزمایی پستان را ضروری نمیخود

کند و های با سن باال بروز میسرطان پستان تنها در خانم

بنابراین  (،33باشند )خودشان در معرض ابتال به آن نمی

ارتقای دانش در ارتباط با لزوم انجام خودآزمایی از سنین 

تواند این مسئله  پایین و بدون عارضه بودن این تکنیک می

 و سطح آگاهی را پوشش دهد. و با توجه به اینکه بهبود

 بر نقش مثبتی تواندمی سرطان به نسبت جامعه نگرش

. (11)باشد  داشته جامعه افراد غربالگری رفتارهای

شوند هایی که در این زمینه برگزار می بنابراین آموزش

بایستی ارتقای دانش در حیطه روانی حرکتی را عالوه بر 

 های شناختی و عاطفی مدنظر قرار دهند. حیطه

  گیرینتیجه

شواهد حاصل از این مطالعه هم راستا با سایر مطالعات 

نشان داد سطح دانش و نگرش افرادی که اطالعات 

های بالیتی قرار اند یا در محیطتری دریافت کردهبیش

اند نسبت به سایرین باالتر است هر چند در ارتباط با گرفته

دهنده عملکرد ضعیف عملکرد نتایج حاصل از مطالعه نشان

در هر دو گروه دانشجویان علوم پزشکی و غیرعلوم پزشکی 

های نوین در  رسد با کاربست روشنظر می بود که به

س، آموزش مهارتی تکنیک صحیح و همچنین باال تدری

بردن نگرش در سطح عالی بتوان انجام خودآزمایی پستان 

رسانی با اطالع کرده نهادینه کرد و های تحصیلرا در گروه

در ارتباط با سرطان پستان، اهمیت تشخیص به موقع و 

این فرهنگ  های عمومیخودآزمایی پستان از طریق رسانه

شود در سطح جامعه گسترش داد. پیشنهاد میرا به تدریج 

تحقیقات بیشتری به شیوه کیفی و کمی برای بررسی علل 

های جوان در انجام خودآزمایی پستان عدم تمایل خانم

صورت پذیرد و بعالوه در تحقیقات آتی تاثیر روشهای فعال 

ها بخصوص  و برانگیزنده بر ارتقای سطح عملکرد خانم

این موضوع  ابررسی قرار گیرد. زیر جوانان دانشجو مورد

برای دانشجویان علوم پزشکی که مسئول ارایه خدمات 

بهداشتی و آموزش زنان جامعه در آینده هستند اهمیت دو 

 کند.چندانی پیدا می

 تعارض منافع
 در یتعارض منافع چیدارند که ه یاعالم م سندگانینو

 حاضر وجود ندارد. پژوهش
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