
 

 

https://sid.ir/1790
https://sid.ir/1797
https://sid.ir/1798
https://sid.ir/1799
https://sid.ir/1800
https://sid.ir/1788
https://sid.ir/1703
https://sid.ir/1706
https://sid.ir/1708
https://sid.ir/1707
https://sid.ir/1789


Arc
hive

 of
 S

ID

 65 

 مقاله اصیل پژوهشی

درماني زابل  ،کننده به مراکس بهداشتي نگرش و عملكرد زنان مراجعه ،آگاهي

 (8811 سال) پستان بر اساس مدل اعتقاد بهداشتي خودآزمایينسبت به 

 
 2، عباسعلی رمضاوی1ابًذر محمًدی

 

 چكیده 
هَرد در ّز دُ ّشار ًفز جوعیت  بیستس بیواری جْاى است. بزٍ سزطاى سیٌِ ضایعتزیي سزطاى هٌجز بِ هزگ در زميىٍ ي َدف:

 ثیزگذار بزأبا ّذف سٌجص عَاهل تحاضز هطالعِ  تَاًذ با درهاى بْتزی ّوزاُ باضذ. هی آىسًاى ایزاًی است. تطخیع سٍدٌّگام 
 ضذ. اًجام  اس هذل اعتقاد سالهتیبا استفادُ  پستاى خَدآسهاییاًجام 

هذل اعتقاد سالهتی بز  یای هبتٌی بز اجشاّ با استفادُ اس پزسطٌاهٍِ هقطعی بِ غَرت لی تحلی -ایي هطالعِ تَغیفی ريش تحقيق:
ٍ  هار تَغیفیبا استفادُ اس آ ّاُ ذ. دادضاًجام  1388سابل در سال ، درهاًی کٌٌذُ بِ هزاکش بْذاضتی ًفز اس سًاى هزاجعِ 246رٍی
تجشیِ ٍ تحلیل  >05/0P هعٌی داریسطح در  طزفِ یش ٍاریاًس یکآًال کای اسکَئز ٍ ،هستقل تی ّای ٍ آسهَى SPSSافزار  ًزم

 ضذًذ.
بَد. افزاد در سطح هتَسطی اس ًظز درک پستاى  خَدآسهاییگاّی ٍ عولکزد افزاد در هَرد آبَدى سطح  حاکی اس پاییيًتایج  :َا يافتٍ

ّای  اًگیشُ، ضذُ فَایذ ٍ هَاًع درک، ذُض خطز درک ،ّوچٌیي هیشاى درک حساسیت ؛ّای هذل اعتقاد سالهتی بَدًذ سیزهجوَعِ
هاری آبیطتز بَد. ارتباط  ،دادًذ هیاًجام  داًستٌذ ٍ پستاى در گزٍّی کِ ایي رفتار را هی خَدآسهاییاًجام  سالهتی ٍ اعتواد بِ ًفس در

 ٍجَد داضت.پستاى بقِ فاهیلی هثبت سزطاى اٍ س خَدآسهاییاًجام  داری بیي هعٌی
ت عَارؼ حاغلِ با در ًظز گزفتي فَایذ ٍ اد بِ درگیزی ٍ ضذّذاستع تزی اس ا ٍ درک غحیحّ یطتز اس بیواریگاّی بآ گيری: وتيجٍ
هزاکش  در ای هذاخلِ ٍهَسضی آ هختلف ّای بزًاهِ یطزاحی ٍ اجزا ؛ بٌابزایيتَاًذ سبب ایجاد رفتار بْذاضتی هٌاسب گزدد هی ،هَاًع

ضزٍری بِ  ،خَدآسهاییّا ٍ بخػَظ  َهی در رابطِ با رفتارّای پیطگیزاًِ اس بیواریّای عو گاّیآ یدر ارتقا ٍ بْذاضتی هَسضیآ
  .رسذ ًظز هی

 ّای پستاى، آگاّی هعایٌِ ضخػی پستاى، سزطاى َای كليدی: ياشٌ

72-65(:2)8؛1390پصشکيبیسجىد.َایوًیه،فصلىامٍعلميداوشکدٌپسستازیيمامایيداوشگاٌعلًممساقبت

19/04/1390پریسش:15/12/1389:یياصالحوُا14/04/1389دزیافت:

 

                                                           
 ، داًطگاُ علَم پشضکی سابل، ایزاىداًطکذُ بْذاضت ت علویأعضَ ّی، ًَیسٌذُ هسؤٍل، کارضٌاس ارضذ اهَسش بْذاضت 1

 آهَسضی داًطگاُ علَم پشضکی سابلهجتوع  -خیاباى ضْیذ رجایی -آدرس: سابل
 aboozar.616@yahoo.comپست الکتزًٍیکی:    05422223943ًوابز:    09173015448تلفي: 

 ، ایزاىداًطگاُ علَم پشضکی سابل ،داًطکذُ بْذاضت ت علویأعضَ ّی ،کارضٌاس ارضذ اپیذهیَلَصی 2
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 مقدمه
سزعاى پستاى ضایؼتزیي سزعاى هٌجز تِ هزي زر سزاسز 

سیایی آهْوتزیي ػلت هزي ٍ هیز زر سًاى (.  1) جْاى است

زر وطَرّای پیطزفتِ غزتی اس ّز ّطت سى (.  2) سزعاى است

ّوچٌیي تِ ًظز ؛ (3) است تِ سزعاى پستاىاتتال یه ًفز هستؼس 

(. 4) رسس زر ذاٍرهیاًِ ًیش ایي تیواری رٍ تِ افشایص است هی

تیواری ٍ  (5)زٍهیي سزعاى ضایغ زر سًاى ایزاًی پستاى سزعاى 

یافتِ ٍ ّن زر وطَرّای زر حال  ضایغ ّن زر وطَرّای تَسؼِ

 (. 6) تَسؼِ است

ری زر رسس ایي تیوا زر همایسِ تا وطَرّای غزتی تِ ًظز هی

هار لاتل اػتوازی (. آ4) افتس هی تزی زر ایزاى اتفاق سٌیي پاییي

هار غیز آزر ایزاى ًیست اها یه پستاى زر هَرز هیشاى سزعاى 

رسوی تزٍس تیواری را تیست هَرز زر ّز زُ ّشار ًفز جوؼیت 

 (. 7) زّس سًاى ًطاى هی

تَاًس تا زرهاى تْتزی  هی آىوِ تطریع سٍزٌّگام  آًجااس 

اًجام  ،هزي را واّص زّسذغز اُ تاضس ٍ زر ًتیجِ ّوز

 حیاتی است یالساه ،غزتالگزی تزای تطریع سزیغ ّای آسهَى

: سِ گشیٌِ تزای غزتالگزی سزعاى پستاى ٍجَز زارز(. 3)

اگز چِ هاهَگزافی  .ذَزآسهاییهؼایٌِ تَسظ پشضه ٍ  ،هاهَگزافی

وِ زیگز  تزیي گشیٌِ تاضس اها تساى هؼٌا ًیست زلیكتَاًس  هی

 (. 8) ای ًسارًس ّا فایسُ گشیٌِ

تایست  وٌس وِ ّز سى هی تیاى هی هزیىاآسزعاى  اًجوي

ّا چگًَِ است ٍ تتَاًس ّز گًَِ  تساًس وِ ٍضؼیت عثیؼی پستاى

 تِ پشضه ذَز اعالع زّس ،را تطریع زازُآى تغییز زر تافت 

ضاًس  ،ٌّسز هیاًجام  پستاى را ذَزآسهاییوِ سًاًی (. 9)

(. 9) ّای پستاى زر هزاحل اٍلیِ را زارًس تزی تزای یافتي تَزُتیط

تزای تطریع سٍزٌّگام سزعاى پستاى هْوتزیي  ذَزآسهایی

 (. 10) زرهاى استاهىاى زر تاال رفتي ػاهل 

زر یه  واّص هزي ٍ هیز را %24 ،هزیىاآاًجوي سزعاى 

چْل  تاالیسًاى زر پستاى سزعاى  ذَزآسهاییتزًاهِ غزتالگزی 

 ذَزآسهاییفَایس زیگزی ًیش تزای (. 3) گشارش وززُ است لسا

سازُ ٍ غیز تْاجوی  ،تَزى ًظیز التػازی؛ تَاى تزضوزز پستاى هی

ى تزای هٌاعك رٍستایی ٍ ؛ ّوچٌیي اًجام آ(11) آى ٍ ... ىتَز

 (. 12) تَاًس گشیٌِ هٌاسثی تاضس هی وطَرّای زر حال تَسؼِ

اػتمازات تْساضتی افزاز  گاّی ٍآپستاى تِ  ذَزآسهاییم ًجاا

زارز. زاضتي اعالػات هٌاسة ٍ تستگی زر هَرز سالهت پستاى 

 پستاى ذَزآسهاییاًجام  تِ تَاًس اػتمازات هثثت تْساضتی هی

گاّی ػوَم جاهؼِ ٍ آوززى هیشاى   هطرع(. 8) گززز هٌجز

تَاًس  هی ،پستاى ذَزآسهاییتاٍرّای تْساضتی زر راتغِ تا رفتار 

(. 4) اضستثز ؤهپستاى تزًاهِ پیطگیزی اس سزعاى  زر عزاحی یه

زر رفتارّای تْساضتی ٍ ترػَظ  یضٌاذتی ًمص هْوّ ػَاهل

 (. 14،13) پستاى زارًس ذَزآسهایی

سٌجص تزای ای  تِ ضىل گستززُ 1هسل اػتماز سالهتی

اػتمازات تْساضتی زر راتغِ تا رفتارّای غزتالگزی سزعاى هَرز 

هسل ضٌاذتی است وِ  ، یههسلایي  ؛استفازُ لزار گزفتِ است

تِ (. 15) سؼی زر ضٌاسایی الگَّای رفتارّای تْساضتی زارز

ّای غزتالگزی  سٌجص تاٍرّای سالهتی زر راتغِ تا تزًاهِهٌظَر 

هسل اػتماز سالهتی را  Champion  ٍMiller پستاىسزعاى 

 ذَزآسهاییاًجام  ،تز اساس ایي هسل ؛ًستزز ٍ تِ وارًس اغالح وزز

  :وِ ػثارتٌس اس ی لزار زارزثیز ضص هفَْم ولّأستاى تحت تپ

 ، زرن حساسیت یا هیشاى ضاًس زرگیزی تِ یه تیواری -1

ت ػَارؼ ٍ ػَالة یه ت ذغز یا هیشاى ٍ ضسّزرن ضسّ -2

زرن فَایس یا ًتایج هثثت ًاضی اس یه رفتار  -3، تیواری

یص ّای پ زرن هَاًغ یا ًتایج هٌفی ٍ هشاحوت -4، تْساضتی

ی فزز تزای ّای ولّ اًگیشُ -5، یه ػول تْساضتیاًجام  رٍی

ٍ اجزای رفتار اًجام  ًفس فزز زرِ اػتواز ت -6ٍ سالهتی 

 (16) پیطگیزاًِ

ٌّگاهی وِ فزز زرن غحیحی اس هیشاى حساسیت ٍ ضاًس 

زاضتِ تاضس ٍ تا ػَارؼ ٍ پستاى ذَز تِ زرگیزی تا سزعاى 

ایي ػول اًجام  تیطتزی زرفَایس  ٍ ضٌا تاضسآػَالة تیواری 

ایي رفتار زاضتِ اًجام  پیطگیزاًِ تثیٌس ٍ هَاًغ ووتزی تز سز راُ

توایل تیطتزی تزای زر پیص گزفتي ایي رفتار ذَاّس  ،تاضس

ّای هثثت تزای سالهتی ٍ  ذز زاضتي تاٍرّا ٍ اًگیشُآزر ؛ زاضت

ي ایاًجام تِ  ،ایي رفتاراًجام  ًفس هٌاسة تزایِ زاضتي اػتواز ت

 (. 16) ذَاّس وززووه ػول تَسظ فزز 

ًگزش ٍ ػولىزز  ،آگاّیهیشاى  تؼییيتا ّسف ٍّص ژایي پ

زرهاًی ساتل ًسثت تِ  ،وٌٌسُ تِ هزاوش تْساضتی سًاى هزاجؼِ

 1388 پستاى تز اساس هسل اػتماز تْساضتی زر سال ذَزآسهایی

 اًجام ضس.
                                                           

1
 Champions health belief model 
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 روش تحقیق
وٌٌسُ تِ  جؼًِفز اس سًاى هزا 246زر ایي هغالؼِ همغؼی 

هَرز  1388زرهاًی ضْز ساتل زر تْار سال  ،هزاوش تْساضتی

زرهاًی ضْز  ،اتتسا اس ّز هٌغمِ تْساضتی تزرسی لزار گزفتٌس.

سپس تا  ؛ساتل یه هزوش تِ غَرت تػازفی سازُ اًتراب ضس

پس اس تَضیح  ،گیزی غیز احتوالی آساى استفازُ اس رٍش ًوًَِ

سًاًی  ،تَزى اعالػات ت تِ هحزهاًِاّساف هغالؼِ ٍ اعویٌاى ًسث

ٍ پزسطٌاهِ تِ  ًسٍارز هغالؼِ ضس ،وِ توایل تِ ّوىاری زاضتٌس

غَرت هػاحثِ حضَری تَسظ سِ ًفز زاًطجَی پزستاری وِ 

تىویل  ،زیسُ تَزًس ساػتیسِ جلسِ یه  آهَسش السم را عیّ

 گززیس.

اس هسل فارسی هسل اػتماز  وٌٌسگاى ارسیاتی ضزوتتِ هٌظَر 

پزسطٌاهِ اس سِ لسوت ؛ ایي هتی چاهپیَى استفازُ گززیسسال

لسوت  فززی،لسوت اٍل هزتَط تِ اعالػات  ؛تطىیل ضسُ است

اًجام  یاآوِ  ایي پستاى ٍ ذَزآسهاییاًجام  زٍم زر هَرز چگًَگی

ذز ضاهل هسل اغالحی اػتماز سالهتی آزٌّس یا ًِ ٍ لسوت  هی

زرن  ؛است ػِایي لسوت ضاهل ضص سیزهجوَ ؛استهپیَى اچ

  زرن فَایس ،ال(ؤس 7) ضسُ ذغز زرن ،ال(ؤس 5) حساسیت

اًجام  اػتواز تِ ًفس زر ،ال(ؤس 6) زرن هَاًغ ،ال(ؤس 6)

(. الؤس 6) ّای سالهتی ال( ٍ اًگیشُؤس 10)پستاى  ذَزآسهایی

؛ گززیسزّی تِ پاسد افزاز اس همیاس لیىزت استفازُ  ًوزُتزای 

زر  هَافك ضسیساً زایت «5»ًوزُ  ٍهرالف  ضسیساً تزای «1»ًوزُ 

  .ًظز گزفتِ ضس

سٌجص رٍایی اس رٍش اػتثار هحتَا استفازُ تِ هٌظَر 

ییس پٌج ًفز اس هترػػیي أپزسطٌاهِ تِ ت ؛ زر ایي ذػَظگززیس

تز رٍی  آسهایی پیص یه هغالؼِ ،سٌجص پایایی . تزایاهز رسیس

س. ضام اًج ،تیست ًفز وِ ضزایظ جاهؼِ اغلی پژٍّص را زاضتٌس

/. تا 69 ی هسلّا ًثاخ تزای پایایی ّوِ سیزهجوَػٍِلفا وزآهمسار 

 تَز./. 82

ّای  آسهَى ٍ( 13)ًسرِ  SPSS افشار ًزمتا استفازُ اس  ّا زازُ

زر ٍ وای اسىَئز  ٍ عزفِ آًالیش ٍاریاًس یه ،هستملتی آهاری 

 ضسًس.تجشیِ ٍ تحلیل  >05/0P زاری هؼٌی سغح

 

 ها يافته
ٍ زر تَز سال  2/28±71/7افزاز هَرز هغالؼِ  هیاًگیي سيّ

 %(9/78)ًفز  194. ٌسسال لزار زاضت 55تا  18 یهحسٍزُ سٌّ

پستاى ساتمِ فاهیلی سزعاى  %(9/8) ًفز 22ٍ هتأّل تَزًس 

%( زیپلن 39) تیطتزیي فزاٍاًی اس ًظز سغح تحػیالت، .زاضتٌس

گاّی آپستاى ذَزآسهایی اًجام  %( اس چگًَگی35) ًفز 86 .تَز

 ًفز 24تِ ضىل هزتة ٍ  %(5/6) ًفز 16فمظ  لیزاضتٌس ٍ

 .زازًس هیاًجام  ذَزآسهایی را ،گاُ %( تِ غَرت ًاهزتة ٍ گ9/17ِ)

زار آهاری تیي ساتمِ فاهیلی هثثت اس سزعاى پستاى  ارتثاط هؼٌی

پستاى هطاّسُ گززیس اها تیي سي، ٍضؼیت  ذَزآسهاییاًجام  ٍ

 زار آهاری هطاّسُ ًطس رتثاط هؼٌیسًاضَیی ٍ هیشاى تحػیالت ا

 .(1جسٍل )

اس ًظز ًوزات زرن حساسیت، ذغز  وٌٌسگاى ضزوت

 ًظز هتَسظ ٍ اس  ضسُ، هَاًغ ٍ اًگیشُ سالهتی زر حسّ زرن

التزی لزار ات ًسثتاًًفس زر سغح ِ ًوزات زرن فَایس ٍ اػتواز ت

  .زاضتٌس

 ًی وٍِ وسا ازًسز هیاًجام  را ذَزآسهاییّایی وِ  تیي گزٍُ

آگاّی تِ ًظز ذَزضاى  ّوچٌیي تیي وساًی وِ ،ًسازز ًویاًجام 

ّز ضص سیزهجوَػِ  زر ،زاضتٌس ٍ وساًی وِ آگاّی ًساضتٌس

ٍجَز زار آهاری  یَى تفاٍت هؼٌیپهسل اػتماز تْساضتی چاه

زاری تیي گزٍّی  تفاٍت آهاری هؼٌی ااهّ ؛(3 ٍ 2جسٍل زاضت )

 ٍ زازًس  ا اًجام هیپستاى ر ذَزآسهاییوِ تِ ضىل هزتة 

 اس ًظز ، زازًس هیاًجام گاُ  گِ ًاهزتة ٍگزٍّی وِ تِ ضىل 

 ٍجَز ًساضت تْساضتیّای هسل اػتماز  زرن سیزهجوَػِ

(5/0P>). 

ّای هسل اػتماز  هیاًگیي ًوزات سیزهجوَػِ همایسِتز اساس 

فززی ّای هرتلف اس ًظز تحػیالت ُ یَى زر گزٍپچاه تْساضتی

تفاٍت  ،ثت، ٍضؼیت سًاضَیی، سغح تحػیالتساتمِ فاهیلی هث

زاری تزای زرن حساسیت زر تیي زٍ گزٍُ تا ساتمِ  آهاری هؼٌی

 (. =001/0P) ٍجَز زاضتفاهیلی هثثت ٍ تسٍى ساتمِ فاهیلی 

ّای ُ ضسُ زر گزٍ زار تزای ذغز زرن تفاٍت آهاری هؼٌی

 یضسُ تفاٍت آهار فَایس زرنًظز . اس هرتلف ٍجَز ًساضت

؛ تِ ضسهطاّسُ هرتلف اس ًظز تحػیالت  ّای زر گزٍُ یرزا هؼٌی

زرن تیطتزی اس فَایس تاالتز، تا سغح تحػیالت  زافزاػثارت زیگز 

ساتمِ فاهیلی اس  زارای ّایُ ٍ فمظ تیي گزٍ (=001/0P) زاضتٌس

 (=001/0P) ٍ اًگیشش سالهتی (=001/0P) ًفسِ ًظز اػتواز ت

 س.هطاّسُ گززیزاری  اذتالف آهاری هؼٌی
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 شىاختی خًد آزمايی پستان در افراد مًرد مطالعٍ بر حسب متغيرَای جمعيتاوجام  مقايسٍ -1جديل 

 داری سطح معىی
 دَد. خًدآزمايی اوجام می دَد. خًدآزمايی اوجام ومی

 متغير
 تعداد درصد تعداد درصد

06/0P= 

2/86 

00/75 

2/76 
00/64 

50 

72 

32 

32 

8/13 

00/25 

8/23 

00/36 

8 

24 

10 

18 

 سیز دیپلن :ٍضعیت تحػیلی
 دیپلن    
 ندیپل فَق داًطجَ ٍ    

 لیساًس ٍ باالتز   

22/0P= 
3/77 

2/69 

150 

36 

7/22 

8/30 

44 

16 

 ّلأهت :ٍضعیت سًاضَیی

 دهجزّ    

001/0P≤ 
3/27 

4/80 

6 

180 

72/72 

6/19 

16 

44 

 هثبت  : سابقِ فاهیلی
 هٌفی    

 د مطالعٍ بر اساس وظر آوانافراد مًرمقايسٍ آگاَی  -2جديل 

 داری سطح معىی
 آگاَی دارد.  آگاَی ودارد.

 اجسا
 مياوگيه ي اوحراف معيار مياوگيه ي اوحراف معيار

001/0P< 46/9±75/2 68/12±96/3 درک حساسیت 

001/0P< 30/16±06/5 50/18±69/4 ضذّت خطز 

001/0P< 39/20±44/4 36/23 ±75/3 فَایذ 

001/0P< 91/14±1/4 70/11±91/3 هَاًع 

001/0P< 43/28±17/7 66/34 ±67/6 ُّای سالهتی اًگیش 

001/0P< 56/19±12/3 16/22±56/3 اعتواد بِ ًفس 

 مدل اعتقاد بُداشتی اجسایپستان بٍ تفكيک  خًدآزمايیمقايسٍ عملكرد افراد مًرد مطالعٍ در مًرد  -3جديل 

 داری سطح معىی
 دَد. زمايی اوجام میخًدآ دَد. خًدآزمايی اوجام ومی

 اجسای اعتقاد بُداشتی
 مياوگيه ي اوحراف معيار مياوگيه ي اوحراف معيار

001/0P< 62/9±11/3 10/14±08/3 درک حساسیت 

001/0P< 40/16±21/5 23/19±73/3 ضذّت خطز 

001/0P< 56/20±46/4 23/24±99/2 فَایذ 

001/0P< 63/14±07/4 7/11±95/3 هَاًع 

001/0P< 19/29±23/7 20/35±71/6 ُّای سالهتی اًگیش 

001/0P< 82/19±27/3 57/22±42/3 اعتواد بِ ًفس 

 

 بحث
 2/28±2/7 هَرز هغالؼِافزاز  هیاًگیي سيّ زر ایي پژٍّص

ّای ُ تَاًٌس گزٍ سًاى زر ایي سي هی زّس وِ ًطاى هی تَزسال 

س. ٌتاضپستاى ّای پیطگیزی اس سزعاى  تزًاهِتزای ّسف هٌاسثی 

پستاى رٍضی  ذَزآسهایی ،ّای غزتالگزی وِ اس هیاى تزًاهِ آًجاس ا

تحمیك ضوارُ  زرًیش ( ٍ 17) تا وارایی تاال تزای افزاز جَاى است

( گشارش ضسُ است وِ CNBSS2) ی غزتالگزی واًازاتزًاهِ هلّ 2

تِ افشایص  یه هطىل رٍپستاى زر وطَر ّای ًظیز ایزاى سزعاى 

ٍ ػَاهل پستاى  ذَزآسهایی اًجام است، آهَسش چگًَگی

پیطگیزی اس تزای ای  تَاًس تزًاهِ هیپستاى ذغزآفزیي سزعاى 

 اس افزاز %9/8 زّس وِ ًتایج ًطاى هی(. 18) تاضسپستاى سزعاى 

 آهاراس وِ  اًس  وززُگشارش  را پستاىساتمِ فاهیلی اس سزعاى 

 ،اساس ًتایج ایي پژٍّص تز(. 7) زر ایزاى تاالتز استضسُ  ارائِ

اًجام توایل تیطتزی تزای  ،فاهیلی افزاز تا ساتمِ هثثت
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ّای لثلی زر ایزاى  اها ایي یافتِ تا گشارش زاضتٌس؛ ذَزآسهایی

 ّز چٌس ًتایج یه هغالؼِ زر تزویِ ًطاى(. 7،4ّورَاًی ًسارز )

زر همایسِ تا  پستاىزّس وِ سًاى تا ساتمِ هثثت اس سزعاى  هی

 تزاتز تیطتز توایل تِ زٍاسزُتمزیثاً  ،ی وِ ساتمِ هثثت ًسارًسزافزا

 (. 3) زارًس ذَزآسهاییاًجام 

زاری تیي سغح  هؼٌی یارتثاط آهار زر تحمیك حاضز

 پژٍّصتا ایي یافتِ  ؛ٍجَز ًساضتپستاى  ذَزآسهاییتحػیالت ٍ 

تا افشایص زرگیزی  اگَی؛ (4)ّورَاًی زارز زر ضیزاس  ضسُ اًجام

زر افشایص  اهزتحػیالت ػالیِ زر چٌس زِّ اذیز، ایي  سًاى زر

ضایس تِ ایي زلیل  ؛هؤثز ًثَزُپستاى سَاز سالهتی زرتارُ سزعاى 

ززى اعالػات هفیس وّای تحػیلی جْت هْیا وِ ایي زٍرُ

تا ّویي ّسف زر ای  هغالؼِزر (. 4) اًس سالهتی عزاحی ًطسُ

اًجام  َسش ٍزاری تیي سغح آه تزویِ ًیش تفاٍت آهاری هؼٌی

ّز چٌس آًْا اضارُ زارًس وِ تا  ؛سطگشارش ًپستاى ذَز آسهایی 

افشایص سغح تحػیالت هیشاى ذَزآسهایی تا همساری افشایص 

هوىي است حجن ًوًَِ پاییي اثز هٌفی زر ایي سهیٌِ ٍ یافتِ 

 (. 3)تاضس زاضتِ 

اًجام  چگًَگی ّا اس ًوًَِاس  %8/35زر ایي تحمیك فمظ 

ضثیِ  ایي همسار تمزیثاً گاّی زاضتٌس.آپستاى  اییذَزآسهغحیح 

 است ایي سهیٌِضسُ زر  اًجام ّای لثلی اس زیگز هغالؼات گشارش

گاّی آای ًیش سغح  ّوچٌیي سًاى هسلواى تزویِ(؛ 20،19،7)

 . (3) سسهایی پستاى زاضتٌآحَزاًجام  پاییٌی زر هَرز

س سغح ًیش ا پستاى ذَزآسهاییاًجام  هیشاىزر هغالؼِ حاضز 

تز رٍی  ضسُ اًجام تحمیكایي هیشاى زر  پاییٌی تزذَرزار تَز؛

هؼلویي سى ایزاًی پاییي ٍ ًیش  (21)واروٌاى تْساضتی زر تْزاى 

تا چٌس هغالؼِ هطاتِ ّورَاًی ایي یافتِ ؛ (7) گشارش ضسُ است

ای زر ضیزاس ایي هیشاى را همساری  ّزچٌس هغالؼِ(؛ 20،19زارز )

 (. 4) است وززُتاالتز گشارش 

هَاًغ  ،ت ذغزضسّ ،زرن حساسیت گزًطاً ایي پژٍّص ًتایج

ّای سالهتی زر سغح هتَسغی تَز ٍلی زرن  اًگیشُ ٍ

 ذَزآسهاییجام ًاػتواز تِ ًفس زر ا وٌٌسگاى اس فَایس ٍ هطاروت

تَزى  تَاًس زلیلی تزای پاییي ّا هی ایي یافتِ ؛ی تاال تَزتا حسّ

تاضس. تز اساس هسل اػتماز پستاى  ذَزآسهاییاًجام  هیشاى

ت ذغز ضسّ سالهتی چوپیَى زرن هتَسظ اس هَاًغ ٍحساسیت ٍ

 .(16) تَاًس تز رفتار تْساضتی زر جْت هٌفی تاثیزگذار تاضس هی

 ،ت ذغزضسّ ،هیشاى زرن اس حساسیتزر هغالؼِ حاضز 

پستاى  ذَزآسهاییاًجام  ًفس زرِ اػتواز ت ،تیهّای سال اًگیشُ

 ،زازًس هیاًجام  را ذَزآسهاییٍ  ی زاضتٌسگاّآزر گزٍّی وِ 

؛ زازًس ًویاًجام  ٍ گاّی ًساضتٌسآِ تَز وتیطتز اس گزٍّی 

اًجام  گاّی اسآهَاًغ زر گزٍُ تا  ّوچٌیي هیشاى زرن اس

ّا  گاّی تَز. ایي یافتِآپستاى ووتز اس گزٍُ تسٍى  ذَزآسهایی

ؼِ هغال؛ زر چٌس ضَز تَسظ هسل اػتماز سالهتی پطتیثاًی هی

  (.23،22ضسُ است ) زیگز ًتایجی هطاتِ گشارش

تَزى هیشاى  ًیش پاییي تز رٍی سًاى ػزبای  هغالؼِزر 

تز اس فَایس ٍ زرن سیاز  پستاى زر گزٍُ تا زرن پاییي ذَزآسهایی

تزویِ ًیش  ضسُ زر اًجام ِؼهغال(. 10) گشارش ضسُ است اس هَاًغ

سهایی آذَزًجام ا ًفس زرِ ّای سالهتی ٍ اػتواز ت زرن اًگیشُ

تاالتز  ،زٌّس هیاًجام  را ذَزآسهاییرا زر گزٍّی وِ پستاى 

وِ زرن اس ضسُ است ّوچٌیي گشارش  ؛استوززُ گشارش 

ضسُ ٍ اػتواز تِ ًفس  فَایس زرن ّای سالهتی ٍ اًگیشُ ،حساسیت

زٌّسُ ایي رفتار  اًجام زر افزازپستاى  ذَزآسهاییاًجام  زر

 طتز اس افزازی است وِ ایي رفتار راغزتالگزی تِ ضىل هطرػی تی

اس  ،زر تزویِ یزیگز هطاتِ  هغالؼِزر اها  ؛(11) زٌّس ًویاًجام 

ّای هسل  تاالتز تَزى زرن افزاز تحت پژٍّص اس سیزهجوَػِ

گشارضی زٌّسُ ایي رفتار غزتالگزی  اًجام تی زر گزٍُهاػتماز سال

  .(3)ارائِ ًطسُ است 

 

 گیري نتیجه
زٍهیي سزعاى ضایغ زر سًاى  پستاىزعاى سوِ آى تا ٍجَز 

هار جْاًی تزٍس آتز تِ ًسثت  ی پاییيزر سٌّزر ایزاى ایزاًی است ٍ 

ایي تیواری پیطگیزی اس تزای ى ٍ هٌاسثی اها تزًاهِ هسٍّ وٌس هی

رفتارّای غزتالگزی اًجام  گاّی ٍآهیشاى  ضَز. زر ایزاى اجزا ًوی

ّای زاًطگاّی ٍ  شهَسآزر سًاى جاهؼِ ایزاًی پاییي است. 

رساًی هٌاسة ٍ تاٍرّای غحیحی زر  اًس اعالع هسارس ًتَاًستِ

راتغِ تا ایي هطىل ایجاز وٌٌس. هزاوش تْساضتی تِ ػٌَاى 

هَفمیت چٌساًی  ،رساًی تْساضتی گاّیآٍل ؤهْوتزیي هس

تَزى  اًس ٍ هَاًغ فزٌّگی ػاهلی زیگز تزای پاییي ًساضتِ

جوؼی تَزُ است.  ارتثاطّای  ساًِرساًی ّوگاًی اس عزیك ر اعالع

غحیحی را زر هَرز  تَاى تاٍرّای وِ چگًَِ هی زاًستي ایي

 ،ّا ضىل زاز ٍ ایي تاٍرّا را ارتما ترطیس پیطگیزی اس تیواری
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واروٌاى  .تَاًس ولیس رفتارّای پیطگیزاًِ زر جاهؼِ تاضس هی

ّای ذَز را زر زرگیزوززى افزاز  تْساضتی تایس تَاًایی

تحػیالت  هَسش افشایص زٌّس.آّای  وٌٌسُ زر تزًاهِ هزاجؼِ

گاّی آثزتز زر افشایص ؤتَاًس ًمطی ه زتیزستاًی ٍ زاًطگاّی هی

 ػوَهی زاضتِ تاضٌس.

هَسضی آّای  یٌسُ ًمص تزًاهِآضَز زر هغالؼات  پیطٌْاز هی

ّای ػوَهی زر  گاّیی آهَسضی زر ارتماآای هزاوش  هساذلِ ٍ

 ذَزآسهاییّا ٍ ترػَظ  اًِ اس تیواریراتغِ تا رفتارّای پیطگیز

  پستاى هَرز ارسیاتی لزار گیزز.

 

 تقدير و تشكر
ٍ  سوززً ی وِ زر ایي هغالؼِ ضزوتتا تطىز اس ّوِ افزاز
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Abstract                                       Original Article 

Study of knowledge, attitude, and practice of presenting women to Zabol 

health centers with regard to breast self examination  

by Using health belief model (in 2009) 

A. Mahmoodi
1
, A.A. Ramazani

2
 

Background and Aim: Breast cancer is the most common cause of cancer related deaths worldwide. The 

incidence is 20 new cases per 100000 Iranian women in year. It seems that early breast cancer detection can 

be associated with better treatment. The aim of this study is to find the factors that influence Breast self 

examination practice with using health belief model. 

Materials and Methods: This descriptive study was carried out cross-sectionally on 246 women in Zabol 

who referred to health care centers in 2009.we used a questionnaire according to health belief model to get 

information. Descriptive statistic, t test, χ
2
 and One Way ANOVA was used to analysis the data. P value was set 

at <0.05 

Results:  Knowledge and practice of breast self examination of participants was rather low. They were at a 

medium level of perception on six health belief model subscales. There were significant disparities on health 

belief subscale between participants who had knowledge and performed breast self examination and the 

participants who did not. There was significant correlation between positive family history of breast cancer 

and performing breast self examination. 

Conclusion: Good information and correct perception of involvement vulnerability and complications in 

addition to benefits and obstacles can lead to adequate health behavior. So it seems necessary to devise and 

implement various educational and interventional programs in Health Centers to promote public awareness 

regarding preventive behaviors and particularly self examination. 

Key Words: Breast self-examination, Health knowledge, Attitudes, Practice, Breast neoplasms, Early 

detection of cancer, Awareness 
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