
 

 

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


۵٨٧ 
 

P6-21 
  بررسی باور درك شده زنان با سابقه فامیلی مثبت از سرطان پستان عنوان: 

معصومه هاشمیان ، علیرضا حیدر نیا ، فرخنده امین شکروي ، مینور لمیعیان ، کاظم حسن پور ، آرش  نویسندگان:
  رياکاب

  دکتر علیرضا حیدر نیا  نویسنده مسئول:
  دانشگاه تربیت مدرس وابستگی سازمانی:  
  Hidarnia@modares.ac.ir ایمیل:   

: زنان با سابقه سرطان پستان در خانواده در شرایط مساوي بیش از زنان دیگر در معرض ابتال به این بیماري می زمینه وهدف
د عامل خطر سابقه خانوادگی، می تواند انگیزه آنان را در جهت اتخاذ رفتارپیشگیري کننده از باشند. لذا باور آنان درخصوص وجو

  .این بیماري افزایش دهد
نمونه پژوهش انجام و جامعه پژوهش زنان با سابقه 143در شهر سبزوار روي 91: مطالعه مقطعی در سال مواد وروش کار

نه گیري مبتنی بر هدف وابزار جمع آوري اطالعات پرسشنامه محقق ساخته بود درجه یک این بیماري بوده اند.روش نمو فامیلی
سنجیده شدو با روش مصاحبه (71/0،  81/0آن از طریق روایی محتوي وصوري وپایایی آن با آزمون آلفا کرونباخ( که روایی
ودر خصوص باور درك شده 19و0 گردید.حداقل وحداکثر نمره ابزار مورد استفاده در خصوص متغیر آگاهی به ترتیب تکمیل 

بوده است . امتیازات به رنج صفر تا صد تبدیل شد .داده هاي این مطالعه با آزمون هاي ضریب همبستگی اسپیرمن  51و17
  .تحلیل شد spss15 براي محاسبه نسبت هاي شانس) و با استفاده از نرم افزار(ورگرسیون لجستیک 

ودرخصوص باوردرك شده  77/41± 30/15ومیانگین نمره آگاهی زنان 8/32±5/9:میانگین سنی نمونه هاي پژوهش نتایج
 =p ,650/0بود.بین میانگین نمره آگاهی با باوردرك شده ارتباط معنی داري ازنظر آماري به دست نیامد ( 80/57 30/11±

038/0=R). 035/1انجام ماموگرافی بااستفاده از رگرسیون لجستیک مشخص گردید با افزایش یک نمره آگاهی نسبت شانس 
: برخالف انتظار مراقبین سیستم بهداشتی ، نتیجه گیري.برابر افزایش می یابد037/1وبا افزایش یک سال سن این نسبت 

  .آگاهی وباور زنان با سابقه فامیلی سرطان پستان، نسبت به در معرض خطربودن این بیماري پایین بود
  طر، سرطان پستان :باور درك شده،در معرض خ کلمات کلیدي

Background: Women with a history of this disease in equal condition,more women 
are at risk for this disease. They believe there\'s a family history of risk factors, it can 
increase their motivation in order to prevent behavior this disease. 
Methods: Cross-sectional study in the summer of 91 in Sabzevar with 143 sample in 
population of the women. family history class this disease have been. Sampling on 
target. Data collected through a questionnaire which its validity content and face 
validity. reliability with Cronbach\'s alpha test ( 0/71,0/81) were measured. The 
questionnaire was completed by interview. Minimum and maximum scores for the 
variables used in the belief that knowledge and understanding are 0 and 19, 
respectively, were 17 and 51.scores range from 0 until 100 were converted. Spss 15 
version used and data analysis was performed using spearman correlation test and 
Logestic regression (to estimate Odds Ratios) and using the software Spss 15 version 
were analyzed. Results: The mean age of the study 32/8 ± 9/5 and average score 
awareness of the maximum points 41/77±15/30 and mean score of believe percive by 
57/80±11/30 were calculated. Significant correlation between the mean scores of 
knowledge and belive perceived don’t get (R=0/03,p=0/650). was determined using 
logistic regression with one score increase of awareness ,1/037 mammography odds 
ratio increase and with increase one year of age ,1/035 increase.Conclusion: Contrary 
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to the expectations of health care systems, knowledge and belive percived women 
with a family history of breast cancer, the risk of disease was low .Key words: believe 
percived, at risk, breast cancer 
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