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  بررسی آگاهی، نگرش و عملکرد در مورد خودآزمایی پستان در دانشجویان دختر دانشگاه علوم پزشکی اهوازعنوان: 

  صدیقه فیاضی، مریم باقرينویسندگان:
  منصوره اعرابی نویسنده مسئول:

  دانشگاه علوم پزشکی جندي شاپور اهواز وابستگی سازمانی: 
  mansoureharabi@yahoo.comایمیل:   
سرطان پستان شایع ترین سرطان در زنان است و خودآزمایی پستان یک روش غربالگري است که کشف :مینهز

زودهنگام سرطان را افزایش می دهد و بدلیل سادگی، مقرون به صرفگی و کارایی، به عنوان عامل مهمی در افزایش 
ف تعیین میزان آگاهی، نگرش و عملکرد بقاي زنان مبتال به سرطان پستان مطرح شده است. لذا پژوهش حاضر با هد

 .انجام شد 1390دانشجویان دختر دانشگاه علوم پزشکی اهواز در مورد خودآزمایی پستان، در سال 
نفر از دانشجویان دختر دانشگاه علوم پزشکی اهواز، با روش نمونه  237این مطالعه به روش مقطعی و بر روي :روش

 SPSSطالعات مربوط توسط پرسشنامه جمع آوري گردید و با استفاده از نرم افزارگیري طبقه اي، تصادفی انجام شد. ا
 .) و با استفاده از آزمون هاي آماري توصیفی و کاي دو آنالیز گردید19نسخه (

% آگاهی خوب، 9/43سال بود. در مورد خودآزمایی پستان  33/23±14/3میانگین سنی افراد در این مطالعه  :یافته ها
%)، 4/38% آگاهی ضعیف داشتند و بیشترین منبع اطالعاتی در این زمینه کتاب(9/13هی متوسط و % آگا2/42

%) 5/5%) و خانواده(1/10%)، تلویزیون(1/10%)، دروس دانشگاه(1/13%)، پرسنل مراکز بهداشتی درمانی(8/22دوستان(
بودند و بین آگاهی با نوع نگرش ارتباط  % از نگرش منفی برخوردار8/6% از نمونه ها نیز از نگرش مثبت و 3/93بود. 

% افراد خودآزمایی پستان را انجام می دادند و بین 7/52همچنین فقط  .>p )001/0آماري معناداري وجود داشت(
درضمن عملکرد افراد متأهل از افراد مجرد به )  .>001/0pعملکرد و آگاهی نیز ارتباط آماري معنی دار وجود داشت(

 )..>01/0pبهتر بود(صورت معنی داري 
نتایج نشان داد دانشجویان علوم پزشکی علی رغم حرفه آنها در آینده، آگاهی کافی در زمینه خودآزمایی :نتیجه گیري

پستان نداشتند و وضعیت عملکرد آنها چندان مناسب نبود، لذا نیاز به اجراي بیشتر برنامه هاي آموزشی مؤثر با همکاري 
 .ایی و پزشکی می باشدمام- دانشکده هاي پرستاري

  : آگاهی، خودآزمایی پستان، دانشجویان، عملکرد، نگرش واژگان کلیدي
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