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هدف:

سرطان پستان یکی از شایعترین سرطانهاست كه كماكان سردسته علل مرگ به علت سرطان ،در بين زنان میباشد .تشخيص زودهنگام برای

بهبود نتایج حاصله و ميزان بقاء بسيار مهم میباشد .این پژوهش باهدف تعيين تأثير مداخلهی آموزشی مبتنی بر توانمندسازی در انجام روشهای
غربالگری سرطان پستانِ زنان  33تا  33شهر گناباد در سال  1332انجام شد.
روشها :پژوهش حاضر یك مطالعه نيمه تجربی بود كه در سال  1332در شهر گناباد و با انتخاب تصادفی  06نفر از زنان  33تا  33ساله كه
بهصورت تصادفی به دو گروه آزمون ( 36نفر) و شاهد ( 36نفر) تخصيص دادهشده بودند ،انجام شد .مداخله آموزشی بر مبنای توانمندسازی در گروه
آزمون به اجرا درآمد .ابزار پژوهش پرسشنامهای روا و پایا بود كه قبل از انجام مداخله و دو ماه پس از اتمام مداخله آموزشی توسط آزمودنیها تکميل
شد .دادهها وارد نرمافزار  SPSSنسخه  26شدند و با كمك آزمونهای آماری همچون آزمون تی ،كای دو و مك نمار مورد تجزیهوتحليل قرار گرفتند.
نتایج :قبل از انجام مداخله آموزشی تفاوت معناداری بين گروههای آزمون و شاهد ازنظر اجزای توانمندسازی و انجام روشهای غربالگری سرطان
پستان وجود نداشت ( .)P-Value<6/63اما بعد از انجام مداخله آموزشی تفاوت معناداری در دو گروه آزمون و شاهد در اجزای توانمندسازی شامل
آگاهی و دانش ( ))P-Value=6/600نگرش ( )P-Value=6/661خودكارآمدی( )P-Value=6/662و عزتنفس ( )P-Value=6/086و انجام روشهای
غربالگری سرطان پستان شامل معاینهی بالينی توسط پزشك ( ،)P-Value=6/618خودآزمایی پستان ( )P-Value=6/613و ماموگرافی (P-=6/620

 )Valueمشاهده شد.
نتيجهگيری :براساس نتایج بهدستآمده ،اجرای برنامه آموزشی مبتنی بر توانمندسازی میتواند بر انجام روشهای غربالگری سرطان پستان در
زنان مؤثر واقع شود.
کليدواژهها :توانمندسازی ،آموزش ،روشهای غربالگری ،سرطان پستان.
نوع مقاله :پژوهشی
دریافت مقاله19/06/.3 :

پذیرش مقاله19/15/13 :

ارجاع :حسنپور محسن ،عالمی علی ،کلبادی نژاد نادیا .تأثیر مداخلۀ آموزشی مبتنی بر توانمندسازی در انجام روشهای غربالگری سرطان پستان زنان  32تا  22ساله شهر گناباد .طب پیشگیری .22-62.)5(6

 23سال اتفاق ميافتد؛ اما پس از  36سالگی افزایش ناگهانی در

مقدمه
سرطان پستان شایعترین بدخيمی و اولين علت مرگ ناشی

بروز سرطان پستان دیده میشود ( .)2در ایران سرطان پستان

از سرطان برای زنان در جهان میباشد .انجمن سرطان آمریکا

رتبه اول بدخيمیها را در ميان به خود اختصاص داده است

در سال  200126 ،2618مورد سرطان پستان در زنان آمریکایی

بهگونهای كه  20/0درصد كل سرطانها را شامل میگردد (.)3

را گزارش كرده است كه  06326مورد منجر به مرگ شده است

بر اساس بررسی انجامشده در سال  1382در ایران ،از بين 28

( .)1كمتر از یك درصد سرطانهای پستان در زنان جوانتر از

استان كشور بروز این سرطان در بين زنان در  10استان رتبه
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تأثیر مداخلۀ آموزشي مبتني بر توانمندسازی در انجام روشهای غربالگری سرطان پستانِ

محسن حسن پور و همکاران

مداخلۀ آموزشی مبتنی برتوانمندسازی غربالگری سرطان پستان

سرطان پستان در ایران بين سنين  33تا  33سال گزارششده

دانش كافی در خصوص آن موضوع است ،چراكه داشتن آگاهی

است ( .)0باال بودن ميزان مرگومير ناشی از بيماری در

و دانش كافی ،پيششرط تغيير باور و نيز تغيير رفتار افراد است

كشورهای درحالتوسعه متعاقب تشخيص بيماری در مراحل

( .)8نگرش نسبت به رفتار ،ميزان مطلوبيت یا عدم مطلوبيت یك

پيشرفته ،ضرورت برنامهریزی و اجرای برنامههای غربالگری

رفتار ازنظر یك فرد میباشد ( .)3خودكارآمدی و عزتنفس نيز،

سرطان پستان در ایران را محرز مینماید .ازآنجاكه تشخيص

واسطهی بين دانش و عمل به آن هستند و مهمترین مؤلفههای

اوليه سرطان پستان نقش حياتی در كاهش مرگومير و

توانمندسازی محسوب میشوند ،زیرا در ابتدا هر دو دارای

پيشآگهی بيماری ایفا میكند لذا الزم است كه آموزشدهندگان

ویژگی چندوجهی هستند كه ابعاد گوناگون آن باهم تعامل دارند،

بهداشت و ارتقای سالمت آگاهی زنان را درباره سالمت پستان

دوم اینکه ابعاد مختلف آنها توسط ابزارهای گوناگون قابل

افزایش داده و آنان را بهسوی اتخاذ رفتارهای پيشگيرانه از

ارزیابی و اندازهگيری هستند ،بنابراین سنجش خودكارآمدی و

سرطان پستان سوق دهند (.)3

عزتنفس فرد میتواند ابزار مطمئنی برای پيشبينی احتمال

یکی از مهمترین راههای تشخيص زودرس و درمان

تکوین رفتار توانمندی در اختيار قرار دهد ( .)16اساساً اولين

سرطان پستان غربالگری است .غربالگری سرطان پستان شامل:

راهبرد عملی در تدریس ،طراحی و اجرای برنامه توانمندسازی،

انجام خودآزمایی پستان ،غربالگری با معاینۀ بالينی توسط

آموزش است .در فرآیند آموزش ،اطالعات و پيامها منتقل

پزشك و ماموگرافی میباشد .خودآزمایی پستان هنوز هم یکی

میشوند و با علم بر اینکه در عصر حاضر ،اطالعات منشأ قدرت

از مؤثرترین ابزار غربالگری برای یافتن زودهنگام سرطان

و در حقيقت ،عين قدرتاند ،بنابراین دسترسی اقشار وسيع

پستان در كشورهای درحالتوسعه میباشد ،زیرا ارزان بوده و

مردمی به اطالعات ،گامی كليدی در فرآیند توانمندسازی

بهراحتی در دسترس است و همچنين نياز به آموزش پيچيده

شخصی ،شامل پذیرش و شناخت قدرتی است كه فرد میتواند

یادگيری ندارد ،اما كاربرد آن هنوز اندک مانده است .معاینه

داشته باشد؛ بنابراین با آموزش میتوان سطح دانش و آگاهی

بالينی پستان توسط پزشك نيز میتواند در تشخيص در مراحل

افراد را باال برد .اجرای یك برنامه توانمندسازی باهدف افزایش

اوليه كمككننده باشد .متأسفانه تخمين زدهشده است كه در

آگاهی ،دانش ،عزتنفس و خودكارآمدی به خودكنترلی و

بهترین شرایط ،معاینه بالينی پستانها تا ده درصد میباشد (.)3

رفتارهای پيشگيرانه منجر میشود كه برای ارتقای بهداشت و

در كشورهایی كه اكثریت زنان  06-06آنان بهطور مرتب

كيفيت زندگی الزم است .برنامه توانمندسازی ،ابزاری كاربردی

ماموگرافی انجام میدهند ،مرگ از سرطان پستان به ميزان  20تا

است كه باعث رشد و ارتقای دانش و مهارت افراد میشود و

 28درصد كاهش مییابد ( .)0از مهمترین محورهای عمده در

بهكارگيری راهکارهای آن ،آرمانی آشکار برای ارتقاء سالمت

كنترل و پيشگيری بيماری ،آموزش بهداشت به گروه در معرض

جوامع است (.)11

خطر یا گروهی كه نقش عمدهای در كنترل بيماری دارند میباشد.

 Bittencourtو همکارانش در مطالعه خود نشان دادند انجام

آگاهی دادن به مردم در مورد بيماری ،پایه آموزش بهداشت

مداخله آموزشی باعث ارتقا غربالگری سرطان پستان و اجزای

محسوب میشود و دادن اطالعات ،تغيير نگرشها و تغيير
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پایينتر از ميانگين سن جهانی است ( .)2بيشترین ميزان ابتال به

گام تغيير رفتار افراد در راستای یك موضوع ،داشتن آگاهی و
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اول را دارد .متأسفانه سن بروز سرطان پستان در زنان ایرانی

رفتارها ،جزء اهداف اصلی آموزش بهداشت میباشد ( .)0اولين

محسن حسن پور و همکاران

مداخلۀ آموزشی مبتنی برتوانمندسازی غربالگری سرطان پستان

میشود (.)12

موردنياز با توجه به مطالعه كریمی و همکاران و با

الگوی اعتقاد سالمتی باعث ارتقا رفتارهای غربالگری سرطان

شاهد  23نفر به دست آمد كه بهمنظور كنترل مشکالت

پستان در زنان میشود ( .)13در مطالعه پيش رو با توجه به عدم

احتمالی ،به  36نفر در هر گروه افزایش یافت .با توجه به

استفاده از توانمندسازی در مطالعات گذشته بر آن شدیم تأثير

حجم نمونه بهدستآمده ( 06نفر) كه  36نفر در گروه

توانمندسازی بر رفتارهای غربالگری سرطان پستان را بسنجيم

آزمون و  36نفر در گروه شاهد تقسيمبندی شدند،

بنابراین پژوهش حاضر باهدف تعيين تأثير مداخلۀ آموزشی

بنابراین از هر یك از مراكز فوق 26 ،آزمودنی انتخاب و

مبتنی بر توانمندسازی در انجام روشهای غربالگری سرطان

بهصورت تصادفی از هر مركز  16نفر به گروه آزمون و

پستانِ زنان  33تا  33ساله شهر گناباد در سال  1332میباشد.

 16نفر به گروه شاهد تخصيص داده شدند (.)11
ابزار گردآوری دادهها در این پژوهش پرسشنامهای

مواد و روشها

سهقسمتی شامل پرسشنامه اطالعات دموگرافيك (سن،

پژوهش حاضر بر روی  06زن  33تا  33ساله ساكن

تحصيالت ،اشتغال و بيمه درمانی) ،پرسشنامهی

شهر گناباد در سال  1332انجام شد .علت انتخاب این

توانمندسازی در رابطه با سرطان پستان شامل  03سؤال

فاصله سنی آن بود كه بر اساس مطالعات مختلف و

(عزتنفس  16سؤال ،نگرش  3سؤال ،آگاهی و دانش 13

توصيهها انجمنهای سرطان اولين روشهای غربالگری

سؤال و خودكارآمدی  3سؤال) و پرسشنامه عملکرد در

برای زنان باید در سن  06-36سال انجام شود ()10؛

رابطه با روشهای غربالگری سرطان پستان بود .نحوه

بنابراین این فاصله سنی برای مطالعه انتخاب شد .معيار

امتيازدهی پرسشنامه الگوی توانمندسازی به این صورت

ورود به مطالعه ،آزمودنیها هنگام انجام پژوهش مبتالبه

بود كه در قسمت عزتنفس و خودكارآمدی بر اساس

بيماریهای شناختهشده سيستم تناسلی -ادراری نباشند

طيف چهارگزینهای ليکرت دامنهی امتيازات از"  "6تا" 3

و معيار خروج از مطالعه ،تشخيص سرطان پستان یا

" تعيين گردید .در قسمت نگرش و دانش و آگاهی نيز بر

بيماریهای ادراری-تناسلی در طول پژوهش و یا غيبت

اساس گزینهها دامنهی امتيازات بين " " 6تا ""2تعيين

بيش از یك جلسه بود.

گردید .روایی پرسشنامه عزتنفس توسط براز و

نمونهگيری از مراكز بهداشتی -درمانی شهر گناباد

همکاران تأیيد و پرسشنامههای نگرش و دانش و آگاهی

(سه مركز) كه دارای جمعيت تحت پوشش تقریباً مشابه

در مطالعه مظلومی و همکاران مورداستفاده قرارگرفته و

بودند و به روش نمونهگيرى سيستماتيك با شروع

روایی آن موردسنجش قرارگرفته است (.)13،10

تصادفی مبتنی بر جامعه انجام شد .بدین منظور ابتدا

پرسشنامه خودكارآمدی پژوهشگر ساخته بوده و برای

فهرست تمامی زنان ثبتشده در پروندههای خانوار

روایی پرسشنامه از روش روایی محتوا و صوری

مراكز بهداشتی درمانی فوق كه دارای شرایط سنی برای

استفاده شد .بدین منظور پرسشنامه خودكارآمدی در

ورود به مطالعه بودند تهيه گردید .سپس آزمودنیها بر

اختيار  16عضو هيئتعلمی دانشگاه علوم پزشکی گناباد
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مسعودی یکتا در مطالعه خود نشان داد آموزش مبتنی بر

استفاده از فرمول حجم نمونه ،در گروههای آزمون و

] [ DOI: 10.29252/jpm.6.2.6

توانمندسازی ازجمله دانش ،آگاهی و عزتنفس در گروه آزمون

اساس رویه نمونهگيری ،انتخاب شدند .حجم نمونه

محسن حسن پور و همکاران

مداخلۀ آموزشی مبتنی برتوانمندسازی غربالگری سرطان پستان

اصالحی مدنظر قرار گرفت .برای پایایی پرسشنامهها از

وضعيت بيماری و فرآیند درمان میتواند سبب افزایش

روش آلفای كرونباخ استفاده شد كه به ترتيب پایایی

عزتنفس او نيز شود (.)10

مقياس عزتنفس  ،6/033مقياس نگرش  ،6/031مقياس

گام دوم مشکلگشایی است ،هدف از این مرحله

دانش و آگاهی 6/806؛ مقياس خودكارآمدی  6/081و

شناخت مشکل توسط شركتكنندگان و ارائه راهحل و

پایایی عملکرد  6/008تعيين شد.

اجرا همراه با ارتقاء سطح خودكارآمدی از طریق بحث و

پس از معرفی خود ،بيان اهداف پژوهش و جلب رضایت

شد .در این مرحله طبق مراحل چهارگانه خودكارآمدی

آزمودنیها از آنان درخواست شد كه ابزارهای پژوهش

عمل شد بهاینترتيب ،مهارتهای الزم برای انجام

را تکميل نمایند .سپس شركتكنندگان به دو گروه آزمون

خودآزمایی پستان ،انجام معاینه پستان توسط پزشك و

و شاهد تخصيص داده شدند و مداخله آموزشی در

ماموگرافی بهصورت تئوری تشریح و توضيح داده شد و

گروه آزمون توسط همکار خانم به اجرا درآمد .به این

انجام دادن ) (BSE: Breast Self Examinationبر روی

صورت كه پس از تجزیهوتحليل دادههای حاصل از

مانکن توسط پژوهشگر و آزمودنیها بهصورت نمادین

مرحله قبل از مداخله و شناخت امکانات ،محدودیتها و

انجام شد .چون بين خودكارآمدی و عزتنفس یك ارتباط

نيازهای آموزشی گروههای آزمون در زمينههای مختلف

دوطرفه وجود دارد ،اعتقاد به این است كه این گام نيز بر

تغييراتی در محتوای آموزشی الگوی توانمندسازی كه

ارتقاء سطح خودكارآمدی و عزتنفس آزمودنیها كمك

برای آزمودنیها طراحیشده بود ،داده شد تا

میكند (.)10

توانمندسازی متناسب با نيازها و خواستههای نمونههای

گام سوم ارزشيابی شامل دو مرحله بود .مرحله اول

پژوهش باشد .توانمندسازی بر اساس گامهای سهگانه

مربوط به ارزشيابی فرآیند بود كه طی برگزاری تمامی

(درک تهدید ،مشکلگشایی و ارزشيابی) برای نمونه

جلسات و از طریق طرح پرسشهای شفاهی در مورد

پژوهش در گروه آزمون اجرا شد.

رعایت موارد گفتهشده در جلسات قبلی و توجه به ميزان

اولين گام در توانمندسازی افزایش تهدید درک شده

تمایل آزمودنیها به ادامه شركت در جلسات

میباشد این مرحله با افزایش دانش و شناخت و درنتيجه

موردبررسی قرار میگرفت .ارزشيابی نهایی نيز با

درک شدت از طریق آگاه شدن نسبت به ماهيت و

استفاده از تکميل مجدد پرسشنامههای توانمندسازی و

عوارض سرطان پستان ازجمله توده یا تومور پستان،

عملکرد انجام شد ،به ابن صورت كه آزمودنیهای هر دو

ترشح از نوک پستان ،تغييرات پوست و نوک پستان

گروه آزمون و شاهد 2،ماه بعد از اتمام مداخله،

بزرگی غدد لنفاوی زیر بغل و تغيير اندازه پستان طی دو

پرسشنامههای مذكور را تکميل نمودند.

جلسه به اجرا درآمد .در هر جلسه از یك خانم مبتالبه

نتایج حاصل با آزمونهای آماری تی مستقل و

سرطان پستان كه ماستکتومی انجام داده بود هم در

زوجی و كای اسکوئر و مك نمار در نرمافزار آماری

جلسات جهت تأثيرگذاری بيشتر استفاده شد .به نظر

 SPSSنسخه  26مورد تجزیهوتحليل قرار گرفت .به
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نحوه انجام مطالعه به این صورت بود كه پژوهشگر

گفتگو بود كه به روش بحث گروهی طی  3جلسه اجرا

] [ DOI: 10.29252/jpm.6.2.6

در رشتههای پرستاری و بهداشت قرارگرفته و نظرات

میرسد ارتقاء سطح دانش و شناخت فرد نسبت به

محسن حسن پور و همکاران

مداخلۀ آموزشی مبتنی برتوانمندسازی غربالگری سرطان پستان

محرمانه بوده ،بهصورت جمعی مورد تجزیهوتحليل قرار

آزمون تی مستقل اختالف معناداری در اجزای

میگيرند .ضمن اینکه در صورت عدم عالقه و یا بیميلی

توانمندسازی در دو گروه آزمون و شاهد و گروه آزمون

نسبت به ادامه همکاری میتوانند مطالعه را ترک كنند.

قبل و بعد از مداخله آموزشی نشان میدهد .نتایج جدول

برای رعایت مالحظات اخالقی در پایان پژوهش نيز

 3نشان داد قبل از انجام مداخله تفاوتی معناداری بين

مداخله آموزشی برای گروه شاهد اجرا شد.

گروه آزمون و شاهد ازنظر انجام روشهای غربالگری

] [ DOI: 10.29252/jpm.6.2.6

آزمودنیها اطمينان داده شد اطالعات گردآوریشده

معناداری مشاهده نمیشود .این در حالی است كه نتایج

سرطان پستان وجود نداشت اما پس از انجام مداخله

یافتهها

بهطور معناداری بيشتر از گروه شاهد روشهای

در این مطالعه دادههای مربوط به  06آزمودنی (گروه

غربالگری سرطان پستان را انجام دادهاند.

آزمون  36نفر و گروه شاهد  36نفر) مورد تجزیه و

جدول  -1اطالعات دموگرافيک

تحليل قرار گرفت كه نتایج در نمودار  1قابل مشاهده

شاهد

است .همانطور كه نتایج جدول  1نشان میدهد از لحاظ

اطالعات دموگرافيک

فراوانی
)(درصد

متغيرهای زمينهای همچون سن ،تحصيالت ،وضعيت

سن

اشتغال و بيمه درمانی بين دو گروه اختالف معناداری

تحصيالت

مشاهده نشد.

و شاهد ازنظر اجزای توانمندسازی (عزتنفس ،نگرش،

بيمه

فراوانی(درصد)

(03/33)3/31

(00/16 )0/61

6/333

زیر دیپلم

(10 )30/0

(18 )06

6/203

تحصيالت دانشگاهی

(13 )03/3

(12)06

خانهدار

(26)00/0

(22)03/3

6/303

شاغل

(16)33/3

(8)20/0

تأمين اجتماعی

(21 )06

(13)03/3

سایر بيمهها

(3)36

(11 )30/0

اشتغال

نتایج جدول  2نشان داده است بين دو گروه آزمون

آزمون

pvalue

6/380

دانش و آگاهی و خودكارآمدی) قبل از مداخله اختالف
جدول  -2مقایسه ميانگين اجزای الگوی توانمندسازی در گروه آزمون و شاهد با یکدیگر در مرحله قبل و بعد از مداخله
گروه

متغير
معاینهی بالينی پستان

آزمون تعداد (درصد)

آزمون
شا هد تعداد (درصد)

بلی

(0)26

(3)10/0

(قبل از مداخله)

خير

(20)86

(23)83/3

معاینهی بالينی پستان

بلی

(10)30/0

(8)20/0

خير

(13)03/3

(22)03/3

P= 6/661

P=6/186

بلی

(10)33/3

(13)03/3

(قبل از مداخله)

خير

(10)00/0

(10)30/0

خودآزمایی پستان

بلی

(20)86

(13)36

خير

(بعد از مداخله)
آزمون مك نمار
خودآزمایی پستان

(0)26

(13)36

P= 6/668

P= 6/366

(بعد از مداخله)
ماموگرافی

بلی

(3)10/0

(3)16

(قبل از مداخله)

خير

(23)83/3

(20)36

ماموگرافی

بلی

(10)00/0

(0)26

(بعد از مداخله)

خير

(10)33/3

(20)86

آزمون مك نمار

آزمون مك نمار

P= 6/660

P= 6/236
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آموزشی مبتنی بر توانمندسازی زنان گروه آزمون

محسن حسن پور و همکاران

مداخلۀ آموزشی مبتنی برتوانمندسازی غربالگری سرطان پستان

شاهد

گروه

آزمون

متغير

ميانگين (انحراف معيار)

ميانگين (انحراف معيار)

آگاهی ( قبل از مداخله )

(21/03 )0/01

(22/13 )3/20

آگاهی ( بعد از مداخله )

(20/23 )3/20

(22/26 )0/31

نتيجه آزمون تی
مستقل()P
6/303
6/600

نتيجه آزمون تی زوجی()P

>6/661

6/061

-

نگرش ( قبل از مداخله )

(3/33 )3/23

(3/33 )2/32

6/018

نگرش ( بعد از مداخله )

(13/13)2/11

(3/03 )2/03

6/661

عزت نفس ( قبل از مداخله )

(18/30)2/30

(18/83)2/80

عزت نفس ( بعد از مداخله )

(26/20)1/80

(13/36)2/03

6/608

نتيجه آزمون تی زوجی ()P

>6/661

6/683

-

خودكارآمدی ( قبل از مداخله )

(11/03 )2/33

()2/00

11/33

6/832

خودكارامدی ( بعد از مداخله )

(10/66)2/33

()2/06

11/03

6/662

نتيجه آزمون تی زوجی()P

>6/661

6/683

-

بحث و نتيجهگيری
اجرای یك برنامه توانمندسازی با اهداف افزایش آگاهی،
عزتنفس و خودكارآمدی كه به خودكنترلی رفتاری و اتخاذ
رفتارهای پيشگيریكننده منجر میشود ،بهمنظور ارتقاء بهداشت
الزم است( .)18مطالعه حاضر باهدف تعيين تأثير مداخلۀ
آموزشی مبتنی بر توانمندسازی در انجام روشهای غربالگری
سرطان پستانِ زنان  33تا  33شهر انجام شد .نتایج مطالعه
حاضر نشان داد كه مداخلۀ آموزشی مبتنی بر توانمندسازی در
انجام روشهای غربالگری سرطان پستان مؤثر بوده است و در
گروه آزمون انجام روشهای غربالگری سرطان پستان بعد از
مداخله بهطور معناداری افزایشیافته است.
در مطالعه فداكار نيز توانمندسازی باعث ارتقا انجام
خودآزمایی پستان در زنان روستایی شد اما حضور یا عدم
حضور بهورز در مداخله تأثيری رو ميزان توانمندسازی
نگذاشت كه به نظر میرسد علت تفاوت نتایج بامطالعه حاضر
عدم وجود گروه شاهد در مطالعه فداكار میباشد ( .)13نتایج این
پژوهش بامطالعه كریمی كه نشاندهنده تأثير مداخله آموزشی
نمودار  -1سير انجام پژوهش

توانمندسازی بر رفتارهای ارتقاء دهندهی سالمت در دوران
یائسگی بود ،هماهنگ است ( .)11همچنين نتایج این مطالعه در
اثرگذاری مداخله بر اساس توانمندسازی با مطالعات كار كه
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نتيجه آزمون تی زوجی()P

>6/661

6/683

6/020

] [ DOI: 10.29252/jpm.6.2.6

جدول  -3مقایسه انجام روشهای غربالگری سرطان پستان در گروه آزمون و شاهد با یکدیگر در مرحله قبل و بعد از مداخله

محسن حسن پور و همکاران

مداخلۀ آموزشی مبتنی برتوانمندسازی غربالگری سرطان پستان

مادربزرگهای آمریکایی آفریقایی از نوههایشان مؤثر بوده است

در دو گروه آزمون و شاهد پس از انجام مداخله تفاوت آماری

هماهنگ است (.)26

معناداری وجود داشت .مطالعه  Richardو همکاران نيز نشان

نتایج این مطالعه نشان داد بين نمره سطح آگاهی و نگرش

دادند انجام مداخله در زنانی كه بهتازگی برای آنها سرطان

آزمودنیها در دو گروه آزمون و شاهد پس از انجام مداخله

پستان تشخيص دادهشده است مؤثر بوده و رابطه معناداری بين

تفاوت آماری معناداری وجود داشت .در مطالعهی كالن

نمره عزتنفس بيماران قبل و بعد از مداخله وجود داشت (.)23

در گروه آزمون در رابطه با رفتارهای پيشگيرانه از سرطان

میتواند باعث افزایش معنادار انجام روشهای غربالگری پستان

پستان بهطور معناداری بيشتر از گروه شاهد بود (.)21

گروه آزمون نسبت به گروه شاهد بعد از مداخله گردد .مطالعه

مطالعه حاضر نشان داد مداخله آموزشی باعث افزایش

باختری و همکارانش نيز نشان داد انجام مداخلهی آموزشی

معنادار آگاهی شركتكنندگان گروه آزمون در رابطه با

میتواند در ارتقا انجام روشهای غربالگری سرطان پستان

روشهای پيشگيریكننده از سرطان پستان میشود .در مطالعه

بهطور معناداری تأثيرگذار باشد (.)20

خليلی و همکارانش نيز مشخص شد انجام مداخله آموزشی بر

مطالعه حاضر نشان داد مداخلهی آموزشی بهطور

آگاهی و عملکرد زنان قبل و بعد از انجام مداخلهی آموزشی

معناداری باعث افزایش انجام معاینه بالينی پستان CBE:Clinical

تأثير معناداری در جهت افزایش آگاهی و عملکرد زنان نسبت به

) )Breast Examinationدر زنان گروه آزمون نسبت به گروه

روشهای غربالگری سرطان پستان داشت (.)22

شاهد بعد از انجام مداخلهی آموزشی شده است .در مطالعه

نتایج مطالعه حاضر نشان داد اجرای توانمندسازی باعث

سرگزی نيز مداخلهی آموزشی در زنان مراجعهكننده به مراكز

افزایش معنادار عزتنفس و خودكارآمدی گروه آزمون نسبت به

بهداشتی شهر زاهدان باعث افزایش معنادار انجام معاینه بالينی

گروه شاهد بعد از مداخله گردید .در مطالعه ثنایی و همکاران نيز

پستان ( )CBEدر گروه تجربی نسبت به گروه آزمون شد (.)20

خودكارآمدی و عزتنفس بيماران تحت جراحی بای پس عروق

مطالعه ما نشان داد مداخلهی آموزشی بهطور معناداری

كرنر پس از اجرای مداخله آموزشی مبتنی بر توانمندسازی در

باعث افزایش انجام آزمایی پستان ( )BSEدر زنان گروه آزمون

گروه آزمون نسبت به شاهد افزایش معناداری را نشان داد (.)23

نسبت به گروه شاهد شده است .نتایج مطالعه  Abolfotouhو

نتایج مطالعه حاضر نشان داد بين نمره خودكارآمدی در دو

همکارانش نيز تأثير معنادار مداخلهی آموزشی در انجام

گروه آزمون و شاهد قبل از انجام توانمندسازی رابطه معناداری

خودآزمایی پستان قبل و بعد از انجام مداخلهی آموزشی در

وجود نداشت ،درحالیكه بعد از انجام توانمندسازی در دو گروه

گروه آزمون را نشان داد (.)28

آزمون و شاهد تفاوت آماری معناداری را وجود داشت .در

مطالعه حاضر همچنين نشان داد مداخله آموزشی بر اساس

مطالعه رازی و همکاران نيز پس از انجام مداخلهی آموزشی

توانمندسازی باعث افزایش معنادار انجام ماموگرافی در گروه

خودكارآمدی زنان مبتالبه سرطان پستان تحت پرتودرمانی

آزمون قبل و بعد از مداخله میشود .مطالعه هاتف نيا نيز نشان

بهطور معناداری در گروه آزمون نسبت به گروه شاهد افزایش

داد مداخلهی آموزشی عالوه برافزایش دانش و آگاهی زنان در

یافت (.)20

رابطه با سرطان پستان بهطور معناداری باعث افزایش انجام
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فرمانفرما و همکاران نيز بعد از مداخله آموزشی آگاهی و نگرش

نتایج مطالعه حاضر نشان داد انجام مداخلهی آموزشی

] [ DOI: 10.29252/jpm.6.2.6

نشان داد اجرای توانمندسازی در ارتقا مراقبتهای

نتایج این مطالعه نشان داد بين نمره عزتنفس آزمودنیها

محسن حسن پور و همکاران

مداخلۀ آموزشی مبتنی برتوانمندسازی غربالگری سرطان پستان

( .)23درحالیكه در مطالعه  Secginliو همکاران پس از انجام

و شركتكنندگان در مطالعه شهر گناباد كه همکاری الزم را در

مداخله بر اساس الگو ارتقا سالمت تفاوت معناداری در انجام

انجام این پژوهش داشتند تشکر و قدردانی نمایيم.

ماموگرافی بين گروه شاهد و آزمون مشاهده نشد شاید علت

تأیيدیه اخالقی

تفاوت این مطالعه بامطالعه حاضر تفاوت راهکار مداخلهای بوده

این مقالهه برگرفتههشهده از پایهاننامهۀ كارشناسهی ارشهد

باشد (.)36

آموزشی مبتنی بر توانمندسازی میتوان انجام روشهای

دانشگاه با شماره نامۀ / 1103ص 32 /آن را بهه تأیيهد رسهانده

غربالگری سرطان پستان را افزایش داد و توانمندسازی نيز در

است.

مبحث ارتقا سالمت و انجام رفتارهای پيشگيریكننده نقش مهمی
دارد .بنابراین پيشنهاد میشود از توانمندسازی در طراحی

تضاد منافع

برنامههای آموزشی جهت ارتقاء انجام روشهای غربالگری در

نویسندگان هيچگونه تضاد منافعی ندارند.

انواع سرطانها بهویژه سرطان پستان استفاده گردد.
این مطالعه همچون هر پژوهش دیگری دارای نقاط قوت و

سهم نویسندگان

محدودیتهایی میباشد .از نقاط قوت آن میتوان به حضور

محسن حسن پور (نویسنده اول) نگارش مقاله /بحث و

منظم گروه آزمون در جلسات آموزشی و مشاركت

نتيجه گيری ( 36درصد)؛ علی عالمی (نویسنده دوم/مسئول)

تحسينبرانگيز آزمودنیها بهویژه در مرحله مشکلگشایی اشاره

روش شاس و تجزیه و تحليل داده ها ( 06درصد)؛ نادیا كلبادی

كرد .از محدودیتهای مطالعه حاضر میتوان به تفاوت روانی و

نژاد (نویسنده سوم) پرسشگر اصلی ( 16درصد).

روحی ،تفاوت در تعامالت بين فردی شركتكنندگان ،تفاوت در
انگيزه و ميزان اظهارنظر هر فرد از خودكارآمدی و عزتنفس و

حمایت مالی

احتمال انتقال مطالب آموزشی از شركتكنندگان در گروه آزمون
به شاهد در حين انجام مداخله اشاره كرد ،بنابراین این مسائل از

این مقاله با حمایت مالی معاونهت تحقيقهات دانشهگاه علهوم
پزشکی گناباد انجامشده است.

محدودیتهای این پژوهش بود كه میتوانست بر نتایج تأثيرگذار
باشد و از كنترل پژوهشگران خارج بوده است.

تشکر و قدردانی
در پایان بر خود الزم میدانيم از همکاری اساتيد دانشگاه
علوم پزشکی گناباد كه در امر روا كردن پرسشنامه ما را یاری
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ABSTRACT
Introduction: Breast cancer is one of the most prevalent cancers and it is still the leading cause of death from cancer among
women. This study was conducted to determine the effect of educational intervention based on empowerment on breast cancer
screening in 35 to 55 years old women in Gonabad city in 2014.
Methods: The present study was a quasi-experimental study conducted in 2014 in Gonabad city. The participants were 60
women aged 35-55 years that randomly assigned to two groups of experimental (n = 30) and control (n = 30). The
interventional education based on empowerment was conducted for the experimental group. Data were collected by a valid
and reliable questionnaire, before and 2 months after the intervention. Using SPPS version 20, the collected data were analyzed
by T- test, chi square, and McNemar's test.
Results: Before intervention, there were no significant differences between intervention and control group in
empowerment components and breast cancer screening procedures. After the intervention, there were significant differences
between the two group in empowerment components including awareness (P-Value=0.044), attitude (P-Value=0.001), selfsteam (P-Value=0.048), and self-efficacy (P-Value=0.002) and breast cancer screening methods including clinical breast
examination (P-Value=0/018), breast self-examination (P-Value=0/015), and mammography (P-Value=0/027).
Conclusion: According to our results, implementing educational interventions based on empowerment in women would be
effective on performing breast cancer screening.
Key Words: Empowerment, Education, Breast Cancer Screening, Mammography.
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