
1 

 

 

 

: طرحعنوان 

 

تعیین عوامل مؤثر بر غربالگری سرطان پستان بر اساس مدل اعتقاد بهداشتی  »

 «1378ساله ساکن شهر بوشهر سال  20-65در زنان  

                    
 

 :هدشي طشح
  طیبه جمند

 
: ّوكاساى طشح

 آزیتا نوروزی، دکتر نیلوفر معتمد
 

 1387   سال

 

 

 

 



2 

 

 :مقدمه   

اطالػات هشتَط تِ کطَسّاي غشتی ًطاى دادُ (. 2ٍ 1)س خْاى، سشطاى سیٌِ یكی اص ضایؼتشیي سشطاًْا هی تاضذهیاى صًاى سشاس دس

صى یک ًفش تِ ایي سشطاى هثتال ضذُ ٍ هْوتشیي ػلت هشگ ّاي هشتَط تِ سشطاى سا دس صًاى تِ خَد اختػاظ  8است کِ اص ّش 

 (. 3)هی دّذ 

کل سشطاًْاي تذخین سا تِ خَد % 4/21ٍ ضایؼتشیي سشطاى دس هیاى صًاى ضٌاسایی ضذُ کِ  دس ایشاى، سشطاى سیٌِ تِ ػٌَاى اٍلیي

ػلیشغن (.  5)ایي سشطاى صًاى سا یک دِّ صٍدتش اص کطَسّاي تَسؼِ یافتِ تحت تاثیش قشاس هی دّذ (. 4)اختػاظ هی دّذ 

ثش صًاى ایشاًی سٍضْاي غشتالگشي سشطاى سیٌِ سا تطَس پیطشفتْایی کِ دس صهیٌِ غشتالگشي ٍ دسهاى ایي سشطاى ایداد ضذُ، ٌَّص اک

 (.5-7)تٌاتشایي، دس ایشاى سشطاى سیٌِ تسیاس دیش تطخیع دادُ هی ضَد . هشتة اًدام ًوی دٌّذ

سٍضْایی اص خولِ خَدآصهایی سیٌِ، . تطخیع صٍد ٍ دسهاى هَثش، خْت کاّص ّضیٌِ ّا ٍ هشگ هشتَط تِ سشطاى هْن هی تاضذ

تا ٍخَد هَثش تَدى (. 8)ًی سیٌِ ٍ هاهَگشافی سٍضْاي هَثش ٍ هؼتثشي تشاي تطخیع صٍدسس سشطاى سیٌِ هی تاضٌذ هؼایٌات تالی

 (.9-11)ایي سٍضْا دس کاّص هشگ ٍ هیش، هیضاى اًدام ایي سفتاسّا دس سشاسش خْاى پاییي گضاسش ضذُ است

ا تشاي سسیذى تِ ایي ّذف، ضٌاخت کافی دستاسُ سٍضْاي یكی اص اّذاف تْذاضتی، کاّص هشگ ٍ هیش تِ ػلت سشطاى هی تاضذ، لز

 .غشتالگشي سشطاى سیٌِ ٍ فاکتَسّاي هَثش دس آى ضشٍسي هی تاضذ

هذل (. 12)فاکتَسّاي ضٌاختی ًقص هْوی سا دس سفتاسّاي تْذاضتی تَیژُ سفتاسّاي هشتَط تِ غشتالگشي سشطاى تش ػْذُ داسًذ 

تش اساس ایي (. 13)اي تطخیع فاکتَسّاي هَثش دسسفتاسّاي تْذاضتی ػوَهی است ، هذلی ضٌاختی تش(HBM)اػتقاد تْذاضتی 

ضذت ( 2حساسیت دسک ضذُ ( 1: هذل سفتاسّاي پیطگیشي کٌٌذُ تش اساس چْاس فاکتَس اًدام هی ضًَذ، ایي چْاس فاکتَس ػثاستٌذ اص

صگی تِ هذل اضافِ ضذُ اًذ خَدکاسآهذي دسک ضذُ دٍ فاکتَس دیگشي کِ تِ تا. هَاًغ دسک ضذُ( 4فَایذ دسک ضذُ ٍ ( 3دسک ضذُ، 

پشسطٌاهِ استاًذاسدي سا تشاي تشسسی ایي فاکتَسّا دس سفتاسّاي غشتالگشي سشطاى سیٌِ  1چوپیَى(. 14)ٍ اًگیضش تْذاضتی است 

هشتَط تِ سفتاسّاي ایي هذل تشاي ضٌاسایی تاٍسّا ٍ اسصضْاي (. 15)طشاحی ًوَدُ کِ تطَس ٍسیؼی هَسد استفادُ قشاس گشفتِ است 

غشتالگشي سشطاى سیٌِ تكاس سفتِ است، ٍلی هْن است تا هذاخالت طشاحی ضذُ تش اساس ایي هذل هثتٌی تش تفاٍتْاي فشٌّگی 

 (.16)تاضٌذ 
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اختواػی، سطح تحػیالت، سیستن  -ػالٍُ تش فاکتَسّاي رکش ضذُ پاسُ اي اص خػَغیات فشدي ٍ اختواػی هاًٌذ ٍضؼیت اقتػادي

ُ پضضک، تیوِ ّاي دسهاًی، ساتقِ خاًَادگی اتتال تِ سشطاى سیٌِ ٍ آگاّی دستاسُ سشطاى سیٌِ ٍ طشیقِ اًدام خَدآصهایی اسخاع ب

دس ایشاى، فاکتَسّاي هشتثط تا اًدام (.  17-19ٍ 10)سیٌِ ٍ هاهَگشافی اص ػَاهل تاثیش گزاس تش اًدام ایي سفتاسّا ضٌاسایی ضذُ اًذ

تٌاتشایي ّذف اص ایي هطالؼِ . سیٌِ ٍ هیضاى اًدام ایي سفتاسّا کوتش هَسد تشسسی قشاس گشفتِ است اسفتاسّاي غشتالگشي سشطاى

ضٌاسایی هیضاى اًدام سفتاس خَدآصهایی سیٌِ ٍ هاهَگشافی ٍ ّوچٌیي تشسسی هتغیشّاي هشتثط تا اًدام ایي سفتاسّا دس یک ًوًَِ اص 

ى دس هَسد ایي سفتاسّا تِ هتخػػیي تْذاضت دس طشاحی تشًاهِ ّاي آهَصضی ضٌاسایی تاٍس تْذاضتی صًا. صًاى تَضْشي تَدُ است

 :دٍ سَال پژٍّص صیش دس ایي هطالؼِ تشسسی ضذُ است. خْت افضایص اًدام سفتاسّاي غشتالگشي کوک خَاّذ کشد

 هیضاى اًدام خَدآصهایی سیٌِ ٍ هاهَگشافی دس صًاى تَضْشي چگًَِ است؟ ( 1

 دس صًاى تَضْشي کذام است؟( خَدآصهایی سیٌِ ٍ هاهَگشافی) خام ایي سفتاسّا هتغیشّاي هشتثط تا اى( 2

 

 :مروری بر مطالعات قبلي 

تا ػٌَاى فاکتَسّاي هشتثط تا سفتاسّاي غشتالگشي سشطاى پستاى دس صًاى تشکیِ تا ّذف تؼییي استثاط تیي  2004پژٍّطی دس سال  

اًدام ضذ تَسط سیگٌلی ٍ ًَچیَاى ي ٍاتستِ تِ سفتاسّاي غشتالگشي سضطاى پستاى خَد آصهایی پستاى ٍ هیضاى هاهَگشافی ٍ هتغیشّا

دس غذخاًوْاي تاالي  25ٍ .دس غذ خاًوْا خَد آصهایی پستاى سا گضاسش کشدًذکِ تطَس هٌظن اًدام هی دادًذ 17ًتایح ًطاى داد کِ . 

ساسیت تیطتش تِ سشطاى پستاى ًطاى هی دادًذ، اًدام خَد ّوچٌیي خاًوْایی کِ ح.حذاقل یكثاس هاهَگشافی اًدام دادُ اًذسال  40

  .(17)آصهایی دس آًْا تیطتش تَد ٍ تا هَاًغ کوتشي تشاي ایي کاس هَاخِ تَدًذ

تا ّذف ػٌَاى غشتالگشي سشطاى پستاى ٍ سشٍیكس دس صًاى ّیسپاًیک  تحت،  2002ٍ ّوكاساى دس سال  هَیيالدس پژٍّص     

تا استفادُ . تش فاکتَسّاي کِ تشسفتاسغشتالگشي  سشطاى پستاى ٍ سشٍیكس دس صًاى ّیسپاًیک هؤثش ّستٌذهشٍس هطالؼات هٌتطش ضذُ 

فاکتَسّاي تاثیش گزاس تش اص هذل اػتقاد تْذاضتی ًطاى داد اطالػات هذالیي ٍ سایكیي فَ ٍ خستدَي هٌاتغ ضخػی تشاي تطخیع 

 کِ دس ًْایت ػاهل هْوی دس.تَدتیي صًاى ّیسپاًیک  ًژادي ٍ فشٌّگی سفتاسّاي غشتالگشي ًطاى داد هَاًغ ضایغ غشتالگشي دس

 (.4)سفتاسّاي غشتالگشي هحسَب هی ضَد

تحت ػٌَاى هْاست ّاي تطخیػی اٍلیِ سشطاى پستاى ،  2004دس هطالؼِ دیگشي کِ تَسط هیشي کْي، آصیضا فیػلی دس سال   

لِ خَیص ٍ ػشب اًدام ضذ ٍ ّذف هقایسِ هْاستْا ي هؼایٌِ پستاى دس سا 20-60اػتقادات تْذاضتی ٍ ًگشاًی اص سشطاى دس صًاى 

 .(12)کساى تَدتٌْا ساصُ دسک هستؼذ تَدى دس دٍ گشٍُ ي.صًاى خَیص ٍ ػشب تَد
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 :ها  مواد و روش 

 

 :شرکت کنندگان پژوهش 

دس اتتذاي هطالؼِ، ّذف پژٍّص تشاي کلیِ . صى تا استفادُ اص ًوًَِ گیشي آساى هَسد تشسسی قشاس گشفتٌذ 403دس ایي هطالؼِ تَغیفی 

ضشکت کٌٌذگاى تطَس کالهی تَضیح دادُ ضذ ٍ اص افشادي کِ هَافق ضشکت دس هطالؼِ تَدًذ خَاستِ ضذ تا پشسطٌاهِ ّاسا تا دقت 

ٍخَد هؼلَلیت رٌّی سال، ػذم تاسداسي ٍ ضیشدّی، ػذم  18سي تاالي : هؼیاسّاي ٍسٍد تِ ایي هطالؼِ ػثاست تَدًذ اص.  تكویل ًوایٌذ

 .ٍ خسوی ٍ داضتي تَاًایی خَاًذى ٍ ًَضتي

سال تكویل  40صى تاالي  118ضشکت کٌٌذُ پشسطٌاهِ ّاي هشتَط تِ خَدآصهایی سیٌِ سا تطَس کاهل تكویل ًكشدُ تَد ٍ اص  15

 .ساد اص هطالؼِ خاسج ضذًذًفش اطالػات ًاقػی سا اسائِ دادُ تَدًذ کِ ایي اف 6کٌٌذُ پشسطٌاهِ ّاي هشتَط تِ هاهَگشافی، 

 :ابسار جمع آوری اطالعات

خْت خوغ آٍسي اطالػات هَسد ( هشتَط تِ ساصُ ّاي هذل اػتقاد تْذاضتی)پشسطٌاهِ خػَغیات دهَگشافیک ٍ پشسطٌاهِ چوپیَى 

کِ خْت اطالػات تیطتش  سٍایی ٍ پایایی ایي اتضاس دس هیاى صًاى ایشاًی دس هطالؼِ دیگشي تشسسی ضذُ است(. 14)استفادُ قشاس گشفت

 (.20)هی تَاى تِ آى هقالِ هشاخؼِ ًوَد 

هطخػات فشدي ضاهل سي، ٍضؼیت . پشسطٌاهِ خػَغیات دهَگشافیک ضاهل اطالػاتی هشتَط تِ هطخػات فشدي ٍ سشطاى تَد

 .ًَع تیوِ دسهاًی تَدتاّل، هیضاى تحػیالت، ٍضؼیت اضتغال، سٍش پیطگیشي اص تاسداسي، تؼذاد تاسداسي، سطح دسآهذ خاًَادُ ٍ 

سَاالت هشتَط تِ سشطاى ضاهل ساتقِ خاًَادگی سشطاى سیٌِ، هؼایٌِ تالیٌی سیٌِ، داضتي اطالػات دس هَسد سشطاى سیٌِ، 

 .    خَدآصهایی سیٌِ ٍ هاهَگشافی ٍ هٌثغ کسة اطالػات تَد

سَال، ضذت  5حساسیت دسک ضذُ تا : فادُ ضذضص ساصُ هذل اػتقاد تْذاضتی تشاي اسصیاتی تاٍس صًاى دس هَسد سشطاى سیٌِ است

سَال ٍ  6سَال، هَاًغ اًدام خَدآصهایی تا  5سَال ٍ فَایذ اًدام هاهَگشافی تا  6سَال، فَایذ اًدام خَدآصهایی تا  7دسک ضذُ تا 

، خَدکاسآهذي دسک (ل ضذسال تكوی 40فَایذ ٍ هَاًغ اًدام هاهَگشافی تٌْا تَسط افشاد تاالي ) سَال  5هَاًغ اًدام هاهَگشافی تا 

 40کلیِ ایي ساصُ ّا تدض خَدکاسآهذي دسک ضذُ دس افشاد تاالي . سَال تشسسی گشدیذًذ 7سَال ٍ اًگیضش تْذاضتی تا  11ضذُ تا 

د پایایی کلیِ ایي اتضاس ّا تَسط آصهَى آلفاي کشًٍثاخ هَس. سال خْت تشسسی ػَاهل هَثش تش اًدام هاهَگشافی هَسد تشسسی قشاس گشفت

( کاهالً هَافق ;  5کاهالً هخالف ٍ ; 1) سطحی  5دس ایي پشسطٌاهِ هقیاس اًذاصُ گیشي توام ساصُ ّا لیكشت . تشسسی قشاس گشفت
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ًوشات تاالتش ًطاًذٌّذُ تاٍس ضذیذتش دس آى صهیٌِ تَد تشاي هثال ًوشات تاالتش خَدکاسآهذي ًطاًِ اطویٌاى تاالتش فشد تِ . هی تاضذ

سفتاسّاي . تاس خَدآصهایی ٍ ًوشات تاالتش هَاًغ ًطاًِ ٍخَد هَاًغ تیطتش دس خْت اًدام سفتاسّاي غشتالگشي تَدتَاًایی اًدام سف

 .غشتالگشي تش اساس خَدگضاسضی فشد تشاي اًدام خَدآصهایی ٍ هاهَگشافی هَسد تشسسی قشاس گشفت


