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مطالعۀ میزان آگاهی و مهارت زنان شهر هرات در راستای خودآزمایی 

 درمان ۀو نقش تشخیص سریع در موفقیت پروس سرطان پستان
 

 1پوهنمل عادله کبیری :نگارنده

 2احمد آذرر خلیلوپوهاند دکت مشاور صحی تحقیق:

 چکیده
 رات در راساتای خودآزمااییکرد زناان ها ر هااین تحقیق به هدف درک میزان آگاهی و عمل

ترین سارطان نازد هایع سرطان پستان :دهند کهمی تحقیقات نشان سرطان پستان انجام هده است.
آماار  صاحت عاماهکه وزارت  با آن ؛است در ج ان هاآن ومیرترین عوامل مرگنان و یکی از م مز

در  هادهثبت اماا وااایعِ ؛در دست ندارد در کشور اناز میزان زنان مصاب به سرطان پست را مشخصی
طاوری کاه در طاو   است؛یی داهتهیش اابل مالحظهافزا ،هرات پستان در سرطان تشخیص مرکز

 دهد.گیری را نشان میسیر صعودی چشم ،هفت سا  گذهته
تواند منجر به که میطوری  ؛هاولند در طرح نظریۀ یادگیری، ترس را از جملۀ فنون ااناع همرده

گی را افازایش داده هچرا که این امر انگیخت ؛هان گردد کردِعمل یریر نگرش افراد و در ن ایت تغیتغی
یابد؛ باه ها افزایش میکه در این هرایط انگیزۀ پذیرش توصیه ،هودمی ترو موجب توجه و ف م بیش

اابال تمرکاز دادن ساالمتی، از نکاات این اساس، در این تحقیق آگاهی و ترس از مارگ و ازدسات
 زنان در مواظبت از خود و انجام خود آزمایی هود.توانند منجر به توجه که می ،انددانسته هده

طوری کاه ابتادا بارای  ؛کرد کمی و کیفی استفاده هده استاین تحقیق از دو رویدر در انجام 
ساه ماریم مصااب باه  یماوردکرد کیفی و روش مطالعۀ لۀ تحقیق، با استفاده از رویأتقویت مس

وسۀ درمان هان مطالعه را در موفقیت پر مریضان خودآزمایی و ش آگاهیقنسرطان پستان در هرات، 
 اساتفاده هاده کارد کمایروی ازیابی به پرسش اصلی تحقیاق برای پاسخکردیم، در اسمت بعدی 

ساا  سااکن ها ر  زن بااتتر از سان پاانزده 1۵۹۷۳2سروی از میان  ه ازاستفاد با طوری که ؛است
ی هاانامه دادهوسایلۀ پرساشبه ،اب کاردهانتخگیری اصو  نمونه را بنا به ۷۴۸هرات، جامعۀ آماری 

 وری و تحلیل کردیم.آمورد نیاز را جمع
این است که رابطۀ مستقیم بین میازان آگااهی افاراد  ۀدهندهای کیفی تحقیق نشاننتایج یافته

د نادهنتایج کمی تحقیق نشان می مورد مطالعه در تشخیص سریع و موفقیت درمان هان وجود دارد.
هاای درصاد خانم 1۰فقاط دهند و خودآزمایی انجام نمی ،های ساکن ه ر هراتدرصد خانم ۹۰ که

آزمایی را با م اارت درصد خود ۳.۷ که از آن میان فقط ،دهندآزمایی انجام میساکن ه ر هرات خود
 دهند.کافی و زمان مناسب انجام می

  هرات. ه ر زنان و خودآزمایی ،آگاهی ،سرطان پستان گان کلیدی:هواژ

 

* 

 

وی و مرکز تحقیقاتِ این این تحقیق، با هزینۀ مالی پوهنتون غالب و از طریق کمیتۀ تحقیقات پوهنحی طب معالجه *
   است.   پوهنتون انجام هده

 کادر علمی پوهنحی ژورنالیزم پوهنتون هرات. 1
 کادر علمی پوهنحی طب پوهنتون هرات و غالب 2
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 مقدمه
یص هاده ومیرناهی از سرطان تشاخعامل مرگترین سرطان نزد زنان و دومینهایع ،سرطان پستان

 (.2۰11 :و وارنر.ای ۵1 :1۳۹2؛ )وینی است
تاارین بیش دهنااد کااهنشااان می (WHOتحقیقااات سااازمان صااحت ج ااانی )

ان در زنا آگااهینا افتاد کاهمیر ناهی از سرطان پستان در کشورهایی اتفاق میومرگ
 شاودنتشاخیص داده  اولیهدر مراحل  هان هود مریضیمورد سرطان پستان باعث می

(WHO Cancer. Cancer Control Program. 2010.) 

ت یه و پخش معلومات و گسترش های کشنده باعث هده تا برای مقابله با مریضیدهی نیاز به آگاهی
اهاداف واتی  ۀبار خادمات صاحی از جملا رسی متوازن بشریتصحت و دست ۀدانش بشری در عرص
سازمان صحت ج انی به این موضوع اهاره  ۀنامنظام مۀدر مقد کهچنان د؛ارار گیر سازمان صحت ج انی

 WHO) کیااد باار ایاان مااورد هسااتیمأات هاااهد ترّنامااه نیااز بااه کااایاان نظام هااایهااده و در مواد

constitution, Article 2,q & article 21, e….) 
 که وزارت صاحتنآبا  کشد؛زنان هرات را به کام مرگ می تری ازهر روز تعداد بیشسرطان پستان 

ه سارطان بامار مشخصای از میازان زناان مصااب نات آاربط بنا به محدودیت امکهای ذیعامه و ارگان
ل ابافازایش اا ،ثبات هادههارات  ی که در مرکز سارطان پساتان درااعاتاما و ؛پستان را در دست ندارد

 دهد.یی را نشان میمالحظه
حالی که این  در ؛نفر بودند (۵۸های مرکز سرطان پستان در هرات فقط )کنندهمراجعه 1۳۹2در سا  

 ارد.چنان ادامه د( نفر رسیده و این سیر صعودی تا امروز هم11۸۴به ) 1۳۹۵ا  رام در س
ر باه ترین سرطان زنان در صورت عدم تشخیص باه موااع منجابه عنوان هایع ،سرطان پستان
ان و نجاام درمااما تشخیص زودرس و به مواع در مراحل اولیۀ ایجاد این مریضی، ا ؛مرگ خواهد هد

باه ) دهدزایش میافراد مبتال را اف ٪۹۰را نزد مریم افزایش داده و طو  عمر بیش از  هانس ب بود
 (.2: 1۳۸۴ ؛هیریسنقل از 

  هاای تزم را انتقاا، مراکز صاحی باه زناان معلوماات و م ارتبه اساس تجارب سایر کشورها
د مریضی ورت ایجاتا در ص ،بار پروسۀ خودآزمایی را انجام  دهندماه یک اند هردهند و زنان مکلفمی
دهی تعلوماامظم مان ۀهان، به زودترین فرصت ممکن تداوی آغاز هود. در افغانستان هیچ پروس نزد

 در زمینه وجود ندارد.
دهاد کاه افزایش را نشاان میباهرو سرطان پستان در هرات درحالی رونادزنان مصاب به  میزان

ست، آماار موجاود در ج ان را به خود اختصاص داده امیر زنان در وعامل مرگدومین ،سرطان پستان
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 غالب

نشاان  را در هارات سیر صاعودی مبتالیاان ایان مریضای ،سرطان پستان در هرات مرکز تشخیص
 دهد:می

 
 سرطان پستان در هرات منبع: مرکز تشخیص

پروساۀ  هاان در انجاام میزان معلومات زنان در ماورد سارطان پساتان و م اارت ،ین حا در ع
یان رد. در اتوج ی در میزان موفقیت درماان دا آزمایی برای تشخیص سریع مریضی، نقش اابلِخود

باره چه یننان در ازحا  تا کنون هیچ تحقیقی در این راستا انجام نشده تا نشان دهد میزان معلومات 
ساتای باو  در رامدت و درازمدتی از جانب ن ادهاای مراز جانبی هیچ پالن منظم کوتاهاندازه است؛ 

 دهی برای زنان وجود ندارد.معلومات
یازان و م درک آوردن دیتاای تجربای در راساتایدستهببرای  دیکاربر ییهمطالع، تحقیقاین  

تواناد می هاامبتنی بار ایان یافتاه .باهدمی در مورد سرطان پستان زنان هرات گی معلوماتهگونهچ
ا تاجارا هاود او  دهی برای زنان هرات ت یاهگی معلوماتهگونهمیزان و چاستراتیژی دایق در زمینۀ 

 .هاا افازایش دهادخودآزمایی مرتبط به سرطان پستان را نازد آن های صحی و انجام پروسۀمراابت
رماان ثیراتی بر پروسۀ دأسازد که زمان تشخیص مریضی چی تبخش دیگر این تحقیق مشخص می

 مریم داهته است.
 باهد:راه داهته تواند این منافع را به همبه طور مشخص این تحقیق می

علوماات خودآزماایی م ادر زنان هرات در مورد سرطان پساتان و پروساۀه نشان دهد که چ (1
 ادر به معلومات نیاز دارند؛ه دارند و چ

گی و هگوناهچ در راساتای تواند در خدمت ساختن یک استراتیژیهای این تحقیق مییافته (2
 دهی متناسب با نیاز زنان ارار گیرد؛میزان معلومات

رده در ت موضاوع جلاب کایاتواند توجه زنان را به اهمگستردۀ گزارش این تحقیق مینشر  (۳
 ها را ترغیب کند؛های تزم آنراستای کسب معلومات و م ارت

۰

۵۰

۱۰۰

۲۰۱۳ ۲۰۱۴ ۲۰۱۵ ۲۰۱۶ ۲۰۱۷ ۲۰۱۸ ۲۰۱۹

آمار واایع و مرگ ومیرزنان مصاب به سرطان پستان

آمار واایع  آمار مرگ و میر
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 وتوانناد میازان های مدنی داخلی فعا  در راستای صحت میالمللی و ن ادهای بینسازمان (۴
مکاناات اا درک کارده و متناساب باا گی نیاز زنان هرات در مورد سرطان پساتان رهگونهچ
 کاری را روی دست گیرند؛های همپالن ،گویی به نیازهایش برای پاسخخو

هاای ر راساتای برناماهتواند دکتوران متخصاص سارطان پساتان را دهای تحقیق مییافته (۵
 نما باهد؛هتخصصی هان ر

ر و یات کشودر سایر وتتواند عامل انجام تحقیقات مشابه ثریت این تحقیق میؤموفقیت و م (6
 سطح ملی هود.

 

 نظریات و مفاهیم
 نظریۀ محرک

ام به هادف اگر پی هطبق این نظری ؛کید داردأت کرد افرادثیر ارتباطات بر نگرش و عملأبر تپاسخ، 
 (.1۷6: 1۳۹۰؛)سورین برسد اثر مطلوب را خواهد داهت

ثیرات أو تا ه ااناعمورد فن خطابه، ب ارسطو یکی از اولین افرادی بود که در آثار کالسیک خود در
های عی پیامات ااناثیرأین اواخر تحقیقات متعددی در مورد تا ی افراد صحبت کرد؛ درفنون ااناع بات

اند کاه یاز جملاه کساان، 1۹۵۳ در کاارانشهاولناد و هم معی و فنون ااناع صورت گرفتاه اسات.ج
 ریاۀ یاادگیری،طارح نظ هاولند در ؛نداهع افراد انجام دادگی ااناهگونهااناع و چ ۀتحقیقاتی را در زمین

 ریاتغیت و در ن ای ر نگرش افرادیتواند منجر به تغیکه میوری ط ؛ترس را از جملۀ فنون ااناع همرده
هود می ترم بیشو موجب توجه و ف گی را افزایش داده هچرا که این امر انگیخت ؛هان گردد کردعمل

 (.2۵1: 1۳۹۰ ؛)سورین یابدها افزایش میانگیزۀ پذیرش توصیه ،که در این هرایط
کاه  انداصالیمندی، از نکاات دادن صاحتازدست ترس از مرگ و ترسِ، س این نظریاتاسا به
تحقیقات پیشین در  کهچنان ؛ایی هودآزممواظبت از خود و انجام خود نند منجر به توجه زنان درتوامی

نیس و فاش جا»در تحقیقی که  طوری که ؛کندبانی میته را پشتینیز این نک سایر موضوعات صحی
جه تیجۀ اابل توچند ن ند،اهها نزد افراد انجام دادبا استفاده از ایجاد ترس در مورد سالمتی دندان« باخ

 :را به دست آوردند

 ؛ثیرگذار بودأکرد افراد تی بر عملهای مرتبط به سالمتپیام .1

سالمتی  وکرد افراد برای رعایت ب داهت ترغیب عمل ش دروثرترین رؤم توسل به ترس از .2
 هان بوده است.
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 غالب

گیری در راستای عوامل پیش 1جمله هیلآن از  ،تحقیقات متعددی انجام هده است ،در این راستا
 تحقیقاتی انجام داد و به این نتیجه رسید که ترس در راستای ااناع افراد برای توجه به ،از مرض ایدز

 (.2۵۷: همانهود )یرات رفتاری میته و باعث تغیهان اثرات مطلوب داهسالمتی

میر ناهی وترین مرگدهند که بیش( نشان میWHOتحقیقات سازمان صحت ج انی )از جانبی 
ناآگاهی زنان در مورد سرطان پستان مریضی از اثر فتد که ااز سرطان پستان در کشورهایی اتفاق می

 WHO Cancer. Cancer Control) هااودماایناولیااه تشااخیص داده هااان در مراحاال 

Program. 2010 .)زنان معلومات کافی در پاسخ، برای  - محرک ۀدر صورتی که به اساس نظری
 .خودآزمایی سرطان پستان را انجام دهند ۀپروسد نتوانزمینه داده هود، تا حد زیادی می

 ها است که:یابی به این پرسشبه دنبا  دستتحقیق این مبتنی بر معلومات و نظریات فوق، 

 جاام پروساۀااادر باه انو به چه میزانی زنان هرات در مورد سرطان پستان معلومات داهته  (1
 خودآزمایی هستند؟

یات اادر در تشاخیص ساریع و موفقه معلومات زنان مصاب به سرطان پستان در هرات چا (2
 ثر بوده است؟ؤپروسۀ درمان هان م

ترین روش تشاخیص خودآزماایی سارطان پساتان سااده خودآزمایی سرراا  سسرتا  چیستی 
های هاان پساتانصاورت عاادی  این که به دانستنکه زنان با دات و  طوری ؛سرطان پستان است

 .W.H.O)های خود محافظت کنند ، بتوانند از پستانهودها وارد مییراتی در آنیاند و چه تغگونههچ

Guideline, 2006.) 
هاا کردن بارای خانمباار و در جریاان حماامکارمندان صحی انجام ایان خودآزماایی را مااه یک

ه طاوری کا طلباد؛خاص خود را می یهاگی انجام این ارزیابی م ارتهگونهاما چ ؛کنندن اد میپیش
ازمان ساکه  یینمادر جزوۀ راه .ی در این رابطه دارندکیدات خاصأن ادهای معتبر صحی تحقیقات و ت

 صحت ج انی در زمینه به دست داده است، چنین آمده است:
فاده از هرمااه در زماان مشاخص و باا اساتباید است که  ثر سرطان پستان طوریؤمخودآزمایی 

باا  ماام سااحهپستان را پوهش دهد و ت ۀطوری که بتواند تمام ناحی ؛های مناسب انجام هودتکنیک
ز حرکاات اتواناد باا اساتفاده می . این ارزیابیو اوی ارزیابی هود استفاده از فشارهای سبک، متوسط

وش توساط رهاا باا اساتفاده از هار ساه ها انجام هاود و خانموی روی پستانهعمودی، افقی و دایر
 (. جا)همان توانند این آزمایش را انجام دهندانگشتان خود می

 

                                                             
1 Hill  
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 روش تحقیق
 .اساتآمادهاساتفاده باه عمال  به صاورت تلفیقای ،کمی و کیفیکرد دو روی از این تحقیق در

 ه است:زیر بیان هد دررا به صورت جداگانه روش  هر گیهگونهچ
نشاان  های تحقیقات ج اانیلۀ تحقیق مطرح هد، یافتهأهمان طوری که در مس کرد کیفی روی

بارای د، د که بین سرعت تشخیص و موفقیت درمان سرطان پستان رابطۀ مستقیم وجاود دارندهمی
دانیم آیاا مایکرد کیفی لۀ تحقیق، در این بخش با استفاده از رویأها و تقویت مسسنجش این یافته

کرد کیفای مشاخص در روی ؟خیر این رابطه نزد مریضان محیط این تحقیق هم اابل لمس است یا
ر اادر ده چا معلومات زنان هراتی مصااب باه سارطان پساتانیابی به این پرسش بودیم که: دنبا  پاسخ

 ثر بوده است؟ؤتشخیص سریع و موفقیت پروسۀ درمان هان م
رد ماو ۀامعاجموردی )کیس استادی( به دسات آماده و  های این بخش با استفاده از مطالعۀیافته
مند انتخااب گیری هدفکه با نمونه ،سه نفر از زنان مصاب به سرطان پستان در هرات بودند ،مطالعه
های متفااوت عیتت پروسۀ درمان هر کدام از افراد مورد مطالعه در وضطوری که میزان موفقی ؛هدند

 ها باه هاکلارار داهت. در این بخش با افراد مورد مطالعه مصاحبۀ عمقای صاورت گرفات و یافتاه
 تفسیری تحلیل هدند.  -ویهمقایس

 د:های اخالای تحقیق در این بخش موارد زیر در نظر گرفته هبرای دات در پرانسیب
هاان انصراف د، و حاقها حق انتخاب داهتنداده هده و آنها توضیح کنندهات کار برای اهتراکیئجز -
 ؛بودزمانی محفوظ  در هر

 کند؛جسمی به مریم وارد ن ۀگونه صدمتحقیق هیچدات کردیم  -

 د؛تحمیل نکرگونه هزینۀ مالی را بر مریم تحقیق هیچ -

 ؛افراد مورد مطالعه پن ان است هویت -

 ؛ها زن بودندکنندهجنسیتی، مصاحبه -های فرهنگیرعایت حساسیتبه دلیل  -

مناسب  ای برخوردهنگی تزم برآراه داکترمعالج هان همها همکنندهابل از انجام مصاحبه با اهتراک -
 گرفت.ها صورتبا آن

ا  کارد کمای و روش ساروی، باه دنبادر این بخش تحقیق باا اساتفاده از روی کرد کمی روی
ساتان رد سارطان پبه چه میزانی زنان هرات در موکه: یابی به پرسش اصلی این تحقیق بودیم؛ اینپاسخ

 ند پروسۀ خودآزمایی را انجام دهند؟ا اادر و معلومات داهته

 سا  در نظر گرفته هاده 6۰ -1۸ سنی ۀزنان ه ر هرات با دامن تحقیق این بخشجامعۀ آماری 
ان ساکن در ها ر نفوس زنهرات دریافت کردم، صائیۀ وتیت آمریت احی که از به اساس آمار است،

ساا  را  1۵( از نفوس کل باتتر از سن ٪۵۷.۸تخمین هده است، نظر به این که ) (2۷6۳۳۷هرات )
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....مطالعة میزان آگاهی و مهارت زنان شهر هرات در راستای خودآزمایی   
نامة علمی ـ پژوهشی پوهنتون غالبفصل  

 غالب

( نفار از 1۵۹۷2۳تاوان گفات )اند، نظر به برابری درصد زنان و مردان در ه ر هارات، میهامل بوده
که به اساس  ،هوندپانزده سا  بوده و هامل جامعۀ آماری ما می زنان ساکن ه ر هرات باتتر از سن

اابال اباو  در تحقیاق  ناۀنفار نمو ۳2۴، باه تعاداد ۰.۰۵فرمو  کوکران و با پذیرش میزان خطای 
ن ادی کوکران پیش ۀم نمونیتر در تحقیق تصمیم گرفتمشخص هد. برای ایجاد اعتبار و اعتنای بیش

توزیاع هاده  نامهسا  پرسش 1۸نفر زنان باتتر از  ۷۴۸برای  با این حسابم. یبرابر استفاده کن دو را
 .است

 ند:های اخالای تحقیق، در بخش کمی تحقیق موارد زیر رعایت هدبه تبعیت از پرنسیب
باه  زماانی ر هارهان از اهتراک د ها آگاهانه و رضاکارانه س م گرفتند و حق انصرافاهتراک کننده -
 رس بود؛دست

 ها است؛کنندهها هویت پرسیده نشد و این ضامن حفظ محرمیت اطالعات اهتراکنامهپرسشدر  -

 ها تعامل کنند.حتی با پاسخ دهندهها زن بودند تا بتوانند به راکنندهسروی -

 

 های تحقیقمحدودیت
تار تمایال نامه کمدادن پرساشفرهنگ تحقیق در جامعۀ ما ضعیف است و مردم به پاساخ (1

 تر هود؛کمممکن است  هامیزان ریزش پاسخ ،به این اساس دارند؛

نامه، دهندۀ پرسااشتر زنااان پاسااخهای اجتماااعی، باارای تعاماال بااهدر پیونااد بااا ساانت (2
مختلاف  کننده در نقاا های سرویخانم ۀحا ، مراجع در اینزن هستند،  یهاکنندهسروی

 بوده است؛راه ه ر با مشکالت اجتماعی هم

کاه  باود،کاری برخی ن ادهای صحی تزم هم ،های کیفیانتخاب نمونهبرای تشخیص و  (۳
 هت. دا راهبه هم هایی را به خوداین امر محدودیت

 

 های تحقیقیافته
 های کیفییافته

بود د که کمندههای تحقیقات ج انی نشان میتحقیق مطرح هد، یافته ۀلأطوری که در مسهمان
بودن قیت ناموفباعث تشخیص دیرهنگام و در ن ا ،خودآزمایی سرطان پستان ۀمعلومات زنان در زمین

قیاق، تح لۀأت مسااین امر در جامعۀ این تحقیق و تقوی ارزیابی برای مریضی هود.پروسۀ درمان این 
نان مصاب به لومات زمع که ،یابی به این پرسش رفتیمکرد کیفی به دنبا  پاسخابتدا با استفاده از روی

 .ده استثر بوؤادر در تشخیص سریع و موفقیت پروسۀ درمان هان مه چ ،پستان در هرات سرطان
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 غالب
خورشیدی 1399هشتم. شمارة اول. بهار وسال نُهم نشراتی. سلسلة بیست  

نامة علمی ـ پژوهشی پوهنتون غالبفصل  

ی تفاوت صحهای مکه در وضعیت ،راه سه نفر از زنان مصاب به سرطان پستانهم ،در این بخش
 عمقی صورت گرفت.  بردند، مصاحبۀسر میبه

 اتب کی از مکخانمی بود چ ل ساله که در حا  حاضر استاد ی ،این بخش ۀهونداولین مصاحبه
ا چناین گذهت، داستانش راش میموصوف که حدود چ ار سا  از مریضی است؛ه ر هرات  ۀدختران

 بیان کرد:
باه  بسیار کاوچکی در پساتانم هادم، باا توجاه ۀکردن متوجه غددر جریان حمام

 عه کاردم،هتم، سریع به داکتر مراجکه در مورد مریضی سرطان پستان معلومات دااین
بتدا نبود، ا تداوی این مریضی ۀدر زمین ییهرفتبه دلیل این که در هرات امکانات پیش

و رریضی من مبه کابل و بعد به هند رفتم و بعد از یک جراحی و سایر مراحل درمانی، 
 .به ب بود رفت

 اش در خاار  وو کنترو  مریضی دیگر هم برای چک ۀمرتبهای گذهته چندیندر جریان سا او 
المتی سور کامل طاش باای نمانده و به اما هیچ اثری از مریضی ؛ر مراجعه کردهوداخل کشور به دکت

 خود را باز یافته است. 
ر متواتر اش تا اکنون به طوخانم مذکور، بعد از مریضی ۀکه به گفت ،بوداابل توجه بود این چه آن

و این  یجاد هدهچون احساس ترسی از این ناحیه برایش ا ؛دهدخودآزمایی سرطان پستان را انجام می
 تر از ابل مرااب باهد. ترس باعث هده بیش

 

 وماه یپلدش مصاحبه هده است، خانمی باود یراکه هم ،مصاب به سرطان پستان خانمِدومین
گذهت و وضعیت صحی اش یک سا  میدار بود. از تاریخ تشخیص مریضیکه وظیفه نداهت و خانه

 طور بیان کرد:مناسبی نداهت. وی داستان مریم هدنش را این
اماا  ؛چ ار ماه در داخل پستان چپم متوجه وجود یک غاده هاده باودم ،حدود سه
دادم، تی اطفالم را هایر مایها واچون در گذهته ؛کردم چیز م می نیستاحساس می

ه هایرده چنین مواردی را در داخل پستانم دیده بودم و بارایم عاادی باود، هرچناد کا
مااه باه  بار هم چیز م می نیست، تا ایان کاه در طاو  چناداما فکر کردم این ؛نبودم
هاایی را تر هاده و گااهی دردتر نشد، متوجه هدم که کالنکه غده کوچکاین ۀعالو
ر دیگا ۀاماا باه مشاور ؛دادماهمیات نمای کردم. هرچند بازهم باه آنمیاحساس هم 

 ان پساتانهای متعدد سارطکه بعد از آزمایش ،ر مراجعه کردمواعضای خانواده به دکت
 تشخیص هد.
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....مطالعة میزان آگاهی و مهارت زنان شهر هرات در راستای خودآزمایی   
نامة علمی ـ پژوهشی پوهنتون غالبفصل  

 غالب

ت سار درمانی را پشاهایمی ۀکه پستانش را به طور کامل برداهته بودند و چندین مرحلابا آن او
شام ر وی باه چداز سالمتی کامال یی و نشانه درمانش ادامه داهت ۀولی تا هنوز پروس ود؛گذاهته ب

 خورد.نمی
 

 و  کاه بعاد از دو عمال جراحای ،سااله ۵2 ایان تحقیاق خاانمی باود ۀهوندمصاحبهسومین
ی محادود ۀمابرد. وی به جز چندکلاش در وضعیت نامساعدی به سر میدر خانه فعالً ،درمانیهیمی

هوهرش مدت مادر ،وی ۀسا  داهت صحبت کردم. به گفت 2۴نتوانست صحبت کند، با عروسش که 
ر وکتادبه  ماه و نزدیک پنج ولی جدی نگرفته بود ؛گفتهاش میدر سینه ییزمان زیادی از وجود غده

یص اعاث تشاخب ،روباه دکتا تر به نظر رسایده و مراجعاهکه غده کالنتا این ،نکرده بود مراجعهنیز 
 اش هده است.مریضی

؛ اماا ناداهردتداوی را آغاز ک ۀبه هدت پروس ،عروس مریم، بعد از تشخیص مریضی ۀبنا به گفت
ع اضر مراجادرمانی، در حا  حطوتنی، گذراندن چندین عمل جراحی و هیمی بعد از طی یک پروسۀ

 ند.ادهاش اظ ار ناتوانی کرتداوی ۀصحی از ادام
قیمی مسات بطاۀد، راندهها نشان میهای مصاحبهطوری که یافتهاین بخش، همانبندی در جمع

کاه در  یینموناه کاهچنان ؛خاوردبین موفقیات درماان و تشاخیص ساریع مریضای باه چشام می
م هاده و اش با موفقیت کامل انجاتداوی ۀاش تشخیص هده بود، پروسروزهای ممکن مریضیاولین

پایش  اش را باه طاور معماو گی و وظیفاههزند ،امل به سر بردهمریم در حا  حاضر در صحت ک
امناساب هان، در وضعیت ن هدن مریضیتشخیصدر حالی که دو مریم دیگر به تناسب دیر ؛بردمی

 برند.صحی به سر می
ه تحقیق کان ایپرسش بخشی از های کیفی اابل تعمیم نیستند، به جواب که نمونهتوجه به اینبا

تاوان می درمان سرطان پساتان باود، نقش تشخیص سریع در موفقیت پروسۀیابی به به دنبا  دست
 ،اهاتو وجود ددمستقیمی بین این  ۀ این تحقیق، رابطۀهدهای مطالعهدر نمونه :چنین پاسخ داد که

 ا موفقیاتبدرمان مریضی  ۀ، پروسسرطان پستان زودتر تشخیص هود به این معنا که هرچه مریضی
 .راه استمتری هبیش

زماان »متغیار  ثیر دارد، با کنترو أدرمان ت ۀمسلم است که فکتورهای متعددی در موفقیت پروس
تواناد در ها مییید هد، این یافتاهأهان ت دار بینمعنا ۀرابط ،در همین چند مورد مشخص ،«تشخیص

ت ر موفقیادی داهتن معلوماات و خودآزمااییید نقشأامتداد تحقیقات سازمان صحت ج انی باهد و ت
 درمان. ۀپروس
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خورشیدی 1399هشتم. شمارة اول. بهار وسال نُهم نشراتی. سلسلة بیست  

نامة علمی ـ پژوهشی پوهنتون غالبفصل  

ان در مریضا ۀهادنازد ماوارد مطالعه ییهای فوق و اطمینان از وجود چنین رابطهتوجه به یافتهبا
ات این زنان هر هرات، در بخش دوم به دنبا  پرسش اصلی این تحقیق رفتیم تا بدانیم به چه میزان

 ند و چه میزان از آن محروم هستند.معلومات حیاتی را دار
 

  های کمی تحقیقیافته

 مسالم اسات کاه یم.پاردازتحقیاق میکمای های گی یافتاههگونهدر این بخش به توصیف و چ
اس در پذیرد، به این اسهای تحقیق انجام مییابی به پرسشها در خدمت پاسختوصیف و تحلیل یافته
 های کیفی تاالشتهتحلیل یاف های کمی در پ لویدهنده و یافتهجمعیت پاسخاین بخش با توصیف 

 های هفاف ارائه هود.پاسخ های تحقیقبه پرسشهده است تا 
 هادهنده. فراوانی سن پاسخ1

 Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 

Valid 18-25 198 26.4 26.5 26.5 

26-35 142 19.0 19.0 45.6 

36-45 180 24.0 24.1 69.7 

46-55 176 23.5 23.6 93.3 

56-... 50 6.7 6.7 100.0 

Total 746 99.6 100.0 
 

Missing 4. 3 پاسخبی 
  

Total 749 100.0 
  

ازن نوع متاوتگر این است که دهد، نشانها را نمایش میجدو  بات که فراوانی سن پاسخ دهنده
یاق را در سنی ماورد تحق ۀتمام محدود کهچنان؛ حفظ هده استهای این تحقیق دهندهدر سن پاسخ

تاوان باه یهای این تحقیق را مبه این اساس یافته ؛یی به هکل متنوع و متوازن در خود داردحد بات
 های سنی صادق دانست.هکل متعاد  آن بر تمام گروه

 هادهندهپاسخ تحصیالت. فراوانی 2

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 10.0 10.0 10.0 75 بیسواد 

 23.7 13.6 13.6 102 ابتدایی

 43.9 20.2 20.2 151 متوسطه

 74.1 30.2 30.2 226 لیسه

 87.2 13.1 13.1 98 عالی نیمه

 97.9 10.7 10.7 80 لیسانس
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 غالب
 99.9 2.0 2.0 15 ماستر

 100.0 1. 1. 1 دکتر

Total 748 99.9 100.0  

Missin
g 

 1. 1 پاسخبی
  

Total 749 100.0   

 

دو  طوری که آماار موجاود در جاهمان ؛تحقیق است ۀتحصیالت جامع ۀدهندنشان جدو  فوق
ایر ساایسه باا های تحصیلی در این تحقیق هرکت داهتند، هرچند در مقدهند، از تمام گروهنشان می

ها دهندهاساخپمقاطع تحصیلی، میزان افرادی با تحصیالت عالی ماستری و دکترا به هدت در میاان 
تواناد باه عناوان باهاد، میما می ۀجامع اما از آن جایی که این وضعیت متناست با وااعیت ؛انداندک
 اابل اعتنا مورد ابو  باهد. ۀنمون

 
 هادهندهپاسخ مدنی حالت. ۳

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 23.0 23.0 23.0 172 مجرد 

 31.5 8.4 8.4 63 نامزد

 95.6 64.1 64.0 479 متاهل

 96.3 7. 7. 5 هده جدا

 98.4 2.1 2.1 16 گرفته طالق

 100.0 1.6 1.6 12 دیگر موردی

Total 747 99.7 100.0  

Missing System 2 .3   

Total 749 100.0   

 ۀا جامعاباکه در مطابقت  ،های تحقیق استدهندهحالت مدنی پاسخ ۀدهندنشان ،۳جدو  هماره 
 آماری، تنوع اابل ابو  را در خود دارد.

 
 هاپاسخ دهنده. وضعیت هغلی ۴

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 21.7 21.7 20.8 156 دارم وظیفه 

 100.0 78.3 75.0 562 ندارم وظیفه

Total 718 95.9 100.0 
 

Missing 3.6 27 پاسخبی 
  

System 4 .5 
  

Total 31 4.1 
  

Total 749 100.0   
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 غالب
خورشیدی 1399هشتم. شمارة اول. بهار وسال نُهم نشراتی. سلسلة بیست  

نامة علمی ـ پژوهشی پوهنتون غالبفصل  

هار دو  اسات، ازا هوید کهچنان ها است؛دهندهپاسخ یوضعیت هغل ۀکنندتوصیف ،۴مارهجدو  ه
 ها حضور متناسب دارند.دهندهدارد در میان پاسخهای کارمند و خانهخانم ،هوگر

 
 پستان سرطانها به معلوماتی مرتبط به دهندههدن پاسخ. فراوانی مواجه۵

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 73.5 73.5 72.8 545 بلی 

 100.0 26.5 26.2 196 نخیر

Total 741 98.9 100.0  

Missing 8. 6 پاسخبی 
  

System 2 .3   

Total 8 1.1   

Total 749 100.0   

ن طان پساتامرتبط باه سار آیا تا حا  با کدام معلومات :که است های این تحقیقشیکی از پرس
جه به ایان کاه های دریافتی است. با توپاسخ ۀکنندتوصیف ۵که جدو  هماره  ؟اید یاخیرمواجه هده

تواناد هاامل هاود، های سطحی و عمیاق را میاین پرسش به طور کلی پرسان هده است، محدوده
ه کاطاوری  ناد؛اهانتخااب کردبلی را  ۀها گزیندهندهتری از پاسخها، تعداد بیشنسبت به سایر بخش

های بعادی رساشاال در حد معرفی این مریضی را تا حا  دریافت کردند. در پنفر معلوماتی حد ۵۴۵
 م. کنیگی این معلومات تمرکز میهگونهچ روی

 
 یمعلومات. فراوانی منبع 6

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 41.6 41.6 30.6 229 دوستان و ااارب 

 69.5 27.9 20.6 154 صحی کارمندان

 77.7 8.2 6.0 45 تلویزیون

 78.0 4. 3. 2 رادیو

 78.4 4. 3. 2 روزنامه

 96.6 18.1 13.4 100 اجتماعی هایهبکه

 98.9 2.4 1.7 13 دیگر موردی

8 6 .8 1.1 100.0 

Total 551 73.6 100.0 
 

Missing 1.3 10 پاسخبی   

 25.1 188 افرادی که معلومات نشنیده اند
  

Total 198 26.4 
  

Total 749 100.0   
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....مطالعة میزان آگاهی و مهارت زنان شهر هرات در راستای خودآزمایی   
نامة علمی ـ پژوهشی پوهنتون غالبفصل  

 غالب

 
 

اده رد اساتفکه چه منبعی در رساندن معلومات مرتبط به سرطان پستان برای زنان هارات ماواین
م هده، طوری که مشخ ته است؛به توصیف آن پرداخ 6بوده است، موضوعی است که جدو  هماره 

تارین مناابع پرمصرف ،های اجتماعی و تلویزیونهچ ار منبع ااارب و دوستان، کارمندان صحی، هبک
 اند.معلوماتی در زمینه بوده

 
  پستان سرطان مورد در هادهندهت پاسخلوما. میزان مع۷

 Frequency Percent 
Valid 

Percent Cumulative Percent 

Valid 6.9 6.9 6.7 50 دانمنمی هیچ 

 17.0 10.2 9.9 74 است مریضی یک دانممی فقط

 26.1 9.1 8.8 66 است کشنده مریضی یک که دانم می

 تاداوی اابل اما کشنده مریضی یک که دانممی

 است

139 18.6 19.1 45.2 

 زود اگر اما است کشنده مریضی یک که دانممی

 است تداوی اابل هود تشخیص

178 23.8 24.5 69.6 

 اابال اماا است کشنده مریضی یک که دانممی

 کنند مواظبت خود هایپستان از هازن اگر است تداوی

97 13.0 13.3 83.0 

 تاداوی اابل اما کشنده مریضی یک که دانممی

 تمرااب خود هایپستان از منظم هکل به هازن اگر است
 کنند

72 9.6 9.9 92.9 

 هاازن اگار اما است کشنده مریضی یک دانممی

 تشاخیص زود و دهناد انجام آزمایی خود منظم هکل به

 است تداوی اابل هود

52 6.9 7.1 100.0 

Total 728 97.2 100.0  

Missing 5. 4 پاسخبی   

System 17 2.3   

Total 21 2.8   

Total 749 100.0   

 

ااارب و دوستان
۳1%

کارمندان صحی
21%

تلویزیون
6%

رادیو
۰%

روزنامه
۰%

هبکه های اجتماعی
1۴%

موردی دیگر
2%

مواجه نشدند
26%

فراوانی مواجه شد  ساسخ دهنده ها به معلومات مرتبط به سراا  سستا 

ااارب و دوستان کارمندان صحی تلویزیون رادیو روزنامه

هبکه های اجتماعی موردی دیگر مواجه نشدند
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 غالب
خورشیدی 1399هشتم. شمارة اول. بهار وسال نُهم نشراتی. سلسلة بیست  

نامة علمی ـ پژوهشی پوهنتون غالبفصل  

 وکاه  میازان  ،معلومااتی ایان تحقیاق اساتهای اسامتترین عماده یکی از ،۷دو  هماره ج
این کند. یمآزمایی مشخص خود ۀگی معلومات زنان هرات را نسبت به سرطان پستان و پروسهگونهچ

ومات عمق معل بخش که با استفاده از طیف بوگاردوس به پرسش گرفته هده است، به دنبا  میزان و
 ۵2ها کاه دهندهدرصد پاساخ 6.۹بینید فقط طوری که میهمان ؛زنان نسبت به سرطان پستان است

ها معلومااتی دهندههود، معلوماتی کافی نسبت به این مریضی دارند و اکثریت پاساخنفر را هامل می
 ند.انسبت به این مریضی برای خود توصیف کردهرا محدود 

 
 ؟دانیدمی چیزی خودآزمایی مورد در آیا. ۸

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 42.5 42.5 41.9 314 بلی 

 100.0 57.5 56.6 424 نخیر

Total 738 98.5 100.0  

Missing 9. 7 پاسخبی   

System 4 .5   

Total 11 1.5   

Total 749 100.0   

 اسات؛ه رفتودآزمایی را به پرسش گها نسبت به خدهندهمعلومات پاسخ مشخصاً ،۸جدو  هماره 
 اند.اطالعی کردهها نسبت به موضوع اظ ار بیدهنده، اکثریت پاسخهودطوری که مشاهده می

 
 ؟اید داده انجام خودآزمایی حا  تا آیا. ۹

 Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 

Valid 13.7 13.7 10.0 75 بلی 

 100.0 86.3 63.2 473 نخیر

Total 548 73.2 100.0  

Missing 7. 5 پاسخبی   

System 196 26.2   

Total 201 26.8   

Total 749 100.0   

طوری کاه مشاخص  ؛دهندآزمایی انجام میکه خود ،ستاهایی میزان خانم ۀدهندنشان ،۹جدو  هماره 
ستند که اع کسانی درصد، در جم ۹۰ند و متباایاهبلی را انتخاب کرد ۀها گزیندهندهدرصد پاسخ 1۰هده فقط 

ایان پروساه را در  درصد، به چه میزان 1۰ پرسش این است که از میان این دهند. حاتآزمایی انجام نمیخود
 .دهند؟ که این پرسش در جدو  بعدی نشان داده هده استزمان مناسبش انجام می
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....مطالعة میزان آگاهی و مهارت زنان شهر هرات در راستای خودآزمایی   
نامة علمی ـ پژوهشی پوهنتون غالبفصل  

 غالب
 .1نمودار

 
 

 اید؟ داده انجام خودآزمایی زمانیۀ فاصل چه در. 1۰

 Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 

Valid 37.3 37.3 3.3 25 بار یک ماه 

 41.8 4.5 4. 3 بار دو ماه

 47.8 6.0 5. 4 بار یک ماه سه یا دو هر

 74.6 26.9 2.4 18 بار یک ماه هش

 88.1 13.4 1.2 9 بار یک سالی

 100.0 11.9 1.1 8 دیگر موردی

Total 67 8.9 100.0 
 

Missing 1.2 9 پاسخبی   

System 673 89.9 
  

Total 682 91.1 
  

Total 749 100.0   

دهناد، میازان انادکی از آزمایی انجام میزنانی که خوداز میان اندک، 1۰به اساس جدو  هماره 
ر دزماایی را پردازناد، متبااای خودآمیباار( باه خودآزماایی زمانی نزدیاک )مااه یک ۀها در فاصلآن

  تواند از مفیدیت آن بکاهد.که می ،دهندهای بلند زمانی انجام میفاصله
 
 
 
 
 
 

 

۰

۵۰

۱۰۰

نگرانی از احتما  
مریضی

رای کنترو  پستان ب
محافظت

رای استفاده از آئینه ب
کنترو 

دات در همانندی 
پستان ها

استفاده از حرکات 
مارپیچ

دات در تمام ساحات استفاده از حرکات 
دورانی

حالت مناسب بدن 
در وات چک

میزان م ارت زنان در جریان پروسۀ خودآزمایی. 2نمودار

بلی نخیر
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 غالب
خورشیدی 1399هشتم. شمارة اول. بهار وسال نُهم نشراتی. سلسلة بیست  

نامة علمی ـ پژوهشی پوهنتون غالبفصل  

کیل آمااری را تشا ۀدرصاد جامعا 1۰گویان کاه نفار پاساخ ۷۵مطرح هد، فقط  وری که ابالًط
دهند. نمودار فوق یگاهی خودآزمایی سرطان پستان را انجام م ،دهند، افرادی بودند که ادعا کردندمی

اات در دت که با خودآزمایی سرطان پستان اس ۀمیزان م ارت افراد مذکور به انجام پروس ۀدهندنشان
 رسی دارند.ها دستبه طور متوسط به م ارت هویم که تقریباًنمودار، متوجه می

آزمایی تای خودآماری هیچ م ارتی در راس ۀمتباای جامعدرصد  ۹۰با این حا  اابل ذکر است که 
 سرطان پستان ندارند.

 

 
 در صورت مطلع هده از پروسه آینده در خودآزمایی انجام برای داهتن تصمیم. 12

 Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 

Valid 90.7 90.7 88.5 663 بلی 

 100.0 9.3 9.1 68 نخیر

Total 731 97.6 100.0  

Missing 2.4 18 پاسخبی 
  

Total 749 100.0   

 

 ۀمااه یاابیم کاه تقریبااً( باه ایان دساات می12( و )11های جاادو  هاماره )باا داات در یافتاه
د ییاأد و تخودآزمایی سارطان پساتان هساتن ۀمند کسب معلومات در مورد پروسهها عالادهندهپاسخ
 معلومات در زمینه حاضریم این م م را انجام دهیم.اند که در صورت کسب کرده
 
 

 خودآزمایی مورد در تربیش معلومات آوردندسته ب در هادهندهپاسخ مندیهعالا. 11

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 
Valid 99.5 99.5 97.3 729 بلی 

 5. 5. 4 نخیر
100.0 

Total 733 97.9 100.0 
 

Missing 2.1 16 پاسخبی 
  

Total 749 100.0 
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....مطالعة میزان آگاهی و مهارت زنان شهر هرات در راستای خودآزمایی   
نامة علمی ـ پژوهشی پوهنتون غالبفصل  

 غالب

 
دهناد، نجام میدهد، کسانی که گفته بودند خودآزمایی پستان را اطوری که نمودار فوق نشان می

فاراد ست، همه اکه در نمودار مشخص اطوری که در مورد هیچ معلوماتی نداهتند؛ستند یجز افرادی ن
افراد به  ی از اینآوری است که درصد باتیرسی داهتند. اابل یادتفاوتی به معلومات دستبه میزان م

دار ، در نماوتر ایان رابطاهدادند. برای سنجش دایاقهکل منظم آن پروسۀ خودآزمایی را انجام نمی
ام ی را انجاطور مانظم و اصاولی پروساۀ خودآزماایبعدی میزان معلومات افرادی را سنجیدیم که باه

 دادند:می

 
دهد، میزان معلومات زنانی که به هکل منظم خودآزماایی را انجاام که نمودار بات نشان میطوری همان

 ۀمعلومات زنان در زمین ییگزینهطوری که در روی طیف هشت زیاد است؛ ییدادند، به هکل اابل مالحظهمی
چ ار سطح باتیی طیف را هاامل  ،دهندسرطان پستان، زنانی که این پروسه را به هکل درست آن انجام می

۱ ,۰

۲ ,۰

۳ ,۳

۴ ,۱۵

۵ ,۲۳

۶ ,۲۲

۷ ,۱۴

۸ ,۱۳

۱

۲

۳

۴

۵

۶

۷

۸

۰ ۵ ۱۰ ۱۵ ۲۰ ۲۵

میزا  معلومات افرادی که خودآزمایی را انجام می دادند

1کم ترین معلومات / ۸بیش ترین معلومات 

۰
۰
۰
۰

۴
۲

۷
۵

۰ ۱ ۲ ۳ ۴ ۵ ۶ ۷ ۸

۱

۳

۵

۷

میزان معلومات پاسخ دهنده هایی که خود آزمایی را در زمان مناسب انجام می دادند

1کمترین معلومات / ۸بیشترین معلومات 
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 غالب
خورشیدی 1399هشتم. شمارة اول. بهار وسال نُهم نشراتی. سلسلة بیست  

نامة علمی ـ پژوهشی پوهنتون غالبفصل  

دهند، از لحاظ معلومااتی آزمایی را به هکل منظم آن انجام میبه این معنا که زنانی که پروسۀ خود ؛هوندمی
 پایینی طیف حضور ندارند.  ۀدر چ ار مرحل

دایق ام ان و انجهای فوق میان میزان معلومات زنان نسبت به خودآزمایی سرطان پستبه این اساس یافته
در این تحقیق  بان نظریات مطروحهتواند پشتیرابطۀ معنادار و مستقیمی وجود دارد. این رابطه می ،این پروسه

ر انجاام داع زناان تواند عامال اانادر نظریات مطرح هده بود که داهتن معلومات در زمینه می کهچنان ؛باهد
تواناد منجار باه اد میکه ایجاد آن نزد افار ،ودندهمرده ب عپروسه هود. در نظریات ترس را یکی از فنون اانا

داده و  گی را افازایشهچرا که این امر انگیختا ؛هان گردد کردعمل ریتغییر نگرش افراد و در ن ایت یتغ
 یابادها افازایش میکه در این هارایط انگیازۀ پاذیرش توصایه ،هودمی ترموجب توجه و ف م بیش

 کند.بانی مین تحقیق هم این نظریات را پشتیهای اییافته .(2۵1: 1۳۹۰ ؛)سورین
 

 گیرینتیجه

راکاز متحقیق مطرح هده است، به اسااس هاواهد و آماار موجاود در  ۀلأطوری که در مسهمان
روز رو باه باهسرطان پستان روزتداوی سرطان پستان در هرات، میزان زنان مصاب به صحی و مرکز 
 افزایش است. 

 ومیارِعامال مرگترین سرطان نزد زنان و دومینسرطان پستان هایعبه اساس تحقیقات موجود، 

( WHOتحقیقات سازمان صحت ج انی ) .(۵11: 1۳۹2؛ )وینی ناهی از سرطان تشخیص هده است
 افتد که عادمپستان در کشورهایی اتفاق میمیر ناهی از سرطان وترین مرگدهند که بیشنشان می

 نشاوداده دهود مریضی هان در مراحل اولیه تشخیص باعث می آگاهی زنان در مورد سرطان پستان

(WHO Cancer. Cancer Control Program. 2010.) 
 علوماات وت یاه و پخاش مهای کشنده باعث هده تاا دهی برای مقابله با مریضینیاز به آگاهی

 ۀاز جملا ،خادمات صاحی هرسی متوازن بشاریت باصحت و دست ۀگسترش دانش بشری در عرص
 هت ج انی بسازمان صح ۀنامنظام مۀدر مقد کهچنان ؛ارار گیرد سازمان صحت ج انیاهداف واتی 

 یمورد هساتکیاد بار ایان ماأنامه نیاز باه کارات هااهد تاین نظام این موضوع اهاره هده و در مواد
(WHO constitution, Article ,q & article 21, e….) 

زمایی  ارت خودآبه چه میزان آگاهی و مدانیم زنان هرات اساس در این تحقیق خواستیم ببر این 
یضی ه این مردرمان زنان هراتی مصاب ب یع در موفقیت پروسۀتشخیص سر و دارند را سرطان پستان
 .چه نقشی دارد
کارد کیفای، نقاش رویبا استفاده از لۀ تحقیق، أبانی و تقویت مسبه پشتیاین تحقیق در ابتدای 

در این بخش پرسش ایان  درمان مورد مطالعه ارار گرفته است. ۀموفقیت پروستشخیص زودرس در 
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....مطالعة میزان آگاهی و مهارت زنان شهر هرات در راستای خودآزمایی   
نامة علمی ـ پژوهشی پوهنتون غالبفصل  

 غالب

ادر در تشخیص سریع و موفقیت پروسۀ ه بود که معلومات زنان مصاب به سرطان پستان در هرات چ
 ثر بوده است؟ؤدرمان هان م

هدن ابصبل از ماکیفی که در این تحقیق مورد مطالعه ارار گرفتند، یک مورد  ۀاز میان سه نمون
متوجاه  ن روزهاابه مریضی در مورد سرطان پستان معلومات داهته و مبتنی بر آن معلومات، در اولای

ز ار ساا  ادرمان را آغاز کرده است. موصوف که در حا  حاضر چ ا ۀمریضی خود هده است و پروس
ر دکاه  ،عاهالدیگر ماورد مط ۀبرد. در مقابل دو نمونسر میه گذرد، در سالمت کامل باش میمریضی

نادن اند، باه گذرامورد سرطان پستان معلومات نداهته و در تشخیص سریع مریضی خود موفق نبوده
 برند.های درمانی در حا  حاضر در وضعیت نامناسب صحی به سر میدوره
ع خیص ساریمستقیمی بین تش ۀکه رابط ،دهندهای کیفی تحقیق ما نشان میاین حساب، یافتهبا

هرچاه  طاوری کاه ؛ایان تحقیاق وجاود دارد ۀدرمان مریضان مورد مطالع ۀمریضی و موفقیت پروس
 خورد.تر به چشم میدرمان بیش ۀ، میزان موفقیت پروسهودمریضی زودتر تشخیص 

 ۀساپرو ت ازمیزان آگاهی زناان هارا ،کرد کمی و روش سرویدی با استفاده از رویمرحلۀ بعدر 
سااکن  زنان نامه برایپرسش ۷۵۰که در این پروسه به تعداد ،خودآزمایی سرطان پستان مطالعه هده

 یابی باه ایانپرسش این تحقیق باه دنباا  پاساخیناول های مختلف ه ر هرات توزیع هد.در ناحیه
ام پروسۀ به انج اادر ،بود که به چه میزانی زنان هرات در مورد سرطان پستان معلومات داهته پرسش

 کرد کمی تحقیق انجام هد.خودآزمایی هستند؟ که این پرسش با استفاده از روی
در  قهای کمی این تحقییافتهدهد که این تحقیق نشان می بخش کمی هناختیتوصیف جمعیت

ی هاوضاعیت سواد الی دکتارا،سا  به بات، طیف تحصیلی بی1۸هایی با طیف سنی دهندهمیان پاسخ
 .هده است دار به هکل متنوع و متوازن توزیعدار و وظیفهمتفاوت در حالت مدنی و زنان خانه

مااری را آ ۀدرصاد جامعا ۷2نفر که  ۵۴۵دهند که به تعداد های کمی این تحقیق نشان مییافته
 اند.یدهزهایی هندهند، با نام سرطان پستان آهنا هستند و تا حا  در مورد این مریضی چیتشکیل می

ان، ااارب طان پستها در مورد سردهی به خانمثیرگذارترین منبع معلوماتأها، تبه اساس این یافته
ناابع ه ترتیب مهای اجتماعی، بهای بعدی، کارمندان صحی و هبکهند و در رتبهاههان بود و دوستان

 اند.خوانده هده همورد استفاد
ها در ماورد ایان دهندهس، میازان معلوماات پاساخبعدی، با استفاده از طیاف بوگااردو ۀدر مرحل

 ۀمریضی سنجیده هده است که بعد از حذف گروهی که بنا باه نداهاتن معلوماات در زمیناه از دایار
طوری که  ؛ترین فراوانی در حد متوسط معلومات در مورد سرطان پستان بودبیشتحلیل خار  هدند، 

دانساتند داد، در ایان حاد معلوماات داهاتند کاه میرا تشاکیل مای هدرصد جامع 2۳.۸نفر که  1۷۸
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مبتنای بار «. اابل تداوی اسات ،است و اگر زود تشخیص هود سرطان پستان یک مریضی کشنده»
 ۀهد، در مورد سرطان پساتان و پروساها را هامل میدهندهدرصد پاسخ 6.۹نفر که  ۵2ها، فقط یافته
هاان در  ها یا معلومات نداهتند و یاا معلومااتدهندهد، متباای پاسخآزمایی معلومات کافی داهتنخود

 آزمایی نداهتند.حدی بود که درک کافی از نیاز به خود
ها را دهندهاسخپ کل نفر که ده درصد ۷۵ها، فقط دهندهاز میان تمام پاسخکه اابل توجه است این

 یاان هاانکاه از م نداهان پستان را انجام دادآزمایی سرطیید کردند که تا حات خودأد، توههامل می
پرداختند، آزمایی میزمانی مناسب به خودۀ هود، در فاصلفر را هامل مین 2۸که  کل درصد ۳.۷فقط 

گیاری ابال پیآزمایی را به عنوان یاک امار م ام و اخود ۀپروسدرصد این ده درصد،  6.۳متباای و 
 د.به طور اتفاای به آن مواجه هدن ؛ندانسته
 درصاد ۹۰دهناد کاه های تحقیق نشاان میا  اصلی تحقیق، یافتهؤو به پاسخ س با این حساب 
ماایی سارطان با خودآز زنان هرات درصد 1۰ند، فقطه اگاه خودآزمایی نکردهای ه ر هرات هیچخانم

رصاد زناان د ۳.۷قاط فکه از آن میان  ،نداهبار این پروسه را انجام دادو حداال یک بودند پستان آهنا
 دهند.خودآزمایی را انجام می در زمان مناسبطبق اصو  و 

گارش و پاسخ، ارتباطات بر ن-محرک ۀهمان طور که در بخش نظری مطرح هد، بر اساس نظری
 تواهاد داهااگر پیام باه هادف برساد اثار مطلاوب را خ ،فراد نقش دارد، طبق این نظریهکرد اعمل

رطان خودآزمایی س در صورتی که معلومات مرتبط و کافی در مورد مزایای ءً(. بنا1۷6: 1۳۹۰؛ )سورین
دتیال  ،گیهدادن زنادپستان به زنان رسانده هاود، مسالم اسات کاه تارس از مریضای و از دسات

ساند کاه ثیر گذاهاته و باه ایان اناعات برأهاا تاکرد آنتوانند بر نگرش و عمالاند که میموج ی
ناد، میازان اهها نشاان دادطوری که یافتاهولی همانا به طور دایق و منظم انجام دهند؛ خودآزمایی ر

وضوع سبت به ممعلومات زنان نسبت به این پروسه ن ایت اندک است و این ناآگاهی باعث هده که ن
 منفعل باهند.

آزماایی ه خودنسبت بیکی دیگر از موارد به دست آمده در این تحقیق، میزان م ارت زنان هرات 
فارادی بودناد آماری ا ۀدرصد جامع 1۰هرچند فقط  2،هماره  ن بود که به اساس نمودارسرطان پستا

باه طاور  د تقریبااًاما همان ده درص سرطان پستان را انجام داده بودند؛بار خودآزمایی که حداال یک
 ۀتباای جامعمدرصد  ۹۰دهند که ها نشان مییافته ،حا اینبا ؛رسی داهتندها دستمتوسط به م ارت

 آزمایی سرطان پستان ندارند.آماری هیچ م ارتی در راستای خود
د، باه نادهها را تشاکیل میدهندهدرصد پاساخ ۹۷.۳نفر که  ۷22ها به تعداد دهندهاز جمع پاسخ

ناد و از آن میاان اهکرد منادیاهآزمایی سرطان پستان اظ ار عالخود ۀکسب معلومات در مورد پروس
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اناد کاه مندهدهناد، گفتناد کاه در صاورت یاادگیری عالادرصاد را تشاکیل می ۸۸.۵نفر که  66۳
 خودآزمایی سرطان پستان را انجام دهند.

 

 تحقیق هاینهادپیش

سارطان  دهند که میزان معلومات زنان هرات نسابت باه خودآزمااییهای تحقیق نشان مییافته
طان پستان های ه ر هرات با خودآزمایی سردرصد خانم 1۰فقط  کهچنان ؛است ان ن ایت اندکپست

برای انجام  ریزی منظمکافی و برنامهها معلومات دهندهدرصد پاسخ ۳.۷آهنا بودند و از آن میان فقط 
ست که هود، این اترین نیازی که در زمینه احساس میبرجسته ،این حا بامایی داهتند؛ آزخود ۀپروس

ترین تبط به بهها و مراجع مرخودآزمایی سرطان پستان نیاز به تبلیغ و اهاعه در بین زنان دارد، رسانه
علوماات میزان م حالت ممکن به نشر و پخش اطالعات در زمینه پرداخته و به زنان معلومات دهند تا

 هود:ن اد میپیش زنان در زمینه افزایش یابد، بر این اتکا مشخصاً

در  های مختلافولتی فعا  در راستای صحت از جمله وزارت صحت عامه و بخشن ادهای د -
ص ساتا تخصایمشخصای را در ایان را ۀ هفافی را ت یه و بودجۀدهی به مردم برنامراستای معلومات

 ؛رفت مریضی نزد زنان جلوگیری کرده باهندتا به این وسیله از مریضی و پیش ،دهند

ود در ولیت اجتمااعی خاؤبه عنوان بخشی از مس ،صحتن ادهای خصوصی فعا  در راستای  -
ش نسجم تالآزمایی سرطان پستان طی یک پالن منظم و مخود ۀدهی زنان از پروسراستای معلومات

 ؛ورزند

هاود، ها محساوب میهای کااری رساانهرسانی یکی از عماده هااخهاز آن جایی که اطالع -
 دهی در ماوردی کوتاه معلوماتهابخش صحت، پیامکاری ن ادهای فعا  در های متع د به همرسانه
ت ولیؤاز مسا ییرسانی این م ام، بخاش عمادهآزمایی سرطان پستان بسازند تا با اطالعخود پروسۀ

 ؛اجتماعی خود را انجام داده باهند

رساانی در اطالع ۀمشخصی را به نام هفت ۀهود یک هفتن اد میبه وزارت صحت عامه پیش -
کااری ه همبارساانی در زمیناه را کمپااین اطالع ،گاذاری نماودهسرطان پستان ناممورد خودآزمایی 

 ؛ن ادهای مرتبط مدیریت کند

دهی در تدهند، کارمندان صحی یکی از منابع م ام معلوماامینشان هاطوری که یافتههمان -
در آیناده باه هود ن اد میبه این اساس پیش ان پستان به مردم هستند؛آزمایی سرطخود ۀمورد پروس

تر یشبد توجه ن خودهی در زمینه به مراجعابه معلومات ،تر توجه کردهمند خود بیشاین مواف ارزش
 نمایند؛
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ها دهندهسخبرای پا سایر منابع تر ازکم ،های این تحقیق، تلویزیون، رادیو و روزنامهطبق یافته -
اند، ی وابستههای جریان اصلتا هنوز به رسانهحالی که در جامعۀ ما عام مردم در بع معلوماتی بودند؛من

 ؛تر استفاده کنندهای جریان اصلی بیشدهی از رسانهمنابع معلومات نیاز است

ه دسات تحقیقای در کشاور با ۀایان زمیناه هایچ پیشاین ن تحقیقیاکه در جرتوجه به اینبا -
این انجاام  ر مشابهرا در سایر وتیات کشو م تا تحقیقات مشابهیکنن اد میم، به محققان پیشینیارود
 ؛دهند

بانی ت تحصیالت عالی کشاور ایان اسات کاه در صاورت پشاتیران اد به وزو آخرین پیش -
در االاب  ییعنوان یاک هااخۀ میاان رهاتهامکانات، باه ایجااد دیپارتمنات ارتباطاات ساالمت باه

 مند اادام هود.های توانپوهنتون
 

 قدردانی

 ،کردناد انما کااریِواراناه همکه در راستای انجام این تحقیق بزرگدوستانیاز  
 ب روان، از جمله: متخصص دکتر محمدنبیل فقیریار، پوهنمل بشیراحمد ؛میارزگسپاس

ن مرکاز تشاخیص ؤوتمسا  هارات،پوهنتون غالبِوی معالجهطب  پوهنځیاستادان 

 هارات گونۀ ویژه، مرکز تحقیقات علمی پوهنتاون غالابِبهو  سرطان پستان در هرات
  . یافتن این تحقیق را فراهم ساختندکه هزینۀ مالی و دیگر امکانات انجام
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