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چکیده
ســابقه و هــدف :ســرطان پســتان  30درصــد ســرطانها را بــه خــود اختصــاص داده و دومیــن عامــل مــرگ در
زنــان اســت .ســازمان جهانــی بهداشــت دو شــاخص در پیشــگیری از ســرطان پســتان را پیشــنهاد کــرده اســت.
یکــی آمــوزش مناســب و دیگــری انجــام غربالگــری کــه بــه عنــوان ســریعترین راه تشــخیصی قبــل از بــروز
عالئــم میباشــد .لــذا ایــن مطالعــه مــرور نظاممنــد جهــت ارزیابــی مداخــات آموزشــی طراحــی شــده در زمینــه
افزایــش غربالگــری ماموگرافــی انجــام گردیــد.
مــواد و روشهــا :جســتجوی الکترونیکــی بــه شــیوه نظاممنــد از پایگاههــای Embase, Google Scholar,
 Scopus, PubMed, Web of Scienceو  Cochraneو بانکهــای اطالعــات علمــی  SID، Iran Medexو Irandoc
از ابتــدای دی مــاه  1388تــا پایــان بهمــن  1394انجــام شــده بــود .مطالعاتــی کــه عــاوه بــر داشــتن معیارهــای
ورود بــر جزئیــات مداخــات آموزشــی اشــاره کــرده بودنــد ،انتخــاب گردیــد.
یافتههــا :بیشــتر مطالعــات بــه صــورت کارآزمایــی بالینــی شــاهددار بــود .مداخــات بیشــتر بــه شــکل
آمــوزش ،انگیــزش و حمایــت و در مــدت زمــان متفــاوت انجــام شــده بــود .نحــوه جمـعآوری دادههــا بــه صــورت
خودگزارشدهــی و پیامــد مــورد انتظــار انجــام غربالگــری ماموگرافــی بــود.
نتیجهگیــری :شناســایی عوامــل مؤثــر بــر عــدم انجــام ماموگرافــی و اســتفاده از مداخــات مناســب و
اســتراتژیهای مؤثــر در حوزههــای آگاهــی ،نگــرش و رفتــار منجــر بــه شناســایی و درمــان بــه موقــع ســرطان
پســتان خواهــد شــد.

مقدمه
ســرطان پســتان شــایعترین بیمــاری شــناخته شــده و دومیــن
علــت مــرگ در زنــان اســت [ .]3-1در دهــه اخیــر مطالعــات
بســیاری در ارتقــاء غربالگــری ماموگرافــی مبتنــی بــر شــواهد و بــه
صــورت کارآزماییهــای تصادفــی شــده شــاهددار(Randomized
 )Controlled Trialانجــام شــده اســت [ .]4نتایــج حاصــل از
مطالعــات نشــان میدهــد کــه در ایــاالت متحــده بــه دلیــل
تشــخیص زودرس ،میــزان مــرگ ناشــی از ســرطان پســتان در بیــن
ســالهای  1990-2013حــدود  34درصــد کاهــش یافتــه اســت.
در اروپــا نیــز کاهــش مــرگ ناشــی از ســرطان پســتان بیــن  25تــا
 31درصــد گــزارش شــده اســت [ .]5هــر چنــد ماموگرافــی در 30
ســال گذشــته افزایــش چشــمگیری داشــته اســت ولیکــن هنــوز
در بســیاری از جوامــع ،پایینتــر از حــد پیشــنهادی میباشــد
[ .]6غربالگــری پیشــگیرانه مهمتریــن تــاش ارتقــاء ســامتی در
بیماریهــا اســت [ .]7معمــوالً بــدلیل عــدم تشــخیص بموقــع،

بیشــترین تومورهــای گــزارش شــده مربــوط بــه ســرطان پســتان در
بین زنــان آســیایی و آمریکایــی میباشــد [ .]8دســتورالعملهای
کنونــی توصیــه بــه انجــام غربالگــری زنــان از  40ســالگی نمــوده
اســت ،بــا این حــال هنــوز بســیاری از زنــان از انجــام دورهای آن
خــودداری میکننــد [ .]9ســازمان جهانــی بهداشــت دو اســتراتژی
آمــوزش مناســب و انجــام غربالگــری را در پیشــگیری از ســرطان
پســتان پیشــنهاد نمــوده اســت [ .]10عوامــل بســیاری از قــبیل
تــرس از ســرطان ،اعتقــاد بــه سرنوشــت ،آگاهــی ناکافــی ،موانــع
زبانــی ،موانــع فرهنگــی ماننــد احســاس شــرم از انجــام غربالگــری
در اقــدام بــه ماموگرافــی وجــود دارد [ .]11همچنیــن نبــود منابــع
اطالعاتــی در دســترس ،ضعــف سیســتم انتقــال بــه مراکــز انجــام
غربالگــری و کمبــود نیروهــای تخصصــی ایــن مشــکل را پایــدار
میســازد [ .]1بیــش از  90درصــد زنــان مزایــای ماموگرافــی و
نقــش آن در کاهــش مــرگ را نمیداننــد [ .]12بنابرایــن راهنمایــی

هزاوهای و همکاران
مناســب زنــان مهمتریــن عامــل در کاهــش ایــن نابرابریهــا
(در حــق دریافــت اطالعــات و آگاهــی و دسترســی بــه خدمــات)
میباشــد [ ،]13همچــنین کاهــش میــزان مــرگ ناشــی از ســرطان
پســتان از طریــق ماموگرافــی منظــم چالشــی بــزرگ و در عیــن حــال
مداخلــهای بــا هزینه-اثــر بخشــی مطلــوب بــرای ارتقــاء ســامت
زنــان اســت [ .]14طبــق تعریــف  Greenو  Kreuterارتقــاء ســامت
ترکیــب حمایتهــای آموزشــی و محیطــی بــرای عمــل نمــودن بــه
شــیوه زندگــی منجــر بــه ســامت اســت [ .]15در بررســیهای
انجــام شــده بــه صــورت سیســتماتیک در سراســر دنیــا ایــن موضــوع
تأییــد شــده کــه آمــوزش میتوانــد آگاهــی و شــیوه زندگــی افــراد
را ارتقــاء بخشــد[ .]16مطالعــات در زمینــه اثربخشــی آمــوزش در
انجــام غربالگــری نبایــد فقــط بــر آگاهــی ،نگــرش و یــا قصــد انجــام
رفتــار متمرکــز شــود و میبایســت پیگیــری تــا حصــول رفتــار و
تــداوم آن مــورد توجــه باشــد .لــذا در ایــن پژوهــش بــر آن شــدیم
تــا بررســی جامعــی در خصــوص تأثیــر مداخــات آموزشــی در انجــام
غربالگــری ماموگرافــی داشــته و بــا گــردآوری یافتههــای مقــاالت
مربوطــه ،تمامــی نتایــج را یــک جــا در اختیــار جامعــه پژوهــش و
عالقمنــدان حیطــه ارتقــاء ســامت قــرار دهیــم.
مواد و روشها
در ایــن مطالعــه مــرور نظاممنــد ( )Systematic Reviewمــدارک
و مقــاالت در حــوزه مداخــات آموزشــی بــا موضــوع غربالگــری
ماموگرافــی بــه عنــوان جامعــه مــورد مطالعــه در نظــر گرفتــه شــد.
جســتجوی الکترونیکــی از پایگاههــای فارســی زبــان ،Iran Doc
 SIDو  Iran medexبــا اســتفاده از کلیــد واژههــای غربالگــری،
ســرطان پســتان ،ســرطان ســینه ،ماموگرافــی ،مداخلــه ،آمــوزش،
تئــوری و مدلهــای آموزشبهداشــت و بــدون در نظــر گرفتــن
بــازه زمانــی خــاص انجــام گردیــد .همچنیــن پایگاههــای اطالعاتــی
 Embase, Scopus, PubMed, Web of Scienceو Cochrane
بــرای مقــاالت التیــن از ابتــدای ســال  2010تــا پایــان فوریــه
 2016انجــام شــد .مراحــل جســتجو بدیــن شــرح بــود کــه ابتــدا
واژگان  mammography, Breast cancer screeningو education
 Healthجســتجو شــد .در مرحلــه بعــد بــر اســاس واژگان Mesh
واژه  Educational interventionافــزوده شــد .در ادامــه مقــاالت
بــه زبــان غیــر انگلیســی (بــه غیــر از فارســی) و همچنیــن چکیــده
و خالصــه مقــاالت ارائــه شــده در همایشهــا و کنفرانسهــا از
لیســت مقــاالت یافــت شــده خــارج گردیــد .مقــاالت یافــت شــده
از پایگاههــای مذکــور بــا یکدیگــر مقایســه و مــوارد تکــراری کنــار
گذاشــته شــد و در نهایــت مقــاالت بــه تفکیــک نــوع اســتراتژی،
مداخلــه انجــام شــده و اســتفاده یــا عــدم اســتفاده از نظریههــا و
الگوهــا مــورد بررســی و فیــش بــرداری قــرار گرفــت کــه نتایــج آن

در قالــب جــداول ارائــه شــده اســت .مطالعــات نهایــی شــده ایــن
مرحلــه در سیســتم پرسشــنامه اســتاندارد  ]17[ JADADامتیــاز
بنــدی شــده و مقاالتــی کــه امتیــاز کمتــر از  3داشــتند ،از کیفیــت
مناســب برخــوردار نبــوده ،یــا متناســب بــا گــروه هــدف نبودنــد
و طبــق معیارهــای ورود و خــروج [ ]18از مطالعــه خــارج شــدند.
بــا توجــه بــه تاکیــد مطالعــه بــر مداخلــه و هــدف ارتقــاء ســامت،
اجــزای اصلــی یــک ارتبــاط آموزشــی شــامل جمعیــت هــدف ،نــوع
مداخلــه و نتایــج اقدامــات آموزشــی بــوده کــه مــورد توجــه قــرار
گرفــت.
معیارهــای ورود مقــاالت در مطالعــه حاضــر عبارت بودنــد از مطالعات
مداخلـهای بــا گــروه هــدف زنان بــاالی  35ســال که بیماری ســرطان
پســتان در آنهــا ثابــت نشــده و ظاهــرا ً ســالم بودنــد ،مداخالتــی کــه
هــدف آنهــا تغییــر در عملکــرد و انجــام ماموگرافــی بــود و مقاالتــی
کــه در ارزیابــی کیفیــت امتیــاز بیشــتر از  3کســب نمودنــد .زمــان
انتشــار مطالعــات انگلیســی زبــان از ابتــدای ســال  2010تــا پایــان
فوریــه  2016و فارســی زبــان بــدون محدودیــت زمانــی بــود .دلیــل
انتخــاب ایــن مقطــع زمانــی ،گزارشــات حاکــی از شناســایی ســاالنه
بیــش از یــک میلیــون مــورد ابتــا بــه ســرطان پســتان و شــش صــد
هــزار مــورد مــرگ ناشــی از آن [ ]19و انجــام مطالعــه به شــیوه مرور
نظاممنــد توســط  ]20[ Vernonبــا اســتفاده از مقــاالت منتشــر
شــده تــا ســال  2009میباشــد .همچنیــن تــا قبــل از ســال 1388
مطالعــه مناســب و بــا کیفیــت فارســی در زمینــه مداخلــه آموزشــی
و غربالگــری ماموگرافــی یافــت نشــد .معیارهــای خــروج نیــز عبــارت
بودنــد از مطالعــات توصیفــی ،کیفــی ،مــروری ،مــرور ســاختاریافته
و متاآنالیــز ،همچنیــن مطالعاتــی کــه در آنهــا مداخلــه غربالگــری
ســرطان پســتان بــه همــراه ســایر ســرطانها و بیماریهــا انجــام
شــده بــود .جســتجوی مقــاالت بــا کلیــد واژههــای مشــابه توســط
دو نفــر از محققــان انجــام شــد .بررســی معیارهــای ورود و خــروج
مقــاالت بــر اســاس عنــوان و چکیــده مقــاالت توســط دو آزمونگــر
دیگــر بــه طــور مســتقل انجــام گردیــد .پــس از حــذف مقاالتــی کــه
معیارهــای ورود را نداشــتند ،متــن کامــل تمــام مقاالتــی کــه واجــد
معیارهــای ورود بــه مطالعــه بودنــد ،تهیــه و در ایــن مــرور مــورد
بررســی قــرار گرفتنــد .در مراحــل بعــد ،متــن مقــاالت بررســی و
نتایــج آنهــا توســط دو محقــق اول اســتخراج گردیــد .پیامــد مــورد
بررســی انجــام ماموگرافــی بــود .مقــاالت بدســت آمــده توســط یــک
ســیاهه نقادانــه توســط دو نفــر از پژوهشــگران بــه طــور جداگانــه
انجــام و در صــورت عــدم توافــق در هــر مرحلــه مقالــه بــه نویســنده
اول پژوهــش حاضــر ارجــاع میشــد.
پــس از حــذف مقــاالت تکــراری ،از بیــن  9939مقالــه یافــت شــده از
پایگاههــای مختلــف انگلیســی ( 9643مقالــه) و فارســی ( 296مقالــه)،
تعــداد زیــادی از مقــاالت ( 9810مقالــه) بــر اســاس بررســی عنــوان و
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چکیــده از مطالعــه خــارج و تعــداد  127مقالــه کــه در راســتای اهداف
مطالعــه بودنــد ،انتخــاب و مــورد بررســی دقیــق قــرار گرفتنــد .در
ادامــه  90مطالعــه بــه دلیــل نامناســب بــودن روش کار (غیرمداخله) و
 13مقالــه بــه دلیــل مطالعــه همزمــان ماموگرافــی بــا ســایر مشــکالت
از قبیــل ســرطان دهانــه رحــم و کولــون کنــار گذاشــته شــدند .از
 24مطالعــه باقــی مانــده تعــداد  12مطالعــه فقــط تــا مرحلــه قصــد
رفتــاری پیــش رفتــه و عملکــرد رفتــاری یعنــی انجــام ماموگرافــی
در آنهــا گــزارش نشــده بــود .همچنیــن یــک مطالعــه در مرکــز

ماموگرافــی و بــا اســتفاده از افــرادی کــه جهــت ماموگرافــی مراجعــه
کــرده بودنــد (بیمــاری ثابــت شــده ســرطان پســتان) انجــام شــده بود
کــه بــا حــذف آنهــا تعــداد  11مطالعــه ( 3مقالــه فارســی و  8مقالــه
التیــن) وارد بررســی مــرور نظاممنــد شــدند (تصویــر .)1
خالصــه مطالعــات منتخــب بــا جزئیــات نــام نویســندگان ،ســال،
زمــان و مــکان مطالعــه ،هــدف مطالعــه ،گــروه هــدف ،حجــم نمونــه،
مــدت مطالعــه ،تئوری/مــدل ،متغیرهــای بررسیشــده ،نحــوه انجــام
مداخلــه و نتایــج مداخلــه در قالــب جــدول  1ارائــه شــده اســت.

تصویر  :1فلوچارت انتخاب مقاالت بر اساس معیارهای ورود و خروج از مطالعه

ردیف

نویسندگان و سال
انتشار مقاله

1

عفت هاتف نیا؛ 1388
()21

جدول  :1خالصه مداخالت برای انجام ماموگرافی در منابع فارسی و انگلیسی

زمان و مکان
مطالعه

 – 1388ایران-
تهران
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هدف مطالعه

گروه هدف

تأثیر آموزش مبتنی
بر الگوی اعتقاد
بهداشتی بر دانش،
نگرش و عملکرد زنان
شاغل در کارخانههای
علوم دارویی تهران در
زمینه سرطان پستان
و انجام ماموگرافی

 220نفر از
زنان باالی 35
سال شاغل در
کارخانههای
دارویی شهر
تهران

طول مدت
مطالعه
 3ماه بعد

نظریه یا مدل
الگوی اعتقاد
بهداشتی

متغیرها

مداخله آموزشی

آگاهی ،حساسیت  -تشکیل ده گروه یازده نفری؛  -دو
جلسه آموزشی به شیوههای
درک شده ،شدت
درک شده ،موانع سخنرانی ،پرسش و پاسخ ،مشارکت
فعال و بحث گروهی با حضور
درک شده ،منافع
پزشک جراح عمومی و استادیار
درک شده
مرکز بیماریهای پستان؛  -بیان
تجارب شرکت کنندگان از افراد
آشنا که مشکالتی با سرطان پستان
داشتند - .نشان دادن مراحل انجام
ماموگرافی از طریق فیلم و اسالید
توزیع کتابچه و دو پمفلت محققساخته در اختیار گروه آزمون

نتایج
 اختالف معنیدار در نمره آگاهی،
حساسیت درک شده،
شدت درک شده،
موانع و منافع درک
شده در گروه آزمون
دیده میشود - .انجام
ماموگرافی در گروه
مداخله پس از
آموزش نسبت به قبل
از مداخله معنی دار
بوده و از  12/7به 70
درصد رسیده است.

هزاوهای و همکاران
 -1388ایران
تهران

2

عفت هاتف نیا؛ 1388
()22

3

محسن شمس؛ 1393
()35

4

;Deborah J Bowe
)30( 2011

5

;Najla A. Lakkis
)31( 2011

6

Sebahat
2010 ;Go¨zu¨m
()24

 -1393ایران -
بجنورد

 -2011ستال
متروپولیتن

2010-2008
بیروت لبنان

 -2010غرب
ترکیه

تأثیر آموزش بر
مبنای الگوی رفتار
برنامه ریزی شده به
منظور ارتقای انجام
ماموگرافی در زنان
شاغل

 220نفر از
زنان باالی 35
سال شاغل در
کارخانههای
دارویی شهر
تهران

 343نفر از
استفاده از الگوی بازار
زنان باالی 35
یابی اجتماعی برای
ترغیب زنان روستایی سال روستاهای
تابعه شهرستان
به انجام ماموگرافی
بجنورد ( 151نفر
آزمون و  192نفر
کنترل)

 334نفر در
تأثیر مداخله مبتنی بر
گروه مداخله و
وب در رفتار سالمت
 338نفر در گروه
پستان
کنترل

بررسی تأثیر ارسال دو
نوع پیامک از طریق
تلفن همراه بر افزایش
غربالگری ماموگرافی

تأثیر آموزش همسانان
در غربالگری سرطان
پستان و باورهای
سالمتی در غرب
ترکیه

 385زن باالی
 40سال (192
مداخله و 193
کنترل)

 5000زن باالی
 40سال

 3ماه از مهر
تا آذر 1387

یک ماه

 12ماه

 3سال

-2007
2004

نظریه رفتار
برنامهریزی شده

 تشکیل ده گروه یازده نفری؛  -دو  -نمره دانش ،نگرش،دانش ،نگرش،
هنجارهای انتزاعی،
جلسه آموزشی به شیوههای
هنجارهای
انتزاعی ،کنترل سخنرانی ،پرسش و پاسخ ،مشارکت درک کنترل رفتار و
قصد در گروه مداخله
فعال و بحث گروهی با حضور
رفتار درک شده و
در قبل و بعد از
پزشک جراح عمومی و تعامل
قصد و عملکرد
ً
افرادی که قبال ماموگرافی انجام آموزش اختالف معنی
داده بودند - .بیان تجارب شرکت داری را نشان میداد.
کنندگان از افراد آشنا که مشکالتی  -انجام ماموگرافی در
با سرطان پستان داشتند - .نشان گروه مداخله پس از
دادن مراحل انجام ماموگرافی از آموزش نسبت به قبل
از مداخله معنی دار
طریق فیلم و اسالید؛  -توزیع
کتابچه و دو پمفلت محقق ساخته بوده و از  12/7به 70
درصد رسیده است.
در اختیار گروه آزمون

بازاریابی اجتماعی

 اختالف معنیداری در تمام
سازههای نگرشی در
بین گروه مداخله و
کنترل وجود داشت
(- .)P > 0/001پس
از مداخله 48/1
درصد از زنان واجد
شرایط اقدام به انجام
ماموگرافی نمودند.

-

حساسیت درک
شده ،منافع
درک شده،
موانع درک شده،
خودکارامدی،
عالئم برای عمل

 انجام مطالعه کیفی و شناسایینگرش زنان نسبت به مقوله
ماموگرافی و تهیه پرسشنامه؛ -
انجام  4جلسه آموزشی 1-1/5
ساعته در خانه بهداشت؛  -تأمین
وسیله نقلیه برای تردد زنان به
بیمارستان محل انجام ماموگرافی؛
 هماهنگی با مرکز ماموگرافیبرای پذیرش سریع و آسان
مراجعه کنندگان و وجود راهنما
در بیمارستان؛  -رایگان نمودن
هزینه ماموگرافی و ارسال نتیجه
ماموگرافی از طرف بیمارستان
به خانه بهداشت؛ -تشویق
توسط رابطین بهداشتی روستا
به زبان محلی روستا ،ثبت نام از
متقاضیان و هماهنگی برای تردد به
بیمارستان و توزیع پمفلت

دانش ،نگرانی در
مورد سرطان،
انجام غربالگری

 غربالگری از 69طراحی وبگاه به طوری که هردرصد به  82درصد
فرد با کلمه کاربری و رمز عبور
رسید که  13درصد
مخصوص خود وارد شده و به
افزایش را نشان
بقیه بخشها مثل حقایقی درباره
میداد که این میزان
بیماری ،امکان پرسش و پاسخ و
در گروه کنترل از
غیره بر حسب نیاز لینک میشد.
 71درصد به 70
 دریافت ماهیانه خبرنامه از طریقایمیل و مشاوره ژنتیک؛ -افرادی که درصد رسیده بود.
در وبگاه حضور نمییافتند در فاصله -دانش در خصوص
 3هفته و سپس سه ماه پیگیری ماموگرافی  16درصد
افزایش ،نگرانی در
شده و مشکالت اینترنتی و عدم
مورد سرطان 14
لینک آنها پیگیری و رفع میشد.
درصد کاهش و میزان
نفوذ مداخله یعنی
استفاده زنان از وبگاه
در انتهای مطالعه 13
درصد افزایش داشته
است.

-

الگوی اعتقاد
بهداشتی

گروه کنترل یک پیامک دربارهآزمایش غربالگری دریافت کرده و
گروه مداخله سه پیامک اضافی با
فاصله زمانی  4هفته نیز دریافت
میکردند

حساسیت و
شدت درک
شده ،منافع و
موانع درک شده،
خودکارامدی و
دانش

میزان غربالگریدر ابتدای مطالعه
یعنی سال 2008
برابر  44درصد بود
که به  50/6درصد
در سال  2009و 52
درصد در سال 2010
رسید که احتالف
معنیداری را در دو
گروه نشان نداد.

 وجود اختالف انتخاب  40زن به عنوان همسانو مربی برای آموزش هر فرد  200معنیدار در سازههای
شدت درک شده،
نفر و شرکت آنان در دوره آموزشی
منافع درک شده،
دو روزه با فیلم ویدئویی ،کلیپ،
موانع درک شده،
فلیپ چارت ،اسالید ،ایفای نقش،
خودکارآمدی و
آموزش از طریق مانکن ،بحث
گروهی و پرسش و پاسخ و طوقان دانش؛  -عدم وجود
تفاوت معنیدار در
فکری؛ -فعالیتها شامل ارائه
سازه حساسیت؛ -
مواد آموزشی ،تبلیغات از طریق
تعداد ماموگرافی از
رسانههای محلی؛  -نظارت بر
 285در  2004به
کار همسانان و شناسایی و ارجاع
 1000زن به مرکز ماموگرافی؛  -هر  289در  2005و به
 1715در  2006و
همسان یک کیف حاوی مواد
 450مورد در  3ماهه
آموزشی ،کارت پیگیری ،مانکن
پستان ،محلول ضد عفونی کننده و اول  2007رسید و
 8مورد زن مبتال به
سی دی دریافت میکرد - .پخش
تبلیغات از رادیوی محلی و نمایش سرطان شناسایی شد.
فیلم از رسانهها؛  -آموزش در
مراسم چای زنان ،نمایشگاههای
گلدوزی .چشمههای آبگرم و
شهرداریها .به مدت  2ساعت
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7
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)25( 2011

9
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11
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انجام غربالگری
ماموگرافی در
زنان تحت پوشش:
مطالعهای بر اساس
هدایت تلفنی

2005-2006
استانبول

تأثیر ارائه برنامههای
ارتقای سالمت پستان
به منظور غربالگری
سرطان پستان در
زنان ترکیهای که
سابقهای از غربالگری
نداشتند :یک مطالعه
کارآزمایی بالینی
شاهد دار

 2011کالیفرنیا

طرح آزمایشی مداخله
مبتنی بر آموزش
همساالن در گروههای
کوچک با ویدئو برای
ارتقای غربالگری
ماموگرافی در بین
زنان مهاجر چینی-
آمریکایی

آگوست  2008تا تأثیر مداخالت زوجی
سپتامبر  -2010در افزایش غربالگری
سرطان پستان در
شیکاگو
زنان آمریکایی –
کرهای

ژانویه  2001تا
نوامبر 2005

استراتژیهای
مداخالت هدفمند
به منظور افزایش و
تداوم انجام ماموگرافی
در زنان آمریکایی
آفریقایی تبار

 37نفر از زنان
سیاه پوست و
زنان التینی باالی
 40سال (22
مداخله و 17
کنترل)

 216زن باالی
 40سال(97
مداخله و 93
کنترل 9

 101زن مهاجر
چینی باالی 40
سال

 428زوج (211
زوج مداخله
و  217زوج
کنترل)

 1513زن مهاجر
کرهای باالی
 40سال

 12ماه

 6ماه

 6ماه

 15ماه

 24ماه

یافتهها
مطالعــات بررســی شــده پژوهــش حاضــر در دو گــروه مطالعــات
کارآزمایــی بالینــی شــاهددار تصادفــی ( 8مقالــه) و مطالعــات قبــل
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تئوری شناختی
اجتماعی

دانش ،نگرش،
مهارت ،پیامد
مورد انتظار،
خودکارامدی
(بدست آمده از
مطالعه کیفی)

سیستم الکترونیکی مطالعه کیفی برای شناسایی 95درصد قرار
عوامل روانی اجتماعی و موانع
مالقات جدید در
ساختاری؛ -مرحله دوم به شیوه
کارآزمایی بالینی و از طریق مداخله گروه مداخله را ثبت
کرده که در ابتدای
انگیزشی تلفنی؛ -پیامهای تلفنی
ارسال شده شامل اطالعات درک مطالعه  54درصد بود
خطر ،دانش ،خودکارامدی و
فاکتورهای فرهنگی از قبیل ترس و
اعتقاد به سرنوشت بود که برحسب
تفاوتهای گروه پیامهای مناسب
ارسال میشد- .برای اطمینان از
انجام غربالگری از یک برنامه ثبت
الکترونیک در مراکز انجام غربالگری
استفاده میشد.

الگوی اعتقاد
بهداشتی

دانش ،منافع ودعوت از طریق تلفن و نامه ودانش ،منافع درک
حساسیت درک
شده ،موانع درک محل برگزاری آموزشها در مدرسه؛
شده ماموگرافی در
در طی جلسات آموزشی زنانشده ،حساسیت
انتهای  6ماه تفاوت
پذیرایی میشدند- .تعیین وقت
درک شده
معناداری نسبت
مالقات در مرکز سالمت برای هر
به ابتدای مطالعه
شرکت کننده  -مداخالت شامل
نشان میداد ولی
فیلم آموزشی  15دقیقهای ،آموزش
این اختالف در موانع
از طریق گروهی در گروههای
درک شده معنادار
کوچک  4-8نفره به مدت 35
نبود - .پس از پایان
دقیقه ،نحوه معاینه پستان ،ارائه
مداخله در انجام
تقویم برای یادداشت نمودن
ماموگرافی اختالف
تاریخهای غربالگری و کارتی که
معناداری بین گروه
در یک طرف آن شعار برنامه و در
مداخله و کنترل
سمت دیگر آدرس و شماره تماس
مشاهده نشد
مراکز غربالگری نوشته شده بود.
مرور نکات اصلی در پایان هرجلسه و تشویق به پرسش و پاسخ

الگوی اعتقاد
بهداشتی

دانش ،حساسیت  -آموزش توسط آموزش دهندگان -تغییر معناداری در
درک شده و موانع غیر متخصص که  3ساعت دوره حساسیت درک شده،
موانع درک شده و
آموزشی گذرانیده بودند و در
درک شده و قصد
گروههای کوچک سه نقش داشتند :دانش پس از مداخله
مشاهده شد- .در
پخش فیلم مرتبط با داستانهای
ابتدای مطالعه 57
قدیمی چین و ارتباط دادن آن با
درصد زنان تا کنون
ماموگرافی ،فراهم کردن شرایطی
ماموگرافی انجام
برای بحث زنان در خصوص موانع
نداده بودند که بعد
غربالگری و استراتژیهایی برای
از  6ماه  44درصد
رفع آن و دادن اطالعاتی در
انجام ماموگرافی
خصوص منابع ،محلهای انجام و
گزارش شد
هزینه پایین غربالگری؛  -محلهای
آموزش کلیساها ،اقامتگاههای
شخصی و سازمانهای جامعه
محور؛  -هر آموزش دهنده در طول
پروژه 15-20 ،نفر را آموزش داده و
پمفلتی توزیع مینمود - .پرداخت
 40دالر برای جلسات گروهی به
آموزش دهندگان

الگوی اعتقاد
بهداشتی

تعداد ماموگرافیانجام شده در گروه
مداخله بعد از  6ماه
به  71نفر و بعد از
 15ماه به  109نفر
رسید که اختالف
معنا داری با گروه
کنترل داشت که به
 41نفر بعد از  6ماه و
 83نفر بعد از  15ماه
رسیده بود

مدلهای مراحل
تغییر ،توانمند
سازی جامعه و
مشاوره سالمت

حساسیت درک
شده ،شدن درک
شده ،مزایای درک
شده و موانع درک
شده

مراحل تغییر

 برنامه عنوان شعاری داشته؛ -محتوای فیلم  30دقیقهای ساخته
شده باورهای سالمت در تغییر
رفتار برای سرطان پستان بود و
بعد از آن هر زوج در منزل درباره
آن و حمایت مورد نیاز بحث کرده
و به دو سؤال زن خانواده به نتایج
غربالگری بر اساس فیلم و بحث
گروهی چگونه فکر میکند و دوم
آیا همسرش میتواند در خصوص
غربالگری او را حمایت کند ،جواب
میدادند - .اطالع رسانی خدمات
مداخله از طریق خبرنامه کلیسا و
رهبران مذهبی انجام میشد

 مصاحبه با زنان جهت شناسایی  -تعداد زنان مرحلهاول از  14درصد
عوامل عمده عدم ماموگرافی (ترس)
( 211نفر) به 4
و طراحی پیامهای مناسب بر اساس
درصد ( 61نفر) و
عوامل شناسایی شده در مصاحبه؛
زنان مرحله دوم از
 هر شرکت کننده یک کتابچهراهنما ،پیش آزمون و پس آزمون و  16درصد ( 247نفر)
نشریه سالمت دریافت و در انتهای به  20درصد (306
نفر) و زنان مرحله
دوره شرکت کنندگان کارت هدیه
سوم از  70درصد
 50دالری دریافت میکردند - .تیم
پژوهش ماهیانه با داوطلبان مالقات ( 1055نفر) به 76
درصد ( 1146نفر)
داشته و راهنماییهای الزم را
رسید.
انجام میداند - .داوطلبان سالمت
به ازاء هر فردی که تشویق به
انجام غربالگری میکردند 15 ،دالر
دریافت مینمودند.

و بعــد بــدون شــاهد قــرار گرفتنــد .همچنیــن یافتههــای حاصــل از
ایــن بررســی در چنــد محــور بــه شــرح ذیــل بررســی گردیــد:
الــف -اســتفاده از نظریههــا و مدلهــای آمــوزش بهداشــت و ارتقــاء

هزاوهای و همکاران
ســامت :بیشــتر مطالعــات ( 9مطالعــه) بــه ارزیابــی اثــر مداخــات
بــا اســتفاده از نظریههــا و الگوهــای آمــوزش بهداشــت پرداختــه کــه
شــامل مطالعــات فارســی هاتــف نیــا و همــکاران بــا الگــوی اعتقــاد
بهداشــتی [ ]21و نظریــه رفتــار برنامهریــزی شــده [ ]22و مطالعــه
شــمس و همــکاران بــا اســتفاده از الگــوی بازاریابــی اجتماعــی []23
بــود .مطالعــات التیــن نیــز شــامل مطالعــات  Go¨zu¨mو همــکاران
[ Secginli ،]24و همــکاران [ Maxwell ،]25و همــکاران [Lee ،]26
و همــکاران [ ]27بــر اســاس الگــوی اعتقــاد بهداشــتیSheppard ،
و همــکاران بــر اســاس مــدل ترکیبــی و چارچــوب تئــوری شــناختی
[ ]28و  Fouadو همــکاران بــا اســتفاده از مدلهــای مراحــل تغییــر،
توانمنــد ســازی جامعــه و مشــاوره ســامت بــود [ .]29قابــل ذکــر
اســت کــه بیشــتری الگــوی اســتفاده شــده در مطالعــات فــوق الگوی
اعتقــاد بهداشــتی میباشــد و تنهــا دو مطالعــه بــدون اســتفاده از
نظریههــا و الگوهــای آمــوزش بهداشــت یعنــی مطالعــه  Bowenو
همــکاران [ ]30و مطالعــه  Lakkisو همــکاران در بیــروت لبنــان
[ ]31بــود.
ب -نــوع مطالعــات :در بیشــتر مطالعــات بــرای اثبــات کارآیــی
مداخــات آموزشــی از مطالعــات کارآزمایــی بالینــی و بــا انتخــاب
مناســب گــروه شــاهد و در مــوارد محــدودی از مطالعــات قبــل و
بعــد اســتفاده شــده اســت.
ج -نــوع مداخــات :غالــب مداخــات انجــام شــده بــه شــکل
آمــوزش (دورههــا و یــا کالسهــای آموزشــی ،اســتفاده از وســایل
کمــک آموزشــی مثــل فیلــم ،تصویــر و پمفلــت) ،انگیــزش ،حمایــت،
هدایــت (تشــکیل گروههــای حامــی و آمــوزش دهنــده از بیــن خــود
گــروه هــدف) و انجــام مطالعــه کیفــی بــرای پیــش بینــی چالشهــا
و مشــکالت و دالیــل عــدم انجــام غربالگــری بــود.
د -نحــوه جم ـعآوری دادههــا و نتایــج حاصــل از مداخلــه :در کلیــه
مــوارد (بغیــر از یــک مــورد) ،بررســی و جمــع آوری نتایــج بــه
صــورت خــود گزارشدهــی در انجــام غربالگــری بــوده اســت.
ه -طــول مــدت مداخلــه :ایــن مــدت متنــوع و از یــک مــاه تــا 3
ســال متغیــر بــوده و غالــب مطالعــات حداقــل  3مــاه بــوده اســت.
و -پیامــد مداخــات :پیامــد مداخــات دارای طیــف گســتره بــوده
و از افزایــش و تغییــر در آگاهــی ،نگــرش ،عملکــرد و حتــی تــداوم
رفتــار و در برخــی مــوارد تغییــر در عوامــل محیطــی مثــل دسترســی
و حمایــت گــروه هــدف بــود.
بحث
بررســی و تحلیــل مطالعــات موجــود ضــرورت توجــه بــه ســرطان
پســتان و همچنیــن غربالگــری را بیــان میکنــد .از آنجــا کــه ایــن
رفتــار در بســیاری از جوامــع یــک نــوآوری محســوب میگــردد،
بنابرایــن نیــاز بــه برنامهریــزی دقیــق و حمایــت همــه جانبــه از آن

بخصــوص در تأمیــن امکانــات و دسترســی ضــروری بــه نظر میرســد
[ .]32اســتراتژیهای مداخلــهای انجــام شــده تمــام مطالعــات بــه
صــورت آمــوزش ،انگیــزش و حمایــت بــوده اســت کــه در مطالعــه
مــرور نظــام منــد  )20( Vernonنیــز مــورد تأییــد بــوده اســت .در
مطالعاتــی کــه از الگوهــا و نظریههــای تغییــر رفتــار اســتفاده شــده
بــود ،الگــوی غالــب مــورد اســتفاده مــدل اعتقــاد بهداشــتی بــوده
کــه در چهــار مقالــه ،پــس از مداخلــه ،افزایــش در انجــام غربالگــری
ماموگرافــی گــزارش شــده بــود .فقــط در نتایــج مطالعــه Secginli
و همــکاران بــا وجــودی کــه در ســازههای مــدل پــس از مداخلــه
( 3و  6مــاه) اختــاف معن ـیداری دیــده میشــد ،ولیکــن در انجــام
ماموگرافــی تغییــر معن ـیداری مشــاهده نشــده بــود [ .]25بدیهــی
اســت کــه باورهــای بهداشــتی قــوی احتمــال شــرکت در برنامههــای
غربالگــری و انجــام رفتارهــای تشــخیص زودرس ســرطان پســتان را
افزایــش میدهنــد [ .]33در مطالعــه  Secginliو همــکاران اختــاف
معنــیداری بیــن نمــرات قبــل و بعــد از مداخلــه آموزشــی ســازه
موانــع درک شــده گــزارش نشــده بــود کــه میتوانــد عامــل مهمــی
در اقــدام و انجــام ماموگرافــی بــوده باشــد .یکــی از مطالعــات مــورد
اســتفاده در ایــن پژوهــش ،بــر مبنــای نظریــه رفتــار برنامهریــزی
شــده [ ]22طراحــی شــده بــود .در چارچــوب رفتــار ســامتی فــرض
بــر ایــن اســت کــه متغیرهــای فــردی ،ارائــه دهنــدگان خدمــات
و عوامــل مربــوط بــه سیســتم مراقبــت بهداشــتی بــر قصــد انجــام
رفتــار در کوتــاه مــدت و یــا طوالنــی مــدت تأثیــر دارد .هــر قصــدی
نیــز منجــر بــه رفتــار نمیشــود و ایــن ارتبــاط بســتگی بــه رفــع
موانــع و جلــب حمایتهایــی دارد کــه در ســطوح مختلــف بــر رفتــار
فــرد مؤثــر میباشــد [ .]32ایــن موضــوع بــه خوبــی در مطالعــه
مذکــور رعایــت شــده و در آن از شــیوههای تعاملــی و تجربیــات
ســایرین اســتفاده شــده بــود ]29[ Fouad .نیــز در مطالعــه خــود از
مدلهــای ترکیبــی مراحــل تغییــر ،توانمندســازی جامعــه و مشــاوره
اســتفاده کــرده بــود کــه نقطــه قــوت آن درگیــری گــروه هــدف
در شناســایی نیازهــا و موانــع غربالگــری جهــت رفــع آنهــا بــود.
بنابرایــن اســتفاده از باورهــا و اعتقــادات گــروه هــدف در طراحــی و
اجــرای مداخــات آموزشــی بــر ارتقــاء اثــرات ایــن مداخــات افــزوده
و موجــب مانــدگاری رفتــار میگــردد .اســتفاده از اســتراتژیهای
ارتقــاء ســامت و درگیــر کــردن ذینفعــان خــارج از سیســتم ارائــه
خدمــات موجــب ظرفیــت ســازی و توانمندســازی جامعــه شــده و
بقــای برنامــه را تضمیــن مینمایــد [.]34
مــدت زمــان مداخلــه در مطالعــات فــوق متفــاوت و حداقــل  3مــاه
بــوده اســت .بررســیها نشــان میدهــد کــه اثربخشــی مطالعاتــی
کــه مــدت زمــان مداخــات طوالنیتــر بــوده و عــاوه بــر آن از
مداخــات ترکیبــی اســتفاده نمودهانــد ،نســبت بــه مداخــات تــک
بعــدی بیشــتر بــوده اســت [ .]35مداخــات ترکیبــی میتوانــد
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1395  بهار،1  شماره،3  دوره،مجله آموزش و سالمت جامعه
و چشــم انــداز ارزشــمندی در اختیــار تیــم پژوهــش قــرار داد ولــی
در دســترس نبــودن متــن کامــل برخــی از مقــاالت در پایگاههــای
 همچنیــن شــرح ناکافــی روش اجــرای برخــی مطالعــات،اطالعاتــی
فارســی و انگلیســی از عمدهتریــن محدودیتهــای مطالعــه حاضــر
بــوده اســت کــه ســبب گردیــد فقــط مقــاالت در دســترس و بــا
.کیفیــت بهتــر از نظــر تیــم پژوهــش مــورد بررســی قــرار گیرنــد

سپاسگزاری
،از کلیــه همکارانــی کــه بــه نحــوی تیــم پژوهــش را در گــردآوری
 جمعبنــدی و تدویــن یافتههــا یــاری نمودنــد کمــال،بررســی
.تشــکر و قدردانــی بعمــل میآیــد

شــامل اســتراتژیهای توجــه بــه ویژگیهــای فرهنگــی جامعــه
 اســتفاده از شبکهســازی در گروههــای، افــراد کلیــدی،مــورد نظــر
] و ســایر روشهــای مبتنــی بــر مشــارکت36[ ســخت در دســترس
] از قبیــل آمــوزش همســانان و یــا اقداماتــی در جهــت37[ جامعــه
 همچنیــن مطالعاتی کــه از روشهای.] باشــد14[ افزایــش دسترســی
 نتایــج بهتــری،الگوســازی و مدلهــای نقــش اســتفاده کــرده بودنــد
 و همــکاران نیــزLakkis  در مطالعــه.]22 ,21[ را گــزارش نمودهانــد
افزایــش معنـیداری در اقــدام بــه انجــام ماموگرافــی مشــاهده نشــده
بــود و بــر اســاس اظهــار نویســنده در انتهــای مطالعــه مشــخص شــد
 درصــد شــماره تماسهــای شــرکت کننــدگان خامــوش26/4 کــه
 نیــاز بــه، مســلماً در مباحــث ارتقــاء ســامت.]31[ بــوده اســت
] و38[ ســامت نــوآور و سیاســتهای نــوآوری در ســامت اســت
 میبایســت بــه،در صــورت بهرهگیــری از نوآوریهــا در مداخــات
 در بســیاری از مطالعــات.]39[ کلیــه جنبههــای آن توجــه نمــود
) کــه انجــام غربالگــری ماموگرافــیImpact( انجــام شــده اثــر فــوری
اســت مــورد ارزیابــی قــرار گرفتــه بــود و اشــارهای بــه تــداوم رفتــار و
) نشــده بــود و ایــن امــکان وجــود داردOut come( یــا پیامــد نهایــی
 مــدت مداخلــه و خــروج تیــم پژوهــش از،کــه بــا پایــان پژوهــش
 تغییــر رفتــار ایجــاد شــده ثبــات کافــی نداشــته و بــه دلیــل،منطقــه
 لــذا پیشــنهاد.عــدم تقویــت بــه مــرور مــورد غفلــت قــرار گیــرد
میگــردد در مطالعــات بعــدی تــداوم رفتــار بخصــوص در رفتارهایــی
ماننــد ماموگرافــی کــه حداقــل نیــاز بــه پیگیــری دوســال یکبــار
 مطالعــات فــوق هــر چنــد دیــدگاه.دارنــد مــورد بررســی قــرار گیرنــد
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Abstract
Background and Objectives: Breast cancer accounts for almost 30% of all cancers and
is the second leading cause of cancer deaths in women. The World Health Organization
introduces two main measures to prevent breast cancer including relevant education and
mammography as the fastest way of diagnosis before the appearance of disease symptoms.
This study aimed systematic review to evaluate educational interventions designed to
increase the rate of mammography screening.
Materials and Methods: We searched electronic databases published between January
2010 to February 2016 and inclusion criteria through Embase, Google Scholar, Scopus,
Cochrane, PubMed, Web of Science, SID, Iran Medex, and Iran Doc, selected the articles
that focused on determining educational interventions.
Results: Most of the studies were RCT . Interventions were more educational, motivational
and supportive and were performed in different times. Data collection was in self-report
method and an expected impact was action to mammography screening.
Conclusions: Identification of effective factors in mammography and using the appropriate
interventions as well as effective strategies in the knowledge, attitude and behavior fields
will lead to early detection and treatment of breast cancer.

