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  چكيده
 غربالگري و ،عوامل خطردر مورد نقش مهمي در آموزش و ايجاد رفتارهاي بهداشتي توانند  ميكنندگان مراقبت  ارائه :سابقه و هدف

 كولوركتال رسته اداري كارمندان در معرض خطر متوسط ابتالء به سرطانتاثير آموزش در اين مطالعه . كشف زودرس سرطان دارند
  .ررسي شدهاي غربالگري ب  در برنامهآنانبر ميزان آگاهي و مشاركت مراكز وابسته به دانشگاه علوم پزشكي شيراز 

هر (شاهد  ابتدا افراد واجد شرايط انتخاب و سپس به طور تصادفي به دوگروه آزمايش و ،در مرحله اولدر اين تحقيق تجربي،  :بررسي روش
وضعيت تمايل و موانع موجود براي شركت در برنامه غربالگري سرطان ،  ميزان آگاهي، اطالعات جمعيت شناختي.تقسيم شدند)  نفر78گروه 

چنين از آنها دعوت شد تا جهت انجام آزمايش خون مخفي در مدفوع به محل تعيين شده  هم. شدنامه مجزا بررسي  كولوركتال با دو پرسش
 جلسه حضوري 3 تا 2 طي ، ضمن ارائه يك دفترچه آموزشي وبرنامه مداخله براي گروه آزمايش به اجرا درآمد، دومدر مرحله  .مراجعه كنند

مورد پژوهش در مورد افراد  ميزان آگاهي ،در مرحله سوم .اده شدهاي غربالگري آن د هاي الزم در مورد سرطان كولوركتال و برنامه آموزش
   .كت آنان براي آزمايش خون مخفي در مدفوع مورد بررسي قرار گرفتنامه و ميزان مشار سرطان با پرسش

بيشترين مانع ذكر شده . بودندهاي غربالگري سرطان كولوركتال عالقمند ن  افراد شركت كننده نسبت به انجام آزمايشاكثر: هايافته
گروه  ميزان آگاهي .بود) ن عالئم بيماريفقدا(براي آزمايش خون مخفي و كولونوسكپي به ترتيب كمبود وقت و احساس سالم بودن 

اين ميزان در گروه شاهد در قبل و بعد ). P>001/0( در بعد از مداخله رسيد 2/11±9/1 در قبل از مداخله به 2/1±7/4آزمايش از 
 ).P>001/0 (ميزان مشاركت افراد گروه تجربي چند برابر گروه شاهد بود). p>001/0( بود 6/2±8/3 و 7/1±9/3مداخله به ترتيب 

آموزش و تشويق كاركنان به مشاركت در برنامه هاي غربالگري همراه با تمهيداتي جهت رفع موانع درك شده توسط آنان : گيرينتيجه
  . موجب افزايش سطح دانش و مشاركت كاركنان شد

  .هاي غربالگري، ميزان آگاهي، ميزان مشاركت سرطان كولوركتال، برنامه :واژگان كليدي
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هاي شايع در جهان است و       سرطان كولوركتال از جمله سرطان    

در اياالت متحده آمريكا به عنوان دومين سرطان شايع بعـد از            
 2001آمار مربوط به سال      ).1(سرطان ريه شناخته شده است      
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هـا    درصد مرگ ناشي از سرطان11دهد كه در حدود  نشان مي 
لوركتال بـوده اسـت     در اياالت متحده آمريكا بدليل سرطان كو      

  را  اين سرطان  ،مطالعات فدراسيون گاستروانترولوژي اروپا   ). 2(
 بـا ابـتالي     مـيالدي    2000ترين سرطان در سـال       بعنوان شايع 

ميـزان بـروز ايـن بيمـاري در         . )3(معرفي كـرد     نفر   304687
 بطـوري كـه شـيوع ايـن         ،مناطق مختلف جهان متفاوت اسـت     

 ايـاالت متحـده، اروپـاي       سرطان در كشورهاي پيشرفته ماننـد     
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غربي، استراليا و نيوزيلند نسبت به كشورهاي آمريكاي جنوبي،         
 ).4( افريقا و آسيا بيشتر است

ها به عنـوان سـومين علـت مـرگ و ميـر              در ايران نيز سرطان   
سرطان كولوركتـال در ايـران و اسـتان         ). 5( شوند محسوب مي 

 در   سـرطان كولوركتـال    اسـت، بطـوري كـه     فارس بسيار شايع    
 روند افزايشي از    1381 تا   1375هاي   استان فارس در طي سال    

  ). 6( مورد داشته است 138 مورد به 108
با توجه به آمار تكـان دهنـده شـيوع و مـرگ و ميـر ناشـي از                   

پيشگيري از اين سرطان از اهميت زيـادي        ،  سرطان كولوركتال 
اگرچه هيچ گونه پيـشگيري اوليـه بـراي ايـن           . برخوردار است 

 اما بـا پيـشگيري ثانويـه كـه در حقيقـت             ،ن وجود ندارد  سرطا
تـوان نـسبت بـه       مـي اسـت،   تشخيص زود هنگام اين سـرطان       

درمان سريع و پيشگيري از گسترش آن اقدامات الزم را انجـام           
كــه هرگــاه بــراي پيــشگيري از بيمــاري، بيــان شــده ). 7( داد

پيشگيري اوليه ممكن نباشد پيشگيري ثانويه در اولويـت قـرار       
پيـشگيري ثانويـه، مربـوط بـه مرحلـه پـيش از           ). 8( مي گيرد 

استقرار عالئم باليني است و عبارت است از كشف بـه موقـع و              
ها قبل از بـروز عالئـم بـاليني واضـح و             درمان زودرس بيماري  

  ).9( شود بدان غربالگري گفته مي
هاي غربالگري در تشخيص مراحل اوليه و        رغم تاثير برنامه   علي

 متاسفانه شمار زيادي از افـراد در معـرض          ،ن سرطان قابل درما 
هاي  غربالگري .كنند هاي غربالگري شركت نمي    خطر، در برنامه  

رايگان و ارزان و اطالعات بهداشتي براي كمـك بـه تـشخيص             
ها و آموزش عموم مردم در مورد نحوه زنـدگي           زودرس بيماري 

 هـا در اكثـر نـواحي در دسـترس          سالم و پيشگيري از بيمـاري     
اين پرسش مطرح است كه چرا اكثر افـراد         با اين حال     .هستند

شـان   از مزاياي چنين خدماتي استفاده نكرده و يا روش زندگي         
  ). 10( دهند را تغيير نمي
 مـشخص   1999 در سـال       اي گسترده در آمريكـا     طبق مطالعه 

شدكه پائين بودن ميزان دانش و آگاهي مردم در مورد سرطان           
هـاي غربـالگري آن باعـث كـاهش ميـزان            هكولوركتال و برنامـ   

. هاي غربالگري سرطان كولوركتال شد     مشاركت افراد در برنامه   
هـاي آموزشـي بـراي مـردم و           اجـراي برنامـه    ،در اين مطالعـه   

پزشكان موجب شد تا ميزان مشاركت افـراد در معـرض خطـر             
 درصـد  42متوسط براي انجام آزمايش سيگموئيدوسـكوپي تـا       

مسئوليت پزشـكان و پرسـتاران نيـز بـراي          . )11(افزايش يابد   
هـاي غربـالگري     آموزش و تشويق افراد به مـشاركت در برنامـه         

مورد توجه قرار گرفته و بيان خطـرات سـرطان بـراي افـراد و               
 ها در برنامه آموزشي و مشاوره مورد تاييد قـرار گرفـت            خانواده

)12 .(  

ي براي افراد   ا گونه برنامة آموزشي ويژه    با توجه به اين كه  هيچ      
 در ايـن    ،در معرض خطر ابتال به سرطان كوركتال وجود نـدارد         

پژوهش تاثير آموزش كاركنان اداري مراكز وابسته به دانـشگاه          
 سال و باالتر قرار داشتند      40علوم پزشكي شيراز كه در سنين       

هـاي غربـالگري سـرطان       بر آگاهي و مشاركت آنـان در برنامـه        
  . گرفتكولوركتال مورد بررسي قرار

  
  مواد و روشها

متغيـر  بـه عنـوان     تجربـي تـاثير آمـوزش        مطالعه شـبه  در اين   
مستقل بر ميـزان آگـاهي و مـشاركت افـراد در معـرض خطـر             
متوسط ابتال به سـرطان كولوركتـال در آزمايـشات غربـالگري            

 . بررسـي شـد    متغيرهـاي وابـسته   به عنوان   سرطان كولوركتال   
  و سـال 40اري با سـن  جامعه پژوهش شامل كليه كارمندان اد  

در واحدهاي تابع دانـشگاه علـوم       مطالعه  كه در زمان     باالتر بود 
و بجز   دنپزشكي شيراز در رسته كادر اداري مشغول به كار بود         

 :عامل سن، هيچ عامل خطر ديگري از قبيل موارد زير نداشتند

 مجموع عوامل خطر مربوط به شيوه  زندگي شامل مـصرف            -1
فيبـر، فقـدان تحـرك و         پرپروتئين و كـم    رژيم غذايي پرچربي،  

  .ورزش، استعمال سيگار و الكل
كوليت زخمي و بيماري    ( سابقه بيماري مزمن التهابي روده       -2

  .هاي ديگر سرطانو ) كرون
اي در خـود و يـا اقـوام           سابقه مثبت سرطان يا پوليپ روده      -3

  .درجه يك
 حجم  اي متناسب با    خوشه -گيري تصادفي  از طريق نمونه  افراد  

 اسـاس   بر. شاهد انتخاب شدند  جمعيت در دو گروه آزمايش و       
 و بـا توجـه بـه     درصـد 80 توان آزمون  و05/0خطاي نوع اول  

نـسبت افـراد شـركت كننـده در         كـه   ) 13(شده   مطالعه انجام 
 40 را   آزمايشات خون مخفي در مـدفوع و سيگموئيدوسـكوپي        

،  درصـد  20دار   و حداقل اختالفات معنـي    بيان كرده بود     درصد
گيـري   نحوه نمونـه  .  نفر برآورد گرديد   78هر گروه   حجم نمونه   

  واحـد  5 ،بدين صورت بود كه ابتدا از بين واحـدهاي دانـشگاه          
شــامل معاونــت دانــشجويي، دانــشكده بهداشــت، بيمارســتان 
نمازي، معاونت آموزشي و دانشكده پرسـتاري بطـور تـصادفي            

ل غيط شـا   سپس بر اساس فهرست واجدين شرا      .انتخاب شدند 
هـا بطـور تـصادفي انتخـاب و در دو گـروه        دراين واحدها نمونه  

  . قرار گرفتندشاهدآزمايش و 
 .نامـه اسـتفاده شـد      جهت جمع آوري اطالعات از سـه پرسـش        

 سـئوال دربـاره سـابقه وجـود عوامـل           8نامه اول شامل     پرسش
كه بر اساس منابع موجـود       خطرزا براي سرطان كولوركتال بود    
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نظـر مـورد      و تناسب آن توسط اساتيد صاحب      تدوين و درستي  
در صورتي كه هـر يـك از عوامـل خطـرزاي            . تاييد قرار گرفت  

پوليپ و سرطان روده بزرگ و راست روده در افـراد شناسـايي             
شد، آنها به عنوان افراد در معرض خطر باال شناخته شده و             مي

نامه دوم مربـوط بـه اطالعـات         پرسش .شدند ميوارد پژوهش ن  
 بود كه به منظور كنترل متغيرهاي تاثير گذار      افراد  افيك  دموگر
 سطح تحصيالت بر آموزش      و سن، جنس، وضعيت تاهل   شامل  

در سـال    كـه     سؤال بود  15نامه سوم شامل     پرسش .تدوين شد 
 كــشور اروپــايي جهــت تعيــين ميــزان 21 مــيالدي در 2003

آگاهي افراد در مورد سرطان كولوركتال و آزمايشات غربالگري         
نامـه در    سـؤاالت ايـن پرسـش     ). 3( ورد استفاده قـرار گرفـت     م

 آگـاهي   13 تـا    1سـؤال .  مفهوم يا زير گـروه اسـت       3برگيرنده  
هـاي غربـالگري را      برنامـه  عمومي افراد از سرطان كولوركتال و     

 تمايل افراد جهت انجـام      14 سؤال. دهد مورد سنجش قرار مي   
ت بـاز    كـه بـه صـور      15 غربالگري سرطان كولوركتال و سـؤال     

 موانع موجود جهت انجام غربالگري را مورد        ،طراحي شده است  
نامه به فارسي ترجمه و مجدداً     اين پرسش  .دهد پرسش قرار مي  

تـا از صـحت ترجمـه آن اطمينـان           به انگليسي برگردانده شـد    
 نفـر از    8 سپس جهـت تعيـين روائـي در اختيـار            .حاصل شود 

ر اســاس اســاتيد و صــاحب نظــران مربوطــه قــرار گرفــت و بــ
ــت   ــام گرف ــرات، اصــالحات الزم در آن انج ــشنهادات و نظ . پي

همچنين پايايي آن با روش دو نيمه كردن آزمون در حد قابـل             
  . بدست آمد درصد62يعني قبول 

اي جهت حـضور در      نامه ها ابتدا معرفي   به منظور گردآوري داده   
مراكز اداري وابسته به دانشگاه علوم پزشكي شـيراز اخـذ و در             

ابتداء اهداف پژوهش   . ت اداري به انجام پژوهش اقدام شد      ساعا
توضيح و رضايت شفاهي افراد مذكور براي شركت در پـژوهش           

شـاهد  هـاي    به طور تصادفي در يكـي از گـروه        افراد  . جلب شد 
ها از طريق مـصاحبه      نامه وآزمايش قرار گرفته و تكميل پرسش     

لي و به   جهت پيشگيري از هر گونه اشتباه احتما      . صورت گرفت 
 بـدين   ،هـا كدگـذاري شـدند      نامـه  لحاظ مسائل اخالقي پرسش   

مـدت  . صورت كه به هر شخص يك شماره رمز اختصاص يافت         
نامه با توجـه بـه مطالعـه         زمان پيشنهادي براي تكميل پرسش    

پژوهشگر و كمك پژوهشگران در     .  دقيقه تعيين شد   10راهنما  
 را در 1ه نامه، كـارت شـمار    همين مرحله بعد از تكميل پرسش     

اين كارت حـاوي اطالعـاتي در زمينـه         . قرار دادند اختيار افراد   
آزمايش خـون مخفـي در مـدفوع، محـدوديت مـواد غـذائي و               

آوري نمونـه    داروئي قبل از آزمـايش، چگـونگي و زمـان جمـع           
مدفوع و تحويـل بـه آزمايـشگاه و همچنـين پيگيـري جـواب               

ثبت شـدن   آزمايش توسط پژوهشگر و ارجاع افراد در صورت م        

چنـين يـك     هم .جواب آزمايش براي بررسي كولونوسكوپي بود     
حاوي آدرس و شماره تلفن آزمايشگاه بيمارستان        كارت دعوت 

آوري نمونـه مـدفوع       به همراه ظروف مخصوص جمع     مورد نظر 
هاي ضـروري بـه      در اختيار افراد قرار گرفت و پس از راهنمايي        
 آزمايش به صورت    آنها يادآوري شد كه در صورت مراجعه، اين       

  .گيرد رايگان براي آنها انجام مي
نامـه و ارائـه      به افـراد گـروه آزمـايش بعـد از تكميـل پرسـش             

هاي ضروري، دفترچه آموزشي داده شد و نـسبت بـه            راهنمايي
مطالعه دقيق كارت شـماره يـك و دفترچـه آموزشـي ترغيـب              

همچنين از آنها درخواست شد كه دفترچـه آموزشـي را        . شدند
دفترچه آموزشي حاوي مطالـب     . ختيار سايرين قرار ندهند   در ا 

هاي غربـالگري    و تصاويري در مورد سرطان كولوركتال و برنامه       
در پايان جلسه نيز با توافق افراد گـروه آزمـايش، يـك             . بودآن  

  . هفته با آنها گذاشته شد1حداكثر به فاصله قرار مالقات 
فـراد گـروه آزمـايش      در مرحله دوم بر اساس برنامه توافقي به ا        

مراجعه گرديد و طي اين جلسه به آنها فرصت داده شد تا هـر              
گونه سؤال در مورد مطالب ارائه شـده در دفترچـه آموزشـي و              

همچنين از تـصاوير مختلـف      . كارت شماره يك را مطرح كنند     
براي توضيح مطالب موجود در دفترچه آموزشي استفاده شد و          

ده آموزش چهره به چهره به      بر اساس اهداف از پيش تعيين ش      
 بـر   .مده و در پايـان جلـسه ارزشـيابي صـورت گرفـت             اجرا درآ 

 2-3اساس اين ارزشيابي و در صورت نيـاز، جلـسات آموزشـي       
هـاي   الزم به ذكـر اسـت كـه از منـابع و كتـاب     . بار ادامه يافت  

در آمـوزش افـراد     نيـز   هاي دستگاه گـوارش      مربوط به بيماري  
عي شد كه آموزش گـروه آزمـايش در   چنين س هم. استفاده شد 

شـاهد  شرايطي انجام پذيرد كه امكـان حـضور اعـضاي گـروه             
 با توجه به موانع ذكر شـده توسـط          ،عالوه بر اين   .فراهم نباشد 

گيري از الگـوي   در مورد انجام آزمايش غربالگري و با بهره   افراد  
الگوي باورهاي  . اقداماتي صورت گرفت  ) 14( باورهاي بهداشتي 

. تي در تحقيقات بسياري مورد استفاده قرار گرفته اسـت         بهداش
يك پژوهش آموزش پيشگيري از استئوپروز      در   به عنوان مثال  

در دانش آموزان دختر بـر مبنـاي الگـوي باورهـاي بهداشـتي              
صورت گرفت و قابليت اجراي برنامه آموزش سالمتي بر مبناي          

 نيـز   در پـژوهش حاضـر    ). 15(اين مدل مورد تائيد قرار گرفت       
ــاي                    ــر مبن ــه ب ــورت گرفت ــدات ص ــي و تمهي ــدامات آموزش اق

بـودن   عناصر اين مدل شامل درك مـستعد . اين مدل ارائه شد
، درك جـدي بـودن   (Perceived susceptibitily) بيمـاري  بـه 

 Cues to(، راهنمائي براي عمل )Perceived severity(بيماري 

action( خودكارآمـــــدي ،(Self efficacy)درك مزايـــــا ، 
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(Perceived benefit) موانـع   و درك(Perceived barrier) در 
  .برنامه آموزشي به شرح زير مورد توجه قرار گرفت

 آمـوزش   ،هـاي غربـالگري    عدم آگاهي نسبت به برنامه    در مورد   
هـاي   چهره بـه چهـره در مـورد سـرطان كولوركتـال و برنامـه              

و كـسب آمـادگي بـراي       غربالگري آن به منظور ايجاد آگـاهي        
  .صورت گرفت (Cues to action)عمل 

هـاي غربـالگري توسـط       عدم توصـيه و تجـويز برنامـه       در مورد   
 توصـيه و آمـوزش      ،پزشك و ارائه دهندگان خدمات بهداشـتي      

ــه چهــره افــراد در مــورد ضــروري بــودن آزمايــشات   چهــره ب
غربالگري، مراجعه به افراد جهـت پيگيـري انجـام آزمايـشات،            

ظروف آزمايشگاهي، داروهـاي     (  كردن امكانات مورد نياز    فراهم
هـاي   ، تـشويق و ترغيـب افـراد بـا فرسـتادن كـارت             )مورد نياز 

يادآوري، اطمينان به افراد جهـت رايگـان بـودن آزمايـشات و              
هاي مورد نياز به منظور حذف موانع        دريافت مراقبت و حمايت   

(Perceived barrier)  براي انجام تشويق و كمك و راهنمايي و
  . انجام گرفت(Cues to action)غربالگري 
آمـوزش در مـورد اهميـت و            ،شرم و احساس خجالت   در مورد   

تر سرطان   مزاياي غربالگري، تاكيد روي مزاياي تشخيص سريع      
آميزتـر، افـزايش آگـاهي در مـورد          تيكولوركتال و درمان موفق   

خيمـي كـه داراي رشـد     هـاي خـوش    ها به عنوان سـلول     پوليپ
آهسته و كندي بوده و استعداد تبديل به بـدخيمي را دارنـد و              
اهميت انجام آزمايشات غربالگري در شناسايي و برداشتن آنهـا       

 Perceived)  صـورت گرفـت  قبل از تبديل شدن بـه سـرطان  

benefit). كه افـراد در صـورت تمايـل        چنين تاكيد شد كه       هم
يــشگاه تواننــد نمونــه مــدفوع را در محــيط خانــه يــا آزما  مــي
 توسط پژوهـشگر و كمـك پژوهـشگران هـم           ،آوري كنند  جمع

، كننـد    مراجعه مـي   جنس آنها جهت اجتناب از شرم و خجالت       
بررسي كولونوسكوپي توسـط پزشـك هـم جـنس آنهـا انجـام              

گيرد و در طي بررسي حريم خصوصي آنهـا حفـظ خواهـد              مي
 و (Perceived barrier)اين تدابير به منظور حذف موانـع  . شد
 بـراي انجـام   Self efficacy)خودكارآمـدي،  (جاد توانمنـدي  اي

 .غربالگري به اجرا در آمد

 ابهامات و   ،ترس از خطرات و دردآور بودن هر آزمايش       در مورد   
 مكـان انجـام      و نكات مجهول با آگاه كردن افراد از نـوع، روش         

 Perceived) بــه منظــور حــذف موانــع . رفــع شــدآزمايــشات

barrier)دگي آما   و ايجاد )Cues to action (  افراد خطرات به
 Percived severity)جدي بودن بيماري، ( و عوارض احتمالي 

 آمـوزش داده شـد و     هاي پزشـكي و پرسـتاري        و نحوه مراقبت  
همچنين روي ايمني آزمايشات و اينكه بررسي كولونوسـكوپي         
فقط در صورت مثبت شدن آزمايش خـون مخفـي در مـدفوع             

              آمـــادگي بـــراي عمـــل (اكيـــد شـــد، تانجـــام مـــي گيـــرد
Cues to action(. 

 افراد از اين نكته كه فقدان عالئم ،فقدان عالئم بالينيدر زمينه 
هاي غربـالگري    به معناي سالم بودن فرد نيست و ارزش برنامه        

سـرطاني در    در پيدا كردن پوليپ و ضايعات سـرطاني و پـيش          
 ، آگـاه شـدند     سالم مي باشد   افراد فاقد عالئم باليني و به ظاهر      

(Perceived susceptibitily).ــد ذكــر   مطالعــات نــشان داده ان
عوامل خطرزا مخـصوصا تاكيـد روي رابطـه وقـوع سـرطان بـا               

 .زا در برانگيختن انگيزه فرد دارد افزايش سن، ارزش استرس

 به افراد در مورد افزايش خطر       ،جالب نبودن آزمايشات  در مورد   
درك مستعد بودن به سـرطان      ( سال و باالتر   40 ينسن در   ابتال

در مورد ميـزان   و نيز ) Perceived susceptibitily، كولوركتال
شيوع و مرگ و مير ناشـي از سـرطان كولوركتـال در ايـران و                
اســتان فــارس و همچنــين آمــار مــرگ و ميــر ناشــي از عــدم 
تشخيص ايـن سـرطان در مراحـل اوليـه و عـوارض و عواقـب                

 Percived severity)( مراحـل پيـشرفته   تشخيص ديـررس در 
به بخش جراحي عمومي    پيشنهاد شد    به افراد    .آگاهي داده شد  

نزديـك بيمـاراني كـه بـه        از  و  مراجعه كرده   بيمارستان نمازي   
اند و از كيسه     دليل سرطان كولوركتال عمل جراحي انجام داده      

درك جـدي   ( را مالقـات كننـد       كننـد  كولوستومي استفاده مي  
 و اهميـــت پـــذيرش Perceived severityمـــاري، بـــودن بي
 .) علي رغم جالب نبودن آنها آزمايشات،

 ،فقدان تاريخچه مثبت خانوادگي سرطان كولوركتـال      در زمينه   
ــه    ــورد اهميــت وجــود ژن نهفت ــراد در م ــه اف  Perceived)ب

susceptibitily)    كه داده شد   و توضيح   آگاهي داده شد     در آنها
ن كـافي را بـراي عـدم ابـتالء بـه            عدم تاريخچه مثبـت تـضمي     

  .كند نمي بيماري فراهم
كه در صورت تمايل پيشنهاد شد  به افراد ،كمبود وقتدر مورد 

توانند با پژوهشگر يا كمك پژوهشگران تماس تلفني برقرار          مي
كنند تا آنها اقدامات الزم را جهـت تحويـل نمونـه مـدفوع بـه                

 بــا توجــه بــه .)Perceived barrier( آزمايــشگاه انجــام دهنــد
اي امكان مراجعه به افراد جهت       متفاوت بودن عادات دفع روده    

  .هاي مدفوع وجود نداشت آوري نمونه جمع
در تمامي مراحل تحقيق در صورت مراجعـه هـر يـك از افـراد              

به آزمايشگاه، آزمايش خون مخفـي      شاهد  گروههاي آزمايش و    
زمايـشگاه  ايـن آزمـايش در آ     . در مدفوع براي آنها انجام گرفت     

هاي شيراز به صـورت رايگـان و تحـت يـك             يكي از بيمارستان  
روش خــاص و توســط دو نفــر كارشــناس انجــام گرفــت تــا از 

سـپس نتيجـه    . گيـري شـود    هرگونه خطاي آزمايشگاهي پيش   
گيري شده و طي تماس تلفنـي بـه اطـالع افـراد           آزمايشات پي 
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درخواسـت افـراد، نتيجـه بـه      در صورت همچنين. رسانده شد
صورت كتبي در فرم مخصوص جواب آزمايش در اختيار افـراد           

در صورت عدم مراجعه هر     . قرار داده شد  شاهد  گروه آزمايش و    
يك از افراد هر دو گروه براي انجام مرحلـه اول، دوم يـا سـوم                
آزمايش خون مخفي در مدفوع براي آنهـا يـك كـارت دعـوت              

آزمايش اين كارت در گروه     . مجدد جهت يادآوري فرستاده شد    
توسط يكي از پژوهـشگران در اختيـار افـراد قـرار گرفـت و در        

در گـروه   .  به آنها داده شـد     دوبارههاي الزم    صورت نياز آموزش  
گـر بـر افـراد، كـارت       جهت كنترل تاثير عوامـل مداخلـه      شاهد

 .بر فرستاده شد دعوت توسط نامه

 ،در صورت مثبت شدن نتيجه آزمايش خون مخفي در مـدفوع          
 در  2مراجعـه و كـارت شـماره        هر دو گـروه     د مورد نظر    به افرا 

اين كارت حاوي اطالعـاتي در مـورد        . ميگرفتقرار  آنان  اختيار  
زمــان و چگــونگي انجــام كولونوســكوپي، آمــاده ســازي روده،  

هاي قبل، بعد و در حين انجام كولونوسـكوپي و انجـام             مراقبت
بـرداري در حـين انجــام آزمـايش در صـورت تــشخيص      نمونـه 

چنـين يـك     هـم . سرطاني بـود   وليپ، سرطان يا ضايعات پيش    پ
كــارت دعــوت حــاوي آدرس و شــماره تلفــن و مكــان انجــام  

هــاي  بخــش آندوســكوپي يكــي از بيمارســتان(كولونوســكوپي 
و بـه آنهـا جهـت رايگـان بـودن           شـد     مـي به افراد داده    ) شيراز

هـاي الزم اطمينـان      كولونوسكوپي و دريافت حمايت و مراقبت     
ــيداده  ــد م ــي،  .ش ــايش   از طرف ــروه آزم ــراي گ ــورد ب در م

  .دمبه اجرا درآكولونوسكوپي آموزش چهره به چهره 
آزمون مجدداً به افراد گروه آزمـايش و          ماه بعد از انجام پيش     3

نامـه سـوم      پرسـش  مراجعه و از طريق مصاحبه حضوري        شاهد
ها كه مربـوط      سؤال از كل سؤال    13در اين مرحله    . شدتكميل  

افــراد در مــورد ســرطان كولوركتــال و آزمايــشات بــه آگــاهي 
 .آزمون مورد پرسش قـرار گرفـت       به صورت پس  بود،  غربالگري  

آزمون، به منظور رعايت مسائل      آوري اطالعات پس   پس از جمع  
نيـز قـرار داده    شـاهد   اخالقي دفترچه آموزشي در اختيار گروه       

  .شد
تجزيـه  د  مور SPSSاطالعات با استفاده از نرم افزار كامپيوتري        

براي تعيين ميـزان آگـاهي افـراد،        . و تحليل آماري قرار گرفت    
در  .مالك قرارگرفـت  نامه    سؤال پرسش  13پاسخگويي افراد به    

، به جواب غلط نمـره      +1به جواب صحيح نمره     نامه    اين پرسش 
نمـره آگـاهي    . دانم نمره صفر تعلق گرفـت       و به جواب نمي    -1

محاسبه ) جواب غلط (في  تك تك افراد نيز با احتساب نمره من       
 سوال مربـوط    13 سوال از    6بعنوان مثال اگر فردي به      . گرديد

داد و بـراي     مي سوال پاسخ غلط     5به آگاهي پاسخ صحيح و به       
 يـك نمـره وي    ،  كـرد  مـي دانـم را انتخـاب        سوال گزينه نمي   2

 طبقــه خيلــي 4وضــعيت تمايــل فــرد در . شــد مــي ) 0+5-6(
يلـي عالقمنـد نيـستم و اصـالً         عالقمندم، نسبتاً عالقمنـدم، خ    

ميـزان  گذاري    در رتبه . عالقمند نيستم مورد بررسي قرار گرفت     
بار، دو بار و سه بار آزمـايش خـون            به افرادي كه يك    ،مشاركت

  و دادند به ترتيـب نمـره يـك، دو         ميمخفي در مدفوع را انجام      
تعلـق  كردنـد نمـره صـفر        ميسه و به افرادي كه اصالً شركت ن       

جموع نمرات حاصـل از نحـوه مـشاركت افـراد در            م. گرفت  مي
آزمايشات غربالگري خون مخفي در مـدفوع بـه عنـوان مـالك            

با توجه بـه نتـايج آزمايـشات        . مشاركت آنها در نظر گرفته شد     
خون مخفي در مدفوع، نيازي به انجام بررسـي كولونوسـكوپي           
نبود، لذا مشاركت در اين بخش از برنامه غربالگري عمـالً الزم            

  .شدن

هاي آماري توصيفي شامل فراوانـي       ها از روش   براي تحليل داده  
بـراي  . نسبي و مطلق، ميانگين و انحراف معيـار اسـتفاده شـد           

 بـراي  و زوجـي   tاز آزمـون  ها  تعيين تغييرات قبل و بعد گروه
 مـستقل و    U، t -هاي مـن ويتنـي     آزموناز  ها    گروه تفاوت بين 

  .شدمجذور كاي استفاده 
  

  هايافته
)  نفر در گـروه شـاهد      78 نفر در گروه آزمايش و       78( نفر   156

مورد بررسي  )  سال 40-56محدوده  ( سال   47ميانگين سني   با  
 2/28 درصــد متاهــل و 5/88درصــد مــرد،  70. قــرار گرفتنــد

   .درصد داراي تحصيالت دانشگاهي بودند
ــل  در  ــراد بررســي وضــعيت تماي ــه  اف ــراي شــركت در برنام ب

ــرطان كول ــالگري س ــالغرب ــه  34 ،وركت ــي "درصــد گزين خيل
 25 و   "نسبتاً عالقمندم " درصد گزينه    9/28،  "عالقمند نيستم 

تنهـا  .  را انتخـاب كردنـد     "اصالً عالقمند نيستم  "درصد گزينه   
ها خيلي عالقمنـد    درصد افراد براي شركت در اين برنامه     2/12

  .بودند
 درصد زنان از نظر وضعيت تمايـل        7/61 درصد مردان و     8/57

خيلي عالقمند نيستم، اصالً عالقمند     (گروه عدم عالقمندي    در  
مردان و زنان از نظر وضعيت تمايل       گرفتند و بين    قرار  ) نيستم

  ).NS(وجود نداشت داري  تفاوت آماري معني
آزمايش (هاي غربالگري    موانع موجود جهت مشاركت در برنامه     

د كمبوبه ترتيب شامل    از ديدگاه افراد    ) خون مخفي در مدفوع   
 فقدان عالئم بيماري و احساس سالم بودن ،) درصد6/57(وقت 

، ) درصـد  8/35(، عدم تجـويز و توصـيه پزشـك          ) درصد 6/45(
، عدم  ) درصد 13(جالب نبودن آزمايش خون مخفي در مدفوع        
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متفرقـه ديگـر    و موارد ) درصد6/7 (آگاهي نسبت به آزمايشات  
  .بود)  درصد4/5(

ر برنامه غربـالگري توسـط      موانع موجود جهت مشاركت افراد د     
 فقـدان  واحـساس سـالم بـودن       به ترتيب شامل    كولونوسكوپي  

 51(، عدم تجويـز و توصيه پزشك       ) درصد 1/61 (عالئم باليني 
 5/19( عـدم آگـاهي   ،) درصــد 7/34 (، شرم و خجالـت    )درصد
 خطـرات    ،) درصـد  2/15(، جالب نبودن كولونوسـكوپي      )درصد

 4/5( و داليـل ديگـر   )صـد  در 6/8 (، تـرس از درد    ) درصد 7/9(
  .بود) درصد

). NS(ميزان آگاهي دو گـروه در ابتـداي مطالعـه مـشابه بـود               
ميانگين و انحراف معيار نمره آگاهي قبل از مداخلـه در گـروه             

 رسـيد   2/11±9/1 بود كه بعد از مداخله به        2/1±7/4آزمايش  
ايـن  ). P>001/0(داري بين آنها وجود داشـت         و اختالف معني  

ــه ترتيــب  ميــزان در ــه ب  گــروه شــاهد در قبــل و بعــد مداخل
داد نداري را نشان      بود كه اختالف معني    6/2±8/3 و   9/3±7/1
)NS .(          ميانگين تغييرات نمرات آگاهي قبل و بعد از مداخله دو

 مستقل مورد تحليل قرار گرفت و تغيير نمرات         tگروه با آزمون    
روه شـاهد   بيشتر از تغيير نمرات گ     برابر   4حدود  گروه آزمايش   

  ).p>0001/0(بود 
ميزان مشاركت كل افراد دو گروه جهـت شـركت در آزمـايش             

 درصـد در نوبـت اول،       7/48خون مخفي در مدفوع بـه ميـزان         
.  درصد در نوبـت سـوم بـود        5/36 درصد در نوبت دوم و       2/44

افراد براي آزمايش خـون مخفـي در        ) مشاركت(ميزان مراجعه   
هـاي اول ، دوم و سـوم بـه           مدفوع در گروه آزمـايش در نوبـت       

نفر ) 2/69 (54و  )  درصد 8/80 (63،  ) درصد 1/83 (64ترتيب  
 6،  ) درصـد  1/14 (11اين ميزان در گروه شاهد به ترتيب        . بود

 U-آزمـون مـن ويتنـي     . نفر بود )  درصد 8/3 (3و  )  درصد 7/7(
دار آماري بـين دو گـروه آزمـايش و           نشان داد كه تفاوت معني    

ت براي آزمايش خون مخفي در مـدفوع        شاهد در زمينه مشارك   
 ).P>001/0(وجود دارد 

  
  بحث

مندي به انجـام     مربوط به ميزان عالقه   هاي    در مطالعه ما، يافته   
 2/12زيـرا تنهـا     بـود،   آزمايشات غربالگري بسيار قابـل توجـه        
آزمايش (هاي غربالگري    درصد افراد نسبت به شركت در برنامه      

. مند بودند  خيلي عالقه ) يخون مخفي در مدفوع و كولونوسكوپ     
هاي متفاوتي را نشان داده    كشورهاي اروپايي يافته   هاي  پژوهش

توسـط فدراسـيون گاسـتروانترولوژي      اي كـه      مطالعـه در  . است
 25  و منـد  درصد افراد خيلي عالقـه     50حدود   انجام شد،    اروپا

 درصـد خيلـي     17بـه عـالوه     .  بودنـد  منـد  درصد نسبتاٌ عالقـه   
مقايسه اين . اي نداشتند  درصد هيچ عالقه8و مند نبودند  عالقه

منـدي   دهد كـه ميـــزان عالقـه       نشان مي هاي ما     يافتهنتايج با   
كننده در اين پژوهــش نـسبت بـه كـشـورهاي            افــراد شركت 

  ).3( باشـد تر مي اروپايي بسيـار پائين
خيلي (هاي غربالگري  مندي به شركت در برنامه ابراز عدم عالقه  

توسـط درصـد قابـل      ) ستم، اصالً عالقمند نيـستم    مند ني  عالقه
توجهي از زنان و مردان و عدم تفاوت وضعيـت تمايل مردان و            

مطالعات انجام شده در اروپا و      مطابقتي با   زنان در اين پژوهش     
ــا  ــداردآمريك ــه  . ن ــوري ك ــايي بط ــشورهاي اروپ ــدم ،در ك  ع

چنـين در   هـم ). 16( مندي در مردان بـيش از زنـان بـود      عالقه
وهشي كه بـا هـدف بررسـي عوامـل همـراه بـا بـروز رفتـار                  پژ

 كه نوع جنسيت در      نشان داد  غربالگري در آمريكا انجام گرفت،    
منــدي بيــشتر و افــزايش بــروز رفتــار  ميــزان تمايــل و عالقــه

منـدي   كه مردان تمايـل و عالقـه       بطوري ،ردغربالگري تأثير دا  
 يبيشترمود ندادند و رفتار غربالگري در آنها  ميبيشتري نشان   

  ).16(داشت 
افـراد  بيشترين مانع ذكر شده جهت مـشاركت        در اين مطالعه،    

مـشغله  (در برنامه غربالگري آزمايش خون مخفي،كمبود وقـت         
 كـه بـا   بـود ) فقدان عالئم باليني  (و احساس سالم بودن     ) كاري

 2003در سـال    نتايج پژوهش فدراسيون گاستروانترلوژي اروپا      
كـه در آن پـژوهش جالـب نبـودن و            طـوري   بـه  .متفاوت است 

شناخته )  درصد41(ترين مانع    غيرمطلوب بودن به عنوان شايع    
در رتبـه دوم  )  درصـد 35(شد و عدم توصيه و تجويز  پزشـك       

  ).3(قرار گرفت آزمايش خون مخفي در مدفوع انجام موانع 
و عـدم تجـويز و      ) فقـدان عالئـم بـاليني     (احساس سالم بـودن     

ترين مانع جهت مشاركت افراد در   شايعترتيب توصيه پزشك به  
 درپژوهـشي   .ندكولونوسكوپي ذكر شـد   توسط  برنامه غربالگري   

تبار از موانـع و   ييهاي آفريقا ييكه با هدف بررسي درك آمريكا  
تـرين   مزاياي غربالگري سرطان كولوركتـال انجـام شـد، شـايع          

موانع براي آزمايش خون مخفي در مدفوع بـه ترتيـب فقـدان             
 مثبت خانوادگي، عدم تجويز و توصيه پزشك و فقدان   تاريخچه

عالئم باليني و براي بررسي كولونوسكوپي به ترتيب عدم تجويز 
  ). 17( و توصيه پزشك و فقدان عالئم باليني معرفي شد

بـين  در مطالعه ما، در هر يك از هر دو گروه آزمايش و شـاهد               
كه تنها   مشاهده شد افزايشي  مداخله  نمرات آگاهي قبل و بعد      

 افزايش ميزان آگاهي .دار بود   در گروه آزمايش اين تفاوت معني     
ممكن است به دليل تعامل آنها بـا يكـديگر و يـك        شاهد  گروه  

 هاي خاص از طريق راديو،     سري عوامل ناشناخته مانند آموزش    
 در مرحلـه    ،عالوه بـر ايـن    . هاي گروهي باشد   تلويزيون و رسانه  
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هـاي   طان كولوركتـال و برنامـه     اول بررسي آگاهي افراد از سـر      
 يك كارت كه حاوي اطالعات مختصري در مورد         ،غربالگري آن 

آزمايش خون مخفي در مدفوع و كولونوسكوپي بود در اختيـار           
منـدي آنهـا     عالقه و سپس وضعيت تمايل و    شد  افراد قرار داده    

لذا اين مسئله ممكن است به عنوان عامل افزايش          .بررسي شد 
بنابراين با توجه بـه مجمـوع       . محسوب شود  شاهدآگاهي گروه   

توان نتيجه گرفت كه برنامـه آموزشـي ارائـه            فوق مي  هاي  يافته
شده توانسته است در افزايش قابل مالحظه سطح آگاهي افـراد      

  . مؤثر باشد
 7/48نـشان داد كـه      افراد  مربوط به ميزان مشاركت     هاي    يافته

 2/44،  درصد در نوبـت اول آزمـايش خـون مخفـي در مـدفوع             
 درصـد در نوبـت سـوم مـشاركت     5/36 و نوبـت دوم در درصد  
 درصد در   1/83اين ميزان در گروه آزمايش به ترتيب        . داشتند

 درصـد در نوبـت      2/69 درصد در نوبت دوم و     8/80،  نوبت اول 
 7/7  درصــد در نوبــت اول، 1/14نيــز شــاهد در گــروه و ســوم 

ايش خـون    درصد در نوبت سوم آزم     8/3درصد در نوبت دوم و      
اين يافتـه نـشان دهنـده تـأثير آمـوزش          . بودمخفي در مدفوع    

مبتني بر الگوي باورهاي بهداشتي بـر ميـزان مـشاركت افـراد             
باشـد و لـزوم انجـام        هاي غربالگري مي   گروه آزمايش در برنامه   

هـاي   آموزش را جهت افزايش ميزان مشاركت افـراد در برنامـه          
فـراد گـروه آزمـايش در       آگاه كردن ا   .سازد غربالگري روشن مي  

مورد مفهوم غربالگري به عنوان روشي مفيـد جهـت تـشخيص     
سريع و درمان بهتر و جلوگيري از ميزان مرگ و ميـر تـوام بـا                
انجام يكسري تمهيدات جهت كاهش صرف وقت باعث شد كه          

كـه بـه عنـوان       )مـشغله كـاري   (رغـم كمبـود وقـت        افراد علي 
در مـدفوع ذكـر     ترين مانع جهت آزمـايش خـون مخفـي           شايع

كـه در گـروه      طوري به.  در اين برنامه شركت كنند     ،كرده بودند 
كــه عــدم  )  درصــد4/56 (ي نفــر44آزمــايش از مجمــوع  

منـد   منـد نيـستم، اصـالٌ عالقـه     خيلي عالقـه (خود  مندي   عالقه
در نوبـت    )درصـد  5/70( نفر   31،  را اظهار كرده بودند    )نيستم
 6/63(  نفــر28م و در نوبــت دو)  درصــد2/68( نفــر 30اول و 
در نوبت سوم آزمايش خون مخفي در مـدفوع شـركت           ) درصد
  .كردند
بودن دانش و آگاهي باال با افزايش رفتار غربالگري كـه در             توام

 با نتايج اين پژوهش ،)16( تاييد شده استنيز پژوهش ديگري   
 افزايش آگاهي افراد گروه     ،زيرا در اين پژوهش    .باشد همسو مي 

 افزايش مـشاركت    ، تأثير آموزش قرار گرفتند    آزمايش كه تحت  
  .آنها را در پي داشت

هـاي ارائـه     نتايج اين پژوهش كاربرد وسيعي در حيطه فعاليـت        
كنندگان خدمات مراقبتي شـامل پزشـك، پرسـتار و مـراقبين           

گيـري از نتـايج ايـن پـژوهش و تـدوين             با بهره . بهداشت دارد 
توان مـشاركت    هاي آموزشي مناسب در سطح جامعه مي       برنامه

هـاي غربـالگري سـرطان كولوركتـال         افراد جامعه را در برنامـه     
هاي ايـن پـژوهش مـديران مراكـز خـدمات            يافته. افزايش داد 

بهداشتي درماني و موسسات آموزشي را براي ارتقـاء وضـعيت           
سازي در زمينه    انگيزد تا نسبت به فرهنگ     سالمت جامعه برمي  

    . را انجام دهندلزوم انجام غربالگري اقدام مناسب
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