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معارف وممارسات النساء يف اجلامعات العراقية حول الفحص الذايت للثدي
ندى عبد الصاحب العلوان1، وفاء حممد العطار2، رغدة العيسى 2، زيد املدفعي2، فرات نضال2 

Knowledge and practices of women in Iraqi universities on breast self examination

ABSTRACT This study evaluated the knowledge and practice of breast self-examination (BSE), among a sample 
of educated Iraqi women. The study sample comprised 858 women aged 18–62 years affiliated to 6 major 
Iraqi universities, categorized according to occupation as teaching staff (11.5%), administrative staff (18.0%) and 
students (70.5%). Data were collected by a self-completed questionnaire. In all, 93.9% of the women had heard 
about BSE, the main source of information was television (39.9%), doctors (18.4%) and the awareness campaign 
of the Iraqi National Breast Cancer Research Programme (11.6%). Only 53.9% of the women practised BSE; the 
most common excuses by those that did not were lack of knowledge of the significance of BSE (42.0%) and lack of 
confidence in their ability to perform BSE (39.5%). Just over 38% did not seek medical advice if they experienced 
signs/symptoms of breast disease, attributing that to reasons of timidity, lack of time or fear of discovering 
cancer. The majority (88%) of the women were willing to instruct others in BSE (after training), 40% of whom were 
interested in collaborating with the National Breast Cancer Awareness Programme in Iraq.

اخلالصة: قّيمت هذه الدارسة املعارف واملامرسات جتاه الفحص الذايت للثدي بني عينة من النساء العراقيات املثقفات. َشَمَلْت عينة البحث 858 امرأة 
يف الفئة العمرية )62-18 سنة( من املنتسبات إىل ست جامعات عراقية كربى، وجرى تقسيم املشاركات بحسب وظيفتهن إىل عضوات يف هيئة التدريس 
ِعت املعطيات عن طريق استبيان جتيب عليه املشاركات ذاتيًا. وتبني أن 93.9% من املشرتكات قد  )11.5%(، وموظفات )18%(، وطالبات )70.5%(. وجمُ
سمعن عن الفحص الذايت للثدي؛ وكان املصدر الرئييس ملعلوماهتن هو التلفزيون )39.9%(، ثم األطباء )18.4%(، ثم محالت التوعية التابعة للربنامج 
العراقي الوطني لبحوث رسطان الثدي )11.6%(. وتبني أن 53.9% فقط من املشرتكات متارسن بالفعل هذا الفحص؛ وكان أكثر األعذار التي بررت 
هبا باقي املشاركات )46.1%( عدم إجرائهن للفحص هي عدم املعرفة بأمهية وطريقة الفحص الذايت للثدي )42%(، وعدم الثقة يف قدرهتن عىل إجراء 
الفحص )39.5%(. كام تبني أن ما يزيد بقليل عن 38% من املشرتكات مل يطلبن النصيحة الطبية عندما الحظن وجود عالمات وأعراض منذرة بمرض 
رن ذلك بأسباب من قبيل اخلجل، وعدم وجود الوقت الكايف، واخلوف من اكتشاف إصابتهن بالرسطان. وأظهرت 88% من املشاركات  الثدي، وبرَّ
يف عينة الدراسة رغبة صادقة يف احلصول عىل النصح من األخريات حول طريقة إجراء الفحص الذايت للثدي )بعد التدّرب عليه(، وأن 40% منهن 

كن مهتامت بالتعاون مع الربنامج الوطني الريادي لبحوث الرسطان لرتويج التوعية اجلامهريية حول املرض يف العراق.
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Connaissances et pratiques des femmes fréquentant des universités iraquiennes concernant l'auto-examen des seins

RESUME La présente étude a évalué les connaissances et les pratiques en matière d'auto-examen des seins d'un 
échantillon de femmes iraquiennes instruites. L'échantillon de l'étude comprenait 858 femmes âgées de 18 à 62 ans 
fréquentant six grandes universités iraquiennes. Les participantes ont été classées en fonction de leur activité, soit 
comme personnel enseignant (11,5 %), soit comme personnel administratif (18,0 %), soit comme étudiante (70,5 %). 
Des données ont été recueillies à l’aide d’un auto-questionnaire. Globalement, 93,9 % des femmes avaient entendu 
parler de l'auto-examen des seins. Leur principale source d'information était la télévision (39,9 %), les médecins (18,4 %) 
et la campagne de sensibilisation du programme national de recherche sur le cancer du sein en Iraq (11,6 %).  
Seules 53,9 % des femmes pratiquaient l'auto-examen des seins ; les excuses les plus fréquentes de celles qui ne 
le faisaient pas étaient la méconnaissance de l'importance de l'examen (42,0 %) et le manque de confiance en 
leur capacité à le réaliser (39,5 %). À peine plus de 38 % des femmes s'abstenaient de consulter un professionnel 
de santé lorsqu'elles percevaient des signes/des symptômes de pathologie mammaire, en raison, selon elles, de 
leur timidité, d'un manque de temps ou par crainte de découvrir un cancer. La majorité des femmes (88 %) étaient 
volontaires pour enseigner à d'autres l'auto-examen des seins (après une formation). Parmi celles-ci, 40 % étaient 
intéressées par une collaboration avec le programme national iraquien de sensibilisation au cancer du sein.
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املقدمة

العاملية  الصحة  ملنظمة  األخرية  التقديرات  تدلُّ 
الرئيسية  األسباب  أحد  هو  الرسطان  أن  عىل 
وكذلك  العامل،  يف  البالغني  بني  الوفاة  إىل  املؤدية 
يف بلدان إقليم رشق املتوسط، وأن من املتوقع أن 
تزداد خطورة الرسطان عىل مر السنني ليكون يف 
بالتزايد  سيأخذ  حيث  الصحية،  املشاكل  طليعة 
وتكاثرهم  العمر  يف  السكان  تقدم  مع  واالنتشار 
أربعني  أن  العاملية  الدراسات  بينت  العدد. كام  يف 
يمكن  الرسطان  عن  الناجة  الوفيات  من  املئة  يف 
والكحول،  التبغ،  تعاطي  انخفض  إذا  يها  َتَوقِّ
وتم  البدين  النشاط  وزاد  التغذية،  نت  وحتسَّ
العوامل املرسطنة يف مكان العمل.  التخلص من 
يمكن  الرسطان  حاالت  من  كبريًا  قطاعًا  أن  كام 
شفاؤها إذا ما اكتشفت يف مراحل مبكرة والسّيام 
إذا خضعت إىل تدبري عالجي فعال ]1[، و يأيت 
التي يمكن  الثدي يف مقدمة الرسطانات  رسطان 

مكافحتها بالكشف املبكر. 

الرسطانات  أكثر  من  الثدي  رسطان  ويعترب 
ويف  عامة  بصورة  العامل  يف  اإلناث  عند  شيوعًا 
خاصة،  بصورة  والعراق  املتوسط  رشق  إقليم 
جمموع  من   %23 به  اإلصابة  نسبة  تبلغ  حيث 
الرسطانات التي تصاب هبا املرأة يف العامل، وعىل 
هو  الرسطان  ذلك  أّن  البعض  اعتقاد  من  الرغم 
من أمراض العامل املتقّدم، إال أّن معظم  الوفيات 
الناجة عنه )69%( حتدث يف البلدان النامية ]2[. 
عىل  الثدي  رسطان  مرىض  ْقَيا  بمُ معدالت  أن  كام 
أمريكا  يف  أكثر  أو   %80 بني  ترتاوح  احلياة  قيد 
البلدان  يف  و%60  واليابان،  والسويد  الشاملية 
البلدان  يف   %40 من  وأقّل  الدخل،  املتوسطة 
املنخفضة الدخل .]3[ ويف العراق، يمثل رسطان 
الثدي حوايل ثلث نسبة الرسطانات التي أصيبت 
يف  مدون  هو  ملا  وفقًا   )%32( العراقية  املرأة  هبا 
أن  يبني  الذي  األخري  العراقي  الرسطان  سجل 
رسطان الثدي حيتل املرتبة األوىل بني الرسطانات 
لوحظ  كام   .]4[ العراقي  الفرد  هبا  يصاب  التي 
نسبة  يف  واضح   تزايد  األخرية  السنوات  خالل 
اإلحصائيات  بينت  حيث  املرض،  هبذا  اإلصابة 
التي  احلاالت  معظم  أن  املحلية  والدراسات 
تصيب املرأة العراقية، عادًة ما تمُكتشف يف مراحل 
متأخرة يصعب التحكم فيها بواسطة العالج، وأن 
كثريًا من ضحايا هذا املرض هن يف مقتبل العمر 
]5٫4[، وهذه حالة نادرة احلدوث يف املجتمعات 

والدول الغربية. 

للكشف  السكانية  االسرتاتيجيات  أهّم  ومن 
العام  الوعي  إذكاء  الثدي  رسطان  عن  املبكر 
وبآليات  املرض،  هذا  يطرحها  التي  باملشكلة 
مكافحته، والدعوة إىل وضع السياسات والربامج 
وزارة  بادرت  فقد  ولذا  املجال.  هذا  يف  املناسبة 
التعليم العايل والبحث العلمي باستحداث برنامج 
وطني ريادي لبحوث الرسطان، يستهدف توعية 
بمرض  العراقي  الشعب  أوساط  كافة  النساء من 
بصورة  الثدي  ورسطان  عامة،  بصورة  الرسطان 
والبحوث  الدراسات  إجراء  جانب  إىل  خاصة، 
يف  والعاملني  الطبية  الكوادر  وتدريب  حوله، 
عامليًا  املستخدمة  التقنيات  عىل  الصحي  احلقل 
والتي  الثدي،  رسطان  عن  املبكر  الكشف  يف 
للثدي،  والذايت  الرسيري  الفحص  تشمل طريقة 
اخللوي  لتشخيص  وا لشعاعي،  ا والفحص 

بواسطة الرشف باإلبرة الدقيقة. 

وقد اعتمدت هذه الدراسة االستطالعية عىل 
الربنامج  بيانات  قاعدة  يف  املسجلة  املعلومات 
توثق  والتي  الرسطان،  لبحوث  الريادي  الوطني 
الوطنية  الندوات  خالل  من  املختلفة  النشاطات 
التي نظمتها إدارة الربنامج يف اجلامعات العراقية 
بالتعاون مع وحدة بحوث رسطايَنْ الثدي وعنق 
وهتدف  بغداد.  جامعة  طب  كلية  يف  الرحم 
وممارسات  معارف  مستوى  تقييم  إىل  الدراسة 
العراقية  اجلامعات  يف  املثقفات  من  عينة 
يتعلَّق  ما  يف  وطالبات(  وموظفات  سات  درِّ )ممُ
وجود  عن  والتحري  للثدي،  الذايت  بالفحص 

عالقة واضحة بني املهنة وبني مستوى املعرفة.

منهجية البحث

شاركت يف هذه الدراسة عينة تتألف من )858( 
سنة،   )62-18( بني  أعامرهن  تراوحت  امرأة، 

من اجلامعات والكليات العراقية وَشَملت:
جامعة بغداد/كلية الطب: 131)%15.3(
جامعة بغداد/ كلية التمريض:85)%9.9(

اجلامعة املستنرصية:116)%13.5(
جامعة الكوفة:180)%21.0(

جامعة النهرين:47)%5.5(
جامعة كركوك: 256)%30.0(

جامعة هولري الطبية:43)%5.0(

يف  املهنة،  بحسب  املشاركات  تقسيم  تم  وقد 
سات  املدرِّ إىل ثالث جمموعات تضم  اجلامعات، 
 )%18  =  154( واملوظفات   )%11.5  =  98(
جع  وتم   .)%70.5  =  602( والطالبات 

من  البحثية  العينة  تلك  من  املطلوبة  املعلومات 
ت  خالل ما تم توثيقه يف استامرات استبيان، أعدَّ
الوطني  الربنامج  إدارة  ِقَبل  من  الدراسة  لتلك 
بحوث  ووحدة  الرسطان  لبحوث  الريادي 
الكشف املبكر عن رسطايَنْ الثدي وعنق الرحم، 
تّم توزيعها عىل املشاركات واستكملن َمأْلها أثناء 
الكشف  بحملة  اخلاصة  الوطنية  التوعية  ندوات 
ة ما  املبكر عن رسطان الثدي، والتي نفذت يف املدَّ

بني 2010/10/14 إىل 2011/5/11.  

وتضمنت البيانات املوثَّقة معلومات شخصية 
معارف  حول  أسئلة  إىل  إضافة  وديموغرافية 
الذايت  الفحص  حول  العراقية  املرأة  وممارسات 
للثدي. ومن اجلدير بالذكر أنه قد تم حرص الوقت 
عرش  تتجاوز  ال  زمنية  فرتة  يف  لإلجابة  املحدد 
االستبيانية  االستامرات  جع  بعدها  َجَرى  دقائق، 
الندوة  حمارضة  بإلقاء  البدء  قبل  املشاركات  من 
املبكر  الكشف  أمهية  حول  بالتوعية  اخلاصة 
املعلومات  فرز  تمَّ  ثمَّ  ومن  الثدي.  رسطان  عن 
وحتليلها إحصائيًا باستخدام التكرارات والنسب 

املئوية واحتساب مربع كـاي.

النتائج 

اإلناث  أعامر  أن  البحث  نتائج  أوضحت 
بني ما  ترتاوح  كانت  الدراسة  يف   املشاركات 
العمرية  الفئة  شكلت  وقد  سنة،   )62-18(
)56% من  منهن  رْبَى  الكمُ النسبة  )20–29 سنة( 
املجموع الكيل(، َتَلْتها الفئة العمرية )أقل من 20 
سنة( والتي شكلت 20.6% بينام مثَّلت الفئة )60 

سنة فام فوق( 0.4% فقط. 

يبني اجلدول )1( توزيع العينة بحسب اجلامعات 
الوسط  حمافظات  بعض  شملت  والتي  العراقية، 
كركوك  جامعة  بأن  يالحظ  حيث  والشامل، 
ثم   )%21( الكوفة  جامعة  تلتها   %29.8 مثلت 
واجلامعة   )%15.3( الطب  بغداد/كلية  جامعة 
اجلدول  هذا  يبني  كام   .)%13.6( املستنرصية 
املجموع  من   )%70.5( لَن  شكَّ الطالبات  أن 
الكيل، ييل ذلك املوظفات )18%( ثم املدرسات 

.)%11.5(

حول  املختلفة  اإلجابات  اجلدول  هذا  يبني 
للثدي؟  الذايت  بالفحص  سمعت  هل  سؤال: 
نسبة  إن  )2(؟  اجلدول  املعلومة  مصدر  هو  وما 
سمعن  قد   )%93.9( املشاركات  من  جدًا  جيدة 
منهن  فقط   %6.1 بينام  للثدي،  الذايت  بالفحص 
عالقة  وجود  عدم  يالحظ  كام  به،  يسمعن  مل 
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إحصائية بني املهنة وبني اإلجابة بـ"نعم" أو "ال". 
الرئييس  املصدر  هو  التلفاز  أن  النتائج  وأظهرت 
لدى الثدي  رسطان  حول  املعلومات   الكتساب 
)39.9 %(، ويليه الطبيب )18.4%(، ثم الربنامج 
الوطني الريادي لبحوث الرسطان )11.6%( ثم 
الـَمْطويَّات  ثم   ،)%11.5( واملجالت  الصحف 
)الفولدرات( وامللصقات )البوسرتات( )%10(، 
اإلذاعة  وأخريًا   ،)%5.3( الصحية  املراكز  ثم 

.)%3.3(

إحصائية  عالقة  هناك  أن   )3( اجلدول  يبني 
"عند  بـ"نعم"  واإلجابة  املهنة  بني  واضحة 
 ،) ( للثدي  الذايت  بالفحص  القائامت 
حيث أظهرت النتائج أن 53.9% من املشاركات 
من  وأغلبهن  للثدي  الذايت  الفحص  يامرسن  نَّ  كمُ
سات )69.1%( تليهن املوظفات )%56.8(  املدرِّ

بينام كانت جمموعة الطالبات هي األقل )%51(. 
القيام  عدم  وراء  الرئييس  السبب  أن  ووجد 
والتي  املتبقية  العينة  يف  للثدي  الذايت  بالفحص 
متثل 46.1% هو "عدم املعرفة بالطريقة الصحيحة 
للفحص" )42%( أو "عدم الثقة بإجادة الفحص" 
يف  عقدة  اكتشاف  من  أو"اخلوف   )%39.5(
الثدي" )16.4%(، بينام رصحت 1.9% فقط من 

املشاركات "بعدم االقتناع بجدوى الفحص". 

أثبت  مربع كاى  اختبار  أن   )4( اجلدول  يبنيِّ 
القيام  وبني  املهنة  بني  إحصائية  عالقة  هناك  أن 
يف  ورم  أو  بأمل  الشعور  حال  يف  الطبيب  بزيارة 
أن  اجلدول  من  يتبنيَّ  حيث   ،) ( الثدي 
بزيارة  يقمن  بالدراسة  املشاركات  من   %61.7
 ،)%80.5( سات  املدرِّ من  وأغلبهن  الطبيب، 
الطبيب  زيارة  عن  يمتنعن  اللوايت  لت  شكَّ بينام 

من  أغلبهن  وكان  الكيل،  املجموع  من   %38.3
الرئييس  السبب  وكان   .)%44.6( الطالبات 
يف  "اخلجل"  وراء االمتناع عن زيارة الطبيب هو 
الوقت  وجود  "عدم  ذلك  وييل   ،)%56.9(  58
 6 يف  "اخلوف"  ثم   )%37.3(  38 يف  الكايف" 

)5.6%( وذلك من جمموع َمْن َأَجْبَن بـ "ال".

كشف اجلدول )5( أن 88.1% من املشاركات 
قريباهتنَّ  لتعليم  استعدادًا  أظهرَن  الدراسة  يف 
الذايت  للفحص  الصحيحة  الطريقة  وزميالهتنَّ 
للثدي إذا تمَّ إرشادهنَّ إىل ذلك، يف حني امتنعت 
يظهر  ومل  املشاركات.  من   %11.9 ذلك  عن 
بني  إحصائية  أية عالقة  كاى وجود  مربع  اختبار 
(. وكانت األعذار  املهنة وبني اإلجابة )
بتعليم  اهتاممًا  تـمُْبِد  مل  التي  الفئة  عند  الرئيسية 
الكايف"  الوقت  وجود  "عدم  إما  هي  األمُخَرَيات 

اجلدول 1 توزيع العينة وفقًا للمهنة يف اجلامعات والكليات املشمولة بالدراسة 
ساتاجلامعة/الكليةت املجموعالطالباتاملوظفاتاملدرِّ

%العدد%العدد%العدد%العدد
جامعة بغداد/كلية 1

75.386.1111688.613115.3الطب

97.85850.04942.211613.6اجلامعة املستنرصية2

12.13676.51021.3475.5جامعة النهرين3

جامعة بغداد/كلية 4
4351.21011.93136.9849.8التمريض

73.9137.315988.817921.0جامعة الكوفة5

135.1135.123089.825630.0جامعة كركوك6

جامعة هولري الطبية/7
1844.01639.0717.0414.8اربيل

9811.515418.060270.5854100املجموع

* أمُمهلت أربع استامرات لعدم مطابقتها لرشوط ملء االستبيان. 
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)68.2% من جمموع اإلجابة بـ ال( ومعظمهن من 
الطالبات وإما أن "األمر ال يعنيهن")%31.8(". 

ومن اجلدير بالذكر أن 345 امرأة )%40.4( 
أْعَرْبَن  الدراسة  يف  املشاركات  النساء  جمموع  من 
الوطني  الربنامج  إىل  االنضامم  يف  رغبتهنَّ  عن 
والتعاون  الرسطان  عن  املبكر  للكشف  الريادي 
منهن  الثدي:  رسطان  مكافحة  جمال  يف  معه 
سات(،  املدرِّ جمموع  من   %36.7( سة  36 مدرِّ
املوظفات(  جمموع  من   %42.2( موظفة  و65 

و244 طالبة )40.3% من جمموع الطالبات(. 

املناقشة

مكافحة  تعزيز  إىل  العاملية  الصحة  منظمة  تسعى 
الشاملة  الوطنية  الربامج  إطار  يف  الثدي  رسطان 
الوقاية  عىل  تنطوي  والتي  الرسطان  ملكافحة 
 .]6[ امللطفة  والرعاية  والعالج  املبّكر  والكشف 
االسرتاتيجيات  إسهام  إمكانية  من  الرغم  وعىل 
الوقائية يف احلّد من بعض خماطر رسطان الثدي، 
إال أهنا ال متّكن من التخّلص من معظم احلاالت. 
التي  النامية  البلدان  عىل  حتديدًا  ذلك  وينطبق 
املرض  هبذا  اإلصابة  معدالت  يف  ارتفاعًا  تشهد 

واعتامد  املأمول  العمر  متوسط  زيادة  نتيجة   ]2[
فيها  يشخص  ما  عادة  التي  الغربية  احلياة  أنامط 
 .]8٫7٫1[ متأّخرة  مراحل  يف  الرسطان  داء 
وبناء عليه فإّن الكشف املبّكر يظّل حجر الزاوية 
البمُْقَيا  معدالت  وحتسني  الثدي  رسطان  ملكافحة 
َة بعض البّينات عىل إمكانية  عىل قيد احلياة. وثـَمَّ
ع"  "تـََراجمُ يف  املبكر  الكشف  اسرتاتيجية  إسهام 
زيادة نسبة حاالت رسطان الثدي إىل مراحل أكثر 

قابلية للشفاء عن طريق العالج ]8-6[.

وملا كان التصوير الشعاعي للثدي، وهو أحد 
الثدي،  رسطان  عن  املبكر  الكشف  وسائل  أبرز 

اجلدول 2 هل سمعت سابقًا بالفحص الذايت للثدي؟ إذا كانت اإلجابة بـ"نعم" فام هو مصدر املعلومة؟
االحتامليةاملجموعالنعماملهنةت

%العدد%العدد%العدد

سات1 8296.433.58511.3P > 0.05املدرِّ
عتدُّ هبا إحصائيًا ال يمُ 11689.91310.012917.2املوظفات2

50794.4305.653771.5الطالبات3
a70593.9466.1751100املجموع

a أمهلت 107 استامرة لعدم مطابقتها لرشوط ملء االستبيان.  
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الشكل 2 مصادر املعرفة عند النساء املشموالت بالبحث حول الفحص الذايت للثدي.

اجلدول 3 هل تقومني بفحص ثدييك بنفسك؟ إذا كانت اإلجابة بـ"ال" فلامذا؟ 
االحتامليةاملجموعالنعماملهنةت

%العدد%العدد%العدد
سات1 5669.12530.88110.423.99املدرِّ

P < 0.05
عتدُّ هبا إحصائيًا يمُ

7156.85443.212516.1املوظفات2

29251.028049.057273.5الطالبات3
a41953.935946.1778100املجموع

a أمُمهلت 80 استامرة لعدم مطابقتها لرشوط ملء االستبيان. 
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إال  إليه  باللجوء  ال يوَص  فإنه  التكلفة،  مرتفَع 
جّيدة  أساسية  صحية  بنية  متتلك  التي  البلدان  يف 
متكنها من حتّمل تكاليف تنفيذ الربنامج عىل املدى 
العاملية  الصحة  منظمة  تنصح  ولذلك  البعيد. 
النساَء يف بلدان العامل النامية بالتفّطن إىل العالمات 
خالل  من  وذلك  للمرض  األوىل  واألعراض 
الطبيب،  جيريه  الذي  للثدي  الرسيري  الفحص 
والفحص الذايت للثدي، كام تؤكد املنظمة أن من 
الكشف  اسرتاتيجية  إلنجاح  األساسية  العوامل 
لتنفيذ  دقيقة  خطط  وضع  الرسطان:  عن  املبّكر 
بمستوى  االرتقاء  غايتمُه  ومنتظم  مستمر  برنامج 
املرض،  يطرحها هذا  التي  باملشكلة  العام  الوعي 
املناسبة،  السكانية  الفئة  يستهدف  برنامج  وهو 
جيع  عىل  وجودهتا  اإلجراءات  تنسيق  ويضمن 

مستويات الرعاية ]6٫1[. 

أبرز  من  تعترب  التي  الغاية،  لتلك  وحتقيقًا 
لبحوث  الريادي  الوطني  الربنامج  أهداف 
عىل  للوقوف  الدراسة  هذه  أمُجريت  الرسطان، 
الذايت  الفحص  معارف وممارسات اإلناث حول 
الغالبية  بأن  الدراسة  تلك  بينت  وقد  للثدي. 
العظمى من تلك الرشحية من املثقفات يف املجتمع 
الذايت  بالفحص  َسِمْعَن  قد   )%93.9( العراقي 
للثدي، ومل يكن هناك اختالف ملحوظ يف مستوى 
ل باحثون  اإلجابة بني املجموعات الثالث. وسجَّ
من الدول املجاورة نتائج خمتلفة يف دراسات مماثلة 
املامرسات،  تلك  حول  النساء  معارف  تناولت 
من   )%67( أن  الدراسات  إحدى  أظهرت  فبينام 
الذايت  بالفحص  سمعن  قد  األردنيات  النساء 

للثدي ]9[ تؤكد نتائج دراسة أخرى أن مستوى 
اململكة  يف  املمرضات  عند  نسبيًا  عاٍل  املعرفة 
السعودية  العربية  اململكة  يف  أما   .]10[ األردنية 
أجري  مماثل  ملسح  النهائية  احلصيلة  أشارت  فقد 
إحدى  يف  الثانوية  املرحلة  طالبات  من  عينة  عىل 
عىل  تدل  منهن   )%40( إجابة  أن  إىل  املدارس 
للثدي وأمهيتها  الذايت  الفحص  معرفتهن بطريقة 

يف الكشف املبكر عن األمراض]11[ .

ثابتة  بّينات  توجد  ال  أنه  من  الرغم  وعىل 
أّن  غري   ،]12[ للثدي  الذايت  الفحص  أثر  عىل 
املامرسة  هبذه  املعرفة  أن  عىل  تدلُّ  دراسات  هناك 
يف  انخفاض  إىل  بمفردها  تؤدِّ  مل  وإن  وانتهاجها، 
تسهم  فإهنا  الثدي،  رسطان  من  الوفيات  نسبة 
ومتنحهن  املرض،  هبذا  النساء  وعي  إذكاء  يف 
وتشجعهن  بصحتهن،  االعتناء  مسؤولية 
الحظن  ما  إذا  الطبية  املشورة  طلب  عىل 

طبيعية غري  عالمات  أو  أعراض  أية   وجود 
نتائج  استطاعت  إذ   .]14-12٫8٫7٫1[
يف  أجريت   cohort أترابية  دراسة  يف  الباحثني 
فنلندا ]13[  ويف دراسة احلاالت والشواهد من 
للثدي  الذايت  الفحص  أن  تبني  أن   ]14[ كندا 
مل  وإن  األعامر،  جيع  يف  مثمرة  عديدة  مزايا  له 
كام  االنتقاء.  انحياز  وجود  استثناء  من  تتمكن 
أشادت جعية الرسطان األمريكية بالدور اإلجيايب 
عن  املبكر  الكشف  يف  للثدي  الذايت  للفحص 
شهريا،  بمامرسته  النساء  ونصحت  الرسطان، 
الثدي،  وملمس  طبيعة  عىل  للتعرف  وبانتظام، 
فيام  تطرأ  قد  تغريات  أي  معرفة  هلن  يتسنى  لكي 

بعد و حال حدوثها ]15[.

النساء  عند  للمعرفة  الرئييس  املصدر  كان 
ويليه   )%39.9( التلفاز  هو  الدراسة  هذه  يف 
الريادي  الوطني  الربنامج  ثم  ومن  الطبيب، 
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الشكل 3 األسباب الرئيسية وراء عدم القيام بالفحص الذايت للثدي عند أفراد العينة.

اجلدول 4 هل تقومني بزيارة الطبيب عند شعورك بأمل أو ورم يف ثديك؟إذا كانت اإلجابة بـ"ال" فام هو السبب؟
االحتامليةاملجموعالنعماملهنةت

%العدد%العدد%العدد
سات1 6680.51619.58212.226.600املدرِّ

P < 0.05
عتدُّ هبا إحصائيًا يمُ

9372.63527.312818.9املوظفات2

25755.420744.646468.8الطالبات3
a41661.725838.3674100املجموع

a أمُمهلت 184 استامرة لعدم مطابقتها لرشوط ملء االستبيان.

اجلدول 5 إذا تعلمت الطريقة الصحيحة للفحص الذايت للثدي  فهل ستكونني عىل استعداد لتعليم قريباتك وزميالتك؟ إذا كانت اإلجابة بـ "ال" فام السبب؟ 
االحتامليةاملجموعالنعماملهنةت

%العدد%العدد%العدد
سات1 6993.256.7749.83.770املدرِّ

P > 0.05
عتدُّ هبا إحصائيًا ال يمُ

11990.8129.113117.3املوظفات2

47886.77313.255172.9الطالبات3
a66688.19011.9756100املجموع

a أمُمهلت 102 استامرة لعدم مطابقتها لرشوط ملء االستبيان.



EMHJ  •  Vol. 18  No. 7  •  2012 Eastern Mediterranean Health Journal
La Revue de Santé de la Méditerranée orientale

747

تظهر  فعالياته  بدأت  والذي  الرسطان،  لبحوث 
ندوات  خالل  من  املاضية  السنوات  أثناء  للعيان 
اإلعالم  أظهرت وسائل  بينام  اجلامهريية،  التوعية 
املطبوعة )الصحف واملجالت( كطريقة إليصال 
نسبيًا  ضئياًل  دورًا  للنساء  الصحية  الرسائل 
مواد  شكلتها  التي  للنسبة  ومقاربة   )%11.5(
جداريات  من  الربنامج  يصدرها  التي  التوعية 
خالل  تتوافر  أخذت  والتي   )%10( ومطويات 
مع  العراقية،  اجلامعات  ربوع  يف  األخرية  الفرتة 
املبكر  للكشف  الوطنية  احلملة  أنشطة  تفعيل 
نتائج  َلْت  َسجَّ األردن  ويف  الثدي.  رسطان  عن 
عىل  َلْعَن  اطَّ النساء  من   )%82( أن  سابقة  دراسة 
التلفاز  طريق  عن  للثدي  الذايت  الفحص  طريقة 
واملذياع ]9[ مما يؤكد أمهية دور الوسائل  املرئية 
التوعية  ترويج ونرش  والصوتية كقناة إعالمية يف 
فيه  تتوافق  الذي  الوقت  ويف  العريب.  املجتمع  يف 
أخرى  دراسات  مع  العراقية  الدراسة  هذه  نتائج 
مماثلة من دول اجلوار ]16[، فقد سجل باحثون 
األول  املصدر  أن  السعودية  العربية  اململكة  من 
للمعرفة حول جدوى الفحص الذايت للثدي عند 
كان   )%83.2( املشاركات  من  العظمى  الغالبية 
وسائل اإلعالم املطبوعة التي سبقت دور التلفاز 
رضورة  عىل  آخرون  باحثون  د  شدَّ بينام   .]17[
الصحي  والتثقيف  املهني  التعليم  برامج  تكثيف 
للعاملني يف احلقل الطبي ألهنم عىل اخلط األمامي 
للتامس بني املصابني بالرسطان وبني نظام الرعاية 
الصحية ]16٫9٫6[. ومما يدعو لألسف أن دور 
حمدودًا  كان  التوعية  عملية  يف  الصحية  املراكز 
الدراسات  الدراسة ويف غريها من  جدًا، يف هذه 
يستوجب  مما   ]11٫9[ العربية  املنطقة  يف  املدونة 
العمل عىل تعزيز عملية التدريب املهني للعاملني 
يتم  التي  األوىل  ابة  البوَّ باعتبارها  املراكز  تلك  يف 
الوطنية  الربامج  يف  اإلحالة  نظام  طريقها  عن 

ملكافحة الرسطان. 

وعىل الرغم من أن معظم املشاِركات يف هذه 
إال  للثدي  الذايت  بالفحص  سمعن  قد  الدراسة 
ال   )%46.1( تقريبًا  العينة  نصف  بأن  تبني  أنه 
يامرسن هذا الفحص، وكان أغلبهن من الطالبات 
نسبيًا  النسبة أعىل  تلك  تمُعَترب  )49%(. ومع ذلك 
رشق  إقليم  دول  من  مماثلة  دراسات  أظهرته  مما 
شمل  صحي  مسح  نتائج  كشفت  إذ  املتوسط، 
300 امراة سعودية من منطقة القصيم بأن حوايل 
20% منهن يامرسن الفحص الذايت للثدي، ولكن 
أوضحت  حني  يف   ]18[ منتظمة  غري  بصورة 
دراسات أخرى من دولة اإلمارات العربية املتحدة 
]19[ وجهورية إيران اإلسالمية ]20[ أن %13 

تقريبًا يامرسن الفحص الذايت شهريًا بانتظام. كام 
اململكة  ل مسٌح صحي شمل ثالث مدن يف  َسجَّ
األردنية أن 17.7% من السيدات يفحْصَن الثدي 
أظهرت  وبانتظام كل شهر]21[. ويف حني  ذاتيًا 
آسيويات  نساء  من  عينة  عىل  أجريت  دراسات 
مماثلة  نتائج  والصني  املتحدة  اململكة  يف  َيْقطمُنَّ 
عىل  مسح  نتائج  كشفت  فقد   ،  ]23٫22[ نسبيًا 
األمريكية  املتحدة  الواليات  يف  يقمن  سيدات 
شهريًا  للثدي  الذايت  الفحص  يامرسن   %40 أن 
تسجله  مما  بكثري  أقل  النسب  تلك  وتظل   .]24[
الدراسات املوثقة يف بلدان العامل املتطورة، والتي 
تشري إىل وجود ارتباط وثيق بني ممارسة الفحص 
الذايت للثدي وبني املستوى الرفيع للتعليم الطبي 
يف  املواطنون  هبا  يتمتع  التي  الصحية  واخلدمات 

تلك الدول ]25[ .

احلقيقية  األسباب  عىل  الوقوف  حماولة  وعند 
يف  للثدي  الذايت  الفحص  ممارسة  عدم  وراء 
يقمن  ال  ممن   )%42.2( أن  جد  ومُ الدراسة،  هذه 
وأن  الصحيحة،  الطريقة  يعرفن  ال  بالفحص 
بإجادة  الثقة  لدهين  ليس  منهن   )%39.5(
منهن   %16.4 يف  السبب  زَي  عمُ بينام  الفحص، 
أو  عقدة  أيِّ  اكتشاف  من  باخلوف  الشعور  إىل 
مرض يف الثدي، وهبذا تكون هذه النتائج مشاهبة 
األخرى  العربية  الدراسات  بعض  سجلته  ملا 
وكشفت  املتوسط  رشق  إقليم  يف  أجريت  التي 
الفحص  ممارسة  عن  وامتناعهن  النساء  تردد  أن 
الذايت للثدي يعود إىل الشعور بالقلق من اكتشاف 
مرض الرسطان وقلة املعرفة حول خطورة مرض 
الرسطان ]27٫26[. وبنيَّ اختبار مربع كاى من 
خالل تلك الدراسة وجود عالقة إحصائية  هامة 
يقمن  الاليت  النساء  عند   املامرسة  املهنة وبني  بني 
من  أغلبهن  كان  حيث  للثدي،  الذايت  بالفحص 
ذاته  االختبار  أشار  كام   .)%69.1( سات  املدرِّ
ْعَتدُّ هبا بني املهنة وبني  إىل وجود عالقة إحصائية يمُ

النتائج  كشفت  حيث  الطبيب،  بزيارة  القيام 
ْمَن  َيقمُ البحث  يف  املشاركات  من   )%61.7( أن 
أعراض  أي  بوجود  الشعور  عند  الطبيب  بزيارة 
من  ومعظمهن  الثدي  يف  ملرض  عالمات  أو 
أظهرن  الاليت  منهنَّ   ،)%80.5( أيضًا  سات  املدرِّ
والفحص  الذايت  الفحص  بجدوى  إدراكهن 
عن  املبكر  الكشف  وبأمهية  للثدي  الرسيري 

رسطان الثدي كأساس لتفادي املرض.  

نصف  أن  الدراسة  هذه  بينت  ذاته  الوقت  ويف 
الطالبات املشاركات )49%( ال يامرسن الفحص 
بزيارة  يقمن  للثدي، و)72.9%( منهن ال  الذايت 
الطبيب )38.3%( حتى وإن كانت هناك رضورة 
لذلك. كام اتَّضح أن السبب الرئييس وراء االمتناع 
إىل اخلجل )%56.9(  يعود  الطبيب  مراجعة  عن 
أو عدم وجود الوقت الكايف )37.3%( أو اخلوف 
ملا  مشابه  وهذا  )5.8%(؛  املرض  تشخيص  من 
ذكرت  التي  السعودية  الدراسات  إحدى  أوردته 
أن نسبة الطالبات املراِجعات للطبيب عند الشك 
تتجاوز  ال  جدًا  ضئيلة  الثدي  يف  آفة  وجود  يف 
أخرى  عربية  دراسات  أكدت  كام   .)%2.5(
]27٫26[ أن سبب رفض النساء لزيارة الطبيب 
يعود  وذلك  باحلرج.  شعورهن  إىل  أساسًا  ْعَزى  يمُ
والتي  العربية  للمرأة  املميزة  الطبيعة اخلجولة  إىل 
تنمية  إىل  السعي  خالل  من  تالفيها  املمكن  من 
الوعي واملعرفة، وباألخص عند الطالبات، حول 
عموم  وتثقيف  بالرسطان،  املنذرة  العالمات 
وأمهية  بها  ترقُّ ينبغي  التي  التغريات  حول  النساء 
التوعية  َغْرَس  إن  إذ  للطبيب.  الفورية  املراجعة 
حول رسطان الثدي وأمهية تشخيصه بني النساء 
طرق  بمامرسة  لاللتزام  د  يمهِّ صغرية،  أعامر  يف 

الكشف املبكر عنه يف أعامر متقدمة ]28[ .

من   )%88.1( أن  لالهتامم  املثري  ومن 
أظهرن  املسح  هذا  يف  املشموالت  املشاركات 
الطريقة  وزميالهتن  قريباهتن  لتعليم  استعدادًا 
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تم  ما  إذا  للثدي  الذايت  للفحص  الصحيحة 
منهن   )%40.4( أعلن  كام  ذلك.  إىل  إرشادهن 
الوطني  الربنامج  إىل  لالنضامم  صادقة  رغبة  عن 
املؤرشات  تلك  إن  الرسطان.  لبحوث  الريادي 
بمستوى  االرتقاء  رضورة  إىل  تدعو  اإلجيابية 
ترويج  ودعم  الرسطان  ملكافحة  الوطنية  الربامج 
رشائح  كافة  إىل  للوصول  اجلامهريية  التوعية 
املجتمع العراقي. ثم إن االلتزام بوضع اسرتاتيجية 
توعية شاملة وهادفة للنساء يتطلب إدراكًا ووعيًا 

تامًا لكل ما يتعلق باملرض من مسببات وعوامل 
والعالج.  للتشخيص  املفضلة  والطرق  اختطاره 
املعنية  احلكومية  اجلهات  تضافر  فإن  ولذا 
مع  التعاون  وتشجيع  العالقة،  ذات  والوزارات 
منظامت املجتمع املدين ووسائل اإلعالم يف تنفيذ 
الغايات املنشودة، وتسمية أعضاء ارتباط لربنامج 
رسطان  عن  املبكر  للكشف  الوطنية  احلملة 
للمسامهة  رضورية  رشوطًا  متثِّل  كلُّها  الثدي، 

الفاعلة يف عملية التثقيف والتدريب املهني الذي 
عند  املهارات  وتطوير  املعرفة  تعزيز  يستهدف 
التوعية  مادة  إدراج  عىل  التأكيد  أن  كام  النساء. 
الثدي  عن رسطان  املبكر  الكشف  حول  الوطنية 
يف مناهج املدارس للدراسة اإلعدادية، من شأنه 
أن يغرس املعرفة بني الفتيات يف أعامر صغرية مما 
الصحية  باملامرسات  العراقية  املرأة  اللتزام  يمهد 

اجليدة فيام بعد.
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