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چکیده
مقدمــه: زنــان روســتایی بدلیــل نــوع فعالیت هــای روزمــره در معــرض تابــش نــور خورشــید و ســرطان پوســت 
ــت را  ــرطان پوس ــده از س ــگیری کنن ــای پیش ــری رفتاره ــور موث ــه ط ــت ب ــزش محافظ ــوری انگی ــتند. تئ هس
ــرد تئــوری انگیــزش محافظــت در ارتقــاء رفتارهــای  ــا هــدف کارب ــذا ایــن مطالعــه ب پیشــگویی کــرده اســت. ل

ــد. ــان روســتایی اجــراء گردی پیشــگیری کننــده از ســرطان پوســت در زن
ــتاهای  ــتا از روس ــن 4 روس ــتایی از بی ــان روس ــر از زن ــی 230 نف ــی- تحلیل ــش مقطع ــن پژوه روش کار: در ای
ــا و روا شــامل  ــه وســیله پرسشــنامه ای پای ــی انتخــاب شــدند. داده هــا ب ــه صــورت تصادف ــد، ب شهرســتان نهاون
ــان روســتایی جمــع  ــا زن ــه ب ــه روش مصاحب ــوری انگیــزش محافظــت ب اطاعــات دموگرافیــک و ســازه های تئ
ــد. ــل ش ــه و تحلی ــی تجزی ــیون خط ــون و رگرس ــتگی پیرس ــای همبس ــتفاده از آزمون ه ــا اس ــپس ب آوری و س

یافته هــا: میانگیــن ســن شــرکت کننــدگان 7/50 ± 30/55 ســال بــود. در مــدل رگرســیونی انگیــزش )0/01 
ــده )ß = -0/16 ، P> 0/01( و  ــه درک ش ــده )ß = -0/16 ، P> 0/01(، هزین ــدت درک ش <ß= 0/21 ، P(، ش
تــرس )ß = 0/15 ، P> 0/1( بــه طــور معنــاداری پیش گویی کننــده رفتــار پیشــگیری کننــده از ســرطان پوســت 

بودنــد. ایــن مــدل توانســت 25 درصــد واریانــس ایــن رفتــار را توضیــح دهــد.
نتیجــه گیــری: بــا توجــه بــه همبســتگی بیشــتر ســازه های تئــوری در ارتبــاط بــا اســتفاده از وســائل حفاطتــی 
ــوری جهــت  ــن تئ ــا اســتفاده از ای ــاء ســامت ب ــاب، طراحــی برنامه هــای آموزشــی و ارتق ــل اشــعه آفت در مقاب

افزایــش انگیــزش زنــان روســتایی بــرای اســتفاده از وســائل حفاظتــی مــورد تاکیــد می باشــد.
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مقدمه
ــه  ــان اســت ک ــایعترین ســرطان انســان در جه ســرطان پوســت ش
بــا ناتوانــی بــاال و مــرگ و میــر پاییــن همــراه اســت ]1[. مطالعــه ای 
ــد  ــوارد جدی ــه م ــت ک ــان داده اس ــال 2016 نش ــکا در س در آمری
ســرطان پوســت در زنــان 31860 نفــر و مــرگ ناشــی از آن در ایــن 
ــتر  ــه بیش ــا ک ــد ]2[. از آنج ــال می باش ــر در س ــس 4320 نف جن
ــت،  ــید اس ــور خورش ــا ن ــرر ب ــاس مک ــی از تم ــرطان ها ناش ــن س ای
ــا  ــراه ب ــه اوزون هم ــت الی ــر ضخام ــه تغیی ــوی از جمل ــرات ج تغیی
ــر  ــه گ ــد توجی ــی می توان ــردی و اجتماع ــای ف ــر در عادت ه تغیی
ایــن افزایــش باشــد ]3[. ســرطان پوســت بــه دو نــوع اصلــی مانــوم 
ــر  ــال های اخی ــفانه در س ــود و متاس ــیم می ش ــوم تقس ــر مان و غی
افزایــش شــگرفی در شــیوع جهانــی ســرطان پوســت رخ داده اســت 
ــه  ــیدن ب ــال رس ــرطان در ح ــوع س ــر دو ن ــش ه ــزان افزای ]4[. می

میــزان هشــدار دهنــده اســت و بــر اســاس گــزارش ســازمان جهانــی 
بهداشــت هــر ســاله 2 تــا 3 میلیــون مــورد از ایــن نــوع ســرطان در 
ــان روی می دهــد ]5[. ســرطان پوســت شــایعترین ســرطان در  جه
ــه  ــا توجــه ب ــز ب ــا نی ــه می باشــد ]6[. در کشــور م منطقــه خاورمیان
تابــش شــدید آفتــاب در بیشــتر فصــول ســال و اســتفاده نکــردن از 
ــیوع  ــاز، ش ــط ب ــاس و کاه در محی ــر لب ــب نظی ــای مناس محافظ ه
ســرطان پوســت باالســت ]7[ بــه طــوری کــه ســرطان پوســت یــک 
ــی نیــز  معضــل بهداشــت عمومــی در کشــور می باشــد ]8[. مطالعات
ــن  ــاالی ای ــروز ب ــی از ب ــت حاک ــه اس ــورت گرفت ــران ص ــه در ای ک
ــه  ــوری ک ــه ط ــد ]9[. ب ــه می باش ــراد جامع ــن اف ــرطان در بی س
ــایع در  ــرطان ش ــن س ــردان و دومی ــن م ــرطان در بی ــایعترین س ش

ــد ]10[. ــتان می باش ــرطان پس ــد از س ــان بع زن
 عــاوه بــر میــزان ابتــا و شــیوع، هزینــه مالــی درمــان هــر ســرطان 
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بــه طــور معنــاداری می توانــد بــر منابــع یــک جامعــه تأثیــر بگــذارد. 
در مطالعــه ای کــه هزینــه کنتــرل ســرطان ها را بیــن ســالهای 1992 
ــان  ــه درم ــه هزین ــد ک ــخص ش ــود مش ــرده ب ــی ک ــا 1995 بررس ت
می باشــد  ســرطان ها  پرهزینه تریــن  بیــن  در  پوســت  ســرطان 
]11[. اگــر چــه ســرطان پوســت یکــی از شــایعترین سرطان هاســت 
ــرطان ها  ــن س ــگیری تری ــل پیش ــی از قاب ــال یک ــن ح ــی در عی ول
ــژاد، زمینــه ارثــی و ژنتیکــی و رنــگ پوســت  نیــز می باشــد ]12[. ن
ممکــن اســت قابــل تغییــر نباشــند امــا آگاهی هــا در ســطح جامعــه 
و فاکتورهــای قابــل تغییــر بــه منظــور کاهــش خطــر در طــول عمــر 
ــانی  ــد ]13[. کس ــود یابن ــه بهب ــوزش اولی ــق آم ــد از طری می توانن
ــه اقتضــای شــغل خــود بایســتی ســاعاتی از روز را برهنــه در  کــه ب
برابــر آفتــاب کار کننــد، بیشــتر مســتعد ابتــا بــه ســرطان پوســت 
می باشــند. از مهمتریــن افــراد در معــرض خطــر بــرای ایــن بیمــاری 
ــه دلیــل شــغل خــود  ــرا ایــن افــراد ب ــان روســتایی می باشــند زی زن
ــرار  ــید ق ــش خورش ــعه فرابنف ــرض اش ــادی را در مع ــاعت های زی س
ــن  ــر ای ــرای محافظــت در براب ــر پوشــش مناســب ب ــد و اگ می گیرن
ــرطان  ــوع س ــن ن ــه ای ــا ب ــتعد ابت ــند مس ــته باش ــعه را نداش اش
ــت  ــوص محافظ ــد در خص ــراد بای ــن اف ــن ای ــتند ]14[. بنابرای هس
ــرون از  ــای بی ــردن فعالیت ه ــدود ک ــه مح ــید از جمل ــور خورش از ن
ــید  ــور خورش ــا ن ــه ب ــا دوری از مواجه ــل و ی ــف کام ــا توق ــزل ی من
ــت  ــاب حال ــه آفت ــر ک ــد از ظه ــا 4 بع ــح ت ــاعت های 10 صب در س
ــد،  ــن می تاب ــه ســطح زمی ــن اشــعه بیشــتر ب ــری دارد و ای عمودی ت
ــه کاه  ــده از جمل ــت کنن ــای محافظ ــتفاده از لباس ه ــن اس همچنی
لبــه پهــن و لبــاس آســتین بلنــد، اســتفاده آر ضــد آفتــاب بــا فاکتــور 
ــاورای  ــور م ــی ن ــع مصنوع ــاب از مناب ــر، اجتن ــی 15 و باالت حفاظت

ــی انجــام دهنــد ]14[. بنفــش، اقدامات
ــی  ــر ناش ــرگ و می ــاری و م ــن بیم ــاالی ای ــیوع ب ــه ش ــه ب ــا توج ب
ــر کاهــش  ــاری ب ــن بیم ــه ای ــا ب ــه ابت ــری ک ــاوه تاثی ــه ع از آن، ب
 )Years of potential life lost( ســال های مفیــد زندگــی فــرد
افــراد می گــذارد ]12[ و همچنیــن رنــج عاطفــی و جســمانی 
حاصــل از آن بــه نظــر می رســد، پیشــگیری از ایــن بیمــاری امــری 
برنامه هایــی  در  موفقیــت  بیشــترین   .]15[ می باشــد  ضــروری 
ــاوه  ــه ع ــود ک ــل می ش ــی حاص ــتی زمان ــای بهداش ــج رفتاره تروی
ــر  ــوی ب ــه نح ــه ب ــی ک ــه عوامل ــود ب ــت موج ــناخت وضعی ــر ش ب
ــای  ــی از مدل ه ــود. یک ــه ش ــد توج ــر می گذارن ــان تأثی ــار انس رفت
ــرز در  ــط راج ــه توس ــت ک ــت اس ــزش بهداش ــدل انگی ــی م آموزش
ــن اســت  ــر ای ــرض ب ــن مــدل ف ــد. در ای ــن گردی ســال 1975 تدوی
ــه  ــده( توصی ــت کنن ــار محافظ ــتی )رفت ــار بهداش ــرش رفت ــه پذی ک
ــزش  ــتقیم از انگی ــل مس ــک عم ــتی ی ــر بهداش ــر خط ــده در براب ش
فــرد بــرای حفاظــت از خــودش می باشــد ]16[. راجــرز مطــرح کــرد 
ــا قصــد انجــام  کــه تــرس از طریــق 5 ســازه انگیــزش محافظــت )ی

رفتــار محافظــت کننــده در برابــر خطــر بهداشــتی( را تحــت تأثیــر 
ــه  ــث برانگیخت ــت باع ــت در نهای ــزش محافظ ــد و انگی ــرار می ده ق
ــود  ــد از: خ ــازه عبارتن ــن 5 س ــود. ای ــتی می ش ــار بهداش ــدن رفت ش
کارآمــدی درک شــده: اعتقــاد فــرد بــه ایــن کــه بــه طــور موفقیــت 
ــی  ــد. کارای ــام ده ــده را انج ــت کنن ــار محافظ ــد رفت ــز می توان آمی
پاســخ درک شــده: انتظــار شــخص از ایــن کــه پاســخ ســازگار )رفتــار 
ــر را از  ــد خط ــتی( می توان ــر بهداش ــر خط ــده در براب ــت کنن محافظ
بیــن ببــرد. آســیب پذیــری درک شــده: اعتقــاد شــخص بــه ایــن کــه 
ــدت درک  ــت. ش ــر اس ــیب پذی ــتی آس ــر بهداش ــک خط ــر ی در براب
شــده: اعتقــاد شــخص بــه ایــن کــه خطــر، جــدی اســت. هزینه هــای 
ــول،  ــد پ ــه ای )مانن ــرآورد شــخص از هــر هزین پاســخ درک شــده: ب
ــت  ــار محافظ ــام رفت ــا انج ــط ب ــه مرتب ــاش( ک ــان، ت ــخص، زم ش

ــد ]17[. ــده باش کنن
ــه  ــان داد ک ــه، نش ــن نظری ــه ای ــه در زمین ــام یافت ــات انج مطالع
ــای  ــگویی رفتاره ــادی در پیش ــت زی ــه اهمی ــن نظری ــازه های ای س
ــه در  ــوری ک ــه ط ــد ]18, 19[. ب ــرطان دارن ــده س ــگیری کنن پیش
ــان داد  ــج نش ــت، نتای ــورت گرف ــال 2015 ص ــه در س ــه ای ک مطالع
ــار  ــده رفت ــرس پیــش بینــی کنن کــه ســازه شــدت درک شــده و ت
ــن در  ــند ]20[. همچنی ــده می باش ــرطان مع ــب در س ــه مناس تغذی
مطالعــه دیگــری کــه در ســال 2015 بــا اســتفاده از مــدل انگیــزش 
ــرای  ــر ب ــای مؤث ــن کننده ه ــخیص تعیی ــت تش ــت در جه محافظ
ــش  ــج پی ــت، نتای ــورت گرف ــرطان ص ــری س ــار غربالگ ــام رفت انج
گویــی کنندگــی رفتــار را بــا اســتفاده از ســازه های تــرس، کارآمــدی 
پاســخ، خودکارمــدی نشــان داد ]21[. بنابرایــن بــا توجــه بــه مطالــب 
ذکــر شــده و اهمیــت ســامت زنــان روســتایی، پژوهــش حاضــر بــا 
ــای  ــت در رفتاره ــزش محافظ ــوی انگی ــرد الگ ــن کارب ــدف تعیی ه
ــان روســتایی طراحــی  ــده از ســرطان پوســت در زن پیشــگیری کنن

ــد. و اجــراء گردی

روش کار
ــتایی  ــان روس ــر از زن ــی، 230 نف ــی تحلیل ــش مقطع ــن پژوه در ای
شهرســتان نهاونــد کــه در معــرض نــور خورشــید قــرار داشــتند، طــی 
ــن  ــد. در ای ــرار گرفتن ــورد مطالعــه ق ســه ماهــه اول ســال 1394 م
مطالعــه نمونــه گیــری بــه صــورت خوشــه ای صــورت گرفــت؛ ابتــدا از 
بیــن روســتاهای شهرســتان نهاونــد بــا جمعیــت بــاالی 1000 نفــر، 
ــه  ــی انتخــاب شــدند. نحــوه نمون ــه صــورت تصادف ــتا ب ــار روس چه
گیــری شــرکت کننــدگان در هــر روســتا بــه ایــن شــکل بــود کــه بــا 
مراجعــه بــه خانــه بهداشــت روســتا بر اســاس لیســت زنان روســتایی 
موجــود بــه صــورت تصادفــی ســاده زنــان روســتایی انتخــاب شــدند. 
آزمودنی هــای پژوهــش در زمینــه چگونگــی انجــام طــرح و محرمانــه 
ــه  ــرح توجی ــن ط ــام ای ــدف از انج ــن ه ــات و همچنی ــودن اطاع ب
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ــه،  ــت آگاهان ــس از دادن رضای ــدگان پ شــدند و تمامــی شــرکت کنن
ــه  ــا توجــه ب ــه ب ــا تمایــل وارد مطالعــه شــدند. حداقــل حجــم نمون ب
مطالعــات مشــابه قبلــی انجــام شــده ]22[ و در نظــر گرفتــن حداکثــر 
انحــراف معیــار آگاهــی در رابطــه بــا چگونگــی محافظــت از ســرطان 
پوســت برابــر 5/4 و خطــای قابــل قبــول 0/7 و ســطح اطمینــان 95 
درصــد و بــا اســتفاده از فرمــول n = z2s2/d2 230 نفــر بــرآورد شــد. 
در مطالعــه حاضــر جهــت کلیــه زنــان روســتایی پرسشــنامه از طریــق 

مصاحبــه تکمیــل گردیــد.
ــواد  ــل س ــا حداق ــتایی ب ــان روس ــه، زن ــت مطالع ــار ورود جه معی
خوانــدن و نوشــتن و ســن باالتــر از 18 ســال در نظــر گرفتــه 
ــکاری  ــت هم ــا جه ــت نمونه ه ــدم رضای ــروج، ع ــدند و معیارخ ش
ــه جــزء عامــل  ــه پژوهــش و داشــتن عارضه هــای پوســتی ب در ادام
تابــش نــور خورشــید بــود. ابــزار جمــع آوری داده هــا پرسشــنامه ای 
محقــق ســاخته بــر اســاس تئــوری انگیــزش محافظــت بــود، کــه از 
طریــق مصاحبــه بــا زنــان تکمیــل شــد. پرسشــنامه شــامل دو بخــش 
بــود: بخــش اول مربــوط بــه اطاعــات زمینــه ای مشــتمل بــر ســن، 
ــران  ــغل همس ــت ش ــات، وضعی ــت تحصی ــل، وضعی ــت تأه وضعی
زنــان روســتایی، ســاعت کار در زیــر نــور خورشــید، میــزان درآمــد، 
ســابقه آفتــاب ســوختگی و بخــش دوم پرسشــنامه شــامل ســواالتی 
ــیب  ــامل آس ــت ش ــزش محافظ ــوری انگی ــازه های تئ ــه س ــود ک ب
پذیــری درک شــده )4 آیتــم(، شــدت درک شــده )3 آیتــم(، پــاداش 
درک شــده )3 آیتــم(، تــرس )3 آیتــم(، کارایــی پاســخ درک شــده 
)3 آیتــم(، هزینه هــای پاســخ درک شــده )6 آیتــم(، خودکارآمــدی 
ــن  ــم( و همچنی ــت )5 آیت ــزش حفاظ ــم( و انگی ــده )5 آیت درک ش
رفتارهــای پیشــگیری کننــده از ســرطان پوســت )8 آیتــم( را 
ــتفاده  ــا اس ــوری ب ــازه های تئ ــخ ها در س ــود. پاس ــری می نم اندازه گی
از طیــف لیکــرت 5 قســمتی از کامــًا مخالــف تــا کامــًا موافــق بــا 
امتیــاز یــک تــا پنــج و در بررســی رفتــار از هرگــز )نمــره صفــر( تــا 
همیشــه )نمــره 4( نمره گــذاری شــد. بعضــی ســؤاالت نیــز معکــوس 
نمره گــذاری شــد. ســنجش روایــی ایــن پرسشــنامه بــا شــیوه روایــی 
ــار محتــوی، پانلــی از  ــرای بررســی اعتب محتوایــی ســنجیده شــد. ب
ــی و  ــیوه های کیف ــه ش ــوی را ب ــی محت ــر روای ــب نظ ــاتید صاح اس
ــد. در شــیوه کیفــی از متخصصیــن درخواســت  کمــی بررســی کردن
شــد تــا ابــزار را بــر اســاس معیارهــای رعایــت دســتور زبان، اســتفاده 
ــود و  ــب خ ــای مناس ــا در ج ــری آیتم ه ــب، قرارگی ــات مناس از کلم
امتیــاز دهــی مناســب بررســی نماینــد و بازخــورد الزم را ارائــه دهند. 
در بررســی روایــی محتــوی بــه شــیوه کمــی، نســبت روایــی محتــوی 
ــرای  ــد. ب ــوی )CVI( تعییــن گردی ــی محت )CVR( و شــاخص روای
تعییــن CVR، در خصــوص ضــرورت و یــا عــدم ضــرورت هــر آیتــم 
از متخصصیــن نظرخواهــی شــد. در بررســی CVI نیــز متخصصیــن 
هــر آیتــم را بــه لحــاظ مربــوط بــودن، واضــح بــودن و ســاده بــودن، 

ــه محاســبه و  ــج حاصل ــت نتای ــد و در نهای ــرار دادن ــی ق ــورد ارزیاب م
ــز از  ــور نی ــنامه مذک ــی پرسش ــد. پایای ــال گردی ــنامه اعم در پرسش
ــه  ــتایی ک ــان روس ــر از زن ــر روی 40 نف ــاخ ب ــای کرونب ــق آلف طری
ــه  ــورد مطالع ــت م ــک مشــابه جمعی از لحــاظ مشــخصات دموگرافی
ــاخ پرسشــنامه ها  ــا کرونب ــب آلف ــد، ســنجیده شــد. همــه ضرای بودن
تحقیــق بــاالی 0/70 بــود. داده هــای جمــع آوری شــده بــا اســتفاده 
از نــرم افــزار SPSS22 و از طریــق آمــار توصیفــی )توزیــع فراوانــی، 
میانگیــن، انحــراف معیــار و..( و همچنیــن از طریــق آمــار تحلیلــی بــا 
 )stepwise( ــیون خطــی ــون و رگرس ــتفاده از همبســتگی پیرس اس
مــورد تجزیــه و تحلیــل قــرار گرفــت. ســطح اطمینــان نیــز 95% در 

نظــر گرفتــه شــد.

جدول 1: اطاعات دموگرافیک زنان روستایی مورد مطالعه
تعداد )درصد(متغیر 

وضعیت تأهل
)10/4(24مجرد

)87/8( 202متأهل
)1/7( 4بیوه

وضعیت تحصیالت
)7(16بیسواد
)42/6(98ابتدایی

)18/3(42راهنمایی
)19/1(44دبیرستان

)10(23دیپلم
)3(7دانشگاه

وضعیت اشتغال
)87(200خانه دار
)1/7( 4کشاورز
)1/3(3دامدار
)10( 23سایر

شغل همسران زنان روستایی
)12/2(28بدون همسر

)21/7(50کشاورز
)1/7( 4دامدار
)7/4(17کارمند
)28/7(66کارگر

)28/3(65آزاد
سابقه آفتاب سوختگی

)67(154بله
)33(76خیر
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یافته ها
ــه، 7/50 ±  ــورد مطالع ــراد م ــنی اف ــار س ــراف معی ــن و انح میانگی
ــد.  ــد بودن ــد دارای دو فرزن ــان در 28/7 درص ــن زن ــود. ای 30/55 ب
ــوار در اکثریــت مــوارد کمتــر از 500  ــه خان وضعیــت درآمــد ماهیان
هــزار تومــان بــود. میانگیــن و انحــراف معیــار ســاعات کار در فضــای 
ــده در  ــرکت کنن ــتایی ش ــان روس ــید در زن ــور خورش ــر ن ــاز و زی ب
مطالعــه، 1/46 ±2/72 بــود. اغلــب زنــان شــرکت کننــده در مطالعــه 
ــی )42/6  ــات ابتدای ــطح تحصی ــد(، دارای س ــل )87/8 درص متأه
ــه دار )87 درصــد(، شــغل همسرانشــان کارگــر )28/7  درصــد(، خان
ــاب ســوختگی داشــتند )جــدول 1(.  ــت ســابقه آفت درصــد( و اکثری
ــاره خطــرات  ــات درب ــه جهــت کســب اطاع ــی ک ــن منابع عمده تری
ــوده و از  ــان نم ــان بی ــت زن ــرطان پوس ــید و س ــور خورش ــش ن تاب
ــو )13  ــی؛ رادی ــع اطاعات ــامل مناب ــد، ش ــتفاده می کردن ــا اس آن ه

ــاب و  ــد(، کت ــه )4/8 درص ــد(، مجل ــون )65/7 درص ــد(، تلویزی درص
کتابچــه )4/3 درصــد(، پوســتر و پمفلــت )0/9 درصــد(، از خانــواده و 
آشــنایان )0/04 درصــد( و پزشــک یــا کارکنــان بهداشــتی درمانــی 

ــوده اســت. )2/2 درصــد( ب
ــدت درک  ــن ش ــد، بی ــان می ده ــون نش ــتگی پیرس ــب همبس ضری
شــده و آســیب پذیــری درک شــده همبســتگی معنــادار وجــود دارد 
ــادار وجــود دارد  ــار همبســتگی معن ــرس و رفت )P > 0/05(. بیــن ت
ــدت درک  ــار، ش ــدی و رفت ــن خودکارآم ــن بی )P < 0/05(. همچنی
شــده و تــرس همبســتگی معنــادار وجــود دارد )P < 0/05(. عــاوه 
بــر آن بیــن پاســخ درک شــده و رفتــار، شــدت درک شــده، تــرس، 
خودکارآمــدی همبســتگی معنــادار وجــود دارد )P < 0/05( و بیــن 
ــاداش درک شــده همبســتگی  ــار، خودکارآمــدی و پ انگیــزش و رفت

ــود دارد )P > 0/05(. )جــدول 2(. وج

جدول 2: همبستگی بین رفتارهای پیشگیری از سرطان پوست و سازه های تئوری انگیزش محافظت در زنان روستایی

میانگین متغیر
و انحراف 

معیار

آسیب رفتار
پذیری 

درک شده

شدت 
درک شده

خود ترس
کارآمدی

هزینه های 
درک شده

پاسخ 
درک شده

پاداش 
درک 
شده

انگیزش

رفتار )دامنه 
)0-32

 ± 5/01
16/07

1

آسیب پذیری 
درک شده 

)4-20(

 ± 1/66
12/72

*-0/1361

شدت درک 
شده )3-15(

 ± 1/64
10/50

-0/067*0/1531

2/92 ± ترس )3-15(
8/40

**0/181**-0/184*0/1671

خود کارآمدی 
)5-25(

 ± 3/22
17/93

**0/257-0/114**0/196**0/2271

هزینه های درک 
شده )6-30(

 ± 4/51
12/63

-0/291
**

0/048**-0/245-0/099**-0/4281

پاسخ درک 
شده )3-15(

 ± 2/33
11/76

**0/2630/118**0/319**0/189**0/329**-0/5511

پاداش درک 
شده )3-15(

 ± 2/58
7/70

-0/185
**

0/076-0/040/114-0/124**0/397**-0/3131

انگیزش 
 )5-25(

 ± 3/54
10/11

**0/269-/014**-0/446 -0/237
**

**0/440**0/545**-0/647**0/3231

P > 0/05 *
P > 0/01 **

ــه و  ــورد مطالع ــراد م ــان اف ــن زن ــن س ــتگی بی ــی همبس در بررس
میانگیــن نمره هــای ســازه های تئــوری انگیــزش محافظــت، آزمــون 
آمــاری پیرســون، بیــن ســن افــراد مــورد مطالعــه و میانگیــن 
ــده،  ــای درک ش ــدی، هزینه ه ــده، خودکارآم ــدت درک ش ــره ش نم

پاســخ درک شــده همبســتگی معنــی دار را نشــان داد )0/05 > 
ــه و  ــورد مطالع ــراد م ــان اف ــوار زن ــد خان ــن درام ــور بی P(. همینط
ــتگی  ــدی همبس ــده و خودکارآم ــدت درک ش ــره ش ــن نم میانگی
ــات و  ــطح تحصی ــن س ــت )P < 0/05(. بی ــود داش ــی دار وج معن
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ــه درک  ــدی، هزین ــره شــدت درک شــده، خــود کارآم ــن نم میانگی
ــی دار  ــاط معن ــزش محافظــت ارتب شــده، پاســخ درک شــده و انگی
وجــود داشــت. همچنیــن بیــن ســابقه آفتــاب ســوختگی و میانگیــن 
ــخ درک  ــدی و پاس ــده، خودکارآم ــری درک ش ــیب پذی ــره آس نم
شــده رابطــه معنــی دار وجــود داشــت. در بررســی همبســتگی بیــن 
ــرار  ــت و ق ــزش محافظ ــوری انگی ــازه های تئ ــای س ــن نمره ه میانگی
گیــری افــراد مــورد مطالعــه در زیــر آفتــاب، آزمــون آمــاری نشــان 
داد بیــن ســاعات کار زیــر آفتــاب و میانگیــن نمــره آســیب پذیــری 
ــتگی  ــده همبس ــاداش درک ش ــده، پ ــه درک ش ــده، هزین درک ش
معنــی دار وجــود دارد )P < 0/05( و بیــن ســاعات کار زیــر آفتــاب 
ــی دار  ــوس و معن ــتگی معک ــدی همبس ــود کارآم ــرس، خ ــره ت نم
وجــود دارد )P < 0/05(. همینطــور بیــن ســابقه آفتــاب ســوختگی 
ــدی درک  ــری درک شــده، خودکارآم ــن نمــره آســیب پذی و میانگی
شــده و پاســخ درک شــده ارتبــاط معنــی دار وجــود دارد )0/05 > 
P(. جــدول 3 نشــان می دهــد، زنانــی کــه از کــرم ضــد آفتــاب، کاه، 

ــه ترتیــب 21/7،  ــد ب دســتکش و لبــاس پوشــیده اســتفاده می کردن
ــز از  ــان نی ــد زن ــند و 44/3 درص ــد می باش 5/7، 4/8 و 27/8 درص
ــع  ــتر مواق ــان بیش ــت زن ــد. اکثری ــتفاده نمی کردن ــًا اس ــک اص عین
یــا همیشــه در ســاعات اولیــه صبــح و بعــد از ظهــر )45/3 درصــد( 
ــد  ــان گــزارش دادن ــد. تقریبــاً همــه زن کارهایشــان را انجــام می دادن
ــا همیشــه  ــع ی ــد بیشــتر مواق ــم مشــکوکی مشــاهده کنن ــر عائ اگ

ــد(. ــد )50/4 درص ــه می کنن ــک مراجع ــه پزش ــریعاً ب س
جــدول 4 نشــان می دهــد کــه در مــدل رگرســیون، ســازه های 
تئــوری انگیــزش محافظــت، 0/50 درصــد واریانــس قصــد انگیــزش 
محافظــت را پیــش گویــی کردنــد. در ایــن مــدل شــدت درک شــده 
 ،)ß  = 0/150 ،  P= 0/013( تــرس  ،)ß  = -0/157 ،  P= 0/013(
ــزش )0/004  ــده )ß = -0/164 ،P = 0/021(، انگی ــه درک ش هزین
=ß = 0/211 ، P( بــه طــور معنــاداری پیــش گویــی کننــده رفتــار 
انگیــزش محافظــت می باشــند و بقیــه ســازه ها پیــش بینــی کننــده 

ــد. نبودن

جدول3: شاخص های آماری رفتارهای پیشگیری کننده از سرطان پوست در زنان روستایی

تعداد )درصد(سؤاالت

همیشهبیشتر مواقعنیمی از مواقعگاهی اوقاتهرگز

)7/5%(13)20/9%(48)27%(62)30/9%(71)15/7%( 36استفاده از کاله نقاب دار

)21/7%(50)31/3%(72)15/2%(35)22/6%(52)9/1%(21استفاده از کرم ضد افتاب

)4/8%(11)15/2%(35)23/5%(54)35/7%(82)20/9%(48استفاده از دستکش

)4/8%(11)10/4%(24)15/7%( 36)24/8%( 57)44/3%( 102استفاده از عینک آفتابی

پوشیدن لباس هایی که قسمت بیشتری از بدن 
را می پوشاند.

12 )%5/2(69)%30(46)%20(39)%17(64)%27/8(

)15/7%(36)29/6%(68)30%(69)20/4%(47)4/3%(10کار کردن در ساعات اولیه صبح و بعد ظهر

مراجعه به پزشک در صورت مشاهده عالئم 
مشکوک

10)%4/3(35 )%15/2(69 )%30(76)%33(40)%17/4(

)17%(39)31/3%(72)30/9%(71)7/8%(41)3%(7کمتر قرار گرفتن در معرض نور خورشید

جدول 4: مدل رگرسیون خطی پیش گویی کننده رفتار انگیزش محافظت از سرطان پوست در زنان روستایی

BSEßtpمتغیر

19/9482/9106/8550/001مقدار ثابت

2/4910/013-0/157-0/4770/191-شدت درک شده

0/2570/1030/1502/5000/013ترس

2/3280/021-0/164-0/1820/078-هزینه درک شده

2/8890/004-0/2980/1030/211انگیزش
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بحث
نتایــج مطالعــه نشــان داد، زنانــی کــه همیشــه بــه ترتیــب از عینــک 
ــرم  ــتکش، ک ــاورزی، دس ــگام کار کش ــیده هن ــاس پوش ــی، لب آفتاب
ضــد آفتــاب و کاه نقــاب دار اســتفاده می کننــد، درصــد متوســط 
ــر  ــه پایینــی از ایــن رفتارهــا را انجــام می دهنــد کــه در براب و رو ب
ــید  ــور خورش ــش ن ــت تاب ــه عل ــت ب ــرطان پوس ــگیری از س پیش
ــی  ــوارد ب ــن م ــرد. ای ــا صــورت نمی گی ــی از آن ه محافظــت چندان
ــده  ــت کنن ــار محافظ ــام رفت ــه انج ــبت ب ــراد را نس ــن اف ــی ای میل
ــط  ــه توس ــه ای ک ــد. در مطالع ــان می ده ــه را نش ــر مربوط از خط
باقیانــی مقــدم و همــکاران )2011( صــورت گرفــت، نیــز بیشــترین 
ــد  ــرم ض ــوزان ک ــش آم ــتفاده در دان ــورد اس ــگیری م ــیله پیش وس
ــود ]23[. مطالعــه نبــی زاده و همــکاران )2010( شــیوع  ــاب ب آفت
رفتارهــای پیشــگیری کننــده از ســرطان پوســت را بررســی کــرد، 
نتایــج نشــان داد کــه 30% افــراد اســتفاده از کــرم ضــد آفتــاب را 
گــزارش داده انــد ]8[. نتایــج هــر دو مطالعــه ذکــر شــده بــا نتایــج 
مطالعــه حاضــر همخوانــی نداشــت. احتمــاالً ایــن تفــاوت می توانــد 
ــا  ــه ب ــر دو مطالع ــه ه ــدازه نمون ــع و ان ــاوت در جوام ــت تف ــه عل ب

مطالعــه حاضــر باشــد.
در ایــن مطالعــه بیــن رفتارهــای پیشــگیری کننــده ســرطان 
ــه درک  ــده، هزین ــری درک ش ــیب پذی ــازه های آس ــا س ــت ب پوس
انگیــزش همبســتگی معکــوس و  شــده، پاســخ درک شــده و 
ــگیری  ــای پیش ــن رفتاره ــور بی ــت و همینط ــود داش ــادار وج معن
ــتگی  ــدی همبس ــرس، خودکارآم ــه و ت ــورد مطالع ــراد م ــده اف کنن
معنــی دار وجــود داشــت. نتایــج مطالعــه Lowe و همــکاران 
ــن  ــی نداشــت ]24[. ای ــج مطالعــه حاضــر همخوان ــا نتای )2000( ب
ــه علــت تفــاوت در جامعه هــای مــورد بررســی  اختــاف احتمــاالً ب
ــا نتایــج مطالعــه باقیانــی  در هــر دو مطالعــه می باشــد ]19[. امــا ب
مقــدم و همــکاران )2011( کــه بیــن رفتارهــای پیشــگیری کننــده 
ــده،  ــدت درک ش ــده، ش ــیت درک ش ــا حساس ــت ب ــرطان پوس س
خودکارآمــدی، کارآمــدی پاســخ همبســتگی مثبــت وجــود داشــت، 
ــه  ــر چ ــه ه ــد، ک ــان می ده ــج نش ــن نتای ــی دارد ]23[. ای همخوان
اعتقــاد و نگــرش فــرد بــه اینکــه می توانــد رفتــار محافظــت کننــده 
در برابــر تابــش خورشــید را انجــام دهــد بیشــتر باشــد، قصــد بــرای 
ــه  ــج مطالع ــن نتای ــود. همچنی ــتر می ش ــز بیش ــار نی ــام آن رفت انج
باقیانــی مقــدم و همــکاران )2010( در یــزد نشــان داد کــه اعتقادات 
در پیــش گویــی رفتارهــای مربــوط بــه پیشــگیری از نــور خورشــید 
نقــش مهمــی دارنــد. در مطالعــه ســازه های تئــوری انگیــزش 
محافظــت مجموعــاً 62% انگیــزش محافظــت در پیشــگیری را 
ــزش  ــازه انگی ــن س ــور بی ــد ]25[. همینط ــی می کردن ــش گوی پی
محافظــت درک شــده بــا ســازه رفتــار، همبســتگی مثبــت و معنــی 
ــه  ــد ک ــوع می باش ــن موض ــده ای ــان دهن ــه نش ــود دارد ک دار وج

هــر چقــدر شــدت انگیــزش محافظــت درک شــده زنــان روســتایی 
ــراد  ــد، اف ــتر باش ــت بیش ــرطان پوس ــگیری از س ــوص پیش در خص
ــرای پیشــگیری از ســرطان پوســت  انگیــرش محافظــت بیشــتری ب
ــریف  ــی ش ــه مروت ــا مطالع ــده ب ــت آم ــه دس ــج ب ــه نتای ــد، ک دارن
ــل  ــدارد ]26[. احتمــاالً دلی ــی ن ــاد و همــکاران )2009( همخوان آب
ــر دو  ــه در ه ــورد مطالع ــع م ــاوت جوام ــد تف ــن اختــاف می توان ای
ــا  ــت ب ــرطان پوس ــده از س ــدت درک ش ــن ش ــد. بی ــش باش پژوه
ســازه آســیب پذیــری درک شــده همبســتگی مثبــت وجــود دارد. 
ــرای داشــتن درک خطــر بیشــتری  ایــن بــدان معنــی اســت کــه ب
ــری درک  ــه آســیب پذی ــاز ب از خطــر ســرطان پوســت احتمــاالً نی
شــده باالتــر از موضــوع می باشــند و ایــن ادراکات اثــر مطلوبــی بــر 

ــد داشــت. ــراد خواهن درک خطــر ســرطان پوســت در اف
همچنیــن در ایــن مطالعــه بیــن ســاعات کار زیــر آفتــاب و آســیب 
پذیــری درک شــده، هزینــه درک شــده و پــاداش درک شــده 
ــد  ــی می باش ــدان معن ــن ب ــت، ای ــود داش ــت وج ــتگی مثب همبس
ــوط  ــای مرب ــراد مزای ــاب اف ــر آفت ــاعات کار زی ــش س ــا افزای ــه ب ک
ــر را  ــدت خط ــور ش ــت و همینط ــرطان پوس ــگیری از س ــه پیش ب
ــا  ــان ب ــگیری برایش ــوع پیش ــرده و موض ــتر درک ک ــر و بیش بهت
ــاب  ــابقه آفت ــن س ــه بی ــردد ]27[. در مطالع ــی می گ ــت تلق اهمی
ســوختگی افــراد مــورد مطالعــه و میانگیــن نمــره آســیب پذیــری، 
خودکارآمــدی و پاســخ درک شــده ارتبــاط معنــی دار وجــود دارد. 
ایــن موضــوع نشــان دهنــده ایــن می باشــد کــه بــا رخ دادن آفتــاب 
ــه در  ــدی ک ــای بع ــتایی در موقعیت ه ــان روس ــرای زن ســوختگی ب
ــده  ــگیری کنن ــای پیش ــد، رفتاره ــرار می گیرن ــاب ق ــرض آفت مع
ــن  ــی بی ــن بررس ــن در ای ــد. همچنی ــاذ می نماین ــب تری اتخ مناس
ــا شــدت درک شــده و خــود کارآمــدی  میــزان تحصیــات افــراد ب
درک شــده، هزینــه درک شــده، پاســخ درک شــده ارتبــاط معنــی 
دار وجــود داشــت، در مطالعــه Helmes )2000( نیــز ایــن نتایــج 
بــه دســت آمــده اســت ]28[. ایــن ارتبــاط معنــی دار نشــان دهنــده 
ایــن موضــوع می باشــد کــه بــا بــاال رفتــن ســطح تحصیــات زنــان 
روســتایی درک افــراد از اینکــه از وســائل حفاظــت کننــده می توانــد 

ــود. ــد، بیشــتر می ش ــه ســرطان پوســت کمــک نمای ــاء ب از ابت
همینطــور بین ســن زنــان روســتایی و میانگیــن نمــره خودکارآمدی 
ــی دار  ــتگی معن ــزش همبس ــده، انگی ــه درک ش ــده، هزین درک ش
ــه  ــد ک ــن می باش ــده ای ــان دهن ــوع نش ــن موض ــت، ای ــود داش وج
ــا  ــتایی ب ــان روس ــتر زن ــه بیش ــت مواجه ــه عل ــن ب ــش س ــا افزای ب
پیامدهــای ناشــی از نــور آفتــاب بیشــتر شــده و تجربیاتــی در ایــن 
ــن  ــا و همچنی ــزش آن ه ــن انگی ــد، بنابرای ــب می نماین ــورد کس م
ــگیری از  ــرای پیش ــری ب ــده بهت ــه درک ش ــدی و هزین خودکارآم
ســرطان پوســت نشــان می دهنــد. نتایــج نشــان داد کــه ســازه های 
ســازه های تئــوری انگیــزش محافظــت، 0/50 درصــد واریانــس 
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ــد. و شــدت درک  ــی کردن ــار انگیــزش محافظــت را پیــش گوی رفت
 0/150 ، P> 0/013( تــرس ،)ß = -0/157 ، P> 0/013( شــده
ــزش  ــده )ß = -0/164 ، P> 0/021(، انگی ــه درک ش = ß(، هزین
)ß = 0/211 ، P> 0/004( بــه طــور معنــاداری پیــش گویــی 
ــدت درک  ــه ش ــند. ک ــت می باش ــزش محافظ ــار انگی ــده رفت کنن
شــده و هزینــه درک شــده تأثیــر معنــی داری و معکــوس بــر روی 
ــر روی  ــاداری ب ــی و معن ــر مثبت ــرس اث ــزش و ت ــار دارد و انگی رفت

ــار دارد. رفت
زنــان شــرکت کننــده در مطالعــه در مــورد خطــر ســرطان پوســت 
عنــوان کردنــد کــه عمده تریــن منابعــی کــه جهــت کســب 
اطاعــات دربــاره خطــرات تابــش نــور خورشــید و ســرطان پوســت 
اســتفاده کرده انــد از منابــع اطاعاتــی شــامل رادیــو )%13(، 
ــه )%4/3(،  ــاب و کتابچ ــه )4/8%(، کت ــون )65/7%(، مجل تلویزی
پوســتر و پمفلــت )0/9%(، از خانــواده و آشــنایان )0/04%( و 
پزشــک یــا کارکنــان بهداشــتی درمانــی )2/2%( بــوده اســت کــه 
ــود،  ــون 87/7% ب ــو و تلویزی ــق رادی ــا از طری ــترین آموزش ه بیش
ــکان  ــی پزش ــش آموزش ــه نق ــه در مطالع ــت ک ــی اس ــن درصورت ای
ــان روســتایی اگــر  ــود. زن ــی 2/2% ب ــا کارکنــان بهداشــتی درمان ی
چــه بــه ایــن موضــوع حســاس بــوده و از منابــع آموزشــی مختلــف 
اســتفاده کــرده بودنــد ولــی در ایــن میــان نقــش نیروهــای پزشــکی 
ــت  ــن عل ــه ای ــود، ب ــون ب ــو و تلویزی ــر از رادی ــتی پایین ت و بهداش
ــن  ــه ای ــوز نیروهــای پزشــکی و بهداشــتی نســبت ب اســت کــه هن
ــت  ــژه بهداش ــه وی ــود ب ــای خ ــا و آموزش ه ــوع در مراقبت ه موض
ــع و  ــن مناب ــته و همچنی ــژه نداش ــیت وی ــتایی حساس ــان روس زن
ــد.  ــار ندارن ــی در اختی ــب و کاف ــی مناس ــتورالعمل های آموزش دس
از محدودیت هــای ایــن مطالعــه خــود گــزارش دهــی بــودن 
آن می باشــد. از مزایــای ایــن مطالعــه میــزان مشــارکت زنــان 
ــای  ــت کاره ــا جه ــودن آن ه ــغول ب ــه مش ــه ب ــا توج ــتایی ب روس
ــزارش  ــد گ ــه 100 درص ــه ک ــن مطالع ــود، در ای ــود ب ــره خ روزم
ــان روســتایی  ــودن مشــارکت زن ــاال ب ــه نظــر می رســد ب ــد، ب گردی
بــا توجــه بــه عاقمنــدی آن هــا بــه پیشــگیری از ابتــاء بــه ســرطان 
ــان روســتایی  ــر روی زن ــه ب ــن انجــام مطالع ــود و همچنی پوســت ب

ــد. ــه می باش ــای مطالع ــزء مزای ــم ج ه

نتیجه گیری
ــا هــدف تعییــن نقــش عوامــل پیشــگیری  در مطالعــه حاضــر کــه ب
کننــده از ســرطان پوســت در زنــان روســتایی شهرســتان نهاونــد بــر 
اســاس تئــوری انگیــزش محافظــت انجــام شــد، نتایــج نشــان داد کــه 
کشــاورزان مایــل بــه اســتفاده از وســائل پیشــگیری کننــده از ابتــاء 
ــود را از  ــات خ ــن اطاع ــند و همچنی ــت نمی باش ــرطان پوس ــه س ب
ــه نظــر می رســد در  ــد. ب ــی کســب نمی کنن ــه خوب ــع علمــی ب مناب
ــل  ــور کام ــه ط ــد ب ــده بای ــه ای و پیشــگیری کنن ــای مداخل برنامه ه
علــل ایجــاد کننــده ســرطان پوســت و راه هــای پیشــگیری از آن را 
ــروز  ــا از ب ــان روســتایی آمــوزش دهنــد ت ــه زن تشــخیص دهنــد و ب
ــگیری  ــر پیش ــران ناپذی ــان و جب ــه پوستش ــوب ب ــیب های نامطل آس
ــتفاده از  ــت اس ــر جه ــل کمت ــه تمای ــه ب ــا توج ــد. ب ــل آورن ــه عم ب
وســائل محافظــت کننــده، زمینه هــا و علــل آن هــا در زنــان روســتایی 
تشــخیص و رفــع گــردد، کــه ایــن اقدامــات مســلماً نیــاز بــه آمــوزش 
ــوان در  ــذا می ت ــتایی دارد، ل ــان روس ــامت زن ــطح س ــاء س و ارتق
ــان روســتایی بایــد آموزش هــای برنامــه  راســتای ارتقــاء ســامت زن
ــر  ــه مداخــات آموزشــی ب ــدف از جمل ــه ه ــه جامع ــزی شــده ب ری
اســاس تئوری هــای آمــوزش بهداشــت و ارتقــاء ســامت مؤثــر 
باشــد. نتایــج حاصلــه، راهکارهــای مناســب و مؤثــر در زمینــه مــورد 
ــه  ــتی ب ــئولین بهداش ــزان و مس ــه ری ــار برنام ــی را در اختی بررس
منظــور طراحــی برنامه هــای آموزشــی در ســطح وســیع قــرار دهــد.

تضاد منافع
هیچ گونه تضاد منافعی در این مطالعه وجود ندارد.

سپاسگزاری
ــوزش و  ــد آم ــی ارش ــه کارشناس ــان نام ــه از پای ــج برگرفت ــن نتای ای
ــا کــد طــرح 2036  ارتقــاء ســامت دانشــگاه علــوم پزشــکی اراک ب
ــنل  ــه و پرس ــده در مطالع ــرکت کنن ــوان ش ــی بان ــد. از تمام می باش
ــع آوری  ــه در جم ــد ک ــتان نهاون ــت شهرس ــز بهداش ــرم مرک محت
ــه عمــل  ــی ب ــاندند، تشــکر و قدردان ــاری رس ــن را ی ــا محققی داده ه

می آیــد.
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Abstract
Introduction: Rural women due to ongoing out door activities are exposed to sunlight 
and skin cancer. Protection motivation theory effectively prevents behaviors associated 
with skin cancer. This study aimed to assess protection motivation theory of skin cancer 
for preventive behaviors in rural women.
Methods: In this cross-sectional study, 230 rural females from four villages of Nahavand 
city, with a population of over 1000, were selected randomly. Referring to health centers 
in selected villages, rural women were selected through simple random sampling. Data on 
the protection motivation theory was based on a questionnaire and interviews with rural 
females and then linear regression (stepwise) and Pearson were used to analyze the results.
Results: Mean age of the participations was 30.55 ± 7.50 years. In the regression model, 
motivation (ß = 0.21, P > 0.01), perceived severity (ß = -0.16, P > 0.01), perceived costs (ß 
= -0.16, P > 0.01) and fear (ß = -0.15, P > 0.01) were significant predictors of skin cancer 
preventive behaviors. This model accounted for 25% of the variance in these behaviors.
Conclusions: According to constructs of the theory associated with protection against the 
sun, educational programs and health promotion using the theory to increase the motiva-
tion of rural women to use protective equipment, is emphasized.
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