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چکیده
مقدمــه :زنــان روســتایی بدلیــل نــوع فعالیتهــای روزمــره در معــرض تابــش نــور خورشــید و ســرطان پوســت
هســتند .تئــوری انگیــزش محافظــت بــه طــور موثــری رفتارهــای پیشــگیری کننــده از ســرطان پوســت را
پیشــگویی کــرده اســت .لــذا ایــن مطالعــه بــا هــدف کاربــرد تئــوری انگیــزش محافظــت در ارتقــاء رفتارهــای
پیشــگیری کننــده از ســرطان پوســت در زنــان روســتایی اجــراء گردیــد.
روش کار :در ایــن پژوهــش مقطعــی -تحلیلــی  230نفــر از زنــان روســتایی از بیــن  4روســتا از روســتاهای
شهرســتان نهاونــد ،بــه صــورت تصادفــی انتخــاب شــدند .دادههــا بــه وســیله پرسشــنامهای پایــا و روا شــامل
اطالعــات دموگرافیــک و ســازههای تئــوری انگیــزش محافظــت بــه روش مصاحبــه بــا زنــان روســتایی جمــع
آوری و ســپس بــا اســتفاده از آزمونهــای همبســتگی پیرســون و رگرســیون خطــی تجزیــه و تحلیــل شــد.
یافتههــا :میانگیــن ســن شــرکت کننــدگان  30/55 ± 7/50ســال بــود .در مــدل رگرســیونی انگیــزش (0/01
> ،)ß= 0/21 ، Pشــدت درک شــده ( ،)ß = -0/16 ، P> 0/01هزینــه درک شــده ( )ß = -0/16 ، P> 0/01و
تــرس ( )ß = 0/15 ، P> 0/1بــه طــور معنــاداری پیشگوییکننــده رفتــار پیشــگیری کننــده از ســرطان پوســت
بودنــد .ایــن مــدل توانســت  25درصــد واریانــس ایــن رفتــار را توضیــح دهــد.
نتیجــه گیــری :بــا توجــه بــه همبســتگی بیشــتر ســازههای تئــوری در ارتبــاط بــا اســتفاده از وســائل حفاطتــی
در مقابــل اشــعه آفتــاب ،طراحــی برنامههــای آموزشــی و ارتقــاء ســامت بــا اســتفاده از ایــن تئــوری جهــت
افزایــش انگیــزش زنــان روســتایی بــرای اســتفاده از وســائل حفاظتــی مــورد تاکیــد میباشــد.

مقدمه
ســرطان پوســت شــایعترین ســرطان انســان در جهــان اســت کــه
بــا ناتوانــی بــاال و مــرگ و میــر پاییــن همــراه اســت [ .]1مطالعـهای
در آمریــکا در ســال  2016نشــان داده اســت کــه مــوارد جدیــد
ســرطان پوســت در زنــان  31860نفــر و مــرگ ناشــی از آن در ایــن
جنــس  4320نفــر در ســال میباشــد [ .]2از آنجــا کــه بیشــتر
ایــن ســرطانها ناشــی از تمــاس مکــرر بــا نــور خورشــید اســت،
تغییــرات جــوی از جملــه تغییــر ضخامــت الیــه اوزون همــراه بــا
تغییــر در عادتهــای فــردی و اجتماعــی میتوانــد توجیــه گــر
ایــن افزایــش باشــد [ .]3ســرطان پوســت بــه دو نــوع اصلــی مالنــوم
و غیــر مالنــوم تقســیم میشــود و متاســفانه در ســالهای اخیــر
افزایــش شــگرفی در شــیوع جهانــی ســرطان پوســت رخ داده اســت
[ .]4میــزان افزایــش هــر دو نــوع ســرطان در حــال رســیدن بــه

میــزان هشــدار دهنــده اســت و بــر اســاس گــزارش ســازمان جهانــی
بهداشــت هــر ســاله  2تــا  3میلیــون مــورد از ایــن نــوع ســرطان در
جهــان روی میدهــد [ .]5ســرطان پوســت شــایعترین ســرطان در
منطقــه خاورمیانــه میباشــد [ .]6در کشــور مــا نیــز بــا توجــه بــه
تابــش شــدید آفتــاب در بیشــتر فصــول ســال و اســتفاده نکــردن از
محافظهــای مناســب نظیــر لبــاس و کاله در محیــط بــاز ،شــیوع
ســرطان پوســت باالســت [ ]7بــه طــوری کــه ســرطان پوســت یــک
معضــل بهداشــت عمومــی در کشــور میباشــد [ .]8مطالعاتــی نیــز
کــه در ایــران صــورت گرفتــه اســت حاکــی از بــروز بــاالی ایــن
ســرطان در بیــن افــراد جامعــه میباشــد [ .]9بــه طــوری کــه
شــایعترین ســرطان در بیــن مــردان و دومیــن ســرطان شــایع در
زنــان بعــد از ســرطان پســتان میباشــد [.]10
عــاوه بــر میــزان ابتــا و شــیوع ،هزینــه مالــی درمــان هــر ســرطان
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بــه طــور معنــاداری میتوانــد بــر منابــع یــک جامعــه تأثیــر بگــذارد.
در مطالعـهای کــه هزینــه کنتــرل ســرطانها را بیــن ســالهای 1992
تــا  1995بررســی کــرده بــود مشــخص شــد کــه هزینــه درمــان
ســرطان پوســت در بیــن پرهزینهتریــن ســرطانها میباشــد
[ .]11اگــر چــه ســرطان پوســت یکــی از شــایعترین سرطانهاســت
ولــی در عیــن حــال یکــی از قابــل پیشــگیری تریــن ســرطانها
نیــز میباشــد [ .]12نــژاد ،زمینــه ارثــی و ژنتیکــی و رنــگ پوســت
ممکــن اســت قابــل تغییــر نباشــند امــا آگاهیهــا در ســطح جامعــه
و فاکتورهــای قابــل تغییــر بــه منظــور کاهــش خطــر در طــول عمــر
میتواننــد از طریــق آمــوزش اولیــه بهبــود یابنــد [ .]13کســانی
کــه بــه اقتضــای شــغل خــود بایســتی ســاعاتی از روز را برهنــه در
برابــر آفتــاب کار کننــد ،بیشــتر مســتعد ابتــا بــه ســرطان پوســت
میباشــند .از مهمتریــن افــراد در معــرض خطــر بــرای ایــن بیمــاری
زنــان روســتایی میباشــند زیــرا ایــن افــراد بــه دلیــل شــغل خــود
ســاعتهای زیــادی را در معــرض اشــعه فرابنفــش خورشــید قــرار
میگیرنــد و اگــر پوشــش مناســب بــرای محافظــت در برابــر ایــن
اشــعه را نداشــته باشــند مســتعد ابتــا بــه ایــن نــوع ســرطان
هســتند [ .]14بنابرایــن ایــن افــراد بایــد در خصــوص محافظــت
از نــور خورشــید از جملــه محــدود کــردن فعالیتهــای بیــرون از
منــزل یــا توقــف کامــل و یــا دوری از مواجهــه بــا نــور خورشــید
در ســاعتهای  10صبــح تــا  4بعــد از ظهــر کــه آفتــاب حالــت
عمودیتــری دارد و ایــن اشــعه بیشــتر بــه ســطح زمیــن میتابــد،
همچنیــن اســتفاده از لباسهــای محافظــت کننــده از جملــه کاله
لبــه پهــن و لبــاس آســتین بلنــد ،اســتفاده آر ضــد آفتــاب بــا فاکتــور
حفاظتــی  15و باالتــر ،اجتنــاب از منابــع مصنوعــی نــور مــاورای
بنفــش ،اقداماتــی انجــام دهنــد [.]14
بــا توجــه بــه شــیوع بــاالی ایــن بیمــاری و مــرگ و میــر ناشــی
از آن ،بــه عــاوه تاثیــری کــه ابتــا بــه ایــن بیمــاری بــر کاهــش
ســالهای مفیــد زندگــی فــرد ()Years of potential life lost
افــراد میگــذارد [ ]12و همچنیــن رنــج عاطفــی و جســمانی
حاصــل از آن بــه نظــر میرســد ،پیشــگیری از ایــن بیمــاری امــری
ضــروری میباشــد [ .]15بیشــترین موفقیــت در برنامههایــی
ترویــج رفتارهــای بهداشــتی زمانــی حاصــل میشــود کــه عــاوه
بــر شــناخت وضعیــت موجــود بــه عواملــی کــه بــه نحــوی بــر
رفتــار انســان تأثیــر میگذارنــد توجــه شــود .یکــی از مدلهــای
آموزشــی مــدل انگیــزش بهداشــت اســت کــه توســط راجــرز در
ســال  1975تدویــن گردیــد .در ایــن مــدل فــرض بــر ایــن اســت
کــه پذیــرش رفتــار بهداشــتی (رفتــار محافظــت کننــده) توصیــه
شــده در برابــر خطــر بهداشــتی یــک عمــل مســتقیم از انگیــزش
فــرد بــرای حفاظــت از خــودش میباشــد [ .]16راجــرز مطــرح کــرد
کــه تــرس از طریــق  5ســازه انگیــزش محافظــت (یــا قصــد انجــام
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رفتــار محافظــت کننــده در برابــر خطــر بهداشــتی) را تحــت تأثیــر
قــرار میدهــد و انگیــزش محافظــت در نهایــت باعــث برانگیختــه
شــدن رفتــار بهداشــتی میشــود .ایــن  5ســازه عبارتنــد از :خــود
کارآمــدی درک شــده :اعتقــاد فــرد بــه ایــن کــه بــه طــور موفقیــت
آمیــز میتوانــد رفتــار محافظــت کننــده را انجــام دهــد .کارایــی
پاســخ درک شــده :انتظــار شــخص از ایــن کــه پاســخ ســازگار (رفتــار
محافظــت کننــده در برابــر خطــر بهداشــتی) میتوانــد خطــر را از
بیــن ببــرد .آســیب پذیــری درک شــده :اعتقــاد شــخص بــه ایــن کــه
در برابــر یــک خطــر بهداشــتی آســیب پذیــر اســت .شــدت درک
شــده :اعتقــاد شــخص بــه ایــن کــه خطــر ،جــدی اســت .هزینههــای
پاســخ درک شــده :بــرآورد شــخص از هــر هزین ـهای (ماننــد پــول،
شــخص ،زمــان ،تــاش) کــه مرتبــط بــا انجــام رفتــار محافظــت
کننــده باشــد [.]17
مطالعــات انجــام یافتــه در زمینــه ایــن نظریــه ،نشــان داد کــه
ســازههای ایــن نظریــه اهمیــت زیــادی در پیشــگویی رفتارهــای
پیشــگیری کننــده ســرطان دارنــد [ .]19 ,18بــه طــوری کــه در
مطالعــهای کــه در ســال  2015صــورت گرفــت ،نتایــج نشــان داد
کــه ســازه شــدت درک شــده و تــرس پیــش بینــی کننــده رفتــار
تغذیــه مناســب در ســرطان معــده میباشــند [ .]20همچنیــن در
مطالعــه دیگــری کــه در ســال  2015بــا اســتفاده از مــدل انگیــزش
محافظــت در جهــت تشــخیص تعییــن کنندههــای مؤثــر بــرای
انجــام رفتــار غربالگــری ســرطان صــورت گرفــت ،نتایــج پیــش
گویــی کنندگــی رفتــار را بــا اســتفاده از ســازههای تــرس ،کارآمــدی
پاســخ ،خودکارمــدی نشــان داد [ .]21بنابرایــن بــا توجــه بــه مطالــب
ذکــر شــده و اهمیــت ســامت زنــان روســتایی ،پژوهــش حاضــر بــا
هــدف تعییــن کاربــرد الگــوی انگیــزش محافظــت در رفتارهــای
پیشــگیری کننــده از ســرطان پوســت در زنــان روســتایی طراحــی
و اجــراء گردیــد.
روش کار
در ایــن پژوهــش مقطعــی تحلیلــی 230 ،نفــر از زنــان روســتایی
شهرســتان نهاونــد کــه در معــرض نــور خورشــید قــرار داشــتند ،طــی
ســه ماهــه اول ســال  1394مــورد مطالعــه قــرار گرفتنــد .در ایــن
مطالعــه نمونــه گیــری بــه صــورت خوشـهای صــورت گرفــت؛ ابتــدا از
بیــن روســتاهای شهرســتان نهاونــد بــا جمعیــت بــاالی  1000نفــر،
چهــار روســتا بــه صــورت تصادفــی انتخــاب شــدند .نحــوه نمونــه
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.
آزمودنیهــای پژوهــش در زمینــه چگونگــی انجــام طــرح و محرمانــه
بــودن اطالعــات و همچنیــن هــدف از انجــام ایــن طــرح توجیــه

کاویانی و همکاران
شــدند و تمامــی شــرکت کننــدگان پــس از دادن رضایــت آگاهانــه،
بــا تمایــل وارد مطالعــه شــدند .حداقــل حجــم نمونــه بــا توجــه بــه
مطالعــات مشــابه قبلــی انجــام شــده [ ]22و در نظــر گرفتــن حداکثــر
انحــراف معیــار آگاهــی در رابطــه بــا چگونگــی محافظــت از ســرطان
پوســت برابــر  5/4و خطــای قابــل قبــول  0/7و ســطح اطمینــان 95
درصــد و بــا اســتفاده از فرمــول  n = z2s2/d2 230نفــر بــرآورد شــد.
در مطالعــه حاضــر جهــت کلیــه زنــان روســتایی پرسشــنامه از طریــق
مصاحبــه تکمیــل گردیــد.
معیــار ورود جهــت مطالعــه ،زنــان روســتایی بــا حداقــل ســواد
خوانــدن و نوشــتن و ســن باالتــر از  18ســال در نظــر گرفتــه
شــدند و معیارخــروج ،عــدم رضایــت نمونههــا جهــت همــکاری
در ادامــه پژوهــش و داشــتن عارضههــای پوســتی بــه جــزء عامــل
تابــش نــور خورشــید بــود .ابــزار جمــع آوری دادههــا پرسشــنامهای
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 اطالعــات زمین ـهای مشــتمل بــر ســن،
وضعیــت تأهــل ،وضعیــت تحصیــات ،وضعیــت شــغل همســران
زنــان روســتایی ،ســاعت کار در زیــر نــور خورشــید ،میــزان درآمــد،
ســابقه آفتــاب ســوختگی و بخــش دوم پرسشــنامه شــامل ســواالتی
بــود کــه ســازههای تئــوری انگیــزش محافظــت شــامل آســیب
پذیــری درک شــده ( 4آیتــم) ،شــدت درک شــده ( 3آیتــم) ،پــاداش
درک شــده ( 3آیتــم) ،تــرس ( 3آیتــم) ،کارایــی پاســخ درک شــده
( 3آیتــم) ،هزینههــای پاســخ درک شــده ( 6آیتــم) ،خودکارآمــدی
درک شــده ( 5آیتــم) و انگیــزش حفاظــت ( 5آیتــم) و همچنیــن
رفتارهــای پیشــگیری کننــده از ســرطان پوســت ( 8آیتــم) را
اندازهگیــری مینمــود .پاســخها در ســازههای تئــوری بــا اســتفاده
ا مخالــف تــا کام ـ ً
از طیــف لیکــرت  5قســمتی از کام ـ ً
ا موافــق بــا
امتیــاز یــک تــا پنــج و در بررســی رفتــار از هرگــز (نمــره صفــر) تــا
همیشــه (نمــره  )4نمرهگــذاری شــد .بعضــی ســؤاالت نیــز معکــوس
نمرهگــذاری شــد .ســنجش روایــی ایــن پرسشــنامه بــا شــیوه روایــی
محتوایــی ســنجیده شــد .بــرای بررســی اعتبــار محتــوی ،پانلــی از
اســاتید صاحــب نظــر روایــی محتــوی را بــه شــیوههای کیفــی و
کمــی بررســی کردنــد .در شــیوه کیفــی از متخصصیــن درخواســت
شــد تــا ابــزار را بــر اســاس معیارهــای رعایــت دســتور زبان ،اســتفاده
از کلمــات مناســب ،قرارگیــری آیتمهــا در جــای مناســب خــود و
امتیــاز دهــی مناســب بررســی نماینــد و بازخــورد الزم را ارائــه دهند.
در بررســی روایــی محتــوی بــه شــیوه کمــی ،نســبت روایــی محتــوی
( )CVRو شــاخص روایــی محتــوی ( )CVIتعییــن گردیــد .بــرای
تعییــن  ،CVRدر خصــوص ضــرورت و یــا عــدم ضــرورت هــر آیتــم
از متخصصیــن نظرخواهــی شــد .در بررســی  CVIنیــز متخصصیــن
هــر آیتــم را بــه لحــاظ مربــوط بــودن ،واضــح بــودن و ســاده بــودن،

مــورد ارزیابــی قــرار دادنــد و در نهایــت نتایــج حاصلــه محاســبه و
در پرسشــنامه اعمــال گردیــد .پایایــی پرسشــنامه مذکــور نیــز از
طریــق آلفــای کرونبــاخ بــر روی  40نفــر از زنــان روســتایی کــه
از لحــاظ مشــخصات دموگرافیــک مشــابه جمعیــت مــورد مطالعــه
بودنــد ،ســنجیده شــد .همــه ضرایــب آلفــا کرونبــاخ پرسشــنامهها
تحقیــق بــاالی  0/70بــود .دادههــای جمــع آوری شــده بــا اســتفاده
از نــرم افــزار  SPSS22و از طریــق آمــار توصیفــی (توزیــع فراوانــی،
میانگیــن ،انحــراف معیــار و )..و همچنیــن از طریــق آمــار تحلیلــی بــا
اســتفاده از همبســتگی پیرســون و رگرســیون خطــی ()stepwise
مــورد تجزیــه و تحلیــل قــرار گرفــت .ســطح اطمینــان نیــز  %95در
نظــر گرفتــه شــد.
جدول  :1اطالعات دموگرافیک زنان روستایی مورد مطالعه
متغیر

تعداد (درصد)

وضعیت تأهل
مجرد

(24)10/4

متأهل

(202 )87/8

بیوه

(4 )1/7

وضعیت تحصیالت
بیسواد

(16)7

ابتدایی

(98)42/6

راهنمایی

(42)18/3

دبیرستان

(44)19/1

دیپلم

(23)10

دانشگاه

(7)3

وضعیت اشتغال
خانه دار

(200)87

کشاورز

(4 )1/7

دامدار

(3)1/3

سایر

(23 )10

شغل همسران زنان روستایی
بدون همسر

(28)12/2

کشاورز

(50)21/7

دامدار

(4 )1/7

کارمند

(17)7/4

کارگر

(66)28/7

آزاد

(65)28/3

سابقه آفتاب سوختگی
بله

(154)67

خیر

(76)33
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یافتهها
میانگیــن و انحــراف معیــار ســنی افــراد مــورد مطالعــه± 7/50 ،
 30/55بــود .ایــن زنــان در  28/7درصــد دارای دو فرزنــد بودنــد.
وضعیــت درآمــد ماهیانــه خانــوار در اکثریــت مــوارد کمتــر از 500
هــزار تومــان بــود .میانگیــن و انحــراف معیــار ســاعات کار در فضــای
بــاز و زیــر نــور خورشــید در زنــان روســتایی شــرکت کننــده در
مطالعــه 2/72± 1/46 ،بــود .اغلــب زنــان شــرکت کننــده در مطالعــه
متأهــل ( 87/8درصــد) ،دارای ســطح تحصیــات ابتدایــی (42/6
درصــد) ،خانــه دار ( 87درصــد) ،شــغل همسرانشــان کارگــر (28/7
درصــد) و اکثریــت ســابقه آفتــاب ســوختگی داشــتند (جــدول .)1
عمدهتریــن منابعــی کــه جهــت کســب اطالعــات دربــاره خطــرات
تابــش نــور خورشــید و ســرطان پوســت زنــان بیــان نمــوده و از
آنهــا اســتفاده میکردنــد ،شــامل منابــع اطالعاتــی؛ رادیــو (13

درصــد) ،تلویزیــون ( 65/7درصــد) ،مجلــه ( 4/8درصــد) ،کتــاب و
کتابچــه ( 4/3درصــد) ،پوســتر و پمفلــت ( 0/9درصــد) ،از خانــواده و
آشــنایان ( 0/04درصــد) و پزشــک یــا کارکنــان بهداشــتی درمانــی
( 2/2درصــد) بــوده اســت.
ضریــب همبســتگی پیرســون نشــان میدهــد ،بیــن شــدت درک
شــده و آســیب پذیــری درک شــده همبســتگی معنــادار وجــود دارد
( .)P > 0/05بیــن تــرس و رفتــار همبســتگی معنــادار وجــود دارد
( .)P < 0/05همچنیــن بیــن خودکارآمــدی و رفتــار ،شــدت درک
شــده و تــرس همبســتگی معنــادار وجــود دارد ( .)P < 0/05عــاوه
بــر آن بیــن پاســخ درک شــده و رفتــار ،شــدت درک شــده ،تــرس،
خودکارآمــدی همبســتگی معنــادار وجــود دارد ( )P < 0/05و بیــن
انگیــزش و رفتــار ،خودکارآمــدی و پــاداش درک شــده همبســتگی
وجــود دارد (( .)P > 0/05جــدول .)2

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

میانگین
و انحراف
معیار

رفتار

رفتار (دامنه
)0-32

± 5/01
16/07

1

آسیب پذیری
درک شده
()4-20

± 1/66
12/72

شدت درک
شده ()3-15

± 1/64
10/50

ترس ()3-15
خود کارآمدی
()5-25

± 2/92
8/40

± 3/22
17/93

هزینههای درک
شده ()6-30

± 4/51
12/63

پاداش درک
شده ()3-15

± 2/58
7/70

پاسخ درک
شده ()3-15

انگیزش
()5-25
* P > 0/05
** P > 0/01

± 2/33
11/76

± 3/54
10/11

آسیب
پذیری
درک شده

*-0/136

1

-0/067

*0/153

**-0/184 **0/181

شدت
درک شده

1
*0/167

1

**0/227 **0/196

**0/257

-0/114

-0/291
**

0/048

**-0/245

**0/263

0/118

**0/189 **0/319

-0/099

1
**-0/428

1

**-0/551 **0/329

-0/185
**

0/076

-0/04

0/114

-0/124

**0/269

-/014

**-0/446

-0/237
**

**0/440

در بررســی همبســتگی بیــن ســن زنــان افــراد مــورد مطالعــه و
میانگیــن نمرههــای ســازههای تئــوری انگیــزش محافظــت ،آزمــون
آمــاری پیرســون ،بیــن ســن افــراد مــورد مطالعــه و میانگیــن
نمــره شــدت درک شــده ،خودکارآمــدی ،هزینههــای درک شــده،
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ترس

خود
کارآمدی

پاسخ
هزینههای
درک شده درک شده

پاداش
درک
شده

انگیزش

1

**-0/313 **0/397

1

**0/323 **-0/647 **0/545

1

پاســخ درک شــده همبســتگی معنــی دار را نشــان داد (< 0/05
 .)Pهمینطــور بیــن درامــد خانــوار زنــان افــراد مــورد مطالعــه و
میانگیــن نمــره شــدت درک شــده و خودکارآمــدی همبســتگی
معنــی دار وجــود داشــت ( .)P < 0/05بیــن ســطح تحصیــات و

کاویانی و همکاران
میانگیــن نمــره شــدت درک شــده ،خــود کارآمــدی ،هزینــه درک
شــده ،پاســخ درک شــده و انگیــزش محافظــت ارتبــاط معنــی دار
وجــود داشــت .همچنیــن بیــن ســابقه آفتــاب ســوختگی و میانگیــن
نمــره آســیب پذیــری درک شــده ،خودکارآمــدی و پاســخ درک
شــده رابطــه معنــی دار وجــود داشــت .در بررســی همبســتگی بیــن
میانگیــن نمرههــای ســازههای تئــوری انگیــزش محافظــت و قــرار
گیــری افــراد مــورد مطالعــه در زیــر آفتــاب ،آزمــون آمــاری نشــان
داد بیــن ســاعات کار زیــر آفتــاب و میانگیــن نمــره آســیب پذیــری
درک شــده ،هزینــه درک شــده ،پــاداش درک شــده همبســتگی
معنــی دار وجــود دارد ( )P < 0/05و بیــن ســاعات کار زیــر آفتــاب
نمــره تــرس ،خــود کارآمــدی همبســتگی معکــوس و معنــی دار
وجــود دارد ( .)P < 0/05همینطــور بیــن ســابقه آفتــاب ســوختگی
و میانگیــن نمــره آســیب پذیــری درک شــده ،خودکارآمــدی درک
شــده و پاســخ درک شــده ارتبــاط معنــی دار وجــود دارد (< 0/05
 .)Pجــدول  3نشــان میدهــد ،زنانــی کــه از کــرم ضــد آفتــاب ،کاله،

دســتکش و لبــاس پوشــیده اســتفاده میکردنــد بــه ترتیــب ،21/7
 4/8 ،5/7و  27/8درصــد میباشــند و  44/3درصــد زنــان نیــز از
عینــک اصــ ً
ا اســتفاده نمیکردنــد .اکثریــت زنــان بیشــتر مواقــع
یــا همیشــه در ســاعات اولیــه صبــح و بعــد از ظهــر ( 45/3درصــد)
کارهایشــان را انجــام میدادنــد .تقریب ـاً همــه زنــان گــزارش دادنــد
اگــر عالئــم مشــکوکی مشــاهده کننــد بیشــتر مواقــع یــا همیشــه
ســریعاً بــه پزشــک مراجعــه میکننــد ( 50/4درصــد).
جــدول  4نشــان میدهــد کــه در مــدل رگرســیون ،ســازههای
تئــوری انگیــزش محافظــت 0/50 ،درصــد واریانــس قصــد انگیــزش
محافظــت را پیــش گویــی کردنــد .در ایــن مــدل شــدت درک شــده
( ،)ß = -0/157 ، P= 0/013تــرس (،)ß = 0/150 ، P= 0/013
هزینــه درک شــده ( ،)ß = -0/164 ،P = 0/021انگیــزش (0/004
= )ß = 0/211 ، Pبــه طــور معنــاداری پیــش گویــی کننــده رفتــار
انگیــزش محافظــت میباشــند و بقیــه ســازهها پیــش بینــی کننــده
نبودنــد.

جدول :3شاخصهای آماری رفتارهای پیشگیری کننده از سرطان پوست در زنان روستایی
تعداد (درصد)

سؤاالت
هرگز

گاهی اوقات

نیمی از مواقع

بیشتر مواقع

همیشه

استفاده از کاله نقاب دار

(36 )%15/7

(71)%30/9

(62)%27

(48)%20/9

(13)%7/5

استفاده از کرم ضد افتاب

(21)%9/1

(52)%22/6

(35)%15/2

(72)%31/3

(50)%21/7

استفاده از دستکش

(48)%20/9

(82)%35/7

(54)%23/5

(35)%15/2

(11)%4/8

(102 )%44/3

(57 )%24/8

(36 )%15/7

(24)%10/4

(11)%4/8

پوشیدن لباسهایی که قسمت بیشتری از بدن
را میپوشاند.

(12 )%5/2

(69)%30

(46)%20

(39)%17

(64)%27/8

کار کردن در ساعات اولیه صبح و بعد ظهر

(10)%4/3

(47)%20/4

(69)%30

(68)%29/6

(36)%15/7

مراجعه به پزشک در صورت مشاهده عالئم
مشکوک

(10)%4/3

(35 )%15/2

(69 )%30

(76)%33

(40)%17/4

(7)%3

(41)%7/8

(71)%30/9

(72)%31/3

(39)%17

استفاده از عینک آفتابی

کمتر قرار گرفتن در معرض نور خورشید

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

t

p

6/855

0/001

-2/491

0/013
0/013

مقدار ثابت

19/948

2/910

شدت درک شده

-0/477

0/191

-0/157

ترس

0/257

0/103

0/150

2/500

هزینه درک شده

-0/182

0/078

-0/164

-2/328

0/021

انگیزش

0/298

0/103

0/211

-2/889

0/004
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بحث
نتایــج مطالعــه نشــان داد ،زنانــی کــه همیشــه بــه ترتیــب از عینــک
آفتابــی ،لبــاس پوشــیده هنــگام کار کشــاورزی ،دســتکش ،کــرم
ضــد آفتــاب و کاله نقــاب دار اســتفاده میکننــد ،درصــد متوســط
و رو بــه پایینــی از ایــن رفتارهــا را انجــام میدهنــد کــه در برابــر
پیشــگیری از ســرطان پوســت بــه علــت تابــش نــور خورشــید
محافظــت چندانــی از آنهــا صــورت نمیگیــرد .ایــن مــوارد بــی
میلــی ایــن افــراد را نســبت بــه انجــام رفتــار محافظــت کننــده
از خطــر مربوطــه را نشــان میدهــد .در مطالعــهای کــه توســط
باقیانــی مقــدم و همــکاران ( )2011صــورت گرفــت ،نیــز بیشــترین
وســیله پیشــگیری مــورد اســتفاده در دانــش آمــوزان کــرم ضــد
آفتــاب بــود [ .]23مطالعــه نبــی زاده و همــکاران ( )2010شــیوع
رفتارهــای پیشــگیری کننــده از ســرطان پوســت را بررســی کــرد،
نتایــج نشــان داد کــه  %30افــراد اســتفاده از کــرم ضــد آفتــاب را
گــزارش دادهانــد [ .]8نتایــج هــر دو مطالعــه ذکــر شــده بــا نتایــج
مطالعــه حاضــر همخوانــی نداشــت .احتمــاالً ایــن تفــاوت میتوانــد
بــه علــت تفــاوت در جوامــع و انــدازه نمونــه هــر دو مطالعــه بــا
مطالعــه حاضــر باشــد.
در ایــن مطالعــه بیــن رفتارهــای پیشــگیری کننــده ســرطان
پوســت بــا ســازههای آســیب پذیــری درک شــده ،هزینــه درک
شــده ،پاســخ درک شــده و انگیــزش همبســتگی معکــوس و
معنــادار وجــود داشــت و همینطــور بیــن رفتارهــای پیشــگیری
کننــده افــراد مــورد مطالعــه و تــرس ،خودکارآمــدی همبســتگی
معنــی دار وجــود داشــت .نتایــج مطالعــه  Loweو همــکاران
( )2000بــا نتایــج مطالعــه حاضــر همخوانــی نداشــت [ .]24ایــن
اختــاف احتمــاالً بــه علــت تفــاوت در جامعههــای مــورد بررســی
در هــر دو مطالعــه میباشــد [ .]19امــا بــا نتایــج مطالعــه باقیانــی
مقــدم و همــکاران ( )2011کــه بیــن رفتارهــای پیشــگیری کننــده
ســرطان پوســت بــا حساســیت درک شــده ،شــدت درک شــده،
خودکارآمــدی ،کارآمــدی پاســخ همبســتگی مثبــت وجــود داشــت،
همخوانــی دارد [ .]23ایــن نتایــج نشــان میدهــد ،کــه هــر چــه
اعتقــاد و نگــرش فــرد بــه اینکــه میتوانــد رفتــار محافظــت کننــده
در برابــر تابــش خورشــید را انجــام دهــد بیشــتر باشــد ،قصــد بــرای
انجــام آن رفتــار نیــز بیشــتر میشــود .همچنیــن نتایــج مطالعــه
باقیانــی مقــدم و همــکاران ( )2010در یــزد نشــان داد کــه اعتقادات
در پیــش گویــی رفتارهــای مربــوط بــه پیشــگیری از نــور خورشــید
نقــش مهمــی دارنــد .در مطالعــه ســازههای تئــوری انگیــزش
محافظــت مجموعــاً  %62انگیــزش محافظــت در پیشــگیری را
پیــش گویــی میکردنــد [ .]25همینطــور بیــن ســازه انگیــزش
محافظــت درک شــده بــا ســازه رفتــار ،همبســتگی مثبــت و معنــی
دار وجــود دارد کــه نشــان دهنــده ایــن موضــوع میباشــد کــه
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هــر چقــدر شــدت انگیــزش محافظــت درک شــده زنــان روســتایی
در خصــوص پیشــگیری از ســرطان پوســت بیشــتر باشــد ،افــراد
انگیــرش محافظــت بیشــتری بــرای پیشــگیری از ســرطان پوســت
دارنــد ،کــه نتایــج بــه دســت آمــده بــا مطالعــه مروتــی شــریف
آبــاد و همــکاران ( )2009همخوانــی نــدارد [ .]26احتمــاالً دلیــل
ایــن اختــاف میتوانــد تفــاوت جوامــع مــورد مطالعــه در هــر دو
پژوهــش باشــد .بیــن شــدت درک شــده از ســرطان پوســت بــا
ســازه آســیب پذیــری درک شــده همبســتگی مثبــت وجــود دارد.
ایــن بــدان معنــی اســت کــه بــرای داشــتن درک خطــر بیشــتری
از خطــر ســرطان پوســت احتمــاالً نیــاز بــه آســیب پذیــری درک
شــده باالتــر از موضــوع میباشــند و ایــن ادراکات اثــر مطلوبــی بــر
درک خطــر ســرطان پوســت در افــراد خواهنــد داشــت.
همچنیــن در ایــن مطالعــه بیــن ســاعات کار زیــر آفتــاب و آســیب
پذیــری درک شــده ،هزینــه درک شــده و پــاداش درک شــده
همبســتگی مثبــت وجــود داشــت ،ایــن بــدان معنــی میباشــد
کــه بــا افزایــش ســاعات کار زیــر آفتــاب افــراد مزایــای مربــوط
بــه پیشــگیری از ســرطان پوســت و همینطــور شــدت خطــر را
بهتــر و بیشــتر درک کــرده و موضــوع پیشــگیری برایشــان بــا
اهمیــت تلقــی میگــردد [ .]27در مطالعــه بیــن ســابقه آفتــاب
ســوختگی افــراد مــورد مطالعــه و میانگیــن نمــره آســیب پذیــری،
خودکارآمــدی و پاســخ درک شــده ارتبــاط معنــی دار وجــود دارد.
ایــن موضــوع نشــان دهنــده ایــن میباشــد کــه بــا رخ دادن آفتــاب
ســوختگی بــرای زنــان روســتایی در موقعیتهــای بعــدی کــه در
معــرض آفتــاب قــرار میگیرنــد ،رفتارهــای پیشــگیری کننــده
مناســبتری اتخــاذ مینماینــد .همچنیــن در ایــن بررســی بیــن
میــزان تحصیــات افــراد بــا شــدت درک شــده و خــود کارآمــدی
درک شــده ،هزینــه درک شــده ،پاســخ درک شــده ارتبــاط معنــی
دار وجــود داشــت ،در مطالعــه  )2000( Helmesنیــز ایــن نتایــج
بــه دســت آمــده اســت [ .]28ایــن ارتبــاط معنــی دار نشــان دهنــده
ایــن موضــوع میباشــد کــه بــا بــاال رفتــن ســطح تحصیــات زنــان
روســتایی درک افــراد از اینکــه از وســائل حفاظــت کننــده میتوانــد
از ابتــاء بــه ســرطان پوســت کمــک نمایــد ،بیشــتر میشــود.
همینطــور بین ســن زنــان روســتایی و میانگیــن نمــره خودکارآمدی
درک شــده ،هزینــه درک شــده ،انگیــزش همبســتگی معنــی دار
وجــود داشــت ،ایــن موضــوع نشــان دهنــده ایــن میباشــد کــه
بــا افزایــش ســن بــه علــت مواجهــه بیشــتر زنــان روســتایی بــا
پیامدهــای ناشــی از نــور آفتــاب بیشــتر شــده و تجربیاتــی در ایــن
مــورد کســب مینماینــد ،بنابرایــن انگیــزش آنهــا و همچنیــن
خودکارآمــدی و هزینــه درک شــده بهتــری بــرای پیشــگیری از
ســرطان پوســت نشــان میدهنــد .نتایــج نشــان داد کــه ســازههای
ســازههای تئــوری انگیــزش محافظــت 0/50 ،درصــد واریانــس

کاویانی و همکاران
رفتــار انگیــزش محافظــت را پیــش گویــی کردنــد .و شــدت درک
شــده ( ،)ß = -0/157 ، P> 0/013تــرس (0/150 ، P> 0/013
=  ،)ßهزینــه درک شــده ( ،)ß = -0/164 ، P> 0/021انگیــزش
( )ß = 0/211 ، P> 0/004بــه طــور معنــاداری پیــش گویــی
کننــده رفتــار انگیــزش محافظــت میباشــند .کــه شــدت درک
شــده و هزینــه درک شــده تأثیــر معنــی داری و معکــوس بــر روی
رفتــار دارد و انگیــزش و تــرس اثــر مثبتــی و معنــاداری بــر روی
رفتــار دارد.
زنــان شــرکت کننــده در مطالعــه در مــورد خطــر ســرطان پوســت
عنــوان کردنــد کــه عمدهتریــن منابعــی کــه جهــت کســب
اطالعــات دربــاره خطــرات تابــش نــور خورشــید و ســرطان پوســت
اســتفاده کردهانــد از منابــع اطالعاتــی شــامل رادیــو (،)%13
تلویزیــون ( ،)%65/7مجلــه ( ،)%4/8کتــاب و کتابچــه (،)%4/3
پوســتر و پمفلــت ( ،)%0/9از خانــواده و آشــنایان ( )%0/04و
پزشــک یــا کارکنــان بهداشــتی درمانــی ( )%2/2بــوده اســت کــه
بیشــترین آموزشهــا از طریــق رادیــو و تلویزیــون  %87/7بــود،
ایــن درصورتــی اســت کــه در مطالعــه نقــش آموزشــی پزشــکان
یــا کارکنــان بهداشــتی درمانــی  %2/2بــود .زنــان روســتایی اگــر
چــه بــه ایــن موضــوع حســاس بــوده و از منابــع آموزشــی مختلــف
اســتفاده کــرده بودنــد ولــی در ایــن میــان نقــش نیروهــای پزشــکی
و بهداشــتی پایینتــر از رادیــو و تلویزیــون بــود ،بــه ایــن علــت
اســت کــه هنــوز نیروهــای پزشــکی و بهداشــتی نســبت بــه ایــن
موضــوع در مراقبتهــا و آموزشهــای خــود بــه ویــژه بهداشــت
زنــان روســتایی حساســیت ویــژه نداشــته و همچنیــن منابــع و
دســتورالعملهای آموزشــی مناســب و کافــی در اختیــار ندارنــد.
از محدودیتهــای ایــن مطالعــه خــود گــزارش دهــی بــودن
آن میباشــد .از مزایــای ایــن مطالعــه میــزان مشــارکت زنــان
روســتایی بــا توجــه بــه مشــغول بــودن آنهــا جهــت کارهــای
روزمــره خــود بــود ،در ایــن مطالعــه کــه  100درصــد گــزارش
گردیــد ،بــه نظــر میرســد بــاال بــودن مشــارکت زنــان روســتایی
بــا توجــه بــه عالقمنــدی آنهــا بــه پیشــگیری از ابتــاء بــه ســرطان
پوســت بــود و همچنیــن انجــام مطالعــه بــر روی زنــان روســتایی
هــم جــزء مزایــای مطالعــه میباشــد.

نتیجه گیری
در مطالعــه حاضــر کــه بــا هــدف تعییــن نقــش عوامــل پیشــگیری
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
بــه ســرطان پوســت نمیباشــند و همچنیــن اطالعــات خــود را از
منابــع علمــی بــه خوبــی کســب نمیکننــد .بــه نظــر میرســد در
برنامههــای مداخلــهای و پیشــگیری کننــده بایــد بــه طــور کامــل
علــل ایجــاد کننــده ســرطان پوســت و راههــای پیشــگیری از آن را
تشــخیص دهنــد و بــه زنــان روســتایی آمــوزش دهنــد تــا از بــروز
آســیبهای نامطلــوب بــه پوستشــان و جبــران ناپذیــر پیشــگیری
بــه عمــل آورنــد .بــا توجــه بــه تمایــل کمتــر جهــت اســتفاده از
وســائل محافظــت کننــده ،زمینههــا و علــل آنهــا در زنــان روســتایی
تشــخیص و رفــع گــردد ،کــه ایــن اقدامــات مســلماً نیــاز بــه آمــوزش
و ارتقــاء ســطح ســامت زنــان روســتایی دارد ،لــذا میتــوان در
راســتای ارتقــاء ســامت زنــان روســتایی بایــد آموزشهــای برنامــه
ریــزی شــده بــه جامعــه هــدف از جملــه مداخــات آموزشــی بــر
اســاس تئوریهــای آمــوزش بهداشــت و ارتقــاء ســامت مؤثــر
باشــد .نتایــج حاصلــه ،راهکارهــای مناســب و مؤثــر در زمینــه مــورد
بررســی را در اختیــار برنامــه ریــزان و مســئولین بهداشــتی بــه
منظــور طراحــی برنامههــای آموزشــی در ســطح وســیع قــرار دهــد.
تضاد منافع
هیچ گونه تضاد منافعی در این مطالعه وجود ندارد.
سپاسگزاری
ایــن نتایــج برگرفتــه از پایــان نامــه کارشناســی ارشــد آمــوزش و
ارتقــاء ســامت دانشــگاه علــوم پزشــکی اراک بــا کــد طــرح 2036
میباشــد .از تمامــی بانــوان شــرکت کننــده در مطالعــه و پرســنل
محتــرم مرکــز بهداشــت شهرســتان نهاونــد کــه در جمــع آوری
دادههــا محققیــن را یــاری رســاندند ،تشــکر و قدردانــی بــه عمــل
میآیــد.
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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 motivation of rural women to use protective equipment, is emphasized.

