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ABSTRACT

Background & objectives: Skin cancer is one of the most prevalent cancers in Iran and
worldwide. According to statistics, skin cancer is more prevalent in Ilam. The purpose of this
study was to predict the skin cancer and sunlight preventive behaviors in farmers of the Ilam
County by using the protection motivation theory in 2013.
Methods: In a cross-sectional study samples were collected by multistage random sampling
method. The required data was collected by a researcher-made questionnaire from 248
farmers in rural areas of Ilam city in May 2013. The questions were based on demographic
variables, protection motivation theory and skin cancer preventive behaviors. Data analysis
was done by descriptive and analytical statistics using SPSS software version 16 .
Results: Correlation coefficient showed that skin cancer preventive behaviors positively
correlated with perceived susceptibility, perceived severity, response efficacy, and self-
efficacy and negatively correlated with internal and external rewards and response costs. The
protection motivation theory structures predicted 73 percent of the variance for protection
motivation. Self-efficacy was the strongest predictor for motivation protection (β=0.420).
Protection motivation was predicted 77 percent of the variance for skin cancer preventive
behaviors.
Conclusion: According to the obtained results, protection motivation theory is an appropriate
framework for designing and implementation of educational interventions. Since, self-
efficacy was strongest predictor for motivation protection; therefore, use of this framework is
recommended for similar studies.
Keywords: Predictors of Skin Cancer; Protection Motivation Theory; Farmers.
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کننده از رفتارهاي پیشگیريتئوري انگیزش حفاظت در پیشگویی بررسی کارآیی
سرطان پوست و نور خورشید در کشاورزان شهرستان ایالم
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مقدمه
اکثـر کشـورهاي دنیـا در ردیـف     درسرطان پوست

ست. شیوع سرطان پوسـت در  ها اترین سرطانشایع
ایش بـوده بطـوري کـه بـه     ي اخیر رو به افـز هادهه

. اخـتالل در تقسـیم و   )1(درجه اپیدمی رسیده اسـت 

ها است و با ایز سلولی وجه مشخصه انواع سرطانتم
در بافـت  هـا توجه به آنکـه انـواع مختلفـی از سـلول    

شوند کـه هـر یـک از    افت میپوست و زیر پوست ی
توانند منشا ایجاد سرطان باشد، طیف وسیعی آنها می

ي رنگدانه سازهااپیدرمی، سلولءبا منشااز تومورها

چکیده
طبق آمارها در ایالم سرطان آید. میان به شماردر دنیا و ایرهاسرطان پوست یکی از شایع ترین سرطانو هدف: زمینه

سـرطان  ي رفتارهاي پیشـگیري کننـده از   هابررسی پیشگویی کننده. لذا این مطالعه با هدف پوست فراوانی بیشتري دارد
.صورت گرفت1392ایالم در سال پوست و نورخورشید در کشاورزان مناطق روستایی شهرستان

هـا بـه وسـیله    ی با روش نمونه گیري چنـد مرحلـه اي تصـادفی صـورت گرفـت. داده     مطالعه به شیوه مقطعروش کار: 
1392نفر از کشاورزان مناطق روستایی شهر ایالم در خرداد مـاه سـال   248پرسشنامه محقق ساخته جمع آوري و توسط 

رهاي پیشگیري کننده نظریه انگیزش محافظت و رفتامتغیرهاي دموگرافیکی،نامه مبتنی برتکمیل گردید. سئواالت پرسش
و آمار توصیفی و استنباطی انجام گرفت.SPSS-16ها با استفاده از نرم افزار از سرطان پوست بود. آنالیز داده

ي حساسـیت  هـا ضریب همبستگی پیرسون نشان داد که بین رفتارهاي محافظت کننده سرطان پوست بـا سـازه  :هایافته
ي پاسخ همبستگی هاو هزینههاخودکارآمدي، همبستگی مثبت و با پاداشدرك شده، شدت درك شده، کارآمدي پاسخ، 

بـود.  درصـد 73ي تئـوري انگیـزش حفاظـت   هـا سـازه منفی وجود داشت. میـزان پیشـگویی انگیـزش محافظـت توسـط      
ترین پیش بینی کننده انگیزش حفاظت بود. میزان پیشگویی رفتارهاي محافظت کننده بـه  قوي) β=685/0(خودکارآمدي

بود. درصد 77وسیله سازه انگیزش محافظت 
مطابق با نتایج، تئوري انگیزش حفاظـت بـه عنـوان یـک چـارجوب مناسـب در طراحـی و اجـراي مـداخالت          نتیجه گیري: 

استفاده از لذا.بودخودکارآمدي قویترین سازه تاثیرگذار در انگیزش حفاظت هاباشد. همچنین از بین سازهمیآموزشی
گردد.میراي مطالعات مشابه پیشنهاداین چارچوب ب

تئوري انگیزش حفاظت، کشاورزاني سرطان پوست،هاپیش گویی کنندهي کلیدي: هاواژه
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ي مو، غدد عرق و سـبابه،  ها)، فولیکولهامالنوسیت(
بافت همبندي، عروق خونی و لنفـاوي و چربـی زیـر    

بـر ).2(تواننـد در پوسـت ایجـاد شـوند    مـی جلدي
در ســال اسـاس گــزارش ســازمان جهـانی بهداشــت  

میلیون مورد جدیـد سـرطان در   6/7میالدي 1985
52ن تشخیص داده شده است که از ایـن تعـداد   جها

متعلق به کشورهاي در حال رشد بوده است. درصد
میلیـون مـورد، و در   9بـه  1995این تعداد در سال 

میلیـون مـورد و در سـال    5/10میالدي، 2000سال 
). 3(میلیــون مــورد خواهــد بــود20بــالغ بــر 2020

سرتاسـر درزدهتخمـین سازمان جهـانی بهداشـت  
نـوع خطرنـاکترین (مالنومـا مـورد 132000ان جه

علـت بـه نفر66000و داردپوست) وجودسرطان
دسـت ازراخـود جـان سـرطان، نـوع ایـن بـه ابتال

ها در حال کاهش هسـتند  میزان سرطان).3(اندداده
اما سرطان پوست با وجود قابل درمـان و پیشـگیري   

درصـد  3-5بودن در حال افزایش بوده و هـر سـاله   
ي هـا اساس گزارشبر).4(شودمیزان آن بیشتر می

، 1384يهـا کشوري ثبت مـوارد سـرطانی در سـال   
بیشــترین مــوارد ســرطان در مــردان  1387، 1386

، 51/16، 97/16مربوط به سرطان پوست به ترتیـب  
نتایج مطالعه اي در استان ایالم نشان ).5(بود83/14

به ترتیـب  داده که سرطان پوست در مردان و زنان 
در هر صد هزار نفر بیشترین میزان را 7/35و 59با 

اسـاس ثبـت   ). بـر 6(ها داشته استدر میان سرطان
کشوري موارد سرطانی مربوط بـه اسـتان ایـالم در    

ــب 87و 86هــاي ســال ــه ترتی ، 46/24در مــردان ب
بیشترین موارد سرطان را به خـود اختصـاص   06/24

دي در بروز سرطان عوامل خطر متعد).5(داده بود
پوست نقـش دارنـد کـه مهمتـرین آنهـا عبارتنـد از       

وراثـت و محـیط. همچنـین    مواجهه با نور خورشـید, 
باشـند,  مـی کننده ایـن سـرطان  دعواملی کـه مسـتع  

عبارتند از افراد داراي پوسـت سـفید و رنـگ چشـم     
هاي زیاد, سابقه خانوادگی, ضـعف  روشن, داشتن خال

).7(و زندگی در ارتفاعسیستم ایمنی, پرتودرمانی 

اکثـر درآفتابشدیدتابشبهتوجهباماکشوردر
دامـداران، کشـاورزان، فـراوان تماسوسالفصول

وآفتـاب اشـعه بـا وکـارگران سـاختمانی  مالحـان 
ولبـاس نظیـر ي مناسبهامحافظازنکردناستفاده

انتظـار شـیوع  بایـد بازمحیطدرکارموقعدرکاله
). اشعه مـاوراء  8(داشتراپوستيهاسرطانباالي

بنفش عامل بیشتر بـازال سـل کارسـینوما در انسـان     
) و در کسانی که بیشـتر در معـرض آفتـاب    3(است

).9(قرار دارند مانند کشاورزان شایع تر است
ترین محورهاي عمده در کنتـرل و پیشـگیري   از مهم

ــه جامعــه، گــروه در   بیمــاري، آمــوزش بهداشــت ب
گروهی کـه نقـش مهمـی در کنتـرل     معرض خطر یا
اند . مطالعات نشان داده)10(باشد، میبیماري دارند

تواننـد افـراد را بـر    مـی که مداخالت تئـوري محـور  
انگیزند تا نگرش و رفتارهایشان را در مواجهه با نـور  

ی کـه در  یهایکی از نظریه). 11(خورشید تغییر دهند
ــت      ــرطان پوس ــافظتی س ــاي مح ــوص رفتاره خص

ــ ــیاربردپرک ــت م ــزش محافظ ــه انگی ــد نظری 1باش

توسط راجرز معرفی شد 1975که در سال باشدمی
و از آن پس به طور وسیعی به عنوان یـک چـارچوب   
براي پیش بینی و مداخله در رفتارهـاي مربـوط بـه    

). این تئـوري از  12،13(بهداشت پذیرفته شده است
سازه حساسـیت درك شـده، شـدت درك شـده،     7

درونـی و بیرونـی، خودکارآمـدي درك    ي هاپاداش
سـخ و انگیـزش   ي پاسـخ، کارآمـدي پا  هاشده، هزینه

هر کدام در هاو این سازهحفاظت تشکیل شده است
دو فرآیند میانجی شناختی ارزیابی تهدید و ارزیـابی  

گیرد.میکنارآمدن قرار
رفتارهـاي ناسـازگارانه و عوامـل    2) ارزیابی تهدید1

یر شـدن در رفتارهـایی کـه بـه     موثر بر احتمال درگ
کند و شامل میطور بالقوه ناسالم هستند را بررسی

پاداشهاي درونی و بیرونی همراه با رفتارهاي ناسالم 
ــد مجمــوع حساســیت و شــدت درك (و درك تهدی

1 Protection Motivation Theory
2 Threat Appraisal
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شــده) اســت. پــاداش از رفتارهــاي نادرســت امکــان 
دهـد.  مـی ي ناسازگارانه را افزایشهاانتخاب واکنش
ــه ــالی ک ــنش در ح ــاب واک ــان انتخ ــد امک ــاتهدی ي ه

، . بـه عبـارتی  )14،15(دهـد میناسازگارانه را کاهش
در صورتی رفتارهاي پیشگیري کننده یک فرد احتماالً

دهد که معتقـد باشـد   میاز سرطان پوست را انجام
حساسیت درك (مستعد ابتال به سرطان پوست است

شــده) و بیمــاري بــراي او جــدي و خطرنــاك اســت
ي درونـی و  هارك شده) و به عالوه پاداششدت د(

درك شده کمتري از رفتارهاي موجـود کـه   بیرونی 
دهنـد داشـته   مـی خطر سرطان پوسـت را افـزایش  

باشد.
توانـایی مقابلـه و دفـع خطـر     1) ارزیابی کنارآمدن2

کند. افزایش ارزیابی کنـار  میتهدید شده را ارزیابی
تیجـه  آمدن باعث افزایش انگیزش محافظـت و در ن 

ــار  ــام رفت ــال انج ــزایش احتم ــیاف ــامل م ــود و ش ش
ــخ درك   ــدي پاسـ ــدي  کارآمـ ــده، خودکارآمـ شـ

ي پاسخ است. کارآمدي پاسـخ  هاشده و هزینهدرك
عبارتسـت از انتظــار شــخص از اینکــه پاســخ ســازگار 

و تواند تهدید را از بین ببرد.؛میمحافظت از خود)(
ننـده  رود که موثر بودن رفتار پیشگیري کمیانتظار

ــود    ــخ ش ــزایش پاس ــث اف ــده باع ــنهاد ش ). 14(پیش
خودکارآمدي اعتقاد فرد بـه اینکـه او توانـایی انجـام     
درست رفتارهاي سازگارانه و رفتارهاي توصیه شده 

سطح اطمینان از توانایی فرد براي به عهـده  (را دارد
گیــري رفتــار پیشــگیري کننــده توصــیه شــده و نیــز 

رود کـه  مـی . انتظـار اسـت) هاتوانایی غلبه بر هزینه
درك خودکارآمدي بـاال باعـث پاسـخ گـویی مثبـت      

ي پاسخ شـامل  ها). هزینه14،15(بیشتر در فرد شود
در بکارگماشتن رفتار پیشگیري کننده هامجموع سد

ي مـالی و غیـر   هـا هزینـه توصیه شده است و شامل 
وشش، نـاراحتی، دردسـر،   مالی مثل زمان، تالش و ک

فزایش هزینه در بـه کـار گـرفتن    باشد. امی...رنج و
ــاهش    ــث ک ــتی باع ــده بهداش ــیه ش ــاي توص رفتاره

1 Coping Appraisal

ــا  ــام رفتاره ــزش انج ــیانگی ــدم ــابی 15(باش ). ارزی
ــود      ــخ و خ ــدي پاس ــوع کارآم ــدن از مجم کنارآم

ي پاسخ بدستهاکارآمدي درك شده منهاي هزینه
کارآمـدي پاسـخ و   آیـد. بـدین ترتیـب افـزایش    می

باعــث پاســخي هــاخودکارآمــدي و کــاهش هزینــه
ــدن  ــابی کنارآم ــزایش ارزی ــیاف ــابراین  م ــود بن ش

کارآمــدي پاســخ و خــود کارآمــدي امکــان انتخــاب 
دهند در حالی که میي سازگارانه را افزایشهاپاسخ

ي سـازگارانه  هاهاي هزینه امکان انتخاب پاسخواکنش
بـازده دو فرآینـد میـانجی    ). 14(دهندمیرا کاهش

زش محافظت و رفتـار شناختی باعث شکل گیري انگی
ــی ــودم ــت    ). 16(ش ــزش محافظ ــه انگی ــراي اینک ب

خوانده شود، شدت درك شده و حساسیت درك راف
عــدم (هــاي پاســخ ناســازگارشــده بایــد بــر پــاداش

حفاظت از خود) غلبه کند و همچنین خود کارآمدي 
درك شده وکارآمـدي پاسـخ درك شـده بایـد بـر      

غلبـه  محافظـت از خـود)  (ي پاسـخ سـازگار  هاهزینه
کند. انگیزش محافظت به عنوان یـک متغیـر واسـطه    
اي بین مراحل ارزیابی تهدید، ارزیابی کنار آمـدن و  

باشدمیرفتار حفاظت کننده)(رفتار پیشگیري کننده
)17  .(

نظر به آسـیب پـذیري بـاالي کشـاورزان در برابـر      
سرطان پوست و نیز شیوع این مشکل در شهر ایـالم  

بـراي طراحـی، اجـرا، ارزشـیابی     و با توجـه بـه اینکـه   
هـاي  مداخالت آموزشی بررسی وضعیت اولیه از گام

باشد مطالعـه حاضـر بـا هـدف بررسـی      مینخستین
ي رفتارهـاي پیشـگیري کننـده از    هـا پیشگویی کننـده 

خورشید در کشاورزان منـاطق  سرطان پوست و نور
ــال   ــالم در س ــتان ای ــتایی شهرس ــورت 1392روس ص

ي حاصل از این تحقیق هایافتهگرفته است. امید است
بتواند زیـر بنـاي خـوبی بـراي مـداخالت آموزشـی       

مربوطه واقع شود.
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روش کار
و بـا  1تحلیلی به روش مقطعی-این مطالعه توصیفی

کننــدگی تئــوري انگیــزش بررســی پیشــگوییهــدف 
از سـرطان  حفاظت بـر رفتارهـاي پیشـگیري کننـده     

روسـتایی  نفر از کشاورزان مناطق248پوست، روي 
صـورت  1392شهرستان ایالم در خـرداد مـاه سـال    

بـا توجـه بـه تحقیقـات انجـام شـده در       گرفته است. 
) با در نظـر گـرفتن سـطح    4(ي مشابه قبلیهازمینه

تعداد =3dو =7s%90% و توان آزمون 95اطمینان 
248% تعــداد 10و بـا در نظـر گــرفتن ریـزش    228

صـادفی چنـد   نمونه مورد نیـاز بـود کـه بـه روش ت    
8مرحله اي انتخـاب شـدند. بـه ایـن صـورت کـه از       

مرکز بهداشتی درمانی روستایی تحت پوشش مرکز 
کـه بـا در نظـر گـرفتن هـر دو      (بهداشت شهر ایالم

مرکز در چهار طرف شمال، جنوب، شرق، غرب شهر 
بصـورت تصـادفی یـک مرکـز از دو     (مرکـز 4ایالم) 

ز مراکـز  مرکز) بصورت تصادفی انتخاب شد. سپس ا
انتخاب شـده بصـورت تصـادفی دو خانـه بهداشـت      

خانه بهداشت) شد که بـا رجـوع بـه    8جمعاً(انتخاب
پرونده خانوارها بصـورت تصـادفی کشـاورزانی کـه     
معیارهاي ورود به مطالعه را داشتند، مشخص شدند 

نفر کشاورز وارد مطالعه شدند. پس از 248که جمعاً
ضیح اهداف مطالعـه  د شرکت کننده و تواانتخاب افر

دهـی  به صورت خـودگزارش هابراي آنها پرسشنامه
ي بهداشت توسط بهورزان تکمیل گردید.هادر خانه

معیارهــاي ورود در ایــن مطالعــه عبــارت بودنــد از: 
جنسیت مرد، اشـتغال بـه کـار کشـاورزي در بهـار و      
ــتن    ــدایی، نداش ــواد ابت ــتن س ــداقل داش ــتان، ح تابس

خانواده آنها و عدم تمایل سرطان پوست در افراد و 
افراد به ادامه مشارکت و همچنین ابتال به بیماري به 

اي که فرد قادر به ادامه برنامه نباشد از جملـه  گونه
معیارهاي خروج این پژوهش در نظر گرفته شدند.

1 Cross-Sectional

پرسشنامه محقق ساخته و با هاابزار جمع آوري داده
ه مروري بـر متـون و ابـزار داخلـی و خـارجی آمـاد      
6گردید. روایی محتوا و صوري پرسشنامه زیر نظر 

نفر از متخصصان پوست و آموزش بهداشت بررسی 
نفر 10گردید. همچنین در خصوص روایی صوري از 

از کشاورزان منطقه استفاده گردیـد کـه در تحقیـق    
اصلی مشارکت نداشتند و پایایی آن با اجـراي طـرح   

ونباخ تاییـد  نمونه و محاسبه آلفا کر30پایلوت روي 
ــاس    ــراي مقی ــاخ ب ــا کرونب ــرایب آلف ــد. ض ــاش ي ه

کارآمــدي پاســخ درك شــده، خودکارآمــدي درك 
ي پاسخ، حساسیت درك شده، شـدت  هاشده، هزینه

ي درونی و بیرونـی و انگیـزش   هادرك شده، پاداش
و 78/0، 88/0، 89/0، 72/0، 92/0حفاظت به ترتیب 

محاسبه گردید. 70/0، 81/0
در مــورد ســوال62ر شــامل پرسشــنامه مــذکو 

ي تئـوري  هـا )، سـازه سوال4(متغیرهاي دموگرافیک
) و رفتارهـاي پیشـگیري   سوال54(انگیزش محافظت

) بود کـه اطالعـات   سوال4(کننده از سرطان پوست
مـــورد نظـــر از طریـــق آن جمـــع آوري گردیـــد. 

اساس مقیاس ي تئوري انگیزش محافظت برهاسازه
یري از اثر القـاء کننـدگی   لیکرت تدوین و براي پیشگ

ــی   ــري منف ــارات داراي جهــت گی ــدادي از عب آن، تع
هـر عبـارت  رتبه اي، نمره5با توجه به طیف بودند. 

در نظــر 1-5موافــق) از مخــالف تــا کــامالًاز کــامالً(
گرفته شد. همچنین بـراي انـدازه گیـري رفتارهـاي     
پیشگیري کننده از سرطان پوست نیز مقیاس لیکرت 

ــه ا5 ــتفاده   (1-5ي گزین ــه) اس ــا همیش ــز ت از هرگ
گردید. 

ي تئـوري  هـا تعداد سواالت و محـدوده نمـره سـازه   
انگیزش محافظت عبارت بودنـد از: حساسـیت درك   

، شـدت درك  5-25سوال بـا محـدوه نمـره    5شده 
12هـا ، پـاداش 7-35سوال با محدوده نمره 8شده 

5، خودکارآمـدي  12-60سوال بـا محـدوده نمـره    
7، کارآمـدي پاسـخ   5-25محـدوده نمـره   سوال بـا  

ي پاسـخ  هـا ، هزینـه 7-35سوال بـا محـدوده نمـره    
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، انگیزش محافظت 12-60سوال با محدوده نمره 12
و رفتارهــاي 4-20ســوال بــا محــدوده نمــره    4

ــا   ســوال و 4پیشــگیري کننــده از ســرطان پوســت ب
. 4-20محدوده نمره 

ه از و بـا اسـتفاد  SPSS-16فـزار  اتوسط نرم هاداده
آزمـون  (فراوانی و...) و آمار تحلیلـی (آمار توصیفی

، همبســـتگی پیرســـون، آنـــالیز ANOVAآمـــاري 
رگرسیون خطی)، مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. 
جهت رعایت اصول اخالقی از دانشگاه علـوم پزشـکی   
ایالم مجوزهاي الزم دریافت گردید و به کشـاورزان  

الزم توصیه گردید. نیز قبل از تکمیل پرسشنامه نکات 
مشارکت کلیه افراد در این پژوهش داوطلبانـه و بـا   

رضایت آگاهانه صورت گرفت.

هایافته
ــژوهش   ــن پ ــاطق  248در ای ــاورزان من ــر از کش نف

61/42±62/10روستایی شهر ایالم با میـانگین سـنی   
سال مورد مطالعه قرار گرفتنـد. بیشـترین فراوانـی    

) %9/58(سال30-49ي سنی هاسنی مربوط به گروه
نفـر 88بود. کشاورزان بـا مقطـع تحصـیلی ابتـدائی     

) باالترین فراوانی را به خود اختصاص دادنـد  5/35%(
)، %5/35(نفر داراي مدرك ابتدائی88به طوري که 

نفـر  5) و %5/33(نفر دیپلم83)، %29(نفر سیکل72
) بودند. میزان درآمـد  %2(داراي مدرك دانشگاهی

) %6/72(نفــر180اکثریــت کشــاورزان خــانواده در
نفر111متوسط و بعد خانوار در اکثریت کشاورزان 

.)1(جدول نفر بود7تا 5) بین 8/44%(
ــتفاده از آ  ــا اس ــه    ب ــه رابط ــانس یکطرف ــالیز واری ن

داري بین رفتارهاي پیشگیري کننده از سـرطان  معنی
بـه طـوري کـه    ،)=008/0p(پوست و سن دیده شد

50رها در افـراد گـروه سـنی بیشـتر از     میانگین رفتا
سال و کمتر از 49تا 30هاي سنی سال کمتر از گروه

ــود. بــین30 تحصــیالت و رفتــار نیــز رابطــه ســال ب
). در افــراد بــا p>001/0(داري وجــود داشــتمعنــی

تحصیالت بـاال، میـانگین رفتارهـاي محافظـت کننـده      
بیشتر بود. همچنین بین سـطح درآمـد و رفتارهـاي    

داري مشــاهده افظــت کننــده نیــز ارتبــاط معنــیمح
)، به طوري که در افراد با سـطح  p>001/0(گردید

میـانگین رفتارهـاي محفظـت کننـده     درآمد پـایین،  
طح درآمد بـاال  سي کمتر از افراد با دارمعنیطور به

بود. آنـالیز همبسـتگی پیرسـون نشـان داد کـه بـین       
رهـاي  ي تئوري انگیـزش حفاظـت و رفتا  هايهاسازه

ي وجـود دارد دارمعنـی محافظت کننـده همبسـتگی   
. رفتارهاي محافظت کننـده بـا حساسـیت   )1(جدول 

)، شدت درك شده >r ،001/0p=362/0(درك شده
)372/0r= ،001/0p<500/0()، کارآمــدي پاســخ=r ،

001/0p< 587/0()، خودکارآمــدي درك شــده=r ،
001/0p<771/0() و انگیزش حفاظت=r ،001/0p< (
ي دارد، در حـالی کـه بـا    دارمعنـی ستگی مستقیم همب

) =r ،015/0p=-154/0(ي درونی و بیرونیهاپاداش
) همبستگی >r ،001/0p=-544/0(ي پاسخهاو هزینه
).2جدول (ي وجود داشتدارمعنیمعکوس 

با استفاده از مدل رگرسـیون خطـی، خودکارآمـدي    
ي پاســخ هــادرك شــده، کارآمــدي پاســخ و هزینــه

انگیزش حفاظت بودند. دارمعنیي هاکنندهینیبپیش
درصد تغییرات انگیزش حفاظـت بـه وسـیله ایـن     76

گـذار  ي تاثیرهامدل قابل پیش بینی بود. از بین سازه
) =420/0β(در پیش بین، خودکارآمدي درك شـده 

). همچنـین  3جدول (ترین پیش بینی کننده بودقوي
)، =659/0β(ي تئوري انگیزش حفاظتهااز بین سازه

کننده رفتار بود. بینیفقط سازه انگیزش حفاظت پیش
درصـد تغییـرات   79این سازه قـادر بـه پـیش بینـی     

).4جدول (رفتاري در کشاورزان بود
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رابطه بین متغیرهاي دموگرافیکی با رفتارهاي پیشگیري کننده از سرطان پوست.1دول ج
يدارمعنیسطح Me±SDدرصدتعدادمتغیر

008/0p=

64/9±365/1495/1سال30کمتر از 
23/9±1469/5898/1سال30-49

59/8±666/2620/1سال50بیشتر از 

تحصیالت

85/8±885/3503/1ابتدایی

001/0<p
66/8±722926/1سیکل
01/10±835/3345/2دیپلم

20/11±5286/0تحصیالت دانشگاهی

بعد خانوار
26/9±522159/1نفر و کمتر4

755/0p= 04/9±1118/4447/1نفر5-7
16/9±853/3434/2نفر و بیشتر8

سطح درآمد
17/10±397/1590/1خوب

001/0<p 91/8±1806/7281/1متوسط
06/9±297/1138/1ضعیف

ي پیشگیري کننده از سرطان پوستي تئوري انگیزش حفاظت و رفتارهاهاهمبستگی بین سازه.2جدول 
دامنه نمرات ممکن12345678Me±SDمتغیر

25-78/115±170/4حساسیت درك شده
40-70/258±144/4**479/0شدت درك شده

ي درونی و هاپاداش
60-06/3612±164/6- 078/0- 112/0بیرونی

35-27/197±140/5**- 362/0**366/0**510/0کارآمدي پاسخ
خودکارآمدي درك 

25-83/125±192/2**699/0**- 188/0**430/0**581/0شده

60-10/4612±180/7**- 676/0**- 654/0**346/0**- 347/0**- 411/0ي پاسخهاهزینه
20-59/104±132/2- 0**/638**717/0**632/0**- 237/0**395/0**457/0انگیزش حفاظت

20-13/94±183/1**771/0**- 544/0**587/0**500/0*- 154/0**372/0**362/0رفتار
correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed)
correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed)

ي تئوري انگیزش حفاظتهاش حفاظت توسط سازهنتایج مدل رگرسیون خطی جهت پیش بینی انگیز.3جدول 
R2BSEBETAPمتغیر

76/0انگیزش حفاظت
003/0027/0007/0905/0حساسیت درك شده

040/026/0077/0118/0شدت درك شده
676/0- 016/0019/0- 007/0ي درونی و بیرونیهاپاداش

069/0028/0159/0016/0کارآمدي پاسخ
0334/0055/0420/0000/0خودکارآمدي درك شده

001/0- 019/00214/0- 064/0ي پاسخهاهزینه
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ي تئوري انگیزش حفاظتهانتایج مدل رگرسیون خطی جهت پیش بینی رفتارهاي پیشگیري کننده از سرطان پوست توسط سازه.4جدول 
R2BSEBETAPمتغیر

79/0سرطان پوسترفتارهاي پیشگیري کننده از 
548049/0659/0000/0انگیزش حفاظت

بحث
ي تئـوري  هـا این مطالعـه بـا هـدف پیشـگویی کننـده     

انگیـزش حفاظـت بـر رفتارهـاي پیشـگیري کننـده از       
ــور   ــت و ن ــرطان پوس ــاورزان  س ــید در کش خورش

شهرستان ایالم انجام شده است. مشابه بـا نتـایج ایـن    
در مطالعه خود بر روي کاران مطالعه، محمدي و هم

ـ  ) و مروتـی شـریف  18(موزانآدانش روي رآبـاد ب
) نیز در مطالعه خـود ارتبـاط   19(کشاورزان کازرون

ي بین سن و رفتارهـاي محافظـت کننـده از    دارمعنی
بـه طـوري کـه بـا     ،سرطان پوست گـزارش کردنـد  

افزایش سن انجام رفتارهاي محافظت کننده کـاهش 
ــی ــه م ــد. مطالع ــوویاب ــاران1ل ــر روي 20(و همک ) ب

آموزان استرالیایی نیز نشان داد کـه رفتارهـاي   دانش
د با افـزایش سـن کـاهش   یمحافظت کننده از خورش

مطالعـــه میـــانگین رفتارهـــاي یابـــد. در ایـــنمـــی
ي در دارمعنیکننده از نورخورشید به طور محافظت

با افراد داراي افراد با تحصیالت دانشکاهی در مقایسه
یلی دیپلم و سـیکل بیشـتر بـود. مروتـی     مدرك تحص

ــو) و 19(شــریفی راد و همکــاران و همکــاران2آزارل
) نیز در مطالعه خود به نتایج مشابهی دست پیـدا  21(

دهـد کـه بـا افـزایش     مـی نشـان هاکردند. این یافته
ــور   ــه عــوارض ن تحصــیالت، آگــاهی افــراد نســبت ب

شـود. براسـاس   مـی خورشید بر روي پوست بیشـتر 
این مطالعه، سطح درآمد یکی دیگـر از عوامـل   نتایج

موثر بر رفتارهاي محافظت کننده از نـور خورشـید   
به طوري کـه افـراد بـا سـطح درآمـد ضـعیف،       ،بود

میانگین رفتارهاي محافظت کننده کمتر بود. مطالعه 
انجام شده توسـط مروتـی شـریف آبـاد و همکـاران     

میزان ) گزارش کردند که در افراد با درآمد باال19(

1 Lowe
2 Azzarello

ــابی، کــاله اســتفاده از کــرم ضــ د آفتــاب، عینــک آفت
دار و مراجعه به پزشک هنگـام مشـاهده عالئـم    نقاب

ــه    ــایج مطالع ــت. نت ــتر اس ــکوك بیش ــنمش و 3رزنم
)، دواتی و همکـاران در  22(همکاران روي کشاورزان

) و مروتی شریفی آباد در کارگران کارخانه 23(زنان
باشـد  مـی مطالعه حاضر) مشابه با نتایج24(بافندگی

دهـد افـرادي کـه وضـعیت اقتصـادي      مـی که نشـان 
مطلوبی دارند، بیشتر از رفتارهاي محافظـت کننـده   

کنند. میاستفاده
در این مطالعه میـانگین رفتارهـاي محافظـت کننـده    

استفاده از کرم ضد آفتاب، کاله لبه دار، سایه بـان و  (
سط بود. لباس آستین بلند) در کشاورزان در حد متو

و آبـاد  مروتـی شـریف  میانگین رفتارهـا در مطالعـه   
در حد متوسـط بـه   بر روي کشاورزان) 19(همکاران

باال و در مطالعـه باقیـانی مقـدم و همکـاران در حـد      
متوسط به پائین گزارش شده است. متنـاقض بـودن   
این نتایج این سه مطالعه ممکن است به دلیل متفاوت 

طالعـه، متغیرهـاي   هـاي هـدف مـورد م   بودن گـروه 
مـورد بررســی و آگــاهی شـرکت کننــدگان در ایــن   

مطالعات باشد.
ســــتگی پیرســــون بــــین رفتارهــــاي نتــــایج همب

ي تئوري انگیـزش حفاظـت   هاننده و سازهکمحافظت
نشان داد که بین رفتار و حساسیت درك شده ارتباط 

دهد میي وجود دارد. این نتایج نشاندارمعنیمثبت 
د خود را در معرض خطـر ابـتال بـه    که هر چقدر افرا

سرطان پوست تلقی بکنند، احتمـال انجـام رفتارهـاي    
محافظت کننده در آنها بیتشر خواهد شد. مشـابه بـا   

ي این مطالعه، در مطالعه محمدي و همکارانهایافته
) نیـز همبسـتگی   25() و باقیانی مفدم و همکاران18(

3 Rosenman
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ك ي بـین رفتـار و حساسـیت در   دارمعنـی مستقیم و 
ي این مطالعه نشـان  هاشده گزارش شده است. یافته

داد که بین رفتارهاي محافظت کننده و شدت درك 
ي وجـود دارد. ایـن   دارمعنـی شده همبسـتگی مثبـت   

حاکی از آن است که هر جقدر افـراد نسـبت   هایافته
ي بیمــاري بــر روي خــود و هــاهزینــهبــه عواقــب و

انجــام خـانواده خـود آگـاهی داشــته باشـند، احتمـال     
یابـد.  مـی رفتارهاي محافظت کننده در آنها افزایش

)، افـرادي کـه   26(و همکـاران 1هالبراساس مطالعه 
ســابقه آفتــاب ســوختگی داشــتند، میــزان اســتفاده از 

ي محـافظ  هـا رفتارهاي محافظت مثل پوشیدن لباس
در آنها بیشتر بود. این نتـایج حـاکی از آن اسـت کـه     

نـور خورشـید آکـاهی    وقتی افراد نسبت به عوارض 
کننـد، بیشـتر از رفتارهـاي محافظـت کننـده      میپیدا

کننـد. بنـابراین در مـداخالت آموزشـی    مـی استفاده
توان از تجـارب افـرادي کـه دچـار عـوارض نـور       می

خورشید شدند براي افزایش شدت درك شده افراد 
استفاده کرد. 

ي درونی و بیرونی بـا رفتارهـاي محافظـت    هاپاداش
ي داشت که بـا نتـایج   دارمعنیبستگی منفی کننده هم

). 25،27(مطالعات مشابه انجام شده همخـوانی دارد 
و هـا و منفـی بـین پـاداش   دارمعنـی وجود همبستگی 

رفتارهاي محافظت کننده بدین معنی است کـه هـر  
ــاداش  ــدر پ ــاچق ــاي  ه ــی رفتاره ــی و بیرون ي درون

ــاي     ــام رفتاره ــال انج ــد، احتم ــتر باش ــازگار بیش ناس
ظت کننده کمتر خواهد شد. بنابراین با توجه به محاف
ي این مطالعـه و سـایر مطالعـات ذکـر شـده      هایافته

شـود کـه مـداخالت آموزشـی در زمینـه      مـی توصیه
مضرات رفتارهـاي ناسـازگار بـراي کشـاورزان اجـرا      

گردد. 
ــین     ــان داد ب ــه نش ــن مطالع ــایج ای ــه نت ــانطور ک هم

رابطـه  کارآمدي پاسخ و رفتارهاي محافظت کننـده  
بـه طـوري کـه بـا     ،مستقیمی وجود داشـت دارمعنی

ـ  ، میــانگین زایش میــانگین نمــرات کارآمــدي پاســخاف

1 Hall

ــزایش   ــز اف ــده نی ــت کنن ــاي محافظ ــرات رفتاره نم
د. به عبارتی هر جقدر اطمینان فرد به این کـه  بیامی

تواند تهدید را از بـین ببـرد، بیشـتر    میپاسخ سازگار
سـازگار از سـوي فـرد    باشد، احتمال انجام رفتارهاي 

ي هـا یابد. ایـن نتـایج مشـابه بـا یافتـه     مینیز افزایش
باشـد.  مـی )19() و مروتی شریفی آباد18(محمدي

بنــابراین در مــداخالت آموزشــی تاکیــد بــر کــارآیی 
ــین تهدیــدات  هــاپاســخ ي پیشــنهاد شــده جهــت از ب

باشد. میضروري
ي حاضــر بــین خودکارآمــدي و هــااســاس یافتــهبــر

ي دارمعنـی اي محافظت کننده رابطه مستقیم رفتاره
قدر افـراد  چدهنده این است هر نوجود دارد که نشا

ــایی  ــه توان ــاب ــوه ــاي  ي خ ــتفاده از رفتاره د در اس
کننده اطمینان داشته باشـند، احتمـال انجـام    محافظت

یابد. این نتایج با میرفتارهاي سازگار در آنها افزایش
ــوا  ــده همخـ ــام شـ ــابه انجـ ــات مشـ نی داردمطالعـ

). با توجه بـه نتـایج ایـن مطالعـه، افـزایش      18،25،28(
ي خـود جهـت اسـتفاده از    هااطمینان افراد به توانایی

رفتارهاي محافظت کننده از نور خورشـید ضـروري   
است. 

ــه  در ــین هزین ــژوهش ب ــن پ ــاای ــده و ه ي درك ش
رفتارهاي محافظت کننده از نور خورشید همبسـتگی  

ردید کـه نشـان دهنـده    ي مشاهده گدارمعنیمنفی 
ي هــاکــاهش رفتارهــاي ســازگار بــا افــزایش هزینــه

باشـد. نتـایج مطالعـه    مـی رفتارهاي محافظت کننده
) و 29(جـوزي و همکـاران  ،)18(محمدي و همکاران

ي ایـن پـژوهش   هـا )، از یافته30(و همکاران2آگورتو
ي رفتارهاي سازگارهاکنند. افزایش هزینهمیحمایت

نوان مانعی در برابر انجام آن باشند لذا تواند به عمی
ــزایش    ــا در اف ــع آنه ــاري و رف ــع رفت ــایی موان شناس

رفتارهاي سازگار ممکن است تاثیرگذار باشد. 
ــر ــی،   ب ــیون خط ــدل رگرس ــالیز م ــایج آن ــاس نت اس

بینـی  تئوري انگیزش حفاظت قادر به پـیش يهاسازه
درصد تغییـرات انگیـزش حفاظـت در کشـاورزان    76

2 Agurto
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مــدي پاســخ،  آ، کارهــااز بــین ســازه باشــد. مــی
ي پاســخ، هــاخودکارامــدي درك شــده و هزینــه  

انگیزش حفاظت بودنـد  دارمعنیي هاکنندهبینیپیش
، خودکارآمـدي  دارمعنیي هاکنندهبینیو از بین پیش

کننده انگیزش بینی) قویترین پیشβ=420(درك شده
) و 18(حفاظت بود. در مطالعه محمـدي و همکـاران  

)، خودکارآمـدي بـه عنـوان    31(و همکاران1کینزهاد
رفتـاري  مهمترین فاکتورهاي پیش بینی کننده قصـد 

بوده است که با نتایج این مطالعه همخوانی دارد. این 
دهــد کــه خودکارآمــدي بایــد در مــینتــایج نشــان

مداخالت آموزشی جهت افـزایش انگیـزش افـراد در    
اولویت قرار داده شود. 

الیز رگرسیون خطـی نشـان داد کـه    همچنین نتایج آن
ــه پــیش بینــی   درصــد 79انگیــزش حفاظــت قــادر ب

ــراد  ــاري در اف ــرات رفت ــیتغیی ــه م ــد. در مطالع باش
ــریفی ــاي  راد و هشـ ــوص رفتارهـ ــاران در خصـ مکـ
)، 32(روي دانش آموزانکننده از آنفلوآنزاپیشگیري

میزان پیشگویی رفتارهـاي محافظـت کننـده توسـط     
و در مطالعه باقیانی مقدم و درصد34سازه انگیزش 

ــت در    ــرطان پوســ ــوص ســ ــاران در خصــ همکــ
ــش ــوزاندان ــاي   25(آم ــگویی رفتاره ــزان پیش ) می

محافظت کننـده از سـرطان توسـط سـازه انگیـزش      
حاکی از این است هادرصد بود. این یافته41حفاظت 

تئوري انگیـزش محافظـت بـه عنـوان یـک چـارچوب       
ــرادمناســب در پیشــگویی رفتارهــاي ســازگار  در اف

شود که در مطالعات آتـی از  میباشد لذا پیشنهادمی
ــروه  ــوري در گ ــن تئ ــاای ــوعات ه ــی و موض ي جمعیت

مختلف بهداشتی دیگر نیز استفاده گردد.
ي این مطالعه مربـوط بـه ابـزار    هایکی از محدودیت

ــردآوري  ــورت    گـ ــه صـ ــه بـ ــود کـ ــات بـ اطالعـ
دهی اطالعـات جمـع آوري گردیـد. ایـن     خودگزارش

حوه جمع آوري اطالعات ممکن تحت تاثیر خلق نوع ن
قـرار گیـرد.   هـا و خوي افراد هنگام تکمیل پرسشنامه

ـ   مطالعه حاضر این بودمحدودیت دیگر  ر کـه فقـط ب

1 Hodgkins

و براي مقایسه تفاوت دروي کشاورزان مرد انجام ش
جنس در استفاده از وسایل پیشگیري کننـده سـرطان   

شـاورزان زن  پوست نیاز به تحقیق در این زمینه در ک
باشد.مینیز

نتیجه گیري
ي کارآمـدي  هادر این مطالعه مشخص شد که سازه

ي پاسـخ  هـا پاسخ، خودکارآمدي درك شده و هزینه
انگیزش حفاظت بودنـد  دارمعنیي هاکنندهبینیپیش

ــوي   ــدي قـ ــا خودکارآمـ ــین آنهـ ــه از بـ ــرین کـ تـ
بـود و سـازه انگیـزش حفاظـت نیـز      کننـده  بینیپیش
کننـده  رفتارهـاي پیشـگیري  دارمعنـی نده کنبینیپیش

نتـــایج ایـــن پـــژوهش رفتارهـــاي بـــود. براســـاس 
کننده با برخـی از متغیرهـاي دمـوگرافیکی    محافظت

ــاري      ــاط آم ــیالت ارتب ــد و تحص ــن، درآم ــل س مث
ي هـا شـود برنامـه  مـی لذا توصیه،ي داشتدارمعنی

کننـده از  وزشی جهت ارتقاء رفتارهـاي محافظـت  آم
شـده و تـا سـنین بـاال ادامـه یابـد.       سنین پائین آغـاز 

همچنین باید در افرادي کـه درآمـد ناکـافی دارنـد،     
رفتارهاي جایگزین ارزان و سازگار متناسب با درآمد 

همچنـین نتـایج ایـن    آنها شناسایی و پیشـنهاد گـردد.  
پژوهش حـاکی از آن اسـت کـه میـانگین رفتارهـاي      
محافظت کننده از نـور خورشـید در کشـاورزان در    

ــد ــد ح ــی باش ــوبی نم ــراي  ،مطل ــی و اج ــذا طراح ل
دهنده رفتارهاي محافظت کننده در ي ارتقاهابرنامه

باشد. در کل مطـابق  میاین قشر از جامعه ضرروري
با نتایج ایـن پـژوهش و سـایر مطالعـات ذکـر شـده،       
تئوري انگیـزش محافظـت بـه عنـوان یـک چـارچوب       

لـذا  ،باشـد میمناسب در پیشگویی رفتارهاي سازگار
گـردد از ایـن تئـوري، در مطالعـات آتـی      میپیشنهاد

جهت ارتقاء رفتارهاي سالمتی بیشتر استفاده گردد. 

تشکر و قدردانی
این مقاله برگفته از پایان نامه مصوب دانشـگاه علـوم   

ــماره    ــه ش ــتی ب ــهید بهش ــکی ش ــف/پ8991پزش /ال
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وســیله از معاونــت پژوهشــی باشــد. لــذا بــدینمــی
هید بهشتی به دلیـل تصـویب   دانشگاه علوم پزشکی ش

این طرح و همچنین زحمات کارکنان مراکز بهداشتی 
ي بهداشت تحـت  هادرمانی روستایی و بهورزان خانه

پوشش که در توزیع، جمـع آوري پرسشـنامه و تهیـه    
قـدردانی  ،را یاري و راهنمایی کردنـد محققینمقاله 
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