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خالصه

رزان نسـبت بـه   کـات کشـاو  اشناخت ادر.شود میدر ایران و جهان محسوب  ها سرطانترین شایعسرطان پوست یکی از :مقدمه

لذا این مطالعه با هدف بررسـی وضـعیت ارزیـابی    .باشد مؤثردر طراحی مداخالت جهت پیشگیري از آن  تواند میسرطان پوست 

.تهدید نسبت به سرطان پوست در کشاورزان شهرستان چالدران انجام شده است

اي  گیـري تصـادفی چندمرحلـه    ایی بـه روش نمونـه  نفر از کشاورزان مناطق روسـت  238این مطالعه مقطعی، در:ها روشمواد و 

تئـوري انگیـزش حفاظـت اسـتفاده      يها براي گردآوري اطالعات از پرسشنامه روایی و پایایی شده مبتنی بر سازه.انتخاب شدند

و انحـراف   فراوانی، فراونی نسبی، میانگین(هاي آماري توصیفی  از آزمون با استفاده جهت تجزیه و تحلیل اطالعات.گردیده است

.انجام شد)طرفه آنالیز واریانس یک(و تحلیلی )معیار

بـین تهدیـد درك شـده بـا تحصـیالت      .سـال بـود   40/35±79/8کننـدگان   سـنی شـرکت  انحـراف معیـار  و  میانگین:ها یافته

)001/0p=( و ارزیابی تهدید با تحصیالت)042/0p=(حساسـیت درك  درصـد افـراد    04/50.داري مشاهده گردید ارتباط معنی

.درصد افراد، شدت درك شده باالیی نسبت به سرطان پوسـت داشـتند   5/15تنها .شده پائینی نسبت به سرطان پوست داشتند

ارزیابی وضـعیت  .هاي درونی و بیرونی باالیی نسبت به رفتارهاي ناسازگار با سرطان پوست داشتند درصد کشاورزان پاداش 1/23

.نفر قابل قبول هستند 99نفر مرزي و  26نفر در حالت غیرقابل قبول،  119تهدید کشاورزان نشان داد 

دانند لذا طراحی و اجراي  پذیر در برابر سرطان پوست نمی دهد که کشاورزان خود را آسیب نتایج مطالعه نشان می:گیري نتیجه

.رسد سازي کشاورزان در زمینه مورد نظر ضروري به نظر می مداخالت مناسب جهت آگاه

سرطان، پوست، کشاورزان، ایران، چالدران:هاي کلیدي واژه
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مقدمه

هـا  سـرطان حـوادث، وقلبـی عروقـی   هـاي  بیمـاري ازپس

بیششود میزدهتخمیند کهندارراومیرمرگآماربیشترین

ا تشخیص ب ها آنیک سوم  قابل پیشگیري و  ها آنیک سوماز

ــان زودرس  ــل درم ــروزه ســرطان پوســت از  .]1[باشــندقاب ام

انجـام شـده در    هاي بررسی.]2[است ها سرطاننوع  ترین شایع

اکثر کشورها حکایـت از شـیوع بـاالي سـرطان پوسـت دارد و      

ــزایش اســت  ــه روز در حــال اف ــان آن روز ب .]3[تعــداد مبتالی

7/32پوسـت بـه تنهـایی    هـاي  سرطاندهد میمطالعات نشان 

 علـت تـرین  شایع.]4[دهند میرا تشکیل  ها سرطاندرصد کل 

گـزارش شـده   سرطان پوست تماس مـداوم بـا نـور خورشـید     

مواجهـه بـیش از حـد بـا نـور خورشـید        ،در حقیقت.]5[است

نقـش را در بـروز    ترین مهمکه  شود میسوختگی آفتابموجب 

به  اجتناب از تماس با نور خورشید .]6-8[سرطان پوست دارد

بـر   تأثیرگـذار فـاکتور   UVدلیل کاهش مواجه افراد بـا اشـعه   

باعث کاهش  تواند میاست که از نظر تئوریکی  سوختگی آفتاب

تـرویج رفتارهـاي محافظـت     ،بنابراین.]8[سرطان پوست شود

.کننده در پیشگیري از سرطان پوست ضروري است

میزان بـروز   دهد میآمارهاي سازمان بهداشت جهانی نشان 

ــه  1985میلیــون مــورد در ســال  6/7ســرطان پوســت از   9ب

میلیـون مـورد در سـال     5/10و  1995میلیون مورد در سـال  

برآورد شده است میـزان بـروز   .افزایش پیدا کرده است  2000

میلیون مورد جدید در سـال خواهـد    20به  2020آن در سال 

را مریکا میزان بروز سرطان مالنوما آانجمن سرطان  .]9[رسید

 2004مورد و غیرمالنوما را یک میلیون مورد در سال  55100

 هـاي  گـزارش براساس موارد ثبت شـده   .]10[برآورد کرده بود

 تـرین  شـایع ، سـرطان پوسـت   1387سرطانی ایـران در سـال   

.مـورد در سـال بـوده اسـت     83/14سرطان در بین مردان بـا  

آذربایجـان اسـتان نتـایج ایـن گـزارش در    اساسبرهمچنین 

هـر صـد  درمورد248با بروزمرداندرپوستسرطانغربی،

.]11[استبودهشایعسرطاندومیننفرهزار

کشاورزان از جمله گروهایی هسـتند کـه بـه واسـطه نـوع       

لـذا  .گیرنـد  مـی شغلشان بیشتر در معرض نور خورشـید قـرار   

کننده در برابر نـور خورشـید در بـین    ایجاد رفتارهاي محافظت

تحقیقـات  .از افراد از اهمیت بـاالیی برخـوردار اسـت   این گروه 

خصـوص درکشـاورزان حکایت از آن دارد کـه ت گرفتهصور

اطالعیامحیطیآور زیانعواملبرابردرخودازحفاظتنحوه

نیسـتند حفـاظتی اقـدامات رعایـت بهیا پایبندودندارنکافی

ودانند یمخودشغلازجزئیرابیماريعالئممعموالًو]12[

ایجـاد   ها آنخللی در کار ونکردهپیشرفتبیماريکهزمانیتا

 شـده  انجـام مطالعـه   .]13[کننـد  نمـی مراجعـه پزشکبهنکند

 کشاورزاندرصد  3شان داد تنها و همکاران نSchenkeتوسط

از نــور خورشــید اســتفاده    کننــده محافظــتهــاي راز رفتا

.]14[کنند می

 تواننـد  میکه مداخالت تئوري محور اند دادهمطالعات نشان 

را در مواجهه بـا نـور    رفتارهایشانافراد را برانگیزاند تا نگرش و 

 کنند میبرخی از مطالعات پیشنهاد  .]15[خورشید تغییر دهند

.]16-17[که مداخالت باید داراي یک جـزء انگیزشـی باشـند   

ــت   ــزش محافظ ــوري انگی Protection(تئ Motivation

Theory( توسط  1975سال درRogers معرفی شد و از آن

پس به طور وسیعی به عنوان یک چارچوب بـراي پیشـگویی و   

ــده    ــه ش ــه بهداشــت پذیرفت ــوط ب ــاي مرب ــه در رفتاره مداخل

بر اسـاس ایـن تئـوري ارزیـابی تهدیـد، رفتارهـاي       .]18[است

و شـامل پـاداش از رفتارهـاي     کنـد  مـی ناسازگارانه را ارزیـابی  

دریافـت  .اسـت )پذیري آسیبشدت و (تهدید نادرست و درك 

ــاداش از رفتارهــاي نادرســت امکــان انتخــاب    هــاي واکــنشپ

 درك شـده  در حالی که تهدیـد ، دهد میناسازگارانه را افزایش 

-19[دهـد  مـی ناسازگارانه را کاهش هاي واکنشامکان انتخاب 

نظریـه انگیـزش محافظـت،     اسـاس بـر نـی کـه   ن معبدی.]20

از  کننـده  پیشـگیري در صـورتی رفتارهـاي    احتمـاالً کشاورزان

که معتقد باشد مستعد ابتال به  دهد میسرطان پوست را انجام 

و بیماري بـراي  )حساسیت درك شده(هستندسرطان پوست 

همچنـین  و )شـدت درك شـده  (جدي و خطرناك است  ها آن

.، کمتر باشدکنند مینادرست دریافت رفتارهاي که از ی پاداش

میت پیشگیري از سرطان پوست در کشاورزان با توجه به اه

کـه  ایـن و جهـت طراحـی مـداخالت    مـؤثر و شناسایی عوامل 

در خصـوص سـرطان پوسـت در کشـاورزان      اي مطالعهتاکنون 

ارزیـابی   هـدف بـا این مطالعـه  شهرستان چالدران انجام نشده، 

مناطق روسـتایی  سرطان پوست در کشاورزان  تهدید نسبت به
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در سـال   اقع در اسـتان آذربایجـان غربـی   شهرستان چالدران و

.اجرا گردیده است1394

ها روشمواد و 

تابستان سـال   در که باشد میمقطعیژوهش حاضر از نوع پ

اسـتان آذربایجـان    -بین کشاورزان شهرستان چالـدران  1394

بخشـی از یـک    کـه  این تحقیـق در .غربی صورت گرفته است

.کشاورزان شرکت داشتندنفر از  238، استاي مداخلهمطالعه 

تصادفیگیري نمونهروش مطالعه از  هاي نمونهبراي انتخاب 

هر ازکه در مرحله اولصورت بدین.استفاده شداي چندمرحله

در و  بهداشـت خانـه 2روسـتایی، بهداشـتی درمـانی  مراکـز 4

مطالعه با رجوع بـه پرونـده خانوارهـاي     هاي نمونه،مرحله دوم

پــس از انتخــاب .شـدند  انتخــابدفیتصــا طـور  بــهبهداشـتی 

ـ     ها پرسشنامهمطالعه،  هاي نمونه ددر افـرادي کـه باسـواد بودن

در افرادي که سواد خواندن و نوشـتن   و خودگزارشیصورت به

تکمیـل   بهداشـت  هـاي  خانـه در  ، به صورت مصـاحبه دنداشتن

به کشاورزان اطمینـان داده   ها پرسشنامهقبل از تکمیل .گردید

.محرمانه خواهد ماند نزد محققان، ها آنات شد که اطالع

بـه کـار    دائـم جنسـیت مـرد، اشـتغال    شـامل  ضوابط ورود

و رضـایت بـه شـرکت در     کشاورزي در فصول بهـار و تابسـتان  

دم تمایـل بـه شـرکت در مطالعـه     ع ،ضوابط خروج.بود مطالعه

.بود

پروتکل مطالعه حاضـر توسـط کمیتـه اخالقـی مسـتقر در      

مـورد بـازبینی و    93128شکی تبریـز بـا کـد    دانشگاه علوم پز

.تصویب قرار گرفت

کـه   اسـتاندارد  اي پرسشـنامه اطالعـات از   آوري جمـع براي 

ــر روي  و همکــاران Tazvalروایــی و پایــایی آن در مطالعــه  ب

ضـریب  .شده بـود، اسـتفاده گردیـد    تائید]21[کشاورزان ایالم

ت درك ، شد93/0آلفاکرونباخ براي سازه حساسیت درك شده 

بـراي سـنجش   .بود82/0درك شده  هاي پاداشو   72/0شده

شـامل سـن، بعـد خـانوار،     سـؤال 4متغیرهاي دموگرافیکی از

اسـتفاده   )ضعیف، متوسط، خوب(سطح سواد و وضعیت درآمد

حساسـیت درك شـده،    هـاي  مقیـاس گیري اندازهبراي .گردید

 8، 5درونی و بیرونی به ترتیـب   هاي پاداششدت درك شده و 

5مقیـاس نمـره دهـی، لیکـرت     .گردیـد  یطراحـ  سؤال12و

3=نظر بی، امتیاز 2=، مخالفمامتیاز 1=مخالفم کامالً(اي گزینه

محـدوده  .بود)امتیاز 5=، موافقمامتیاز 4=موافقم کامالً، امتیاز

نمره قابل کسب در حساسیت درك شده و شـدت درك شـده   

حساسـیت   دهنده نشاننمره باال.بود 40-8و25-5به ترتیب 

محـدوده نمـره   .باشـد  میو شدت باال نسبت به سرطان پوست 

نمـره بـاال بیـانگر    .بـود  60-12درونـی و بیرونـی    هـاي  پاداش

درونی و بیرونی باال نسبت بـه رفتارهـاي محافظـت     هاي پاداش

راد در سه سطح اف بندي تقسیمبراي .باشد مینشده از خورشید 

در.)21-22(چـارك اسـتفاده گردیـد   ال از پائین، متوسط و بـا 

بیشـتر   و کمتر در چـارك اول،  7اتحساسیت درك شده، نمر

قـرار  در چارك سوم  9چارك دوم و بیشتر از  9کمتر از  و7از

چـارك  در  و کمتر 18اتنمردر شدت درك شده نیز .گرفتند

در21چارك دوم و بیشـتر از   21کمتر از  و18بیشتر از اول،

و25اتدرونی و بیرونی، نمر هاي پاداشدر .ندچارك سوم بود

به ترتیـب بـه    30و بیشتر از  30و کمتر از  25کمتر، بیشتر از 

.عنوان چارك اول، دوم و سوم در نظر گرفته شدند

شـده و شـدت   شده از مجموع حساسـیت درك تهدید درك

مجموع (شده و ارزیابی تهدید از تفاضل تهدید درك شدهدرك

بهدرونی و بیرونی  هاي پاداشبا )درك شده حساسیت و شدت

قبول، مرزي و  غیرقابلسه صورت ارزیابی تهدید به .آمد دست

با توجه به محدوده نمـره ارزیـابی    .یدگردبندي سطحقبول قابل

 صــورت بــه، نمــرات مثبــت+)24تــا  -29(تهدیــد کشــاورزان 

درونی و بیرونی درك شـده   هاي پاداشنشانگر  غیرقابل قبول و

پایین بودن حساسیت و باال نسبت به رفتارهاي محافظت نشده 

و شدت درك شـده کشـاورزان نسـبت بـه سـرطان پوسـت، و       

 هـاي  پـاداش دهنـده  نشـان وقبول قابلبه صورت  نمرات منفی

درك شده پایین از انجام رفتـار محافظـت نشـده و بـاال بـودن      

کشـاورزان نسـبت بـه سـرطان     شـده  حساسیت و شـدت درك 

کشاورزانی که امتیازات تهدید درك شـده و  .]21[پوست است

بـه  )نمره صفر براي ارزیابی تهدیـد (برابر بود  ها آنهاي پاداش

.]21[عنوان افراد مرزي در نظر گرفته شدند

SPSSافـزار  نـرم وارد  هـا  دادهاطالعـات،  پس از گـردآوري  

فراوانــی، (و بــا اســتفاده از آمارهــاي توصــیفی شــد 21نســخه

آنـالیز واریـانس  (و آمارهـاي تحلیلـی   معیـار  انحرافمیانگین و

ـ .تجزیـه و تحلیـل گردیـد   )طرفـه  یک آنـالیز   هـاي  فـرض  یشپ

و انتخـاب تصـادفی    هـا  یـانس واربرابـري  (طرفـه  یـک واریانس 
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بـه عنـوان    05/0کمتر از اختالف.شد یدأیتبررسی و )ها نمونه

.ه بوددر نظر گرفته شدداري سطح معنی

ها یافته

تـا   20در این مطالعـه،   کننده شرکتنی کشاورزان دامنه س

40/35±74/8هـا  آنسـنی   انحراف معیـار  ±و میانگین  59

نفـر  35/3±37/1گـزارش شـده   بعد خانوارمیانگین .بودسال 

.بود

 بـا حصـیالت  ج مطالعـه نشـان داد کـه بـین وضـعیت ت     نتای

ــده   ــیت درك شـ ــده  )=002/0p(حساسـ ــدت درك شـ ، شـ

)001/0p<(وجود دارد اما بین سطح  داري معنیاري مارتباط آ

 داري معنـی درونـی و بیرونـی ارتبـاط     هاي پاداشتحصیالت و 

بـین وضـعیت درآمـد و حساسـیت     ).=864/0p(وجود نداشت

ــده )=096/0p(شـــدهدرك  و)=582/0p(، شـــدت درك شـ

 داري معنـی ارتبـاط  )=256/٠p(درونـی و بیرونـی    هاي پاداش

.وجود نداشت

درصد کشاورزان به  5/15درصد و  6/17که نتایج نشان داد 

ترتیب از حساسیت و شدت درك شده باال نسبت بـه سـرطان   

ــین    ــتند و همچن ــوردار هس ــت برخ ــان   7/30پوس ــد آن درص

درونی و بیرونی پائینی نسبت به رفتارهاي پرخطـر   هاي پاداش

بررسی نتایج ارزیابی تهدید کشـاورزان  .سرطان پوست داشتند

قـرار   قبـول  غیرقابـل صـد افـراد در مرحلـه    در 50نشان داد که 

آورده شـده   1نتایج به طـور خالصـه در جـدول شـماره     .دارند

.است

در کشاورزان شهرستان  درونی و بیرونی هاي شپادافراوانی و فراوانی نسبی  حساسیت درك شده، شدت درك شده و  -1جدول 

1394چالدران در سال 

نشان داد بین تحصیالت و  طرفه یکنتایج آنالیز واریانس 

و همچنین تحصیالت با ارزیابی )>001/0p(تهدید درك شده 

اما بین .وجود دارد داري معنیارتباط آماري )>04/0p(تهدید 

خانوار با تهدید درك شده و ارزیابی وضعیت درآمد و بعد 

و  2ول شماره اجد(نگردید  مشاهدهداري معنیتهدید رابطه 

3.(

متغیر

باالمتوسطپائین

)درصد(تعداد )درصد(تعداد )درصد(تعداد 

)6/17(42)9/31(76)4/50(120حساسیت درك شده

)5/15(37)0/58(138)5/26(63شدت درك شده

)1/23(55)2/46(110)7/30(73هاي درونی و بیرونیپاداش

ارزیابی تهدید

قبولقابلمرزيقبولغیرقابل

)درصد(تعداد )درصد(تعداد )درصد(تعداد 

119)0/50(26)9/10(99)1/39(
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1394در کشاورزان شهرستان چالدران در سال  بررسی ارتباط متغیرهاي دموگرافیکی با تهدید درك شده -2جدول 

متغیر
تهدید درك شده

*Pمقدار 

گین میان±انحراف معیار)درصد(تعداد

)سال(سن 

03/28±39/4)3/27(2965الی 20

681/0
72/27±18/4)9/39(3995الی 30

16/27±76/3)3/27(4965الی 40

02/28±18/5)5/5(13و بیشتر50

سطح تحصیالت

18/26±73/2)4/32(77سواد و ابتداییبی

001/0 45/28±57/4)8/37(90راهنمایی

29/28±56/4)8/29(71بیرستان و دیپلمد

وضعیت درآمد

40/27±59/3)1/39(93خوب

573/0 98/27±66/4)2/46(110متوسط

45/27±06/4)7/14(35ضعیف

بعد خانوار

91/27±26/4)4/82(196نفر3کمتر از 

145/0 45/26±14/3)2/9(22نفر5تا 3

60/26±07/4)4/8(20نفر5بیشتر از 

طرفه یکآنالیز واریانس *

1394در کشاورزان شهرستان چالدران در سال  بررسی ارتباط متغیرهاي دموگرافیکی با ارزیابی تهدید -3جدول 

متغیر
*Pمقدار ارزیابی تهدید

میانگین ±انحراف معیار

)سال(سن 

-62/0±2928/6الی 20

913/0
-19/0±3930/6الی 30

15/0±4949/5الی 40

07/0±38/8و بیشتر50

سطح تحصیالت

25/1±42/4سواد و ابتداییبی

042/0 -78/0±91/6راهنمایی

-02/1±62/6دبیرستان و دیپلم

وضعیت درآمد

63/0±60/5خوب

250/0 -59/0±93/6متوسط

-85/0±93/4ضعیف

بعد خانوار

-32/0±36/6نفر3کمتر از 

213/0 85/1±59/4نفر5تا 3

-25/1±57/5نفر5بیشتر از 

آنالیز واریانس یکطرفه*

 ســؤاالتکشــاورزان بــه  هــاي پاســخفراوانــی  4در جــدول 

کـه در ایـن    طـور  همان.حساسیت درك شده آورده شده است

از کشاورزان  کدام هیچشود یمجدول نشان داده شده، مشاهده 

 دانند نمیخود را به عنوان افراد در معرض خطر سرطان پوست 

درصد کشاورزان عنوان کرده بودنـد وضـعیت سـالمت     2/62و

ایـن  .خیلی خوب است و نگران ابتال به بیمـاري نیسـتند   ها آن

نتایج حاکی از پـایین بـودن حساسـیت کشـاورزان نسـبت بـه       

.باشد میسرطان پوست 

، شـدت درك شـده افـراد پـایین     4نتـایج جـدول    اساسبر

درصد افراد بر این بـاور بودنـد کـه     5/42مثال  طور به.باشد می

درصـد   7/48یـا   میرنـد  نمـی از طریق سرطان پوست  کس هیچ
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افراد نیز اعتقاد داشتند سرطان پوست چهره فـرد را ترسـناك   

.کند نمی

درونـی و   هاي شپاداکشاورزان به  هاي پاسخبررسی فراوانی 

رفتارهــاي  هــاي پــاداشکــه فراوانــی  دهــد مــیبیرونــی نشــان 

درصـد   71بـه طـور مثـال،   .باشـد  مـی محافظت نشده بیشـتر  

 هـا  آنکشاورزان گزارش کردند زمـانی کـه پوششـی روي سـر     

بیشــتري انجــام  تمرکــزوجــود نداشــته باشــد، کارشــان را بــا 

.دهند می

در کشاورزان شهرستان  ها پاداشحساسیت درك شده، شدت درك شده و  سؤاالتبه  اه پاسخفراوانی مطلق و نسبی  -4جدول 

1394چالدران در سال 

سازه
ها آیتم

موافقم کامالًموافقمنظري ندارممخالفممخالفم کامالً

)درصد(تعداد )درصد(تعداد )درصد(تعداد )درصد(تعداد)درصد(تعداد 

حساسیت درك 

شده

د دارد که در آینده به این امکان وجو

.سرطان پوست مبتال شوم
116)7/4869)0/29(32)4/13(14)9/5(7)9/2(

کنم من هم در معرض سرطان  احساس می

.پوست هستم
128)8/53(56)5/23(53)3/22(0)0/0(1)4/0(

با توجه به شغلم شانس ابتال به سرطان 

.پوست در من وجود دارد
95)9/39(115)3/48(28)8/11(0)0/0(0)0/0(

من پوست سالم و قوي دارم و امکان ندارد 

.به سرطان پوست مبتال شوم
0)0/0(6)5/2()1/7(1799)6/41(116)7/48(

وضعیت سالمت من خیلی خوب است و در 

مورد اینکه سرطان پوست بگیرم نگران 

.نیستم

0)0/0(5)1/2(19)0/8(66)7/27(148)2/62(

شدت درك شده

تواند باعث مرگ در فرد  سرطان پوست می

.شود
4)3/3(13)8/10(47)2/39(56)7/46(0)0/0(

تواند باعث از دست  سرطان پوست می

.رفتن شغل فرد شود
13)8/10(55)8/45(11)2/9(39)5/32(2)7/1(

ها  یرد، تا مدتاگر کسی سرطان پوست بگ

.شود درگیر مشکالت بیماري می
10)3/8(60)0/50(44)7/36(6)0/5(0)0/0(

هاي اقتصادي زیادي  سرطان پوست هزینه

.کند را بر خانواده تحمیل می
3)5/2(54)0/45(11)2/9(51)5/42(1)8/0(

)7/1(2)2/44(53)5/22(27)5/27(33)2/4(5.میرد کس از طریق سرطان پوست نمی هیچ

)0/0(0)0/0(0)3/38(46)2/29(35)5/32(39.شود سرطان پوست به آسانی درمان می

گیرند معموالً  افرادي که سرطان پوست می

.کنند ها را ترك می اطرافیانشان آن
59)2/49(55)8/45(6)0/5(0)0/0(0)0/0(

ي فرد را زشت و  چهره سرطان پوست

.کند ترسناك می
58)3/48(55)8/45(7)8/5(0)0/0(0)0/0(

ي ها پاداش

درونی و بیرونی

که زیر نور آفتاب هستم احساس  من وقتی

.خوبی دارم
16)7/6(12)0/5(75)5/31(123)7/51(12)0/5(

بخش  استراحت در زیر نور خورشید لذت

.است
20)4/8(94)4/5(11)6/4(98)2/4112)3/6(

هاي  در حین فعالیت وقتی از لباس

کنم احساس خیلی  کوتاه استفاده می آستین

.راحتی دارم

0)0/0(5)2/1(3)3/1(107)0/45(123)7/51(

کوتاه باعث  هاي آستین پوشیدن لباس

.شود پذیرش بیشتر اطرافیانم می
24)1/10(85)7/35(89)4/37(36)1/15(4)7/1(

شود احساس  وقتی که پوست بدنم تیره می

خوبی دارم چون به نظر من مردي که قوي 

.تر دارد و زحمتکش است پوستی تیره

15)3/6(54)7/22(85)7/35(50)0/21(34)3/14(
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کوتاه باعث  هاي آستین پوشیدن لباس

.شود بیشتر شدن اعتماد به نفسم می
30)6/12(16)7/6(130)6/54(54)7/22(8)4/3(

چفیه (حین فعالیت اگر روي سرم پوششی 

.شود نباشد تمرکزم بیشتر می)یا لچک
10)2/4(16)7/6(6)5/2(169)0/71(37)5/15(

چفیه (حین فعالیت اگر روي سرم پوششی 

.دهم نباشد کارم را بهتر انجام می)یا لچک
8)4/3(13)5/5(6)5/2(118)6/49(93)1/39(

چفیه (حین فعالیت اگر روي سرم پوششی 

.کنم نباشد احساس خنکی می)یا لچک
19)0/8(13)5/54(145)9/60(48)2/20(13)5/5(

وقفه  پسندند که بی مردم کشاورزانی را می

هاي کوتاه زیر نور  کنند و استراحت کار می

.آفتاب دارند

13)5/5(14)9/5(81)0/34(115)3/48(15)3/6(

وقفه  پسندند که بی مردم کشاورزانی را می

ها سر  هاي آن کنند و استراحت کار می

.زمین زیر نور آفتاب است

16)7/6(15)3/6(9)8/3(130)6/54(68)6/28(

هاي  کنم پوشیدن لباس فکر می

زیباتر به نظر  شود کوتاه باعث می آستین

.برسم

25)5/10(16)7/6(9)8/3(152)9/63(36)1/15(

بحث 

اطـالع از وضـعیت ارزیـابی    شناسایی نیازهـاي بهداشـتی و   

بـودن    پذیر آسیبوص سرطان پوست، تهدید کشاورزان در خص

میـر و بـار   در برابر این سرطان، اطالع از شـدت مـرگ و   ها آن

ــی، ا جتمــاعی ایــن ســرطان و کــاهش اقتصــادي، روحــی روان

درونـی و بیرونـی حاصـل از رفتارهـاي محافظـت       هـاي  پاداش

میر ناشـی از  نشده، نقش مهمی در پیشگیري و کاهش مرگ و

.]21[این سرطان ایفا کرده است

وGlanzبیشتر کشاورزان حاضر در این مطالعه و مطالعات 

ــاران Marlenga]23[همکـــــاران وCurtis]24[و همکـــ

در  پوسـت  بیان کردند که امکان ابتال به سرطان ]25[کارانهم

 پـذیري  آسـیب وجود ندارد و نتایج حاکی از پایین بـودن   ها آن

و بـا توجـه بـه آگـاهی     .کشاورزان نسبت به سرطان پوست بود

نسبت به خطرات ناشی از نـور آفتـاب و    کنندگان شرکتباالي 

داشـتند  سرطان پوست، تمایلی بـه فکـر کـردن در مـورد آن ن    

ایـن   کشـاورزان باور اکثـر   در مطالعات انجام شده و ]26،27[

داراي پوست سـالم و قـوي را    و بود که این سرطان افراد جوان

سـال و   50مبتال نخواهد کرد و فقط اختصاص به افـراد بـاالي   

.]26،28[مسن دارد

نشـان   ]25[و همکـاران Curtisنتایج این مطالعه و مطالعه

و مسـتعد   پذیر آسیبورزان به عنوان یک گروه که کشا دهد می

در برابر ایـن سـرطان، از حساسـیت کمتـري نسـبت بـه ایـن        

سرطان برخوردار هستند و موضـوعات دیگـر بهداشـتی ماننـد     

سیگار کشیدن و خوردن غـذاي سـالم در مقایسـه بـا موضـوع      

یکـی از  .باشـد  مـی سرطان پوست از اهمیت بیشتري برخوردار 

اسیت پائین کشاورزان نسـبت بـه سـرطان    دالیل احتمالی حس

افـراد در معـرض خطـر و    از  هـا  آنعدم آگاهی  تواند میپوست 

 قبلـی  هاي یافتههمچنین.این بیماري باشد ایجادکنندهعوامل 

یـک  در برابـر  که اینمبنی بر هر چه اعتقاد فرددهد مینشان 

)ســرطان پوســت و مضــرات نــور خورشــید(خطــر بهداشــتی 

قصـدش بـراي انجـام رفتـار      ،، بیشـتر باشـد  اسـت  پـذیر  آسیب

.]21[خواهد بوددر برابر سرطان پوست بیشتر  کننده محافظت

جهـت افـزایش    اي مداخلـه هرگونه برنامه  لذا طراحی و اجراي

توجه به حساسیت  و سرطان پوست کننده پیشگیريرفتارهاي 

.باشد میتأکیددرك شده مورد 

کـه شـدت درك شـده    نتایج این پژوهش بیانگر این اسـت  

بـا نتـایج   و  باشـد  میکشاورزان نسبت به سرطان پوست پایین 

که  اي مطالعهدر  .]29-27،32[باشد میمطالعات مشابه همسو 

ــط  ــاران Glanzتوس ــدین و   ]23[و همک ــاوایی روي وال در ه

 هـا  آنشـده  کارمندان مناطق تفریحی انجام گرفت شدت درك

سـت ایـن بـود کـه ایـن      از سـرطان پو  ها آنپایین بود و تصور 

تنهـا  مواجه بـا نـور آفتـاب،    و  شود میدرمان  راحتی بهبیماري 

اثرات نامطلوب فوري مانند سردرد، احساس خستگی، احساس 

 حاضـر مطالعه در .داردپیري پوست  و سوختگی آفتابضعف و 

شده، کشـاورزان  مربوط به سازه شدت درك سؤاالتیکی از در 

نتایج این  .شود نمیسانی درمان آ سرطان پوست بهبیان کردند 
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که نشـان از پـایین    ]24،25،33[قبلی مطالعه با نتایج مطالعات

، داشـت ودن این سرطان ب پذیر درمانشدت درك شده و بودن 

متناقض بودن این نتایج از دالیل احتمالی .همسو و مشابه نبود

بـاور کلـی افـراد    همچنین و کشاورزانعدم آگاهی  به توان می

اشـاره  یک بیمـاري العـالج هسـتند،    ها سرطانر اینکه مبنی ب

بیانگر این است کـه در منـاطقی کـه     حاضر نتایج مطالعه.کرد

مشخصی با اشعه نور خورشـید دارنـد و شـدت و    مواجههافراد 

بایـد   اند کردهحساسیت نسبت به سرطان پوست را کمتر درك 

ف توجه خاصی صورت پذیرد چرا که احتمال بروز انـواع مختلـ  

.سرطان پوست در آینده وجود دارد

هــاي پــاداشمربــوط بــه  ســؤاالتدر پاســخ کشــاورزان بــه 

از رفتارهاي ناسازگارانه، نتایج بیـانگر ایـن بـود کـه       شده کسب

میانگین و انحراف معیار پاداش از رفتارهـاي نادرسـت و انجـام    

سـرطان پوسـت در سـطح     کننـده  پیشـگیري ندادن رفتارهاي 

و بیش از نیمی از کشاورزان زیباتر به نظـر   متوسطی قرار دارد

، اسـتفاده  کوتـاه  آسـتین بـا لبـاس    کردنکارتر رسیدن، راحت

 عـدم  هـاي  علـت نکردن از کاله و تمرکـز بیشـتر داشـتن را از    

ایـن نتـایج بـا    .عنوان کردند کننده پیشگیرياستفاده از وسایل 

ــه ــاي یافت ــه  ه ــاران Tazvalمطالع ــه  ]21[و همک ــر ک روي ب

از  احتماالًاین امر .باشد میمشابه  ه بود،رزان صورت گرفتکشاو

که کشاورزان مورد بررسی اطالعـات کمـی    شود میآنجا ناشی 

بیشتر مطالعـات اخیـر    .در خصوص مضرات نور خورشید دارند

 کننـد  میاحساس  ها آمریکاییکه تعداد زیادي از  دهد مینشان 

و معتقدنـد کـه    سـازد  مـی تـر  سالمرا  ها آنبرنزه کردن، پوست 

.]33[شود میشدن پوست  تر جذابحمام آفتاب منجر به 

نشـان  داد  ]21[مطالعه حاضر و مطالعات مشـابه  هاي یافته

که وضعیت ارزیابی تهدید بیش از یک سوم کشـاورزان از نظـر   

قبـول  غیرقابـل و سـازگارانه   کننـده  محافظـت انجام رفتارهـاي  

ابی تهدیـد  حیطه ارزیـ  دانجام شمروري که  اساسبر.باشد می

بـوده   قبـول  غیرقابـل تی نیز پـایین و  در سایر رفتارهاي محافظ

و همکـاران بـراي ارتقـاء     Milneدر مطالعه  کهطورياست به 

ــاران Plotnikoff،]30[ورزش ــدنی  و همکـ ــت بـ روي فعالیـ

ایـن  .نتـایج مشـابهی گـزارش گردیـد    ]34[نوجوانان کانـادایی 

توجیـه کـرد کـه حساسـیت و      به این نحـو  توان میموضوع را 

شــدت افــراد در خصــوص مســتعد بــودن در برابــر خطــرات و 

درونـی و بیرونـی    هـاي  پـاداش پـایین و   ها آنعوارض ناشی از 

.باشد میناشی از انجام رفتارهاي ناسالم باال 

نتایج این مطالعه نشان داد با افزایش تحصیالت کشـاورزان،  

)فتارهـاي ناسـازگارانه  انجـام ر (میانگین نمـره ارزیـابی تهدیـد    

وBaghianimoghadamکه با نتایج مطالعـه   یابد میکاهش 

یعنـی  .مشـابه بـود  ]21[و همکـاران Tazvalو]35[همکاران

کشاورزانی که تحصیالت بـاالتري دارنـد ارزیـابی تهدیـد قابـل      

نسـبت بـه    هـا  آنقبولی دارند و حساسیت و شدت درك شـده  

نسـبت بـه    هـا  آنرك شـده  د هـاي  پاداشسرطان پوست باال و 

ایـن   .رفتارهاي محافظت نشده از سرطان پوست پـایین اسـت  

در زمینـه   یآموزشـ  هـاي  برنامـه اجراي لزوم دهنده نشاننتایج 

و  کشـاورزان درایـن سـرطان    جدي بـودن بودن و  پذیر آسیب

ــاهش  ــاداشک ــاي پ ــاورزان  ه ــی در کش ــی و درون ــه  یبیرون ک

تـا باعـث بهبـود     کنـد  مـی دارند را بیـان   تري پایینتحصیالت 

.شود ها آنوضعیت ارزیابی تهدید در 

اطالعـات   آوري جمـع ایـن مطالعـه    هـاي  محدودیتیکی از 

بود کـه ممکـن اسـت     گزارشیخودمربوط به رفتارها از طریق 

جهـت   تـري  بیشمطالعات .در ارزیابی نتایج، تورش ایجاد کند

بـه نظـر    الزم کشـاورزان  کننـده  محافظـت سنجش رفتارهـاي  

همچنین مطالعه حاضر فقط بـر روي کشـاورزان مـرد    .رسد یم

انجام شده است و براي مقایسـه تفـاوت جـنس در اسـتفاده از     

وسایل پیشگیري کننده سرطان پوست نیاز به تحقیق در ایـن  

 شـود  میپیشنهاد .باشد میزمینه در کشاورزان زن نیز ضروري 

درزمینهدر مطالعات آینده به مداخالت آموزشی در کشاورزان 

توجـه   مسئلهسرطان پوست توجه شود و همچنین باید به این 

در برابـر نـور خورشـید     کننـده  محافظـت داشت که رفتارهـاي  

کـه بـه روش    مؤثرنـد هنگامی در پیشگیري از سرطان پوسـت  

از دیگـر  .آغـاز شـود   تـر  پایینصحیح اعمال گردند و در سنین 

ی بـه  بـه عـدم دسترسـ    تـوان  مـی این مطالعـه   هاي محدودیت

.مقاالت به روز اشاره کرد

 تـوان  مـی ایـن مطالعـه    هاي یافتهاساسبر:گیري نتیجه

و شـدت درك شــده در   شـده  نتیجـه گرفـت حساسـیت درك   

درونــی و بیرونــی رفتارهــاي  هــاي پــاداشکشــاورزان پــائین و 

مداخله جهت  هاي برنامهلذا اجراي .باشد میحفاظت نشده باال 

صوص سرطان پوسـت و عـوارض و   در خ ها آنآگاهیباال بردن 
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و جوامع و پیشـگیري   ها خانوادهمنفی بیماري بر روي  تأثیرات

.رسد میاز سرطان پوست ضروري به نظر 

تعارض منافع

ــه تعارضــی توســط نویســندگان   ــژوهش هیچگون در ایــن پ

.گزارش نشده است

سهم نویسندگان

طراحی و اجراي پـژوهش، جمـع آوري داده   :دهاتوحید باباز

و تجزیه و تحلیل  نگارش مقاله:جعفر تزوال، و نگارش مقاله ها

اطمـه مـرادي و   ف، نگـارش مقالـه  :جـو  محمـد مـرادي  ، هاداده

نگارش مقاله و گزارش طرح :کتایون میرزائیان

تشکر و قدردانی

ــه    ــاتی مصــوب کمیت ــه از طــرح تحقیق ــه برگرفت ایــن مقال

 تحقیقات دانشجویی دانشکده بهداشت دانشگاه علـوم پزشـکی  

 نویسندگان مقاله مراتب تقدیر و تشـکر خـود را از  .تبریز است

دانشجویی دانشکده بهداشت و اعضاي محترم کمیته تحقیقات 

معاونت محترم تحقیقات و فناوري دانشگاه علوم پزشکی تبریز، 

 مسـئولین و نیـز   طـرح  هـاي  هزینـه تـأمین و  به دلیل تصویب

بـه دلیـل   محترم شبکه بهداشت و درمان شهرستان چالـدران 

 شـان دریـغ  بیهاي مساعدتمطالعه و انجامجهت صدور مجوز

طی اجـراي مطالعـه و کشـاورزان عزیـز بـه دلیـل شـرکت در        

.نمایند میمطالعه، اعالم 
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Introduction: Skin cancer is one of the most common cancers around the world as well as in Iran.

Identifying the farmers' perceptions about skin cancer might be effective in the design of

intervention programs for preventing it. Therefore, this study aimed to survey the threat appraisal to

skin cancer in the farmers of the Chaldoran County in Iran.

Materials & Methods: In this cross-sectional study, 238 subjects were selected from the farmers’

rural regions by multistage random sampling. To collect the data, a reliable and valid questionnaire

based on protection motivation theory structures was used. Descriptive statistics (frequency, relative

Frequency, mean and standard deviation) and analytical statistics (One Way ANOVA) was used to

analyze the date. The level of significance was considered less than 0.05.

Results: The mean ± standard deviation age of participants was 35.40±8.79 years old. A

statistically significant association between perceived threat with education level (p=0.001) and

threat appraisal with education (p=0.04) was observed (p<0.05). 50.04% of subjects had a low

threat appraisal to skin cancer. Perceived severity was high only in 15.5% of the individuals. 23.1%

of farmers had high extrinsic and intrinsic rewards to inconsistent behaviours of skin cancer. Threat

appraisal status of farmers showed that 119 people had unacceptable levels; 26 people had

borderline levels; and 99 people had acceptable level behaviours.

Conclusion: The findings of this study indicated that farmers did not consider themselves to be

vulnerable to skin cancer. Therefore, design and implementations of appropriate intervention

programs to inform the farmers seems essential in the relevant field.
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