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پیشگیري کننده از سرطان  آموزشی بر رفتارهايي ثیر مداخله أبررسی ت
 پوست در دانش آموزان دختر دبیرستانی شهر یزد بر مبناي تئوري

  انگیزش محافظت
  3محمد تقی نورباال - 1سید سعید مظلومی محمود آباد -  2سهیال محمدي -  1محمد حسین باقیانی مقدم

  چکیده        
نوجـوانی   ترین نوع سرطان در شهر یزد می باشد و دوران کودکی و پوست شایعسرطان  :زمینه و هدف

آن شدیم تا بـه   در این مطالعه بر. یک زمان مهم و ویژه براي پیشگیري از سرطان پوست در آینده است
پیشگیري کننده از سرطان پوست در دانـش آمـوزان دختـر     آموزشی بر رفتارهايي ثیر مداخله أبررسی ت

  .انگیزش محافظت بپردازیم شهر یزد بر مبناي تئوري دبیرستانی
دبیرستان دخترانه در دو گروه  4دانش آموز دختر از  360تجربی بر روي ي این مطالعه  :روش تحقیق

پرسشنامه اي مشـتمل بـر سـازه هـاي تئـوري انگیـزش       . انجام شد) نفر 180(و شاهد ) نفر 180(آزمون 
آموزشـی  ي ماه بعد از اجراي مداخلـه   2ه آزمون و شاهد، قبل و محافظت در دو مرحله توسط هر دو گرو

طرفـه، تـی    آنالیز واریانس یـک  آماري آزمون هايو  SPSSداده ها توسط نرم افزار آماري . تکمیل شد
پیرسون و آنالیز رگرسیون مورد تجزیه و تحلیـل   خطی ضریب همبستگیاسکوئر،  يکامستقل و زوجی، 

  . قرار گرفت
آموزشی بـا  ي گروه آزمون بین میانگین نمرات تمام متغیرهاي مورد مطالعه قبل از مداخله  در :یافته ها

اخـتالف   شـاهد در حـالی کـه در گـروه    . )=001/0p( دو ماه بعد از آموزش اختالف معنی دار وجـود دارد 
غیرهـا  اختالف تمامی مت یآموزشي بعد از مداخله  ).<05/0p( داري از لحاظ آماري دیده نشده است معنی

  ).>05/0p(معنی دار شده است  یمورد بررسدر دو گروه 
در جهت تغییر  تئوري انگیزش محافظتبر اساس را اثر بخشی مداخله  ،نتایج این مطالعه: نتیجه گیري

  .دنگرش ها و رفتارهاي مربوط به خطر سرطان پوست حمایت می کن
  یزد ؛دانش آموزان ؛سرطان پوست ؛انگیزش محافظت :کلید واژه ها
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  مقدمه 
امروزه سرطان پوست شایع ترین نوع سـرطان هـا اسـت    

نجام شده در اکثـر کشـورها حکایـت از    و بررسی هاي ا) 2,1(
شیوع باالي سرطان پوست دارد و تعداد مبتالیـان آن روز بـه   

مطالعات نشان مـی دهنـد کـه    ) 3( روز در حال افزایش است
درصد کل سرطان هـا را   7/32سرطان هاي پوست به تنهایی 

در حال حاضر در استان یزد، مـرگ بـر    .)4( تشکیل می دهد
  سـومین علـت مـرگ و میـر بـه حسـاب       اثر کلیه سرطان ها 

می آید که از نظر درگیري عضوي، سرطان پوست شایع ترین 
  ).4( سرطان در استان یزد است

  علت اصلی سرطان پوست تمـاس مـداوم بـا نـور خورشـید      
نـور  ي می باشد و بیشترین مدت زمانی که فرد در معرض اشـعه  

بـا   .)5(سـالگی اسـت    20قبـل از سـن    ،خورشید قرار می گیرد
نـور خورشـید در طـول دوران    ي که تماس با اشعه  توجه به این

 .)6( کودکی و نوجوانی نقش مهمی در بروز سرطان پوسـت دارد 
جایی که کودکان و نوجوانان چندین ساعت در طول هفتـه   از آن

را در مدرسه می گذرانند که بعضی از سـاعات آن را بـه فعالیـت    
نـور خورشـید   ي  هایی در حیاط مدرسـه کـه در معـرض اشـعه    

مدارس یک جایگاه مناسب بـراي آمـوزش و    ،هستند می پردازند
نوجوانـان نسـبت    .)7( ایجاد الگوي رفتارهاي بهداشتیمی باشـند 

خصـوص در ایـام   ه هاي سنی مدت زمان بیشتري ب به بقیه گروه
 .)8( می گیرنـد  آخر هفته و تابستان در معرض نور خورشید قرار

ننده در برابـر نـور خورشـید در بـین     ایجاد رفتارهاي محافظت ک
گروه هاي سـنی مشـکل تـر    ي نوجوانان و جوانان نسبت به بقیه 

مطالعات زیادي نشان دادند که افـزایش آگـاهی از    .)9(می باشد 
خطرات سرطان پوست بویژه در نوجوانـان منجـر بـه بهبودهـاي     
  کوتــاه مــدت در رفتارهــاي پیشــگیري کننــده ســرطان پوســت  

ه مطالعـات نشـان داد   .)10(ر طوالنی مدت نـدارد  ثیأمی شود و ت
ند که مداخالت تئوري محور مـی تواننـد افـراد را برانگیزنـد تـا      ا

 نگرش و رفتارهایشان را در مواجهه با نور خورشـید تغییـر دهنـد   
مـداخالت بایـد   برخی از مطالعات پیشنهاد می کننـد کـه   . )11(

  ). 13,12(باشند  شیداراي یک جزء انگیز
توسـط راجـرز    1975در سال  1نگیزش محافظتتئوري ا

  معرفی شـد و از آن پـس بـه طـور وسـیعی بـه عنـوان یـک         
                                                 
1- Protection Motivation Theory 

چارچوب براي پیشگویی و مداخلـه در رفتارهـاي مربـوط بـه     
بـر اسـاس ایـن تئـوري     ). 14( بهداشت پذیرفته شـده اسـت  

ارزیابی تهدید، رفتارهـاي ناسـازگارانه را ارزیـابی مـی کنـد و      
شـدت و  (اي نادرسـت و درك تهدیـد   شامل پاداش از رفتاره

پـاداش از رفتارهـاي نادرسـت امکـان     . اسـت ) آسیب پـذیري 
انتخاب واکنش هـاي ناسـازگارانه را افـزایش مـی دهـد و در      
حالی که تهدید امکـان انتخـاب واکـنش هـاي ناسـازگارانه را      

ت درك یترس یک متغیر میانی بین حساسـ . کاهش می دهد
بنابراین اگر . دید می باشدشده، شدت درك شده و ارزیابی ته

ــد جــدي ســالمت    ــر یــک تهدی ــرد درك کنــد کــه در براب   ف
آسیب پذیر است سطح باالتري از ترس برانگیخته می شود و 

ــزه   ــه انگی ــگیري   ي در نتیج ــار پیش ــام رفت ــراي انج ــرد ب   ف
در . )16,15(افزایش می یابـد  ) رفتار محافظت کننده(کننده 

ـ   راي اولـین بـار جهـت    این مطالعه تئوري انگیزش محافظـت ب
آموزشی بر رفتارهاي پیشگیري کننـده  ي ثیر مداخله أتبررسی 

از سرطان پوست در دانش آموزان دختر دبیرستانی شهر یزد بر 
در ایـران مـورد اسـتفاده قـرار     مبناي تئوري انگیزش محافظت 

گرفت تا از نتایج مطالعه جهت تدوین برنامه هـاي آموزشـی بـا    
رفتارهـاي محافظـت    يراستاي ارتقا هاي مناسب در استراتژي

  .کننده در برابر نور خورشید استفاده شود
  

  روش تحقیق
دانــش آمــوز دختــر  360 ایــن مطالعــه تجربــی بــر روي
ــه . دبیرســتانی شــهر یــزد انجــام شــد  ــه گیــري ب روش نمون

بـدین ترتیــب کـه از بــین   . صـورت تصـادفی خوشــه اي بـود   
یــک و  يهــاي شــهر یــزد دو مدرســه از ناحیــه   دبیرســتان

دو بــه صــورت تصــادفی ســاده     ي دو مدرســه از ناحیــه   
مدرسـه گـروه آزمـون     2مدرسـه   4انتخاب شـد کـه از ایـن    

  . می باشد شاهدمدرسه گروه  2و 
و تـوان   درصـد  95تعداد نمونه با توجه به سطح اطمینان 

در هر  فرن 162 برابر با) d= )17 5/2و  =8s ،درصد 90آزمون 
احتمال ریـزش نمونـه هـا و عـدم      به جهت .دست آمده بگروه 

  . گروه در نظر گرفته شدهر براي نمونه  180تعداد  ،پاسخگویی
ــت   ــی بایس ــا م ــه ه ــتان  نمون ــی از دبیرس ــاي  در یک   ه

دولتی مشغول به تحصیل و به صـورت داوطلبانـه   ي دخترانه 
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جهت رعایـت اصـول اخالقـی از اداره    . نددشمی وارد مطالعه 
ز الزم دریافـت گردیـد و   پرورش اسـتان یـزد مجـو    آموزش و

 دانش آموزان نیز قبل از تکمیل پرسشنامه توجیه گردیدنـد و 
طرح جزء نمونه ها بـه   در صورت عدم تمایل براي شرکت در

  . حساب نمی آمدند که موردي جهت عدم شرکت نداشتیم
داده هاي مورد نیاز از طریق پرسشـنامه اي مشـتمل بـر    

ه سـازه هـاي تئـوري    االت مربوط بؤاطالعات دموگرافیک و س
حساسیت درك شده، شـدت درك شـده،   (انگیزش محافظت 

پاداش، ترس، انگیزش محافظت و رفتارهاي پیشگیري کننده 
روایی محتوي و صوري . جمع آوري گردید) سرطان پوست از

پرسشنامه زیر نظـر متخصـص پوسـت و متخصـص آمـوزش      
بـر   بررسی اولیهبهداشت بررسی گردید و پایایی آن با اجراي 

آلفـا در  ي دامنـه  (کرونبـاخ   ينمونه و محاسبه آلفـا  20روي 
و در کل حجـم نمونـه    62/0 -85/0مقدماتی بین ي مطالعه 

   .تأیید شد )66/0 -87/0بین 
ســؤال بــود کــه  39مــذکور مشــتمل بــر ي پرسشــنامه 

ــر در زمینــه     ــات مــورد نظ ــعیت متغیرهــاي  ي اطالع وض
 الت والدین، تحصیدموگرافیک شامل رشته و مقطع تحصیلی

االت مربـوط بـه   ؤ، سـ )سـؤال  5(و میزان درآمد خانوار در ماه 
بـر اسـاس   ) سـؤال  25(سازه هاي تئوري انگیزش محافظـت  

کننـدگی   ءمقیاس لیکرت تدوین و براي پیشگیري از اثر القـا 
بـا  . آن، تعدادي از عبارات داراي جهت گیري منفـی هسـتند  

مخالف  از کامالً(هر عبارت ي رتبه اي، نمره  5توجه به طیف 
ــامالً ــا ک ــق ت ــد  1-5از ) مواف ــه ش ــر گرفت ــاي . در نظ رفتاره

که امتیاز هر فرد ) سؤال9(سرطان پوست  پیشگیري کننده از
  ي نمـره  ي محدوه . مشخص گردید 0-12در این زمینه بین 

  حساسـیت درك شـده  : سازه هاي تئوري انگیـزش محافظـت  
 5، تـرس  20تا  4، پاداش 25تا  5، شدت درك شده 20تا  4
همچنـین  . مشخص گردید 35تا  7و انگیزش محافظت  25تا 

مجمــوع (ش از درك تهدیــد اارزیــابی تهدیــد از تفاضــل پــاد
ي دست آمد که حـد نمـره   ه ب) حساسیت و شدت درك شده

  . بود 25تا  5قابل اکتساب 
 ي پیشگیري کننـده  اول وضعیت رفتارهايي در مرحله 

نظر در دو گروه آزمون  سرطان پوست و سایر متغیرهاي مورد
اطالعـات ایـن مرحلـه بـا     . مورد بررسی قـرار گرفـت   شاهدو 

مــورد  5/11نســخه ي  SPSSاســتفاده از نــرم افــزار آمــاري 
 ي برنامه ،تجزیه و تحلیل قرار گرفت و بر اساس نتایج حاصل

آموزشی جهت گروه آزمون ي مداخله . مداخله اي تنظیم شد
ــه روشدقیقــه اي آمــوز 60شــامل یــک جلســه  هــاي  ش ب

ي ي آموزش مجموعه امحتو .سخنرانی و پرسش و پاسخ  بود
مطالبی بود که در رابطه بـا اهمیـت پوسـت، شـیوع سـرطان      

خورشـید،   پوست و عوامل خطر سرطان پوست، مضـرات نـور  
هاي صحیح اسـتفاده   روش هاي محافظت از نور خورشید، راه

ان از کرم ضد آفتاب و دیگر وسـایل پیشـگیري کننـده سـرط    
آموزشـی  ي جهت تعیین تـأثیر برنامـه    .پوست تهیه شده بود

زمـانی  ي پرسشنامه مجدداً توسط افراد بعد از گذشت فاصله 
دو ماه در هر دو گروه آزمـون و شـاهد توسـط افـراد تکمیـل      

پس از  تکمیل پرسشنامه ها، داده ها با استفاده  .)17(گردید 
 ون هــايآزمــو  5/11نســخه ي  SPSSآمــاري  از نــرم افــزار

 يکـا طرفه، تی مسـتقل و زوجـی،    آنالیز واریانس یک آماري
پیرسون و آنالیز رگرسـیون  خطی و ضریب همبستگی اسکوئر 

  .مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت
  

  یافته ها
دانش آموز دختر دبیرسـتانی شـهر    360در این پژوهش 

) دانـش آمـوز   180هر گـروه  ( شاهدیزد در دو گروه آزمون و 
نفر از دانش آموزان در مقطع  117. ه قرار گرفتندمورد مطالع

نفـر از دانـش آمـوزان در     118نفر در مقطع دوم و  125اول، 
ــد   ــوم بودن ــیلی س ــع تحص ــادر   . مقط ــیالت م ــزان تحص   می

درصد دیپلم و  2/24 درصد زیر دیپلم، 4/72دانش آموزان در 
 6/58درصد تحصیالت دانشـگاهی و تحصـیالت پـدر در     4/3

درصد تحصـیالت   3/9درصد دیپلم و  1/32لم، درصد زیر دیپ
 میزان درآمد خانواده در اکثریت دانش آموزان. دانشگاهی بود

 يآزمـون کـا   .هزار تومان بـود  500تا  250درصد بین  2/54
  بــین دو گـروه مــورد بررســی از نظــر  اسـکوئر نشــان داد کــه  
، درآمـد  )p=090/0(تحصیلیي رشته متغیرهاي دموگرافیگ 

ــاوت  )p=451/0(و مقطــع تحصــیلی )p=107/0( خــانواده تف
دو گروه به  1و همسان سازي آماري معنی داري وجود نداشت
  . صورت مناسبی انجام شده است

                                                 
1- Matching 
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قبل از مداخلـه   رسونیپ خطی ضریب همبستگیآزمون 
رفتارهـاي پیشـگیري کننـده سـرطان      دادنشـان   یآموزشي 

حساسیت درك شده، شـدت درك شـده،    يسازه ها پوست با

و انگیزش محافظـت همبسـتگی مثبـت و بـا پـاداش از       ترس
همبسـتگی   01/0در سـطح  رفتارهاي نادرست و ارزیابی تهدید 

   ).1جدول ( منفی داشت

  تئوري انگیزش محافظت ياجزا خطی ماتریس ضریب همبستگی: 1جدول 

  7  6  5  4  3  2  1  سازه ها

              1  حساسیت
            1  465/0**  شدت درك شده

          1  - 138/0**  - 115/0**  پاداش
        1  600/0**  - 776/0**  - 742/0**  ارزیابی تهدید

      1  -052/0  177/0**  097/0  191/0**  ترس
    1  314/0**  - 447/0**  - 288/0**  317/0**  385/0**  انگیزش محافظت

  1  419/0**  177/0**  - 316/0**  - 182/0**  156/0**  323/0**  رفتار
   01/0 دار در سطح معنی**      

  
ــی       ــیون خط ــون رگرس ــق آزم ــزان طب ــدل  می ــار م  اعتب

ــار   ــگویی رفت ــپیش ــیله ه ب ــیت   ي وس ــاي حساس ــازه ه   س
ــده،   ــده، شــدت درك ش ــاداش، درك ش ــزش پ ــرس و انگی ت

بــود کــه در ایــن میــان نقــش  58/0محافظــت بــا همــدیگر 
ــده   ــیت درك شــ ــایر  ) β=332/0(حساســ ــیش از ســ   بــ

  .)2جدول (متغیرها بود 
  گرسیون سازه هاي تئوري در پیشگویی رفتارشاخص هاي آنالیز ر: 2جدول 

  متغیر وابسته p R2مقدار   استاندارد شدهي بتا  متغیرهاي مستقل
332/0  حساسیت درك شده  000/0  

  رفتار  58/0

079/0  شدت درك شده  058/0  

-019/0 پاداش  505/0  

035/0  ترس  234/0  

231/0  انگیزش محافظت  000/0  

 
ــددیافتــه هــا نشــان       ــه   ادن ي کــه قبــل از انجــام مداخل

آموزشی تمـامی سـازه هـاي مـورد بررسـی حساسـیت درك       
ــرس   ــاداش، تـ ــده، پـ ــدت درك شـ ــده، شـ ــزش و شـ انگیـ

ــون  از وضــعیت یکســا ،محافظــت ــد و آزم نی برخــوردار بودن
خــتالف معنــی داري را بــین دو گــروه اري تــی مســتقل آمــا

ر بعـد از مداخلـه بـا تغییراتـی کـه د     ). <05/0p(نشان نـداد  
اثر مداخله به وجـود آمـده اسـت، اخـتالف تمـامی متغیرهـا       
ــوارد     ــامی م ــه در تم ــت ک ــده اس ــی دار ش ــروه معن در دو گ
ــروه     ــر از گ ــوب ت ــون مطل ــروه آزم ــا در گ ــعیت متغیره وض

  .)3جدول (شاهد بود 

Archive of SID

www.SID.ir

www.SID.ir


 1390؛ بهار سال 1؛ شماره ي17دوره ي           افق دانش؛ فصلنامه ي دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی گناباد     

31 

نمرات سازه ها قبل و ي مقایسه سازه هاي تئوري انگیزش محافظت در دو گروه آزمون و شاهد قبل و بعد از مداخله و ي مقایسه  :3جدول 
  بعد از مداخله در هر دو گروه

 متغیر  گروه   پیش آزمون پس آزمون pمقدار 

001/0  
109/0  

9/2±85/15  
08/2±25/13 

000/0  

59/3±77/12 
21/3±11/13 

339/0  

 آزمون
  شاهد
 pمقدار 

  حساسیت درك شده

001/0  
465/0  

72/4±51/20  
93/3±98/17  

000/0  

06/4±71/17  
92/3±04/18  

437/0  

 آزمون
  شاهد
 pمقدار 

 شدت درك شده

001/0 
084/0  

55/3±85/8  
69/3±03/10  

002/0  

38/3±59/10 
69/3±86/9 

058/0  

  آزمون
  شاهد
 Pمقدار 

 پاداش

001/0 
566/0  

87/7±55/27-  
49/7±55/21-  

000/0  

89/7±81/19- 
49/7±22/20- 

083/0 

  آزمون
  شاهد
 pمقدار 

  ارزیابی تهدید

041/0 
379/0  

11/3±98/17  
76/3±73/16  

006/0  

23/3±18/17  
69/3±94/16 

513/0 

  آزمون
  شاهد
  pمقدار 

  ترس

001/0 
103/0  

96/3±76/28  
14/4±96/26  

000/0  

98/3±11/27 
08/4±05/27 

891/0 

  آزمون
  شاهد
  pمقدار 

  انگیزش محافظت

001/0 
090/0  

64/2±47/6  
94/1±08/3  

000/0  

82/1±92/3 
02/2±04/4 

571/0 

  آزمون
  شاهد

  pدار مق
  رفتار

  
ــه          ــورد مطالع ــاي م ــار متغیره ــراف معی ــانگین و انح می

در گــروه آزمــون قبــل و دو مــاه بعــد از مداخلــه در جــدول  
نشـان  تـی زوجـی    و آزمـون آمـاري   نشان داده شده اسـت  3

ــه ــرات تمــام متغیرهــاي مــورد       داد ک بــین میــانگین نم
ــه    ــل از مداخل ــه قب ــد از   ي مطالع ــاه بع ــا دو م ــی ب آموزش

ــو ــود دارد آمـ ــی دار وجـ ــتالف معنـ در ). >05/0p( زش اخـ
ــروه  ــه در گ ــالی ک ــاهد ح ــاي   ش ــدام از متغیره ــیچ ک در ه

داري  مــورد بررســی قبــل و بعــد از مداخلــه اخــتالف معنــی 
  ).<05/0p(از لحاظ آماري دیده نشده است 

دانش آمـوزان از  ي استفاده نشان داد که  دو يآزمون کا
کرم ضد آفتاب، (وسایل محافظت کننده در برابر نور خورشید 

هـایی کـه قسـمت     عینک آفتابی، کـاله، دسـتکش و  لبـاس   
دو مـاه بعـد از مداخلـه در گـروه     ) بیشتري از بدن را بپوشاند

و ) 4جدول (بود  شاهدآزمون به طور معنی دار بیش از گروه 
د از آمـوزش از یکـی از   اکثریت دانش آموزان گروه آزمون بعـ 

  درصــد  2/2وســایل محافظــت اســتفاده مــی کردنــد و تنهــا  
  کدام از وسایل محافظت کننده اسـتفاده   دانش آموزان از هیچ

  .نمی کردند
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  در دو گروه مورد بررسی بعد از مداخلهتوزیع فراوانی مطلق و نسبی وسایل محافظت کننده ي مقایسه  :4دول ج

 سایل محافظت کنندهو
  درصد  تعداد  درصد  تعداد  آزموني نتیجه  شاهد  ونآزم

  020/0 45 76 9/68 124  کرم ضد آفتاب
  001/0 8/11 20 1/26 47  عینک آفتابی

  000/0 8/1 3 3/13 24  دستکش
  000/0 1/7 12 25 45  نقاب آفتاب گیر

  001/0  8/14  25  30  54  هاي محافظت کننده لباس
  000/0 5/22 38 2/2 4  کدام هیچ

  

  حثب
در این مطالعه سازه هاي حساسـیت درك شـده، شـدت    
ــدرت      ــت ق ــزش محافظ ــرس و انگی ــاداش، ت ــده، پ   درك ش
پیش بینی رفتار را داشتند که در این میان نقـش حساسـیت   

مالمـد و  ي در مطالعـه  . درك شده بیش از سایر متغیرها بود
ــاران  ــت   همک ــزش محافظ ــوري انگی ــاي تئ ــازه ه ــین س از ب

درك شده توانست رفتار استفاده از خودکارآمدي و حساسیت 
کــورنري و ي در مطالعــه ). 18( گوشــی را پــیش بینــی کنــد

نیز شدت درك شده از سرطان کولون و خودکارآمـدي   همکاران
درك شده پیش بینی کننده هـاي قـوي بـراي انجـام ورزش در     

نشـان داد  وارلت و همکـاران   نتایج مطالعات ).19( آینده بودند
و خودکارآمدي درك شده توانستند  که حساسیت درك شده

ایـن  فـوق  نتـایج  ). 20( رفتار انجام ورزش را پیش بینی کنند
مطلب را می رساند که هر چه اعتقاد فرد کـه در برابـر خطـر    

آسیب پذیر ) سرطان پوست و مضرات نور خورشید(بهداشتی 
است، بیشتر باشد قصدش براي انجام رفتار محافظـت کننـده   

 ي لذا در هـر گونـه برنامـه    .ید بیشتر استدر برابر نور خورش
سـرطان  ي مداخله جهت افزایش رفتارهاي پیشگیري کننده 
  کیــد قــرار أپوســت توجــه بــه حساســیت درك شــده مــورد ت

  .می گیرد
 ي یافته ها نشان می دهنـد کـه قبـل از انجـام مداخلـه     

آموزشی در دو گروه آزمون و شاهد تفاوت معنی داري میـان  
زش محافظـت وجـود   یـ ازه هاي تئوري انگسي میانگین نمره 

آموزشی عوامل مذکور به ي ندارد در حالی که بعد از مداخله 
طور معنی داري در گروه آزمون نسبت به گروه شاهد افزایش 

نیز نتایج نشـان داد  همکاران  و براین تیمطالعه ي . یافته اند
آموزشی بـین دو گـروه آزمـون و شـاهد     ي که بعد از مداخله 

  ).17(معنی دار وجود دارد  اختالف
ــانگین    ــه می ــه نشــان داد ک ــن مطالع ــایج ای ــین نت   همچن

سازه هاي تئوري انگیـزش محافظـت در گـروه آزمـون     ي نمره 
آموزشی نسبت بـه قبـل از مداخلـه بـه طـور      ي بعد از مداخله 

معنی داري در تمامی سـازه هـاي تئـوري انگیـزش محافظـت      
  ه شــاهد اخــتالف افــزایش معنــی دار نشــان داد ولــی در گــرو 

زش یـ معنی داري در میـانگین نمـرات سـازه هـاي تئـوري انگ     
کـه ایـن   . محافظت قبل و بعد از مداخله آموزشـی دیـده نشـد   

آموزشی می باشـد  ي ثر بودن مداخله ؤمي نتایج نشان دهنده 
و ) 21(بـن اف و همکـاران    که این یافته ها با نتـایج مطالعـات  

شـواهد اخیـر نشـان    . اردمطابقـت د ) 17(و همکاران  براین تی
دادند که ارزیابی تهدید توصیه هاي مربوط به تغییر اعتقادات و 

نتـایج مطالعـات   ). 13( رفتارهاي بهداشتی را تسهیل می کنند
در یک متـا آنـالیز بـر روي تئـوري انگیـزش      میالن و همکاران 

محافظت نشان داد که میانگین سازه هاي ارزیابی تهدید بعد از 
همچنـین  ). 14(طـور معنـی دار افـزایش یافـت     به ي مداخله 
ماموگرافی نشان داد کـه  ي در زمینه  بوار و همکاراني مطالعه 

در زنان گـروه آزمـون بعـد از مداخلـه حساسـیت درك شـده،       
 .)22(و رفتار به طور معنی دار افزایش یافت  انگیزش محافظت

نیز بعـد از مداخلـه حساسـیت     زي یر و همکاراني  در مطالعه
  . )23( رفتارهاي جنسی افزایش یافتي شده در زمینه  درك

  رفتارهـــاي ي حاضـــر میــانگین نمـــره  ي در مطالعــه  
محافظت کننده در برابر نور خورشید قبل از انجام مداخله در 
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امـا   .دو گروه آزمون و شاهد تفاوت معنی دار نشان نمی دهـد 
ــه  ــه شــکل  ي بعــد از انجــام مداخل ــن تفــاوت ب   آموزشــی ای

رفتار در ي همچنین میانگین نمره  .ي مشهود استمعنی دار
  گروه آزمون بعـد از مداخلـه نسـبت بـه قبـل از آن بـه طـور        

  نتــایج ایــن مطالعــه نشــان . معنــی دار افــزایش یافتــه اســت
ثر بودن این تئوري در افـزایش محافظـت از نـور    ؤمي دهنده 

  .خورشید در گروه مورد مطالعه بود
ه از تمام وسایل محافظت همچنین در این مطالعه استفاد

کرم ضد آفتاب، دستکش، کـاله  (کننده در برابر نور خورشید 
هایی که قسـمت بیشـتري از    نقاب دار، عینک آفتابی و لباس

در گروه آزمون بعد از مداخله نسبت به قبـل  ) بدن را بپوشاند
از آن و همچنین در مقایسه با گروه شاهد به طـور معنـی دار   

طوري که استفاده از کرم ضـد آفتـاب   ه ب. افزایش یافته است
درصـد افـزایش    9/68درصد بود که به  4/47در گروه آزمون 

ــه اي کــه توســطي در مطالعــه . یافــت ــی  مداخل ــراین ت و ب
تحت عنوان کـاهش ریسـک فاکتورهـاي سـرطان      همکارانش

نفـر از   61پوست بر اساس الگوي انگیزش محافظت بـر روي  
خود را جلوي آفتـاب برنـزه   دانشجویان روانشناسی که پوست 

کـه بعـد از مداخلـه     ، نتـایج نشـان داد  می کردند انجـام شـد  
ایـن کـار را انجـام نمـی دادنـد و      ) درصد 72(ها  اکثریت آن

مداخالت آموزشی منجر به افزایش محافظت از نور خورشـید  
همچنـین  ). 17(در دانش آمـوزان مـورد مداخلـه شـده بـود      

نـور خورشـید در دانـش    مطالعه اي تحت عنوان محافظـت از  
آموزان مقطع متوسطه بر اسـاس الگـوي انگیـزش محافظـت     

نتـایج نشـان داد    و انجام شـد  و همکارانشدمی ایر ام توسط 
  آموزشــی باعــث کــاهش آفتــاب ســوختگی در ي کــه برنامــه 

). 2( دانش آموزان مورد مداخله در مقایسه با گروه کنترل شد
که به بررسی آگاهی،  کودي آر و همکاراني  در نتایج مطالعه

ي بـاره   رفتار و نگـرش در دانشـجویان دانشـگاه اسـترالیا در    
  هفتـه   10سرطان پوسـت و ارزیـابی اثـر ارائـه فـیلم بعـد از       

  

پرداخت نشان داد که فیلم باعث افـزایش قصـد محافظـت در    
برابر سرطان پوست در افراد مورد مداخله در مقایسه با گـروه  

 ي آگاهی، قصد و رفتار رابطـه  موانع درك شده با. کنترل شد
  ). 24(معنی دار داشت 

یکی از محدودیت هاي این مطالعه جمـع آوري اطالعـات   
که ممکن است در  مربوط به رفتارها از طریق خود گزارشی بود

مطالعـات بیشـتري جهـت    . ارزیابی نتایج تورش ایجاد می کند
نظـر  ه سنجش رفتارهاي محافظت کننده دانش آمـوزان الزم بـ  

حاضـر فقـط بـر روي دانـش     ي چنـین مطالعـه    هـم . رسد می
تفـاوت جـنس   ي آموزان دختر انجام شده است و براي مقایسه 

در استفاده از وسایل پیشگیري کننده سرطان پوسـت نیـاز بـه    
   تحقیــق در ایــن زمینــه در دانــش آمــوزان پســر نیــز ضــروري

  .می باشد
  

  نتیجه گیري
اسـاس ارزیـابی   نتایج این مطالعه اثر بخشی مداخله بـر   

تهدید در جهت تغییر نگرش ها و رفتارهاي مربوط بـه خطـر   
سرطان پوست را حمایت می کند و این تئوري می تواند پایه 

  لـذا جهـت ارتقـاي     .و اساسی براي مداخالت آموزشـی باشـد  
نهایـت  در خورشـید و   رفتارهاي محافظت کننده در برابر نور

آموزشـی  ي نامـه  پیشگیري از سرطان پوست، به کارگیري بر
این مطالعه طراحی و به کار گرفته شده است به عنوان  که در

  .یک الگو توصیه و مورد تأکید قرار می گیرد
  

  تشکر و قدردانی
آمـوزش و پـرورش   ي وسیله از ریاست محتـرم اداره   بدین 
طـور مـدیران، ناظمـان و     اسـتان یـزد و همـین    2و  1ي ناحیه 

رادمنش، خلیلـی، بتـول امـام     يمعلمان دبیرستان هاي دخترانه 
حسینی و فاطمیه و همه دانش آموزان عزیز کـه در اجـراي ایـن    

  .می شودتشکر و قدردانی  ،همکاري نمودندما طرح با 
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 The Effect of Education Based on Protection–motivation 
Theory on Skin Cancer Preventive Practices Among Female 

High School Students in Yazd    
 Mohammad Hossein Baghianimoghadam1, Soheila Mohammadi2, Seyed Saeed Mazloomi 

Mahmoudabad1 and Mohammad Taghi Norbala3  
Abstract  
Background and Aim: Skin cancer is the most prevalent type of cancers in Yazd city. Childhood and 
adolescence are important times for preventing the skin cancers. The aim of this study is to survey the effect 
of education based on protection–motivation theory on skin cancer preventive practices among female high 
school students in Yazd.   
Materials and Methods: This was an experimental study. The participants were 360 female students from 
four high schools in Yazd city, Iran. They were divided into two groups (180 in case group and 180 in 
control group). A self–report questionnaire was used to assess the variables, threat appraisal at pretest and 
follow-up. The questionnaire was distributed before the intervention (pre-test) and following at a two-month 
interval. T-test, ANOVA, Chi-square, paired t-test, Pearson’s correlation coefficients were used to analyze 
the data. 

Results: There was a significant difference between the mean grade score of all of the variables in case 
group, in pre-test and follow up phases (p<0.05). No significant difference was seen between mean 
grade scores of variables in control group in pre-test and follow up phases (p>0.05). A significant difference 
was found between all the variables mentioned in the case and control groups in follow-up (p<0.05). 

Conclusion: The findings support the effectiveness of a PMT-based intervention to change the attitude and 
behavior associated with skin cancer risk. 

Keywords: Protection-motivation theory, skin cancer, students, Yazd  
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