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مقاله پژوهشی:

تأثیر آموزش شیوه زندگی در ارتقای رفتارهای پیشگیری از سرطان پوست

زمینه و هدف تعــداد مبتالیان به سرطان پوست در سـطح جهـانی و بـه ویژه در ایران رو به افرایش است. با این حال، نوع سرطان به 
میزان بسیار زیادی از طریق رفتارهای حفاظتی قابل پیشگیری است. هدف از این مطالعه تعیین تأثیر آموزش شیوه زندگی در ارتقای 

رفتارهای پیشگیری از سرطان پوست در دانشجویان مامایی شهر ارومیه بود.
روش کار در این مطالعه نیمه تجربی 100 دانشجوی مامایی )50 نفر در گروه آزمایش و 50 نفر در گروه کنترل( وارد مطالعه شدند. 
نمونه های پژوهش با استفاده از روش نمونه گیری طبقه ای تصادفی انتخاب شدند. ابزار گردآوري داده ها پرسش نامه محقق ساخت بود. 
مداخله آموزشی طی سه جلسه 45 دقیقه ای انجام شد. اطالعات از طریق پرسش نامه های استاندارد در مصاحبه مستقیم، قبل از مداخله 

آموزشی و سه ماه بعد از آن، جمع آوری شد. داده ها با استفاده از آزمون های تی مستقل و تی زوجی تجزیه و تحلیل شدند.
یافته ها نتایج نشان داد میانگین نمرات آگاهی و نگرش در گروه آزمایش در مقایسه با گروه کنترل بعد از مداخله افزایش یافت و اختالف 
معنی دار بود، ولی در گروه کنترل اختالف معنی داري مشاهده نشد. همچنین میانگین نمرات رفتار پیشگیری از سرطان پوست در گروه 

آزمایش به طور معنی داري در مقایسه باگروه کنترل افزایش یافت.
نتیجه گیری نتایج این مطالعه نشان داد در جهت ترویج رفتارهای پیشگیری از سرطان پوست، آموزش منظم و برنامه ریزی شده 

می تواند کارساز باشد.
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مقدمه

سرطان پوست همچنان به عنوان مشکلی عمومی در سراسر 
پوست  سرطان   .]1[ است  افزایش  حال  در  سرعت  با  جهان، 
تا   30 زنان  در  و  تا 29ساله   25 زنان  در  سرطان  شایع ترین 
اخیراً  است.  از سرطان سینه  بعد  34 ساله شایع ترین سرطان 
بروز سرطان پوست بیش از دو برابر عفونت ایدز بوده است و به 
صورت یک اپیدمی، میزان آن همچنان رو به افزایش است ]2[. 

در کشور ایران سرطان ها به عنوان سومین عامل مرگ و میر 
پس از بیماري هاي قلبي  عروقي و حوادث محسوب مي شوند و 
سرطان پوست با شیوع 14/6 درصد شایع ترین سرطان است 

]3[. مهم ترین عامل سرطان زا برای پوست، اشعه فرابنفش است 
و هرچه میزان تابش این اشعه روی سطح پوست بیشتر باشد، 
شیوع این سرطان نیز افزایش می یابد. گفتنی است مهم ترین 
اقدامی که هرکس می تواند برای کاهش تماس با اشعه فرابنفش 
لباس های محافظ و مصرف ضدآفتاب  از  استفاده  انجام دهد، 

موضعی است ]4[.

 حقیقت مهم درباره سرطان پوست این است که به میزان 
بسیار زیادی از طریق ارتقای مراقبت های بهداشتی و تشخیص 
مالنوما،  زودرس  تشخیص  با  است.  پیشگیری  قابل  زودرس 
میزان بقا برای افراد 98 درصد است، در حالی که با تشخیص 
بیماری در شرایط پیشرفته، میزان بقا 15 درصد است ]2[ . با 
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وجود داشتن قابلیت پیشگیری و درمان هرساله 3 تا 5 درصد 
به میزان مبتالیان به سرطان پوست افزوده می شود ]5[.

بیش از 90 درصد از سرطان هاي پوست در محل هاي باز و 
بدون پوشش کافي بدن، به خصوص سر و گردن و در اندام هـاي 
در معرض نور آفتاب ایجاد مي شود ]6[. با توجه به هزینـه هـاي 
باالي درمان، عواقب بالقوه مرگ بار و رابطه شناخته شده علت و 
معلولي بین اشعه ماورای بنفش نور خورشید و سرطان پوسـت، 
بسیاري از افراد این هشدار را نادیـده گرفتـه و خـود را از مواجهـه 
مکرر و غیرایمن با نور خورشید محافظت نمي کنند ]7[. یکـي 
از بهترین راه هاي مقابله با بیماري ها، پیشـگیري اولیـه اسـت؛ 
پیشگیري اولیه با توجه به افزایش بروز این نوع سـرطان و ارزان 
و کاراتربودن ایـن نـوع پیشـگیري، در جلـوگیري از ایـن نـوع 

سرطان، بسیار مفید و قابل استفاده است ]8[.

اهمیت مسئله پیشگیری تا آنجاست که طبق یک بررسی که 
اهداف مردم سالم تا سال 2020 بیان کرده است، مردم سالم 
هرگونه تالش  پیشگیری کننده و برنامه ریزی شده در این خصوص 
را حمایت می کنند ]2[. آنچه از میزان مرگ ناشي از سرطان 
دردناك تر است، رنج عاطفي و جسماني حاصل از آن است. به 
عالوه، گام هاي بلند و موفقیت آمیزي در درك سبب شناسي و 
برداشته نشده است ]9[. جوانان بین  اساس مولکولي سرطان 
سنین 18 تا 25 سال بدون محافظت مناسب از پوست به میزان 

زیادی در مقابل نور خورشید قرار می گیرند ]10[. 

برخی مطالعات نشان می دهنـد سـال هاي دوران نوجوانی و 
جوانی به عنوان دوره اي هستند که در آن فرد بیشترین مواجهه 
را با اشعه مـاورای بـنفش دارد و دالیـل آن تعطـیالت تابسـتانی، 
فراغت از مدرسه و دانشگاه، داشتن مشـاغل پـاره وقت در تابستان، 
تفریحات بیشتر در خارج منزل و مناطق سربسته و نیز تمایـل بـه 

برنـزه کردن پوست ذکر شده است ]11[. 

نوجوانان  از  بسیاری  همکاران،  و  آلبرگ1  مطالعه  اساس  بر 
به اندازه کافی از خودشان در برابر آفتاب حفاظت نمی کنند و 
یا بیشتر دچار  تابستان گذشته دوبار  حدود یک سوم آن ها در 
آفتاب سوختگی شدید شده بودند. همچنین مشاهده شد کسانی 
که اطالعات کمتری در مورد حفاظت از پوست داشتند، بیشتر 
در  مداخالت  اثرات  بررسی  بنابراین  ]12[؛  بودند  دیده  آسیب 
رفتارهای پیشگیری از سرطان پوست در جوانان مورد نیاز است. 
هدف از این مطالعه، بررسی تأثیر آموزش شیوه زندگی در ارتقای 
رفتارهای پیشگیری از سرطان پوست در دانشجویان مامایی شهر 

ارومیه بود.

روش کار

این پژوهش، یک مطالعه نیمه تجربی بود که با هدف تعیین 

1. Alberg

تأثیر آموزش اصالح سبک زندگی در ارتقای رفتارهای پیشگیری 
از سرطان پوست در دانشجویان مامایی شهر ارومیه در سال 95 
انجام گرفت. با توجه به مطالعات قبلی و با 5 درصد =α ، سطح 
اطمینان 95 درصد و P= 0/6 حجم نمونه 100 نفر )50 نفر در 
گروه آزمایش و 50 نفر در گروه کنترل( در نظر گرفته شد ]13[. 

نمونه ها از طریق نمونه گیری طبقه ای تصادفی انتخاب شدند. 
و  )ورودی سال های 92، 93، 94 و 95(  تعداد طبقات، چهار 
هر طبقه شامل 25 دانشجوی مامایی بود که به صورت تصادفی 
چندبخشی  پرسش نامه  داده ها  گردآوري  ابزار  شدند.  انتخاب 
رفتارهای  و  نگرش  و  آگاهی  سؤاالت جمعیت شناختی،  شامل 
تعداد سؤاالت جمعیت شناختی 8 سؤال  بود.  پیشگیری کننده 
بود. سؤاالت آگاهی شامل 12 سؤال سه گزینه اي بود که به پاسخ 
صحیح نمره 2، نمی دانم نمره 1 و پاسخ غلط نمره صفر تعلق 
گرفت. سؤاالت نگرش شامل 10 سؤال 5 گزینه اي بود که طیف 
نمره بین کاماًل موافق، نمره 5 و کاماًل مخالف، نمره 1 بود. سؤاالت 
رفتارهای پیشگیری کننده 9 سؤال سه گزینه اي و طیف نمره بین 

2؛ همیشه و صفر؛ هرگز بود.

براي روایی و پایایی پرسش نامه به ترتیب از روش هاي اعتبار 
محتوا و آزمون آلفاي کرونباخ استفاده شد. براي تعیین روایی 
محتوایی، پرسش نامه به 10 نفر از متخصصان آموزش بهداشت 
متخصصان  نظرات  اساس  بر  شد.  ارسال  پوست  متخصصان  و 
محتوایی  روایی  شد.  اعمال  پرسش نامه  در  الزم  اصالحات 
پایایی،  اندازه گیري  براي  بود.  درصد   80 از  باال تر  پرسش نامه 
پرسش نامه توسط 20 نفر از دانشجویان مامایی، تکمیل شد. با 
استفاده از آزمون آلفاي کرونباخ، ضریب پایایی سؤاالت آگاهی 
0/71، نگرش 0/75 و رفتارهای پیشگیری کننده 0/79 محاسبه 
ابتدا  انجام گرفت.  شد. مداخله آموزشی فقط در گروه تجربی 
پرسش نامه پیش آزمون طی مصاحبه توسط پژوهشگر تکمیل شد 
و سپس برنامه هاي آموزشی طی سه جلسه 45 دقیقه اي بر اساس 

سبک زندگی پیشگیرانه از سرطان پوست اجرا شد.

استفاده  با  و  )گروهي  دو روش مستقیم  به  آموزش  مداخله 
از سخنراني و پرسش و پاسخ، وایت برد و پاور پوینت( و روش 
غیرمستقیم )جزوه و پمفلت آموزشي( انجام شد. محتواي آموزشي 
بر اساس منابع معتبر و نتایج حاصل از پیش آزمون تهیه شده بود. 
در آموزش به روش مستقیم، محتوای سه جلسه 45دقیقه ای 
بدین شرح بود: جلسه اول درباره آگاهی )آشنایی با بیماری، عوامل 
به وجود آورنده بیماری، راه ها و روش های پیشگیری از بیماری و 
...(؛ جلسه دوم درباره نگرش به سرطان پوست )اعتقاد و عقیده 
فرد در مورد پیشگیری از سرطان پوست( و جلسه سوم درباره 
رفتار پیشگیری از سرطان پوست )انجام رفتارهای پیشگیری از 

سرطان پوست( بود.

کنترل  و  آزمایش  گروه  دو  هر  در  آموزشی  مداخله  از  قبل 

تأثیر آموزش شیوه زندگی در ارتقای رفتارهای پیشگیری از سرطان پوست
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اطالعات از طریق پرسش نامه مذکور جمع آوری و سپس مداخله 
آموزشی برای گروه کنترل انجام شد و سه ماه بعد از آموزش، 
مجدداً پرسش نامه تکمیل شد. قبل از اجراي طرح اهداف، شیوه 
انجام پژوهش و محرمانه ماندن اطالعات براي افراد مورد مطالعه 
توضیح داده شد و فرم رضایت نامه توسط شرکت کنندگان در 
برنامه، تکمیل شد. پرسش نامه بدون ذکر نام و تنها با ثبت کد 
تکمیل شد. داده ها با استفاده از نسخه 16 نرم افزار SPSS، تی 

مستقل و تی زوجی تجزیه و تحلیل شدند.

یافته ها

 در این مطالعه 100 نفر به صورت تصادفی و با شرایط کاماًل 
یکسان از نظر متغیرهای جمعیت شناختی در دو گروه کنترل و 
آزمایش تخصیص داده شدند. میانگین سـنی و انحراف معیار در 
گـروه آزمایش 1/21 ± 20/56 و در گروه کنترل 1/89 ± 20/74 
بود، بر اسـاس آزمون تی مستقل اختالف معنی داری بین گروه 
کنترل و آزمایش از لحاظ متغیر سن و پیامدهای مورد اندازه گیری 

در حالت پایه وجود نداشت )P>0/05( )جدول شماره 1(.

نتایج مطالعه در دو گروه، سه ماه بعد از مداخله نشان داد گروه 
آزمایش در آگاهی، نگرش و رفتار، تفاوت معنی دار آماری با گروه 

کنترل داشت )P>0/001( )جدول شماره 2(.

با احتساب تفاوت میانگین نمرات قبل و بعد از مداخله در دو 
گروه مطالعه و مقایسه این تفاوت میانگین در دو گروه مطالعه، 
آزمون تی مستقل نشان داد گروه آزمایش در مقایسه با گروه 
کنترل اختالف آماری معنی داری دارد )جهت بررسی اثر خالص 

مداخله( )جدول شماره 3(. 

بحث

نتایج حاکی از تأثیر مثبت آموزش سبک زندگی بر آگاهی، 
نگرش و ارتقای رفتارهای پیشگیرانه است. دغدغه ای که امروز 
سرطان را به عنوان یک معضل بهداشتی در سطح جهان معرفی 
می کند و مبارزه با آن را جزء اولویت های بهداشتی درمانی قرار 
می دهد، رشد رو به افزایش تعداد مبتالیان به این بیماری درسطح 
جهانی به ویژه در کشور ماست. نتایج مطالعه هزاوه ای صلحی، 
ضاربان ، یارمحمدی و همکاران نیز نشان داد اگر مداخله آموزشی 
به طور مناسب اجرا شود، می تواند آگاهی، نگرش، رفتار را به طور 

معنی داری افزایش دهد ]14-17[.

در بین کلیه سازه هایی که افزایش یافته بودند، سازه نگرش 

جدول 1. مشخصات شرکت کنندگان در دو گروه کنترل و آزمایش در حالت پایه )50 نفر(

متغیرها
میانگین±انحراف معیار

P
گروه آزمایشگروه کنترل

1/210/362 ±  1/8920/56 ± 20/74سن

2/660/113 ±  2/4818/32 ± 18/62آگاهی

4/440/480 ±  4/5836/28 ± 36/92نگرش

3/090/136 ±  3/7415/72 ± 15/60رفتار

جدول 2. مقایسه میانگین نمرات آگاهی، نگرش و رفتار در دو گروه آزمایش و کنترل قبل و بعد از مداخله

گروه مطالعهسازه
آزمون تی زوجیمیانگین±انحراف معیار

P بعد از مداخلهقبل از مداخله

آگاهی 

2/940/111 ±  2/4818/28 ±  18/62کنترل

2/200/001 ±  2/6622/28 ±  18/32آزمایش

P=0/113P=0/001آزمون تی مستقل

نگرش

3/830/639 ±  4/5836/62 ±  36/92کنترل

4/370/001 ±   4/4442/52 ±  36/28آزمایش

P=0/480P=0/000آزمون تی مستقل

رفتار

2/940/148 ±  2/7415/48 ±  15/60کنترل

2/540/001 ±  3/0918/00 ±  15/72آزمایش

-P=0/136P=0/001آزمون تی مستقل

تأثیر آموزش شیوه زندگی در ارتقای رفتارهای پیشگیری از سرطان پوست
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بیشترین تغییر را داشت. مطالعه زارعی پور و همکارانش نقش 
چشمگیر سازه نگرش در رفتارهای پیشگیرانه سرطان پوست را 
مطرح کرده است ]18[. ندریان و همکاران بیان کردند تغییر 
تغییر  برای  باالتری  اهمیت  دیگر  سازه های  به  نسبت  نگرش 
تئوری های   .]16[ دارد  پوست  از سرطان  پیشگیری  رفتارهای 
مختلف بر نقش آفرینی نگرش و تأثیر آن بر رفتارهای بهداشتی 

تأکید دارد ]19[. 

آموزش بهداشت از طریق آگاهی دادن به مردم و ایجاد نگرش ها 
و گرایش های بهداشتی در آن ها، انگیزه های الزام را جهت تغییرات 
رفتاری به وجود می آورد. داشتن انگیزه برای شروع یک رفتار 
بهداشتی مهم است و به عنوان زیربنای آن محسوب می شود 
]20[. تا زمانی که فرد انگیزه نداشته باشد، قادر نخواهد بود نگرش 
خود را تغییر دهد و مادامی که نگرش فرد منفی باشد، انگیزه ای 

برای انجام دادن کاری ندارد ]19[.

می توان از شیوه های مختلفی مانند بحث گروهی، ایفای نقش، 
ارائه مثال های ملموس، ارائه اطالعات به صورت روشن، ابراز عالقه 
توسط شرکت کنندگان نسبت به موضوع یادگیری بر اساس حل 
مسئله و غیره جهت بهبود نگرش افراد استفاده کرد ]13[. یکی 
از روش های مناسب تر جهت تغییر در نگرش این است که افراد 
درباره عقاید خود صحبت کنند. درواقع فرایند ریختن نظریات 
از  یکی  افراد،  سایر  عکس العمل های  دیدن  و  کلمات  قالب  در 

روش های مؤثر تغییر در نگرش است ]21[.

با توجه به این اصل که مقدمه هر انتخاب، آگاهی است و آگاهی 
افراد از نحوه ابتال و جلوگیری از گسترش و پیشگیری از بیماری ها 
می تواند به طور چشمگیری در کاهش میزان بیماری ها مؤثر باشد، 
باید در شناسایی و درمان و در پیشگیری از بیماری قدم برداشت 
]10[. نتایج این مطالعه با نتایج سایر مطالعات که در رابطه با 
تأثیر آموزش بر آگاهی افراد در زمینه بیماری سرطان بوده است، 
همخوانی دارد. از جمله این مطالعات می توان به مطالعه باقیانی 
مقدم و همکاران در زمینه آموزش رفتارهای پیشگیری کننده از 
سرطان پوست، کومار2 و همکاران در زمینه آموزش رفتارهای 
تغذیه ای پیشگیری کننده از سرطان و مطالعه بوللر3 و همکاران در 
زمینه پیشگیری از سرطان پوست در زمینه تأثیر برنامه آموزش 

2. Kumar
3. Buller

بهداشت بر افزایش آگاهی افراد، اشاره کرد ]24-22[. افزایش 
آگاهی می تواند به شناسایی بیماري ها و اقدام فوري جهت درمان 
منجر شود که این خود می توانـد تـا حـد زیـادي از پیامدهاي 
منفـی و زیـان بـار اقتصـادي، روحـی، عـاطفی و اجتماعی بکاهد. 
بنابراین، نقش آگاهی در رفتارهـاي بهداشتی بسیار برجسته است.

درنهایت نتایج نشان داد رفتارهای پیشگیری از سرطان پوست 
بعد از مداخله ارتقا یافته اند در مطالعه مرملستین و همکاران بعد 
از مداخله آموزشی در مدرسه، قصد رفتاری تغییر معنا داری نکرد. 
این مطالعه نشان داد قصد رفتاری جهت رفتارهای حفاظتی با 
عواملی مثل حساسیت درك شده به سرطان پوست، نگرش درباره 
فواید مواجهه با نور خورشید، نوع پوست و جنس مرتبط است؛ 
طوری که دختران به میزان بیشتری احتمال داشت که رفتارهای 
حفاظتی جهت پیشگیری از سرطان پوست داشته باشند ]25[. 

نتیجه گیری

به طور کلی نتایج این مطالعه حاکی از آن است که آموزش 
بهداشت یکی از روش های مؤثر در جهت ارتقای آگاهی، نگرش و 
عملکرد دانشجویان در رابطه با پیشگیری از سرطان پوست است. 
افزایش سطح آگاهی و ایجاد نگرشی مثبت در دانشجویان می تواند 
عملکرد آن ها را در رفتارهای بهداشتی در رابطه با پیشگیری از 
سرطان ارتقا دهد و به دنبال آن میزان شیوع سرطان پوست 
کاهش یابد. ازمحدودیت هاي پژوهش حاضر می توان به حجـم 
نمونـه محدود و گروه هدف مطالعه، یعنی جامعـه دانشجویان 
دختر اشاره کرد که شاید قابلیت تعمـیم بـه کـل زنـان ایرانـی 
را نداشته باشند. با توجه به اینکه با تشخیص زودرس سرطان 
پوست، میزان بقا به حد بسیار زیادی افزایش می یابد و مطالعات 
کمی در زمینه غربالگری سرطان پوست انجام شده است. توصیه 
می شود مطالعاتی نیز در جهت تغییر رفتار در این زمینه انجام 

شود.

مالحظات اخالقي

پیروي از اصول اخالق پژوهش

افراد  براي  اطالعات  محرمانه ماندن  و  پژوهش  انجام  شیوه 
موردمطالعه توضیح داده شد و فرم رضایت نامه را شرکت کنندگان 
در برنامه تکمیل کردند. پرسش نامه بدون ذکر نام و تنها با ثبت 

جدول 3. مقایسه تفاوت میانگین نمرات پایه و بعد از مداخله در دو گروه کنترل و آزمایش

Pفاصله اطمینان 95 درصدمیانگین تفاوت هاخطای استانداردگروه های مطالعهمتغیرها

0/0001)1/65 تا 3/10(0/8713/96کنترل- آزمایشآگاهی

0/0001)4/87 تا 8/20(0/8376/54کنترل- آزمایشنگرش

0/0001)0/963 تا 2/31(0/3412/52کنترل- آزمایشرفتار

تأثیر آموزش شیوه زندگی در ارتقای رفتارهای پیشگیری از سرطان پوست
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کد، تکمیل شد.

حامي مالي

ارومیه  واحد  اسالمی،  آزاد  دانشگاه  پژوهش،  مالی  پشتیبان 
است.

 مشارکت نویسندگان

مفهوم سازی: مرادعلي زارعي پور؛ تحقیق و بررسی: مرادعلي 
نهایی سازی:  و  ویراستاری  مرادعلی؛  رضایی  منیره  زارعي پور، 

مرادعلي زارعي پور، سعیده صادقي، محمدسعید جدگال. 

تعارض منافع

بنابر اظهار تعارض منافع وجود نداشت.

تشکر و قدردانی

بدین وسیله از همکاری مسئوالن دانشگاه آزاد ارومیه که در 
اجرای این تحقیق ما را یاری رسانده اند تقدیر به عمل می آید.

تأثیر آموزش شیوه زندگی در ارتقای رفتارهای پیشگیری از سرطان پوست
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Background & Objective The prevalence of skin cancer is increasing all over the world, especially in Iran; 
however, this cancer is preventable by several protective measures like lifestyle changes. This study aimed 
to investigate the effect of lifestyle education on preventing skin cancer behaviors in Urmia midwifery 
students. 
Materials and Methods In this quasi-experimental study, 100 midwifery students (50 in the intervention 
group and 50 in the control group) were enrolled. The research sample was selected using stratified ran-
dom sampling method. The data gathering tool was a researcher-made questionnaire. Educational inter-
vention was administered in three 45 min sessions. The study data were collected through direct inter-
views once before and then three months after the intervention. The obtained data were analyzed by the 
Independent t-test and paired t-test.
Results The mean scores of knowledge and attitude in the intervention group increased compared to those 
in the control group after the intervention. Also, some difference, but not significant was observed in the 
control group. Finally, the mean scores of skin cancer prevention behavior in the intervention group signifi-
cantly increased compared to the control group. 
Conclusion Regular and planned education can be effective in promoting skin cancer prevention behaviors.
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