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چكيده
مقد مه :سرطان هاي پو ست در ز مره شايع ترين بدخيمي ها در
ا يران به مشار ميرو ند و رفتار هاي حمافظتكن نده در برا بر
نور خورشيد اساسي ترين اقدام در پيشگريي از آن ها هستند.
مطال عه حا ضر بهمن ظور ت عيني شيوع رفتار هاي حماف ظتكن نده
در برا بر نور خور شيد در بانوان ساكن شهر يزد و عوا مل
مرتبط با آنها اجنام گرفت.
مواد و روش ها :در ا ين مطال عه مقط عي ،بهمن ظور جتز يه و
حتل يل عوا مل مرتبط با رفتار هاي حماف ظتكن نده از مدل
)
اعتقاااااد يتداشاااا
ا ستفاده شد .منو نه گريي از بانوان ساكن يزد به روش
خو شهاي ا جنام گرد يد .ا بزار مجعآوري داده ها ،پرس شنامه
هت يه شده تو سط جمر يان طرح بود .رفتار هاي مورد برر سي در
ا ين طرح ع بارت بود ند از :ا ستفاده از فرآورده هاي
ضدآفتاب ،ا ستفاده از حمافظ فيزي كي ،ا ستفاده از عي نك
ضدپرتو فرابنفش ،حمدوديت زماني در خروج از منزل و تردد
در سايه در ساعات حداكثر تابش آفتاب.
يافته ها :ميانگني سين خان هاي مورد بررسي در اين مطالعه
 38/2 )1/4سال بود .تردد در سايه با  44درصد ماوارد
شايع ترين رفتارحماف ظتكن نده در برا بر نور خور شيد را
ت شكيل ميداد ،در پردازش چ ند متغريه رف تار ا ستفاده از
فااراوردههاااي ضاادآفتاب بااا منفعاات در شااده 3/6-17/0
 ) 7/8 ،%49و توصيه مستقيم پزشاك :1/2-2/6
 )1/8 ،%49در ارتباط بود .رفتار حمدوديت زمااني در
خروج از م نزل با منف عت در شده از سوي پا سخده ندگان
 )1/93 ،%49 :1/17-2/0رابطه داشت .داشا شاغل
درآمدزا  ،)2/9 ،%49:1/3-39/4حساسيت در شاده
 ،)2/3 ،%49 :1/1-9/4و موانااع فرهنگااي -0/44
 )0/3 ،%49 :0/2با استفاده از حمافظ هاي فيزيكاي
اار
انني رفتا
ا
اود.
اه با
ايد در رابطا
اور خورشا
ار نا
در برابا
شده
ا ستفاده از عي نك ضدپرتو فرابنفش با منف عت در
 )1/87 ،%49  :1/24-2/8ارتباط معناداري داشت.
رف تار تردد در سايه با هيچ يك از فاكتور هاي حسا سيت،
شدت و منفعت در شده رابطه معناداري نداشت.
نتي جه گريي :رفتار هاي حماف ظتكن نده در برا بر نور خور شيد
بيش از ه با در ا فراد از منف عت آ نان در ارت باط ا ست
و به ن ظر مير سد ترويج ا ين رفتار ها و ق با بيش ترين
بازده راه است كه عالوه بر آموزش با اجياد حميط پشتيبان
و سياستگذاري سالم در اين زمينه راه باشد.
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دانشو
ر

برر سي شيوع رفتار هاي حماف ظتكن نده در برا بر نور خور شيد
در بانوان و عوامل مرتبط با آن

مواد و روشها
اي
اوع مقطعاا
اه از ناا
ان مطالعاا
اياا
 )و داراي
جن به هاي تو صيفي و حتلي لي بود كه
در تاب ستان سال  1382در شهر ستان
يزد صورت پذيرفت .منو نه گريي در دو
مرحله اجنام گرفت در مرحله اول 10
مر كز يتدا ش در ماني شهري به صورت
تصااادس ساااده انتخاااب گرديااد در
مرح له ب عد در هر ناح يه يك سر
خو شه انت خاب و به ترت يب مشاره
پرو نده خانوار تا تكم يل شدن ح جم
منو نه ،منو نه گريي صورت پذيرفت .با
تو جه به ا ين كه شيوع رفتار هاي
حماف ظتكن نده كه در مطال عات خمت لف
حدود  20-30درصد گزارش شده بود و
 0/09و 2
ح جم منو نه  296ن فر بهد ست آ مد و
ح جم منو نه فوق از طر يق برر سي 10

1
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مقدمه
بي ماري هاي بدخيم ي كي از م هم ترين
علل مرگ در جوامع توسعه يافته به
مشار ميرو ند و در سال هاي آ تي با
رو ند رو به ر شد شديدي در متام
دن يا به و يژه در ك شورهاي در حال
توسااعه ااراه خواهنااد بااود [.]1
سرطان هاي پوس از شايع ترين انواع
سرطان هاي ان ساني ا ست و مطال عه ها
ن شان ميده ند كه ساليانه پان صد
هزار مورد جديد از سرطان پوست در
آمري كا ت شخيص داده مي شود .شيوع
سرطان هاي پو ست در د هه هاي ا خري رو
به ا فزايش بوده و از آن جا كه
بيش ترين ا ين سرطان ها نا شي متاس
م كرر با نور خور شيد ا ست ت غيريات
جوي از مجله تغيري ضخامت اليه اوزون
راه با ت غيري در عادت هاي فردي و
اجت ماعي ميتوا ند توج يه گر ا ين
افزايش باشد[.]2
گذار اپ يدميولوژيك در ك شور ما
نيااز بااا افاازايش روبااه افاازون
بيماااريهاااي وريواگااري و از مجلااه
سرطان ها راه خواهد بود .مطالعات
نشان ميدهند كه سرطان هاي پوست به
ت نهايي  32/7در صد كل سرطان ها را
ت شكيل ميد هد .به طوري كه در جنس
مااذكر شااايعتاارين باادخيمي حمسااوب
مي گردد و در جنس مؤ نث رت به دوم
را پس از سرطان پ ستان به خود
اخت صاص داده ا ست .با ا ين حال به
دليل آن كه سرطان هاي پوست در جمموع
در صد كوچكي از مرگ و مري نا شي از
كل سرطان ها را ت شكيل ميده ند
آن نان كه با يد مورد تو جه قرار
نگرفتهاست[.]3
م هم ترين عا مل خ طر ا ين سرطان
اعه
ايد و اشا
اور خورشا
اا نا
اه با
مواجا
ال
انفش باااوده و عواماا
ااورا باا
ماا
حماف ظتكن نده در برا بر نور خور شيد
م هم ترين و سيله پي شگريي اول يه از
سرطان پو ست به مشار ميرو ند .حماف ظت
در برا بر نور خور شيد در م ناطقي
كه به ع لت ويژ گي هاي جغراف يايي
موا جه بيش تري با نور خور شيد
دار ند ا يت بيش تري دارد ويل حمدود
به آن ها ني ست ني م سأله سبب شده
تا عالوه بر كشورهاي آفتابخيز نظري
اساارتاليا ،نيوزلنااد و ژاپاان در
بسااياري از كشااورهاي ديگاار نيااز
برنا مه هايي براي ترويج رفتار هاي
حماف ظتكن نده در برا بر نور خور شيد
در سطح ملي اجرا گردد[.]3
با تو جه به موقع يت جغراف يايي
ا ستان يزد و با تو جه به م ستندات
مو جود در زمي نه سرطان پو ست در
اياان اسااتان ،تاارويج رفتارهاااي
حماف ظتكن نده در برا بر نور خور شيد
در ا ين منط قه از ا يت بيش تري
برخوردار است .بيش ترين موفقيت در
ااي يتداش ا
ارويج رفتارها
اه تا
برناما
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ز ماني حا صل مي گردد كه عالوه بر
شناخت و ضعيت مو جود رف تار جام عه
به عواملي كه به حنوي بر رف تار
انسان تأثري مي گذرد توجه گردد .از
بني مدل هاي خمتلف مطالعه رفتار مدل
اعتقاااااااااااد يتداشاااااااااا

 با مشخص كردن ادرا فرد از شدت
اار يتداش ا
اام رفتا
ادم اجنا
اوارع عا
عا
،
در وي از اسااتعداد ابااتال بااه
بيمااااااريهاااااا و عاااااوارع آن

 و مشااخص كااردن منااافع اجنااام
اار
اد بيما
ااي يتداش ا از ديا
رفتارها

در ك نار موانعي كه بر سر راه
اعمال رفتار وجود دارد كمك زيادي
به جتز يه و حتل يل رف تار يتدا ش در
سطح جامعه ميكند [.]4
ارين
ايشتا
اان داده با
اات نشا
مطالعا
كارآيي برنامه هاي حفاظت در برابر
نور خور شيد براي پي شگريي از ا بتال
به سرطان پو ست مر بوط به دوران
كودكي و نو جواني ا ست [ ]9-4و ح
بر خي از مطال عات حفا ظت در برا بر
اشااعه خورشاايد را تنااها در دوره
كودكي و نو جواني مؤثر ميدان ند
[ .]10بنااابراين چنان ااه اجنااام
مداخ لهاي در ا ين زمي نه مد ن ظر
با شد كود كان و نوجوا نان م هم ترين
گروه هدف آن خواهند بود .با توجه
بااه اياان كااه مااادران معمااوال
تأثريگااذارترين فاارد باار رفتااار
كود كان خود ه ستند و از سوي دي گر
از
اا مراكا
ااط را با
ارين ارتبا
ايشتا
با
يتداشاا درماااني دارنااد ،در اياان
ااي
ال رفتارهاا
اه حتلياا
اه باا
مطالعاا
حماف ظتكن نده در برا بر نور خور شيد
در بانوان ساكن شهر يزد خواهيم
پرداخت.

دكرت علي دواتي و

اسااااتفاده از
فااااااارآورده 19/8
ضدآفتاب
اسااااتفاده از
حمااافظ فيزيكااي
12/3
6
نظاااري كااااله3/4 ،
ن قاب آف تاب گري
و دستكش)
اسااااتفاده از
عينااك ضداشااعه 16/8 14/1 11/6

حمدوديت ز ماني
*
*
در خااااروج از 93
منزل
تردد در سايه
*
*
و نااواحي ساار 44
پوشيده
* خان ها قادر به پاسخگويي به اين
سؤاالت نبودند
9/6

29/4

يافتهها
م يانگني سين خان هاي مورد برر سي در
اين مطالعه  38/2 )1/4سال بود.
 13/3در صد از خان ها داراي شغل
درآ مدزا و  86/7در صد فا قد چنني
شغلي بودند.
 14ن فر  9/9در صد) در خانواده
نقش سر  4نفر 3/4درصد) بهعنوان
مادر و  237ن فر  41در صد) داراي
هر دو نقش بودند.
م يانگني ت عداد فرز ندان  3ن فر
بود كه بني صفر تا حداكثر 10
فرز ند قرار دا شت .شيوع رفتار هاي
حماف ظتكن نده در برا بر نو خور شيد
نني شيوع
در خان هاي پاسخدهنده و
سر و فرز ندان
ا ين رفتار ها در
آ نان بر ا ساس گف ته خان هاي در
انگو نه كه
جدول  1آ مده ا ست.
اار
اه رفتا
ايوع سا
اود شا
ايشا
اه ما
مالحظا
اسااتفاده از فاارآورده ضاادآفتاب
اساااتفاده از حماااافظ فيزيكاااي و
ا ستفاده از عي نك حمافظ در برا بر
اشااعه  ،در فرزناادان خااانواده
باالتر از خانها و مردان بود.

 29درصد از پاسخدهندگان ،عنوان
كرده بود ند كه قبال تو سط پز شك به
آنان توصيه شده كه از فرآورده هاي
ضاادآفتاب اسااتفاده كننااد .نساابت
ا ستفاده از فرآورده هاي ضدآفتابي
در گرو هي كه ا ين تو صيه به آ نان
شده بود  36/6در صد و در سايرين
 8/4درصااد بااود  .0/001بااني
و جود سابقه حسا سيت در برا بر نور
خور شيد و ا ستفاده از فرآورده هاي
ضدآفتاب ،راب طه آ ماري مع نادار
وجود نداشت.

فراوا ني ن سيب رفتار هاي
جدول 1
حمافظتكننده در برابر نور خورشيد
زن/م شوهر/پ فرزند
نوع رفتار
ان
در
ادر

9
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در پا سخده ندگان از حسا سيت و
استعداد ابتال به اختالالت ناشي از
مواج هه با نور خور شيد يا حسا سيت
ادگان
اخدهنا
اوع پاسا
اده در جمما
در شا
شده يا
 64/1در صد بود .شدت در
در پا سخده ندگان از شدت عوارع
مواج هه طوالني مدت با نور خور شيد
 62/2درصد و منفت در شده يا در
پاسااخدهنااده از فوايااد و منااافع
رفتار هاي حماف ظتكن نده در برا بر
نور خور شيد  63در صد بهد ست آ مد.
نني م هم ترين موا نع در به كارگريي
فرآورده هاي ضدآفتاب قي مت باال
عنوان شده بود جدول .)2
توز يع فراوا ني موا نع
جدول 2
استفاده از فرآوردههاي ضدآفتاب
تعداد درصد
موانع
96
147
قيمت باال
34
87
عوارع آنها
24
76
تغيري ظاهر پوست
17/7
46
به مؤثر نبودن
17
44
جتملي بودن
و
ل
دو
م قرارت
8/9
22
سازماني
 بعضي از شركت كنندگان بيش تر از
يك پاسخ دادهاند.
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خو شه  26ن فره حا صل گ شت .در ق سمت
توصيفي مطالعه از بيان درصد و در
اد
اردازش چنا
اراي پا
اي با
امت حتليلا
قسا
متغريه و بررسي زمان اثر متغريهاي
مسااتقل از ماادل رگرساايون سااتيك
ا ستفاده گرد يد ضمن آن كه ارت باط
هاار يااك از متغريهاااي مسااتقل بااا
واب سته ،ب سته به نوع متغري م ستقل
از طريااااااااااق آزمااااااااااون
 ياااااااااااا
 تعيني ميگرديد.
ا بزار مجعآوري داده ها پرس شنامه
حمقااق ساااخته بااود كااه از طريااق
پرس شگري تكم يل شدو براي ا فزايش
اعتبار پرسشنامه در اختيار افراد
نني پس از
صاحبهن ظر قرار گر فت
كه در ي كي از
ا جراي پيش آز مون
مرا كز يتدا ش ا جرا گرد يد) سؤاالتي
كه پا سخ آن ها از وار يانس پايني
برخوردار بود حذف يا اصالح شد ضمن
آن که با کمک روش 
ضريب پايايي پرسشنامه  0/78بهدست
آ مد .شايان ذ كر آن كه ج هت مجعآوري
ااطق
ات منا
اني يتداشا
اا از رابطا
دادهها
ا ستفاده شد كه متامي راب طني در
مركز يتدا شت شهرستان حضور يافته و
حتت آ موزش قرار گرفت ند و عالوه بر
آ موزش ح ضوري ،يك راهن ماي تكم يل
پرس شنامه در اخت يار راب طني يتدا ش
قرار گرفت.

كاران

آن

بررسي شيوع رفتارهاي حمافظتكننده در برابر نور خورشيد در بانوان و عوا مل مرتبط با

در پردازش چند متغري استفاده از
فرآورده هاي ضدآفتاب ،با تو صيه
پزشك )1/8 ،%49 :1/2-2/6
و منفعاااات در شااااده 3/6-17/0
 )7/8 ،%49ارتباط معنادار
دا شت .بهع بارت دي گر ،ا گر ا فراد
احساااس كننااد كااه اسااتفاده از
فرآورده هاي ضدآفتاب براي آ نان
فايده دارد و يا شخص توصيهكننده،
پز شك با شد مم كن ا ست ا قدام به ا ين
موارد خواهند كرد.
مهم ترين موانع استفاده از حمافظ
فيزيكااي از سااوي پاسااخدهناادگان،
مشكالت فرهنگي و مذهيب ذكر شده بود
جدول .)3
داشاا شااغل در آماادزا -39/4
 )2/9 ،%49:1/3و حساسااايت
اده ،%49 :1/1-9/4
در شااااااا
 )2/3داراي ارتباط مستقيم ،و
وجود مشكالت فرهنگي و مذهيب -0/44
 0/3داراي
،%49 :0/2
ارتباااط معكااوس بااا اسااتفاده از
حماف ظت هاي فيزي كي در برا بر نور
خور شيد بود .بهع بارت دي گر ،ا گر
افااااااااااااراد خااااااااااااود

توزيع فراواني افراد يا
كه به تو صيه آن ها ع مل
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جدول 4
م نابعي
ميشد
منبع
يا
فرد
تعداد
مورد اعتماد
221
پزشك
888
كاركنان هبداشيت
راديووووووووو و
823
تلويزيون
88
والدين
31
مهسر
81
روزنامه و جمالت
21
خواهر و برادر
81
مهكاران
1
معتمدين حمل
* ا فراد ميتوان ستند بيش
پاسخ دهند.

توز يع فراوا ني موا نع
جدول 3
ا ستفاده از حمافظ هاي فيزي كي در
برابر نور خورشيد
درصد
تعداد
موانع
اعت قاد فرهن گي
62/6
163
مذهيب
42
104
جتملي بودن
23
60
قيمت باال
13/4
36
مؤثر نبودن
م قررات دو ل و
4/2
24
سازماني

درصد*
18/9
82/6
87/8
81/1
88/8
87/1
7/9
3/1
3/8
از يك

نني ع مل كردن به تو صيه ا فراد
يا م نابع خمت لف ،راب طهاي با سن
نداشااات .تعاااداد فرزنااادان در
اود را
ار خا
اه سا
ادگاني كا
اخدهنا
پاسا
بهع نوان من بع قا بل ق بول ج هت
تو صيه م سائل يتدا ش ا عالم كرده
بود ند به حنو مع نادار پايني تر از
سايرين بود )0/02؛ در حايل كه
ت عداد فرز ندان با ق بول تو صيه از
ساير ا فراد يا م نابع در زمي نه
مسااائل يتداشاا  ،ارتباااط آماااري
معناداري نداشت.
حبث و نتيجهگريي
در ايااان مطالعاااه ،رفتارهااااي
حماف ظتكن نده در برا بر نور خور شيد
كااه از سااوي منااابع معتاا علمااي
بهع نوان روش هاي پي شگريي از سرطان
پو ست م عرس شدها ند مورد برر سي
قرار گرفتند[12،11و.]13
ن سبت رفتار هاي حماف ظتكن نده در
ا ين مطال عه از او لب گزارش هاي
منت شر شده قب لي پايني تر بود .در
پي مايش م لي سالمت ا ياالت مت حده كه

را در م عرع خ طر ببين ند و يا از
درآمااد مناساايب برخااوردار باشااند
باايشتاار اقاادام بااه اسااتفاده از
حماف ظت هاي فيزي كي ميكن ند و عوا مل
فرهن گي و مذهيب مانع ا ستفاده از
اين وسايل ميگردد.
نني منف عت در شده :1/24-2/8
 )1/87 ،%49 و ساان -1/07
 )1/04 ،%49  :1/01داراي
ارت باط مع نادار با ا ستفاده از
اعه 
ار اشا
اافظ در برابا
اك حما
عينا
شده
بود .در ادا مه ،منف عت در
)1/93 ،%49 :1/17-2/0
داراي ارت باط م ستقيم و سن -0/48
داراي
)0/46 %49 :0/44
راب طه مع كوس با حمدوديت ز ماني در
اارت
اه عبا
اود .با
ازل با
اروج از منا
خا
ديگاار ،بااا افاازايش ساان ،افااراد
حمدوديت كم تري براي ز مان خروج از
منزل براي خود قائل ميشدند.
رفتار تردد در سايه و نواحي سر
پو شيده با هيچ يك از فاكتور هاي
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حساساايت ،شاادت و منفعاات در شااده
رابطه معنادار نداشت.
افاااراد ياااا مناااابعي كاااه
پاسخدهندگان در مورد مسائل يتداش
به تو صيه آن ها ع مل ميكرد ند در
جاادول  4نشااان داده شااده اساات.
انگو نه كه مالح ظه مي شود پز شك با
اوارد را
ايشتاارين ما
اد ،با
 84/4درصا
تشكيل ميداد.
ا فراد داراي شغل درآ مدزا بيش
از سايرين به تو صيه خواهر يا
برادر خود ع مل ميكرد ند  16/7در
براباار  7/1درصااد )0/09؛ ضاامن
آن كه م طابق انت ظار ،گروه شاولني
بيش از پاسخدهندگاني كه فاقد شغل
كاران
درآ مدزا بود ند به تو صيه
خود توجه داشتند  13/04در برابر
 2/9درصد .)0/007

دكرت علي دواتي و

منابع
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ضدآفتاب) تو سط پز شكان و به روش
آمااوزش رو در رو صااورت گااريد از
اد
اوردار خواها
ايب برخا
اي مناسا
اثرخبشا
بود .با توجه به اين كه بيش از سه
چهارم افراد ،توصيه پزشكان را در
پذيرا ه ستند
زمي نه م سائل يتدا ش
روش فوق ميتوا ند در صد ز يادي از
ساكنني يزد را پو شش د هد .ا فراد و
منابع ديگري كه مي توان در برنامه
آموزشي از آن ها استفاده كرد شامل
كاركنان يتداش و صدا و سيما است.
نني در مورد ا فراد شاول مي توان
از كاااران آنااان بااراي اجااراي
مداخالت آموزشي استفاده كرد.
عامل ديگري كه با رفتار خان هاي
مورد برر سي در ا ين مطال عه در
خصوص استفاده از حمافظهاي فيزيكي)
ارتباااطي قااوي دارد داشاا شااغل
درآمدزا است .هر چند عامل اشتغال
با حت صيالت و و ضعيت اقت صادي ا فراد
ن يز در ارت باط ا ست ،ا ما در ا ين
مطال عه ،راب طه م ستقلي بني شغل
درآماادزا و رفتااار فااوق مشاااهده
گرد يد كه به ن ظر مير سد آن ه در
اين زمينه اثر بيش تري دارد فرهنگ
مت فاوت در ا فرادي ا ست كه داراي
م شاول درآ مدزا ه ستند ،به و يژه
آن كه موا نع فرهن گي و مذهيب با
رف تار پا سخده ندگان ارت باط دا شته
است.
نني در مطال عه ما حسا سيت در
شده با ا ستفاده از حمافظ فيزي كي
در براباار نااور خورشاايد ارتباااط
دا شت ،حال آن كه در مطال عه كرابس
 و كارانش [ ]17عامل
حساساايت در شااده تنااها بااا ساان
ارت باط مع ناداري دا شت؛ به طوري
كه ،با افزايش سن حساسيت در شده
بيش تر ميگ شت .از آن جا كه ا ين
حتقيااق فقااط باار روي فاكتورهاااي
دموگراف يك صورت گرف ته بود قا بل
استناد نيست.
در جم موع و بر ا ساس ياف ته هاي
ا ين مطال عه به ن ظر منير سد ترويج
رفتار هاي حماف ظتكن نده در برا بر
نور خور شيد ت نها با آ موزش يتدا شت
اد وق ا
ان فراينا
اد و ايا
ار باشا
ميسا
باايشتاارين بااازده را دارد كااه
بهع نوان خب شي از يك پروژه جامع
ارت قاي سالمت كه به ا جياد فره نگ و
حماايط پشااتيبان سااالم توجااه دارد
اجرا گردد.
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اده در
اتكننا
ااي حمافظا
ايوع رفتارها
شا
بالغني را مورد برر سي قرار داد،
ا ستفاده از ضدآفتاب ها  30در صد،
اد و
اايه  27درصا
ارف در سا
ارار گا
قا
حماف ظت هاي فيزي كي  23در صد تو سط
ا فراد گزارش گرد يد [ .]14شيوع
ايااان رفتارهاااا در نوجواناااان
آمري كايي ن يز تقري با م شابه بود؛
به حنوي كه استفاده از فرآورده هاي
ضاادآفتاب  31درصااد ،اسااتفاده از
اد ،و
اابي  32درصا
اافظ آفتا
اك حما
عينا
تردد در سايه  2در صد گزارش شده
ا ست[ .]3شيوع دو رف تار حمدوديت
ز ماني در خروج از م نزل ،و تردد
در سااايه و نااواحي سرپوشاايده ،در
مطال عه حا ضر ،به حنو چ شمگري باال
بود .به ن ظر مير سد دو رف تار ا خري
عمدتا به شكل عادي و ذاتي و بدون
آ موزش خاص بهو جود ميآي ند و به
ع بارت دي گر ،شرايط حمي طي ،ا فراد
را جمبور به اعمال ا ين روش ها كرده
ا ست؛ در صورتي كه سه رف تار دي گر
كه نيازمند هتيه و به كارگريي مواد
و و سايل ه ستند كم تر مورد تو جه
قرار گرف تها ند .در عني حال با يد
اه
ات كا
اه داشا
األه توجا
ان مسا
اه ايا
با
رفتارهاااي حمااافظ در براباار نااور
خورشاايد هنگااامي در پيشااگريي از
سرطان پو ست مؤثر تر ه ستند كه به
روش صحيح اع مال گرد ند و در سنني
پاينيتر آواز شوند.
مطالعه حاضر نشان داد كه از بني
سه عا مل مؤثر بر رف تار برا ساس
مدل اعت قاد يتدا ش ) شامل حسا سيت
شده و منف عت
شده ،شدت در
در
شده،
شده ،عا مل منف عت در
در
بيش ترين ارت باط را با رفتار هاي
حماف ظتكن نده در برا بر نور خور شيد
دارد .بهعبارت ديگر به نظر ميرسد
افراد ح اگر از عوارع يك بيماري
و احت مال ا ين كه مم كن ا ست به آن
بي ماري د چار شوند ،ا طالع دا شته
با شند تا منفع براي آ نان حا صل
ن گردد مم كن ا ست رف تار منا سب را
ا ختاذ نكن ند .مطال عات خمتل في و جود
دارد كه به ارتباط آگاهي ،نگرش و
عمل كرد ا فراد در خ صوص حماف ظت در
برابااار ناااور خورشااايد اشااااره
كردها ند[16و ]19و لذا مي توان
انت ظار دا شت كه آ موزش ا فراد در
زمي نه ت غيري رفتار هاي حماف ظتكن نده
مؤثر با شد .برا ساس ن تايج مطال عه
حاضر ،به نظر ميرسد كه حمتواي چنني
آموز شي با يد ع مدتا شامل م نافع
حاصاااال از اجااااراي رفتارهاااااي
حماف ظتكن نده در برا بر نور خور شيد
و گو شزد كردن حسا سيت ا فراد در
برا بر عوارع حا صل از مواج هه با
نور خور شيد با شد .بر ا ساس ن تايج
مطالعه ،چنان ه آموزش بهويژه در
ااي
ارآوردهها
اتفاده از فا
اه اسا
زمينا

كاران
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