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Abstract 
Background and Aim: The trend of skin cancer in personnel in the open workplace, including sailors, is 

increasing alarmingly due to exposure to the sun's ultraviolet rays. The aim of this study was to determine the 

knowledge and practice of skin cancer prevention in sailors in southern Iran. 

Methods: This cross-sectional study was performed in 2019 on 330 sailors in Deir port in southern Iran who 

were selected by simple random sampling. The researcher-made questionnaire was used in two parts including 

demographic data and knowledge and preventive behaviors towards skin cancer. Data were analyzed using SPSS-

20 software. 

Results: The mean age of 330 sailors; was 37.9±10.4 years. Sailors' knowledge in this study was moderate. 

The majority of sailors (74%) stated that changing working hours is a good way to reduce exposure to sunlight 

and sunburn. Regarding sunscreen, almost the majority of sailors (66%) reported that they had never and rarely 

used sunscreen. Regarding skin cancer screening, the majority of sailors (72%) had never had skin screening by 

a physician. 

Conclusion: Despite the abundant evidence on the risk of skin cancer in personnel in the open workplace, 

including sailors, this group is still not sufficiently aware of the issue. To reduce the incidence of the disease and 

its potential risks, it is necessary to develop sustainable training programs and implement protective measures for 

sailors. 
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 31/11/1311 پذیرش مقاله:     33/13/1311 دریافت مقاله:

   دهکیچ
 ءبه دلیل قرار گرفتن در معرض اشعه ماورا از جمله ملوانان پرسنل در محیط کاری روبازسرطان پوست در ابتلا به  روندزمینه و هدف: 

هدف از این مطالعه تعیین آگاهی و رفتارهای پیشگیری از سرطان پوست در  .است افزایشای در حال کنندهنگرانه شکل بنفش خورشید ب

 ملوانان جنوب ایران بود. 

ه ساد تصادفی گیرینمونه روش به که در جنوب ایران ملوانان بندر دیر از نفر 333 روی بر 1311 سال در مقطعی مطالعه اینها: روش

کننده و رفتارهای پیشگیری آگاهی اطلاعات جمعیت شناختی و در دو بخش شامل ساخته محقق پرسشنامه از. شد انجام بودند، شده انتخاب

 تجزیه و تحلیل شد.  SPSS-20اطلاعات با استفاده از نرم افزار . گردید استفاده سرطان پوست به نسبت

 ابراز (% 34) ملوانان اکثریت .بود متوسط پژوهش این در ملوانان بود. آگاهیسال  1/33±4/13 ملوان؛ 333سنی  میانگین ها:یافته

 ضدآفتاب، محافظتی اقدامات خصوص در .است سوختگی آفتاب و خورشید نور با مواجهه کاهش برای مناسبی روش کاری ساعت تغییر داشتند

وست، پ سرطان در خصوص غربالگری .بودند نکرده استفاده ضدآفتاب کرم از ندرت به و هرگز که کردند گزارش( % 66) ملوانان اکثریت تقریبا

  ( هرگز غربالگری پوست توسط پزشک انجام نداده بودند.% 32) ملواناناکثریت 

 نوزه این گروه از جمله ملوانان، پرسنل در محیط کاری روباز بروز سرطان پوست در خطر مورد در فراوان شواهد رغمعلی گیری:نتیجه

و اجرای اقدامات محافظتی  پایدار آموزشی هایبروز بیماری و خطرات بالقوه آن، تدوین برنامه کاهش برای. ندارندکافی  آگاهی عموضو از

 .است نان ضروریابرای ملو

 
 .آگاهی، رفتارهای پیشگیری، سرطان پوست، ملوانانها: کلید واژه
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 مقدمه
ها در ایران و جهان ترین سرطانسرطان پوست یکی از شایع

 ترینشایع (NMSC) ملانوما غیر پوست شود. سرطانمحسوب می
 خطر اصلی (. عامل1) است جهان سراسر در پوست نوع سرطان

و مواجهه  گرفتن در معرض اشعه ماوراءبنفش قرار NMSC برای
مشخص طبق  طور به که (،2) باشدمتعدد با نور خورشید می

 طرخ داخلی مشاغل با مقایسه در باز فضای در مطالعات، کارگران
 5/3 تا 5/2 از باز فضای در کارگران .دارند NMSC برای بیشتری

 دارند ار پوست سرطان به ابتلا خطر داخلی کارگران از بیشتر برابر
نتایج مطالعات حاکی از افزایش بروز سرطان پوست در ایران  .(3)

های بالاتری از بروز سرطان ملوانان میزان است، به خصوص در
پوست به دلیل مواجهات مداوم با اشعه فرابنفش و سطح بالای 

 (. 4) تابش خورشید گزارش شده است
کشورهای با تابش متوسط و  در پوست سرطان یاقتصاد بار

 یحت و است شده زده نیتخم دلار ونیلیم 533 حاضر حال در بالا
 الس تا زانیم نیا بروز، روند ادامه صورت در شودیم ینیبشیپ

 طی پوست سرطان بروز (. افزایش5) شد خواهد برابر دو 2331
 هایجذابیت و باز فضای هایفعالیت به شدت به گذشته هایدهه

 یزیکیف آورزیان ازعوامل یکی کلی، طور به. دارد بستگی تفریحی
 اب مداوم مواجهه دریایی مشاغل دیگر و گیریماهی در شاغل افراد
 سیارب محیطی در که هستند افرادی است. ملوانان خورشید نور اشعه

 یردرگ معمولاً افراد این. کنندمی زندگی یا کار ساحل، از متفاوت
 اغتفر اوقات یا گذراندن ماهیگیری دریایی، نقل و حمل فعالیت
 کارگران روی بر آمریکا در همکاران و Ragan مطالعه هستند.

 و کارگران سوم یک حداقل که داد نشان کشاورزان و ساختمانی
 شیوع .نداهشد سوختگی آفتاب دچار گذشته سال یک در کشاورزان

 درصد 24/5 ترتیب به سایه جستجوی و آفتاب ضد کرم از استفاده
 همکاران و Trakatelli توسط ایمطالعه(. 6) بود درصد 1/21 تا
 3/44 بیرونی کارگران در تابفضدآ کرم از استفاده میزان ،اروپا در

 زندگی طول در بیرونی کارگران درصد 3/33 همچنین. بود درصد
 و Zink پژوهش(. 3) بودند شده مبتلا پوست سرطان به خود

 درصد 43 داد، نشان بیرونی کارگران روی بر آلمان در همکاران
 وشیدنپ. اندنکرده استفاده آفتاب ضد از کار هنگام در هرگز ارگرانک

 (.3) بود آفتاب از محافظت اقدامات ترینرایج بلند شلوار و کلاه
 و بندری شهرهای وجود کشور، جنوب در آبی مرزهای وجود

 هایمسافرت و نقل و حمل و ماهیگیری جمله از دریایی مشاغل
 و کشور در صنایع رونق و اقتصاد در مهم مشاغل از که دریایی

 رتوپزیاد  تابش هستند از یک سو وبوشهر  استان در بخصوص
 برای مهمی خطرساز عامل که مناطقاین  خورشید در فرابنفش
 موضوع است از سوی دیگر، باعث شده که اهمیت پوست سرطان
به طور کلی ملوانان بیشترین وقت  .(1) دوچندان شودان در ملوان

های مرتبط مانند فعالیت برایخود را در ساحل یا روی دریا 
گذرانند و بیشترین مواجهه با ماهیگیری یا حمل و نقل در سال می

 ،NMSC از پیشگیری اشعه ماوراءبنفش خورشید دارند. برای
 اشعه برابر کننده درمحافظتو انجام رفتارهای  کافی محافظت

 هایتوصیه حال این با .رسدمی نظر به ضروری بنفش ماوراء
 هایکرم از استفاده: جمله ازNMSC از  پیشگیری مورد در عمومی

ی، عدم آفتاب عینک و بلند آستین شلوارهای و هاپیراهن آفتاب، ضد
 شگیریپی عنوان فعالیت در ساعات اوج تابش و استفاده از سایه به

 سال ود هر پوست توسط متخصص بدن پوست کامل معاینه و اولیه
ی به رثانویه ضرو پیشگیری عنوان به بالاتر، یا سالگی 35 سن از

 (. 1،13) رسدنظر می
 هدر جنوب کشور ب بویژه ملوانان اینکه به توجه با نهایت در
 آفتاب معرض در ینسایر به نسبت کاریمحیط شرایط  لحاظ

 ،دهستنسرطان پوست همچون  مشکلات ناشی از آن سوختگی و
 رفتارهای و آگاهی ارزیابیبا هدف حاضر  از این رو مطالعه

 ایران جنوب در ملوانان پرخطر گروه از سرطان پوست در پیشگیرانه
 ایدارپ پیشگیری هایکمپین توسعه برای رویکرد اولین عنوان به

  انجام شد. باز فضای در کاری هایگروه برای
 

 هاروش
  روی هک باشدمی مقطعی -توصیفی پژوهش یک حاضر مطالعه

 مراقبت هایپایگاه در سلامت پرونده دارای ملوانان از نفر 333
. است یافته انجام 1311 سال در ایران جنوب شهرستان دیر، مرزی
 ساده بود. بدین صورت که از تصادفی شیوه به گیرینمونه روش
افرادی به صورت  پایگاه، در موجود سلامت هایپرونده روی

 ساسا بر نمونه حجم. گرفتند قرار پژوهش مورد تصادفی انتخاب و
 ارمعی انحراف حداکثر گرفتن نظر با در و( 11) قبلی مشابه مطالعات

 با و درصد 15 اطمینان سطح و 3/3 قبول قابل خطای و 5/6 برابر
 به که شد تعیین نمونه حجم حداقل نفر 313، فرمول از استفاده
 نهایی نمونه حجم عنوان به نمونه 343 تعداد مناسب برازش منظور

 همطالع از سؤالات به کامل ندادن پاسخ بدلیل نفر 1. شد انتخاب
نفر نیز پرسشنامه دریافتی را عودت ندادند و از  2 و شدند خارج

 ویر هاداده تحلیل و مطالعه کنار گذاشته شدند. در نهایت تجزیه
سابقه حداقل یک  ؛معیارهای ورود به مطالعه. شد انجام نفر 333

 رطانس سال کار روی دریا، سکونت در بندر ساحلی دیر و نداشتن
 ؛بستگان درجه یک آنها بود. از معیارهای خروج و فرد در پوست

و عدم همکاری جهت تکمیل پرسشنامه  ارتباط برقراریناتوانی در 
 بود.

 در دو قبلی مطالعات اساس هش برابزار مورد استفاده در پژو
بخش سؤالات جمعیت شناختی از قبیل سن، سطح تحصیلات، 

رزیابی ا سابقه کار، وضعیت بیمه و سابقه آفتاب سوختگی و سؤالات
از  غربالگری و ضد آفتاب یاقدامات محافظت سؤال(، 13) آگاهی

برای سنجش سؤالات  .شد تدوینسؤال(  6) نظر سرطان پوست
 نظورم گاهی از پرسشنامه محقق ساخته استفاده شد. بهمربوط به آ

 نمره صحیح جواب هر برای میانگین آوردن به دست و دهینمره
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 و همکاران ستوده/  243

 9911 زمستان، 4 ، شماره2 دوره                                 دریامجله طب 

 ترتیب این به. شد گرفته نظر در 3 نمره پاسخ غلط هر برای و 1
میزان آگاهی در سه سطح  .گرفت قرار 13 تا 3 بین دامنه نمرات
آگاهی  و (درصد51-41) ، آگاهی متوسط(درصد43-3) آگاهی پایین

آفتاب  دض رفتار تعیین برایبندی گردید. طبقه (درصد 133-63) بالا
ز های استفاده او غربالگری سرطان پوست ملوانان بر حسب آیتم

ه استفاده از کلا محافظتی مناسب، هایلباس آفتاب، ضد هایکرم
 ندرت، به هرگز،) سطحی 5لیکرت  مقیاس آفتابی بر حسب عینک و

ارزیابی شدند. علاوه بر این از ملوانان  (همیشه و اغلب اوقات، گاهی
پرسیده شد که آیا آنها قبلا توسط پزشک غربالگری سرطان پوست 

 واستهخ آنها از بود، "نه" پاسخ اند. اگرشده "بلی یا خیر"به صورت 
 ،"تمهس سالم ندارم، نیازی آن به من" زیر دلیل چند یا یک که شد
اطلاعی نسبت به غربالگری  من" ،"نداشتم وقت"

 یک سؤال باز تحت عنوان و"است ناخوشایند غربالگری"،"نداشتم
 .دهنددلایل دیگر، پاسخ 

. شد هاستفاد خبرگان پانل از محتوا روایی سنجش تعیین جهت
 شاخص ،11/3 محتوا یروای نسبت متخصصان نظر اساس بر

 معیار از همگی که آمد بدست 31/3 وضوح شاخص و 11/3 سادگی
 رسشنامهپ پایایی، تعیین برای سپس. بودند برخوردار قبولی قابل

 ضریب و تکمیل شد ورود معیار دارای ملوانان از نفر 33 توسط
سؤالات  برای کرونباخ آلفای ضریب. گردید محاسبه کرونباخ آلفای

 گردید برآورد 13/3 اقدامات محافظت ضد آفتاب و 16/3 آگاهی
 باشند. می قبول قابل همگی که

 دانشگاه پژوهش شورای در تحقیقاتی طرح تصویب از پس
( IR.SSU.SPH.REC.1397.085)یزد  یقصدوعلوم پزشکی شهید 

و موافقت از اداره بنادر و دریانوردی و شبکه  نامهمعرفی و اخذ
 و ملوانان به خود معرفی بهداشت و درمان شهرستان دیر و ضمن

تکمیل  و آنها رضایت جلب و پژوهش اهداف مورد در دادن اطلاعات
اطلاعات و تکمیل  جمع آوری به اقدام آگاهانه، رضایت فرم

 آوریجمع تکمیل شده هایسپس پرسشنامه و گردید پرسشنامه
 شدند SPSS-20 افزارنرم وارد هاداده اطلاعات، از گردآوری بعد .شد

و  هاداده توصیف پراکندگی و مرکزی هایشاخص از با استفاده و
در نظرگرفتن  با دو کای آماری آزمون از هاداده تحلیلی آنالیز در

 استفاده شد.  %5متغیرها در سطح معناداری 
 

 نتایج
نفر از ملوانان بندر دیر پرسشنامه را  333مطالعه حاضر  در

درصد بود.  13 پرسشنامهدهی به تکمیل نمودند. میزان پاسخ

در گروه  ملوانانبود. اکثر سال  1/33±4/13 ملوانانسنی  میانگین
( و % 34) (، دارای تحصیلات راهنمایی% 34) سال 43تا  33سنی 

 دموگرافیک هایویژگی( بودند. % 43سال ) 5دارای سابقه کار زیر 
 .است آمده 1-جدول در جزئیات با مطالعه، موردملوانان شناختی 

 
 

 نفر( 333ملوانان ) موگرافیکاطلاعات  .9-جدول
 فراوانی)درصد(  متغیر

 (33)131 سال 33زیر  سن

 (34) 112 سال 43تا  33

 (11) 63 سال 53تا  41

 (13) 53 سال و بالاتر 51

سطح 

 تحصیلات

 (25) 13 ابتدایی

 (34) 113 راهنمایی

 (33) 111 دیپلم

 (3) 23 دانشگاهی

 (43) 132 سال 5زیر  سابقه کار

 (31) 121 سال 13تا  5

 (21)  33 و بالاترسال  13

 (33) 131 روستایی وضعیت بیمه

 (51) 161 تأمین اجتماعی

 (13) 45 خدمات درمانی

 (2) 3 فاقد بیمه

سابقه آفتاب 

 سوختگی

 (51) 161 بلی

 (41) 161 خیر

 
دهد. آگاهی ملوانان درباره سرطان پوست نشان می 2-جدول

 % 4/43بود.  32/1±34/5میانگین نمره آگاهی در مطالعه حاضر  
از شرکت کنندگان در این مطالعه اطلاع داشتند که در صورت عدم 
رعایت اقدامات محافظتی، تابش نور خورشید بر پوست آنها اثر 

از ملوانان آگاهی در خصوص رابطه  % 5/44مخربی خواهد داشت. 
 % 35بین سرطان پوست و پرتوهای فرابنفش خورشید را داشتند. 

دانستند که مدت زمان تأثیر کرم ضد آفتاب میکنندگان شرکت
غییر کنندگان ابراز داشتند تباشد. اکثریت شرکتساعت می 3حداکثر 

ساعت کاری روش مناسبی برای کاهش مواجهه با نور خورشید و 
( گزارش % 34) نفر 244باشد به طوری که آفتاب سوختگی می

الا هست د بکردند که در فصل تابستان که شدت تابش نور خورشی
. روندها جهت ماهیگیری به دریا میدر بیشتر اوقات عصر و شب

از ملوانان به اهمیت پیشگیری و اقدام به موقع به منظور   % 3/42
 مؤثر واقع شدن درمان سرطان پوست آگاهی داشتند.

در خصوص اقدامات محافظتی ضد آفتاب تقریبا اکثریت 
و به ندرت از کرم ضدآفتاب  هرگز( گزارش کردند که % 66)ملوانان 

( اغلب از کرم % 11نفر ) 31استفاده نکرده بودند. در حالیکه 
میزان استفاده از ملوانان اند. همچنین ضدآفتاب استفاده کرده

های مناسب از جمله پیراهن آستین بلند و شلوار بلند را پایین لباس
صف ن گزارش نمودند. از دیگر اقدامات حفاظتی که تقریبا بیش از

نند، کمی استفادهری یگزارش نمودند که در هنگام ماهیگملوانان 
چفیه بود. جزییات اقدامات و رفتارهای محافظت از نور خورشید 

 .است آمده 3-جدول درملوانان توسط 
 

 [
 D

O
I:

 1
0.

30
49

1/
2.

4.
23

7 
] 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 jm

ar
m

ed
.ir

 o
n 

20
23

-0
5-

23
 ]

 

                               4 / 7

http://dx.doi.org/10.30491/2.4.237
https://jmarmed.ir/article-1-120-en.html


 241/  آگاهی و رفتارهای پیشگیری از سرطان پوست در ملوانان جنوب ایران  

J Mar Med                          Winter 2021, Vol. 2, No. 4 

 مطالعه در کننده شرکت ملوان 333 بین در آگاهی از سرطان پوست .2-جدول
 صحیح سؤالات آگاهی

 فراوانی)درصد(

 غلط
 فراوانی)درصد(

 (% 56)113 (% 44)143 تخریب پوست در اثر مواجهه با نور خورشید در صورت عدم رعایت رفتارهای حفاظتی

 (% 55)113 (% 45)143 شودپرتوهای فرابنفش خورشید باعث سرطان پوست می

 (% 64)213 (% 36)113 باشدساعت می 3پوست های ضد آفتاب بر حداکثر مدت زمان تأثیر کرم

 (% 26)16 (% 34)244 باشدتغییر ساعت کاری روش مناسبی برای کاهش مواجهه با نورخورشید می

 (% 53)111 (% 43)141 شوددر صورت رعایت وغربالگری منظم پوست، سرطان پوست بهتر درمان می

 (% 14)233 (% 16)53 لازم است روز در نور خورشید ساعت 1 حداقل D ویتامین دریافت از اطمینان برای

 (% 31)251 (% 22)32 دارند بهتری محافظت آفتاب از روشن رنگ هایلباس به نسبت تیره هایلباس

 (% 11)215 (% 11)35 باشد 3 از بیش UV که موقعی استفاده شود باید محافظتی اقدامات

 (% 56)115 (% 44)145 تاس آن از جلوگیری و آفتاب برابر در محافظت برای راه بهترین آفتاب ضد از استفاده

 (% 31)121 (% 61)231 شودمی پوست سریع پیری باعث ماوراءبنفش اشعه

 
 شرکت کننده در مطالعه ملوان 333رفتارهای محافظت کننده در بین  .9-جدول

 هرگز رفتارهای محافظت کننده
 فراوانی)درصد(

 به ندرت
 فراوانی)درصد(

 گاهی اوقات
 فراوانی)درصد(

 اغلب
 فراوانی)درصد(

 همیشه
 فراوانی)درصد(

 (% 2)  6 (% 12) 31 (% 21)  61 (% 33) 123 (% 21) 14 استفاده از کرم ضد آفتاب

 (% 11) 61 (% 23) 11 (% 15) 53 (% 22)  63 (% 11) 61 استفاده از کلاه

 (% 4) 15 (% 33) 131 (% 13) 55 (% 26) 16 (% 23) 65 آستین بلندپیراهن 

 (% 23) 63 (% 21) 13 (% 22) 32 (% 15) 53 (% 14) 44 شلوار بلند

 (% 3) 1 (% 3) 25 (% 16) 52 (% 45) 141 (% 21) 13 عینک آفتابی

 
 ندگانکنشرکتپوست، اکثریت  سرطان در خصوص غربالگری

( هرگز غربالگری پوست توسط پزشک انجام نداده % 32نفر،  231)
( گزارش کردند که هرگز چیزی درباره % 25نفر) 14بودند. 

 ( تصور% 26) نفر 16غربالگری سرطان پوست نشنیده بودند. 
 وستپ سرطان غربالگری به نیازی سالم هستند و آنها که کردندمی

  .ندارند

 

 بحث
مطالعه به بررسی آگاهی از سرطان پوست و رفتارهای در این 

محافظت کننده از نور خورشید در ملوانان جنوب ایران پرداخته شد. 
کننده در این پژوهش متوسط بود که این آگاهی ملوانان شرکت

در معلمان شهر یزد  و همکاران تر از مطالعه مظلومیمیزان پایین
 1/63محیط زیست در آمریکا  ای در کارگران(. در مطالعه13) است

های (. طبق یافته14) به سؤالات آگاهی پاسخ صحیح دادند %
از بیماران بهبود یافته از سرطان  % 11و همکاران  Meyerمطالعه 

باعث بروز سرطان پوست  UVدانستند که پرتوهای پوست می
و همکاران  Fitch-Martin(. همچنین در مطالعه 15) شودمی

ننده کو دانش به عنوان موانع انجام رفتارهای حفاظتکمبود آگاهی 
حاضر  های مطالعه(. از این رو بر طبق یافته16) ذکر شده است

 آموزش خوبی به پوست سرطان کلی هایجنبه مورد در ملوانان
توانند یمچه منابعی  از ملوانان اینکه دانستن دیگراز سوی  .اندندیده

 تلویزیون،) افزایش دهنددر این خصوص  را خود بهداشتی دانش
 آموزشی برنامه یک تهیه در ممکن است( غیره و فضای مجازی

نندگان ک. باید این نکته را در نظر داشت که شرکتواقع شود مفید
این مطالعه افرادی با تحصیلات پایین بودند، از این رو بایستی 

 یش آگاهیافزا آموزش به ملوانان در این زمینه جدی گرفته شود.
ش نق ملوانان کننده دررفتارهای محافظتتواند در تبعیت از می

تواند تا حد زیادی از پیامدهای منفی ، که این خود میباشد داشته
اطفی و اجتماعی بکاهد. بنابراین، ادی، روحی، عار اقتصو زیان ب

  .ای بهداشتی بسیار برجسته استانجام رفتارهنقش آگاهی در 
 کاری اعتس تغییر داشتند ابراز شرکت کنندگان اکثریت تقریبا

 تگیسوخ آفتاب و خورشید نور با مواجهه کاهش برای مناسبی روش
 ایبر آلمانی کارگران مطالعه، این هاییافته تأیید در. باشدمی

 و ردندکمی فعالیت به شروع زود صبح تابستان در خود از محافظت
 اظتحف درباره اطلاعات تبادل همچنین و آفتاب ضد کرم از استفاده

 یتلق هوشیاری عامل یک عنوان به کارگران بین در خورشید از
و همکاران، استفاده از حفاظت  Rodrigues(. در مطالعه 13) شدمی

عصر در تعدادی  3صبح تا  11ها در اوج تابش نور خورشید از کننده
در  رهیز از قرار گرفتن(. پ11) از کارگران در مطالعه گزارش کردند

ظهر برای جلوگیری از  از بعد 4صبح تا  13های آفتاب در ساعت
در  راهبردی هایاستراتژیبایستی یکی از می آفتاب سوختگی

 از سرطان پوست در ملوانان باشد. پیشگیریراستای 
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 و همکاران ستوده/  242

 9911 زمستان، 4 ، شماره2 دوره                                 دریامجله طب 

ر آفتاب تابش شدید نوابراز داشتند که کنندگان اکثریت شرکت
له ها از جمکنندهحفاظت با استفاده ازشد که باعث می و گرمای هوا

با انجام این کار بتوانند کمتر دچار و چفیه از خود مراقبت کنند 
تر عینک آفتابی کم آفتاب و ضدسوختگی شوند. و از کرم آفتاب

های این مطالعه همسو با پژوهش کردند. یافتهاستفاده می
Rodrigues در کننده در مطالعهو همکاران بود، کارگران شرکت 

 حافظتم برای انگیزه با آفتاب، بسیار برابر در ایمنی هایپیام مورد
 یخوب به از خود آنها خورشیدی و بنفش ماوراء اشعه برابر در خود از

 هایوهشی به آنها رسیدنمی نظر حال، به این با. کردندمی محافظت
و  Zink(. در مقابل، مطالعه 11) کنند استفاده مؤثر از محافظت
گران بیرونی استفاده از شلوار بلند و روسری به همکاران در کار

(. در 3) کننده گزارش کردندعنوان بیشترین روش حفاظت
کشاورزان آمریکایی در مقایسه با غیرکشاورزان استفاده از 

ها از جمله شلوار و پیراهن آستین بلند بیشتر مرسوم کنندهحفاظت
 وسیله محافظت(. در مطالعه مظلومی و همکاران بیشترین 11) بود

(. به نظر 23) کننده در دانشجویان، استفاده از کرم ضد آفتاب بود
 هایی از جمله چفیه و کلاه به عنوانرسد استفاده از حفاظت کنندهمی

یک وسیله محافظتی سنتی در بین کارگران بیرونی از جمله ملوانان 
اجتناب از عوامل با سایر گروهای دیگر جامعه تبدیل شده است. 

های اسلب. کمک کند پوست تواند به جلوگیری از سرطانطرزا میخ
های بلندِ سبک، شلوار و کلاه با لبهآستینپیراهن ای مثل پوشیده

و همچنین کرم ضد آفتاب پهن و در صورت ممکن عینک آفتابی 
تواند نقش بسزایی در پیشگیری و کنترل سرطان پوست داشته می

 باشد.
 دیگر بالگری توسط پزشک ازو غر پوست ارزیابی عدم

مطالعه بود و تقریبا یک چهارم ملوانان گزارش کردند  اینهای یافته
 ینا اند.که هرگز درباره غربالگری سرطان پوست چیزی نشنیده

 در هکنندحفاظت رفتارهای انجام و عملکرد نتایج با همسو نتایج
 دگانکننشرکت اکثریت کردند گزارش که بود، آمریکایی کشاورزان
و  Zink(. نتایج مطالعه 11) دهندنمی انجام را پوست غربالگری

همکاران بر روی کارگران بیرونی در آلمان نیز حاکی از عدم 
غربالگری پوست در بین کارگران بود به طوری که گزارش کردند 

 مورد در هرگز ما مطالعه در کنندگانشرکت از سوم یک تقریباً
درصد  36اند و فقط  نشنیده چیزی پوستی معاینه انجام امکان

رار تحت معاینه پوستی ق مطالعهدر  هکارگران بیرونی شرکت کنند
درصد ملوانان غربالگری پوست به منظور  21فقط  .(3) گرفته بودند

این موضوع نشان دهنده  .تشخیص سرطان پوست گزارش کردند
 نملوانان اهمیت غربالگری و معاینه پوست بعنوا کهباشد این می

به خوبی را  یک راهکار جهت شناسایی زودهنگام سرطان پوست
سازی ملوانان در خصوص حفاظت از خود اند. آگاهدرک نکرده

ریزی های آموزشی مورد تأکید قرار گیرد. برنامهبایستی در برنامه
اجرای خود ارزیابی پوست و معاینه توسط یک متخصص پوست به 

داشتی برای ملوانان ضرورت دو های بهطور منظم در تدوین برنامه

 بیرونی خطر کارگران نتایج مطالعات، با چندان دارد. لذا مطابق
ه از افراد گرو این برای برای ابتلا به سرطان پوست دارند، بیشتری

 متخصصان توسط پوست منظم معاینه غربالگری و باید هجامع
 .یابد افزایش پوست

موارد زیر اشاره کرد. توان به های این پژوهش میاز محدودیت
 از تفادهاس تواندکه می خودگزارشی بود، شده تکمیل هایپرسشنامه

 .بیش از حد گزارش شده باشد آفتاب برابر در محافظت هایروش
ملوانان نماینده محدودی از کارگران بیرونی در ایران هستند، از این 

بیرونی دیگر از جمله رفتگران،  کارگران بین در پژوهش رو
 رایب را خود گزارش اعتبار تواندشاورزان، کارگران ساختمانی میک

 عدادت افزایش دهد. همچنین، شغلی آفتاب برابر در محافظت رفتار
ذا ل انجام این مطالعه در ملوانان، فقط و کنندهشرکت 333 کم نسبتاً
 کارگران تمام به کلی طور به تواندنمی این پژوهش هاییافته

 .شود تعمیم داده ایران در بیرونی

 

 گیرینتیجه
 رخط و آگاهی متوسط ملوانان از حاضرهای با توجه به یافته

هنده درشید و خطر بروز سرطان پوست نشانمواجهه با نور خو بالای
 .اندتهنگرف خطر سرطان پوست قرار تأثیر تحت است که ملوانان آن
رطان سبرای پیشگیری از  آفتاب ملوانان از محافظت حاضر حال در

 ایهبرنامه ریزی و اجرایلذا برنامه .است ضعیف پوست نسبتاً
 نیاز مورد شدت به برای ملوانان پایدار و مؤثر پیشگیری و آگاهی
 ودیتا حد اسکله و فضای قایق یا لنج در ایجاد سایه اگرچه .است

ت ایجاد سایه بخصوص در روزهای گرم است ولی ضرور دشوار
همیت ااز طرفی  می باشد.تابستان و در هنگام صید میگو دو چندان 

از  برای جلوگیریآموزش و پیشگیری اولیه از بروز سرطان پوست 
ر ساعات تغیی .قابل توجه است بلند مدت و تحمیل هزینه در بیماری

اده به استف کاری بخصوص در عصرها و شب، همچنین الزام ملوانان
تواند یک استرانژی مناسب های محافظتی مناسب میاز لباس

 جهت کاهش آفتاب سوختگی و سرطان پوست باشد.

 

 معلو دانشگاه مصوب طرح حاضر پژوهش تشکر و قدردانی:
با کد اخلاق  یزد یقصدو شهید پزشکی

IR.SSU.SPH.REC.1397.085 ملوانان شرکت کننده  است از
اداره بنادر و کشتیرانی و پرسنل شبکه  همچنینو  مطالعه در

حاضر  مطالعه اجرای در که دیر شهرستانبهداشت و درمان 
 .گرددمی قدردانی نهایت بی و مشارکت نمودند، رسانیاری

 

 ایده و طرح، ارائه در نویسندگان همه نقش نویسندگان:
 یا مقاله اولیه نگارش ها،داده تحلیل و تجزیه ها،داده آوریجمع

حاضر،  مقاله نهایی تأیید با همه و بودند سهیم آن بازنگری
 .پذیرندمی را آن در مندرج مطالب صحت و دقت مسئولیت
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