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مقدمه :بي شک سرطان از نگران کﻨﻨده ترﻳن اﻳن بیمارﻳهاست و کشف راههای پیشگیری از آن
هدف اصلي پژوهشگران است .اﻳن مطالعه با هدف باال بردن آگاهي افراد در جهت اتخاذ سبک
زندگي و عملكردهای سالم برای پیشگیری از سرطان صورت گرفته است.
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روش کار :پژوهش حاضر ﻳک پژوهش نیمه تجربي -مداخله ای شاهددار بود .جامعه آماری

اﻳران

پژوهش زنان مبتﻼ به سرطان در شهر رشت بود .حجم نمونه گروههای مورد و شاهد بر اساس تعداد هر

 2استادﻳار روانشﻨاسي ،دانشگاه شاهد ،تهران ،اﻳران
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کدام  40نفر در نظر گرفته شد ،ﻳعﻨي  80زن به طور داوطلبانه انتخاب شده و به طور تصادفي در دو
گروه  40نفره قرار گرفتﻨد .جهت گرد آوری اطﻼعات از پرسشﻨامه سبک زندگي استفاده شد .ابتدا
پرسشﻨامه سبک زندگي توسط گروه ها تكمیل شد ،سپس برای گروه آزماﻳش  8جلسه آموزش
پیشگیری از سرطان بر اساس مدل بزنف ارائه گردﻳد ،پس از پاﻳان دوره آموزش ،مجددا پرسشﻨامه ها
توسط دو گروه تكمیل شد .اطﻼعات جمع اوری شده با استفاده از نرم افزار  Spssو آزمون
کووارﻳانس تجزﻳه و تحلیل شدند.
نتایج :با توجه به نتاﻳج اثر مداخله آموزشي بر اساس مدل بزنف بر سبک زندگي معﻨادار بود
( .)P>0/01معﻨي دار شدن تاثیر مداخله آموزشي بر اساس مدل بزنف بر سبک زندگي ،نشانگر آن
است که میانگین متغیرهای وابسته در اﻳن گروهها متفاوت است.
نتیجه گیری :نتاﻳج اﻳن مطالعه نشان داد برنامه آموزش مبتﻨي بر مدل بزنف در باال بردن سطح
آگاهي ،بهبود سبک زندگي و در نتیجه ارتقاء رفتارهای پیشگیرانه از سرطان در زنان موثر بوده است.
کلمات کلیدی :مدل بزنف ،سبک زندگي ،سرطان
پی نوشت :اﻳن مطالعه فاقد تضاد مﻨافع ميباشد.
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مقدمه

عوارض ناشي از انهاست و روشي جهت ارتقای کیفیت زندگي

تقرﻳبا  150نوع سرطان در انسان ها دﻳده شده و حداقل  500نوع

و سازگاری با استرس است ( ،)8همچﻨین استراتژی موثری

مختلف عامل اﻳجاد کﻨﻨده سرطان شﻨاساﻳي شده اند .محققین

جهت کﻨترل هزﻳﻨه مراقبتهای بهداشتي است ( .)7همچﻨین

اظهار داشته اند ،سرطان نتیجه عملكرد همزمان عوامل متعددی

متخصصان سﻼمت ،سبک زندگي را ﻳكي از عوامل موثر بر

مي باشد .هر ساله بیش از  10میلیون موارد جدﻳد سرطان

سﻼمتي مي دانﻨد که با باال رفتن آگاهي افراد بهبود وضعیت

شﻨاساﻳي مي شود و بیش از  20میلیون نفر در دنیا با تشخیص

سبک زندگي نیز موجب مي شود .فرد با انتخاب سبک زندگي

سرطان زندگي مي کﻨﻨد ( .)1بروز ساالنه سرطان ها در اﻳران

برای حفظ و ارتقای سﻼمتي خود و پیشگیری از بیماری ها

حدود  70000مورد ،مرگ و میر در حدود  30000نفر است و با

اقدامات و فعالیت هاﻳي را انجام مي دهد ( .)9سازمان بهداشت

توجه به افزاﻳش امید به زندگي و افزاﻳش درصد سالمﻨدی در

جهاني معتقد است با تغییر و اصﻼح سبک زندگي مي توان با

کشور انتظار مي رود که در دهههای آﻳﻨده میزان بروز آن به

بسیاری از عوامل مرگ و میر هستﻨد ،مقابله کرد ( .)10نتیجه

طور قابل توجه ای افزاﻳش ﻳابد ( .)2سرطان عﻼوه بر تهدﻳد

مطالعه ای در انگلستان اﻳجاد سرطانها را به تاثیر شیوه زندگي

زندگي ،سبب اضطراب و افسردگي در بیش از ﻳک سوم بیماران

افراد نسبت مي دهﻨد ،در اﻳران نیز بیمارﻳهای ناشي از سبک

مي گردد و بر وضعیت اقتصادی و خانوادگي خانواده ها تاثیر

زندگي ناسالم از علل عمده مرگ و میر و ناتواني بشمار مي

مخربي بر جای مي گذارد .ضمن آن که مراقبتهای بالیﻨي

روند (.)11

سرطان نیز بخش عمده ای از بودجه بهداشتي را به خود

مهمترﻳن راهي که کشورهای توسعه ﻳافته برای بهبود سبک زندگي

اختصاص مي دهد ( .)1از همین رو پیشگیری از سرطان

به آن دست ﻳافته اند ،آموزش سﻼمت به طور موثر و فراگیر مي

خصوصا اگر با پیشگیری از ساﻳر بیماریهای مزمن همراه شود

باشد ( .)12باال بردن سطح دانش و مهارتهای افراد در جهت

( .)3پرهیز از مواجهه با عوامل اﻳجاد و مستعد کﻨﻨده سرطان و

کمک به آن ها برای تصمیم گیری در مورد سﻼمتي خود ،خانواده

تضعیف حضور آنان در زندگي ،باعث کاهش جدی در ابتﻼ به

و جامعه شان ﻳكي از نقشهای جدﻳد آموزش سﻼمت است (.)13

اﻳن بیماری خواهد شد (.)4

در مطالعات متعددی نشان داده شده است که آموزش بهداشت مي

تﻨها  5تا  %10از سرطان ها به علت مشكﻼت ژنتیكي به وجود

تواند مﻨجر به افزاﻳش دانش و آگاهي و در نتیجه آن بهبود عملكرد

مي آﻳﻨد ( )5و  90-95درصد از آن ها به علت عوامل محیطي و

افراد مي گردد (به عﻨوان مثال؛  14و .)15

سبک زندگي افراد اﻳجاد مي شوند ،از میان عوامل محیطي مهم

انتخاب روش آموزشي مﻨاسب که متﻨاسب با هدف ،محتوای

ترﻳن عوامل خطر اﻳجاد کﻨﻨده مي باشﻨد ،از همین رو جهت

آموزشي و فرهﻨگ مخاطبان باشد ﻳكي از مهمترﻳن اقدامات در

پیشگیری از سرطان الزم است سبک زندگي افراد اصﻼح شود و

جرﻳان برنامه رﻳزی برای آموزش است .از آنجاﻳي که اراﻳه

الزمه اصﻼح سبک زندگي افراد شﻨاخت آن هاست (.)6

آموزش بهداشت بدون استفاده از نظرﻳههای آموزشي ،همانﻨد

سبک زندگي بخشي از زندگي است که عمﻼ در حال تحقق

بﻨای ساختمان بدون شالوده است ،پس در طراحي مداخﻼت

ﻳافتن است و در بردارنده طیف کامل فعالیت هاﻳي است که

آموزشي با هدف پاﻳه گذاری رفتارهای مﻨاسب ،باﻳد از

افراد در زندگي روزمره انجام مي دهﻨد ( )7اﻳن فعالیت ها و

نظرﻳههای آموزشي رفتار محور کمک گرفت ( .)16ﻳک مدل

رفتارها شامل عادات غذاﻳي ،خواب و استراحت ،فعالیت بدني و

تغییر رفتار که به صورت بالقوه برای برنامههای آموزش مﻨاسب

ورزش ،کﻨترل وزن ،استعمال دخانیات و الكل مي باشد (.)7

است ،مدل تغییر رفتار بزنف است ،اﻳن مدل برای اولین بار از

سبک زندگي سالم از مﻨابع با ارزش کاهش بروز بیمارﻳها و

ترکیب اجزای دو مدل تئوری عمل مﻨطقي و بخش پرسید
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بهاره شبگرد و همكاران

( )precedeاز مدل پرسید/پروسید ()precede/proceed

 )2001(2ساخته شده است که اﻳن پرسشﻨامه دارای بیست پرسش

ارائه شد .اجزای مدل بزنف شامل عقاﻳد ،نگرش ها و هﻨجارهای

است .نمره گذاری پرسشﻨامه براساس طیف لیكرت است .هر

انتزاعي از تئوری عمل مﻨطقي و فاکتورهای قادرساز از مدل

پرسش دارای پﻨج پاسخ ( همیشه = ، 1اغلب= ، 2گاهي اوقات=3

پرسید ( )precedeاست ( .)17مدل بزنف ()BASNEFE

 ،به ندرت= 4و هرگز = )5مي باشد .نمرههای باالتر نشان دهﻨده

جامع ترﻳن مدلي است که برای مطالعه رفتار و شﻨاساﻳي

ی سبک زندگي ناخوشاﻳﻨد و ناسالم است .رواﻳي و پاﻳاﻳي اﻳن

رفتارهای نو و جدﻳد در جامعه بكار مي رود .طرز تفكر ،آگاهي

پرسشﻨامه توسط لعلي و همكاران در سال  1391مورد بررسي

و نگرش در مورد بیماری عامل مهمي در انجام دادن ﻳا ندادن

قرار گرفت .نتاﻳج نشان داد ،پاﻳاﻳي اﻳن ابزار  0/91است و رواﻳي

رفتارهای پیشگیری کﻨﻨده مي باشد ( .)18اولین گام تغییر رفتار

آن توسط تحلیل عاملي تاﻳید شد .در اﻳن پژوهش به مﻨظور

افراد در راستای ﻳک موضوع است .چرا که داشتن آگاهي و

بدست آوردن پاﻳاﻳي ،پرسشﻨامه ی سبک زندگي در مورد 30

دانش کافي ،پیش شرط تغییر باور و نیز تغییر رفتار افراد است

نفر از پرستاران با فاصله ی دو هفته اجرا شد و پاﻳاﻳي آن مطلوب

( .)19بسیاری از تئوریهای تغییر رفتار ،بر روی دسترسي به

گزارش گردﻳد .پس ازجلب رضاﻳت آگاهانه از شرکت

اطﻼعات و آگاهي فرد از خطرات تاکید دارند .به دست آوردن

کﻨﻨدگان ،با اعضای گروههای آزماﻳش و کﻨترل جلسه ای جهت

و افزاﻳش آگاهي از اولین گام ها در تغییر رفتار مي باشد (.)20

برقراری رابطه و دادن اطﻼعات درباره طرح پژوهش برگزار

با اﻳﻨحال در اﻳران همچون بسیاری از کشورهای در حال توسعه،

شد .قبل از شروع مداخله ،ابتدا پرسشﻨامه سبک زندگي توسط

مطالعات اندکي در ارتباط با ارزﻳابي سطح آگاهي در مورد

گروه ها تكمیل شدند و سپس آموزش براساس مدل بزنف (8

عﻼئم هشدار دهﻨده سرطان انجام گرفته است که صرفا بین

جلسه ،هر جلسه  90دقیقه) الزم در جهت شﻨاخت و آگاهي در

بیماران و در مورد سرطانهای خاصي صورت پذﻳرفتهاند ()21؛

راستای سبک زندگي سالم و اﻳجاد رفتارهای پیشگیری کﻨﻨده از

از همین رو مطالعه حاضر به بررسي اثربخشي مداخله آموزشي بر

اﻳن بیماری برای گروه آزماﻳش اجرا شد .جمع آوری اطﻼعات

اساس مدل برنف بر سبک زندگي بیماران زن مبتﻼ به سرطان

در  2مرحله ،قبل و بعد از آموزش انجام شد .نتیجه  2مرحله

بپردازد.

اطﻼعات پرسشﻨامه ها با نرم افزار  SPSSتحلیل شد .محتوای

روش کار

جلسات آموزشي در جدول ( )1قابل مشاهده است.

پژوهش حاضر ﻳک پژوهش نیمه آزماﻳشي با طرح پیش آزمون-
پس آزمون و گروه کﻨترل بود که بر روی زنان شهر رشت در
سال  1396انجام گرفت .حجم نمونه شامل  80زن بود که به طور
داوطلبانه از کلیﻨیکهای مشاوره سطح شهر رشت انتخاب شده و
به طور تصادفي در دو گروه آزماﻳش و کﻨترل هر ﻳک  40نفر
قرار گرفتﻨد .اﻳن حجم نمونه برحسب پیشیﻨه پژوهش بود .در
واقع پژوهشهای پیشین جهت بررسي تاثیر مداخلههای آموزشي
برای هر گروه نمونه ای بین  15تا  50نفر انتخاب کرده بودند که
در اﻳن مطالعه برای گروه آزماﻳش و کﻨترل  40نفر در نظر گرفته

شد .جهت جمع آوری داده ها در اﻳن پژوهش از پرسشﻨامه
سبک زندگي 1استفاده شد .اﻳن پرسشﻨامه توسط میلر و اسمیت
Quality of Life Questionnaire

1

Miller and Smith

2
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جدول - 1محتوای جلسات آموزشي بر اساس مدل برنف
جلسه

هدف

محتوا

1

آشﻨاﻳي

معرفي و آشﻨاﻳي نسبت به مدل بزنف و بیان تعهدات در طول مداخله

2

آشﻨاﻳي با بیماری سرطان

آشﻨاﻳي با بیماری سرطان ،شیوع ،بروز ،علل

3

مهارتهای ارتباطي

آشﻨاﻳي با مهارتهای ارتباطي و بین فردی و استفاده از تكﻨیک مشارکت در طول مداخله

4

مباحث شﻨاختي 1

آشﻨاﻳي با نگرش ،باور و اعتقادات و تاثیر آن بر رفتار

5

مباحث شﻨاختي 2

انجام تكلیف جهت فهم تاثیر باور بر رفتارهای پیشگیرانه

6

پرسش و پاسخ

پرسش و پاسخ هدفمﻨد نسبت به سواالت شرکت کﻨﻨدگان در مورد سرطان و راههای

7

برنامه رﻳزی

8

مرور

پیشگیری از آن
برنامه رﻳزی برای تغییر باورها و رفتارهاﻳي که موجب بروز مشكﻼت جسماني مانﻨد سرطان
مي شود
مروری بر جلسات و پس آزمون

نتایج
با توجه به اطﻼعات توصیفي ارائه شده در جدول ( )2باﻳد گفت

تحصیﻼت لیسانس و فوق لیسانس بودند .همچﻨین  21نفر از

که از  80نفر از زناني که در تحقیق حاضر مشارکت داشتﻨد14 ،

شرکت کﻨﻨدگان معادل  %26/2مجرد و  59نفر معادل %73/8

نفر معادل  17/6درصد دارای تحصیﻼت دﻳپلم 16 ،نفر 20

متاهل بودند.

درصد دارای تحصیﻼت فوق دﻳپلم  50نفر و  62/5درصد دارای
جدول  -1اطﻼعات جمعیت شﻨاختي اعضای گروه نمونه
وضعیت تاهل

سطح تحصیﻼت
دﻳپلم

فوق دﻳپلم

لیسانس و فوق لیسانس

جمع

متاهل

مجرد

جمع

فراواني

14

16

59

80

21

59

80

درصد فراواني

17/6

20

62/5

100

26/2

73/8

100

در جدول ( )3نیز میانگین نمرات سبک زندگي در دو گروه آزماﻳش و کﻨترل در مرحله پیش آزمون و پس آزمون نماﻳش داده شده است.
جدول  -2دادههای توصیفي
متغیر

گروه
گروه آزماﻳش

سبک زندگي
گروه کﻨترل

مرحله آزماﻳش

انحراف معیار

میانگین

پیش آزمون

61/12

9/11

پس آزمون

54/70

15/31

پیش آزمون

60/34

8/36

پس آزمون

62/75

17/72
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برای آزمون فرضیههای فوق از تحلیل کووارﻳانس استفاده شده

با نگاهي به نتاﻳج آزمون باکس ( )F)44080،6/30(=1/17و با

است .اﻳن آزمون روش آماری است که اجازه مي دهد اثر متغیر

توجه به معﻨيدار نبودن مقدار ( )P≤0/32فرض تساوی

مستقل بر متغیر وابسته مورد بررسي قرار گیرد ،در حالي که اثر

ماترﻳسهای وارﻳانس کوارﻳانس برقرار است .آزمون لوﻳن برای

متغیر دﻳگر را حذف کرده ﻳا از بین مي برد و وجود رابطه بین

بررسي فرض ﻳكساني وارﻳانس ها انجام مي پذﻳرد

متغیرهای وابسته متفاوت را نیز نشان دهد .تمام اﻳن کارها را به

(رضاﻳي .)1389،با توجه به نتاﻳج اﻳن آزمون و معﻨادار نبودن
f

آماره

لوﻳن

طور همزمان انجام ميدهد .قبل از انجام گزارش تحلیل  ،ابتداء

مقدار

مفرضههای اﻳن آزمون که شامل ،همگﻨي رگرسیون ،ارتباط

(

خطي ،همگﻨي ماترﻳسهای وارﻳانس – کوارﻳانس ،ﻳكساني

ها متغیرهای وابسته برقرار بوده و اجرای ازمون تحلیل

وارﻳانس ها مورد بررسي قرار مي گیرد.

کووارﻳانس امكان پذﻳر است .همچﻨین برای بررسي همگﻨي

) ،برابری وارﻳانس-

شیب رگرسیون از ترسیم نمودار استفاده شد (شكل .)1

شكل  -1نمودار شیب رگرسیون نمرات سبک دلبستگي در پیش آزمون و پس آزمون
همانطور که نمودار فوق نشان مي دهﻨد شیبهای خطوط
رگرسیون همدﻳگر را قطع نكرده اند و مماس بر ﻳكدﻳگر هستﻨد؛
در چﻨین وضعیتي شرط همگﻨي رگرسیون نیز برقرار است.
جدول -3بررسي اثر تعاملي متغیر مستقل و پیش آزمون
سطح آگاهي
خطا
سبک زندگي
خطا
رفتارهای پیشگیرانه
خطا

مجموع مجذورات

درجه آزادی

میانگین مجذورات

F

سطح معﻨي داری

4/06

2

2/03

1/45

0/24

102/12

73

1/39

4/99

2

2/49

420/38

73

5/76

4/54

2

2/27

262/19

73

3/59

0/43
0/63

0/65
0/54
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همانطور که در جدول شماره ( )3مشاهده مي شود ،پس از

همچﻨین با توجه به اطﻼعات جدول ( )4باﻳد گفت که مقادﻳر F

تعدﻳل نمرات گروههای آزماﻳشي و گروه کﻨترل در پس

بدست آمده برای بررسي تعامل بین متغیر مستقل و پیش آزمون،

آزمون ،سبک زندگي در دو گروه با هم اختﻼف دارند .برای

از نظر آماری معﻨادار نیست ()P<0/05؛ به عبارتي گروههای

بررسي اﻳن نكته که اﻳن تفاوت از نظر آماری معﻨي دار بوده و

آزماﻳش و کﻨترل در پیش آزمون از سبک زندگي ﻳكساني

ناشي از اثر آزماﻳشي است ﻳا نه ،تحلیل کووارﻳانس با روش

برخوردار بودند .بﻨابراﻳن مفروضههای همگﻨي رگرسیون مورد

تصحیح " بﻨفروني" انجام پذﻳرفت.

تأﻳید است.

جدول  -4نتاﻳج آزمون اثر مداخله آموزشي بر اساس مدل بزنف بر سبک زندگي
متغیر وابسته

Ms

dF

Ms

F

Sig

مجذور سهمي اتا

سبک زندگي

1342/82

1

1342/82

221/1

0/001

0/75

خطا

455/5

75

1/37

6/07

با توجه به نتاﻳج جدول ( )5اثر مداخله آموزشي بر اساس مدل

در مطالعه حاضر تاثیر مداخله آموزشي بر اساس مدل بزنف بر

بزنف بر سبک زندگي با  F )75،1(=221/1مؤثر بوده است

سبک زندگي مورد بررسي قرار گرفت که نتاﻳج حاکي از تاثیر

()P>0/01؛ معﻨيدار شدن تاثیر مداخله آموزشي بر اساس مدل

مثبت آموزش بر ارتقای رفتارهای پیشگیرانه مي باشد .اﻳن بدان

بزنف بر سبک زندگي ،نشانگر آن است که میانگین متغیر وابسته

معﻨاست که آموزش با روش بزنف رفتارهای پیشگیرانه افراد را

در اﻳن گروههای آزماﻳش و کﻨترل متفاوت است .مجذور سهمي

باال برده و در نتیجه مي تواند در جهت پیشگیری از سرطان تاثیر

اِتا شدت اﻳن اثر را ( )0/75نشان مي دهد.

داشته باشد .از جمله اﻳن مطالعات مي توان به مطالعه ی مظلومي

بحث و نتیجه گیری

محمود آباد و همكاران و مطالعه ی کاتیک و همكاران در زمیﻨه
ی آموزشي پیشگیری از سرطان پستان ( ،15و  ،)25مطالعه ی

دغدغه ای که امروز سرطان را به عﻨوان ﻳک معضل بهداشتي در

نادرﻳان و همكاران و باقیاني مقدم و همكاران در زمیﻨهی

سطح جهان معرفي مي کﻨد و مبارزه با آن را جزء الوﻳتهای

آموزش رفتارهای پیشگیریکﻨﻨده از سرطان پوست ( .)22مطالعه

بهداشتي درماني قرار مي دهد ،رشد رو به افزاﻳش تعداد مبتﻼﻳان

ی میربازغ و همكاران ،و کومار 1و همكاران در زمیﻨه ی

به اﻳن بیماری در سطح جهاني به وﻳژه در کشور ما مي باشد

آموزش رفتارهای نغذﻳهای پیشگیریکﻨﻨده از سرطان ( ،14و )26

( .)22از مهمترﻳن محورهای عمده در کﻨترل و پیشگیری اﻳن

و مطالعه ی بولر 2و همكاران در زمیﻨه پیشگیری از سرطان

بیماری ،آموزش بهداشت به جامعه ،به گروه در معرض خطر ﻳا

پوست ( )27اشاره کرد .در مطالعه موتاپال میالیل و همكاران

گروهي که نقش مهمي در کﻨترل بیماری دارند و نیز تغییر

( )2010نیز نگرش  91/4درصد افراد ،نسبت به خودآزماﻳي

نگرش و رفتار آنها مي باشد ( .)23از طرفي ﻳكي از

پستان و روشهای غربالگری سرطان پستان مثبت ارزﻳابي شد.

استراتژیهای سازمان جهاني بهداشت در کﻨترل سرطان ها

سازمان جهاني بهداشت در گزارشي بیان ميکﻨد که شكلگیری

تقوﻳت آگاهي مردم در خصوص سرطان است (.)24

1

. Kumar
2
. Buller

بهاره شبگرد و همكاران

تاثیر مداخله آموزشی بر اساس مدل بزنف بر سبک زندگی زنان مبتال به سرطان-2505

روشهای و امكانات آموزشي بیشتر عﻼوه بر آموزش صرفا ﻳک

 بر اساس انبوده اطﻼعاتي است که در،ادراک مردم از خطر

.طرفه استفاده گردد

.)25( مورد عاملهای خطر درﻳافت مي کﻨﻨد

تشکر و قدردانی

در انتهای با توجه به محدودﻳتهای که پژوهش حاضر با آن

اﻳن پژوهش برگرفته از رساله مقطع دکتری تخصصي نوﻳسﻨده اول
مقاله مي باشد و از کلیه شرکت کﻨﻨدگان در پژوهش تشكر و
.قدرداني مي شود

 از جمله پیشیﻨه پژوهشي محدود و طوالني بودن،مواجه بود
 برای اجرای بهتر و دستیابي به نتاﻳج کاربردی،مدت اجرای طرح
تر به پژوهشگران پیشﻨهاد مي گردد در مطالعات بعدی خود
، پژوهش بر روی گروه مردان،اجرای پژوهش با دوره پیگیری
 و نهاﻳتا استفاده از،استفاده از ابزارهای دقیق تر و روا تر
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Abstract
Introduction: Cancer is undoubtedly one of the most worrisome of these
diseases and discovering ways to prevent it is the main goal of researchers.
The purpose of this study was to raise the awareness of people to adopt
lifestyle and healthy practices for cancer prevention.

*
2

Afsaneh Khajehvand 3

Materials and Methods: This study was a quasi-experimental,
interventional control study. The study population was women with cancer
in Rasht. The sample size of the case and control groups was 40 individuals,
80 women were voluntarily selected and randomly divided into two groups
of 40 each. Lifestyle questionnaire was used for data collection. At first the
lifestyle questionnaire was completed by the groups, then the experimental
group received 8 sessions of cancer prevention education based on BASNEF
model. After the training, the questionnaires were again completed by the
two groups. The collected data were analyzed using SPSS software and
covariance test.
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Results: According to the results, the effect of educational intervention
based on BASNEF model on life style was significant (P <0.01). The
significant effect of educational intervention based on BASNEF model on
lifestyle indicates that the mean of dependent variables in these groups is
different.
Conclusion: The results of this study showed that BASNEF model-based
education program was effective in raising awareness, improving lifestyle
and thus promoting cancer preventive behaviors in women.
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