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اثربخشی آموزش خودحمایتی بر مهارتهای ارتباطی نوجوانان مبتال به ریزش موی
 رادیوتراپی/ناشی از شیمیدرمانی
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Abstract
The aim of this study was determining the
efficacy of self-advocacy training on
communication skills of adolescents with
chemotherapy/
radiotherapy
induced
alopecia. The method of present study was
quasi experimental single-subject with pretest, post-test and two-week and one-month
follow-ups. The statistical population of the
study consisted of all adolescents aged 12-15
years with chemotherapy/ radiotherapy
alopecia in Tehran in 1400. The sample group
consisted
of
4
adolescents
with
chemotherapy/ radiotherapy alopecia, who
were selected by available sampling method
and taking into account the inclusion criteria.
The self-advocacy training intervention
program was implemented in 5 sessions and
the
participants
responded
to
the
communication skills questionnaire (Attarha,
2007) in two stages, the baseline (A) and the
experimental stage (B). SPSS and T test were
used for data analysis, and t-test results
illustrated the significant effect of selfadvocacy training on communication skills
and its subscales in adolescents with alopecia
due
to
chemotherapy/
radiotherapy.
Therefore, it can be concluded that selfadvocacy training due to self-awareness,
communication skills and leadership training
can lead to the promotion of communication
skills of adolescents with alopecia due to
chemotherapy/ radiotherapy.
Keywords: Adolescents, Alopecia, Cancer,
Communication Skills, Self-Advocacy
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چکیده
پژوهش حاضر با هدف تعیین تأثیر آموزش خودحمایتی بر
مهارتهای ارتباطی نوجوانان مبتال به سرطان با عارضه
 روش پژوهش حاضر از نوع شبه.ریزش مو انجام گرفت
 پسآزمون و،آزمایشی تک آزمودنی همراه با پیشآزمون
 جامعه آماری پژوهش را.پیگیری دو هفته و یک ماهه بود
 سال مبتال به ریزش موی ناشی از12-15 تمامی نوجوانان
 تشکیل1400  رادیوتراپی شهر تهران در سال/شیمیدرمانی
 نوجوان مبتال به ریزش موی4 دادند و گروه نمونه شامل
 رادیوتراپی بود که با روش/ناشی از شیمیدرمانی
،نمونهگیری در دسترس و با در نظر گرفتن مالکهای ورود
5  برنامه مداخله آموزش خودحمایتی طی.انتخاب شدند
 وA جلسه اجرا شد و افراد نمونه در دو مرحله خط پایه
 به پرسشنامه مهارتهای ارتباطیB مرحله آزمایشی
 برای تحلیل دادهها از نرمافزار.) پاسخ دادند1386 ،(عطارها
 نشان داد که آموزشt  استفاده شد و نتایج آزمونSPSS
خودحمایتی اثر ماندگاری بر ارتباط مؤثر و مؤلفههای آنها
/برای نوجوانان مبتال به ریزش موی ناشی از شیمیدرمانی
 از این رو میتوان نتیجه گرفت که آموزش.رادیوتراپی دارد
 مهارتهای،خودحمایتی به دلیل آموزش خودآگاهی
ارتباطی و رهبری میتواند منجر به ارتقای ارتباط مؤثر
/نوجوانان مبتال به ریزش موی ناشی از شیمیدرمانی
.رادیوتراپی شود
 سرطان با عارضه ریزش، خود حمایتی:واژههاي کلیدي
 نوجوانان، مهارتهای ارتباطی،مو
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• مقدمه
امروزه سرطان ) (cancerیکی از مهمترین مشکالت بهداشتی در سراسر جهان محسوب میشود و این بیماری شامل یک گروه از
بیماریهاست که با رشد کنترل نشده و گسترش سلولهای غیر طبیعی همراه است (مورهان و همکاران .)2021 ،بر اساس آمار سازمان
بهداشت جهانی در سال  ،2018سرطان شایعترین و دومین علت مرگ قبل از سن  70سالگی در  91کشور از بین  172کشور جهان
بوده است (بری و همکاران .)2018 ،در ایران نیز سرطان ،دومین بیماری شایع غیر واگیر پس از بیماریهای قلبی -عروقی و شایعترین
عامل مرگ و میر پس از بیماریهای قلبی -عروقی ،تصادفها و سوانح است (فرهود و همکاران .)2018 ،همچنین سرطان ،در بین
بیماریهای مزمن دوران کودکی اهمیت زیادی یافته است ،زیرا شیوع باالیی دارد و تأثیر بسیار زیادی بر زندگی کودک و خانواده
میگذارد (پترسون و کازنشتین.)2018 ،
سرطان در کودکان یک مشکل سالمت قابل توجه و جهانی (مدی و کلینتون )2018 ،و همچنین یک بیماری شایع است .یکی از
مهمترین درمانهای طبی سرطان ،شیمیدرمانی ) (chemotherapyاست که میتواند اثرات منفی بر روند درمان به دنبال داشته باشد
(نیکخواه بیدختی و همکاران .)1398 ،برخی از انواع سرطان موجب تغییرات مهم در ظاهر (تغییر در چهره ،قطع اندام ،ریزش شدید
موها) میشود .بیمارانی که پس از شیمی درمانی با تغییرات ظاهری از جمله قطع عضو و ریزش مو روبهرو میشوند با مشکالت
روانشناختی مختلف نیز مواجه هستند (زینالی .)1397 ،ریزش مو ) (alopeciaیکی از عوارض جانبی رایج داروهای شیمیدرمانی است
که بار روانی زیادی بر بیماران تحمیل میکند (میرباقر و نصرآبادی« .)1399 ،مو» نمادی از زندگی و هویت است (ویلز و همکاران،
 .)2019بهویژه موی سر که بیشتر از آنکه اهمیت بیولوژیکی داشته باشد به لحاظ اجتماعی و روانی دارای اهمیت است (کش .)2001
فقدان مو میتواند باعث مشکالت روانی بیمار شود تا حدی که بیمار از انجام و ادامه درمان سرپیچی کند (کارگر و خجسته )1383 ،و
به خاطر عدم پذیرش ریزش مو رفتارهای پرخاشگرانهای از خود نشان دهد (اوتامی و پودجیاتی .)2019 ،نتایج یک پژوهش نشان داد
که در کل  56/4درصد بیماران بیان کردند که ریزش مو بدترین عارضه شیمیدرمانی است و  72درصد از بیماران گفتند ریزش مو بر
زندگی اجتماعی آنها تأثیر دارد (ساراس و همکاران.)2019 ،
همانطور که گفته شد از دست دادن مو میتواند به ویژه برای کودکان و نوجوانان ویرانکننده باشد و از نظر روانی بر اعتماد به
نفس ،اجتماعی شدن و ارتباطات آنها تأثیر بگذارد (ولف و هندسون بکر .)2018 ،مخصوصاً در نوجوانان ،زیرا نوجوانی دورهای بسیار
حساس از رشد است (موسوی شریف ،نقش و قاسمزاده؛  )1401که با تغییرات عمده جسمانی مشخص میشود و زمانی که فرد درصدد
است تا روابطش را شکل دهد مواجهه با سرطان در این دوره از زندگی میتواند بهطور خاصی چالشآفرین باشد (بلیر.)2002 ،
همچنین باید گفت که با تشـخیص بیماری سـرطان در فرد بحران ایجاد میشود ،اعتماد به نفس به مخاطره میافتد ،ارتباطات فردی
به دلیل عدم اطمینان به آینده مختل میشود (تان )2007 ،و فرد مبتال به سرطان به دلیل طول زمان بیماری غالباً با پدیده بستری شدن در
بیمارستان ،درمان ناکافی ،ترخیص ،عود بیماری و بستری مجدد همراه است و در پی آن مهارتها ،تواناییها و فرصتهای بیماران
محدود شده و مشکالت بین فردی و ارتباطی در آنان به وجود میآید .از طرف دیگر از آنجایی که «مو» در ارتباطات اجتماعی و در بعد
روانی بهعنوان نمادی از جوانی ،سالمت و باروری مد نظر قرار میگیرد ،از دست دادن مو در طی درمانهای بیماری سرطان ،تأثیر قابل
توجهی بر اعتماد بهنفس ،روابط بین فردی و موقعیت اجتماعی افراد دارد (اکبرزاده و همکاران.)1390 ،
هنر برقراری ارتباط مؤثر از مهارتهای اولیهای است که چنانچه فرد به آن مجهز باشد ،میتواند بسیاری از هیجانات مخرب را از
خود دور ساخته و از سالمت روانی بیشتری برخوردار شود (خنیفر و پورحسینی .)1391 ،در واقع فردی که دارای مهارتهای ارتباط
بینفردی است ،به احساسات و هیجانات دیگران حساس است (پنینگتون و همکاران .)2021 ،همچنین چگونگی برقراری ارتباط با سایر
افراد و سازگاری اجتماعی از جمله ابعاد مهم اجتماعی شدن ،که خود یک فرآیند دوجانبه ارتباطی بین فرد و جامعه است ،است (حسینی
و همکاران .)1396 ،در نتیجه میتوان گفت اکتساب این مهارت بهطور مستقیم در کاهش تعامالت آسیبزا با دیگران موثر است (کادیش،
گالسر و گینتر 2007،به نقل از ملکی ،محققی و نبیزاده )1398
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با توجه به موارد گفته شده همراه با مراقبتهای بهداشتی مدیریت شده ،خودحمایتی بهعنوان یک مهارت ضروری برای بهبودیافتگان
از سرطان الزم است (والش .)1999 ،خودحمایتی در بین بیماران مبتال به سرطان و بهبودیافتگان به عنوان یک مجموعه مهارتی دیده
میشود که میتواند از طریق آموزش ایجاد شود (کالرک و استوال .)1996 ،خودحمایتی به رفتارهایی گفته میشود که نمایانگر باورها
و عقاید فرد است (کامبریک .)2019 ،در واقع خودحمایتی به این معناست که افراد بتوانند از طرف خود صحبت کنند و از حقوق خود
آگاه باشند تا بتوانند برای زندگی خود تصمیمگیری کنند (پوتز .)2003 ،این مهارت میتواند موجب افزایش توانایی فرد در جستجو،
ارزیابی و بهکارگیری اطالعات بهمنظور گسترش و ترفیع سالمت گردد (اسمیدت و همکاران )2019 ،بهصورت کلی خودحمایتی شامل
 4مؤلفه اصلی است که عبارتند از :دانش درباره خود (خودآگاهی) ،آگاهی از حقوق شخصی ،ارتباطات ،رهبری (پرایس.)2018 ،
 25پژوهش بررسی شده در زمینه مداخالت خودحمایتی نشان دادند که هر یک از مداخالت و برنامههای آموزشی ،مهارتهای
خودحمایتی را در افراد دارای ناتوانی بهبود میبخشد .این یافتهها کاربرد بالقوه حمایت از خود را در زمینه بهبود بیماری سرطان تایید
میکند (سید و همکاران)2009 ،
آموزش خودحمایتی در افراد دچار آسیبهای مغزی (هاولی ،گربر و موری ،)2017 ،دانشآموزان دارای معلولیت (دریدن ،دسمارایس
و آرسنالت )2017 ،و افراد مبتال به اوتیسم (پاردیز و همکاران )2018 ،نیز نتایج امیدوارکنندهای را از خود به جای گذاشته است.
با توجه به تمامی مطالب گفته شده میتوان نتیجه گرفت که ریزش موی ناشی از شیمیدرمانی /رادیوتراپی ) (radiotherapyباعث
کاهش اعتماد بهنفس و حس بدشکلی در افراد مبتال به سرطان به ویژه در کودکان و نوجوانان شده و این مسئله خود مسبب مشکالتی
اعم از کاهش حضور در اجتماع و کاهش روابط میشود .اگر کودکان و نوجوانان مبتال به سرطان نسبت به بیماری ،تواناییها و حقوقشان
آگاهی داشته باشند میتوانند عزتنفس خود را افزایش داده و در جامعه بیشتر حضور یابند ،از حقوقشان دفاع کنند و خواستههای خود
را بیان نمایند ،لذا آموزش این مهارت برای افراد مبتال به سرطان ضروری به نظر میرسد؛ بنابراین محقق درصدد برآمد تا به بررسی
تأثیر آموزش خودحمایتی بر افزایش مهارتهای ارتباطی و خردهمقیاسهای آن در نوجوانان مبتال به سرطان با عارضه ریزش مو بپردازد.
بررسیها نشان داد فقط دو پژوهش داخلی در این حوزه ثبت شدهاند که آنها نیز به بررسی اثربخشی آموزش خودحمایتی نمیپردازند.

• روش
پژوهش حاضر به لحاظ هدف در زمره پژوهشهای کاربردی است و از نظر شیوه گردآوری دادهها در دسته پژوهشهای شبه
آزمایشی تک آزمودنی همراه با پیشآزمون ،پسآزمون و پیگیری دو هفته و یک ماهه است .در این پژوهش آموزش خودحمایتی بهعنوان
متغیر مستقل و مهارتهای ارتباطی بهعنوان متغیر وابسته در نظر گرفته شد .جامعه آماری پژوهش حاضر ،شامل کلیه نوجوانان 12-15
ساله مبتال به ریزش موی ناشی از شیمیدرمانی /رادیوتراپی در سال  1400شهر تهران بود؛ که از این بین به روش نمونهگیری در دسترس
تعداد  4نفر با رعایت مالکهای ورود و خروج پژوهش برای شرکت در دوره آموزش انتخاب شدند.
مالکهای ورود به مطالعه شامل :کسب رضایت آگاهانه برای ورود پژوهش ،سن تمامی بیماران در بازه  12تا 15سال باشد ،بیماران
فقط دچار ریزش موی ناشی از شیمیدرمانی /رادیوتراپی و فاقد هر گونه اختالل دیگر و ناتوانیهای ذهنی باشند ،سه سوال از
شرکتکنندگان پرسیده شد و در صورت پاسخ مثبت به آنها فرد وارد نمونه قرار میگرفت( .این سه سوال عبارتند از :به دلیل ریزش
موی ناشی از درمانم از رفتن به جمعها کنارهگیری میکنم .به دلیل ریزش موی ناشی از درمانم احساس خجالت میکنم .به دلیل ریزش
موی ناشی از درمانم احساس میکنم اعتماد به نفسم کاهش یافته است .).مالکهای خروج از مطالعه نیز شامل :غیبت بیش از دو جلسه،
عدم حضور به منظور انجام پسآزمونها ،عود بیماری بود.

• ابزارها
الف .پرسشنامه مهارت ارتباطی ) :(Communication Skills Questionnaireساخت و هنجاریابی این پرسشنامه توسط
عطارها ( )1386انجام شده است؛ که برای ساخت این پرسشنامه از الگوی مهارتهای ارتباط میانفردی هارجی و مارشال ( )1986و
دیکسون 28و همکاران ( )1993استفاده نمودند و سه عامل مدیریت هیجانها ( 12ماده) ،ادراک دیگران ( 12ماده) و ابراز وجود (10
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ماده) را با توجه به این الگو مشخص کردند .این پرسشنامه شامل  34ماده است که با مقیاس لیکرت (هرگز= ،1به ندرت= ،2گاهی=،3
معموال= 4و همیشه= )5سنجیده میشود .نمرهدهی در برخی مادهها (،32 ،28 ،25 ،23 ،21 ،19 ،17 ،14 ،13 ،12 ،10 ،8 ،6 ،4 ،2 ،1
 )34بهصورت معکوس انجام میگیرد .در پژوهش خزائی و نیلی ( )1394اعتبار پرسشنامه با استفاده از روش آلفای کرونباخ بهدست
آمد و روایی آن با استفاده از نظر متخصصین و معلمان کودکان کمشنوا تأیید شد .ضریب اعتبار با استفاده از آلفای کرونباخ برای خرده
مقیاس مدیریت هیجانها  ،0/73ادراک دیگران  0/63و ابراز وجود  0/55و در محاسبه اعتبار به روش بازآزمایی ضریب همبستگی،
خردهآزمون مدیریت هیجانها  ،0/83خردهمقیاس ادراک دیگران  0/70و خردهآزمون ابراز وجود  0/57گزارش شده است (عطارها،
.)1386
ب .آموزش خودحمایتی .پروتکل خودحمایتی برای اختاللها یادگیری ،ناتوانی ذهنی و سایر اختاللها وجود دارد .پژوهشگر با
استفاده از پروتکلهای ذکر شده و کتب مربوطه مانند راهنمای آموزش مهارتهای زندگی (رادفر و حمیدی ،)1387 ،راهنمای آموزش
خودحمایتی در نوجوانان ،کتاب خودآگاهی و خودحمایتی (کنتلی 29و همکاران )2015 ،جلسات آموزشی خودحمایتی (جدول  ،)1را
طراحی و متناسب با گروه نمونه را بومیسازی نمود.
جدول  .1پروتکل آموزش خودحمایتی
جلسات

اهداف

شرح جلسات

مقدماتی

 .1آشنایی شرکتکننده با پژوهش و
پژوهشگر.
 .2هماهنگی زمان برگزاری کالس.

 .1شرح دادن هدف پژوهش حاضر وآموزش خودحمایتی برای
شرکتکننده و والدینش.
 .2آشنایی بیشتر والدین و شرکتکننده با پژوهشگر

اول

شرکتکننده باید بتواند:
 .1خودحمایتی را تعریف کند و اجزای آن
را نام ببرد.
 .2موقعیتهایی که نیاز به خودحمایتی
ببرد.
نام
را
است
 .3مفهوم رهبری را شرح دهد.

در ابتدای جلسه توضیحی اجمالی دربارهی خودحمایتی و زیر
شاخههای آن داده میشود .به همین منظور «کاربرگ خودحمایتی»
توزیع شده و با استفاده از منشور حقوق بیمار و کلیپی کوتاه دربارهی
رهبری به توضیح مفهوم رهبری و آگاهی از حقوق پرداخته میشود.
بهعنوان تکلیف برای جلسه آینده «کاربرگ تکمیلی خودحمایتی»
توزیع میشود.

دوم

شرکتکننده باید بتواند:
 .1درباره حقوق خودش بهعنوان یک
شهروند و یک نوجوان صحبت کند.
 .2مسئولیتهای خود در موقعیتهای
مختلف را شناسایی کند.

ابتدا تکلیف جلسه گذشته بررسی و مفهوم خودحمایتی دوره میشود.
سپس آموزش جدید که دربارهی آگاهی از حق و حقوق است شروع
شده و برای درک بهتر شرکتکننده از منشور حقوق کودک و نوجوان
و منشور حقوق شهروندی استفاده میشود .بهعنوان تکلیف جلسه
آینده «کاربرگ آگاهی از حقوق و مسئولیت» در اختیار شرکتکننده
قرار میگیرد.

سوم

شرکتکننده باید بتواند:
 .1مفهوم خودآگاهی را شرح دهد.
 .2به عزتنفس و خودپنداره مثبت و
تصویر خود واقعبینانه دست یابد.
 .3صریح و واضح در مورد ارزشهای خود
صحبت کند.

ابتدا تکلیف جلسه قبل بررسی شده و ابهامات احتمالی شرکتکننده
برطرف میگردد .سپس آموزش جدید که درباره خودآگاهی و افکار
اتوماتیک شروع میشود .به این منظور از کلیپی کوتاه دربارهی
خودآگاهی و « کاربرگ نقاط قوت» استفاده کرده و بهعنوان تکلیف
«کاربرگ مصاحبهای دربارهی من» و «کاربرگ آنچه مرا خاص
میکند» توزیع میگردد.

چهارم

شرکتکننده باید بتواند:
 .1ارتباط مؤثر را تعریف و نحوه برقراری
آن را شرح دهد.
 .2به مهارت برقراری روابط بین فردی
دست یابد.
 .3ابراز وجود کند و به نظرات بقیه احترام
بگذارد.

ابتدا تکالیف جلسه قبل بررسی و سپس آموزش شروع میشود .این
جلسه به آموزش و بررسی مفهوم ارتباط ،ارتباط کالمی و غیر کالمی،
توضیح استراتژی SHARE (Sit/ stand up straight, Have Share

پنجم

زمان
 30تا  45دقیقه

 30تا  45دقیقه

 30تا  45دقیقه

 30تا  45دقیقه

 30تا  45دقیقه

a pleasant tone of voice, Activate your thinking, Relax,

) ،Engage in eye communicationموانع ارتباط و قاطعیت
پرداخته میشود .همچنین برای درک بهتر شرکتکننده از «کاربرگ
پلها و موانع ارتباط صحیح» استفاده میشود
جمعبندی مباحث ،مرور مفهوم خودحمایتی ،دریافت بازخورد از
شرکتکننده در خصوص جلسات و ختم دوره

 30تا  45دقیقه
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شیوه اجرا:
پژوهشگر دورههای آموزشی مرتبط را زیر نظر اساتید مجرب طی کرد و پس از تکمیل و آمادهسازی پروتکل درمانی و دریافت کد
اخالق ،اثربخشی آن را روی دو نوجوان مبتال به اضافهوزن و چاقی و همچنین یک نوجوان مبتال به ریزش موی ناشی از شیمیدرمانی/
رادیوتراپی ،تحت نظارت استاد راهنما ،ارزیابی نمود .پیش از شروع پژوهش موضوع و روند اجرا به شرکتکنندگان توضیح داده شد،
رضایتنامه کسب شد و همانطور که اخالق در پژوهش بر اصل امانتداری تاکید میکند؛ پژوهشگر این اطمینان را به شرکتکنندگان
داد که تمامی پاسخهای آنان و اطالعات شخصیشان محرمانه خواهد ماند و نتایج در صورت تمایل برای ایشان تفسیر خواهد شد.
شرکتکنندگان در این پژوهش به صورت حضوری و طی  5جلسه  30-45دقیقهای (دو جلسه در هفته) در معرض آموزش
خودحمایتی در بیمارستان امام خمینی قرار گرفتند ،بدین ترتیب که جلسات آموزشی با تمرکز بر ایجاد احساس توانمندی اعضا و با
استفاده از پروتکل آموزش خودحمایتی که توسط پژوهشگر طراحی شده بود ،برگزار شد .شرکتکنندگان در پیشآزمون و بعد از اتمام
آموزش ،در پسآزمون و پیگیری دو هفتهای و یک ماهه به پرسشنامه مهارتهای ارتباطی پاسخ دادند.

• یافتهها
برای تحلیل دادهها از نرمافزار  SPSSو آزمون  tاستفاده شد .شاخص مهارتهای ارتباطی بر اساس پرسشنامه عطارها ( )1386دارای
سه عامل مدیریت هیجان ،ادراک دیگران و ابراز وجود است .در این قسمت عالوه بر نمره کلی مهارتهای ارتباطی ،نمره عوامل این
مهارت نیز مورد بررسی قرار گرفتند .شاخصهای توصیفی مهارتهای ارتباطی و عاملهای آن در جدول  2ارائه شده است.
در جدول  2مشاهده میشود که میانگین نمرات در جلسه نهایی نسبت به آزمون خط پایه  1تغییر داشته است .بدین صورت که
میانگین نمرات عامل مدیریت هیجان از  36/25به  ،39/75ادراک دیگران از  35/75به  ،39/75ابراز وجود از  30/75به  32/75و نمرات
کلی مهارتهای ارتباطی از  102/75در خط پایه به  112/25در پیگیری یک ماهه رسیده است .نتایج روند مراحل آموزش چهار
شرکتکننده در عامل مدیریت هیجان در جدول  3ارائه شده است.
جدول  .2میانگین و انحراف استاندارد مهارتهاي ارتباطی و سه عامل آن
خط پایه 1
خط پایه 2
جلسه سوم آموزش
جلسه پنجم آموزش
پیگیری دو هفته
پیگیری یکماهه

میانگین
انحراف استاندارد
میانگین
انحراف استاندارد
میانگین
انحراف استاندارد
میانگین
انحراف استاندارد
میانگین
انحراف استاندارد
میانگین
انحراف استاندارد

مدیریت هیجان
36/25
1/94
36/50
1/70
35/75
2/06
41/00
1/82
38/25
0/50
39/75
/75

ادراک دیگران
35/75
3/09
36
3/00
36 /50
/50
41/50
3/10
39/00
1/15
39/75
1/25

ابراز وجود
30/75
1/70
31 /00
1/41
30/75
1/70
33/00
1/41
31/00
1/41
32/75
2/21

مهارتهای ارتباطی
102/75
2/65
103/75
2/50
103/00
2/94
115/50
2/64
108/25
2/75
112/25
4/03

جدول  .3نتایج روند مراحل آموزش چهار شرکتکننده در عامل مدیریت هیجان
مراحل آموزش
خط پایه 1
خط پایه 2
جلسه سوم
جلسه پنجم
پیگیری دو هفته
پیگیری یک ماه
درصد بهبودی

شرکتکننده اول
35
35
37
42
40
40
14/28

شرکتکنندهها
شرکتکننده دوم
38
39
39
43
40
40
2/56

شرکتکننده سوم
34
33
30
37
38
38
15 /15

شرکتکننده چهارم
38
39
40
44
38
41
5/12

مجله روانشناسی  / 102سال بیست و ششم ،شماره  / 2تابستان 266/266/1401

مطابق با نمودار  1نمرات هر  4شرکتکننده در خرده مقیاس مدیریت هیجان روند افزایشی و صعودی دارد .نتایج روند مراحل
آموزش چهار شرکتکننده در عامل ادراک دیگران در جدول  4ارائه شده است.

نمودار  1نمرات مدیریت هیجان در مراحل آموزش
جدول  .4نتایج روند مراحل آموزش چهار شرکتکننده در عامل ادراک دیگران
شرکتکنندهها
مراحل آموزش

شرکتکننده اول

شرکتکننده دوم

شرکتکننده سوم

شرکتکننده چهارم

خط پایه 1
خط پایه 2
جلسه سوم
جلسه پنجم
پیگیری دو هفته
پیگیری یک ماه
درصد بهبودی

33
34
34
40
39
38
11 /76

37
37
37
42
38
43
16 /21

38
38
38
43
38
41
7 /89

35
36
34
39
38
37
2 /77

نمودار  .2نمرات ادراک دیگران در مراحل آموزش
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مطــابق بــا نمــودار  2نمــرات هــر چهــار شــرکتکننده ،افــزایش ادراک دیگــران در ای ـن موقعی ـت را نشــان میدهــد و ای ـن بــه
معنای روند صــعودی نمــودار و بهبــود در متغیـر وابســته اســت .نتــایج رونــد مراحــل آمــوزش چهــار شــرکتکننده در عامــل ابــراز
وجود در جدول  5ارائه شده است.
مطابق با نمودار  3نمرات هر چهار شرکتکننده ،افزایش ابراز وجود در این موقعیت را نشان میدهد و این به معنای روند صعودی
نمودار و بهبود در متغیر وابسته است .نتایج روند مراحل آموزش چهار شرکتکننده در نمره کل مهارتهای ارتباطی در جدول  6ارائه
شده است.
جدول  .5نتایج روند مراحل آموزش چهار شرکتکننده در عامل ابراز وجود
شرکتکنندهها
مراحل آموزش

شرکتکننده اول

شرکتکننده دوم

شرکتکننده سوم

شرکتکننده چهارم

خط پایه 1
خط پایه 2
جلسه سوم
جلسه پنجم
پیگیری دو هفته
پیگیری یک ماه
درصد بهبودی

32
32
29
34
32
32
0

31
31
30
34
32
34
9 /67

31
32
33
33
29
35
9 /37

29
29
31
31
31
30
3 /44

نمودار  .3نمرات ابراز وجود در مراحل آموزش
جدول  .6نتایج روند مراحل آموزش چهار شرکتکننده در نمره کل مهارتهاي ارتباطی
شرکتکنندهها
مراحل آموزش

شرکتکننده اول

شرکتکننده دوم

شرکتکننده سوم

شرکتکننده چهارم

خط پایه 1

100

106

103

102

خط پایه 2

101

107

103

104

جلسه سوم

100

106

101

105

جلسه پنجم

116

119

113

114

پیگیری دو هفته

111

110

105

107

پیگیری یک ماه

110

117

114

108

درصد بهبودی

8/91

9/34

10/67

3/84
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مطابق با نمودار  4نمرات هر چهار شرکتکننده ،افزایش مهارتهای ارتباطی در این موقعیت را نشان میدهد و این به معنای روند
صعودی نمودار و بهبود در متغیر وابسته است.
همــانطور کــه از جــدول  3قابــل مشــاهده اســت نمــرات کســب شــده در عامــل مــدیریت هیجــان ،بیــانگر ســیر صــعودی
مدیریت هیجان در فرآینــد آمــوزش در مرحلــه پیگیــری یـک ماهــه اســت کــه ایــن رونــد بهبــود  14/28درصــد بــرای شــرکتکننده
اول 2/56 ،درصــد بــرای شــرکتکننده دوم 15/15 ،درصــد بــرای شــرکتکننده ســوم و  5/12درصــد بــرای شــرکتکننده چهــارم
را نشان میدهد.
همچنین تغییرات در عامل ادراک دیگران در جدول  ،4افزایش نمرات ادراک دیگران را در تمام شرکتکنندهها نشان میدهد و
درصد بهبودی برای شرکتکننده اول  11/76درصد ،برای شرکتکننده دوم  16/21درصد ،شرکتکننده سوم  7/89و برای شرکتکننده
چهارم  2/77درصد است.
جدول  5نمرات شرکتکنندهها در عامل ابراز وجود را نشان میدهد و میزان درصد بهبودی برای شرکتکننده اول صفر درصد،
برای شرکتکننده دوم  9/67درصد ،شرکتکننده سوم  9/37و برای شرکتکننده چهارم  3/44درصد میباشد.
بــهطور کلــی یافتــههای بهدســت آمــده در جــدول  6نشــان دادنــد کــه میــزان بهبــودی کلــی در مهارتهــای ارتبــاطی بــرای
شــرکتکننده اول  8/91درصــد ،بــرای شــرکتکننده دوم  9/34درصــد ،شــرکتکننده ســوم  10/67درصــد و بــرای شــرکتکننده
چهارم  3/84درصد بود.
در جدول  7نتایج آزمون  tوابسته برای مقایسه میانگین نمرات آزمون نهایی و پیگیری نهایی ،برای بررسی ماندگاری اثر آموزش
خودحمایتی آمده است؛ نتایج جدول نشان میدهد که تفاوت میانگین جلسه نهایی و جلسه پیگیری نهایی در نمره کل مهارتهای
ارتباطی و سه عامل مدیریت هیجان ،ادراک دیگران و ابراز وجود باالتر از  0/05است ( )P>0/05و نشان میدهد که نتایج جلسه نهایی
و پیگیری نهایی تفاوت معناداری نداشته و آموزش خودحمایتی اثر ماندگاری بر مهارتهای ارتباطی و خرده مقیاسهای آن برای
نوجوانان مبتال به ریزش موی ناشی از شیمیدرمانی /رادیوتراپی دارد.

نمودار  .4نمرات مهارتهاي ارتباطی در مراحل آموزش
جدول  .7نتایج آزمونهاي  tهمبسته براي مقایسه میانگین نمرات جلسه آزمون نهایی و پیگیري نهایی
متغیرها

میانگین

انحراف استاندارد

تفاوت میانگین

T

Df

P-Value

مدیریت هیجان
ادراک دیگران
ابراز وجود
مهارتهای ارتباطی

1/25
1/75
0/25
3/25

1/50
1/89
1/70
3/40

0/75
0/94
0/85
1/70

1/66
1/84
0/29
1/91

3
3
3
3

0/194
0/162
0/789
0/152
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• بحث
در بررسی پژوهش مبنی بر اینکه «آموزش خودحمایتی بر مهارتهای ارتباطی نوجوانان مبتال به ریزش موی ناشی از شیمیدرمانی/
رادیوتراپی مؤثر است» ،نتایج این پژوهش با یافتههای پاردیز و همکاران ( ،)2018والش -بورک و مارکوسن ( )1999و نوروزی و
کریمی ( )1396همسو است.
پاردیز و همکاران ( )2018در پژوهش خود به این اشاره کردند که برای گسترش توانایی خودحمایتی افرادی که اوتیسم دارند باید
اطالعات دقیقی از نیازها و آرزوهایشان به آنها داد .یادگیری مهارتهای خودحمایتی احتمال ارتباطات آنها با دیگران را افزایش میدهد
که این قضیه به نوبه خود تأثیر مثبتی بر روابط میانفردی آنان میگذارد .همچنین نوروزی و کریمی ( )1396در پژوهش خود بیان کردند
که این برنامه سهم بسزایی در افزایش اعتماد بهنفس ،رشد مهارتهای اجتماعی ،احساس شایستگی ،تقویت خودپنداره و هویت اجتماعی
و در نهایت تقویت مهارتهای شغلی و نیل به استقالل در افراد دارای کمتوانی ذهنی داشته است.
در تبیین این یافته میتوان گفت ،سرطان باعث میشود که مسئولیتها و در مواردی نقشهای افراد دگرگون شده و شرایط جدیدی
فراهم گردد که انطباق و سازگاری با این شرایط یا پذیرش نقشها و مسئولیتها برای افراد مشکل است .از طرفی پیامدهای روانشناختی
ناشی از بیماری ،مثل اضطراب ،افسردگی و استرس نه فقط بیمار بلکه سایر اعضای خانواده را متأثر میکند و این میتواند در کاهش
کیفیت روابط بین فردی افراد مؤثر باشد .بیماری سرطان به دلیل ماهیت مزمن ،ناتوانساز تلقی میگردد و این بیماران همواره دچار
نوعی استرس مزمن هستند و در نتیجه نمیتوانند ارتباط خوب و مؤثری با دیگران برقرار کنند .این افراد به دلیل خلق افسرده ناشی از
بیماری ،به انزوا و کنارهگیری از دیگران گرایش دارند که روابط اجتماعی آنها را مختل میکند .از سویی از آنجا که قدرت ابراز در آنها
ممکن است به دالیل طبیعی پیش از بیماری پایین باشد و در حین بیماری نیز کاهش بیشتری پیدا کند ،این افراد بیش از سایر افراد عادی
دچار مشکالت ارتباطی و انتقال افکار و هیجانات خود میشوند (شفیعی و همکاران.)1398 ،
بنابراین باید گفت یکی از ابعاد خودحمایتی ارتباط مشارکتی و مؤثر با ارائهدهندگان مراقبتهای بهداشتی است .رفتارهای کلیدی
مهارت برقراری ارتباط شامل پرسیدن سؤاالت ،به اشتراک گذاشتن نظرات و ترجیحات ،بحث در مورد تجربیات شخصی و بیان علنی
نگرانیها است (آلپرت و همکاران .)2019 ،31افراد ممکن است به دلیل فشارهای زمانی یا ارتباطهای ضعیف بین فردی ارائهدهندگان
خدمات درمانی در برقراری ارتباط با یکدیگر مشکل داشته باشند (هاگان و همکاران .)2017 ،مهارتهای ارتباطی میتواند زمینه مشترکی
را بین افراد مبتال به سرطان و ارائهدهندگان مراقبتهای بهداشتی ایجاد کند :آنها میتوانند چالشهای پیش روی خود را برطرف کنند،
نگرانیها متقابالً رد و بدل میشود و در مورد تصمیمات درمانی مذاکره میشود (اید و ناهودسرفتی .)2015 ،32گاهی اوقات این بدان
معناست که افراد باید صریحاً آنچه را که نیاز دارند درخواست کنند یا با احترام توصیههایی را که ترجیح نمیدهند رد کنند.
در حالی که بُعد اول خودحمایتی بر فرد در محیط مراقبتهای بهداشتی متمرکز است ،بُعد دیگر بر نحوه خودحمایتی با تقویت
قدرت از طریق ارتباط با دیگران تمرکز میکند .رفتارهای کلیدی شامل حمایت از دیگران ،به اشتراک گذاشتن تجربیات خود در مورد
سرطان با دیگران و افزایش آگاهی در مورد سرطان است .این رفتارها در فضاهای درونفردی و بینفردی رخ میدهد .از لحاظ فردی،
افراد خود ادراک خود را دوباره ارزیابی میکنند ،ارزش خود را بهعنوان فردی مبتال به سرطان تعیین میکنند و از طریق ارتباط با خود
قدرت میگیرند (توماس و همکاران  .)2021 ،33افراد با حمایت از دیگر افراد مبتال به سرطان از خود حمایت میکنند و اغلب بیماری
خود را بهعنوان فرصتی برای ارتباط با دیگران و افزایش آگاهی در مورد سرطان تفسیر میکنند .همانطور که موک و مارتینسون ()2000
توصیف کردند" ،بیماران مبتال به سرطان وقتی میفهمند که یک رابطه مشترک دارند ،از یکدیگر قدرت میگیرند .در روند به اشتراک
گذاشتن احساسات و تجربیات خود در مورد بیماری ،در مورد شرایط و رنج خود تجدیدنظر میکنند ".در حالی که مشارکت در چنین
حمایتی از همساالن ممکن است همیشه نتایج افراد را بهبود ندهد و گاهی حتی باعث ناراحتی شود (کوویت و همکاران .)2019 ،34

• نتیجهگیري
مهارت خودحمایتی مهارتی الزم و حیاتی برای افراد مبتال به ریزش موی ناشی از شیمیدرمانی /رادیوتراپی است .زیرا پس از
شیمیدرمانی /رادیوتراپی افراد موی سر خود را از دست داده و به دنبال آن دچار خجالت از ظاهر ،ناراحتی و کمبود اعتماد بهنفس
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میشوند در نتیجه تمایل به بودن در اجتماع کاهش مییابد و ارتباطشان آسیب جدی میبیند .مهارت خودحمایتی به دلیل دارا بودن
آموزشهایی نظیر مهارتهای ارتباطی ،خودآگاهی و رهبری باعث میشود تا مبتالیان به سرطان با حقوق خود آشنا شوند ،بتوانند اعتماد
بهنفس از دست رفته را بازیابند ،نسبت به خود و ویژگیهایشان به شناخت درستی برسند و در نهایت در موقعیتهای مختلف رفتار
مناسبی از خود نشان دهند .آموزش این مهارت به نوجوانان بسیار توصیه میشود زیرا همانطور که اشاره شد نوجوانی دورهای حساس
است و به خودی خود همراه با بحرانهای گوناگونی است .یادگیری این مهارت میتواند کمک قابل توجهی به نوجوانان ،مخصوصا
نوجوانان آسیب دیده بکند.
از جمله محدودیتهای پژوهش حاضر ،کمبود منابع فارسی و کتب ترجمه شده در زمینه آموزش خودحمایتی است .همچنین تحقیق
در مورد نوجوانان  12-15سال مبتال به ریزش موی ناشی از شیمیدرمانی /رادیوتراپی در شهر تهران انجام شده است ،لذا در تعمیم
نتایج به سایر گروهها باید احتیاط کرد .نیز با توجه به شرایط جسمانی شرکتکنندگان (به دالیلی اعم از ضعف جسمانی ناشی از
شیمیدرمانی و عملهای پیشین و همچنین بیحوصلگی به دلیل خستگی ناشی از درمان) امکان برگزاری جلسات بیشتر مقدور نبود.
پیشنهاد میشود که پژوهشهای بیشتری در سایر گروهها و جوامع دیگر صورت گیرد تا بتوان در مورد میزان استفاده از آموزش
خودحمایتی بهتر قضاوت کرد و نیز در پژوهشهای بعدی ،به بررسی تأثیر آموزش خودحمایتی بر افزایش عزتنفس ،تنظیم هیجان،
تابآوری و سازگاری نوجوانان مبتال به سرطان بپردازند .از آنجا که آموزش خودحمایتی بر نوجوانان مبتال به ریزش موی ناشی از
شیمیدرمانی /رادیوتراپی انجام شده و نتایج به دست آمده اثربخشی این آموزش را نشان میدهد ،لذا بهکارگیری آموزش خودحمایتی
در مراکز درمانی مرتبط با نوجوانان مبتال به سرطان میتواند در جهت بهبود فاکتورهای روانشناختی مهم نظیر مهارت برقراری و حفظ
ارتباط اثربخش باشد.
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