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Abstract
Introduction: Hospital employees in comparing with employees of many other organizations and female
employees in comparing with male employees faced with more stress and tension, which these factors
causing their health loss. Therefore, the aim of present research was determine the effect of training based
on acceptance and commitment on flexibility, perceived stress and resilience of female employees of
hospital.
Methods: This study was a semi-experimental with a pre-test and post-test design including the
intervention and control groups. Research population was female employees of Ganjavian hospital of
Dezful city in 2018 year, which 30 people from them selected by available sampling method and randomly
with lottery divided into two equal groups (each group 15 people). The intervention group received 8
sessions of 60 minutes training based on acceptance and commitment and the control group didn’t receive
any training. Research tools were including the questionnaires of flexibility, perceived stress and resilience.
Data were analyzed with using the SPSS-21 software by multivariate analysis of covariance method.
Results: The intervention and control groups had a significant difference in terms of flexibility, perceived
stress and resilience. In the other words, training based on acceptance and commitment led to significant
improve the flexibility (F=185.405, P<0.001), resilience (F=168.688, P<0.001) and perceived stress
(F=10.732, P<0.003) in female employees of hospital.
Conclusions: The results indicated the effect of training based on acceptance and commitment on
improving the flexibility, perceived stress and resilience in female employees of hospital. As a result, to
promote the flexibility and resilience and to decrease the perceived stress can be used from training based
on acceptance and commitment method.
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مقدمه :کارکنان بیمارستان در مقایسه با کارکنان بسیاری از سازمانهای دیگر و کارکنان زن در مقایسه با کارکنان مرد با استرسها
و تنشهای بیشتری مواجه هستند که این عوامل باعث افت سالمت آنان میشود .بنابراین هدف پژوهش حاضر تعیین تأثیر آموزش
مبتنی بر پذیرش و تعهد بر انعطافپذیری ،استرس ادراکشده و تابآوری کارکنان زن بیمارستان بود.
روش کار :این مطالعه نیمهتجربی با طرح پیشآزمون و پسآزمون شامل گروههای مداخله و کنترل بود .جامعه پژوهش کارکنان زن
بیمارستان گنجویان شهر دزفول در سال  1032بودند که  03نفر از آنها با روش نمونهگیری در دسترس انتخاب و به روش تصادفی با
کمک قرعهکشی به دو گروه مساوی (هر گروه  11نفر) تقسیم شدند .گروه مداخله  1جلسه  03دقیقهای تحت آموزش مبتنی بر پذیرش
و تعهد قرار گرفت و گروه کنترل آموزشی دریافت نکرد .ابزارهای پژوهش شامل پرسشنامههای انعطافپذیری ،استرس ادراکشده و
تابآوری بود .دادهها با استفاده از نرمافزار  SPSSنسخه بیست و یک به روش تحلیل کوواریانس چندمتغیری تحلیل شدند.
یافتهها :گروههای مداخله و کنترل از نظر انعطافپذیری ،استرس ادراکشده و تابآوری تفاوت معناداری داشتند .به عبارت دیگر
آموزش مبتنی بر پذیرش و تعهد باعث بهبود معنادار انعطافپذیری ( ،)F=111/431 ،P<3/331تابآوری ()F=101/011 ،P<3/331
و استرس ادراکشده ( )F=13/207 ،P<3/330در کارکنان زن بیمارستان شد.
نتیجه گیری :نتایج نشاندهنده تأثیر آموزش مبتنی بر پذیرش و تعهد بر بهبود انعطافپذیری ،استرس ادراکشده و تابآوری در
کارکنان زن بیمارستان بود .در نتیجه برای ارتقای انعطافپذیری و تابآوری و برای کاهش استرس ادراکشده میتوان از روش آموزش
مبتنی بر پذیرش و تعهد استفاده کرد.
کلیدواژهها :استرس ،انعطافپذیری ،بیمارستان ،تابآوری ،پذیرش و تعهد ،کارکنان زن
تمامی حقوق نشر برای انجمن علمی پرستاری ایران محفوظ است.

مقدمه
در ارتقای سالمت ،انعطافپذیری روانشناختی است [ .]0انعطافپذیری
روانشناختی به میزان تجربهپذیری فرد در مقابل تجارب درونی و بیرونی
اشاره دارد و مستلزم توانایی برقراری ارتباط با لحظه حال و قدرت
متمایزسازی خود از افکار و تجارب درونروانی است [ .]4این متغیر یک
فرایند ،توانایی یا پیامد سازگاری موفقیتآمیز با شرایط تهدیدکننده
است؛ به طوری که فرد بتواند با تجارب منفی و ناخوشایند روبرو شود

کارکنان بیمارستان به تناسب شغل خود با مشکالتی مانند نوبت کاری
شب ،مشاهده درد ،رنج و مرگ بیماران ،بیتابی همراهان بیمار مواجه
هستند که این موارد عالوه بر مشکالت مرتبط با سالمت ،استرس و
تنش زیادی را بر آنان وارد میکند [ .]1استرس و تنش به مرور زمان
باعث کاهش سالمت کارکنان بیمارستان میشود و بر ویژگیهای
روانشناختی آنها تأثیر منفی میگذارد [ .]7یکی از ویژگیهای مؤثر
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عمیقترین ارزشها و اولویتبندی آنهاست .عمل متعهدانه یعنی اینکه
افراد اهدافی را برای خود مشخص نمایند و برای رسیدن به آنها
متعهدانه و مؤثر عمل کنند [.]11
با اینکه امروزه پژوهشهای مداخلهای مبتنی بر رویکردهای موج سوم
رواندرمانی افزایش چشمگیری داشته و هدف آنها ارتقای سالمت بوده،
اما پژوهشهای اندکی با هدف ارتقای سالمت کارکنان بیمارستانها که
با استرس و تنش زیادی مواجهاند ،انجام شده است .همچنین گاهی
نتایج پژوهشها متناقض بودند .برای مثال نتایج پژوهش دیوال و
همکاران حاکی از آن بود که درمان پذیرش و تعهد باعث افزایش
انعطافپذیری روانشناختی شد [ .]13نتایج پژوهش گریگوری و
همکاران نشان داد که آموزش پذیرش و تعهد باعث بهبود سالمت روانی
و انعطافپذیری روانشناختی و درگیری تحصیلی دانشجویان شد [.]11
برینکبورگ و همکاران ضمن پژوهشی به این نتیجه رسیدند که درمان
پذیرش و تعهد باعث کاهش استرس کارکنان شد [ .]73در پژوهشی
دیگر محمدی خشویی و همکاران گزارش کردند که درمان پذیرش و
تعهد باعث افزایش خودکارآمدی و تابآوری و کاهش استرس
ادراکشده بیماران شد [ .]71در مقابل کریمی و آقایی ضمن پژوهشی
به این نتیجه رسیدند که آموزش گروهی پذیرش و تعهد بر استرس
دانشآموزان دختر تأثیر معناداری نداشت [ .]77همچنین نتایج
پژوهش اورکی و همکاران حاکی از آن بود که درمان مبتنی بر پذیرش
و تعهد باعث افزایش انعطافپذیری روانشناختی زنان سالمند شد [.]70
شیرالینیا و همکاران ضمن پژوهشی به این نتیجه رسیدند که آموزش
گروهی مبتنی بر پذیرش و تعهد باعث کاهش استرس فرزندپروری و
افزایش انعطافپذیری روانشناختی مادران کودکان دارای اختالل طیف
اتیسم شد [ .]74بر اساس نتایج پژوهش صبور و کاکابرایی گروه درمانی
پذیرش و تعهد باعث بهبود عالئم افسردگی ،استرس ،عالئم درد و
پذیرش درد در زنان مبتال به درد مزمن شد [ .]71موسوی و
دشتبزرگی ضمن پژوهشی به این نتیجه رسیدند که گروه درمانی
مبتنی بر پذیرش و تعهد باعث افزایش ضریب سختی و کاهش استرس
ادراکشده شد [ .]70در پژوهشی دیگر رزمپوش و همکاران گزارش
کردند که آموزش پذیرش و تعهد باعث افزایش کیفیت زندگی و
تابآوری پرستاران شد [ .]72خانجانی و همکاران ضمن پژوهشی به
این نتیجه رسیدند که آموزش گروهی مبتنی بر پذیرش و تعهد باعث
کاهش دیسترس اخالقی و افزایش تابآوری پرستاران شد [.]71
از یک سو هدف اصلی بیمارستانها و کارکنان آن تأمین مراقبت با
کیفیت برای بیماران و برآوردن نیازها و انتظارات آنهاست [ ]73و از
سوی دیگر استرس و تنش مستمر باعث کاهش سالمت و افت
ویژگیهای روانشناختی کارکنان بیمارستانها میشود [ .]7همچنین
کارکنان زن در مقایسه با کارکنان مرد استرس بیشتری را ادراک و
ادراک استرس باال باعث افت ارائه خدمات به بیماران و همراهان آنها
میشود .عالوه بر آن با اینکه بر روی پرستاران پژوهشهای مداخلهای
انجام شده ،اما پژوهشی با هدف ارتقای سالمت کارکنان بیمارستانها
بر اساس روش آموزش مبتنی بر پذیرش و تعهد انجام نشده است .نکته
دیگر اینکه گاهی نتایج پژوهشها درباره تأثیر روش پذیرش و تعهد
متناقض هستند .بنابراین با توجه به اهمیت سالمت کارکنان در ارائه
خدمات ،ادراک استرس زیاد توسط کارکنان زن بیمارستانها ،پیشینه
پژوهشی اندک و گاه متناقض ،هدف پژوهش حاضر تعیین تأثیر آموزش

و تعادل خود را حفظ نماید [ .]1هدف انعطافپذیری ایجاد توانایی در
انتخاب عملی است که در بین گزینههای موجود ،مناسبتر باشد ،نه
انجام عملی که فقط برای اجتناب از افکار ،احساسات ،خاطرهها و امیال
آزارنده باشد [ .]0یکی دیگر از ویژگیهای مؤثر در ارتقای سالمت،
استرس ادراکشده کم است [ .]7استرس ادراکشده حالتی
روانشناختی است که طی آن فرد بهزیستی جسمی و روانی خود را به
طور تهدیدآمیز ادراک میکند [ .]2در استرس عاملهای محیطی،
زیستی و روانی با هم در تعامل هستند و استرس ادراکشده
منعکسکننده ارزیابی کلی از اهمیت و سختی موقعیتها و چالشهای
شخصی و محیطی است [ .]1ادراک استرس میتواند اثر مثبت داشته
باشد و باعث افزایش انگیزه و مقابله موفقیتآمیز با موقعیتهای مشکل
میشود ،اما استرس زیاد به ترس ،خشم ،ناکامی و افسردگی منجر
میگردد [ .]3یکی دیگر از ویژگیهای مؤثر در ارتقای سالمت ،تابآوری
است [ .]13تابآوری فرایند یا توانایی انطباق دادن خود با ناکامیها،
مصیبتها ،تعارضهای زندگی و رخدادهای چالشانگیز و غلبه بر آنها
است .پس افراد تابآور هنگام مواجهه با شرایط ناگوار و موقعیتهای
استرسزا از خود رفتار انطباقی مثبت نشان میدهند [ .]11تابآوری
صرفاً مقاومت منفعل در برابر آسیبها و موقعیتهای تهدیدکننده
نیست ،بلکه افراد تابآور مشارکتکننده فعال و سازنده محیط هستند
[ .]17افراد تابآور موقعیتهای تنشزا را بررسی و با اتخاذ راهحلهای
منطقی بر آن موقعیتها چیره میشوند و در چنین شرایطی احساس
خشنودی ،خودباوری و اعتماد به نفس میکنند [.]10
برای بهبود ویژگیهای روانشناختی روشهای زیادی وجود دارد و
روشهای جدیدتر به دنبال کاهش مشکالت روشهای قبلی هستند.
مثالً درمانهای برگرفته از موج سوم رواندرمانی برای کاستن از
مشکالت درمانهای موج اول و دوم (رفتاری-شناختی) بوجود آمدند
[ .]14یکی از درمانهای موج سوم رواندرمانی ،آموزش مبتنی بر
پذیرش و تعهد است .بر اساس این رویکرد ،بزرگترین ضعف
رویکردهای رفتاری – شناختی این است که در مقابل مفهوم
انعطافپذیری روانشناختی قرار گرفتهاند و نه تنها باعث افزایش آن
نمیشوند ،بلکه حتی گاهی باعث کاهش سطح آن میشوند [.]11
آموزش پذیرش و تعهد مبتنی بر نظریه چارچوب رابطهای و هدف کلی
آن افزایش انعطافپذیری ،نه از بین بردن نشانههای آسیبها است
[ .]10این شیوه آموزشی اعتقاد بر این دارد که آنچه خارج از کنترل
شخصی است را بپذیر و به اعمالی که زندگی را غنی میکنند ،متعهدانه
عمل کن .در نتیجه این شیوه به مراجع کمک میکند تا در عین پذیرش
رنجی که دارد ،یک زندگی غنی ،کامل و معنادار داشته باشد یا برای
خود بسازد [ .]12شش اصل اساسی آموزش پذیرش و تعهد برای
رسیدن به انعطافپذیری شامل گسلش ،پذیرش ،تماس با لحظه حال،
مشاهده خود ،ارزشها و عمل متعهدانه است .هدف گسلش جلوگیری
از درآمیختگی شناختی (یکی دانستن فرد با افکارش) و به این معناست
که بپذیریم افکار ما از خود ما جدا هستند .پذیرش به معنای ایجاد
فضایی برای افکار ،احساسها ،امیال و دیگر تجربههای ناخوشایند بدون
تالش برای تغییر آنهاست .تماس با لحظه حال یعنی آوردن آگاهی به
تجربه اینجا و اکنون با عالقه و تمرکز بر روی آن .مشاهده خود به
معنای آگاهی مداوم از خود است که تغییر نمیکند و همیشه حاضر و
در برابر صدمه مقاوم است .ارزشها به معنای شناسایی مهمترین و
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تحصیالت کارشناسی ،عدم سابقه دریافت آموزش مبتنی بر پذیرش و
تعهد و عدم مصرف داروهای روانپزشکی و مالکهای خروج از مطالعه
شامل غیبت دو جلسه و یا بیشتر از آن ،انصراف از ادامه همکاری و
تکمیل نکردن پرسشنامهها بود .نحوه اجرای پژوهش به این صورت بود
که پس از تصویب پروپوزال و اخذ مجوز و کد اخالق از دانشگاه،
هماهنگیهای الزم با مدیریت و معاونت پزشکی بیمارستان گنجویان
به عمل آمد .سپس نمونهگیری انجام و پس از به حد نصاب رسیدن
( 03نفر) به روش تصادفی به دو گروه  11نفری ( 11نفر گروه مداخله
و  11نفر گروه کنترل) شامل گروههای مداخله و کنترل تقسیم شدند.
گروه مداخله  1جلسه  03دقیقهای (هر هفته دو جلسه) تحت آموزش
مبتنی بر پذیرش و تعهد قرار گرفت (جدول  )1و گروه کنترل آموزشی
دریافت نکرد .مداخله توسط یک متخصص بالینی دارای مدرک آموزش
پذیرش و تعهد به صورت گروهی با استفاده از سخنرانی ،بحث گروهی،
پرسش و پاسخ انجام و گروهها در مراحل پیشآزمون و پسآزمون از
نظر انعطافپذیری ،استرس ادراکشده و تابآوری ارزیابی شدند.

مبتنی بر پذیرش و تعهد بر انعطافپذیری ،استرس ادراکشده و
تابآوری کارکنان زن بیمارستان بود.

روش کار
این مطالعه نیمهتجربی با طرح پیشآزمون و پسآزمون شامل گروههای
مداخله و کنترل بود .جامعه پژوهش کارکنان زن بیمارستان گنجویان
شهر دزفول در سال  1032بودند .برای تعیین حجم نمونه از فرمول زیر
استفاده شد.
2𝜎 2 (𝑧1−𝛼+ 𝑧1−𝛽 )2
2
=n
𝑑2
حجم نمونه با توجه به فرمول باال و نتایج پژوهش صبور و کاکابرایی
[ ]71با توجه به مقدار  Power=3/33 ،d=1/30 ،𝝈=1/01و ،α=3/31
 13نفر محاسبه شد که در این پژوهش حجم نمونه برای هر گروه 11
نفر در نظر گرفته شد .بنابراین  03نفر از کارکنان با روش نمونهگیری
در دسترس انتخاب و به روش تصادفی با کمک قرعهکشی در دو گروه
مساوی جایگزین شدند .مالکهای ورود به مطالعه شامل داشتن حداقل
جدول  :1هدف ،محتوی و تکالیف جلسات آموزش مبتنی بر پذیرش و تعهد
جلسات
اول

هدف

محتوی

تکالیف

آشنایی و معارفه ،بیان محورهای اصلی

بیان محورهای روش مداخله ،تشریح آثار انعطافپذیری ،استرس و

تکمیل کاربرگ لیست کردن چند تجربه شخصی و ارزیابی

روش مداخله و آموزش اصل

تابآوری ،آموزش خودمشاهدهگر (خود بهعنوان زمینه) و ارائه

آنها و کاربرگ مربوط به چگونگی تمرکز بر فعالیتهای

خودمشاهدهگر

تمرینات تمرکز بر فعالیت خود مثل تنفس

خود بدون توجه به محتوی آنها

تشخیص راهبردهای ناکارآمد کنترلگری و پیامدهای آنها ،آموزش

دوم

آموزش اصل کنترل

سوم

آموزش اصل پذیرش

چهارم

آموزش اصل ارزشها و اهداف

پنجم

آموزش ارتباط با زمان حال

آموزش ذهنآگاهی با تاکید بر زمان حال

ششم

آموزش اصل گسلش شناختی

آموزش تکنیکهای گسلش شناختی و مداخله زنجیرههای مشکلساز

هفتم

آموزش اصل تکلیف و عمل متعهدانه

هشتم

مرور و جمعبندی اهداف جلسات قبل

اجتناب از تجارب دردناک و راهبردهای مقابلهای کارآمد

مرور تکلیف جلسه قبل و تکمیل کاربرگ لیست کردن
برخی از فکار مربوط به افکار کنترلکننده و نوشتن
پیامدهای آنها

آموزش شناخت و پذیرش هیجانها و بررسی تفاوت آنها با احساسات

مرور تکلیف جلسه قبل و تکمیل کاربرگ لیست کردن

و تفکرات غیرمنطقی

مشکالت احساسات و تفکرات غیرمنطقی

بیان ارزشها و تفکر و تأمل درباره آنها ،مشخص کردن تفاوت بین

مرور تکلیف جلسه قبل و تکمیل کاربرگ لیست کردن

ارزشها و اهداف و اشتباهات معمول در انتخاب آنها

ارزشهای شخصی و بیان چند اشتباه معمول درباره آنها
مرور تکلیف جلسه قبل و تکمیل کاربرگ بیان تجربه
شخصی درباره ارتباط با زمان حال و بیان تجربه فوق به
کمک حواس پنجگانه
مرور تکلیف جلسه قبل و تکمیل کاربرگ تمرین
تکنیکهای گسلش شناختی

آموزش شناسایی طرحها و اقدامات مناسب با ارزشها و تعهد برای

مرور تکلیف جلسه قبل و تکمیل کاربرگ عمل متعهدانه و

انجام آنها و آموزش مفهوم عود و چگونگی مقابله با آن

مقابله عود

مرور و جمعبندی آموزشهای جلسات قبل

مرور تکلیف جلسه قبل

گویهها بدست میآید ،لذا دامنه نمرات بین  3-10و نمره باالتر
نشاندهنده استرس ادراکشده بیشتر است .روایی صوری ،محتوایی و
سازه ابزار تأیید و پایایی آن با روش آلفای کرونباخ  3/10گزارش شد
[ .]71در ایران پایایی ابزار با روش آلفای کرونباخ  3/12محاسبه شد
[ .]70عالوه بر آن برای اندازهگیری تابآوری از پرسشنامه تابآوری
کونور و دیویدسون ( )Connor & Davidsonاستفاده شد .این ابزار
دارای  71گویه است که با مقیاس پنج گزینهای لیکرت از صفر تا پنج
نمرهگذاری میشود و نمره آن با مجموع نمره گویهها بدست میآید،
لذا دامنه نمرات بین  3-133و نمره باالتر نشاندهنده تابآوری بیشتر
است .روایی ابزار با روش تحلیل عاملی تأیید و پایایی آن با روش آلفای
کرونباخ  3/13گزارش شد [ .]17در ایران پایایی ابزار با روش آلفای
کرونباخ  3/31محاسبه شد [ .]71در پژوهش حاضر روایی صوری و
محتوایی هر سه پرسشنامه با نظر متخصصان تأیید و پایایی

برای اندازهگیری انعطافپذیری از پرسشنامه انعطافپذیری روانشناختی
بوند و همکاران استفاده شد .این ابزار دارای  2گویه است که با مقیاس
هفت گزینهای لیکرت از یک تا هفت نمرهگذاری میشود و نمره آن با
مجموع نمره گویهها بدست میآید ،لذا دامنه نمرات بین  2-43و نمره
باالتر نشاندهنده انعطافپذیری پایینتر است .روایی ابزار از طریق
همبستگی گویهها با کل آزمون تأیید و پایایی آن با روش آلفای کرونباخ
 3/14و با روش بازآزمایی  3/11گزارش شد [ .]03در ایران روایی
واگرای ابزار با پرسشنامه اضطراب و افسردگی در سطح  3/331معنادار
و پایایی آن با روش آلفای کرونباخ  3/13محاسبه شد [ .]74همچنین
برای اندازهگیری استرس از پرسشنامه استرس ادراکشده کوهن
( )Cohenاستفاده شد .این ابزار دارای چندین فرم است که در این
پژوهش از فرم  14گویهای استفاده شد که با مقیاس پنج گزینهای
لیکرت از صفر تا چهار نمرهگذاری میشود و نمره آن با مجموع نمره
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پرسشنامههای انعطافپذیری روانشناختی ،استرس ادراکشده و
تابآوری با روش آلفای کرونباخ بهترتیب  3/11 ،3/23و  3/23بدست
آمد .رعایت نکات اخالقی در پژوهش حاضر توسط دانشگاه آزاد اسالمی
واحد اندیشمک با کد IR. IAUAndimeshk.REC.1397.22
تأیید شد .دادهها با استفاده از نرمافزار  SPSSنسخه بیست و یک به
روش تحلیل کوواریانس چندمتغیری تحلیل شدند.

یافتهها
فراوانی و درصد فراوانی ویژگیهای جمعیتشناختی شامل وضعیتهای
دامنه سنی ،تأهل ،تحصیالت و سابقه خدمت شرکتکنندگان در جدول
 7ارائه شد.

جدول  :2فراوانی و درصد فراوانی ویژگیهای جمعیتشناختی شرکتکنندگان
گروه مداخله

طبقات
فراوانی

گروه کنترل

درصد فراوانی

درصد فراوانی

فراوانی

وضعیت دامنه سنی
 71-03سال

0

43

2

40/02

 01-43سال

1

00/00

1

00/00

 41-13سال

4

70/02

0

73

متأهل

17

13

10

10/02

0

73

7

10/00

وضعیت تأهل
مجرد
وضعیت تحصیالت
کارشناسی

11

20/00

17

13

کارشناسی ارشد

4

70/02

0

73

 1-1سال

3

03

13

00/02

 3-10سال

4

70/02

4

70/02

 12-74سال

7

10/00

1

0/02

سابقه خدمت

جدول  :3میانگین و انحراف معیار پیشآزمون و پسآزمون متغیرهای پژوهش در کارکنان زن بیمارستان به تفکیک گروهها
متغیرها/گروهها

کنترل

مداخله
پیشآزمون

پسآزمون

پیشآزمون

پسآزمون

انعطافپذیری

Mean±SD
01/43±1/23

Mean±SD
71/11±4/11

Mean±SD
01/30±1/04

Mean±SD
07/03±1/07

استرس ادراکشده

71/30±0/01

71/07±7/33

71/02±0/04

73/01±0/41

تابآوری

03/02±2/13

41/77±2/23

41/32±2/11

43/71±2/70

کولموگروف–اسمیرنوف و فرضهای برابری ماتریسهای واریانس-
کوواریانس و فرض برابری واریانسها بهترتیب بر اساس آزمونهای M
باکس و لوین معنادار نیستند ( )P<3/31و فرض همبستگی کافی بین
متغیرهای وابسته بر اساس آزمون کرویت بارتلت معنادار است
( .)P<3/31نتایج تحلیل کوواریانس چندمتغیری برای تعیین تأثیر
آموزش مبتنی بر پذیرش و تعهد بر متغیرهای وابسته در کارکنان زن
بیمارستان در جدول  4ارائه شد.

میانگین و انحراف معیار پیشآزمون و پسآزمون متغیرهای وابسته
(انعطافپذیری ،استرس ادراکشده و تابآوری) در کارکنان زن
بیمارستان به تفکیک گروههای مداخله و کنترل در جدول  0ارائه شد.
مقایسه نمرات پیشآزمون متغیرهای وابسته یعنی انعطافپذیری،
استرس ادراکشده و تابآوری بر اساس آزمون تی نشان داد که گروهها
در این مرحله تفاوت معناداری ندارند ( .)P<3/31پیشفرضهای روش
تحلیل کوواریانس چندمتغیری برقرار است .چون فرض نرمال بودن
متغیرهای وابسته در مراحل پیشآزمون و پسآزمون بر اساس آزمون

جدول  :4تحلیل کوواریانس چندمتغیری برای تعیین تأثیر آموزش مبتنی بر پذیرش و تعهد بر متغیرهای وابسته در کارکنان زن بیمارستان
آزمونها

ارزش

ضریب F

اثر پیالیی

3/111

13/704

P-Value
3/331

اندازه اثر

توان آماری

3/111

3/320

3/111

13/704

3/331

3/111

3/320

اثر هاتلینگ

0/270

13/704

3/331

3/111

3/320

بزرگترین ریشه روی

0/270

13/704

3/331

3/111

3/320

روش مداخله
المبدای ویلکز

بیمارستان شده است (( )F = 13/704 ،P > 3/331جدول  .)4نتایج
تحلیل کووایانس تکمتغیری برای تعیین تأثیر آموزش مبتنی بر

آموزش مبتنی بر پذیرش و تعهد حداقل باعث بهبود یکی از متغیرهای
انعطافپذیری ،استرس ادراکشده و تابآوری در کارکنان زن

03

زرینفر و همکاران

معناداری داشته است .به عبارت دیگر این روش آموزشی باعث بهبود
معنادار انعطافپذیری ( ،)F = 111/431 ،P<3/331تابآوری
( )F = 101/011 ،P<3/331و استرس ادراکشده (،P<3/330
 )F = 13/207در کارکنان زن بیمارستان شده است (جدول .)1

پذیرش و تعهد بر هر یک از متغیرهای وابسته در کارکنان زن
بیمارستان در جدول  1ارائه شد.
آموزش مبتنی بر پذیرش و تعهد بر هر سه متغیر انعطافپذیری،
استرس ادراکشده و تابآوری در کارکنان زن بیمارستان تأثیر

جدول  :5تحلیل کووایانس تکمتغیری برای تعیین تأثیر آموزش پذیرش و تعهد بر هر یک از متغیرهای وابسته در کارکنان زن بیمارستان
منبع تغییرات

مجموع مجذورات

درجه آزادی

میانگین مجذورات

ضریب F

انعطافپذیری

گروه

1213/373

1

1213/373

111/431

P-Value
3/331

اندازه اثر

توان آماری

3/130

3/310

استرس ادراکشده

گروه

121/110

1

121/110

13/207

3/330

3/417

3/204

تابآوری

گروه

1472/421

1

1472/421

101/011

3/331

3/107

3/301

متغیرهای وابسته

بحث
دبیرستانی انجام شده که با استرس زیادی مواجه نبودند ،اما سایر
پژوهشها بر روی بیماران یا کارکنان انجام شده با استرس نسبتاً زیادی
مواجه هستند .هنگامی که افراد استرس کمی داشته باشند در مقایسه
با زمانی که استرس زیادی داشته باشند ،آموزش تأثیر جزئی دارد و این
تأثیر جزئی باعث میشود که از لحاظ آماری بین گروههای مداخله و
کنترل تفاوت معناداری مشاهده نشود .در تبیین تأثیر آموزش مبتنی
بر پذیرش و تعهد بر کاهش استرس ادراکشده بر مبنای نظر صبور و
کاکابرایی [ ]71میتوان گفت که ممکن است علت این تأثیر ،تغییر در
نگرش مراجعان نسبت به ایجاد افکار غیرمنطقی ،سیکل منفی و معیوب
این افکار و هدف درمان ،شروع تمرینات مبتنی بر آگاهی و ایجاد و
کشف راه حلهای جدید از همان جلسات نخست و نیز استقبال افراد
از این نگرش جدید بوده است .همچنین آموزش مبتنی بر پذیرش و
تعهد در ارتقای پذیرش و تعهد موفقیتآمیز عمل میکند ،لذا از طریق
ایجاد و توسعه پذیرش و افزایش عمل به ارزشها در مراجعان تغییرات
درمانی از جمله کاهش استرس را ایجاد مینماید .تبیین دیگر بر مبنای
نظر موسوی و دشتبزرگی [ ]70اینکه آموزش مبتنی بر پذیرش و تعهد
با ارائه تکنیک پذیرش یا تمایل به تجربه مقابله با سختی یا دیگر
رویدادهای آشفتهکننده بدون اقدام به مهار آنها باعث درک بیشتر
درباره ایستادگی در برابر چالشهای زندگی افراد و افراد در این شیوه
آموزشی به این باور میرسند که توانایی مقابله با چالشهای زندگی
شخصی ،خانوادگی و اجتماعی را دارند .در نتیجه آموزش مبتنی بر
پذیرش و تعهد میتواند از طریق کاهش اجتناب از مقابله و رویارویی با
مشکالت و کاهش پریشانی و ترس از چالشهای مختلف زندگی باعث
کاهش استرس شود.
یافتهها نشان داد که آموزش مبتنی بر پذیرش و تعهد باعث افزایش
تابآوری در کارکنان زن بیمارستان شد .این نتیجه با یافته پژوهشهای
محمدی خشویی و همکاران [ ،]71رزمپوش و همکاران [ ]72و
خانجانی و همکاران [ ]71همسو بود .برای مثال محمدی خشویی و
همکاران ضمن پژوهشی به این نتیجه رسیدند که درمان پذیرش و
تعهد باعث افزایش تابآوری شد [ .]71در پژوهشی دیگر رزمپوش و
همکاران گزارش کردند که آموزش پذیرش و تعهد باعث افزایش
تابآوری پرستاران شد [ .]72در تبیین این یافته بر مبنای نظر
خانجانی و همکاران [ ]71میتوان گفت که عمل متعهدانه همسو با
ارزشها و اهداف موجب میشود که فرد بسیاری از نامالیمات و افکار و
احساساتی که همراه با شغل وی است را بپذیرد و در عین حال تعیین
اهداف و اعمالی در جهت همسویی با ارزشهای خود همراه با

کارکنان بیمارستانها پیوسته با استرس و تنش مواجه هستند و این
امر سالمت و ویژگیهای روانشناختی مرتبط با سالمت آنان را تهدید
میکند ،لذا پژوهش حاضر با هدف تعیین تأثیر آموزش مبتنی بر
پذیرش و تعهد بر انعطافپذیری ،استرس ادراکشده و تابآوری
کارکنان زن بیمارستان انجام شد .یافتهها نشان داد که آموزش مبتنی
بر پذیرش و تعهد باعث ارتقای انعطافپذیری در کارکنان زن بیمارستان
شد .این نتیجه با یافته پژوهشهای گریگوری و همکاران [ ،]11دیوال
و همکاران [ ،]13اورکی و همکاران [ ]70و شیرالینیا و همکاران []74
همسو بود .برای مثال دیوال و همکاران ضمن پژوهشی به این نتیجه
رسیدند که درمان پذیرش و تعهد باعث ارتقای انعطافپذیری
روانشناختی شد [ .]13در پژوهشی دیگر اورکی و همکاران گزارش
کردند که درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد باعث افزایش انعطافپذیری
روانشناختی زنان سالمند شد .در تبیین این یافته بر مبنای نظر ویالتی
و همکاران [ ]10میتوان گفت که هدف اصلی آموزش پذیرش و تعهد
ایجاد و افزایش انعطافپذیری روانشناختی است .این شیوه آموزشی به
افراد کمک میکند تا موقعیتهای دشوار و چالشانگیز را بهعنوان
موقعیتهای قابل کنترل در نظر بگیرند و در مواجهه با رویدادهای
چالشانگیز و استرسزای زندگی ،توانایی کشف و خلق راه حلهای
مختلف را داشته باشند و در صورت عدم موفقیت از یک راه حل از راه
حلهای دیگر استفاده نمایند .در نتیجه آموزش مبتنی بر پذیرش و
تعهد از طریق بازسازی مثبت چارچوب ذهنی ،موقتی و محدود دانستن
مشکالت روانشناختی و مقابله واقعبینانه و منعطف با آنها باعث ارتقای
انعطافپذیری میشوند.
یافتهها نشان داد که آموزش مبتنی بر پذیرش و تعهد باعث کاهش
استرس ادراکشده در کارکنان زن بیمارستان شد .این نتیجه با یافته
پژوهشهای برینکبورگ و همکاران [ ،]73محمدی خشویی و همکاران
[ ،]71صبور و کاکابرایی [ ]71و موسوی و دشتبزرگی [ ]70همسو و
با یافته پژوهش کریمی و آقایی [ ]77ناهمسو بود .برای مثال
برینکبورگ و همکاران ضمن پژوهشی به این نتیجه رسیدند که درمان
پذیرش و تعهد باعث کاهش استرس کارکنان شد [ .]73در پژوهشی
دیگر صبور و کاکابرایی گزارش کردند که گروه درمانی پذیرش و تعهد
باعث بهبود عالئم استرس در زنان مبتال به درد مزمن شد [ .]71در
مقابل نتایج پژوهش کریمی و آقایی نشان داد که آموزش گروهی
پذیرش و تعهد بر استرس دانشآموزان دختر تأثیر معناداری نداشت
[ .]77در تبیین ناهمسویی نتایج پژوهشها با پژوهش کریمی و آقایی
[ ]77میتوان گفت که پژوهش آنان بر روی دانشآموزان دختر
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آموزشی از طریق پذیرش مسائل و چالشها و افزایش عمل متعهدانه به
ارزشها و اهداف در شرکتکنندگان سبب تغییر ویژگیهای
 با توجه به تأثیر آموزش مبتنی بر پذیرش و.روانشناختی آنها میشود
تعهد در ارتقای انعطافپذیری و تابآوری و کاهش استرس ادراکشده
 کارکنان دارای مشکالت،پیشنهاد میشود که مسئوالن بیمارستان
روانشناختی را به مراکز مشاوره که از روش آموزش مبتنی بر پذیرش و
. ارجاع دهند و نتایج مداخالت را پیگیری نمایند،تعهد استفاده میکنند
پیشنهاد دیگر اینکه مشاوران و درمانگران در مراکز و کلینیکهای
خدمات روانشناختی جهت بهبود ویژگیهای روانشناختی از روش
.آموزش مبتنی بر پذیرش و تعهد استفاده کنند

ذهنآگاهی کامل نسبت به شرایط و خود را جدا از افکار و هیجانات
.دانستن از طریق ارتقای انعطافپذیری باعث افزایش تابآوری میشود
بنابراین میتوان گفت از آنجایی که هدف آموزش پذیرش و تعهد ارتقای
 احساسات،انعطافپذیری و افزایش خزانه رفتاری فرد در مواجهه با افکار
 لذا آموزش مبتنی بر پذیرش و تعهد از،و رفتارهای ناخوشایند است
طریق ارتقای انعطافپذیری و خزانه رفتاری باعث افزایش تابآوری
.خواهد شد
 عدم کنترل ارتباط گروه،از محدودیتهایی این پژوهش کم بودن نمونه
،مداخله و کنترل در بین جلسات آموزش گروهی در محیط بیمارستان
عدم پیگیری نتایج مداخله و عدم نظارت بر نحوه انجام تکالیف تمرینی
 بنابراین پیشنهاد میشود که در پژوهشهای آتی.خارج از جلسات بود
محدودیتهای ذکر شده مد نظر قرار گیرند و از نمونههای بزرگتری
.برای پژوهش استفاده کنند و پایداری نتایج را پیگیری نمایند

سپاسگزاری
این مقاله حاصل پایاننامه کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی دانشگاه
 در این مقاله تضاد منافعی وجود.آزاد اسالمی واحد اندیمشک است
ندارد و نویسندگان از مسئوالن بیمارستان گنجویان شهر دزفول و همه
.کارکنان زن شرکتکننده در پژوهش تشکر و قدردانی میکنند
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