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تاریخ دریافت1397/11/9 :

چکیده
مقدمه :هدف پژوهش حاضر بررسی اثربخشی آموزش انعطاف پذیری روان شناختی مبتنی بر درمان پذیرش و تعهد بر فرسودگی عاطفی و کار
هیجانی در پرستاران شاغل در بیمارستان های شهر اهواز بود.
مواد و روش ها :طرح پژوهش حاضر نیمه آزمایشی و از نوع پیش آزمون-پس آزمون با گروه کنترل بود .جامعه آماری پژوهش حاضر را کلیه
پرستاران شاغل در بیمارستان های شهر اهواز در سال  1397تشکیل می دهند .نمونه پژوهش به روش نمونه گیری هدفمند انتخاب شد؛ تعداد  40نفر از
پرستاران با در نظر گرفتن معیارهای ورود به مطالعه انتخاب شدند و به صورت تصادفی به یک گروه آزمایش و یک گروه کنترل گـــمارده شـــدند.
آزمودنی های هر دو گروه قبل از شروع مداخله و پس از آن به پرسش نامه فرسودگی شغلی مسلش و مقیاس کار هیجانی دیفندورف و همکاران پاسخ
دادند .در مورد گروه آزمایش مداخله درمانی شامل  3جلسه آموزش انعطاف پذیری روان شناختی مبتنی بر درمان پذیرش و تعهد اجرا گردید ،آزمودنی های
گروه کنترل نیز در انتظار مداخله قرار گرفتند .داده ها با استفاده از آزمون تحلیل کوواریانس چندمتغیره مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
یافته های پژوهش :نتایج تجزیه و تحلیل داده ها نشان داد که بین دو گروه از لحاظ فرسودگی عاطفی( )P=0.001, F=223.014و کار
هیجانی( )P=0.001, F=273.731تفاوت معنی داری وجود دارد.
بحث و نتیجه گیری :بر مبنای یافته ها ،می توان بیان داشت که آموزش انعطاف پذیری روان شناختی مبتنی بر درمان پذیرش و تعهد می تواند
برای کاهش فرسودگی عاطفی و کار هیجانی در پرستاران مورد استفاده قرار گیرد.
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مقدمه
موضوع سالمت پرستاران به عنوان یکی از اعضای
اصلی بخش بهداشت و درمان و عوامل موثر بر آن از
اهمیت و جایگاه ویژه ای برخوردار است و قسمت اعظم
اهمیت این امر از این حقیقت ناشی می گردد که سالمت
پرســـتاران به عــنوان ارائه دهندگان مراقبت ،نه تنها
می تواند اثر چشمگیری بر سالمت آنان داشته باشد ،بلکه
بر کیفیت خدمات آن ها ،سالمت بیماران و سالمت
جامعه نیز اثر خواهد گذاشت( .)1پرستاری یک شغل
بسیار پراسترس محسوب می شود و بر اساس مطالعات،
سالمت پرستاران به دالیل متعددی نسبت به سایر مردم
جامعه در معرض خطر بیشتری است( .)2هم چنین
مطالعات نشان داده که بخش عمده ای از منابع
ایجادکننده تنش برای پرستاران ،عوامل سازمانی و
مرتبط با محیط کاری آن ها است()3؛ که در این میان
یکی از مهم ترین عوامل می تواند فرسودگی شغلی باشد.
فرسودگی شغلی به عنوان یکی از عمده ترین پیامدهای
اجتناب ناپذیر تنش شغلی ،یک سندرم روان شناختی سه
مولفه ای است که شامل فرسودگی عاطفی ،مسخ
شخصیت و احساس عدم موفقیت فردی است(.)4
فرسودگی عاطفی بهعنوان هسته اصلی فرسودگی شغلی،
شامل احساساتی نظیر احساس تهی شدن هیجانی
نسبت به کار ،احساس خستگی در زمان شروع کار،
احساس ناکامی و سرخوردگی از کار و احساس فشار زیاد
کاری از لحاظ هیجانی در موقع انجام کار است()5؛ و
اغلب زمانی به وقوع می پیوندد که فشارهای متعدد ناشی
از تقاضاهای شغلی در طول زمان موجب انباشت
خستگی در فرد شود( .)4در این پژوهش فرسودگی
عاطفی به عنوان یک متغیر وابسته در نظــر گرفـــته
می شود به این دلیل که :الف) به نظر می رسد در ادبیات
پژوهشی در این مورد که فرسودگی عاطفی یک بعد
اصلی از فرسودگی شغلی است ،یک اجماع عمومی وجود
دارد و ب) فرسودگی عاطفی به عنوان اولین مرحله از
فرسودگی شغلی در نظر گرفته شده است و بنا بر این
نقطه مهمی برای مداخله محسوب می شود.
در عین حال ،با توجه به این که حرفه پرستاری
نیازمند به تعامالت عاطفی بسیار با بیمار از جمله مراقبت
توام با شفقت ،رفتار همدالنه و همدردی است و
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پرستاران ،ساعات زیادی را با انسان ها ،بیماری ،درد،
عذاب و مرگ آن ها مواجه هستند و به عنوان خط مرزی،
ارتباط بین مردم و بخـــش بهداشت و درمان را برقرار
می کنند؛ در نتیجه از آن ها انتظار می رود تا احساسات
منفی خود را نسبت به بیمار را سرکوب کرده و یا احساس
درونی را به منظور تجربه هیجانات خوشایند تغییر دهند؛
بنا بر این پرستاران در جریان کار خود به طور منظم به
کار هیجانی نیز می پردازند( .)6کار هیجانی به عنوان نیاز
به نمایش و ابراز هیجانات خاص ،اغلب متفاوت با
هیجان واقعی فرد ،در مقابل بیــــماران ،مشتـــریان،
دانش آموزان و ...تعریف شده است( .)7به عبارت دیگر
کار هیجانی پاسخ به تقاضاهای هیجانی شغل است که
فرد را در موقعیت های استرس آور هیجانی قرار می دهد
و چون اغلب به تالش بسیار نیاز دارد ،بنا بر این می تواند
موجب تخلیه منابع مورد استفاده برای کنترل هیجانی و
در نهایت فرسودگی عاطفی فرد شود(.)8-10
با توجه به میزان باالی استرس ها و تنش های
شغل پرستاری و پیامدهای مرتبط با آن و نیز با توجه به
این که پرستاران وظیفه حفظ و برقراری سالمت را در
خانواده و جامعه بر عهده دارند ،توجه به مشکالت این
قشر و کمک در جهت کاهش و مرتفع کردن آن ها،
حیاتی به نظر می رسد()11؛ لذا دستگاه های حمایت
اجتمـــاعی و مدیـــریتی بیمارستان ها باید با تعدیل
تنش های شغلی موجب کاهش مشکالت سالمت
پرستاران شده و وضعیت سالمت روانی آنان را بهبود
بخشند( .)12مطالعات تجربی و طولی اخیر نشان داده اند
که انعطاف پذیری روان شناختی یک تعیین کننده مهم
سالمت روانی و اثربخشی رفتاری در محیط کار ،به ویژه
در بین پرستاران است( .)13انعطاف پذیری روان شناختی
یعنی پذیرش لحظه حاضر بدون نیاز به تنظیم افکار و
هیجانات مرتبط و انطباق رفتار با شرایطی که برای دنبال
کردن اهداف مورد نیاز است؛ این مفهوم در حیطه درمان
پذیرش و تعهد( )ACTرشد پیدا کرده است ،یک درمان
شناختی رفتاری جدید که معتقد است انسان می تواند یاد
بگیرد که احســاسات نامطــــلوبش را پذیرفته و نسبت
به آن ها با عمل متـــعهدانه پاســـخ دهد که به
اهـــداف ارزش گــــذاری شــــده آن ها کمــــک
می کند(.)14
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از آن جا که پرستاران دائماً در حال کنار آمدن با
تجربه خاطرات آسیب زا ،افکار منفی ،هیجانات
ناخوشایند و حس های بدنی مرتبط با مواجهه مستمر با
رنج ،آسیب و فقدان هستند .هر چه آن ها بیشتر افکار،
احساسات ،خاطرات ،حس های بدنی یا دیگر تجارب
درونی شان را به صورت بد یا ناخواسته ببینند و در نتیجه
تالش هایی برای کنترل یا اجتناب از آن ها انجام دهند،
به احتمال بیشتری پیامدهای منفی مرتبط با استرس را
تجـــربه می کنـــند( .)13در حالی که سطوح باالی
انعطاف پذیری روان شناختی با سالمت روانی بهتر،
عملکرد شغلی باالتر و افزایش توانایی برای یادگیری
مهارت ها در محیط کار همبسته است .مداخالت مبتنی
بر درمان پذیرش و تعهد می توانند به وسیله افزایش
انعطاف پذیری روان شـــناختی کارکنان ،سالمت روانی
آن ها را بهبود بخشند ،نوآوری را افزایش دهند و خطر
پیامدهای مرتبط با استرس را کاهش دهند(.)15،16
پژوهش های متعددی نشان دهنده روابط معنی دار
بین انعطاف پذیری روان شناختی و پیامدهای گوناگون
سازمانی و کار کارکنان بوده اند؛ برای مثال مطالعات
نشان داده اند که انعطاف پذیری روان شناختی می تواند
توانایی کارکنان برای مدیریت فشارکاری را باال برده و
فرسودگی عاطفی آنان را کاهش دهد( .)15فاتحی
دهاقانی و بادامی( )17در پژوهشی بر روی  30نفر از
نظامیان شهر اصفهان به بررسی اثربخشی آموزش
گروهی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد ،بر استرس
شغلی ،باورهای فراشناختی ،توجه و عملکرد تحت فشار
تیراندازی پرداختند و دریافتند که آموزش درمان مبتنی
بر پذیرش و تعهد می تواند باعث کاهش استرس شغلی،
بهبود باورهای فراشناختی و توجه و همین طور افزایش
سطح عملکرد تحت فشار نظامیان شود .پژوهش
بحرینیان ،خانجانی و مسجدی آرانی( )18بر روی  30نفر
پرستار و با استفاده از آموزش گروهی مبتنی بر درمان
پذیرش و تعهد ،نشان داد که این آموزش می تواند بر
کاهش میزان فرسودگی شغلی و اجتناب تجربه ای در
گروه آزمایش ،در مقایسه با گروه کنترل موثر باشد .هم
چنین نتایج مطالعات رابینز ،رابرتس و ساریس( ،)19آن
وزن ،ون ولدهوون و بایرون( )20و بایرون و ون
ولدهوون( )21نشان می دهد که انعـــطاف پــذیری
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روان شناختی ،می تواند موجب کاهش تاثیر رویدادهای
منفی مرتبط با تقاضاهای محیط کاری شود.
وجود عوامل تنش زای متعدد در محیط کار
پرستاران از جمله فرسودگی عاطفی و کار هیجانی،
تاثیرات نامـــطلوب این عوامل بر سالمت جسمانی و
روان شناختی ،سطح بهره وری و کیفیت کار پرستاران،
ضرورت شناخت و یافتن راه حل های موثر در جهت
کاهش عوامل تنش زای شغلی و بهبود وضعیت سالمت
پرستاران از دالیلی است که اهمیت پژوهش حاضر را
نشان می دهد؛ لذا پژوهش حاضر هم از جنبه نظری و
هم از جنبه کاربردی دارای اهمیت است؛ این پژوهش از
لحاظ نظری می تواند به گسترش دانش درباره نظریه
درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد کمک نماید و از لحاظ
کاربردی نیز می تواند به تدوین برنامه هایی برای
برگزاری دوره های درمانی منجر شود؛ بنا بر این هدف
از پژوهـــش حاضر بررسی این موضوع است که آیا
انعطاف پذیری روان شناختی می تواند پرستاران را قادر
سازد تا هیجاناتشان را در محیط کار بهتر مدیریت کنند؛
یا به عبارت دیگر آیا آموزش انعــــطاف پذیــــری
روان شناختی مبتنی بر درمان پذیرش و تعهد می تواند
در کاهش فرسودگی عاطفی و کار هیجانی در پرستاران
موثر باشد.
مواد و روشها
طرح کلی این پژوهش ،نیمه آزمایشی و از نوع پیش
آزمون-پس آزمون با گروه کنترل است .جامعه آماری
مشتمل بر کلیه پرستاران شاغل در بیمارستان های شهر
اهواز در سال ( 1397به تعداد تقــریبــــی  4000نفر)
می باشد .نمونه پژوهش شامل  40نفر از پرستارانی بود
که با استفاده از روش نمونه گیری هدفمند انتخاب شده
و به صورت تصادفی در گروه آزمایش و گروه کنترل
جایگزین شدند .مالک های ورود به پژوهش شامل
داوطلب شرکت در پژوهش بودن ،سابقه شغلی بیش از
 5سال ،تحـــصیالت کاردانی و باالتر ،نداشتن سابقه
بیــــماری های روانی یا جســـــمانی و نداشتن سوء
مصرف سیگار یا مواد مخدر و مــــــالک های خروج
از پــــژوهـــش نیز شـــامل عــــدم حضـــــور
شرکت کنندگان در بیش از دو جلسه از جلــــسات
آموزشی بودند.
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مقیاس کار هیجانی(:)Emotional labor scale
این مقیاس توسط دیفندورف و همکاران( )23طراحی
شده است 21 ،ماده دارد و راهبردهای نمایش هیجانی
افراد را در سه حیطه نمایش سطحی(سواالت  1تا ،)8
نمایش عمیق(سواالت  9تا  )13و احساسات اصیل و
واقعی(سواالت  14تا  )21به شیوه خودارزیابی مورد
سنجش قرار می دهد .دامنه امتیازات کل( )21-105و
برای حیطه های نمایش سطحی  8تا  ،40نمایش عمیق
( 5تا  )25و برای احساسات اصیل و واقعی( 8تا  )40است.
دیفندورف و همکاران( )23ضریب آلفای پایایی این ابزار
را در حیطه های نمایش سطحی ،نمایش عمیق و
احساسات اصیل و واقعی به ترتیب( 0/82 ،0/91و )0/58
گزارش کردند .کیوان آرا ،ناعم اصفهانی ،بهرامی ،کریمی
و عزیززاده( )24نیز در پژوهش خود روایی این مقیاس را
 0/81و پایایی آن به روش آلفای کرونباخ را به این
صورت گزارش نموده اند :نمایش سطحی( ،)0/85نمایش
عمیق( )0/81و احساسات اصیل و واقعی(.)0/91
آزمـــودنی های گروه آزمـــــایش طی  2جلسه
 120دقـــیقه ای گــــروهی به فـــــاصله یک هفته
و پـــــس از طــــی یک ماه ،یک جــــلسه 120
دقیقه ای دیگـــر تحت آموزش انعطاف پــــذیری
روان شناختی مبتنی بر درمــــان پذیرش و تعـــــهد
بر اساس طرح فلکـــــسمن ،باند و لیویم( )25قرار
گرفتند.

مسلش( Maslach

پرسش نامه فرسودگی شغلی
 :)Burnout Inventoryاین پرسش نامه  22ماده دارد
و جنبه های سه گانه فرسودگی شغلی(فرسودگی عاطفی،
مسخ شخصیت و احساس عدم مــــوفقیت فردی) را
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روش اجرای پژوهش به این ترتیب بود که پس از
گرفتن معرفـــی نامه های الزم و انتخاب افراد واجد
مالک های الزم ،منطق و اهمیت انجام پژوهش برای
پرستاران شرح داده شد و افراد پس از اعالم رضایت و
امضای رضایت نامه کتبی در پژوهش شرکت کردند.
آزمودنی ها به صورت تصادفی در دو گروه مساوی(20
نفر گروه آزمایشی و  20نفر گروه کنترل) قرار گرفته و
پرسش نامه های مربوط به مرحله پیش آزمون را تکمیل
کردند .به دلیل وجود مشکالتی برای اجرای جلسات در
محیط بیمارستان ها ،روند درمان و آموزش با هماهنگی
مسئولین ،در یکی از دبیرستان های دخترانه مقطع دوم
متوسطه شــهر اهواز به صورت گروهی انجام شد.
آزمودنی های گروه آزمایشی ،به مدت  3جلسه 120
دقیقه ای تحت آموزش روان شناختی در محیط کار
مبتنی بر درمان پذیرش و تعهد(جلسه دوم به مدت یک
هفته پس از جلسه اول و جلسه سوم پس از گذشت یک
ماه از پایان جلسه دوم تشکیل شد) قرار گرفتند؛ هم
چنین پرستاران گروه کنترل در این مدت در لیست انتظار
قرار گرفتند و هیچ مداخله ای بر روی آن ها انجام نشد.
در نهایت اعضای هر دو گروه پس از اتمام جلسات
آموزش مجدداً همان پرسش نامه ها را تکمیل کردند .در
نهایت برای اعضای گروه کنترل نیز ،پس از اتمام
جلسات درمانی گروه های آزمایشی ،مداخله آموزش
انعطاف پذیری روان شناختی مبتنی بر درمان پذیرش و
تعهد برگزار شد .میانگین سنی پرستاران برابر با  47سال
(با انحـــراف معــــیار  ،)4/32بود .در این پژوهش
تجزیه و تحلیل داده ها در دو سطح توصیفی(میانگین و
انـــحراف معیـــــار) و استــنباطی(تحلیل کوواریانس
چندمتغیری و تک متغیری) با استفاده از نرم افزار آماری
 SPSSانـــــجام گرفت و از پرسش نامه های زیر برای
جمع آوری داده ها استفاده گردید:

Downloaded from sjimu.medilam.ac.ir at 21:26 IRST on Wednesday February 24th 2021

می سنجد و نحوه نمره گذاری ماده های آن بر اساس
مقیاس لیکرت  7درجه ای از ( 1کامالً مخالف) تا 7
(کامالً موافق) صورت می گیرد؛ در پژوهش حاضر به
منظور سنجش فرسودگی عاطفی(مولفه اصلی فرسودگی
شغلی) ،خرده مقیاس  9ماده ای فرسودگی عاطفی این
پرسش نامه مورد استفاده قرار گرفته است .مسلش
ضریب آلفای کرونباخ این خرده مقیاس را  0/90و روایی
آن را در حد قابل قبولی گزارش کرده است( .)4ارشدی
و همکاران( )22نیز پایایی این خرده مقیاس را با استفاده
از روش آلفای کرونباخ  0/86و ضریب روایی سازه آن را
 )P<0.0001( 0/73به دست آورده اند.

مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی ایالم

جلسه 1
( 120دقیقه)

جلسه 3
(یک ماه تا شش هفته بعد؛
 120دقیقه)

است .این شاخص های آماری برای گروه کنترل در
مرحله پیش آزمون به ترتیب  61/02و  3/22و در مرحله
پس آزمون به ترتیب  60/85و  3/19است.
به منظور بررسی تاثیر آموزش انعـــطاف پذیری
روان شناختی مبتنی بر درمان پذیرش و تعهد بر
فرسودگی عاطفی و کار هیجانی از تحلیل کوواریانس
چندمتغیری( )MANCOVAاستفاده شد .استفاده از
تحلیل کوواریانس ،نیازمند رعایت چند مفروضه اصلی و
مهم است .به همین منـــظور برای اطمینان از این که
داده های این پژوهش مفروضه های اصلی تحلیل
کوواریانس را برآورد می کنند ،به بررسی دو مفروضه
مهم نرمال بودن توزیع متغیرها و همگنی واریانس ها
پرداخته شده است.

یافته های پژوهش
جدول شماره  ،2ویژگی های توصیفی متغیرهای
پژوهش حاضر را نشان می دهد .همان طور که در جدول
شماره  ،2مشاهده می شود ،میانگین و انحراف معیار
فرسودگی عاطفی آزمودنی های گروه آزمایش در مرحله
پیش آزمون به ترتیب  30/84و  1/78و در مــــرحله
پس آزمون به ترتیب برابر با  26/45و  1/76است .این
شاخــــص های آماری برای گروه کنترل در مرحله
پیش آزمون به ترتیـــب  30/05و  2/01و در مرحله
پس آزمون به ترتیب  30/10و  1/71است .هم چنین
میانگین و انحراف معیار کار هیجانی آزمودنی های گروه
آزمایش در مرحله پیش آزمون به ترتیب  60/90و 3/58
و در مرحله پس آزمون به ترتیب برابر با  56/95و 3/45

جدول شماره  .2میانگین و انحراف معیار نمرات پیش آزمون و پس آزمون متغیرهای پژوهش
کنترل
آزمایش
متغیر
پس آزمون
پیش آزمون
پس آزمون
پیش آزمون
انحراف معیار میانگین انحراف معیار
میانگین
انحراف معیار
میانگین
میانگین انحراف معیار
1/71
30/10
2/01
30/05
1/76
26/45
1/78
30/84
فرسودگی عاطفی
3/19
60/85
3/22
61/02
3/45
56/95
3/58
60/90
کار هیجانی
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جلسه 2
(یک هفته بعد؛
 120دقیقه)

جدول شماره  .1خالصه جلسات آموزش انعطاف پذیری روان شناختی مبتنی بر درمان پذیرش تعهد در محیط کار
راهبردهای مداخله کلیدی
بخش آموزش
تمرین یخ شکن ذهن آگاهی یا ارزش ها
خوشآمد گویی و معرفی
ارائه نمودار سازمان یافته مهارت های دوگانه
خالصه ای از آموزش
تمرین کشمش؛ ذهن آگاهی از بدن و تنفس
معرفی ذهن آگاهی
مرتب سازی کارت ارزش ها؛ استعاره قطب نما؛ تعریف یک ارزش و تبدیل آن به فعالیت ویژه ای برای هفته بعد
معرفی فعالیت مبتنی بر ارزش
تکنیک دوبرگه کاغذ
ارائه دالیل اجرای برنامه
جزوه تمرین خانگی ،یادآورهای محیطی
توضیح تکالیف تمرین خانکی
ذهن آگاهی از تنفس ،توجه به افکار و احساسات و اجازه دادن به آمدن و رفتن آن ها
آغاز تمرین ذهن آگاهی
گفتگوهای دو به دو و گروهی
مرور تکلیف خانگی
استعاره مسافران اتوبوس
ارائه منطق درمان
درون نگری محتوای فکر ناکارآمد؛ تکنیک صدای شخصیت کارتونی؛ نمایش فیزیکی آمیختگی/گسلش؛ تمرین
رهایی از موانع فکری در جهت فعالیت ارزش محور
افکار روی صحنه
تمرین فیزیکی کردن(عینی سازی)
ذهن آگاهی از خلق/هیجان
ایجاد برنامه چهار هفته ای هدف و فعالیت مبتنی بر ارزش
تعریف ارزش ها و برنامه ریزی اهداف و فعالیتهای مبتنی بر ارزش
جزوه تمرین خانگی؛ یادآورهای محیطی؛ تعهد عمومی در مورد یک هدف مبتنی بر ارزش
گفتگو در مورد تکالیف تمرین خانگی
نمودار مهارت های دوگانه
خوشآمد گویی
ذهن آگاهی از بدن و تنفس
آغاز تمرین ذهن آگاهی
بحث های دو به دو و گروهی
مرور تمرین خانگی
ارائه بازخورد در مورد فعالیت های سازگار و ناسازگار با ارزش در طی دو هفته گذشته
سنجش پیگیری ارزش
افکار در تمرین ابرها؛ تمرین جسمانی سازی ،تماس با چشم انداز مشاهده گر انعطاف پذیر
ذهن آگاهی از فکر و احساس
تمرین تنظیم اهداف کوتاه مدت ،میان مدت و بلندمدت؛ نقشه فعالیت مبتنی بر ارزش
طرح ریزی هدف و فعالیت مبتنی بر ارزش
جزوه تمرین خانگی؛ نکات راهنمای مهم برای ساخت زندگی ارزش محور
توصیه هایی برای ادامه دادن به تمرین
بازخوردهای شخصی نهایی در مورد آموزش
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جلسات
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اثربخشی آموزش انعطاف پذیری روان شناختی مبتنی بر -...سیداسماعیل هاشمی و همکاران

نتایج آزمون کلموگروف اسمیرنف در مورد نرمال
بودن توزیع متغیرها نشان داد که توزیع فرسودگی
عاطفی( )P=0.206و کار هیجانی( )P=0.217نرمال
است .هم چنین نتایج آزمون لوین در مورد همگنی
واریانس ها نشان داد واریانس متغیر فرسودگی

وابسته(فرسودگی عاطفی و کار هیجانی) در پس آزمون
بین دو گروه اخــــتالف معنی داری وجود دارد .جهت
پی بردن به این تفاوت تــــحلیل کوواریانس یک
متغیری انجام گرفت که نتایج آن در جدول شماره  4ذکر
شده است.

مندرجات جدول شماره  3نشان می دهد که بین
گروه های آزمایش و کنترل از لحاظ پس آزمون
متغیرهای وابسته با کنترل پیش آزمون در سطح
 P<0.001تفاوت معنی داری وجود دارد .بر این اساس
می توان بیان داشت که دست کم در یکی از متغیرهای

جدول شماره  .4نتایج حاصل از تحلیل کوواریانس تک متغیره بر روی میانگین پس آزمون فرسودگی عاطفی و کار هیجانی
P
F
توان آماری
درجه آزادی میانگین مجذورات
مجموع مجذورات
متغیر
0/93
0/001
223/014
167/148
1
167/148
گروه فرسودگی عاطفی
0/93
0/001
273/731
151/054
1
151/054
کار هیجانی
0/749
36
26/982
خطا فرسودگی عاطفی
0/552
36
19/866
کار هیجانی
40
32227/000
فرسودگی عاطفی
کل
40
139342/000
کار هیجانی

بیش از توانایی های شخصی برای سازگاری یا موفقیت
باشد( .)27هم چنین ماهیت کار پرستاران عالوه بر تالش
فیزیکی و روانی ،به تالش هیجانی بسیار از جمله کار
هیجـــانی نیز نیاز دارد .با توجه به مــــیزان باالی
استرس های شغل پرستاری و پیامدهای مرتبط با آن و
نیز با توجه به این که پرستاران وظیفه حفظ و برقراری
سالمت را در جامعه بر عهده دارند ،بنا بر این توجه به
مشکالت این قشر و کاربرد یک رویکرد درمانی و
آموزشی ،در جهت کاهش و مرتفع کردن آن ها ،حیاتی
به نظر می رسد .انعــطاف پذیری روان شــــناختی با
بهره گیری از اصول درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد و با
در دسترس قرار دادن مـــــنابع بیشتر برای کارکنان،
می تواند با کاهش تاثیر رویدادهای منفی درونی و با
کمک به آن ها برای تعریف دقیق و انجام اهدافی که

نتــــایج جدول شماره  4نشان می دهد که بین
گروه های آزمایش و کنترل در پس آزمون فرسودگی
عاطفی و کار هیجانی با کنترل پیش آزمون در سطح
 P<0.001تفاوت معنی داری وجود دارد؛ بنا بر این نتایج
نشان می دهد که آموزش انعطاف پذیری روان شناختی
مبتنی بر درمان پذیرش و تعهد باعث کاهش فرسودگی
عاطفی و کار هیجانی در پرستاران می شود.
بحث و نتیجه گیری
پرستاران به دلیل مطالبات شغلی بسیار و تجربه
سطوح باالی استرس ،از لحاظ درگیر بودن با مشکالت
مربوط به سالمت روان شناختی در معرض خطر باالیی
قرار دارند( .)26یکــــی از عـــمده ترین پیامدهای
اجتناب ناپذیر استرس و تنش شغلی ،فرسودگی عاطفی
است و زمانی به وجود می آید که تقاضای محیط کار
95

Downloaded from sjimu.medilam.ac.ir at 21:26 IRST on Wednesday February 24th 2021

جدول شماره  .3نتایج تحلیل کوواریانس چندمتغیری بر روی میانگین پس آزمون فرسودگی عاطفی و کار هیجانی
P
DF
F
توان آماری
مقدار
شاخص
0/93
0/001
2
230/696
0/929
اثر پیالیی
0/93
0/001
2
230/696
0/071
المبدای ویلکز
0/93
0/001
2
230/696
13/183
اثر هتلینگ
0/93
0/001
2
230/696
13/183
بزرگ ترین ریشه روی
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عاطفی( )P=0.434و کار هیجانی( )P=0.913در دو
گروه همـــگن هــــستند؛ بنا بر این هر دو مفروضه
تحلیل کوواریانــــس برقرار بــــود .نتایج تحلیل
کوواریانـــس در جــــدول شــــــماره  3ارائه شده
است.

دوره بیست و هشت ،شماره چهارم ،آبان 99

مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی ایالم

96

] [ DOI: 10.29252/sjimu.28.4.90

برای آن ها معنادار است ،سالمت روانی را ارتقا
بخشد( .)14بر این اساس پژوهش حاضر با هدف
اثربخشی آموزش انعطاف پذیری روان شناختی مبتنی بر
درمان پذیرش و تعهد بر فرسودگی عاطفی و کار هیجانی
در پرستاران انجام شد .نتایج نشان داد که بین گروه های
آزمایش و کنترل از لحاظ پس آزمون متغیرهای وابسته
با کنترل پیـــش آزمون در سطح  P<0.001تفاوت
معنی داری وجود دارد؛ بنا بر این می توان بیان داشت
که آموزش انعطاف پذیری روان شناختی مبتنی بر درمان
پذیرش و تعهد در کاهش فرسودگی عاطفی در پرستاران
موثر است .نتایج این یافته همسو با نتایج پژوهش های
رابینز ،رابرتس و ساریس( ،)19آن وزن و همکاران(،)20
بایرون و ون ولدهوون( )21و باند و بانس( )15است؛ که
در پژوهش های خود بر تاثیــــر انعــــطاف پذیری
روان شناختی بر فرسودگی عاطفی تاکید کرده اند .در
تبیین یافته حاضر می توان بیان داشت که بر مبنای مدل
تقاضا-منابع شــــغلی کارکنان انعطاف پذیر به لحاظ
روان شناختی عالقه مند به تجربه رویدادهای حتی
نامطلوب درونی به جای درگیر شدن ،تغییر ،کنترل و
قضاوت درباره آن رویدادها هستند و حساسیت زمینه ای
مرتبط با هدف بیشتری دارند ،بنا بر این بهتر می توانند
با تقاضاهای هیجانی شغل کنار آمده و کمتر در معرض
تحلیل رفتن منابع و تاثیرات منـــــفی آن قــــــرار
می گیرند( .)15در واقع می توان بیــــان کرد که
انعطاف پذیری روان شناختی با در دسترس قرار دادن
منابع بیشتر برای کارکنان ،می تواند با کاهش تاثیر
رویدادهای منفی درونی و با کمک به آن ها برای تعریف
دقیق و انجام اهدافی که برای آن ها معنادار است،
سالمت روانی را ارتقا بخشد و از فرسوده شدن آن ها به
لحاظ عاطفی جلوگیری کند()28،29
یافته دیــــگر پژوهش حاضر ،اثربخشی آموزش
انعطاف پذیری روان شناختی را در کاهش کار هیجانی
پرستاران نشان می دهد .این یافته همسو با نتایج مطالعه
بایرون و ون ولدهوون( )21است .که در پژوهش خود
نقش انعطاف پذیری روان شناختی بر کار هیجانی را
برجسته ساخته اند .در تبیین این یافته می توان بیان
داشت که انعطاف پذیری روان شناختی ،که پذیرش
هیجانات یک فرد است ،می تواند به عنوان یک منبع
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فردی عمل نموده و با تاثیرات منفی یک محیط شغلی
تقاضامند هیجانی مقابله کند .دو دلیل وجود دارد که چرا
انعطاف پذیری روان شناختی می تواند چنین اثراتی
داشته باشد؛ اول ،بر مبنای دیدگاه تقاضا-منابع شغلی
کارکنان انعطاف پذیر به لحاظ روان شناختی نیازی ندارند
که فعاالنه واکنش های هیجانی شان را تنظیم نمایند ،و
در نتیجه انرژی و توجه بیشتری برای کنار آمدن موثر با
تقاضاهای شغلی در دسترس دارند .در نقطه مقابل،
پرداختن به کار هیجانی ،انرژی و توجه فرد را ،از طریق
تالش روان شناختی مداوم مورد نیاز برای تنظیم
هیجانات احساس شده ،تحلیل می برد( .)30تحت چنین
شرایطی ،تاثیر تقاضاهای هیجانی شغل روی فرسودگی
عاطفی تشدید می شود .دوم ،به میزانی که کارکنان از
انواع مختلف کار هیجانی استفاده می کنند(مانند تنظیم
فعال در مقابل پذیرش) ،ممکن است تقاضاهای شغلی را
به گونه متفاوتی تفسیر یا بیان کنند؛ کارکنان ممکن
است تقاضاهای هیجانی شغل را به عنوان شرایط کاری
مشکل آفرینی در نظر بگیرند که با احتمال بیشتری
اصالح هیجانی و عاطفی را ایجاب می کند .در چنین
شرایطی انتظار موقعیت مشکل آفرین ممکن است به
افزایش فرسودگی عاطفی منجر شود .در مقابل ،کارکنان
انعطاف پذیر به لحاظ روان شناختی ممکن است همان
تقاضای شغلی را به عنوان یک بخش ساده از کار روزانه
معمول به شیوه ای غیر قضاوتی در نظر بگیرند(.)29
از محدودیت های پژوهش حاضر می توان به
استفاده از ابزارهای خودگزارش دهی ،محدود بودن
جامعه مورد مطالعه به پرستاران شاغل در بیمارستان های
شهر اهواز ،اشاره داشت که بر مبنای آن ها باید در تعمیم
نتایج به مشاغل دیگر و سایر شهرها و بافت های
فرهنگی جوانب احتیاط را رعایت کرد؛ از این رو پیشنهاد
می گردد پژوهش های بیشتری درباره دیگر مشاغل و
بافت های فرهنگی نیز صورت گیرد .هم چنین با توجه
به این که همه روزها با یکدیگر برابر نیستند و شرایط
کاری و واکنش کارکنان نسبت به آن ممکن است از
روزی به روز دیگری تفاوت داشته باشد؛ بنا بر این میزان
متغیرهای وابسته پژوهش حاضر ممکن است در ساعات
و روزهای کاری مخــــتلف ،متفاوت باشد ،و پیشنهاد
می شود در پژوهش های آتی متغیرهای وابسته
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فرسودگی عاطفی و تکلیف هیجانی در بازه های زمانی
 در نهایت با توجه به.متفاوتی مورد سنجش قرار گیرند
 پیشنهاد می شود،این که پیشگیری بهتر از درمان است
 نسبت،با گنجاندن واحدهای آموزشی در بیمارستان ها
به آموزش انعطاف پذیری روان شناختی با هدف
پیشگیری اقدام شود و با تشکیل جلسات مشاوره در
جهت پیشگیری و تعدیل مشکالت مربوط به سالمت
.پرستاران اقدام گردد

سپاسگزاری
پژوهش حاضر بخــــــشی از پـــــایان نامه
دکتری است بدین وسیله از اســـاتید بزرگــــوار گروه
روان شناسی دانشگاه شهید چمــــران اهــــواز و بعد
 کـــارکنان و پرستاران،از آن از کلیه مســـــئولین
بیمارستان های شــــهر اهواز تقــــدیر و تشــــکر
.می شود

:کد اخالق
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Effectiveness of Psychological Flexibility Training based on
Acceptance and Commitment Therapy on Emotional
Burn Out and Emotional Labor among
Nurses Working at Hospitals
in Ahvaz, Iran
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Abstract
Introduction: This study aimed to
investigate
the
effectiveness
of
psychological flexibility training based on
acceptance and commitment therapy on
emotional burnout and emotional labor
among nurses working at hospitals in Ahvaz,
Iran.

Accepted: June 27, 2020)

psychological flexibility training based on
acceptance and commitment therapy. On the
other hand, the control group awaited for the
intervention. The data were analyzed using a
multivariate analysis of covariance. Ethics
code: EE/97.24.3.17688/SCU.AC.IR
Findings: The results of the data analysis
showed a significant difference between the
two groups in terms of emotional burn out
(F=223.014, P=0.001) and emotional labor
(F=273.731, P=0.001).

Materials & Methods: This semiexperimental was conducted based on a
pretest-posttest design and a control group.
The study population included all nurses
working at hospitals in Ahvaz, Iran, during
2019. In total, 40 nurses were selected using
the purposeful sampling method based on
the inclusion criteria and were randomly
assigned to experimental and control groups.
The participants in both groups were
requested to respond to the Maslach burnout
inventory and the Diefendorff et al.
emotional labor scale before and after the
intervention. The experimental group
participated
in
three
sessions
of

Discussions & Conclusions: Based on the
findings, it can be stated that psychological
flexibility training based on acceptance and
commitment therapy can be used to reduce
emotional burnout and emotional labor
among nurses.
Keywords: Acceptance and commitment
therapy, Emotional exhaustion, Emotional
labor Psychological flexibility
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