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اثربخشی پذیرش و تعهد( )ACTبر ارتقای عملکرد پرستاران اورژانس
زهرا

عابدی 1

 1کارشناس ارشد روانشناسی بالینی (نویسنده مسئول)

چکیده
هدف از پژوهش حاضر بررسی تاثیر درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد ( )ACTبر ارتقای عملکرد شغلی پرستاران اورژانس
بیمارستان میالد شهر تهران بود .روش :پژوهش از نوع شبه آزمایشی و جامعه آماری شامل کلیه پرستاران اورژانس بیمارستان
میالد شهر تهران به تعداد 40نفر بود که باروش تصادفی در دو گروه برابر 20نفری آزمایش و کنترل جایگزین شدند.ابزارهای
استفاده شده دراین پژوهش عبارتند از:پرسشنامه های عملکرد شغلی موتوپدلوون ،اسکاتر(  )1944و 17جلسه  50دقیقه ای
آموزش درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد .روش تجزیه و تحلیل اطالعات شامل دو بخش آمار توصیفی(میانگین،انحراف
استاندارد،آزمون های کلمو گروف – اسمیرنوف) و بخش استنباطی آزمون لوین،و برای همگنی شیب از رگرسیون و تحلیل
کواریانس استفاده شد .یافته ها :نتایج نشان داد که آموزش درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد موجب افزایش ارتقای عملکرد
شغلی پرستاران و سه خرده مقیاس آن (عملکرد شغلی عمومی،بین فردی و فنی)شده است.
واژههای كلیدی :درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد ،عملکرد شغلی ،پرستاران اورژانس
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مقدمه
درمانهای موج سوم روان درمانی هایی هستند که به روان درمانی پست مدرن معروف هستند ،عقیده بر این است که
شناختها و هیجانات را باید در بافت مفهومی پدیده ها در نظر گرفت  .به همین دلیل ،به جای رویکردهایی مانند  :درمان
شناختی رفتاری 1که شناخ تها و باورهای ناکارآمد را اصالح کرده تا هیجانات و رفتارها اصالح شود  ،در اینجا به بیمار آموزش
داده می شود که در گام اول هیجانات خود را بپذیرد و زندگی در (( اینجا و اکنون ))2از انعطاف پذیری روانشناختی بیشتری
برخوردار شود  .به همین دلیل در این درمانها فنون شناختی – رفتاری سنتی را با ذهن آگاهی3ترکیب می کنند ( هایز و لوما
و باند .) 2006 4،درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد دارای دو بخش ذهن آگاهی و عمل به تجربه در زمان حال است و به افراد
آموزش داده می شود که با پذیرش احساسات و هیجانات خود و خودداری از اجتناب تجربی  ،در لحظه های حال و اکنون
زندگی کرده و بهتر با وسوسه های مصرف خود مقابله کند ( اسموت5و لوما و باند  .)2008 ،از دیگر مداخالت درمانی ACT
یا روان درمانی مبتنی بر پذیرش و تعهد می باشد که اساسا درمانی زمینه گراست که می کوشد به جای تغییر شکل یا محتوای
رفتار بالینی  ،زمینه اجتماعی  /کالمی آن را تغییر دهد ( هایز و همکاران .)1999 ،
عملکرد شغلی کارکنان تحت تأثیر عوامل گوناگونی قرار دارد .یکی از این عوامل وجود انگیزههای سطح باال میباشد .از
طرفی ،عملکرد شغلی پی آمدهای گوناگونی دارد که یکی از این پی آمدها ،رضایت شغلی میباشد و رضایت شغلی نیز به نوبه
ی خود موجب افزایش عملکرد شغلی میگردد .بنابراین ،عملکرد کارآمد ،تابعی از کنش متقابل وضوح نقش ،صالحیت ،محیط
کار ،ارزشهای کاری ،تمایالت و سلیقههای فرد و پاداش میباشد (غضنفری و عابدی.)1388 ،

بیان مسئله
 Actریشه در یک نظریه فلسفی به نام زمینهگرایی عملکرد دارد و مبتنیی بیر ییک برنامیه تحقیقیاتی در میورد زبیان و
شناخت است که نظریه چارچوب رابطههای ذهنی خوانده میشود ACT .شش فرآیند مرکزی دارد که منجر به انعطاف پذیری
روان شناختی میشوند )1 .پذیرش ،گسلش خود به عنیوان زمینیه| ،ارتبیا بیا زمیان حیال ،ارزشهیا و عمیل متعهید (هیایز و
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Cognitive – behavioral therapy

2

Here and now

3

Mind fulness

4

Hayes,Luoma & Bond

5

Smout
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همکاران )2006در این درمان ابتدا سعی میشود پذیرش روانی فرد در مورد تجارب ذهنی (افکار ،احساسات و )...افزایش یابید و
متقابال اعمال کنترلی ناموثر کاهش یابد .به فرد آموخته میشود که هرگونه عملی جهت اجتناب با کنتیرل ایین تجیارب ذهنیی
ناخواسته بی اثر است یا اثر معکوس دارد و موجب تشدید آنها میشود و باید این تجارب را بدون هیچگونیه واکینش درونیی ییا
بیرونی جهت حذف آنها ،به طور کامل پذیرفت )2 .بر آگاهی روانی فرد در لحظه حال افزوده میشود یعنی فرد از تمیام حیاالت
روانی ،افکار و رفتار خود در لحظه حال آگاهی مییابد )3 .به فرد آموخته میشود که خود را از این تجیارب ذهنیی جیدا سیازد
(جداسازی شناختی) به نحوی که بتواند مستقل از این تجارت عمل کند )4 .تالش برای کاهش تمرکز مفر بر خیود تجسیمی
یا داستان شخصی (مانند قربانی بود) که فرد برای خود در ذهنش ساخته است )5 .کمک به فیرد تیا اینکیه ارزشهیای شیخ
اصلی خود را بشناسد و به طور واضح مشخ

سازد و آنها را به اهیداف سیاختاری خیاب تبیدیل کند(روشنسیازی ارزشهیا).

درنهایت ایجاد انگیزه جهت عمل متعهدانه ،یعنی فعالیت معطوف به اهداف و ارزشهای مشخ

شده به همراه پذیرش تجیارب

ذهنی میتوانند افکار افسرده وسواسی ،افکار مرتبط به حوادث (تروما) یا اضطرابهای اجتماعی و ...باشند(.علیزاده .)1394،
عملکرد شغلی یکی از متغیرهایی است که از این سازه تاثیر میپذیرد .عملکرد شغلی ،به عنوان ارزش سازمانی رفتارهای
شغلی کارمند در زمانها و موقعیتهای شغلی مختلف تعریف می شود .منظور از ارزش سازمانی ،برآوردی است که سازمان از
فعالیت ها و خدمات کارکنان خود دارد ،نظیر انجام وظیفه شغلی یا داشتن رابطه کاری مناسب با دیگر کارمندان .نکته مهم در
این تعریف این است که عملکرد شغلی به عنوان خاصیت یا ویژگی رفتاری معین تعریف شده ،به ویژه این که عملکرد شغلی به
عنوان خصوصیتی یک پارچه از رفتارهای جداگانه و مجزا که در گستره ای از زمان رخ میدهد ،در نظر گرفته شده است و نکته
دوم در این تعریف این است که ویژگی رفتاری عملکرد شغلی ،به ارزش مورد انتظار سازمان بر میگردد .با این تعریف ،میتوان
عملکرد شغلی را به عنوان متغیری که بین مجموعه ای از رفتارها که توسط افراد متفاوت انجام میپذیرد ،به شمار آورد (اژه ای
و همکاران.)1388 ،

اهمیت و ضرورت پژوهش
در باب عملکرد شغلی می توان گفت ضرورت پژوهش درباره این موضوع ،از این واقعیت سرچشمه میگیرد که عملکرد
شغلی در بررسی سیستمی سازمانها جایگاه ویژه ای را به خود اختصاب میدهد .آن به عنوان یکی از مالکهای ارزیابی
درونداد سازمانها نقش ویژه ای را ایفا میکند .آزمونهای ورودی شغلی و مصاحبههای موردی شغلی مالکی برای تشخی

و

تضمین عملکرد شغلی متقاضیان ورود به سازمانها محسوب میشوند .از طرف دیگر در فرآیندهای سازمانی از مقیاسهای
عملکرد شغلی به عنوان یکی از مالکهای ارتقای کنشگران در سلسله مراتب اداری استفاده میشود و جریان اختصاب منابع
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با ارزش در سازمانها ارتبا

مستقیمی با میزان عملکرد شغلی هرکدام از کنشگران سازمانی دارد .بدین لحاظ ،مدیریت

سازمانها ربط مستقیمی با ساز و کارهای افزاینده یا کاهنده عملکرد شغلی کنشگران سازمانی پیدا میکند .مدیران هشیار در
جستجوی آن ساز و کارها ،به نقش احتمالی عوامل اجتماعی به ویژه نقش منزلت اجتماعی ادراک شده کنشگران سازمانی پی
میبرند و منابع مشخصی را به مدیریت تصویر کنشگران سازمانی از خودشان در سازمانها اختصاب میدهند .برگزاری
جشنها و مراسم متعدد و مختلف با عناوین جذاب از قبیل «روز کارمند»« ،روز کارگر » و «روز معلم » از جمله تالشهای
مدیران برا ی ابراز عالقه و توجه و احترام نسبت به جایگاه و رتبه کنشگران سازمانی در اجتماع محسوب میشود .اگر چه
اقدامات دولتی و غیر دولتی که به منظور ایجاد ،تغییر ،بهبود و تعدیل ادراک از منزلت اجتماعی با صرف هزینههای گزاف
صورت میگیرد ،ضرورتی اجتناب ناپذیر برای اتصال کارآمد خرده نظامهای اجتماعی و سازمانی محسوب میشود ،لیکن ساز و
کارهای این اتصال هنوز نامشخ

بوده و شواهدی بر اثر بخشی مدیریت تصویر کنشگران سازمانی در افزایش یا کاهش

عملکرد شغلی وجود ندارد (بقائی سرابی.)1385 ،
اهداف پژوهش
تبیین اثربخشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد ( )ACTبر ارتقای عملکرد پرستاران اورژانس
فرضیات پژوهش
درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد ( )ACTبر ارتقای عملکرد پرستاران اورژانس تاثیر معناداری دارد.

روش اجرای پژوهش:
پژوهش حاضر از نوع شبه آزمایشی است که تاثیر درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد را بر ارتقای عملکرد شغلی پرستاران
اورژانس مورد بررسی قرار داده است .نمونه پژوهشی شامل حدود  40نفر از پرستاران اورژانس بیمارستان شهر میالد در سال
 1397می باشند .مجوزهاى الزم براى تماس با پاسخ گویان ،جلب همکارى ،موافقت مسووالن و وقت مالقات در بیمارستان
میالد گرفته شد .پس از آن با همراه داشتن معرفی نامه جهت ارایه و جلب رضایت پاسخ گویان نیز به مجموعه مذکور مراجعه
گردید .در هنگام ورود و شروع پرسش گرى توضیحات الزم درباره تحقیق ،اهداف ،نتایج و به ویژه تاثیراتى که در جامعه خواهد
داشت ،ارایه شد .آزمودنی ها به پرسشنامه ها در دومرحله پیش آزمون و پس آزمون پاسخ دادند که گروه آزمایش در 17جلسه
مداخالت درمانی  ACTهفته ای دو جلسه  50دقیقه ای شرکت داشتند اما گروه کنترل هیچگونه آموزشی ندیدند .پس از
تاکید در خصوب محفوظ ماندن اطالعات و دادهها به آنها اطمینان داده شد در پایان از همکارى پاسخ گویان و نیز مقامات و
مسؤوالن بیمارستان میالد تقدیر و تشکر گردید.
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ابزارهای گردآوری دادهها:
پرسشنامه عملکرد شغلی (ارزیابی سرپرست)
این پرسشنامه از نسخه تدوین شده به وسیله موتوپدلوون اسکاتر ،)1994(6به نقل از خاکسار ( ،)1386گرفته و دارای 6
سوال و سه زی رمقیاس عملکرد شغلی عمومی ،عملکرد شغلی بین فردی و عملکرد شغلی فنی است و بر اساس مقیاس لیکرت
پاسخ داده می شود .بدین صورت است که از فردسرپرست خواسته می شود تا میزان عملکرد فرد تحت سرپرستی خود را به
صورت کلی در مقایسه با همکارانش ارزیابی نماید .پایایی پرسشنامه در حوزه های عمومی ، 0/94 ،فنی  ، 0/943بین فردی
 0/949و کل  0/947می باشد.
خالصه جلسات روان درمانی پذیرش و تعهد :
مداخله شامل  17جلسه و هفته ای دو جلسه صورت گرفت  .جلسه  1تا  4شامل ارزیابی می باشد  ،جلسه  5تا  17شامل
مداخالتACTبوده و هر جلسه حدود  50دقیقه به طول انجامید .
جلسه 1و  : 2ارزیابی مشکالت بالینی درمان جو و اطالعات پیش زمینه  ،سواالت مربو به مشکالت بالینی که شامل { :الف :
ماهیت مشکالت آنها ( افسردگی و مشکل در تصمیم گیری )  ،ب  :دلیل جستجو برای روان درمانی  ،ج  :تالشهای قبلی برای
مقابله با مشکالت } ،برای اطالعات پیش زمینه  ،تاریخ درمانجو در زمینه های صمیمیت  /رابطه خانوادگی  ،فعالیت های
آموزشی  /فنی و حرفه ای  ،تاریخ گذشته درمان روانی و شرایط فیزیکی مورد بررسی قرار میگیرد .
جلسه  : 3کشف و بررسی های درمانی بیمار و نمره گذاری آنها برای ارزیابی میزان تاثیر روشهای درمانی  ،دریافت بازخورد و
ارائه تکلیف
جلسه  : 4ایجاد درماندگی در مورد موقتی و کم اثر بودن درمانها با استفاده از تمثیل  ،دریافت بازخورد و ارائه تکلیف
جلسه  : 5کمک به مراجعین برای تشخی

کنترل وقایع شخصی  ،افکار  ،خاطرات  ،تشخی

راهبردهای ناکارآمد  ،دریافت

بازخورد و ارائه تکلیف .
جلسه  : 6پذیرش وقایع شخصی  ،دردناک بودن با آنها و عدم کنترل آنها با استفاده از تمثیل  ،دریافت بازخورد و ارائه تکلیف .
جلسه  : 7بر کنترل به عنوان مشکل تاکید شد  ،این جلسات دو هدف را دنبال می کردند  ،یکی برای درمانجو برای توجه به
بیهودگی تالش های کنترل گرا قبلی ( به عنوان مثال  :اجتناب عاطفی ) بود .

6
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هدف دوم به ایجاد زمینه های درمانی که مایل به تجربه مبارزات شخ

بدون تالش برای سرکوب  ،منحرف شدن و یا خالب

شدن از آنها تاکید دارد
جلسه  : 8تمایز بین محتواهایی که استراتژی های کنترل کار می کنند و جایی که آنها کار نمی کنند طراحی شدند  ،اثرات
بلند مدت استراتژی های کنترل در حیطه تجارب شخصی در بلند مدت مورد ارزیابی قرار گرفت  ،دریافت بازخورد و رائه
تکلیف .
جلسه  : 9شامل  :الف  .نا امیدی خالق  ACTو ب .معرفی مختصری از کنترل به عنوان مشکل  ،استفاده از استعاره کنترل
 ACTبه عنوان مشکل و بطور خالصه برای شناسایی اثرات متناقض کپی از سبک های قبلی او ارائه شد  ،دریافت بازخورد و
رائه تکلیف .
جلسه  : 10پذیرش با استفاده از مفهوم  ، Willingتوضیح در مورد اجتناب از تجارب دردناک و آگاهی از پیامدهای اجتناب
 ،کشف موقعیتهای اجتناب شده و تماس با آنها از طریق پذیرش  ،دریافت بازخورد و رائه تکلیف .
جلسه  : 11پذیرش به عنوان یک دستور کار جایگزین که شامل  :تمرینات تمایل و خود به عنوان زمینه که جلسه شامل  :الف .
تمرینات تمایل  ACTکه خود شامل دو مقیاسهای استعاره برای جلب توجه به مبارزات روانی خود نسبت به تمایل به تجربه
مبارزات مورد استفاده قرار گرفت و تمرینات تجربی کوتاه  ، ACTدریافت بازخورد و رائه تکلیف .
جلسه : 12تمرین تمایل  ACTکه شامل نمای کلی از تمایل و عادی سازی مبارزات انسان و استفاده از استعاره ها به منظور
افزایش تمایل او به عنوان یک جایگزین برای پنهان و سرکوب کردن تجارب خصوصی و برای نشان دادن این که بهای تمایل
نداشتن ارائه شد  ،عالوه بر این تمایز بین تمایل و تحمل مورد بررسی قرار گرفت  ،دریافت بازخورد و رائه تکلیف .
جلسه  : 13در این جلسه در مورد احساسات در روابط فردی و اجتماعی و مسائل مربو به تمایل و تعهد بحث و بررسی شدند
 ،دریافت بازخورد و ارائه تکلیف .
جلسه  : 14الف  :تمایل و مسئولیت و ب  :خود به عنوان زمینه  ،ارائه استعاره شطرنج  ،تمرین مشاهده برای تجربه بین
مراجعی ن و محتوای افکار و احساسات مورد استفاده قرار گرفت  ،دریافت بازخورد و ارائه تکلیف .
جلسه  : 15حس تعالی از خود  ،آگاهی از دریافتهای حسی مختلف و جدایی از حس هایی که جزء محتوای ذهنی هستند ،
دریافت بازخورد و ارائه تکلیف .
جلسه  : 16معیارهای مراجعین در حوزه های مختلف از زندگی ( به عنوان مثال  :صمیمیت  ،خانواده  ،روابط اجتماعی ،
فعالیت های کار و تفریحی ) به طور خالصه مشخ

شدند  ،در مورد موانع در مقابل اقدامات ارزش گرا و تعهد به این اقدامات

صحبت شد  ،دریافت بازخورد و ارائه تکلیف .
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جلسه  : 17آموزش تعهد به عمل  ،شناسایی طرح های رفتاری مطابق با ارزشها و ایجاد تعهد برای عمل به آنها  ،مرور تکالیف و
جمع بندی جلسات به همراه مراجعین  ،اجرای پس آزمون .

یافته های پژوهش
درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر ارتقای عملکرد شغلی پرستاران اورژانس تاثیر معنادار دارد.
برای بررسی تفاوت در دو گروه آزمایش و کنترل در مورد عملکرد شغلی از تحلیل کوواریانس چند متغیره استفاده شد.
جدول  ،7-4نتایج تحلیل کواریانس چند متغیری (مانکوا) بر روی میانگین پس آزمون نمرات عملکرد شغلی گروههای آزمایش
و گواه با کنترل پیش آزمون
F
DF
DF
توان
مجذور
سطح
مقدار
نام
فرضیه

خطا

آزمون اثر پیالیی

0/63

5

19

9/17

آزمون المبدای ویلکز

0/36

5

19

9/17

0/0001

آزمون اثر هتلینگ

1/74

5

19

9/17

0/0001

0/63

آزمون بزرگترین ریشه روی

1/74

5

19

9/17

0/0001

0/63

آزمون

معنی داری

اتا

آماری

0/0001

0/63

0/99

0/63

0/99
0/99
0/99

همان طور که در جدول  7-4نشان داده شده است با کنترل پیش آزمون سطوح معنیداری همه آزمونها ،بیانگر آن هستند
که بین گروه های آزمایش و گواه حداقل از لحاظ یکی از متغیرهای وابسته (نمرات خرده مقیاسهای عملکرد شغلی ) تفاوت
معنیداری وجود دارد ( P<0/0001و  .)F9/17بنابراین فرضیه تأیید میگردد .برای پی بردن به این نکته که از لحاظ کدام
متغیر بین دو گروه تفاوت وجود دارد 5 ،تحلیل کواریانس یک راهه در متن مانکوا انجام گرفت که نتایج حاصل در جدول 7-4
ارائه شده است .میزان تأثیر یا تفاوت برابر با  0/63میباشد ،یعنی  63درصد تفاوتهای فردی در نمرات پسآزمون عملکرد
شغلی مربو به تأثیر آموزش درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد (عضویت گروهی) میباشد .توان آماری برابر با  1/00است ،به
عبارت دیگر ،اگر این تحقیق  1000مرتبه تکرار شود ،امکان تایید فرضیه صفر به اشتباه وجود ندارد.
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عملکرد
شغلی
عمومی

عملکرد
شغلی بین
فردی

عملکرد
شغلی فنی

نمره کل
عملکرد
شغلی

تغییرات
پیش
آزمون
گروه

مجذورات

درجه آزادی

جدول  -8-4نتایج تحلیل کواریانس یک راهه در متن مانکوا بر روی پس آزمون میانگین عملکرد شغلی گروههای آزمایش و
گواه با کنترل پیشآزمون
F
توان آماری
مجذور اتا
سطح
میانگین
مجموع
منبع
متغیر

302/79

1

302/79

49/06

0/0001

0/57

1/00

270/43

1

270/43

43/81

0/0001

0/54

1/00

مجذورات

خطا

228/35

27

6/17

معنی داری
p

پیش
آزمون
گروه

383/02

1

383/02

71/98

0/0001

0/66

1/00

220/99

1

220/99

41/53

0/0001

0/52

1/00

خطا

196/87

27

5/32

پیش
آزمون
گروه

349/02

1

349/02

68/98

0/0001

0/64

1/00

212/99

1

212/99

41/53

0/0001

0/50

1/00

خطا

176/87

27

4/32

پیش
آزمون
گروه

4188/90

1

4188/90

157/66

0/0001

0/81

1/00

2322/74

1

2322/74

87/42

0/0001

0/70

1/00

خطا

983/04

27

26/56

همان طوری که در جدول  8-4مشاهده می شود با کنترل پیش آزمون بین گروه آزمایش و گروه گواه از لحاظ عملکرد شغلی
عمومی تفاوت معنیداری وجود دارد ( p<0/0001و  .)F 43/81به عبارت دیگر ،آموزش درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد با
توجه به میانگین عملکرد شغلی گروه آزمایش نسبت به میانگین گروه گواه ،موجب افزایش نمرات عملکرد شغلی در گروه
آزمایش شده است .میزان تأثیر یا تفاوت برابر با  0/54میباشد ،یعنی  54درصد تفاوتهای فردی در نمرات پس آزمون عملکرد
شغلی مربو به تأثیر آموزش درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد (عضویت گروهی) می باشد .توان آماری برابر با  1/00است ،به
عبارت دیگر ،اگر این تحقیق  1000مرتبه تکرار شود ،امکان تایید فرضیه صفر به اشتباه وجود ندارد.

162

فصلنامه مطالعات و تحقیقات در علوم رفتاری
سال سوم ،شماره  ،7تابستان 1400

با کنترل پیش آزمون بین گروه آزمایش و گروه گواه از لحاظ عملکرد شغلی بین فردی تفاوت معنیداری وجود دارد
( p<0/0001و  .)F 41/53به عبارت دیگر ،آموزش درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد با توجه به میانگین عملکرد شغلی بین
فردی گروه آزمایش نسبت به میانگین گروه گواه ،موجب افزایش نمرات عملکرد شغلی بین فردی در گروه آزمایش شده است.
میزان تأثیر یا تفاوت برابر با  0/52می باشد ،یعنی  52درصد تفاوتهای فردی در نمرات پس آزمون عملکرد شغلی بین فردی
مربو به تأثیر آموزش درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد (عضویت گروهی) می باشد .توان آماری برابر با  1/00است ،به عبارت
دیگر ،اگر این تحقیق  1000مرتبه تکرار شود ،امکان تایید فرضیه صفر به اشتباه وجود ندارد.
با کنت رل پیش آزمون بین گروه آزمایش و گروه گواه از لحاظ عملکرد شغلی فنی تفاوت معنیداری وجود دارد ( p<0/0001و
 .)F 41/53به عبارت دیگر ،آموزش درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد با توجه به میانگین عملکرد شغلی فنی گروه آزمایش
نسبت به میانگین گروه گواه ،موجب افزایش نمرات عملکرد شغلی فنی در گروه آزمایش شده است .میزان تأثیر یا تفاوت برابر با
 0/50می باشد ،یعنی  50درصد تفاوتهای فردی در نمرات پس آزمون عملکرد شناختی مربو به تأثیر آموزش بازی درمانی
(عضویت گروهی) می باشد .توان آماری برابر با  1/00است ،به عبارت دیگر ،اگر این تحقیق  1000مرتبه تکرار شود ،امکان
تایید فرضیه صفر به اشتباه وجود ندارد.
با کنترل پیش آزمون بین گروه آزمایش و گروه گواه از لحاظ عملکرد شغلی تفاوت معنیداری وجود دارد ( p<0/0001و
 .)F 26/56به عبارت دیگر ،آموزش بازی درمانی با توجه به میانگین کیفیت زندگی گروه آزمایش نسبت به میانگین گروه
گواه ،موجب افزایش نمرات عملکرد شغلی در گروه آزمایش شده است .میزان تأثیر یا تفاوت برابر با  0/70می باشد ،یعنی 70
درصد تفاوتهای فردی در نمرات پس آزمون عملکردشغلی مربو به تأثیر آموزش درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد (عضویت
گروهی) می باشد .توان آماری برابر با  1/00است ،به عبارت دیگر ،اگر این تحقیق  1000مرتبه تکرار شود ،امکان تایید فرضیه
صفر به اشتباه وجود ندارد.
بحث و نتیجه گیری
یافته های پژوهش حاضر فرضیه فوق را مورد تأیید قرار داده و ابراز می دارد که درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر ارتقای
عملکرد شغلی پرستاران اورژانس تاثیر معنادار داشته است .سازمان ها برای حفظ بقا و پیشرفت به بهبود عملکرد خود نیاز
دارند و منابع انسانی ،سرمایه های بنیادی سازمان ها و منشأ هرگونه تحول و نوآوری در آن ها تلقی می شوند .بهبود عملکرد
سازمان نیازمند بهبود عمل کرد کارکنان و منابع انسانی خود می باشد .لذا با توجه به نقش نیروی انسانی در بهره وری هر
سازمان ،بررسی و تعیین وضعیت عملکرد شغلی آن ها و شناخت عوامل تأثیرگذار بر آن نقش مهمی در شناسایی چالشهای
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پیشرو و ارتقای عملکرد سازمان دارد .در سال های گذشته محققین در حوزه های مختلف خصوصاً حوزه سالمت را به خود
مشغول کرده است .جامعه شناسان بر این باورند که سپردن مسئولیت به افراد و شرکت دادن آنها در تعامالت اجتماعی برای
رشد شخصی آنها ضروری است .مسئولیت پذیری فرصتی برای فرد فراهم می سازد تا ایده های خود را در جریان کار به مرحله
آزمایش بگذارد همین مسئله به وی کمک می کند تا راه رشد خود را به تدریج گسترش دهد و طرح مناسبی برای ایفای نقش
های شغلی و اجتماعی و در کل برنامه زندگی اش تعیین کند.
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