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چکیده
مقدمه :فشار روانی بخش جداییناپذیر زندگی شغلی است .حسابداری یکی از شغلهایی است که با فرسودگی شغلی
ارتباط مستقیم دارد .هدف پژوهش حاضر بررسی اثربخشی درمان پذیرش و تعهد بر بهزیستی روانشناختی ،کیفیت
زندگی و فرسودگی شغلی حسابداران شرکتهای فعال در منطقۀ آزاد چابهار است.
روش پژوهش :روش این پژوهش شبهآزمایشی با طرح پیشآزمون-پسآزمون ،از طریق گروه کنترل است .جامعۀ
آماری پژوهش حاضر ،حسابداران شرکتهای فعال در منطقۀ آزاد چابهار و نمونۀ پژوهش شامل  30نفر ( 15نفر گروه
آزمایش و  15نفر گروه کنترل) است .دادههای پژوهش با استفاده از پرسشنامههای بهزیستی روانشناختی ،کیفیت
زندگی و فرسودگی شغلی جمعآوری شد .به منظور آزمون فرضیههای پژوهش از آزمون واریانس چندمتغیری استفاده
شد.
یافتهها :درمان پذیرش و تعهد بر بهزیستی روانشناختی ،کیفیت زندگی و فرسودگی شغلی حسابداران تأثیر معنیداری
دارد.
نتیجهگیری :درمان پذیرش و تعهد سبب کاهش فرسودگی شغلی حسابداران و افزایش بهزیستی روانشناختی و
کیفیت زندگی آنها میشود .شرکتها یا سازمانها میتوانند با برگزاری دورههای درمان پذیرش و تعهد میزان
فرسودگی شغلی حسابداران را کاهش دهند و به افزایش بهزیستی و کیفیت زندگی آنها کمک کنند.
واژههای کلیدی :بهزیستی ،درمان پذیرش و تعهد ،فرسودگی شغلی ،کیفیت زندگی.
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مقدمه

پیرامون ،رابطۀ مطلوب با جامعه و پیشرفت مثبت در
طول زمان تعریف کرد .این وضعیت میتواند

حسابداری با توجه به ماهیت آن ،یعنی حجم باالی کار

مؤلفههایی مانند رضایت از زندگی ،انرژی و عاطفه را

روزانه ،یکی از حرفههای پرفشار است ( 1و .)2

نیز دربرگیرد (.)8

حسابداری جزء ده گروه شغلی است که با فشار روانی

درمان پذیرش و تعهد یکی از درمانهای سودمند

باال مواجه است ( .)3فرسودگی شغلی ناشی از فشارهای

برای بهبود زندگی افراد است ( .)9-12این درمان یکی

روانی است که بهصورت عالئم جسمانی ،روانی و

از رایجترین درمانهایی است که از مراقبتهای

رفتاری ظاهر میشود ( .)4شغل پرتنش و نبودن راهکار

بهداشتی فراتر رفته و متخصصان در حرفههای مختلف

صحیح به فرسودگی شغلی منجر خواهد شد و کاهش

نظیر تحلیل رفتار ،امور اجتماعی ،پرستاران ،آموزش و

کیفیت زندگی و اختالل در بهزیستی روانی افراد از

پرورش ،جرمشناسی و دادگاه ،ورزش و محیطهای

جمله پیامدهای فرسودگی شغلی است (.)5

کاری ،آن را به کار بردهاند ( .)13درمان پذیرش و

کیفیت زندگی شامل ویژگیهایی است که برای

تعهد متمرکز بر انعطافپذیری روانشناختی است

فرد باارزش است و نتیجۀ ادراک خوب از شرایط و

( .)14درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد ،با درمان شناختی

وضعیت خودش است .کیفیت زندگی بهمنظور

رفتاری سنتی متفاوت است .در این درمان بهجای تغییر

گسترش و حفظ منطقی عملکردهای جسمی ،هیجانی

شناختها سعی میشود تا ارتباط روانشناختی فرد با

(عاطفی) و عقالنی است؛ بهگونهای که فرد بتواند از

افکار و احساسات افزایش یابد ( .)15در این درمان

تواناییهای خود در فعالیتهای باارزش زندگی

آنچه اهمیت دارد ،کمک به افراد برای استفادۀ بیشتر از

استفاده کند و آنها را ارتقا بخشد .کیفیت زندگی در

تجربیات و و پذیرش آنهاست (.)13

بخشهای پزشکی بهطور فراوان بررسی شده است ولی

اینکه هر طیف شغلی چه آسیبهایی دارد و چه

سنجش و اندازهگیری آن با دیدگاهها و شیوههای

فشارهایی را تحمل میکند ،به فراخور هرکدام از مشاغل

متفاوتی انجام شده است .در این پژوهشها بر ابعاد

و مناطق متفاوت است و به انجام پژوهش در مناطق و

جسمانی ،روانی ،اجتماعی و محیطی بیش از سایر ابعاد

انواع مشاغل نیاز دارد .فشار روانی شغلى و پیامدهای آن

آن تأکید شده است (.)6

به یکى از شایعترین مسائل عصر حاضر تبدیل شده

بهزیستی شامل تالش فرد برای محقق شدن

است .هزینههای فراوانی نیز بابت بیمارىهاى ناشى از این

تواناییهای بالقوه است که ممکن است همیشه با لذت

فشارها بر شرکتها یا سازمانها تحمیل میشود .به همین

همراه نباشد ( .)7بهزیستی روانشناختی را میتوان

دلیل ،مدیران و مسئوالن سازمانى باید برای کاهش

بازخوردهای عاطفی و شناختی به ادراک ویژگیها و

هزینههاى ناشى از فشار روانی در محیط کار چارهاى

توانمندیهای شخصی ،ارتباط کارآمد و مؤثر با جهان

اساسى بیاندیشند .نتایج پژوهشهای پیشین نشان میدهد
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که یکی از درمانهای سودمند برای بهبود زندگی افراد،

بهنظر میرسد اما بهطور ساده میتوان گفت مبنای آن

درمان پذیرش و تعهد است ( 16و  .)17طبق نتایج

انعطافپذیری روانشناختی است ( .)21این درمان را

پژوهشهای دینک و همکاران ،حرفۀ حسابداری در

بهشیوه توانایی ادامه دادن به رفتار به گونهای معنیدار با

ردیف مشاغل با فشار روانی باال قرار دارد ( .)1این فشار

وجود افکار و احساسات (هیجانهای) ناخوشایند

روانی عالوه بر کاهش میزان عملکرد شغلی ()18

تعریف کردهاند ( .)14در نتیجه ،در این درمان سعی بر

میتواند به کاهش بهزیستی روانشناختی و کیفیت

این است که ارتباط روانشناختی فرد با افکار و

زندگی منجر شود و حتی حسابداران را تا تصمیمگیری

احساسات افزایش یابد .درمان پذیرش و تعهد بیان

برای ترک و تعویض شغل پیش ببرد (.)19

میکند که مسئله ،درد عاطفی (هیجانی) نیست ،بلکه

درمان پذیرش و تعهد برای طیف وسیعی از مشکالت

مشکل زمانی رخ میدهد که افراد طبق تجربۀ درونی

در گروههای مختلف مؤثر بوده است و تاکنون بیش از

خود با آن بهعنوان مشکل برخورد کنند و از

 903آزمایش کنترل تصادفی منتشر شده است .این

استداللهای شناختی برای حل کردن یا نادیده گرفتن

آزمایشها نشاندهندۀ اثربخشی درمان پذیرش و تعهد بر

آن استفاده کنند ( .)22برطبق این مطلب ،افراد بهجای

طیف وسیعی از مشکالت مانند افسردگی ،اختالالت

رها شدن از پریشانی یاد میگیرند که آن در بدن

اضطرابی ،وسواس و اختالالت مرتبط با آن ،روانپریشی،

چگونه احساس میشود ،چطور بر رفتار اثر میگذارد،

اعتیاد ،تغذیه ،فشار روانی ،فرسودگی ،دردهای مزمن،

کشمکش ایجاد میکند ،چطور کم و زیاد میشود و

کاهش وزن و مهارتهای مدیریت یا غلبه بر مسائل و

اینکه چگونه میتوانند با وجود آن زندگی خود را

شرایط بیماری است ( .)20با توجه به میزان اثرگذاری

سپری کنند (.)23

درمان پذیرش و تعهد و این نکته که هیچ پژوهشی بهطور

فرایند انعطافپذیری روانشناختی شامل شش

مستقیم به بررسی تأثیر درمان پذیرش و تعهد بر بهزیستی،

مرحله است .اولین مرحلۀ آن پذیرفتن تجربههای ذهنی

کیفیت زندگی و فرسودگی شغلی حسابداران نپرداخته

(افکار و احساسات) و برقراری ارتباط کامل با آنها

است ،سؤال اصلی پژوهش حاضر این است که آیا درمان

بدون تالش برای فرار ،تغییر یا کنترل آنهاست .در این

پذیرش و تعهد بر فرسودگی شغلی ،بهزیستی روانی و

مرحله تالش میشود پذیرش روانی فرد در مورد

کیفیت زندگی حسابداران مؤثر است؟ در ادامه ،مبانی

تجربههای ذهنی (افکار و احساسات) افزایش یابد و در

نظری و پیشینۀ پژوهش ،روش پژوهش ،یافتهها و

برابر آن ،اعمال کنترلی نامؤثر کاهش یابد .در واقع ،به

نتیجهگیری ارائه میشود.

فرد آموزش داده میشود که هرگونه اقدامی برای
اجتناب یا کنترل تجربههای ذهنی ناخواسته ،بیاثر است

مبانی نظری و پیشینۀ پژوهش
درمان پذیرش و تعهد در ابتدا ،اصطالحی پیچیده
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یا موجب تشدید آنها میشود .تجربههای اینچنینی را
باید بدون واکنش درونی یا بیرونی ،بهمنظور حذف
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آنها بهطورکامل پذیرفت .در مرحلۀ بعد به فرد

نتایج پژوهشی با روش فراتحلیل با هدف مقایسۀ درمان

آموزش داده میشود که خود را از این تجربههای ذهنی

پذیرش و تعهد و درمان شناختیرفتاری نشان داد که

جدا کند (جداسازی شناخت) .بهنحوی که بتواند

میانگین اندازۀ اثر برای درمان پذیرش و تعهد ،معنیدار

جدای از این تجارب عمل کند .در مرحلۀ سوم بر

و مطلوب است ( .)27همچنین ،روش پژوهش فراتحلیل

آگاهی روانی فرد از لحظۀ حال افزوده میشود؛ یعنی

تجمعی بیانگر شواهدی مبنی بر برتری اثربخشی درمان

فرد از حاالت روانی و رفتاری (افکار و رفتارها) خود

پذیرش و تعهد برای اضطراب و مشکالت خلقی در

از لحظه حال آگاهی مییابد .مرحلۀ چهارم شامل تالش

مقایسه با سایر درمانهاست ( .)28شناخت درمانی مبتنی

برای کاستن از تمرکز مفرط بر تجسم خود در داستان

بر درمان پذیرش و تعهد بر سالمت روان افراد تأثیر

شخصی (مانند قربانی بودن) است که فرد برای خودش

بسیار مثبتی دارد ( .)29یکی از زمینههایی که درمان

در ذهن ساخته است .در این مرحله ،به فرد کمک

پذیرش و تعهد میتواند در آن زمینه اثربخش باشد،

میشود تا احساس قویتری دربارۀ خود داشته باشد و

فشار روانی شغل است ( .)30فشار روانی ناشی از شغل

خود را بهعنوان ناظر یا تجربهکنندۀ مستقل از تجربهای

میتواند موجب به وجود آمدن اختاللهایی مانند

خاص ببیند که در آن لحظه رخ داده است .مرحلۀ

اضطراب ،افسردگی و کیفیت زندگی نامطلوب شود و

پنجم ،توانمندسازی فرد برای شناخت ارزشهای

بهزیستی روانشناختی را مختل کند ( 8و .)31

اصلی ،مشخص کردن و تبدیل آنها به اهداف رفتاری

کیفیت زندگی سازهای چندبُعدی است که

خاص است .مرحلۀ ششم ،ایجاد انگیزه برای فعالیت در

تقسیمبندی آن به دو بُعد عینی و ذهنی در بین

زمینۀ اهداف و ارزشهای مشخصشده (عمل متعهدانه)

متخصصان رایجتر است .بُعد عینی شامل مواردی مانند

بههمراه پذیرش تجربههای ذهنی است .افکار

مسکن ،بهداشت ،تحصیالت و فراغت است .بُعد ذهنی

افسردهکننده ،وسواسی ،افکار مرتبط به حوادث

میزان رضایتی است که فرد از این ابعاد دارد ( 32و.)33

(تروما) ،هراسها و غیره زیرمجموعۀ تجربههای ذهنی

کیفیت زندگی از دیدگاه متخصصان علوم مختلف

است ( .)24-26میتوان گفت در درمان پذیرش و

بررسی شده است ( .)33بنا به تعریف سازمان بهداشت

تعهد ،هدف اصلی ایجاد انعطافپذیری روانشناختی

جهانی ،کیفیت زندگی همان ادراک افراد از موقعیت

است که بهمعنای در ارتباطبودن با زمان حال ،پذیرفتن

زندگی با توجه به فرهنگ ،نظام ارزشی ،اهداف،

تجربههای خود و انتخاب و اقدام بر اساس ارزشهای

انتظارات ،استانداردها و اولویتها است .این مسئله،

شخصی است (.)24

نشاندهندۀ فردی بودن کیفیت زندگی است و بر

پژوهشهای مرتبط با اثربخشی درمان پذیرش و

ادراک افراد از ابعاد مختلف زندگی مبتنی است (.)34

تعهد نشان دادهاند که این درمان میتواند در مورد

بهزیستی همانند کیفیت زندگی ،از مفاهیم اصلی

مشکالت متنوعی اثربخشی متوسط تا زیاد داشته باشد.

الگوی سالمت است .الگوی سالمت مفهوم کاملی از
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بهزیستی را ارائه کرده که عالوه بر جنبۀ عاطفی

پژوهش آنها نشان داد که درمان پذیرش و تعهد باعث

(بهزیستی هیجانی) ،جنبۀ روانی (بهزیستی روانشناختی

بهبود ابعاد جسمی و اجتماعی کیفیت زندگی و افزایش

و اجتماعی) را نیز در بر میگیرد .بهزیستی روانشناختی

کیفیت زندگی بهطور کلی میشود ( .)38بنیاسدی و

بهمعنای بالفعل شدن همه استعدادهای فرد است و شامل

همکاران تأثیر درمان پذیرش و تعهد بر کیفیت زندگی

شش مؤلفه خودمختاری (توانایی فرد در مدیریت خود،

وابسته به سالمت در مبتالیان به سرطان پروستات را

محیط اطراف و انتخاب و ایجاد روابط مناسب با

بررسی کردند .نتایج پژوهش آنها نشان داد که این

دیگران) ،رشد شخصی (داشتن احساس کارآمدی،

درمان بر بهبود سالمت روانی ،سالمت جسمانی و نمره

رشد پیوسته و استقبال از تجربههای جدید) ،روابط

کلی کیفیت زندگی مؤثر بوده است ( .)39آ-تجاک و

مثبت با دیگران (داشتن روابط صمیمی و رضایتبخش

همکاران به بررسی کیفیت زندگی و نقش درمان

همراه با اطمینان ،توانایی همدلی ،صمیمیت و مهربانی)،

پذیرش و تعهد در افراد افسرده بعد از یک دورۀ

هدفمندی در زندگی (احساس هدفمندی و

یکساله ،پس از درمان پرداختند .نتایج پژوهش آنها

معنیداربودن زندگی) ،پذیرش خود (نگرش مثبت

نشان داد که درمان پذیرش و تعهد در افزایش کیفیت

دربارۀ خودداشتن ،پذیرفتن خود با همۀ ویژگیهای

زندگی مؤثر است و اجتناب تجربهای پیشبینیکنندۀ

مثبت و منفی ،داشتن احساس مثبت دربارۀ گذشته

قوی در این رابطه است ( .)40موران رابطۀ ذهنآگاهی،

خود) و تسلط بر محیط است (.)35

مهارتها و پیامد آنها را در افراد مبتال به اختالل

محمدی و همکاران به بررسی تأثیر روش درمان

اضطراب فراگیر بررسی کرد .نتایج پژوهش وی نشان

پذیرش و تعهد بر کیفیت زندگی دانشجویان پرداختند.

داد که پس از درمان بهطور معنیداری کیفیت زندگی

نتایج پژوهش آنها نشان داد که درمان پذیرش و تعهد

افزایش و نگرانی کاهش یافته است ( .)41در پژوهشی

بر همۀ ابعاد کیفیت زندگی دانشجویان تأثیرگذار است.

دیگر یازرلو و همکاران به مطالعۀ اثربخشی درمان

این نتایج حتی در دورۀ یکماهۀ پس از درمان نیز حفظ

پذیرش و تعهد بر سالمت کارکنان نیروی انتظامی

شده بود ( .)36قطره سامانی و همکاران تأثیر درمان

پرداختند .نتایج پژوهش آنها نشان داد که درمان مبتنی

پذیرش و تعهد بر کیفیت زندگی افراد با دردهای مزمن

بر پذیرش و تعهد بر ابعاد شکایت جسمانی ،وسواس،

را بررسی کردند .نتایج پژوهش آنها نشان داد که

حساسیت بین فردی ،افسردگی ،ترس مرضی و

درمان پذیرش و تعهد باعث بهبود و افزایش کیفیت

روانپریشی تأثیر داشته است و موجب بهبود سالمت

زندگی افراد میشود ( .)37پژوهش هرتنستین و

روان آنها در گروه آزمایش شده است ( .)42البرزی

همکاران حاکی از مؤثر بودن درمان پذیرش و تعهد

و همکاران نیز به بررسی اثربخشی درمان مبتنی بر تعهد

برای افرادی بود که مشکالت خواب داشتند و درمان

و پذیرش بر مسئولیتپذیری و شادکامی دانشجویان

شناختیرفتاری برای آنها مؤثر نبوده است .نتایج

دانشگاه علم و صنعت پرداختند .نتایج پژوهش آنها

32

مجله حسابداری سالمت ،سال دهم ،شماره اول ،پیاپی  ،25بهار و تابستان 1400

فاطمه خداپرست و مجید امیدی خانکهدانی

نشان داد که این درمان بر مسئولیتپذیری و شادکامی

برای اجتناب از رویداد یا پدیده بهصورت یک چرخه

دانشجویان تأثیر دارد و موجب بهبود آن میشود (.)43

باعث مشکالت و فشار روانی بیشتر در مقایسه با رویداد

بنابراین ،با توجه به پژوهشهای پیشین میتوان

اولیه میشود .بنابراین ،استفاده از اجتناب تجربهای برای

فرضیههای اول و دوم پژوهش را بهصورت زیر بیان

اجتناب از نشانههای فرسودگی شغلی باعث اختالل در

کرد:

سالمت جسمی-روانی و اجتماعی فرد میشود .این

فرضیۀ اول :درمان پذیرش و تعهد بر کیفیت زندگی

نشانهها بر زندگی شخصی ،ساختار خانوادگی فرد و

حسابداران شرکتهای فعال در منطقۀ آزاد چابهار تأثیر

کیفیت کار آنها تأثیر میگذارد و آسیبهای بهمراتب

مثبت و معنیداری دارد.

بیشتری برای افراد به همراه دارد ( .)49در مقایسه با سایر

فرضیۀ دوم :درمان پذیرش و تعهد بر بهزیستی

متخصصان ،شیوع فرسودگی شغلی در حسابداران

روانشناختی حسابداران شرکتهای فعال در منطقۀ

باالتر است ( 1و  .)50دانشجویان دانشکدۀ حسابداری

آزاد چابهار تأثیر مثبت و معنیداری دارد.

و اقتصاد دانشگاه آزاد واحد آزادشهر ،خستگی عاطفی

پژوهشگران فرسودگی شغلی را بهعنوان ساختاری

و مسخ شخصیت ،فرسودگی باال و کاهش کفایت

تعریف میکنند که به کاهش چشمگیر در کیفیت و

شخصی پایین را تجربه کردهاند ( .)51لی و همکاران به

کمیت فعالیت انجامشده منجر میشود ( .)44فرسودگی

بررسی مدیریت فشار روانی مدیران میانی از طریق

شغلی خستگی جسمی ،هیجانی و روانی است که در

درمان پذیرش و تعهد پرداختند .نتایج پژوهش آنها

نتیجۀ قرار گرفتن درازمدت در موقعیت کار دشوار به

نشان داد که مداخلۀ درمانی بر مبنای پذیرش و تعهد،

وجود میآید .این فرسودگی بهگونهای است که در آن

میزان فشار روانی ادراک شده را کاهش میدهد و به

توانایی افراد کم و گرایش آنها به فعالیت کاهش پیدا

افزایش سالمت عمومی مدیران میانی در بخش

میکند .)45( .از اولین آثار فرسودگی شغلی ،رنجبردن

خصوصی منجر میشود ( .)52پژوهش دوال و

از عالئم بدنی مانند سردرد ،تهوع ،بدخوابی و تغییر در

همکاران با عنوان اثر درمان پذیرش و تعهد بر

روش تغذیه است .در ادامه ،فرسودگی شغلی میتواند

انعطافپذیری روانشناختی رهبران و مدیران شرح داد

به تغییر خلقوخو مانند افسردگی ،احساس درماندگی،

که این درمان تأثیر مثبتی بر انعطافپذیری

احساس نداشتن کارآیی در شغل و ایجاد نگرشهای

روانشناختی مرتبط با کار دارد اما در زمینۀ انگیزه،

منفی دربارۀ خود ،شغل ،نهاد یا مؤسسه و بهطور کلی

رضایت از شغل ،فشار روانی ،سالمت و ذهنآگاهی

در مورد کار و زندگی منجر شود ( .)46نتایج

بین گروه کنترل و آزمایش تفاوت معنیداری وجود

پژوهشهای پیشین نشان میدهد که فرسودگی شغلی با

نداشت ( .)53برینک بورگ و همکاران از درمان

اجتناب تجربهای ( ،)47مؤلفههای پذیرش ،تعهد و

پذیرش و تعهد برای کاهش فشار روانی مددکاران

تنظیم هیجان ( )48رابطۀ مثبت و معنیداری دارد .تالش

اجتماعی استفاده کردند .نتایج پژوهش آنها نشان داد
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که این درمان بهطور معنیداری به کاهش فشار روانی

بهطور کلی بر فرسودگی شغلی اثر چشمگیری ندارد

و فرسودگی شغلی منجر میشود و بهطور کلی سالمت

( .)48با توجه به نتایج پژوهشهای پیشین ،فرضیۀ سوم

عمومی را افزایش میدهد ( .)54لوید و همکاران درمان

پژوهش بهصورت زیر بیان میشود:

پذیرش و تعهد را به مدت سه دورۀ نیمروزه برای

فرضیۀ سوم :درمان پذیرش و تعهد بر کاهش

کارکنان بخش دولتی کشور انگلستان انجام دادند.

فرسودگی شغلی حسابداران شرکتهای فعال در منطقۀ

نتایج پژوهش آنها نشان داد که پس از اتمام دوره

آزاد چابهار تأثیر مثبت و معنیداری دارد.

درمان انعطافپذیری شناختی کارکنان افزایش و
خستگی عاطفی آنها کاهش یافت ( .)55موران به

روش پژوهش

بررسی استفاده از درمان پذیرش و تعهد برای تربیت
مدیران منعطف در برابر بحران پرداختند .نتایج پژوهش

پژوهش حاضر از نوع پژوهشهای شبهآزمایشی ،همراه

آنها نشان داد که درمان پذیرش و تعهد به بهبود

با گروه آزمایش و کنترل است .این پژوهش با انتخاب

عملکرد کاری ،نوآوری و نیز کاهش فشار شغلی و

آزمودنیهای در دسترس و انتساب تصادفی در

خطاهای کاری میشود ( .)56ماسیاس و همکاران تأثیر

گروههای آزمایش و کنترل انجام شده است .جامعۀ

درمان پذیرش و تعهد بر کارکنان بخش دولتی را

آماری پژوهش شامل تمامی حسابداران شرکتهای

بررسی کردند .نتایج پژوهش آنها نشان داد که فشار

فعال در منطقۀ آزاد چابهار بود .با توجه به اینکه آمار

روانی ،فرسودگی ،اضطراب و انعطافپذیری شناختی

رسمی از تعداد حسابداران شرکتهای فعال در منطقۀ

گروه آزمایش بهطور معنیداری کاهش یافت (.)57

آزاد چابهار در دسترس نبود نمونۀ پژوهش شامل 30

پژوهش بتای و همکاران بیان کردند که درمان پذیرش

نفر ( 15نفر گروه آزمایش و  15نفر گروه کنترل) که

و تعهد با تحلیل رفتار کارکردی ،فرسودگی شغلی را

حجم آن برحسب حداقل تعداد نمونۀ الزم در مطالعات

در کارکنان بخش کمتوانهای ذهنی کاهش میدهد

شبهآزمایشی ( )60تعیین شد و بهصورت در دسترس،

( .)58لوید و همکاران نیز نشان دادند که این درمان به

انتخاب و بهصورت تصادفی بدون جایگزینی و از طریق

افزایش انعطافپذیری روانشناختی و کاهش

قرعهکشی در گروههای آزمایش و کنترل انتخاب

فرسودگی هیجانی در کارکنان بخش دولتی کشور

شدند .برنامۀ مداخلهای را پژوهشگر این پژوهش و

انگلستان منجر میشود ( .)59بررسی اثربخشی درمان

همکار وی ترتیب داد.

پذیرش و تعهد بر فشار شغلی و فرسودگی شغلی

نمونۀ پژوهش با در نظر گرفتن معیارهای زیر

کارکنان دانشگاه آزاد اسالمی واحد آزادشهر نشان داد

انتخاب شدند:

که این درمان بر مؤلفههای فشار شغلی ،احساس کاهش

 -حسابداران شرکتهای فعال در منطقۀ آزاد چابهار،

دستاورد شخصی و فرسودگی شغلی اثربخش است اما

 -نداشتن بیماری روانی حاد،
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 -نداشتن بیماری جسمانی حاد،

جهانی ( :)63این پرسشنامه را سازمان بهداشت جهانی

 -مصرف نکردن داروهای خاص و با دوز باال ،و

با همکاری  15مرکز بینالمللی در سال  1989میالدی

 -رضایت برای مشارکت در پژوهش.

ارائه کرده است .این پرسشنامه کیفیت زندگی را در

سپس ،برای جمعآوری دادهها از پرسشنامههای
زیر استفاده شد:

دو هفتۀ اخیر میسنجد که  26سؤال دارد و کیفیت
زندگی را در  4بُعد ارزیابی میکند .دو سؤال اول

 .1پرسشنامۀ بهزیستی روانشناختی ریف (:)10

پرسشنامه به هیچیک از حیطههای کیفیت زندگی

برای سنجش بهزیستی روانشناختی از پرسشنامهای

تعلق ندارد و وضعیت سالمت و کیفیت زندگی را

استفاده شد که  18سؤال داشت .امتیازدهی این

بهشکل کلی ارزیابی میکند .این پرسشنامه ابعاد

ال
پرسشنامه به این صورت است که هر سؤال از کام ا

سالمت جسمانی ،روانشناختی کیفیت زندگی ،روابط

ال موافقم بر یک طیف  6درجهای
مخالفم تا کام ا

اجتماعی و محیط و وضعیت زندگی را ارزیابی میکند.

مشخص شده است .ابعاد بهزیستی روانشناختی ریف

 .3پرسشنامۀ فرسودگی شغلی مسلش ( :)4این

شامل  .1پذیرش خود .2 ،روابط مثبت با دیگران.3 ،

پرسشنامه شکل خاصی از تنیدگی ،یعنی فرسودگی را

خودمختاری .4 ،تسلط بر محیط .5 ،زندگی هدفمند و

میسنجد ( .)7این پرسشنامه شامل  22گویه است که

 .6رشد شخصی است ( 10و  .)61این مقیاس را ریف

به ارزیابی خستگی عاطفی ،مسخ شخصیت

در سال  1989میالدی ساخته است و در سال 2002

(شخصیتزدایی) و موفق نشدن فرد در فعالیت حرفهای

میالدی بازنگری شده است .در ایران نخستین بار

پرداخته است .از این پرسشنامه برای سنجش

نیکنام ،این مقیاس را ترجمه و از آن استفاده کرد (.)62

فرسودگی گروههای شغلی به منظور پیشگیری از آن

نتایج پژوهش انجام شده بر روی نمونۀ  321نفری از

استفاده میشود .روش امتیازدهی به گویههای این

آزمودنیهای زن و مرد سالم با طبقۀ اجتماعی-

پرسشنامه با مقیاس لیکرت  7درجهای است.گزینههای

اقتصادی باال نشان داد که ضریب پایایی درونی این

این آزمون با هرگز ،خیلی کم ،کم ،متوسط ،باالی

مقیاس بین  0/86تا  0/93است .نتایج بازآزمایی همان

متوسط ،زیاد و خیلی زیاد مشخص شده است .به هنگام

گروه پس از  6هفته بین  0/81تا  0/88بود ( .)61در

مطالعۀ این مقیاس ،آزمودنی احساس خود را با توجه به

ایران ضریب پایایی کل مقیاس  ،0/82زیرمقیاسهای

گزینههای موجود بیان میکند .پژوهشگران همسانی

پذیرش خود  ،0/71روابط مثبت با دیگران ،0/77

درونی برای خستگی عاطفی  ،0/9شخصیتزدایی

خودمختاری  ،0/78تسلط بر محیط  ،0/7زندگی

 0/79و موفقیت فردی  0/71گزارش کردهاند (.)4

هدفمند  0/77و رشد شخصی را  0/78گزارش کردهاند

اعتبار و پایایی این پرسشنامه در ایران برای همسانی

(.)62

درونی آن  0/78گزارش شده است ( .)64ضریب

 .2پرسشنامۀ کیفیت زندگی سازمان بهداشت

پایایی این آزمون از طریق آلفای کرونباخ را بین 0/55
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تا  )65( 0/87و  0/75تا  0/84محاسبه کردهاند ( .)44با

تکالیف و فعالیتهای خانگی و فعالیتهای مربوط به

توجه به استاندارد بودن پرسشنامۀ فرسودگی شغلی،

همان جلسه متناسب با پیشرفت برنامهی درمانی پرداخته

این پرسشنامه برای سنجش میزان فرسودگی شغلی

شد .این بهگونهای بود که افراد آزمودنی بتوانند

ابزاری معتبر است .مسلش و جکسون روایی پرسشنامه

تجربههای اجتنابی خود را بیابند ،خود را جدا از

را از  3روش بررسی کردهاند .1 :محاسبۀ همبستگی

فعالیتها و رفتارها ببینند ،دربارۀ افکار قضاوت نکنند و

ال آشنا
نمرۀ افراد در پرسشنامه با نمرهای که فردی کام ا

ارزشهای خود را بشناسند و به پیگیری آنها متعهد

به وضعیت فرد ارائه میکرد .2 ،محاسبۀ همبستگی ابعاد

شوند .پس از پایان دورۀ درمان از هر دو گروه

تجربۀ شغلی با فرسودگی شغلی ،و  .3محاسبۀ همبستگی

پسآزمون به عمل آمد .سپس ،دادهها با استفاده از

نمرۀ افراد در این پرسشنامه و پیامدهای مختلفی که

نرمافزار  SPSSنسخۀ  ،25تجزیهوتحلیل شد .خالصۀ

فرض شده با فرسودگی مرتبط است (.)66

جلسههای درمان پذیرش و تعهد در جدول شمارۀ 1

آزمودنیها بهصورت تصادفی بدون جایگزینی و

ارائه شده است.

برحسب قرعهکشی در گروه آزمایش و کنترل قرار
گرفتند .ضمن توجیه آزمودنیها ،اهداف پژوهش برای

یافتهها

آنها بیان شد و از آنها درخواست شد تا در دورۀ
درمانی شرکت کنند .قبل از شروع دورۀ درمانی هر دو

آزمودنیهای پژوهش حاضر  30نفر بودند .از این تعداد

گروه آزمایش و کنترل را در وضعیت پیشآزمون قرار

 3نفر مدرک کاردانی 19 ،نفر کارشناسی و  7نفر

دادند و از آنها خواسته شد تا پرسشنامههای پژوهش

کارشناسیارشد داشتند و  1نفر نیز دانشجوی دکتری

را تکمیل کنند .تعداد  8جلسۀ درمانی ،که مدت زمان

بود .سایر اطالعات مربوط به ویژگیهای آنها در

هرکدام یک ساعت و نیم بود ،بهصورت گروهی و

جدول شمارۀ  2مشاهده میشود.

هفتهای یکبار اجرا شد .همچنین ،به آزمودنیها در

در این پژوهش برای بررسی نرمال بودن توزیع

پژوهش گفته شد که در صورت تمایل در هر زمانی

متغیرهای بهزیستی روانشناختی ،مؤلفههای کیفیت

میتوانند گروه را ترک کنند یا از ادامۀ کار انصراف

زندگی و فرسودگی شغلی از آزمون کلموگروف-

دهند .در جلسۀ اول ،پس از خوشآمدگویی و آشنایی

اسمیرنوف استفاده شد که نتایج آن در جدول شمارۀ 3

آزمودنیها با یکدیگر در مورد پذیرش و الزامات و

مشاهده میشود.

فعالیتهایی توضیح داده شد که در جلسههای درمان

با توجه به نتایج مندرج در جدول شمارۀ  ،3سطوح

ارائه میشود .از آزمودنیها درخواست شد که تکالیف

معنیداری برای متغیرهای پژوهش بزرگتر از 0/05

و فعالیتهای خانگی را بهروش مطلوبی انجام دهند .در

بود .بنابراین ،برای تمام مؤلفهها در هر دو گروه ،شرط

جلسههای بعد ابتدا به مرور مباحث قبل ،سپس بررسی

نرمالبودن توزیع دادهها برقرار است ( .)67برای
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فاطمه خداپرست و مجید امیدی خانکهدانی
جدول :1مختصری از محتوای جلسههای درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد
جلسه
اول

دوم

سوم

اهداف

محتوای جلسهها

آشنایی با قوانین و اصول روش درمان
مبتنی بر پذیرش و تعهد
آشنایی با مفاهیم اصلی درمان مبتنی بر

سنجش مشکالت آزمودنیها از نظر درمان مبتنی بر پذیرش و

شناسایی موقعیتهای اجتنابی و پذیرش ورود

پذیرش و تعهد مانند اجتناب از تجربه،

تعهد؛ استخراج تجربۀ اجتناب ،آمیختگی و ارزشهای فرد؛

و خروج افکار منفی ،بدون اینکه با آنها مبارزه

آمیختگی و پذیرش روانی

تهیۀ فهرست مزایا ،معایب و شیوههای کنترل مشکالت.

شود یا بهطور عمدی از آنها جلوگیری شود.

اجرای روش درمان مبتنی بر پذیرش و

بررسی تکالیف و فعالیتهای خانگی؛ تأیید ناکارآمدی،

آگاهی از زمان حال و عالقهمندی به چیزی که

تعهد مانند جداسازی شناخت و افکار،

کنترل رویدادها و پدیدههای منفی با استفاده از استعارهها؛

هماکنون در حال رخ دادن است ،بهجای فرار

آگاهی روانی و تصور خود

آموزش جداسازی شناختی ،آگاهی روانی و تصور خود.

از آن.

هیجانی ،آگاهی مبتنی بر خرد (استعارۀ
قربانی خود)

پنجم

هفتم

بررسی تکالیف و فعالیتهای خانگی؛ مجزا دیدن ارزیابیها
از تجربههای شخصی و اتخاذ موضع بررسی افکار بدون

تمرکز بر ویژگیهای روانی و رفتاری (افکار

قضاوت بهگونهای که به انعطافپذیری شناختی و هیجانهای

و رفتارها) ،در لحظه حال ،بدون قضاوت آنها.

مثبت منجر شود.

آموزش راهبردهای درمانی خود بهعنوان

بررسی تکالیف و فعالیتهای خانگی؛ ارتباط با زمان حال و در

زمینه ،تمرین فنون ذهنآگاهی و

نظر گرفتن خود بهعنوان زمینه ،آموزش راهبرهای ذهنآگاهی

آموزش تحمل پریشانی

و تحمل پریشانی بهمنظور پذیرفتن هیجانهای منفی.

آموزش
ششم

اجرای پیشآزمون؛ آشنایی اعضا با یکدیگر و درمانگر؛ شرح
قوانین گروه ،اهداف و ساختار گروه و تعهدات درمانی؛

-

صحبتهای مقدماتی دربارۀ درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد.

آموزش راهبردهای درمانی ،آگاهی
چهارم

تکالیف و فعالیتهای خانگی

شناخت

بررسی تکالیف و فعالیتهای خانگی؛ شناسایی ارزشهای

روش

درمانی

ارزشهای شخصی و برجسته کردن
آنها و آموزش تنظیم هیجانها (استعارۀ

زندگی آزمودنیها و ارزیابی ارزشها بر اساس میزان اهمیت
آنها؛ تهیۀ فهرست از موانع و عواملی که در راه تحقق ارزشها

فنجان بد)

و هیجانهای مثبت دخیلاند.

آموزش راهبردهای درمانی در زمینۀ

بررسی تکالیف و فعالیتهای خانگی؛ ارائۀ راهکارهای عملی

ارزشهای فردی و عمل متعهدانه و

برای رفع موانع و محدودیتها ،همزمان با بهکارگیری

افزایش کارآمدی بین فردی (استعارۀ

استعارهها و برنامهریزی برای تعهد برای دنبال کردن ارزشها

صفحۀ شطرنج)

و ایجاد حس معنیداری در زندگی.

تالش برای به دست آوردن حس تعالی با
استفاده از فنون آموزشی ارائه شده.
شناسایی ارزشهای اصلی شخصی و مشخص
کردن اهداف برطبق ارزشها و برنامهریزی
برای رسیدن به آنها.
تالش همراه با تعهد برای رسیدن به اهداف
طرحریزیشده ،برحسب فنون و راهبردهای
آموزش داده شده.

بررسی تکالیف و فعالیتهای خانگی؛ ارائۀ گزارش از مراحل
مرور راهبردهای درمانی با تأکید بر تنظیم
هشتم

هیجانها و حس معنیداری در زندگی
واقعی

پیگیری ارزشها ،درخواست از آزمودنیها برای توضیح
نتیجۀ جلسهها و اجرای آموختهها در دنیای واقعی برای به
وجود آوردن حس معنیداری و ایجاد هیجانهای مثبت؛

-

اجرای پسآزمون و هماهنگی برای برگزاری جلسههای
پیگیری در آینده.

جدول  :2سن و سابقۀ کاری آزمودنیهای پژوهش
گروه

سابقۀ فعالیت در حرفۀ حسابداری

سن
میانگین

انحراف استاندارد

میانگین

انحراف استاندارد

گروه کنترل

33/86

6/08

6/2

4/49

گروه آزمایش

34/46

7/01

7/46

5/57
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جدول  :3نتایج آزمون کلموگروف-اسمیرنوف در بهزیستی روانشناختی
برحسب مؤلفههای کیفیت زندگی و فرسودگی شغلی در دو گروه
گروه

متغیر

وضعیت
پیشآزمون

بهزیستی روانشناختی

پسآزمون

آزمایش

پیشآزمون
پسآزمون
پیشآزمون
پسآزمون
پیشآزمون
پسآزمون
پیشآزمون
پسآزمون
پیشآزمون
پسآزمون
پیشآزمون

سالمت جسمانی
بُعد روانشناختی
روابط اجتماعی
محیط و وضعیت زندگی
فرسودگی شغلی
بهزیستی روانشناختی

پسآزمون
پیشآزمون

سالمت جسمانی

پسآزمون
پیشآزمون
کنترل

بُعد روانشناختی

پسآزمون
پیشآزمون

روابط اجتماعی

پسآزمون
پیشآزمون
پسآزمون

محیط و وضعیت زندگی

پیشآزمون
پسآزمون

فرسودگی شغلی

کلموگروف-اسمیرنوف

سطح معنیداری

0/461

0/984

0/702

0/708

0/579
1/000
0/824
0/583
0/407
0/722
0/743
0/97
0/488
0/456
0/599

0/891
0/27
0/505
0/886
0/996
0/674
0/639
0/303
0/971
0/986
0/866

0/628

0/825

0/545

0/928

0/544

0/929

0/556

0/917

0/642

0/805

0/902

0/39

0/576

0/984

0/609

0/853

0/62

0/836

0/835

0/488

0/82

0/512

مشخصکردن همگنبودن واریانس متغیرهای پژوهش

باشد ،واریانسها برابرند ( .)68گفتنی است با توجه به

از آزمون برابری خطای واریانس لون استفاده و نتایج

نتایج مندرج در جدول شمارۀ  4سطح معنیداری همۀ

آن در جدول شمارۀ  4ارائه شده است.

متغیرها بزرگتر از  0/05است .بنابراین ،شرط همگنی

بر اساس سطح معنیداری در این آزمون ،میتوان

واریانسها برقرار است.

دربارۀ همگنی یا ناهمگنی واریانسها قضاوت کرد .به

برابری ماتریس کوواریانس از طریق آزمون امباکس

این صورت که اگر سطح معنیداری بزرگتر از 0/05

بررسی شد و نتایج آن در جدول شمارۀ  5ارائه شده است.

38

مجله حسابداری سالمت ،سال دهم ،شماره اول ،پیاپی  ،25بهار و تابستان 1400

فاطمه خداپرست و مجید امیدی خانکهدانی
جدول  :4نتایج آزمون لون برای بررسی همگنی واریانسها
متغیرها

آمارۀ لون

درجۀ آزادی 1

درجۀ آزادی 2

بهزیستی روانشناختی
سالمت جسمانی
بُعد روانشناختی
روابط اجتماعی
محیط و وضعیت زندگی
فرسودگی شغلی

0/025
2/597
1/06
1/31
4/124
0/04

1
1
1
1
1
1

34
34
34
34
34
34

سطح
معنیداری
0/876
0/116
0/31
0/138
0/05
0/842

نتایج آزمون
همگنی واریانسها
همگنی واریانسها
همگنی واریانسها
همگنی واریانسها
همگنی واریانسها
همگنی واریانسها

جدول  :5آزمون امباکس برای بررسی برابری ماتریس کوواریانس
Box's M

آمارۀ F

درجۀ آزادی 1

درجۀ آزادی 2

سطح معنیداری

0/491

1/558

21

0/766

0/05

جدول  :6نتایج آزمون المبدای ویلکز در تحلیل کوواریانس چندمتغیره
نام آزمون

ارزش

آمارۀ F

المبدای ویلکز

0/178

6/402

درجۀ آزادی
فرضیه
12/000

سطح
درجۀ آزادی
معنیداری
خطا
0/000
54/000

ضریب اتا
0/578

مطابق نتایج مندرج در جدول شمارۀ  ،5نتیجۀ آزمون

در همۀ متغیرها از جمله بهزیستی روانشناختی ،مؤلفۀ

امباکس نشان داد که مقدار احتمال برای هریک از

کیفیت زندگی (سالمت جسمانی ،روانشناختی ،روابط

متغیرهای پژوهش بزرگتر از  0/05است .بنابراین ،برای

اجتماعی و محیط و وضعیت زندگی) و فرسودگی

مشخص کردن اثربخشی درمان پذیرش و تعهد بر

شغلی در پیشآزمون و پسآزمون گروه آزمایش با

متغیرهای پژوهش از آزمون المبدای ویلکز ( )68استفاده

یکدیگر متفاوتاند.

شد که نتایج آن در جدول شمارۀ  6مشاهده میشود.

مطابق نتایج مندرج در جدول شمارۀ  8و نمرههای

برطبق جدول شمارۀ  ،6نتایج آزمون المبدای ویلکز

پیشآزمون بهعنوان نمرههای همپراش (کوواریانس)،

نشان داد که اثربخشی درمان پذیرش و تعهد ،حداقل

تفاوت بهزیستی روانشناختی و مؤلفههای کیفیت زندگی

برای یکی از متغیرها معنیدار است (،P<0/001

و فرسودگی شغلی در دو گروه آزمایش و کنترل معنیدار

=0/178المبدای ویلکز) .بنابراین ،شرط استفاده از

است .میتوان گفت با توجه به مجذور اتا در هریک از

تجزیهوتحلیل واریانس چندمتغیری رعایت شده است

متغیرهای بهزیستی روانشناختی ( ،)0/278مؤلفۀ کیفیت

(.)68

زندگی (سالمت جسمانی  ،0/379روانشناختی ،/588

همانطور که در جدول شمارۀ  7مشاهده میشود،

روابط اجتماعی  0/461و محیط و وضعیت زندگی
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جدول  :7میانگین و انحراف استاندارد پیشآزمون و پسآزمون بهزیستی روانشناختی ،کیفیت
زندگی و فرسودگی شغلی حسابداران شرکتهای فعال در منطقۀ آزاد چابهار
وضعیت

پیشآزمون

پسآزمون

گروه آزمایش
انحرافمعیار
میانگین

متغیر

گروه کنترل
انحرافمعیار
میانگین

بهزیستی روانشناختی
سالمت جسمانی

51/444
14/666

12/472
4/524

53/277
14/5

13/507
5/215

بُعد روانشناختی
روابط اجتماعی

12/944
7/222

3/826
2/486

12/666
5/666

3/199
1/188

محیط و وضعیت زندگی
فرسودگی شغلی

12/000
99/166

2/52
16/891

11/333
98/888

2/656
13/341

بهزیستی روانشناختی
سالمت جسمانی
بُعد روانشناختی
روابط اجتماعی
محیط و وضعیت زندگی
فرسودگی شغلی

72/222
24/166
20/611
11/777
25/111
56/666

15/554
9/727
4/216
2/289
6/314
15/643

55/5
12/777
12/055
7/333
11/722
93/111

14/026
3/638
3/244
1/644
2/468
13/894

جدول  :8نتایج تفکیک تحلیل کوواریانس چندمتغیری
متغیرهای وابسته
بهزیستی روانشناختی
سالمت جسمانی
بُعد روانشناختی
روابط اجتماعی
محیط و وضعیت زندگی
فرسودگی شغلی

مجموع
مجذورات
3250/218
1137/038
669/752
144/177
1127/871
10127/258

درجۀ
آزادی
2
2
2
2
2
2

میانگین
مجذورات
1625/109
568/519
334/867
72/088
563/935
5063/629

آمارۀ F
6/344
10/065
23/5
14/1
14/69
18/029

سطح
معنیداری
0/005
0/000
0/000
0/000
0/000
0/000

مجذور اتا
0/278
0/379
0/588
0/461
0/471
0/522

 )0/471و فرسودگی شغلی  0/522برحسب تغییرات

قرار دارد و پیامد این فشار شامل آسیبهای جسمانی،

مداخلۀ درمان پذیرش و تعهد تبیین میشود.

روانشناختی ،کاهش دقت و عملکرد مطلوب فرد
میشود ( .)1در این شرایط ،یکی از درمانهای سودمند

بحث و نتیجهگیری

برای بهبود زندگی افراد ،درمان پذیرش و تعهد است
که میزان اثرگذاری آن بر طیف وسیعی از مشکالت در

حرفۀ حسابداری در ردیف مشاغل با فشار روانی باال
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مجله حسابداری سالمت ،سال دهم ،شماره اول ،پیاپی  ،25بهار و تابستان 1400

فاطمه خداپرست و مجید امیدی خانکهدانی

پژوهش حاضر اثربخشی درمان پذیرش و تعهد بر

آزاد چابهار تأثیر مثبت داشته است .این نتایج با نتایج

بهزیستی روانشناختی ،کیفیت زندگی و فرسودگی

پژوهشهای هکر و همکاران ( ،)28حسینیان و

شغلی حسابداران شرکتهای فعال در منطقۀ آزاد

همکاران ( )48و حکیم پور ( )66همسو است .بهطور

چابهار بررسی شد.

کلی ،درمان پذیرش و تعهد با توجه به هیجانات و

نتیجۀ آزمون فرضیۀ اول پژوهش نشان داد که

تجربههای درونی ،فرد را به آگاهی از احساسات،

اثربخشی درمان پذیرش و تعهد بر کیفیت زندگی

تجربههای درونی و هیجانی ،پذیرش و استفاده مناسب

حسابداران شرکتهای فعال در منطقۀ آزاد چابهار تأثیر

از آنها تشویق میکند .بهاینترتیب ،فرد با موقعیتها

مثبت داشته است .این نتیجه با نتایج پژوهشهای

و شرایط ،ارتباط مناسبی برقرار و با رویکردی جدید

محمدی و همکاران ( ،)36قطرهسامانی و همکاران

آنها را تجربه میکند .این موضوع میتواند باعث

( ،)37هرتنستین و همکاران ( )38و آ-تجاک و

احساس فاعلی بهزیستی هیجانی و روانشناختی و

همکاران ( )40همسو است .کیفیت زندگی مفهومی

موجب افزایش رضایت در فرد شود.

پیچیده ،کلی و چند بُعدی است که عالوه بر برداشت

آزمون فرضیۀ سوم پژوهش نشان داد که اثربخشی

ذهنی فرد ،به شرایط جسمانی و اجتماعیاقتصادی او نیز

درمان پذیرش و تعهد ،سبب کاهش فرسودگی شغلی

بستگی دارد .میتوان چنین استنباط کرد که تمرکز

حسابداران شرکتهای فعال در منطقۀ آزاد چابهار شده

اصلی درمان پذیرش و تعهد ،بر پذیرش موقعیت و

است .این نتایج با نتایج پژوهشهای هایس و همکاران

محتوای فکر است .این موضوع میتواند بر بُعد

( ،)24ایگلسیاس و همکاران ( ،)47حسینیان و همکاران

جسمانی کیفیت زندگی حسابداران اثرگذار باشد و

( ،)48بیانی و همکاران ( ،)51برینک بورگ و

مانع آسیب آن بهدلیل فرسودگی شغلی شود.

همکاران ( )54و آوا و همکاران ( )65همسو است.

شناختها ،باورها و افکار بنیادین فرد نقش ویژهای در

نتایج پژوهشها نشان میدهد که فرسودگی شغلی در

ارزیابی او از وضعیت جسمانی خود دارد .به نظر

کارکنان از طریق اجتناب تجربهای با مؤلفههای پذیرش

میرسد درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد که تمرکز اصلی

و تعهد و تنظیم هیجان رابطۀ مثبت و معنیداری دارد

آن بر تغییر باورها و افکار فرد است ،میتواند بر بُعد

( 47و  .)48در تبیین این یافته میتوان گفت فرسودگی

جسمانی ،روانشناختی و ارزیابی او تأثیر داشته باشد که

شغلی رابطۀ نزدیکی با حجم باالی کار ،بهویژه در پایان

این نیز میتواند بر کیفیت زندگی فرد تأثیر مثبت داشته

سال مالی دارد که به بیاعتنایی به خود و توجه زیاد به

باشد.

شغل در حسابداران منجر میشود .درمان پذیرش و

نتیجۀ آزمون فرضیۀ دوم پژوهش نشان داد که

تعهد با آموزش اعتنا به خود ،میزان فشار و استرس

اثربخشی درمان پذیرش و تعهد بر بهزیستی

شغلی را کاهش میدهد .همانطور که بیان شد افزایش

روانشناختی حسابداران شرکتهای فعال در منطقۀ

فشارکاری باعث میشود که افکار منفی بیشتری در فرد
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شکل بگیرد .فرد برای رها شدن از این افکار به تالش

با توجه به نتایج پژوهش حاضر درمان پذیرش و

بیشتری نیاز دارد که نتیجۀ آن اجتناب تجربی میشود.

تعهد بر بهزیستی روانشناختی ،کیفیت زندگی و

افزایش اجتناب تجربی باعث افزایش فشار روانی

فرسودگی شغلی حسابداران اثرگذار است و میتواند

میشود .با توجه به اینکه در این درمان ،آموزش

باعث افزایش کیفیت زندگی و بهزیستی روان شناختی

پذیرش وجود دارد؛ فرد تا حدی این افکار را میپذیرد

و کاهش فرسودگی شغلی شود .بنابراین ،با در نظر

و از این طریق مانع افزایش فشار روانی میشود .از آنجا

گرفتن نتیجۀ فرضیۀ اول پژوهش در صورت نیاز

که در درمان پذیرش و تعهد بر هوشیاری فرد از خود

میتوان با درمان پذیرش و تعهد حسابداران شرکتها،

نیز تأکید میشود وی از ویژگیها ،تواناییها و

از هزینههاى ناشى از فشار روحى و آسیبهاى بدنى

موفقیتهای خود آگاه میشود که نتیجۀ آن میتواند

آنها جلوگیرى کرد و از این طریق به افزایش کیفیت

کاهش فرسودگی شغلی باشد.

زندگی آنها کمک کرد .بر اساس نتیجۀ فرضیۀ دوم

مشخصکردن ارزشها در درمان پذیرش و تعهد،

پژوهش پیشنهاد میشود که مدیران با نگرش علمى،

افراد را بهسمت انتخاب هدف در زندگی سوق میدهد.

مسائل ناشى از شغل حسابداران را بررسی کنند .آنها

این انتخاب هدف ،شیوۀ رفتار و عملکرد فرد را در

میتوانند با ایجاد سازوکارهایی برای تعدیل فشارهاى

رابطه با حرفه نیز مشخص میکند .در این درمان،

روانى و کاستن از تنشهاى شغلى ،اقدام مؤثرى را

روشنشدن ارزشهای شغلی فرد به انعطافپذیری

انجام دهند .همچنین ،از طریق متناسبسازی انتظارات

روانشناختی در محل کار منجر میشود (.)41

با توانایی و زمان موجود ،از آسیبهاى احتمالى بر اثر

حسابداران اهداف و ارزشهای شخصی خود را

فشار زیاد ناشى از وظایف و مسئولیتهای واگذارشده

مشخص میکنند و با کمک درمان پذیرش و تعهد آن

بکاهند که در نتیجه از افت عملکرد و کیفیت خدمات

را به اهداف و ارزشهای سازمان خود ربط میدهند که

حسابداران نیز جلوگیرى میشود .در راستای نتیجۀ

این میتواند انگیزه و گرایش فرد را برای دستیابی به

فرضیۀ سوم پژوهش میتوان بهمنظور افزایش

اهداف بیشتر کند و زمانی که مانعی بیرونی یا درونی

انعطافپذیری شناختی برای کاهش فشار روحی و

برای رسیدن به این اهداف وجود داشته باشد ،فرد

فرسودگی شغلی حسابداران ،به صاحبان شرکتها

تمرکز خود را حفظ میکند (برطبق مهارتهای

پیشنهاد شود که فهرست انتظارات شغلی حسابدار را به

خنثیسازی ،پذیرش و ذهنآگاهی) و به فعالیت خود

او بدهند .بهاینترتیب ،او میتواند رابطۀ متناسبی با

ادامه میدهد .حسابداران نیز ممکن است در محیط کار

قوانین و وظایف حرفه برقرار کند و کمتر به فشار روانی

با تنشها و احساسات ناامیدکنندهای روبهرو شوند که

دچار شود .از محدودیتهای پژوهش میتوان به نبودن

با درمان پذیرش و تعهد ،آنها تا حدی این تنشها را

پژوهشهای پیشین در رابطه با استفاده از روش درمان

میپذیرند و به فعالیتهای خود متعهد باقی میمانند.

پذیرش و تعهد در رابطه با فرسودگی شغلی ،کیفیت
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درمانی پذیرش و تعهد در بازههای زمانی سال مالی

زندگی و بهزیستی حسابداران برای مقایسه با نتایج این

 سنجش تأثیر.3  اواسط و انتهای سال مالی)؛،(ابتدا

، از دیگر محدودیتهای پژوهش.پژوهش اشاره کرد

درمان شناختیرفتاری بر کیفیت زندگی و بهزیستی

دسترسی نداشتن به همۀ شرکتهای فعال در منطقۀ

.روانشناختی حسابداران

آزاد چابهار بود؛ چراکه برخی از این شرکتها و
.حسابداران آنها در سایر شهرهای کشور مستقر هستند

تضاد منافع

با توجه به نتایج پژوهش عنوانهای زیر برای
 بررسی اثربخشی.1 :پژوهشهای آینده پیشنهاد میشود

هیچ گونه تضاد منافعی برای نویسندگان این مقاله

 کیفیت،درمان پذیرش و تعهد بر بهزیستی روانشناختی

.وجود ندارد
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