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 چکیده 

 آوری پرستاران بخش ویژهعنوان: بررسی تأثیر آموزش واقعیت درمانی بر فرسودگی شغلی و تاب

در نظر گرفته  ۲۱در قرن  مولفه های شغلیعنوان اصلی ترین  كه به و تاب آوری فرسودگی شغلیمقدمه:    

مطالعات نشان  گردد. ای در ابعاد مختلف سالمت جسمی و روانی افراد می كالت عدیده، سبب مششده اند

داده است كه این امكان وجود دارد كه واقعیت درمانی بتواند متغیر های شغلی را بهبود ببخشد. لذا این 

بخش  پرستاران یآورو تاب یشغل یبر فرسودگ یدرمان تیآموزش واقع ریتأث با هدف تعیینپژوهش حاضر 

 انجام شده است. ۱400در سال  ژهیو

 یهامارستانیب  وی یس یپژوهش بخش آ طیمحبود.  ینیبال ییمطالعه كارازما کیوهش حاضر ژپروش كار: 

كه  بودند  وی یس یآ پرستاران شاغل در بخش نمونه 66مطالعه  نیدر ابود. تهران  یعلوم پزشك یهادانشگاه

دانشـگاه علوم   یها مارستانیاز  بـین ب بیترت نی. بدشدند انتخاب یچند مرحله ا یریگبه روش نمونه

پرسشنامه  لیپژوهش از روش تكم نیا در. انتخاب شد  یبه طور تصادف مارستانیتهران، شش ب یپزشك

قبل   دسونیویكانر و د یآورتاب اسیمقو  پرسشنامه استاندارد ماسالچ شدند. یاطالعات مورد نظر جمع آور

مجددا بعد از مداخله تكمیل شدند. پرسشنامه و  شد لیهر دو گروه كنترل و مداخله تكم طالعه درماز انجام 

شغلی نیز قبل از شروع جلسات آموزشی گروه آزمون و گروه كنترل توسط هر دو گروه  آوریتابفرسودگی و 

 صورت بهخله ی هفتگی انجام گرفت.  روش مدااقهیدق 75تكمیل گردید. جلسات آموزشی در هشت جلسه 

 جیبه نتا یابیمنظور دست بهپرسش و پاسخ و بحث گروهی  و مشاركت حداكثری اعضای گروه انجام شد.  

 شد. لیتحل و هیتجز SPSS25افزار ها توسط نرمداده شده،یآوراطالعات جمع

د آن شده بود. نتایج: نتایج مطالعه نشان داد كه مداخله واقعیت درمانی سبب كاهش فرسودگی شغلی و ابعا

هم چنین مطالعه حاضر نشان داد واقعیت درمانی سبب بهبود تاب آوری در گروه مداخله نسبت به گروه 

 كنترل شده بود و این اختالف از لحاظ آماری معناداری بود. 

تاب آوری و فرسودگی شغلی بر  واقعیت درمانیبرنامه  یداد كه اجرا نشانحاضر  ی مطالعهنتیجه گیری: 

فرسودگی  تواندی م تاب آوریو برنامه  (>05/0p)داشته یتیاثر معنادار و حائز اهم اران بخش های ویژهپرست

 شغلی و تاب آوری پرستاران پرستاران را بهبود ببخشد.

 تاب آوری؛ بخش های مراقبت ویژه. ؛فرسودگی شغلی ؛واقعیت درمانی ها: كلید واژه
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Abstract 

   Introduction: Burnout and resilience, which are considered as the main 

components of the job in the 21st century, cause many problems in various 

dimensions of physical and mental health. The present study was conducted to 

investigate the effect of reality therapy training on burnout and resilience of 

specialty nurses. 

   Methods: The present study was a clinical trial. The research environment was 

the ICU of the hospitals of Tehran University of Medical Sciences. In this study, the 

samples were nurses working in the ICU who were selected by multi-stage cluster 

sampling. Thus, among the hospitals of Tehran University of Medical Sciences, six 

hospitals were randomly selected. In this study, the desired information was 

collected by completing a questionnaire. The standard Maslach questionnaire and 

Connor and Davidson resilience scale were completed before the study in both 

control and intervention groups and were completed again after the intervention. 

The burnout and job resilience questionnaire was completed by both groups before 

the training sessions of the experimental group and the control group. The training 

sessions were conducted in eight sessions of 75 minutes per week. The intervention 

method was done in the form of questions and answers and group discussions and 

maximum participation of group members. In order to obtain the results of the 

collected information, the data were analyzed by SPSS25 software. 

Results: The results of the study showed that reality therapy intervention had 

reduced burnout and its dimensions. The present study also showed that reality 

therapy improved resilience in the intervention group compared to the control group 

and this difference was statistically significant. 

Conclusion: The present study showed that the implementation of reality therapy 

program has a significant effect on resilience and burnout of nurses in special wards 

and resilience program can improve burnout and resilience of nurses. 
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