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 فارسی: دهیچک

در  یکارکنان  بهداشت ریزمان را نسبت به سا نیشتریب بخش های ویژه نوزادان رستارانپ و هدف:  مقدمه

و  یشغل ی، تعارض هازا بیآس ی، استرس هایروح یها بیکنند و در معرض آس یم یسپر نیبال طیمح

. رندیگ یقرار م و کاهش رضایت شغلی یو برون سازمان یدرون سازمان یو اختالل در ارتباط ها یخانوادگ

ت یتقو ی. از طرفمی گذارد هم چنین فشار و تنش کاری بر روی ارتباط پرستاران با والدین نوزادان نیز تاثیر

و  نیارتباط پرستار و والد یتواند در برقرار یم مانند تاب آوری اخالقی یخاص یفرد یها یژگیو برخی

تاب  یبرنامه آموزش ارتقا یاجرا ریتاث نییبا هدف تعلذا این مطالعه . موثر واقع شود یشغل تیبهبود رضا

انجام نوزادان  ژهیمراقبت و یپرستاران شاغل در بخش ها نیو ارتباط با والد یشغل تیبر رضا یاخالق یآور

 شد.

نفر از   40گیری در دسترس، از طریق نمونه انجام شد. نیمه تجربی به صورت مطالعهاین  اجرا:  روش

با  ،شهر کرمانشاه یامام رضا )ع( و معتضد مارستانینوزادان ب ژهیو یپرستاران شاغل در بخش مراقبت ها

 هاداده ی. پس از جمع آورآغاز شدگروه کنترل مطالعه برای ابتدا  .وارد مطالعه شدند  28/32میانگین سنی 

از بین پرستاران شاغل در بخش مراقبت های ویژه نوزادان  گروه مداخلهها از آوری دادهجمع، در گروه کنترل

جهت سوتا  نهیم یشغل تیپرسشنامه رضا. جهت جمع آوری داده ها از انجام شد بیمارستان معتضدی

 استفاده شد. ارتباط پرستاران با والدینجهت بررسی  پرسش نامه ارتباط با والدین رضایت شغلی وبررسی 

کدام از نمونه  دریافت کردند. هر قهیدق 60جلسه  4در   را تاب آوری آموزشی برنامه گروه مداخله پرستاران

مطالعه، بعد از مداخله و یک ماه بعد از مداخله پرسش نامه ها را قبل از  در دو گروه کنترل و مداخله ها

 صورت گرفت. 25نسخه  spssبا استفاده از نرم افزار داده ها  لیو تحل هیتجز انیدر پا. تکمیل کردند

 75/32و در گاروه کنتارل  35/33میاانگین سانی شارکت کننادگان در گاروه مداخلاه برابار  هاا: افتهی

بااود. نتااایم آزمااون هااای کااای دو و تاای مسااتقل نشااان داد کااه توزیااع متغیاار هااای دموگرافیااک در دو 

گاروه مداخلاه بعاد از نتاایم در خواور رضاایت شاغلی نشاان داد گروه مداخله و کنترل همگان بودناد. 

آزماون کارد. نتاایم  دایانسابت باه گاروه کنتارل پ یمعناادار رییااه بعاد از مداخلاه تغما کو یا مداخله 

 تنساابت بااه گااروه کنتاارل در مااد یشااغل تینمااره رضااا راتییاامکاارر نشااان داد کااه تغ یهایریگاناادازه

گاروه مداخلاه بعاد . در خواور ارتبااط باا والادین نیاز نتاایم نشاان داد باوده اسات یدار یمطالعه معن

رات ییااتغ و  کاارد دایاانساابت بااه گااروه کنتاارل پ یمعنااادار رییااماااه بعااد از مداخلااه تغ کیاااز مداخلااه و 

و سابب  باوده اسات یدار ینسابت باه گاروه کنتارل در مادت مطالعاه معنا نینمره کل ارتبااط باا والاد

 پرستاران شده است. نینمره ارتباط با والد شیبهبود و افزا



   :یریگ جهینتبحث و

رضایت شغلی و ارتباط بر  آموزشی تاب آوری اخالقیبرنامه  یحاضر نشان داد که اجرا ی مطالعهنتایم 

رضایت شغلی و مهارت  تواندی م تاب آوری اخالقیداشته و  یتیاثر معنادار و حائز اهم پرستاان با والدین

 د.   ده شیرا افزاهای ارتباطی پرستاران شاغل در بخش های مراقبت ویژه نوزادان 

 شغلی، نوزادان، والدین پرستاران، تاب آوری اخالقی، رضایت: یدیکل کلمات
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Abstract: 
 

Introduction: Nurses in neonatal wards spend more time in the clinical environment than 
other health workers and are exposed to psychological trauma, traumatic stress, work and 
family conflicts and disruption of intra-organizational and extra-organizational relationships. 
And reduced job satisfaction. Work stress also affects nurses' relationship with the parents 
of infants. On the other hand, strengthening certain personal characteristics such as moral 
resilience can be effective in communication between nurses and parents and improve job 
satisfaction. Therefore, this study was conducted to determine the effect of implementing a 
moral resilience promotion training program on job satisfaction and communication with 
parents of nurses working in neonatal intensive care units. 

Method: This study was a quasi-experimental study. Through available sampling, 40 nurses 
working in the neonatal intensive care unit of Imam Reza (AS) and Motazedi hospitals in 
Kermanshah, with a mean age of 32.28 were included in the study. First, the study was 
started for the control group. After collecting data in the control group, data were collected 
from the intervention group among nurses working in the neonatal intensive care unit of 
Motazedi Hospital. To collect data, the Minnesota Job Satisfaction Questionnaire was used 
to assess job satisfaction and the Parent Relationship Questionnaire was used to assess the 
relationship between nurses and parents. The nurses of the intervention group received 
educational content in 4 sessions of 60 minutes. Each of the samples in the control and 
intervention groups completed the questionnaires before the study, after the intervention 
and one month after the intervention. Finally, data analysis was performed using SPSS 
software version 25.  

Results: The mean age of participants in the intervention group was 33.35 and in the control 
group was 32.75. The results of independent chi-square and t-tests showed that the 
distribution of demographic variables in the intervention and control groups were 
homogeneous. The results regarding job satisfaction showed that the intervention group 
changed significantly after the intervention and one month after the intervention compared 
to the control group. The results of the repeated measures test showed that the changes in 
job satisfaction score compared to the control group during the study period were 
significant. Regarding communication with parents, the results showed that the intervention 
group after the intervention and one month after the intervention changed significantly 
compared to the control group. Also, changes in the total score of communication with 
parents compared to the control group during the study period was significant and 
improved and Increased communication score with nurses' parents. 

Conclusion: The present study results showed that the implementation of moral resilience 
educational content has a significant effect on job satisfaction and nurses' relationship with 
parents, and moral resilience can increase job satisfaction and communication skills of 
nurses working in neonatal intensive care units. 
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