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 در سنار نوزادان مادران یآوربات و جانیه یِشناخت میتنظ بر یشیبازاند ریتاث یبررسعنوان: 

ننوزادا ژهیو یهامراقبت یهابخش  

 :دهیچک

منبع بروز تنش  نیمحسوب شده و مهم تر یمراقبت یچالش عمده  کیهدف: تولد نوزادان نارس، 

 آوریو افزایش مهارت تاب شیخو جاناتیه میراستا کمک به مادران جهت تنظ نیدر هم مادران است. یبرا

از شود. هدف یعامل محافظت کننده، درنظر گرفته م کیو به عنوان  یاقدامات توانمندساز نیاز مهم تر

  نارس است.نوزاد  یمادران دارا یورآو تاب جانیه یشناخت میبر تنظ یشیبازاند ریتاث یبررسمطالعه حاضر، 

 پژوهش:  روش

نفر از مادرانی که نوزاد نارس  54، در ابتدا دو گروهه یتصادف ریغ ینیبال ییکارآزما یدر این مطالعه

شد، به صورت در دسترس و بر اساس دارا بودن معیارهای ورود، به عنوان گروه بستری می NICUآن ها در 

نوزاد و انتهای روز پانزدهم بستری، تنظیم ساعت بعد از بستری  54کنترل وارد مطالعه شدند. به ترتیب 

های تنظیم شناختی هیجان گارنفسکی و مقیاس آوری مادران با استفاده از پرسشنامهشناختی هیجان و تاب

آوری کانر و دیویدسون سنجیده شد. پس از ترخیص تمام نوزادان گروه کنترل، نمونه گیری به شیوه در تاب

ساعت پس از  54، به مطالعه انجام شد. NICUای نوزاد نارس بستری در مادر دار 54دسترس برای ورود 

های بستری نوزاد و باتوجه به اینکه مادران فرصت کافی جهت درک وضعیت موجود پیدا کنند، اندازه گیری

نحوه ساعت آموزش  کیتا  مین ینوزاد، سه جلسه  یاز روز چهارم تا ششمِ بستراولیه انجام شد. سپس 

 تا پانزدهم روز هفتم .سپس مادران ازبه صورت، چهره به چهره برگزار شد چرخه انعکاسی گیبس  بازاندیشی

-دغدغه ایموضوع خاص که در امر مراقبت از نوزاد توجهشان را جلب کرده  کیروزانه در مورد  نوزاد، یبستر

 تحقیق، فیدبک داده شد. درودند. برای تمام بازاندیشی ها توسط اعضای تیم نم یشی، بازاندبودآنان  یذهن ی

 با هاحاصل از پرسشنامه هایگرفت و داده امانجها  یریگنوزاد، مجددا اندازه یروز پانزدهم بستر یانتها

 . شدند یبررس ،یآمار یفیتوص های¬و انجام روش SPSS25 افزار نرم از استفاده

 : هاافتهی

سال قرار داشتند و درصد باالی از  13-72در این مطالعه شرکت کنندگان اغلب در بازه ی سنی بین 

در گروه مداخله(، با وضعیت اقتصادی پایین  %1/21در گروه کنترل و  %7/47انها تحصیالت دیپلم و کمتر ) 

نشان داد، بعد از اجرای  ANCOVAی خود دارای اعتقادات مذهبی پایین بودند. نتایج آزمون و بنا به گفته

 یآور( و تاب≥P 0/001و F(3و42)=13/66نمره تنظیم شناختی هیجان ) یانگینمداخله بازاندیشی، اختالف م

جهت  MANCOVAبین دو گروه کنترل و مداخله معنادار است. نتایج آزمون  (≥P 0/001و F(3و42)=51/48)

آوری تعیین تاثیر مداخله بازاندیشی بر افزایش میانگین پس آزمون دو متغیر تنظیم شناختی هیجان و تاب

 ریمتغ دو هر یبرا آزمون شیپ نمرات که یزمانبه طور همزمان در دو گروه کنترل و مداخله، نشان داد 



 درصد 21 تواند یم یشیبازاند مداخله شوند، یم مدل وارد همزمان طور به آزمون پس نمرات و شده کنترل

 را یآورتاب و جانیه یشناخت میتنظ ریمتغ دو نیانگیم نمرات( گریکدی با تعامل در) همزمان شیافزا از

 .  کند نییتب

 :یریگ جهیو نت بحث

و  جانیه یشناخت میتنظ موجب ارتقایتواند یم یشینشان داد مداخله بازاندمطالعه حاضر  جینتا 

موثر  آوریتاب یبر رو جانیه یشناخت میکه تنظ شود. عالوه بر آن، در این مطالعه مشخص شد آوریتاب

هم  آورتریدارند افراد تاب جانیه یشناخت میکه مهارت تنظ یاز افراد ییکه درصد باال یمعن نیبد ؛است

 هستند. 

 نوزاد نارس  آوری؛تاب ؛جانیه یشناخت میتنظ ی؛شبازاندی محور؛ خانواده مراقبت : هاواژه دیکل
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Abstract: 

Aim : The purpose of this study is exploring the effect of reflection on cognitive 

emotion regulation and resilience of mothers of premature infants in neonatal 

intensive care units. 

Method: In this two groups, non-randomized clinical trial study, first, 45 

women whom their premature infants were addmited in NICU, were assigned at 

control group based on having inclusion criteria. 48 hours after the admission 

and the end of the fifteenth day respectively, cognitive emotion regulation using 

Garnowski's cognitive emotion regulation questionnaire, and Conner and 

Davidson's resilience Scale. After discharge of all control group infants, 

sampling was continuec for gathering data in intervention group (N=45) just 

like the control group. 

Then, from the fourth to sixth day of hospitalisation, three sessions of 30-60 

minutes were hold to teach how to reflect according to the Gibbs's reflection 

cycle in face-to-face sessions. Subsequently, mothers from day seven to fifteen 

admitted to the infant, re-thought daily on a specific subject care for the baby, 

which attracted their attention or their mental concerns. For all reflections, 

feedback was provided by members of the research team. At the end of the 

fifteenth day of hospitalization, measurements were made again and the results 

were analyzed. 

Finings:  In this study, the majority of participants were in the age range of 27-

31 years, with a high percentage (77/7%) of them having diploma education and 

less, perceived their economic status poor, their religious beliefs were weak. 

findings of ANCOVA test revealed the difference between the mean score of 

emotional cognitive adjustment (F)178و(=66/11  and P≤0.001) and the resilience 

(F)178و(=78/34 and P≤.001) was significant between control and intervention 

groups. 

 The results of MANCOVA test to determine the effect of reflection 

intervention on the promotion of post test’s mean of two cognitive and 

emotional regulation and resilience variables simultaneously in two groups it 

demonstrated that when the pre-test scores for both controlled variables and 

post-test scores were at the same time entered in the multivariate test, the 



resilience intervention can explain 70% of the simultaneous increase (in 120 

interaction with each other) of the mean scores of the two cognitive variables of 

excitement and resilience. 

Discuss and Conclusion:The results of this study showed that reflection 

intervention can promote cognitive emotion regulation and resilience. In 

addition, in this study, it was found that cognitive emotion regulation is 

effective on promotion of the resilience. It means more capable to cognitive 

emotion regulation more resilient. 

Clinical application 

The results of this study can be used to develop nursing interventions and rescue 

resilience programs for premature infant mother. 

Key words: family-centered care, reflection, cognitive emotion regulation, 

resilience, premature infants 

 

 


