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 یشغل یدگیو تن یورزبر خودشفقت یآگاهبر ذهن ینات کاهش استرس مبتنیر تمریتاث یبررسده: یچک

 ژه نوزادانیو یهاپرستاران شاغل در بخش مراقبت

 .گترددیمت محستو  زاتتشش پرستاااان و نیوالد نوزادان، یبرا که است یطیمح نوزادان ژهیو یهامراقبت بخش :مقدمه و هدف

 استار  معتر  دا و داشتاه اا حضتوا نیشتاریب دامتان و مراقبت میت یهاگروه ریسا به نسبت هابخش نیا دا شاغل پرساااان

 و ستاتاه ۲۴ مراقبتت ااائته ،یقو یمیت یهمکاا تمرکزباال، مهاات، داشان به ازین لیدل به پرساااان نیابشابر باششدیم زین یشاریب

 استار  تجربته به مشجر خود که باششدیم اوبرو یادیز یهاچالش با هابخش نیا دا کردن کاا یبرا موثر ااتباط ییتوانا نیهمچش

 استار  کتاهش شتاتیتمر ریتتاث نییتع هدف با حاضر پژوهش نیبشابرا. دگردیم آنان دا یوازخودشفقت ییتوانا کاهش و دیشد

 . شد انجام و یطراح نوزادان ژهیو یهامراقبت بخش دا شاغل پرساااان یشغل یدگیتش و یواز شفقتخود بر یآگاه ذهن بر یمباش

 رانیتا یشیبتال ییکااآزما یالملل نیب مرکز دا که بود شده یساز یتصادف یشیبال ییکااآزما نوع از یکم پژوهش نیا :پژوهش روش

 وابساه یمطهر دیشه مااساانیب دا( 11 یشمااه وستیپ) ..است نشده دییتا است نبوده یدامان شکهیا تلت به یول است شده ثبت

 مطالعه به دواو یااهایمع که نوزادان ژهیو یهامراقبت بخش دا شاغل پرساااان از نفر ۵۹. شد انجام هیااوم یپزشک تلوم دانشگاه به

 پرسششامه پژوهش، یهانمونه. شدند داده صیتخص( نفر۲۹) مداخله و( نفر۳۰)کشارل دوگروه به یبلوک یتصادف اوش به داشاشد، اا

 گتروه دا. نمودنتد لیتتکم مداخله انجام از بعد و قبل یخودگزااش صوات به اا یپرسااا اسار  پرسششامه و نف یوازخودشفقت

 بعد هاپرسششامه مجددا .شد برگزاا هفاه هشت مدت به ساتت۵/۲ هفاه دا باا کی صوات به یآگاهذهن شاتیتمر جلسات مداخله

 SPSS افتزاانترم کمک با و ANCOVAآزمون از اسافاده با و لیتکم پرساااان توسط یآگاهذهن شاتیتمر جلسات هفاه 8 انیپا از

  .گرفت قراا لیتحل و هیتجز مواد 16 نسخه

 گروه یوازخودشفقت نمره نیانگیم. بودند همگن فیکاموگرد یماغیرها نظر از هشوپژ یحدهاوا داد نشان هاداده لیتحل :ها افتهی

 بیتترت بته مطالعته از بعتد و( 1۳۰ نمتره مجموع از) 8۲/81±۰1/11 و ۲6/8۴±6۳/1۲ بیترت به مطالعه از قبل مداخله و کشارل

 گتروه دا مداخلته، از قبتل نمتره،( 1۳6مجمتوع از) پرساااان یشغل اسار  نمره نیانگیم. بود ۳۴/8۹±6۵/1۲ و 1۴/1۲±۹6/8۴

 رییتتغ ۳7/۵8±۲۴/16 و 8۰/7۰±8۵/16 بیتترت بته مطالعته از بعد ،(۳7/7۴±8۵/1۴) مداخله گروه دا و( 66/66±7/16) کشارل

 یدگیتتش و (F(1,55)=22.36, P=0.001) یوازخودشتفقت نمتره نیانگیم مداخله، از بعد داد، ننشا ANOVAنموآز نایجه. افتی

  .کردند دایپ یداایمعش شیافزا کشارل گروه به نسبت مداخله گروه دا( F(1,55)=81.42, Pvalue=0.001) یشغل

 یشتغل یدگیتتش و یوازخودشتفقت بتر یآگاه ذهن بر یمباش اسار  کاهش شاتیتمر که داد نشان هاافاهی :یریگجهینت و بحث

 اوش بته خصتو  بته یمراقباخود یااهکااها با توانشدیم پرساااان است موثر نوزادان ژهیو یهامراقبت بخش اد شاغل پرساااان

 .گردند مشدبهره اوش نیا یایمزا از یآگاه ذهن

 نوزادان ژهیو یهامراقبت بخش پرساااان ؛یآگاه ذهن ؛یشغل یدگیتش ؛یوازخودشفقت :هاواژه دیکل
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Abstract 

 
The effect of Mindfulness- Based Stress Reduction Practice on Nurses’ Self-

Compassion and Job Stress of Nurses in the Newborn Intensive Care Nurseries. 

 Introduction 
 

 The NICU environment is stressful for infants, parents, and staff. And among the 

different groups attending the neonatal intensive care unit, nurses are the main 

responsibility for neonatal care. Due to the need for skills, high concentration, strong 

teamwork, 2-hour care, and effective communication, many challenges arise and are 

the source of severe stress and reduced self-compassion for nurses. One of the 

strategies of mindfulness care is to do mindfulness exercises. The purpose of this 

study was to determine the effect of mindfulness-based stress reduction exercises on 

self-compassion and job stress in nurses working in neonatal intensive care units. 

Method: And at the International Center for Clinical Trials of Iran (IRCT), registered 

but not approved due to lack of treatment. It was performed in Shahid Motahari 

Hospital affiliated to Urmia University of Medical Sciences.. The sample consisted of 

59 subjects in two groups (n=30) and intervention (n=29) The nurses working in the 

neonatal intensive care unit were blocked. The questionnaires were completed by 

nurses based on the criteria for entering the study. In the intervention group, the group 

discussion sessions were held one week at a time each session for 2.5 hours for eight 

weeks. The questionnaires were again completed by nurses. 

 Results: Self-compassion and job stress in nurses decreased in intervention The 

difference in the difference between the two groups was statistically significant (p 

=0.001, F (1.55), 22.36, and F (1, 55) = 81.42, p = 0.001. 

Conclusion: Findings showed that mindfulness- based stress reduction practice affect 

self-compassion and job stress of nurses working in neonatal intensive care unit. 

Nurses can use self-care strategies, especially in the mind understanding the benefits 

of this. 
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