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  مقاله پژوهشي

  بر آن مؤثرو عوامل  پدر با نوزاد يبستگ دلزان يم يبررس
  

  4يبه جباري، ط*3، جواد رضانژاد2زادهي، سوسن ول1آباد بستان يمحمد ارشد
 

  25/06/1393رش یخ پذیتار 23/04/1393افت یخ دریتار
  

  دهيچک
 ينديفرا نوزاد –والد  نيب يبستگ دل نکهيا ليسوء دارد و به دل ريتأث متولدشدهاو و نوزاد تازه  نيو اضطراب در مادر بر ارتباط ب يافسردگ و هدف: نهيزم شيپ

از  يعواقب ناش تواند يمپدر  اکودک ب کيارتباط دارد، رابطه نزد زيچند سال بعد ن يها تجربهکنار آمدن کودک با  نحوهبا  ه،ياول يبستگ دل يمتقابل است و الگو
 يرييـ تغ رقابليغو عوامل  افتد يمبعد از تولد نوزاد و هنگام مراقبت از او اتفاق  شتريو ب يآرام بهبه نوزاد در پدران  يبستگ دلعدم ارتباط با مادر را جبران کند. 

پدر با نوزاد و عوامل مؤثر بر  يبستگ دل يلذا مطالعه حاضر با هدف بررس ند.دار ريسن پدر شدن، تعداد فرزندان و فرهنگ جامعه بر آن تأث ،ييزناشو تيمثل رضا
  .انجام شد موردنظرآن در جامعه 
 مارسـتان يب درمانگـاه  بـه  کننـده  مراجعهان نفر از پدر ١٠٠ تعداد .باشد يمدر دسترس  يريگ نمونهبا روش  يفيمطالعه توص کيپژوهش  نيا کار: مواد و روش

پدر  يبستگ دل زانيم يابيو نوزاد و پرسشنامه ارز نيوالد کيدموگراف اطالعات پرسشنامه از ها داده يآور جمعانتخاب و وارد مطالعه شدند. جهت  زيتبر بهمن٢٩
  .شد استفاده spss ١٣ افزار نرم از ها داده ليتحل منظور بهبا نوزاد استفاده شد. 

 نشان ها داده يآمار زيپدران با نوزادان بود. آنال يباال يبستگ دلاز  يحاک که بود ٥٤/٨٠ ± ٧/٦پدر با نوزاد  يبستگ دلسطح  اريو انحراف مع نيانگيم :ها افتهي
 تيجنس دارند اما دار يمعنو  ميمستق هپدر با نوزاد رابط يبستگ دل زانيبا م>p) ٠٥/٠( و وزن هنگام تولد نوزاد) p> ٠١/٠( مادر يحاملگ زمان مدت طول که داد

  .نداشتند دار يمعنپدر با نوزاد رابطه  يبستگ دل زانيبا م مانيو نوع زا انهيدرآمد ماه زانيم ،روز شبانهنوزاد، سن پدر، تعداد ساعت کار در 
 شده ارائهخدمات  تيفيبتوان با بهبود ک يداتياست. اگر با اتخاذ تمه ليپدر با نوزاد دخ يبستگ دل زانيسن هنگام تولد نوزاد و وزن او در م :يريگ جهينتبحث و 

پدران با نوزادان  يبستگ دلزان متوسط يانتظار داشت که م توان يمآورد،  به عمل يريزودرس جلوگ يها مانيزااز تولد نوزادان پره ترم و بروز  يدر دوران باردار
  .اقدام بهتر خواهد شد نيا هيدر سا زين

  يبستگ دل نوزاد، پدران، :ها دواژهيکل
 

  777-783 ، ص1393 آبان ،61 یدرپ یپ، هشتمه، دوره دوازدهم، شماره یاروم ییو ماما يمجله دانشکده پرستار

 
  ٠٩١٤٣٠٩٩٩٤٣ تلفن:، زيتبر يو مامائ ي، دانشکده پرستاريجنوب يعتيابان شريز، خيتبر اتبه:کآدرس م

Email: javadrezanezhad@yahoo.com 
 

                                                
 رانيا ز،ي، تبريجان شرقيآذربا يدرمان يو خدمات بهداشت يدانشگاه علوم پزشک يئت علميکودکان، عضو ه يکارشناس ارشد پرستار ١
 رانيز، اي، تبريجان شرقيآذربا يدرمان يو خدمات بهداشت يدانشگاه علوم پزشک يئت علمي، عضو هيآموزش پرستار يدکترا 2
سـنده  ي(نو ين اجتماعيسازمان تأم يز، کارشناس پرستاريتبر يدرمان يو خدمات بهداشت يژه نوزادان، دانشگاه علوم پزشکيو يها مراقبتارشد  يکارشناس يدانشجو 3

 مسئول)
  ين اجتماعيز، سازمان تأميبهمن تبر ۲۹مارستان يب يکارشناس پرستار 4

  مقدمه
ـ   يجـان يونـد ه يرشد به پ يدر روانشناس بستگي دل ن يکـه ب

اطـالق   آيـد  يمـ د يـ گر پديک شخص بالغ ديا يرخوار و مادر يش
بـه نـام    اي يـه نظر -ييايـ تانيروانکـاو بر  -يجـان بـاولب   .شـود  يم

 يزمان ي، وابستگي. طبق نظر باولبکرده استف يتوص بستگي دل
ـ يـ مانه و پايصـم  که"رابطه گرم، آيد يم وجودبه  ن کـودک و  يا ب

است " وجـود   يه خوشيو ما بخش رضايتهر دو  يمراقب که برا
 .)۱(داشته باشد 

منتظر تولد کـودک هسـتند بـا     که وقتيهم پدر و هم مادر 
ن رابطه قبـل از  يشروع ا )۲( کنند يمبرقرار  ين رابطه عاطفيجن

ن توسـط  يو با احسـاس حرکـات جنـ    )۴, ۳( افتد يمتولد اتفاق 
 .)۵, ۴( يابد يمش يافزا شدت بهو بعد از تولد  شود يماد يمادر ز
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 آباد، سوسن وليزاده، جواد رضانژاد، طيبه جباري محمد ارشدي بستان
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صـله  بالفا يو مراقبت کـانگروئ  )۶(مادر با نوزاد  يتماس پوست
و  دهـد  يمش يمادر با نوزاد را افزا يبستگ دلزان يم )۷(بعد از تولد 

او با نـوزاد را بـه    يبستگ دلزان يو اضطراب مادر م يوجود افسردگ
ـ  يبسـتگ  دلند ي. فرا)۸( دهد يمکاهش  يا مالحظه قابلزان يم ن يب

ـ   چراکـه متقابل است  ينديمادر و نوزاد فرا  يبسـتگ  دلن يرابطـه ب
 شـده اسـت  ثابـت   يخـوب  به يوالد يبعد ينوزاد با رفتارها -نيوالد

 کنـار آمـدن   نحوهه، با ياول يبستگ دل يالگو رسد يمو به نظر  )۴(
از  ي. بخشـ )۲(اط داردز ارتبـ يـ چند سال بعد ن يها تجربهکودک با 

 يهـا  واکـنش  يک سـر يوابسته به مبادله  يعيک نوزاد طبيتکامل 
 يکيولـوژ يزيو ف يروان ازلحاظرا  ها آنن والد و اوست که يب يعاطف

خـانواده   يت عـاطف يـ ن ارتبـاط بـا حما  ي. اکند يم تر کينزدبه هم 
و تولـد، سـنگ    ين قبل از بارداريارتباط والد و )۳( شود يمت يتقو
همراه با تولد طفـل را   يکيزيو ف يجانيعمده ه يها يسازگار يبنا

  .)۹( نهد يمبنا 
عشـق و عالقـه    يک احسـاس ذهنـ  يـ ن يپدر با جن يبستگ دل

ا يـ است که هنوز متولد نشده است نه راه و روش  ينسبت به کودک
ز ينوزاد، پدران را ن -ه پدريو تعامل اول )۱۰(در مورد کودک  ينظر

مطالعـات در   اگرچـه . )۱۱( سـازد  يمفته کودک يهمانند مادران ش
ار انـدک اسـت   يکودک در سطح جهان بس-پدر يمورد روابط عاطف

 يتا حـدود  يعاطفوند ين پيکه مراحل ا داده استنشان  يول )۱۲(
 ياما در نحوه مواظبت از نوزاد و کارهـا  )۱۳, ۱۱(ه مادر است يشب

شـده  گـزارش   يفاحش يها تفاوتن پدر و مادر ياز نوزاد ب يمراقبت
به نوزاد  يبستگ دلجاد يتوجه داشت که زمان ا يستي. با)۱۴( است

ش يک افزايمادران  اگرچهدر مادران نسبت به پدران متفاوت است. 
 دهند يمنشان  يرا در ماه پنجم حاملگ يبستگ دلزان يع در ميسر

ن احساس در پدران يخاص دارند اما ا ياحساس يو در طول حاملگ
 افتد يمشتر بعد از تولد و هنگام مراقبت از نوزاد اتفاق يو ب يآرام به
از عـدم   يعواقـب ناشـ   توانـد  يمـ ک کودک با پدر يارتباط نزد. )۴(

کـه از کودکـان خـود     يارتباط امن با مادر را جبران کنـد و پـدران  
 يخود احساس راحت ينيبا نقش والد ممکن است کنند يممراقبت 

و  يآموزش نقش پـدر  حال نيدرع )۱۱(ندينما يشتريت بيو موفق
زان يـ ر مادر و مسائل مربوط بـه نـوزاد م  يت شيدرباره اهم يموارد

که  يو پدران )۱۵(دهد يمواضح کاهش  طور بهاضطراب را در پدران 
و  يکـ يزيمراقبـت از نـوزاد ماننـد تمـاس ف     يآموزش يها برنامهدر 

زان يــبــه م استرسشـان زان يــاز م کننــد يمـ ماسـاژ نــوزاد شــرکت  
 .)۱۶(شود يمکاسته  يا مالحظه قابل

ماننـد   ييدر پدران، باعث بروز رفتارها يند وابستگيفرا معموالً
تماس  ،کودک ييبايزبخصوص با تمرکز بر  -با نوزاد  ينائيتماس ب

ل به گرفتن و بغل کردن نوزاد ظـاهر  يتما صورت به"غالباًکه  يلمس
د بر يمستقل کودک با تأک ات مشخص وي، توجه به خصوصشود يم

کمال مطلوب، تکامل حس  صورت بهتشابهات او به پدر، درک نوزاد 
و  شـود  يمـ شـتر بـه او   يش به کودک که منجر به توجه بيگرا يقو

  .)۱۱(گردد يم يمند تيرضاو  نفس اعتمادبهق يحس عمجاد يا
ــه   ۴۸پــدران در  ســاعت اول بعــد از تولــد عواطــف مربــوط ب

به بروز  يستياما با )۱۳( دهند يمرا کمتر از خود نشان  يبستگ دل
 ازجملـه الت الزم يق شـوند و تسـه  ياحساسات مثبت به نوزاد تشـو 
 يو اگر برا )۱۱(فراهم شود  ها آن يامکان مالقات و لمس نوزاد برا

د يـ ندارند، پرسـتار با  يق نسبت به نوزاد آمادگيداشتن احساس عم
 .)۲(کند يک مشاور معرفيبه  را ها آن

از:  انـد  عبـارت نـوزاد  پدر با  يبستگ دلل در يعوامل دخ يبرخ
دوران  يات قبلـ يـ پدر با مادر، سن پدر شـدن، تجرب  ييزناشورابطه 

الت کـه  ي، تعداد فرزندان و سطح تحصـ پرخطر يپدر بودن، حاملگ
ص عوامل يتشخ نکهيبه ا. نظر )۲(ر هستند ييتغ رقابليغن عوامل يا

بـر   مـؤثر از عوامـل   يکـ يپدر و مـادر بـا نـوزاد     يبستگ لدمؤثر بر 
 يو عوامل فرهنگ )۱۷, ۱۶( باشد يمو رشد و تکامل نوزاد  يسالمت

لذا مطالعـه حاضـر بـا     )۴(نقش دارند يبستگ دل يدر بروز رفتارها
بـر آن   مـؤثر پدر با نوزاد و عوامل  يبستگ دلت يوضع يهدف بررس

  نجام شد.ا
  

  ها روشمواد و 
نفر  ۱۴۸بوده که از  يمقطع يفيک مطالعه توصين پژوهش يا

انجـام   يبرا ۹۲ر تا آبان سال يت يکه در فاصله زمان يپدران نوزادان
ش بعد تولد نوزاد، به درمانگاه يل پرونده پايو تشک يا دورهنات يمعا

تولد  نات بدويز مراجعه کرده و تحت معايبهمن تبر ۲۹مارستان يب
ت آگاهانـه،  يورود و اخـذ رضـا   يارهايقرار گرفته بودند با لحاظ مع

در دسترس وارد مطالعه شدند. ابـزار   يريگ نمونهنفر به روش  ۱۰۰
ــديــپــژوهش شــامل ســه پرسشــنامه اطالعــات دموگراف  ن، يک وال

پـدر بـا    يبستگ دلزان يم يابيک نوزاد و ابزار ارزياطالعات دموگراف
بـود کـه    )۱۸(و همکـاران)  John Condon توسط شده هيتهنوزاد (

 د.يل گرديتوسط پدر تکم
هفتـه، وزن   ۳۷ يورود در مطالعه شامل نوزادان باال يارهايمع

دو روز بـود و وجـود    يگرم، نوزادان با سـن بـاال   ۲۵۰۰ يتولد باال
از مطالعـه   يباعـث خـروج و   يواضـح مـادرزاد   ياهنجـار ن هرگونه

 سوءمصرفا ي ياز وجود مشکالت روان ين اگر سوابقي. همچنشد يم
از مطالعـه کنـار    هـا  نمونـه ن يـ ا ديـ گرد يمن گزارش يمواد در والد

  .شدند يمگذاشته 
 سـؤال  ۱۹ يپدر با نوزاد کـه دارا  يبستگ دلزان يپرسشنامه م

) و سـؤال  ۷)، لـذت تعامـل (  سؤال ۸طه صبر و تحمل ( يدر سه ح
 يا نـه يگز ۵تـا   ۲کرت يوه لي) بود و به شسؤال ۴جان و افتخار (يه

 يگـذار  نمـره  يبود و بر اساس دستورالعمل اختصاصـ  شده يطراح

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 u

nm
f.

um
su

.a
c.

ir
 o

n 
20

23
-0

5-
24

 ]
 

                               2 / 7

https://unmf.umsu.ac.ir/article-1-1708-fa.html


 بستگي پدر با نوزاد و عوامل مؤثر بر آن بررسي ميزان دل
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. محدوده نمرات ديگرد يمل يپژوهش تکم يها نمونهتوسط  شد يم
پرسشـنامه و   يه متن اصـل يبود. پس از ته ۱۹-۹۵ن يپرسشنامه ب

متخصـص،   يدوباره توسط فرد شده ترجمه، متن يترجمه به فارس
ق يتطب يمحتو ازنظرترجمه شد و با اصل پرسشنامه  يبه زبان اصل

بــه عمــل آمــد.  شـده  ترجمــهشـد و اصــالحات الزم در مــتن   داده
ز و دانشـگاه  يد دانشگاه تبرينفر از اسات ۱۱توسط  ييپرسشنامه نها

قرار گرفت. جهـت   يابيمورد ارز ييمحتوا نظرازز يتبر يعلوم پزشک
محتوا  ييرواب نسبت ياز دو ضر يمحتوا به شکل کم ييروا يبررس

(CVR)  محتوا  ييرواو شاخص(CVI) يـي استفاده شد. نسبت روا 
بر اساس جدول ۵۹/۰ ير بااليبود که مقاد ۸۰/۰پرسشنامه  يمحتو

 يز بـرا يـ محتوا ن ييروا. شاخص )۱۹(شدند  يتلق قبول قابلالوشه 
 يو بـرا  ۹۵/۰بـودن   يار اختصاصـ يـ مع ي، بـرا ۹۳/۰ يار سادگيمع
 ييبودن روا يمکف دهنده نشانبه دست آمد که  ۹۳/۰ار وضوح يمع

اسـتفاده در   يبـرا  يبسـتگ  دلپرسشـنامه   ينسـخه فارسـ   يمحتوا
 يابـزار گـردآور   ييايـ ن پايـي . جهـت تع باشـد  يمـ  يقات داخليتحق
ـ  شـده  اصالح، پرسشنامه ها داده  موردمطالعـه نفـر از افـراد    ۳۰ن يب
 ي، مقـدار آلفـا  هـا  دادهو اسـتخراج   يگـردآور ع شد و پـس از  يتوز

شدند. جهت  يتلق قبول قابل ۷۵/۰باالي ر يکرونباخ محاسبه و مقاد

ب يو ضـر  يو پراکندگ يمرکز يها شاخصاز  ها ه داد ليوتحل هيتجز
  استفاده شد. ۱۳نسخه  spss افزار نرمرسون در يپ يهمبستگ

  
  ها افتهي

 کننده شرکتدرصد پدران  ۷۸داد که پژوهش نشان  يها افتهي
درصـد  ۲۲پلم و يـ پلم و دير ديالت زيسطح تحص يدر مطالعه دارا

 ۴۹درصد از نوزادان پسـر و   ۵۱بودند.  يدانشگاهالت يتحص يدارا
سن پدر در جامعه پژوهش  متوسط ز دختر بودند.ين ها آندرصد از 

 روز شــبانهک يــدر طــول  هــا آن يزان ســاعات کــاريــو م ۴±۶/۳۱
ــوزادان  ين ســنيانگيــســاعت گــزارش شــده اســت. م  ۸/۱±۵/۹ ن
م گـر  ۳۲۴۳±۴۲۹ ها آنن وزن هنگام تولد يانگيروز و م ۵/۱±۳/۵

ـ  يآمد. تمام نـوزادان سـن حـاملگ    به دست هفتـه   ۴۰تـا   ۳۷ن يب
 داشتند.

ــم ــراف معيانگي ــن و انح ــره ي ــتگ دلار نم ــه يبس ــا نمون  يه
از يبود که با توجه به حداکثر امت ۵۴/۸۰±  ۷/۶برابر با  موردپژوهش

طه ين نمرات در حيانگيو خوب بود. م قبول قابلپرسشنامه در حد 
طه ي)، در ح۴۰(حداکثر نمره برابر با  ۸۳/۳۴± ۳/ ۴۳تحمل صبر و 

طه يح ) و در۳۵ حداکثر نمره برابر با( ۲۴/۲۸±  ۴۶/۳لذت تعامل 
  بود.) ۲۰با حداکثر نمره برابر (۴۶/۱۷ ± ۴۰/۲جان و افتخار يه

  
  )يکمدموگرافيک (با مشخصات  يبستگ دلپرسشنامه  ياجزا نيارتباط ب): ۱جدول (

  
  کل يبستگ دلنمره   لذت تعامل  صبر و تحمل  جان و افتخاريه

r  r  r  P  r  
  ۳۲/۰  ۰۰۱/۰  ۳۲/۰  ۱۶/۰  ۱۹/۰  ۱دسن هنگام تول

  -۰۶/۰  ۵۰/۰  -۰۶/۰  -۰۱/۰  -۸۱/۰  سن پدر
  ۰۲/۰  ۸۰/۰  -۰۰۷/۰  ۰۱/۰  ۰۶/۰  ساعت کار در روز

  ۰۶/۰  ۵۶/۰  -۰۳/۰  ۰۷/۰  ۱۱/۰  زان درآمديم
  -۰۰۳/۰  ۹۸/۰  -۰۴/۰  ۰۱/۰  ۰۴/۰  سن نوزاد
  ۲۵/۰  ۰۱۲/۰  ۲۳/۰  ۱۹/۰  ۰۹/۰  ۲وزن تولد

  ).p>۰۵/۰بود ( دار يمعنرابطه  يلذت تعامل دارا طهيدر ح: ۲ :۲).p>۰۱/۰بود ( دار يمعنرابطه  يلذت تعامل دارا طهيدر ح: ۱
  

 )يفيکدموگرافيک (با مشخصات  يبستگ دلپرسشنامه  ياجزا نيارتباط ب :)۲(جدول 

  کل يبستگ دلنمره   لذت تعامل  و تحمل صبر  جان و افتخاريه  

  rho  rho  rho  p  rho  
  ۰۱/۰  ۹۲/۰  ۰۹/۰  ۰۵/۰  ۰۳/۰  مانينوع زا
  -۲۱/۰  ۸۳/۰  -۰۶/۰  ۰۷/۰  -۱۶/۰  ت نوزاديجنس
  ۱۹/۰  ۰۶/۰  ۹۰/۰  ۱۰/۰  ۲۵/۰  ٭التيتحص
  ).p>۰۵/۰بود ( دار يمعنرابطه  يجان و افتخار دارايطه هيدر ح٭
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  يريگ جهينتبحث و 
 موردتوجـه ر يـ ن پدر با نوزاد در چند دهـه اخ يبحث: ارتباط ب

 نـد يک فرايـ ن دو از يـ ارتبـاط ا  چراکـه ن قرار گرفته اسـت  يمحقق
نقش  يفايند اين فرايدر ا يو عوامل متعدد کند يم يرويده پيچيپ
ک بـا نمـره   يـ دموگراف يرهـا ين متغيرابطه ب ي. بررس)۲۰(کنند يم

ن ير وزن تولد و سن نوزاد حـ ينشان داد که تنها دو متغ يبستگ دل
پـدران   يبستگ دلبا نمره کل  دار يمعنم و يمستق يتولد، همبستگ

زان يـ ، مروز شـبانه ن سن پدر، تعداد ساعت کـار پـدر در   يدارند و ب
ت نـوزاد بـا   يانه، سـن نـوزاد و جنسـ   يزان درآمد ماهيالت، ميتحص

 وجـود نداشـت   يدار يمعنـ پدر با نـوزاد ارتبـاط    يبستگ دلزان يم
  .)۲و۱(جدول شماره

ن وزن هنگـام  ين است کـه بـ  ين پژوهش نشانگر ايا يها افتهي
طـه لـذت تعامـل بـا نـوزاد      يوح يبسـتگ  دلزان يـ تولـد نـوزاد بـا م   

در  يند وابستگيم وجود دارد. چون فرايو مستق دار يمعن يهمبستگ
ل به گرفتن و بغل کـردن نـوزاد ظـاهر    يتما صورت بهشتر يپدران ب

د يف نوزاد شـا يل ظاهر ضعيدر نوزادان با وزن کم بدل )۱۱(شود يم
ن مـورد  يه کننده ايتوج تواند يمورزند که  ن کار امتناعيپدران از ا

  باشد.
طـه لـذت   يکـل و ح  يبستگ دلزان يسن هنگام تولد نوزاد با م

و ustunsozم داشــت  يو مســتق  دار يمعنــ  يتعامــل، همبســتگ  
ــز ميــهمکــارانش ن ــدران يبســتگ دلزان ي ــوزاد را در پ ــه ن کــه  يب

کرده بودند بـاال   يرا سپر يمعمول و کم خطر يهمسرشان حاملگ
شـتر  يپرخطر کـه ب  يها يحاملگ. در )۲(اند کردهگزارش  دار يمعنو 

ن در يپدر و مادر در رابطه با جنـ  شوند يممان زودرس يمنجر به زا
از  يو اضـطراب ناشـ   شـوند  يمـ احسـاس   يحال رشد دچار دوگانگ

ــاحســاس خطــر، م ــ هــا آن يبســتگ دلزان ي ــا جن ــاهش يرا ب ن ک
  .)۸(دهد يم

 يبسـتگ  دلزان ين مطالعه سن نوزاد در زمان مطالعه با ميدر ا
فرانک و همکـاران   ينشان نداد ول يدار يمعن يپدر با او رابطه آمار

روز سـن داشـته    ۷ر يـ ان داشتند که اگر نوزاد زيدر مطالعه خود ب
و سن نوزاد با تعداد دفعـات و   نديآ يمباشد پدران کمتر به مالقات 

  .)۱۴( م دارديمدت مالقات نوزاد توسط پدر رابطه مستق
او بـه   يبسـتگ  دلزان يـ سن پدر بـا م ن مطالعه، يهر چند در ا

ــ يا رابطــهفرزنــدش  ــ دار يمعن ــداد ول هماننــد گــزارش  ينشــان ن
ustunsozطه آن با يکل و هر سه ح يبستگ دلزان يو همکارانش، م

شـتر،  يپدران با سـن ب  يعنيش سن پدر رابطه معکوس داشت. يافزا
ان و يـ لي. در مطالعـه وک )۲(کسـب کردنـد   يکمتر يبستگ دلنمره 

 يبـر رو  تواند يمدانسته که  ياز عوامل يکيهمکارانش عامل سن را 
 يبسـتگ  دلزان يـ ن اثر داشـته باشـد و م  يوالد يبستگ دل يرفتارها
کـرده  ساله گزارش  ۲۰-۲۴ساله را کمتر از مادران  ۱۸-۱۹مادران 

ـ  يچ گونـه همبسـتگ  يگـر هـ  ي. در مطالعـات د )۷(است زان يـ ن ميب
که به نظـر   .)۲۱, ۸(افت نشديمادر با نوزاد و سن مادر،  يبستگ دل

از فرهنگ غالب جامعه باشـد کـه در داخـل منـزل،      يناش رسد يم
ش سن، پدران يکودک بوده و با افزا يازهاين يشتر پاسخگويمادر ب

را از  هـا  آند ين امـر شـا  يـ ن معاش هستند و ايشتر به دنبال تأميب
  .دينما يمخانواده غافل 
 يت اقتصـاد ين وضـع يزاده و همکاران که بـ يافته وليبرخالف 

معنادار و معکوس  يکودک همبستگ يبستگ دلت يخانوارها با وضع
 ليــوتحل هيــتجزاز  آمــده بدســتج يدر نتــا)۲۲( انــد کــردهگــزارش 

ـ  يدار يمعنـ ن مطالعه، رابطه يا يها داده و  يت اقتصـاد ين وضـع يب
جان و افتخار" يطه "هيدر دو ح يافت نشد ولي يبستگ دلنمره کل 

طــه" لــذت تعامــل" يمثبــت و در ح يو "صـبر و تحمــل" همبســتگ 
ـ  يمنفـ  يهمبستگ  يبسـتگ  دلزان يـ بـا م  يت اقتصـاد ين وضـع يب

ن يب يا رابطهچ يز هيو همکارانش ن يمشاهده شد. در مطالعه عباس
  .)۸(افت نشده بوديانه خانواده يزان درآمد ماهيبا م يبستگ دلنمره 

ن يب دار يمعنمثبت و  يا رابطهن مطالعه ياز ا آمده بدستج ينتا
. دهـد  يمـ الت پدر نشـان  يزان تحصيجان و افتخار " با ميطه "هيح

ustunsoz زان يـ پدر بـا نـوزاد و م   يبستگ دلن يز بين و همکارانش
اما در  )۲(اند کردهگزارش  دار يمعنم و يالت پدر رابطه مستقيتحص
با  يبستگ دلن نمره يب يوهمکارانش رابطه مشخصWilsonلعه مطا

چکـدام از  يدر ه )۲۳(الت پـدر گـزارش نشـده اسـت.    يزان تحصيم
ان نشـده اسـت. از   يـ ن بيوالـد  يليده رشته تحصـ ان شيمطالعات ب

م ير مسـتق يات فـرد تـأث  يبر روح تواند يم يليکه رشته تحصييآنجا
از نوع رشته  ياحتماالً ناش تواند يمفلذا اختالف موجود  داشته باشد

  پدران باشد. يليتحص
پدرران با نـوزادان   يبستگ دل يبررس ين مطالعه فقط رويدر ا

پدر و مـادر بـا نوزادشـان از     يبستگ دلچون  يد شده است وليتأک
ن ينده ايدر مطالعات آ شود يمشنهاد يپ )۲(رديپذ يمر يگر تأثيهمد

ن يـ سه شوند. چون نمونه تحت مطالعـه در ا يو مقا يدو باهم بررس
ص بـود  از پـدران بـا فرهنـگ خـا     يپـژوهش شـامل گـروه کـوچک    

ن رو بهتـر اسـت   يـ م داد از ايج را به کل جامعـه تعمـ  ينتا توان ينم
  رد.يانجام گ شتريت بيبا جمع يمطالعه ا

نوزاد وابسته  يعياز تکامل طب يکه بخشيي: از آنجايريگ جهينت
را از  ها آنن والد و اوست و يب يعاطف يها واکنش يکسريبه مبادله 
 يهـا  افتهيو با توجه به  کند يمک ينزد يکيولوژيزيو ف يلحاظ روان

پـدر بـا نـوزاد     يبستگ دلزان ين مطالعه که سن و وزن نوزاد با ميا
 يهـا  مراقبـت ش و بهبـود  يبا افـزا  توان يمم دارند لذا يرابطه مستق
زودرس و نوزادان کم وزن،  يزان تولدهايو کاهش م يدوران باردار

ن رابطـه  يا يايمزاش داد و از يپدر با نوزاد را افزا يبستگ دلزان يم
  سود برد.
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  ر و تشکريتقد
توســط معاونــت  ۳۹۸بــه عنــوان طــرح شــماره  مطالعــهن يــا

ن بودجه يب و تأميز تصويتبر يو مامائ يدانشکده پرستار يپژوهش
تـه اخـالق دانشـگاه علـوم     يحاضـر موافقـت کم   مطالعه .شده است

 يريـ گ نمونـه قبل از اقدام به  ۹۲۴۰ يز را با کد اخالقيتبر يپزشک
 يهمکـار ن مرکـز و  يـ ا يهـا  تيـ حمان از يمحققـ  .بـود اخذ کرده 

ــد ــنل بيريم ــتان يت و پرس ــ  ۲۹مارس ــن و همچن ــدران يبهم ن پ
  ر را دارند.يدر پژوهش کمال تقد کننده شرکت
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Abstract 
Background &Aims : Depressing and anxiety of mother have confounding effect on Mother-Newborn 
relationship. As Parent-Newborn Bonding is an interactive process which is related to different factors 
in life, close father-newborn relationship can compensate the failed mother-newborn relationship. 
Father-newborn bonding mostly occurs after birth in a slow process, and during newborn care. 
Different factors such as marital satisfaction, age of to-be-father, number of children, and culture 
affect it. This study tries to investigate Paternal – Newborn bonding and its related factors. 
Materials & Methods: In this descriptive study, 100 parents of newborns in Tabriz 29 Bahman 
Hospital was selected using sampling with proportional allocation. The data were collected using 
newborn-parent demographic, and John Condon Paternal– Newborn Bonding Questionnaires. They 
were analyzed using the SPSS software and statistical tests. 
Results: The mean score of Bonding was 80.54±6.7 that indicates high level Bonding between fathers 
and newborns. Statistical tests showed significant relationship between Father – Newborn Bonding 
and birth age (p<0.01) and birth weight (p<0.05).  There was no significant correlation between 
Bonding score with other demographic data. 
Conclusions: In case of the occurrence of premature birth and low birth weight infant, it is better to 
increase the level of Father-Newborn Bonding score. 
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