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 مقاله پژوهشی

  بستگي پدر و جنين کرانلي و ويوردل پرسشنامه فارسي نسخه استانداردسازي و ترجمه
  

  ٣*، ناديا حاجي رحيمي٢پور، سهيال ربيعي١ماه منير حقيقي
  

  05/12/1400تاریخ پذیرش  22/11/1399تاریخ دریافت 
 
 يدهچک

 وجودنياابکه مستلزم تغييرات شخصي و خانوادگي بسيار است.  هستي شناختروانترين فرآيندهاي پذيرش نقش پدري يکي از پيچيده :هدف و زمينهپيش
 را در قبول هويت پدري و ايفاي نقش پدري ريتأثتعريف جامعي وجود ندارد؛ پيشينه حلقه اجتماعي، خانوادگي هر فرد بيشترين  چالش پربراي اين دوران گذار 

ي ايفاي آن معطوف ساخته و پدران مورد غفلت هاي مختلف نقش مادري و نحوهها محققان بيشتر توجه خود را به مادران و بررسي جنبهگذارد. در طول سالمي
لي و ي پدر و جنين کرانبستگدلبررسي  شدهليتعدي پدر و جنين وجود ندارد. يکي از ابزارهاي موجود نسخه بستگدلو ابزار زيادي جهت سنجش  اندقرارگرفته

ي بستگدل پرسشنامه فارسي نسخه استانداردسازي و ترجمه باهدف مطالعه اين لذا .شودينم يافت منابع اطالعاتي در فارسي نسخه پايايي و روايي اما ؛استويور 
  انجام شد. هياروم شهرپدر و جنين کرانلي و ويور در 

 فارسي تهيه نهايي نسخه و ترجمه مرحله ۳ طي اکتشافي مطالعه يک بستگي پدر و جنين کرانلي و ويور دردلسنجش  پرسشنامه اصلي نسخه: کار مواد و روش

اي، گيري خوشهنمونه روش فارسي، به نسخه پايايي تعيين جهت شد. استفاده کاپا توافق ضريب از و کارشناسان نظرات از محتوايي و صوري روايي بررسي جهت شد.
 کرونباخ و آلفاي spss 16افزار آماري بر اساس نرم آمدهدستبه هايداده درنهايت شد. انجام هانمونه در آزمون باز – آزمون و شدند فرزند انتخاب پدر در انتظار ۱۰۰

  .گرفت قرار آماري وتحليلتجزيه اکتشافي مورد تحليل روش و ايخوشه درون همبستگي شاخص و
درون  همبستگي شاخص با پايايي مقادير آمد. دست به ۸۷۴/۰تا  ۷۶۸/۰بين  کرونباخ آلفاي از استفاده با پرسشنامه انهگپنج هايحيطه دروني نتايج: سازگاري

 بود. مطلوب اسپيرمن همبستگي ضريب اساس بر حيطه بين پنج همبستگي بود. ۷۷۷/۰تا  ۶۲۳/۰ بين ايخوشه

 برخوردار مناسبي پايايي و روايي از مختلف پنج حيطه در و آيتم ۲۴ جنين کرانلي و ويور با ي پدر وبستگدل پرسشنامه فارسي شدهترجمه نسخهي: ريگجهينت

  .دارد کاربرد بهداشتي و درماني مراکز کليه در ي پدر و جنينبستگدل ارزشيابي و ارزيابي جهت ابزاري عنوانبه و است
 روايي و پايايي -استانداردسازي پرسشنامه–پدر و جنين  بستگيپرسشنامه دل: هادواژهيکل

  
  ۷۲۵-۷۳۲ ، ص۱۴۰۰ آذر، ۱۴۶ درپي، پينهمشماره ، دهمنوزمجله پرستاري و مامايي، دوره 

  
  ٠٩٣٧٤٧٧٠٥٨٧ تلفن: مامايي، و پرستاري دانشکده اروميه، پزشکي علوم دانشگاه، اروميه: آدرس مکاتبه

Email: nadiahajirahimi@yahoo.com 

 
  مقدمه
 ياهيعنوان پابهکه احساس عشق و محبت  توانميرا  يبستگدل

 از يکي يبستگه دلي. نظر)۱(ف کرد يتعر، شوديت شناخته مياز هو
و  ين فرديدرک روابط ب يبراي، مفهوم يهاچهارچوبن يدتريمف

ن را موضوع يا، )۱۹۶۹( ٤يبار بالب نيلاو .)۲(است  يجانيمات هيتنظ
 يالبمطرح نمود. ب ين کودک و مراقبان اصلين ارتباط بييتب يرا برا

 يريگشکل يبرا يانهيزموجود ، عت انسان رايطب يمؤلفه اساس

                                                             
 دانشگاه علوم پزشکي اروميه، اروميه، ايراني، گروه روانپزشکي، ار روانپزشکياستاد ١
  دکتري بهداشت باروري، دانشکده پرستاري و مامايي، دانشگاه علوم پزشکي اروميه، اروميه، ايران ٢
 نويسنده مسئول)( کارشناسي ارشد مشاوره در مامايي، دانشکده پرستاري و مامايي، دانشگاه علوم پزشکي اروميه، اروميه، ايران ٣

4 John Bowlby 
5 cranley 

واژه  ي. در بررس)۴, ۳( دانديگر ميبا افراد دي، ميصم يوندهايپ
 يدبررسمورکودک به والد را  يبستگشتر مطالعات دليبي، بستگدل

 يبه بررس، مطالعات يبرخ، رياخ يهااند اما در سالقرار داده
 ازنظرن يبه جن يبستگدل .)۵(اند والد به کودک پرداخته يبستگدل

 ونديدهنده تعامل و پکه نشان است ير شدن در اعماليدرگ ٥يکرانل
ن به يدوال يبستگدل يهارفتار يامده است. کرانلين ايبه دنبا فرزند 

را به پنج  هاآنقرار داده و  يموردبررسن را از ابعاد گوناگون يجن
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 رحيمي حاجي ناديا، پورربيعي سهيال، حقيقي منير ماه
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ز يتما -۲، نيتعامل با جن -۱: م نموده است که شامليتقس رگروهيز
، نيخاص به جن يهايژگياختصاص دادن و -۳، نين خود و جنيب

الح ن که در اصطيالت خود به نفع جنياز تما يده گرفتن برخيدان -۴
ن ي. ا)۶( يوالدرش نقش يپذ-۵، شوديم دهي) نامي(خود قربان

 يتگبست دليفياز ک اندعبارتدارد که  يدو بعد تجرب يبستگدل
) و ميکنيمن صحبت و فکر يدرباره جن کهيهنگام ي(تجربه احساس

 ين براين به جنيوالد يبستگ. دل)۷(ن يدغدغه تعامل با جن شدت
 ينقش پدر ازجمله ينقش والدتوسعه  رشد و، درک روند شروع

، از سن اندعبارت يبستگمؤثر در دل يهافاکتور .)۸(د است يمف
 ييرفتارها ي. کرانل)۹( مانيتعداد زا و ت نوزاديجنس، ت والديجنس
ن يجن لمس کردن ن ويکردن جن صدا، نيبا جن صحبت کردن مانند
 ياز رفتارها يبخش، ن رايجهت احساس حرکات جن شکم ياز رو

شتر توجه خود يب، ها محققان. در طول سال)۱۰(داند يم يبستگدل
ن يمادر و جن يبستگمختلف دل يهاجنبه يرا به مادران و بررس

ن يلاو يبرا يشدند. کرانليمعطوف ساخته و پدران مورد غفلت واقع م
 ين را طراحيمادر و جن يبستگپرسشنامه دل ۱۹۸۱بار در سال 

ن در مطالعات يمادر و جن يبستگجش دلنمود که جهت سن
 ين کسي) اول۱۹۸۵( ١گرفت. کاندون يمورداستفاده قرار م يمتعدد

احساس و رفتارشان در ، بافکرن در رابطه ين زوجيبود که مطالعه ب
 داد. باگذشت زمان و انجام يبستگدلرا توسط ابزار  نيرابطه با جن

 يتن حيپدر به جن يبستگوجود دل يشرفت مطالعات در راستايپ
با اقتباس از فرم  ۱۹۹۳ور در سال يو و يکرانل، در زمان قبل از تولد

ارها رفت يابين را باهدف ارزيپدر و جن يبستگپرسشنامه دلي، مادر
 با ن ساختند.يپدربا جن يبستگو احساسات و باورها در مورد دل

 ،وريو و ين کرانليپدر و جن يبستگدل سنجش ابزار اينکه به توجه
 نسخه تاکنون يول بوده ايدن در زبان چندين پايا در و روا يابزار

 دييتأن پرسشنامه را مورد يا يپاياي و ييروا که ياشدهترجمه يفارس
لذا  .شودينم يافت ياطالعات يهابانک در ه نشده ويته، قرار دهد

 پرسشنامه يفارس نسخه ياستانداردساز و ترجمه باهدف مطالعه اين

 انجام هياروم شهر ور دريو و ين کرانليپدر و جن يبستگدل سنجش

  .شد
  

  هامواد و روش
 يبستگدلپرسشنامه  شدهليتعدور نسخه يو و يپرسشنامه کرانل

ن يز بيتما -۲، نيطه تعامل با جنيکه در پنج ح استن يمادر و جن
ات ينسبت دادن خصوص -۴ي، رش نقش پدريپذ -۳، نيخود و جن

ن را يپدر با جن يبستگدلي، ازخودگذشتگ -۵ن و يخاص به جن

                                                             
1 Condon 
2 Coordinator 

 ياکتشاف مطالعه در يک پرسشنامه اين ياصل نسخه دهد.ينشان م
روش  از با استفاده اول مرحله در .شد ترجمه مرحله ۳ يط

Backward-Forward)زبان از، مجرب يايران مترجم دو ) توسط 

 مسلط دياسات از نفر ۵ دوم در مرحله .شد ترجمه يفارس به يسيانگل

 ازنظر را موجود ترجمه دو هر، جداگانه صورتبه ابزار اين به

 مطابقتي، تخصص اصطالحات استفاده از، ترجمه وضوح يارهايمع

ي، اصل نسخه در موجود ميمفاه رييتغعدمو  يايران فرهنگ و گويش با
 تا صفر اسيمق در نمره ۱۰ بيترتنيابه و قراردادند يارزياب مورد

 ۱۰۰ و تيفيک بدترين نشانگر صفر کهنحويبه .آمد دست به ۱۰۰

 يهانهيگز که شد خواسته آنان از نيهمچن .بود يعال تيفيک نشانگر
 از استفاده با مرحله اين در .نمايند شنهاديپ فيموارد ضع يبرا بهتر

 راهنما دياسات ديتائ با يفارس ينهاي شيپ نسخه، توافق کاپا ضريب

ترجمه  نسخه اينکه از نانياطم حصول يبرا سوم مرحله در .شد هيته
 Backروش  به .دارد تطابق ياصل نسخه با آمدهدستبه

translation)نسخه از که يديگر يسيانگل زبان مترجم ) توسط 
 يسيبه انگل يفارس شدهترجمه نسخه مجدداً، نداشت ياطالع ياصل

 عنوانبهيک نفر  درنهايت و شد؛ مقايسه ياصل نسخه با و شد ترجمه
 اساس بر و موجود يهانسخه دادن قرار هم کنار با ٢کنندههماهنگ

 .نمود يگردآور را ينهاي يترجمه فارس نسخه، کاپا توافق ضريب
 ليتحل (construct validity) روش از يساختار يرواي نييتع جهت

پژوهش با کد اخالق  يآمار جامعه .شد استفاده ياکتشاف يعامل
(IR.UMSU.REC.13977112) پدران در انتظار  يتمام شامل

صد نفر بود.  شدهانتخابتعداد پدران  .ه بودياروم شهر در فرزند اول
 هيه مراکز جامع سالمت ارومياز کل ياخوشه صورتبه يريگنمونه
و  يبه سه سطح اقتصاد يو اجتماع يسطوح اقتصاد ازنظرکه 

 يررسب؛ صورت گرفت. اندشدهميتقسن ييو پا متوسط، باال ياجتماع
 پس مجدداً و انجام هانمونه از نفر ۱۰۰ در آزمون باز -آزمون يپاياي

 تيقابل آزمون يبرا و شد تکرار همان افراد يماه بر رو ۱ گذشت از
 .شد استفاده کرونباخ يآلفا ضريب از پرسشنامه ٣يپاياي يا اعتماد

 SPSS16 يآمار افزارنرم اساس بر آمدهدستبه يهاداده درنهايت
 .گرفت قرار يآمار ليوتحلهيتجز مورد

 
  هاافتهي

پدران  ين سنيانگيکه م داد نشان پژوهش اين يهاداده
الت پدران يدرصد سطح تحص ۸/۴بود.  ۲۰/۲۹ ± ۷۶/۴کننده شرکت

بودند.  نينشاجارهاز پدران  درصد ۶/۳۹آزاد و  شغل درصد ۵۱، پلميد
دگاه پدر ياز د موردمطالعهت يدر جمع هايبارداردرصد  ۲/۷۹

3 Reliability 

 [
 D

O
I:

 1
0.

52
54

7/
un

m
f.

19
.9

.7
25

 ]
 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 u

nm
f.

um
su

.a
c.

ir
 o

n 
20

23
-0

5-
24

 ]
 

                               2 / 8

http://dx.doi.org/10.52547/unmf.19.9.725
https://unmf.umsu.ac.ir/article-1-4304-fa.html


 ويور و کرانلي جنين و پدر بستگيدل پرسشنامه فارسي نسخه استانداردسازي و ترجمه
 

  ماماییمجله پرستاري و     1400، آذر 146، پی در پی نهم، شماره نوزدهمدوره  727

درصد  ۴۱,۷ها پسر بودند. نيدرصد جن ۳/۵۶بود و  شدهيزيربرنامه
ت يزان رضايت نداشتند. در مورد مين رضايت جنيپدران از جنس

گزارش  يراض يليدرصد خ ۴۹، خود ييت زناشويپدر از وضع يکنون
که در مطالعه شرکت  يعالوه متوسط سن همسران پدرانبه کردند.
 هاهفته آن برحسب ين سن بارداريانگيم، ۴۰/۲۵±۳۱/۵ کردند

و تعداد سقط  ۱۸/۱±۵۰/۰ يتعداد حاملگ، ۸۵/۲±۸۶/۲۷
  بود. ۵۰/۰±۱۸/۰

 از استفاده با پرسشنامه گانهپنج يهاطهيح ١يدرون يسازگار

 محاسبه آزمون باز – آزمون ازاتينتايج امت اساس بر و کرونباخ يآلفا

ي، پاياي يبررس جهت .است مشاهدهقابل ۱در جدول شماره  که شد
 در پرسشنامه طهيح از پنجيامت اريمع انحراف و نيانگيم مقايسه

 مقادير و شد محاسبه کنندگانشرکت در بعد ماه ۱ و مطالعه شروع

 مشخصات .شد برآورد ياخوشه درون يشاخص همبستگ با يپاياي

 ۲ جدول در کيتفک به پرسشنامه اين طهيح چهار يازهايتوزيع امت
  .است آمده

و  پرسشنامه هايينهگز تعامل و بنديطبقه هنحو يبررس يبرا
 روش از، چهارگانه يمجزا يهاعامل صورتي، بهساختار يرواي

 يهامؤلفهي، آمار روش اين در .شد استفاده ياکتشاف يعامل ليتحل
 پديدار )کننديم نييتب که واريانس از ينسبت بيترت به ( عامل ياصل

بات يترک ياصل يهامؤلفه اينکه خالصه حي). توض۳جدول ( شونديم
 مقدار، روش اين در .هستند يواقع نمرات از متعامد همبسته نا يخط

 مجذورات مجموع از که مؤلفه هر وسيلهبه شده نييتب واريانس

 نييتع جهت .)۱۱( گردديم نييتعشود، يم محاسبه يعامل يبارها
 شد. استفاده رمنياسپ يهمبستگ ضريب از هايطهح نيب يهمبستگ

 بخشرضايت)۱۲( ۴/۰ يرمن باالياسپ يهمبستگ ضريب کهطوريبه

 مطابق، طهيح پنج نيب ياساس همبستگ اين شد؛ بر يتلق مطلوب و

  .شد برآورد مطلوب، ۴ جدول
  

  سنجش زمان کيتفک به پرسشنامه طهيح پنج کرونباخ يآلفا و اريمع انحراف و نيانگيم: )۱( جدول

  هاحيطه
  

  ماه بعد ۱  شروع مطالعه
  آلفاي کرونباخ p عدد

  انحراف معيار±  ميانگين  انحراف معيار±  ميانگين

۴۹/۳± ۸۵/۰  ۱تعامل با جنين*  ۸۶/۰ ±۹۰/۳  p˂ ۰۰۱/۰  ۰,۸۲۵ 
۸۶/۳± ۸۴/۰  ۲تمايز بين خود و جنين*  ۸۲/۰ ±۱۴/۴  p˂ ۰۰۱/۰  ۰,۸۷۴ 

نسبت دادن خصوصياتي خاص به 
  ۳جنين*

۸۰/۰ ±۸۷/۳  ۷۹/۰ ±۱۶/۴  p˂ ۰۰۱/۰  ۰,۸۶۳ 

۵۸/۳± ۶۶/۰  ۴ازخودگذشتگي*  ۶۵/۰ ±۱۷/۴  p˂ ۰۰۱/۰  ۰,۸۰۷ 
۷۵/۳± ۹۸/۰  ۵پذيرش نقش والدي*  ۹۱/۰ ±۰۵/۴  p˂ ۰۰۱/۰  ۰,۷۶۸ 

1. Interaction with fetus 2. The distinction between themselves and fetus 3. The attribution of characteristics to fetus 4. 

Self-sacrifice 5. Acceptance of parental role 
  

  سنجش زمان کيتفک به پرسشنامه طهيح پنج ياخوشه درون يهمبستگ ضريب و اريمع انحراف و نيانگيم: )۲( جدول

  هاحيطه
  ماه بعد ۱  شروع مطالعه

 p عدد
  ايهمبستگي درون خوشه

ICC* انحراف معيار±  ميانگين  
انحراف ±  ميانگين

  معيار
۴۹/۳± ۸۵/۰  تعامل با جنين  ۸۶/۰ ±۹۰/۳  p˂ ۰۰۱/۰  ۰,۷۰۱ 

۸۶/۳± ۸۴/۰  و جنينتمايز بين خود   ۸۲/۰ ±۱۴/۴  p˂ ۰۰۱/۰  ۰,۷۷۷ 
۸۷/۳± ۸۰/۰  نسبت دادن خصوصياتي خاص به جنين  ۷۹/۰ ±۱۶/۴  p˂ ۰۰۱/۰  ۰,۷۵۹ 

۵۸/۳± ۶۶/۰  ازخودگذشتگي  ۶۵/۰ ±۱۷/۴  p˂ ۰۰۱/۰  ۰,۶۷۷ 
۷۵/۳± ۹۸/۰  پذيرش نقش والدي  ۹۱/۰ ±۰۵/۴  p˂ ۰۰۱/۰  ۰,۶۲۳ 

 *ICC: Interclass correlation 

                                                             
1 Internal Consistency 
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 شدهاستخراج چهارگانه يهامؤلفه ازاتيامت نيانگيم و کرونباخ يآلفا، شده نييتب واريانس درصد، ويژه يهاارزشي، عامل يبارها: )۳جدول (

  پرسشنامه از
همبستگي   هاعامل  سؤاالت

 A B C D  کلي*

  .۶۶۰ .۲۷۰ .۱۹۷ .۱۸۸ .۷۳۵ 

 ۷۶۹. ۰۲۰.- ۱۷۵. ۳۷۵. ۷۱۶. .کنميمصحبت  امنشدهمن با فرزند متولد  -۱ 

 ۷۵۴. ۲۲۰. ۳۵۵. ۲۸۳. ۶۲۴. را دارد. شيهايسختکنم بارداري ارزش من احساس مي -۲

 ۷۷۴. ۰۸۷. ۰۷۷. ۲۶۳. ۷۹۰. .برميممن از تماشاي حرکات بچه در شکم همسرم لذت  -۳

 ۷۷۱. ۰۸۴. ۴۳۲. ۲۰۵. ۷۰۲. .کنميممن خود را در حال غذا دادن به فرزندم تصور  -۴

 ۶۶۰. ۰۵۵.- ۱۹۸. ۰۴۵. ۷۸۳. منتظرم که نوزاد متولد شود تا ببينم او چه شکلي است. صبرانهيبمن  -۵

 ۷۱۰. ۱۹۶. ۰۱۹.- ۵۶۶. ۵۶۱. يا وروجک و...).، مانند کوچولوام (کردهيک اسم خودماني انتخاب ، من براي نوزاد -۶

 ۲۳۰. ۱۷۴. ۴۴۶.- ۰۵۲. ۴۰۹. !داردبدانم آيا کودک در شکم مادرش جاي کافي  است که سؤالبراي من جاي  -۷

 ۶۸۸. ۱۹۶. ۱۸۹. ۴۴۹. ۵۳۷. .کنميممن خودم را در حال مراقبت از نوزاد تصور  -۸

حدس بزنم چه ويژگي (کودک  توانميم باًيتقرحرکت بچه در شکم مادرش  زانياز ممن  - ۹
 و...) دارد. پرتحرکآرام يا 

.۱۱۵ .۹۳۱ .۱۸۷ .۰۱۹ .۵۲۴ 

 ۵۸۲. ۰۰۴. ۷۹۵. ۱۸۶. ۳۷۴. .امکردهمن اسمي را براي دخترم انتخاب  -۱۰

 ۷۸۴. ۱۰۴. ۱۱۸. ۳۷۷. ۷۳۶.  .امکردهمن اسمي را براي پسرم انتخاب  -۱۱

کارهايي که ، همسرم کمک کند سالمتبهکارهايي را انجام بدهم تا  کنميممن تالش  -۱۲
  .دادمينمدر زمان غير بارداري او انجام 

.۶۴۳ .۴۲۹ .۰۶۱ .۲۹۳ .۷۶۱ 

فرزندمان در درون شکم مادرش صداها را  ايآ، که بدانم است سؤالبراي من جاي  -۱۳
  ؟شنوديم

.۳۳۷ .۲۸۶ .۸۰۲ .۰۴۰ .۶۰۳ 

و يا چيزي را  کنديممن مشتاقم بدانم که آيا فرزندمان درون شکم مادرش فکر  -۱۴
 کند؟احساس مي

.۴۷۴ .۵۷۸ .۱۲۰ .۱۸۶ .۶۸۵ 

تا گوشت و سبزيجات مصرف کند تا مطمئن شوم که  کنميممن همسرم را تشويق  -۱۵
 دارد. سالمي هيتغذ فرزندمان

.۷۹۱ .۰۵۳ .۲۱۶ .۲۷۱ .۷۶۹ 

وقت خوردن غذا را به مادرش ، خواهديمکردن  که نوزاد با حرکت رسديمبه نظر  -۱۶
 يادآوري کند.

.۷۳۹ .۲۱۲ .۴۱۴ .۱۰۲ .۸۰۶ 

 ۶۷۲. ۰۴۸.- ۳۱۴. ۱۵۹. ۷۰۰. باعث شود او حرکت کند. تا کنمشکم همسرم فرزندم را لمس مياز روي  من -۱۷

 ۶۹۱. ۵۸۷. ۱۱۸. ۱۱۸. ۶۱۴.  منتظرم تا فرزندم متولد شود تا او را در آغوش بگيرم. صبرانهيب -۱۸

 ۴۶۹. ۷۳۵. ۰۱۳.- ۱۸۸. ۳۰۷. کنم تا تصور کنم که فرزندم شبيه چه کسي خواهد بود.من تالش مي -۱۹

 تا کودک کنمشکم همسرم را لمس مي، کندحرکت مي ازحدشيبمن زماني که نوزاد  – ۲۰
 آرام شود.

.۳۹۵ -.۰۱۳ -.۰۰۴ -.۶۶۰ .۱۲۴ 

 ۵۴۶. ۲۶۴. ۵۷۴. ۱۰۵. ۳۸۵. متوجه سکسکه کودک در شکم مادرش بشوم. توانميممن  -۲۱

 ۶۲۰. ۵۲۳. ۱۳۴. ۰۷۶. ۵۶۶. است. نديناخوشاکه تغييرات بدن همسرم در طول بارداري  کنميممن احساس  -۲۲

کنم که به خاطر سالمتي فرزندمان بعضي کارها را انجام من همسرم را تشويق مي -۲۳
 بدهد.

.۱۱۹ .۹۳۸ .۱۸۰ .۰۷۱ .۵۴۲ 

حرکت  کنم او راگيرم و سعي ميکودکم را از روي شکم همسرم بين دستانم مي من -۲۴
  بدهم و با او بازي کنم.

.۶۶۰ .۲۷۰ .۱۹۷ .۱۸۸ .۷۳۵ 

* Item- Total correlation 
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 يکديگر با پرسشنامه چهارگانه يهاطهيح يهمبستگ ماتريس :)۴جدول (

  
تعامل با 

  جنين
تمايز بين خود و 

  جنين

نسبت دادن 
خصوصياتي خاص 

  به جنين
  پذيرش نقش والدي  ازخودگذشتگي

          ۱  تعامل با جنين
        ۱  ۰,۸۱۴  تمايز بين خود و جنين

      ۱  ۰,۹۱۱  ۰,۸۳۴  نسبت دادن خصوصياتي خاص به جنين
    ۱  ۰,۷۹۱  ۰,۷۷۸  ۰,۷۷۶  ازخودگذشتگي

  ۱  ۰,۶۳۷  ۰,۶۹۲  ۰,۶۵۴  ۰,۷۵۱  پذيرش نقش والدي
  

  
  گيريبحث و نتيجه

 و ترجمه باهدف يشناختروش يک بررسين مطالعه يا
پدر و  يبستگدل سنجش پرسشنامه ينسخه فارس ياستانداردساز

 يبستگنامه دل. پرسشاست هياروم شهر در، وريو و ين کرانليجن
 يابيارزباهدف  وريو و يتوسط کرانل ۱۹۸۳ن در سال يپدر و جن

ن با يپدر و جن يبستگرفتارها و احساسات و باورها در مورد دل
 يو سپس رو يطراحي، مادر يبستگنامه دلاقتباس از فرم پرسش

سنجش  يابزارها ازجملهامتحان شد و ي، و سوئد ييکايمردان آمر
 ۲۴ يپرسشنامه داران ي. ا)۱۴, ۱۳( استن يو جن پدر يبستگدل

 يانهيگز ۵ كرتيل صورتبه سؤاالت به ييگوعبارت است. پاسخ
) ۴( يبل –) ۳( ستمينمطمئن  –) ۲( ريخ–) ۱( ريخ قطعاً صورتبه
 معکوس است. يگذارنمره ۲۲ سؤالو در مورد  است) ۵( يبل قطعاً –

 يبستگدل انگرينماباالتر  نمره و ۱۲۰ تا ۲۴نمرات  يمحدوده کل
شده ليرگروه تشکيز ن پرسشنامه از پنجين است. ايپدر به جن شتريب

دادن  نسبت، نيجن و خود نيز بيتما، نيجن تعامل با: که شامل است
رش نقش يو پذ است يازخودگذشتگ، نيجن به خاص ياتيخصوص

  .)۱۵(باشد يم يوالد
شامل  كه، )۲۳، ۲۰، ۱۷، ۷، ۱(سؤاالت  نيطه تعامل با جنيح

  باشد.يم و غيره او براي قصه و شعر خواندن، جنين با كردن صحبت
شامل ، )۱۹، ۱۸، ۸، ۴سؤاالت ( يرش نقش والديطه پذيح 

وزاد ن يو رفتار يريتصو يهايژگيتجسم مراقبت از کودک و تجسم و
  باشد.يم

شامل ، )۱۳، ۱۰، ۵، ۳سؤاالت ( نيجن و خود نيز بيطه تمايح
 ن در داخليحرکت جن ين و تماشايجن يک نام مناسب برايانتخاب 

  باشد.يشکم مادر م
، ۹، ۶سؤاالت ( نيجن به خاص ياتيدادن خصوص طه نسبتيح 

که چه شد ياندين ميطه پدر به جنين حيدر ا، )۲۴، ۱۶، ۱۴، ۱۲

                                                             
1 couvade 

ن يا جنيآ، درون رحم مادر چگونه است يايدن، دارد ياتيخصوص
  کند؟يفکر م يزينکه به چيا ايتواند صداها را بشنود و يم

شامل ، )۲۲، ۲۱، ۱۵، ۱۱، ۲(سؤاالت  يطه ازخودگذشتگيح
 يراتييها و تغيبا تمام سخت يت از بارداريمراقبت از همسر و رضا

  .)۱۷, ۱۶(به وجود آورده است  يو يکه در زندگ
به  يبستگپرسشنامه سنجش دل يکه استانداردسازييازآنجا

در  بوده و يمربوط به نسخه مادرشتر يمختلف ب ين در کشورهايجن
صورت مستقل کمتر به يشده است و نسخه پدرزنان انجام

 يل عاملين مطالعه با روش تحليقرارگرفته است در ا يموردبررس
  ق سؤاالت در پدران پرداخته شد.يدق يبه بررس ياکتشاف

نظري نمره كل هر عامل بايد همبستگي معناداري با  ازلحاظ
شته باشد. بررسي اين شرايط از طريق ماتريس نمره كل آزمون دا

. اگر رديگيمبا يكديگر و نمره كل آزمون صورت  هاعاملهمبستگي 
همبستگي معناداري نداشته باشد به اين ، عامل با نمره كل آزمون

معني است كه سهمي در ايجاد واريانس آزمون ندارد. به همين جهت 
هرچه همبستگي عامل  عامل مناسبي تشخيص داده شود. تواندينم

آن اين مفهوم است كه  دهندهنشان، با نمره كل آزمون باالتر باشد
ن يدر ا. )۱۸( در ايجاد واريانس آزمون سهم به سزايي داردعامل 

و سؤاالت  يرش نقش پدريطه پذيکه مربوط به ح ۱۹مطالعه سؤال 
ب يضر نيباشند کمترين ميطه تعامل با جنيکه مرتبط با ح ۲۰و  ۷

ز همانند مادرها در طول ياند. پدران نرا به دست آورده يهمبستگ
وم سندر( کاليولوژيزيفي، شناخترات روانييدچار تغ يدوران باردار

ش يزول و افزاي(کاهش تستسترون و کورت ي) و هورمون١ديکوو
هم ، ن معناست که پدرهاين بدي. ا)۲۰, ۱۹( شونديول) مياستراد

خواهند شد.  يرش نقش پدريآماده پذ يو هم جسم يازلحاظ روح
 جيتدردوران گذار خود را شروع و به يهر مردي، د خبر باردارييبا تأ

از  ت کرده تا بتوانديک پدر قبول مسئوليد معادل يرد که بايپذيم
که سبب تفاوت مردان  يزياما چ ت کند؛يهمسر و فرزند خود حما
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د باشيم يف هر فرد از نقش پدريتعر، شوديم ينقش پدر يفايدر ا
است که مرد در آن رشد  يديف مطابق فرهنگ و عقاين تعريکه ا

 يهاطهيح در ترکم نمرات كسب داليل احتمالي از افته است. يكيي
و تعامل با  يرش نقش پدريپذ باشد که تواند اينيم مورداشاره

 عنوانبه براي پدر جنين كه افتديم اتفاق تريشب زماني، نيجن

 ديگر باشد. از شنيدن و توانايي تفكر قوه داراي، مستقل موجودي

 يا و نيجن به زدن آسيب از پدر ترس ممكن است، احتمالي عوامل

 .)۲۲, ۲۱( رفتارها باشد اين انجام از او خجالت و شرم برخي موارد در
شتر يباهدف شناخت ب يامطالعه ۱۹۸۸مرکر و همکاران در سال 

ور يو و يو از پرسشنامه کرانل ين طراحيمادر و پدر با جن يبستگدل
 يله کرانيه توصدر عمل ب هاا کردند. آنياستفاده کرده و آن را روا و پا

است از بدن همسرم زشت شده است را حذف  که عبارت ۲۲سؤال 
 يرانين سؤال جهت تطابق بافرهنگ ايعه ان مطالي. در ا)۲۳(کردند 

رات بدن همسرم در طول ييکه تغ کنميممن احساس ، صورتبه
ت. داش يخوب يکه همبستگ ده شديپرس، است نديناخوشا يباردار
در مورد  يح مختصريالزم است توض ۲۱ن در مورد سؤال يهمچن

پدر داده  يآن برا يدارين درون شکم مادر و تظاهرات ديسکسه جن
  شود.

 کاپا توافق ضريب احتساب که با داد حاضر نشان مطالعه نتايج

 دست به يمطلوب يصور يرواي، مجرب کارشناسان از نفر ۵ نيب در

 پرسشنامه گانهپنج يهاطهيح يدرون يسازگار نيهمچن .آمد خواهد

 زين ۸۷۴/۰تا حداکثر  ۷۶۸/۰کرونباخ حداقل  يآلفا از استفاده با
 درون يهمبستگ شاخص مناسب است. يمحتواي يرواي انگريب

 از پرسشنامه ترجمه که داد نشان ۷۷۷/۰تا  ۶۲۳/۰ن يب ياخوشه

 زين باال رمنياسپ يهمبستگ ضريب برخوردار است و يمناسب يپاياي
 درون يهمبستگ از پرسشنامه گانهپنج يهاطهيکه ح داد نشان

ج يبا نتا راستاهمج يبرخوردارند. نتا يمطلوب و مناسب ياطهيح
 ييايان بار پياول يبرا هاآن، باشديور ميو و يتوسط کرانل منتشرشده

  .)۱۰(کردند  ديتائ ۰,۸۶ب آلفا يابزار را با ضر
دهندهنشان، شدهيطراح پرسشنامه کرونباخ يآلفا بيضرا

 ينسخه فارس ييايپا که است ابزار عبارات مناسب يدرون يهمسان
با  شدهيپرسشنامه طراح ييايد. پاينمايد ميرا تائ PFA٢پرسشنامه

 آمدهدستبه جيکه نتا رفت قرار يموردبررس زين مجدد وه آزمونيش

 پرسشنامه يثبات باال، ک ماهيفاصله  به آزمون ياجرا بار دو از

  .دهديم نشان را مذکور
 :ن موارد اشاره کرديتوان به اين پرسشنامه ميا يهايژگياز و 

نامه عبارات پرسشر است. اکثر يپذامکان يسادگکاربرد پرسشنامه به
ل ين به دليباشد. همچنيپدران ملموس م يفهم و براقابل، ساده

 اعم از بهبود ييايمزا ين دارايپدران با جن يبستگنکه دليا
 يدر دوران کودک يو رفتار يمشکالت احساسکاهش و  يبستگدل

بعد  يافسردگ کاهش، روان مادر و پدرسالمت ، )۲۴( )يسالگ ۵/۳(
 و ياهيت تغذيحما، ش سالمت خانوادهيافزا، هر دو والد يمان برايزا
توان يباشد؛ مي) ميبستگاز ابعاد دل يکي( ينقش پدر مؤثر يفايا

د يپدرانه را سنج يبستگزان نمره دليقبل از تولد م يهادر مراقبت
 از يبرخ که الزم است نکته نيا الزم را ارائه داد. ذکر يهاو آموزش

 تيمحدود با ج راينتا يريپذميتعم، حاضر پژوهش يهاتيمحدود
گذار رين تأثيپدر و جن يبستگبر دل ياريعوامل بس .کنديم مواجه

 ييامرده ز، سازه در پدران باتجربه سقط ييشود روايه مياست و توص
  ز انجام شود.يپرخطر در همسر ن يهايا بارداري

قدرداني و تشکر
و  دياسات يتمام از که داننديم الزم خود بر پژوهش اين مجريان

نموده  ياريق را يگروه تحق که هياروم يپزشک علوم دانشگاه پزشکان
ه کارکنان مراکز يگذاشتند؛ و کل ارياخت در را شانيبهاو وقت گران

 تشکر کننده در پژوهش تقديره و پدران شرکتيجامع سالمت اروم

  .مانه نماينديصم

منافع تعارض
گونه چيه که ندينمايم تصريح مقاله نويسندگان لهيوسنيبد

 .ندارد وجود حاضر پژوهش خصوص در يمنافع تضاد
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Abstract 
Background & Aims: Accepting the paternal role is one of the most complex psychological processes 
that requires numerous personal and family changes. However, there is no comprehensive definition for 
this challenging transition period, and family background has the greatest impact on accepting paternal 
identity and playing the role of father. Over the years, researchers have focused more on mothers and 
examining the various aspects of motherhood and how it is played. They are neglected and there are not 
many tools to measure paternal fetal attachment. One of the tools available is a modified version of 
Cranley and Weaver paternal fetal attachment, but the Persian version is not valid and reliable in 
information sources. Therefore, this study was conducted to translate and standardize the Persian version 
of the Cranley and Weaver paternal fetal attachment questionnaire in Urmia. 
Materials & Methods: The original version of the measure of paternal fetal attachment in a cross-
sectional study was translated in three stages. A final version in Persian was provided. Experts' opinions 
and the Kappa agreement coefficient were used to examine the face and content validity. To determine 
the reliability of the Persian version, by random sampling, 100fathers were selected and a test-retest was 
administered. Finally, the data were analyzed using SPSS 16 software, Cronbach's alpha, intracluster 
correlation coefficient, and multi factors analysis. 
Results: The internal consistency of the five domains of the questionnaire obtained using 
Cronbach's alpha was between 0.768 and 0.874. The reliability values were within the cluster 
correlationindex between 0.623 and 0.777. The correlation between the five domains was favorable on 
the basis of Spearman correlation coefficient. 
Conclusion: The Persian version of the measure of process of Cranley and Weaver paternal fetal 
attachment with 24 items and in five different areas has a good validity and reliability as a tool for 
evaluating the paternal attachment in all health care centers. 
Keywords: paternal fetal Attachment Questionnaire, Translation and validation 
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