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 پوست 3391

 یهمسرانشان در دوران باردار یتیحما یازهاینگرش و عملکرد پدران در مورد ن ،یآگاه
 ستارزاده لوفرین *, ایک یاوری سایپرگان(: ) سندهینو

 زیتبر یعلوم پزشک دانشگاهسازمان: 
 p_k_hn@yahoo.com پست الکترونیکی:

 
بادلیل نگرانای هاای خااص  چنینهمبدلیل افزایش نیازهای عاطفی زن در دوران بارداری و افزایش احساسات وابستگی در وی و : مقدمه

گوناه تانش و است که حمایت و توجه و محبت همسر در تمام دوران بارداری همراه زن باردار باشد تاا بادین الزم مادر در دوران بارداری،

نوزادی بیشتر  مشارکت پدران در دوران جنینی و  هرچه نه برای رشد و نمو جنین در رحم مادر فراهم شود.اضطراب زن کاهش یابد و زمی

. اساتشدهها قبل از تولد فرزناد ایجااد  تر خواهد بود. پدر شدن یک فرصت است که ماهجسمی و اجتماعی کودک نیز مطلوب رشد باشد،

 شاودمیزهای فیزیولوژیک و روحی زن باردار و وجود مشکالت شایع در این دوران باعث دانش کم مردان در مورد رفتارهای بهداشتی و نیا

وجاود هبسیار مهم در بروز رفتارهای حمایتی مردان در مراقبت زنان باردارشاان با مانعی عالقه مردان به سالمت باروری، وجود باکه حتی 

زناان و ارتقاا ساالمت ماادران اسات.  توانمندساازیبه اهداف توسعه هزاره ساوم مانناد  رسیدن درآید. مشارکت مردان استراتژی مهمی 

خویش و تجارب کاری در فیلدهای مختلف بهداشت باروری بر آن شدند تاا باا اطاالع از وضاعیت  ایحرفهنگارندگان با توجه به وظیفه ی 

آوردن تصویری جاامع و درسات از  به دستدر دوران بارداری با ی نیازهای حمایتی همسرانشان درزمینهآگاهی و نگرش و عملکرد پدران 

 .در راه تشویق مردان برای حمایت از مادری ایمن و رعایت حقوق بشر بردارند گامی وضع موجود،

سانجش  ابازار اسات. گرفتاهانجام ی درمانی شهر تبریزآموزشدر مراکز  ک مطالعه توصیفی و تحلیلی بوده کهی مطالعهاین روش تحقیق: 

نیازهاای حماایتی  درزمیناهبوده و آگاهی و نگرش و عملکارد ماردان  که سه قسمتی استبودهمحقق ساخته با روایی محتوی  نامهپرسش

کسب مشخصات فردی اجتماعی و خانوادگی و حاملگی نمونه  نیز نامهپرسش یک و دهدمیبا بیانیه ای مربوط مورد سنجش قرار  را مادران

 است. قرارگرفته استفاده مورد ها

. همچنین استبودهمراقبتی مادران مانند همراهی به سونو گرافی و...  در نیازهای نتایج حاصل از پژوهش مبین عملکرد پایین پدراننتایج: 

بارداری موید نگرانی های عمده آنان در عدم توجه مادر به ایشان با تولد فرزند اسات در خصاوص میازان آگااهی و  درزمینهمردان  نگرش

 .استشدهدر اصل مقاله به تفضیل بحث  نگرش و عملکرد موارد مربوط به

و  هااآنبه  آموزشهای موثری درگام تواندمی تعیین آگاهی و نگرش و عملکرد مردان در دوران بارداری همسرانشان: گیرینتیجهبحث و 

 .استشدهبهداشتی دوران بارداری زنان را به همراه داشته باشد که در خصوص هر آیتم در متن مقاله بحث  یهامراقبتارتقا 

ینگرش عملکرد باردار - یآگاه -یتیحما ازین کلمات کلیدی:
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