
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 تاثيز مثبت بز پيوند عاطفي مادر و نوساد

  پيًَذ عاطفي ًَساد تا پذر ٍ هادر اس

دٍرُ تارداری آغاس شذُ ٍ تعذ اس چٌذ هاُ 

قي ًگاُ ٍ تواس هستقين الا اٍليي تتاًتظار 

تا ًَساد، قَيتز هي شَد. پيًَذ عاطفي 

هوكي است در تذٍ تَلذ ٍ تا ديذى ًَساد 

اّز شذُ ٍ يا تِ هزٍر سهاى ٍ تعذ اس اًس ظ

  ايجاد شَد. تيشتز تا شيزخَار

 

  ٍ ّزچِ پيًَذ عاطفي تا ًَساد سٍدتز

قَی تز شكل گيزد، هزاقثت اس ًَساد دل 

 .شَدپذيزتز ٍ هطلَب تز هي 
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 هادر گزاهي قذم ًَ رسيذُ هثارک :

 

 یک طي شيزهادر تا تغذيِ شزٍع 

 تزيي حياتي ٍ اٍليي تَلذ، اول ساعت

 شيزخَاراى هيز ٍ هزگ تزای کاّش گام

 .است کَدکاى ٍ

 هادر ًذارد، شيزدّي قصذ هادر حتي اگز 

اوليه پوست به  تماس اس ًَساد تايذ ٍ

 .شًَذ هٌذ تْزُ پوست

 زقزاری تواس پَستي هادر ٍ ًَساد تِ ت

تغذیه انحصاری با شزٍع هَفق 

 .کوك هي کٌذشيزمادر 

 

 پوست با پوست تماس فواید 

 

 ضزتاى ٍ کٌذ هي آرام را شيزخَار ٍ هادر 

تخشذ  هي ثثات را شيزخَار تٌفس ٍ قلة

 .دارد هي ًگِ گزم را ًَساد ٍ

 هادر تيي عاطفي پيًَذ تحكين هَجة ٍ 

 .شَد هي ًَساد

 ِدر تَلذ اس پس کِ شيزخَاراًي گزي 

 گيزًذ،در هي قزار هادر تا پَستي تواس

 اس هادر جذا کِ ًَساداًي هقايسِ تا

 تٌاتزايي. است کوتز شًَذ هي ًگْذاری

 کاّش ًيش هصزف اًزصی ًَساد اضطزاب ٍ

 .ياتذ هي

 

 

 

 پوست با پوست تماس فواید   

 هادر تا ًشديك تواس در کِ ًَسادی 

عالئن  دادى ًشاى هحض تِ تَاًذ هي است،

 ٍ ستاى ٍ دّاى حزکات آهادگي)هثل

 را اٍ ًثايذ اها. توكذ را پستاى هكيذى(

 سَء اثز اٍ تعذی رفتار تز سيزا هجثَرکزد

 .دارد

 تا را شيزخَار رٍدُ کلًَيشاسيَى 

. کٌذ هي فزاّن هادر رٍدُ طثيعي تاکتزی

 کِ است کسي اٍليي هادر کِ تذيي دليل

 يك ًِ ٍ دارد خَد کٌار در را کَدک

 هوكي کِ ديگزی شخص دکتز يا پزستار،

 در آًْا تاکتزيْای کلًَيشاسيَى است سثة

 د.شَ ًَساد
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