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 يدهچک

 يسازنهيبه الزمه ايجاد، دارد. بررسي نگرش افراد مرتبط با يک حرفه هاآن ياحرفههويت  يريگشکلنقش مهمي در ، درسي دانشجويان منابع: هدف و زمينهپيش
ر مبيشتر از منابع مختص مامايي در ا يمندبهرهمدرسين مامايي در راستاي  نگرشتعيين  .باشديمدر آموزش و بهبود در عملکرد افراد مشغول خدمت در آن 

 مامايي است. يهانامهدرسلذا هدف اين پژوهش طراحي و بررسي پايايي و روايي پرسشنامه نگرش ماماها نسبت به ، اهميت فراواني داردآموزش مامايي 

ه ر مبناي کسب نمريک مطالعه تحليلي است. جهت تعيين روايي محتوا از روش جدول الوشي استفاده گرديد. پذيرش عبارات ب، مطالعه حاضر: مواد و روش کار
نفر از اساتيد مامايي تکميل و  ۳۰توسط پرسشنامه ، براي شاخص روايي محتوايي انجام شد. براي بررسي پايايي ۷۹/۰براي نسبت روايي محتوايي و  ۶۲/۰حداقل 

  .انجام شد. ۱۷نسخه  SPSS افزارنرممحاسبه گرديد. محاسبات با  ۷۵/۰سپس پايايي به روش آلفاي کرونباخ و معيار پذيرش 
متوسط مقدار نسبت روايي  بود حذف شدند. ۶۲/۰از  ترکماينکه نسبت روايي محتوايي  ليبه دلعبارت تعيين گرديد. سه عبارت  ۱۷ هامصاحبهبر اساس : هاافتهي

  به دست آمد. ۸۹/۰بود. ضريب آلفاي کرونباخ  ۸۳/۰، محتوايي براي عبارات باقيمانده
 ،مدرسين ازجملهمختلف مامايي  يهاگروهنگرش  توانديمابزاري پايا و روا است و ، مامايي يهانامهدرسپرسشنامه نگرش ماماها در مورد : گيرينتيجهبحث و 

  مامايي بسنجد. يهانامهدرسمامايي را نسبت به  آموختگاندانشدانشجويان و 
 مامايي يهانامهدرس، ماماها، نگرش: هادواژهيکل

  
 ۳۲-۴۰ص، ۱۳۹۸ دينفرور، ۱۱۴درپي پي، اولشماره ، هفدهمدوره ، رستاري و مامايي اروميهمجله دانشکده پ

  
  ٠٩١٢٤٩٦٢٤٤٣تهران، تلفن:  يتهران، دانشگاه علوم پزشک: آدرس مکاتبه

Email: kharaghanimw@gmail.com 

  
  مقدمه

تا بعد از ، ماماها نقش مهمي در ارائه خدمت از ابتداي بارداري
در تعريف  .)۱( زايمان و مراقبت از مادر و نوزاد تازه متولد شده دارند

 )ICM(١ ماماها الملليبين از ماما که توسط کنفدراسيون الملليبين
ي و تواناي گرفتهبرعهدهمسئوليت زايمان را  توانديمماما ، مطرح شد

قاء ارت، مراقبت از نوزاد را داشته باشد که شامل اقدامات پيشگيرانه
 باشديممادر و نوزاد  يعيرطبيغو تشخيص موارد  زايمان طبيعي

، به زنان هامراقبتالزمه ارائه بهترين ، در تمامي مراکز دنيا. )۲(
ي کافي برخورداري ماماها از دانش عميق و وسيع و قابليت مهارت

مطرح کرده است که ، ماماها الملليبينکنفدراسيون  .)۳(است 

                                                             
  ، ايرانتهران، تهران يار دانشگاه علوم پزشکيو استاد يبهداشت بارور يدکتر ١
  ويسنده مسئول)ن( ،، ايرانتهران، تهران يدانشگاه علوم پزشک ييارشد ماما يدانشجو ٢
  ، ايرانتهران، تهران يار دانشگاه علوم پزشکيو استاد يآموزش پزشک يدکتر ٣
  ، ايرانتهران، ت مدرسيو استاد دانشگاه ترب يستيآمار ز يدکتر ٤

1International Confederation of Midwives 

نوزادان  مورددانش و درک درستي در رابطه با موارد زير در  هاماما
رايط ش، ارزشيابي شرايط نوزاد تازه به دنيا آمده: ندينمايمکسب را 

مزاياي ، نيازهاي پايه نوزاد، تطابق نوزاد با زندگي خارج رحمي
و ابزار تعيين سن  هاروش، مختلف گرم کردن نوزاد يهاروش

نوزادان با وزن پايين تولد يافته و نيازهاي  يهايژگيو، حاملگي نوزاد
الگوي رشد طبيعي در ، نوزاد سالميک  يهايژگيو، هاآنخاص 

متفاوت خاص در  يهاافتهي، الگوي رشد نوزاد سالم، نوزادان نارس
عناصر و اجزاي ارتقاي سالمت و پيشگيري از بيماري ، نوزاد طبيعي

نيازهاي ، ضروري در مراقبت روزانه يهامراقبتدر نوزادان شامل 
پايان دوره  خطرات و منافع آن از ابتداي کودکي تا، يسازمنيا
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ول اص، سنتي يا فرهنگي مربوط به نگهداري نوزاد يهاروش، کودکي
 يهانشانهعالئم و ، براي کودکان ياهيتغذ يهانهيگزتغذيه نوزاد و 
  .)۴( خاص در نوزاد

به دانشجويان ، ياحرفه يهامشخصه عنوانبهآموزش موارد فوق 
آموزش مامايي در  يزيربرنامهين وظايف مسئولين ترمهممامايي از 

دانشجويان رشته مامايي نيازمند کسب  .)۵( باشديمهر کشور 
نحوه . )۶( باشنديمخود  ياحرفهمهارت و صالحيت در عملکرد 

نقش بسزايي در توانمند ساختن ، صحيح و کاربردي صورتبهآموزش 
  .)۷( مامايي هدفمند دارد يهامراقبتدانشجويان در ارائه 

منابع درسي دانشجويان نقش مهمي در يادگيري وظايف 
. در ارتباط با درس نوزادان دانشجويان )۱( آنان دارد ياحرفه

 رفرنس اصلي در عنوانبهکتاب نوزادان نلسون ، کارشناسي مامايي
. همچنين کتاب نلسون معرفي شده است هاآنکوريکلوم آموزشي 

رفرنس معرفي شده براي درس نوزادان در آزمون ورودي تحصيالت 
تکميلي کارشناسي به کارشناسي ارشد مامايي از طرف وزارت 

متخصصين ، . مخاطب اصلي کتاب نلسون)۸( باشديمبهداشت 
نوزادان هستند و اين کتاب از منابع درسي پزشکان متخصص نوزادان 

مطالعه کتب درسي متخصصين که  رسديم. به نظر )۹( است
ويان مامايي و ماماها مفيد خواهند بود اما براي دانشج، نوزادان

 ،مامايي شوند. زيرا در کتب مامايي يهارفرنسجايگزين  توانندينم
 دهشاشاره هاآنبه  ترکممباحثي وجود دارد که در کتب متخصصين 

 ،است. از طرف ديگر دانستن تمام مباحث کتب متخصصين نوزادان
ت. يکي از امتيازات عمده براي دانشجويان مامايي و ماماها الزم نيس

کتب مامايي در مقايسه با کتب تخصصي نوزادان اين است که 
يک ماماي  عنوانبهکه  ديگويمبه دانشجوي مامايي  وضوحبه

او  ياحرفه يهاتيمحدودچه وظايفي به عهده دارد و  ياحرفه
مطالعه کتب  درواقع. دهديمچيست و او را از سردرگمي نجات 

کليه اطالعاتي را که يک ماما  تنهانه، حرفه ماماييمرجع مخصوص 
شنا آ ياحرفهبلکه او را با وظايف  دهديمدر اختيار او قرار  بايد بداند

 در کتب، در انجام معاينه فيزيکي نوزاد مثالعنوانبه .)۹( سازديم
شده  قائلافتراق ، ماما و پزشک يهاتيمسئولبين  يروشنبه، مامايي

رد عملک يگذارهيپامناسب براي  يهارفرنساستفاده از  درواقع .است
  .)۱( مامايي حياتي است
مناسب نيازمند آن است که نيروهاي  يوربهرهدستيابي به 

دانش و مهارت ، در طول دوران آموزش حداکثر کارايي شدهتيترب
فاصله دانش نظري . )۱۰( الزم را براي حرفه آينده خود کسب نمايند

بين آنچه  خوانيهمنا عنوانبه توانديمباليني  يهامراقبتبا 
 ندکنيمو با آنچه در بالين تجربه  اندآموختهدانشجويان در کالس 

که  گردديم. وجود فاصله تئوري تا عمل سبب )۱۱(تعريف شود 
وجود بين انتظارات و تعارضات م جهيدرنت، کارتازهدانشجوي 

نتواند به شکل مناسبي خود را با شرايط ، محيط کار يهاتيواقع
عدم امنيت به سبب ، افسردگي، سازگار کند و احساس ناتواني

 يريگکنارهموجب  تاًينهانداشتن کارايي مناسب در محيط کار کند و 
يک مشکل  عنوانبه. فاصله تئوري تا عمل )۱۲(از حرفه اشاره شود 

 حاضرباليني همواره مطرح بوده است و در حال  يهارشتهاسي در اس
ه کاهش نيافته بلک تنهانهتوافق عمومي بر اين است که اين نقص 

 ييهاآموزش، باليني يهاحرفه. دانشجويان )۱۳( افزايش يافته است
متفاوت  اندآموختهس درس که با آنچه در کال کننديمرا دريافت 

در کارهاي باليني خود دچار اضطراب  هارشتهدانشجويان اين ، است
ر قرا ريتأثرا تحت  هاآنو اين اضطراب عملکرد باليني  گردنديم
موانع  عنوانبهو اين فاصله تئوري تا عمل ساليان سال  دهديم

 يهاحرفه دهندگانآموزش. )۱۱(يادگيري در نظر گرفته شده است 
که با تغيير در آموزش به اين دوگانگي آموزش  اندکردهباليني سعي 

نگرش . )۱۳(درس و تجارب باليني پاسخ دهند  يهاکالستئوري در 
  .)۱۴( کنديمديگر تغيير  يهادورهدر زندگي دانشجويي بيشتر از 

س بر اسا، در بعد نظري، بازنگري محتواي آموزشي رشته مامايي
ICM  برنامه ريزان آموزشي  .)۱۵( باشديميکي از ضروريات موجود

بايد بکوشند تا با مساعد کردن زمينه براي استفاده بهينه از منابع 
شرايطي را فراهم سازند که دانشجويان بتوانند دانش و ، موجود

 ازآنجاکه. )۱۶(مهارت الزم را براي حرفه آينده خود کسب نمايند 
كه دانشجويان مامايي به ميزان زيادي  انددادهنتايج مطالعات نشان 

 .)۱۷( رنديپذيمتأثير  هاآناز شيوه تدريس مدرسين و انتظارات 
ه ب يمعلمان برا يبرا، جديد يآموزش يهابرنامهبه  ازين نيبنابرا

 ياحرفه شرفتياز پ تيو حما ديجد يهامهارتدست آوردن دانش و 
 .)۱۸( وجود دارد هاآن

اصول کنترل عفونت در مواجه ، بررسي عالئم حياتي مادر و نوزاد
اصول تجويز دارو به نوزاد و ، اصول نيازهاي بهداشتي نوزاد، ا نوزادب

ديگر در  يهامهارتدارويي احتمالي و بسياري از  يهاتيحساس
ان مامايي بد يهاکتابارتباط با مراقبت از نوزاد با علم مامايي که در 

 به آن اشاره شده است ترکمدر کتاب نوزادان نلسون ، شدهپرداخته

پژوهشگران در طول دوران تحصيل در رشته مامايي و تدريس  .)۱۹(
در درس نوزادان ي شاهد وجود مشکالت، به دانشجويان مامايي

 اين درس توسط کهيطوربه. اندبودهدانشجويان کارشناسي مامايي 
متخصصين نوزادان و بر اساس کتاب نلسون (مخاطبين اصلي اين 

 به نظراست.  شدهيمکتاب متخصصين نوزادان هستند) تدريس 
 ياحرفهدانشجويان مامايي مباحث ضروري ، که بدين طريق رسديم

و  رنديگينمرا ياد ، را در ارتباط با مراقبت از نوزاد تازه متولد شده
يک ماماي  عنوانبهي قادر به ايفاي نقش التحصيلفارغپس از 

در ارتباط با نوزادان تازه متولد شده نخواهند بود. لذا  ياحرفه
پژوهشگران با مطالعه وسيع در منابع درسي دانشجويان مامايي 
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و همچنين مطالعات  ICM يهاهيتوصو  افتهيتوسعهکشورهاي 
الزم است در منابع درسي نوزادان  دريافتند که، مرتبط موجود

ر که اين درس ب ايگونهبهدانشجويان مامايي تغييراتي ايجاد شود. 
اساس منابع درسي مامايي به دانشجويان کارشناسي مامايي ارائه 
شود و دانشجويان مامايي در مواجه با يک نوزاد در اتاق زايمان قادر 

قش کنند و حدود ي در نقش يک ماما ايفاي نمؤثر طوربهباشند 
ايشان از وظايفي که بر عهده متخصصين نوزادان  ياحرفهوظايف 

دانشجويان مامايي بايد در طي تحصيل اين و  متمايز گردد، است
الزمه ايجاد تغيير در  کهييازآنجا .را کسب نمايند هايتوانمند

بررسي نگرش افراد مرتبط با آن حرفه شامل ، ياحرفهآموزش 
و دانشجويان آن حرفه  آموختگاندانش، گذاراناستيس، مدرسين

طراحي ابزاري روا و پايا براي تعيين نگرش ماماها در لذا ، باشديم
نظر  مامايي در مراقبت از نوزاد ضروري به يهانامهدرسمورد 

رش که نگ باشديم ايگونهبه، اين پرسشنامه. البته طراحي رسديم
 ازجملهها مامايي در ساير مراقبت يهانامهدرسماماها را نسبت به 

زايمان و غيره را نيز که مربوط به دروس ، دوران بارداري يهامراقبت
  .جدسنيمرا نيز  باشديمتخصصي دانشجويان کارشناسي مامايي 

  
  روش کارو مواد 

طراحي  منظوربهکه  يک مطالعه تحليلي است، مطالعه حاضر
تعيين روايي و پايايي پرسشنامه محقق ساخته تعيين نگرش ماماها 

 به دنبال، پرسشنامهمامايي انجام شد. اين  يهانامهدرسنسبت به 
بررسي اطالعات موجود در ارتباط با منابع درسي دانشجويان مامايي 

 يالمللبينکنفدراسيون  يهاهيتوصو  افتهيتوسعهدر کشورهاي 
ماماها و منابع درسي و مصاحبه با  يهاتيصالحماماها در مورد 

جامعه مدرسين و دانشجويان مامايي و ماماهاي شاغل طراحي شد. 
 يا آموزشي علميهيئتمدرسين مامايي عضو ، ش در اين مطالعهپژوه

ارد در دسترس و صورتبهعلوم پزشکي کشور بودند که  يهادانشگاه
  مطالعه شدند.

سؤال طراحي و نمره هر سؤال بر اساس مقياس  ۱۷با پرسشنامه 
روايي جهت بررسي ) تعيين و نمره دهي شد. ۵تا  ۱ليکرت (
 ۱۲ ي) در اختياردو جلسه پانل تخصص يط( پرسشنامه، ٢محتوايي

سال در دانشکده  ۱۰از  شيب يبا سوابق کار ييماما دينفر از اسات
يي اگر بخواهيم رواقرار گرفته و بررسي شد.  تهران ييو ماما يپرستار

يزان که روايي يک ابزار م مييبگوبايد ، ساده تعريف کنيم صورتبهرا 
 يريگاندازهبا آن چيزي است که از ابزار  يريگاندازهتطابق ابزار 

 يريگاندازهآزموني داراي روايي است که براي  نيبنابرا. روديمانتظار 

                                                             
2 Content –related validity 
3 Lawshe 

درجه در  روايي محتوايي است کافي و مناسب باشد. موردنظرآنچه 
اي بر. باشديم يريگاندازهدر  موردمطالعهنظر گرفتن دامنه پديده 

است  نگرش يريگاندازهجهت  ياپرسشنامهساخت ، مثال اگر هدف
موجود  سؤاالتبدانيم تا چه حد  ميخواهيمدر روايي محتوايي 

  .)۲۰( اين متغير را دارند يريگاندازهتوانايي 
تبديل قضاوت کيفي داوران درباره روايي محتوايي  يهاروشاز 

. استضريب روايي محتوايي ، شهرت دارد ٣شه والجدول به روش که 
روايي محتوايي از تعدادي متخصص موضوع  نسبتبراي محاسبه اين 

آزمون را بررسي کنند و  يهاسؤالتا هر يک از  شوديمخواسته 
تا  شوديماز داوران خواسته ، نظر بدهند. در اين روش هاآندرباره 

ه به س شدهبرگرفتههر سؤال را در رابطه با محتوايي که سؤال از آن 
رد داور قرار دهند. نظر يا "غيرضروري" مو، "مفيد"، شکل "ضروري"

 ودشروايي محتوايي محاسبه مي صورتبهداوران به کمک فرمول زير 
)۲۰(.  

2

2
N

Nn
CVR

e 


  
  
تعداد داوراني که سؤال را ضروري تشخيص : enکه در آن  

. ضريب روايي باشديمتعداد کل داوران  N و دهنديم
 -۱+ تا ۱از  يادامنهبا فرمول باال براي هر سؤال داراي  شدهمحاسبه

. سؤال بيشتر است يباشد رواي تربزرگاست که طبق آن هر چه رقم 
دهنده اين است که نيمي از داوران آن را ضروري ضريب صفر نشان

همه  ازنظراست که حاکي از آن  -۱و ضريب ، انددادهتشخيص 
است و بايد کنار گذاشته شود. حداقل  يرضروريغداوران سؤال 

بر اساس تعداد متخصصيني که سؤاالت را مورد  قبولقابل مقادير
 قبولقابل CVR. حداقل مقدار شوديمتعيين ، انددادهارزيابي قرار 

  .)۲۰(است ۶۲/۰نفر از اعضاي پانل براي هر آيتم  ۱۰براي 
 جامعيت دهندهنشان، (CVI) ٤شاخص روايي محتوايي

ار بزايا ن موآز، لمداي رـجات ـا قابليـيي يروابه ط مربو يهاقضاوت
 CVI ارمقد، نهايي باالتر باشد يياوـيي محتر رواهرچقد ست.انهايي 

 ستدق اين قضيه نيز صاا برعکس کنديمل ـمي ۹۹/۰مت ـه سـب
بودن و اختصاصي ، سه معيار سادگي، CVI. براي بررسي )۲۱(

قسمتي براي هر يک از  ۵مجزا در طيف ليکرتي  صورتبهوضوح 
، غير مرتبط: ١( رديگيمقرار  يموردبررسسؤاالت توسط متخصصان 

: ۴، مرتبط است ولي نياز به بازبيني دارد: ٣، تا حدودي مرتبط: ٢
براي شاخص  قبولقابلحداقل مقدار مرتبط).  کامالً: ۵مرتبط و 

CVI  است و اگر شاخص  ۷۹/۰برابر باCVI ۷۹/۰از  ترکماي گويه 
 .)۲۰(باشد آن گويه بايستي حذف شود 

4 Content Validity Index 
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N
nnCVI rcr   

 نشانگر صفر که باشديم کی تا صفر نیب ديعد ییایپا بیضر
 .دهديم ننشارا  صددر صد ییایپا کی وست اییایپا دجوو معد

 عما پرسشنامههاو  هانموآز ابییشارز ايبر شاخصی ییایپا نیابنابر
 قاتییتحقي پرسشنامههاو  صییتشخو  يغربالگر يهانمواز آز

 نکهآ اول: ستا ردارخو بر خاصی تیهماز ا لیلدو د بهو  باشديم
 نیا که ستايري گ ازهنددر ا فیدتصا يخطا دجواز و حاکی ییایپا

 مرتبط يهارفاکتو، شونده نموآز با مرتبط يهارفاکتو لیالد به خطا
فاکتورهاي مربوط به نمره  نیهمچنآن و ياربرگز طیاشر، آزمون با
 بر نهاآ ثرو ا دهبو فیدتصا خطاها نگونهیا که شونديم دجایا هید

 چنانچه سساا نیا بر .ستا نییشبیپ قابل ریغ نموآز زایمتا يرو
 شیافزا اربزا يتمهایآ ای تالاسؤ ادتعد ایو  ابدی شیافزا نمونه حجم

روايي است شرط الزم براي  ییایپا، دوم. روديم باال ییایپا ابدی
ضمين کننده واقعي پايايي ت درواقع. )۲۲(هرچند شرط کافي نيست

کي است. ي يريگاندازهيک وسيله  عنوانبهو نه تصادفي بودن ابزار 
است.  ٥روش ضريب آلفاي کرونباخ ، پايايي يريگاندازه يهاروشاز 

چند ارزشي باشد  صورتبهاين ضريب در شرايطي که نمرات سؤال 
. در اين پرسنامه از ضريب آلفاي )۲۰(رديگيممورد استفاده قرار 

  ه شد.کرونباخ جهت بررسي پايايي استفاد
  
  هايافته

اينکه  ليبه دلچهار و دوازده ، سؤاالت سه در اين پرسشنامه
با حذف اين سؤاالت  بود حذف شدند. ۶/۰از  ترکم CVRشاخص 

  ).۱(جدول  بود = CVR ۸۳/۰متوسط مقدار  .باقي ماندند تميآ ۱۴
به وسيله تجمع امتيازات موافق براي  CVIبدين منظور امتياز 

بر تعداد کل متخصصان  بودند را کسب کرده ۵ و ۴هر سؤال که رتبه 
  حذف شد. ۱۲که بر اين اساس گويه  .محاسبه شد

  

  
، ١يآزمون ثبات درونجهت تعيين پايايي پرسشنامه با استفاده از 

 ،در قسمت بررسي پايايي ابزارضريب آلفاي کرونباخ محاسبه شد. 
 يهاتيسا که درايميل مدرسين مامايي پرسشنامه از طريق 

نفر از مدرسين مامايي عضو  ۷۵ به، باشديمقابل دسترس  هادانشگاه
در  تصوربهعلوم پزشکي کشور  يهادانشگاهيا آموزشي  علميهيئت

پرسشنامه را تکميل  هاآننفر از  ۳۰ارسال شد و تعداد  دسترس
و ضريب آلفاي کرونباخ محاسبه شد  يآورجمع هادادهسپس کردند. 

بيشتر بود  ۷۵/۰آمده از  دستبهبه دست آمد. مقدار  ۸۹/۰و ميزان 
فصل مشترک مقدار  گرديد و دييتأپايايي پرسشنامه  نيبنابرا
بود که  ۱۲و  ۴، ۳الت حذف سؤا CVR & CVIبراي  قبولقابل

  انجام شد.
  

  گيرينتيجه
هدف اين پژوهش طراحي و بررسي پايايي و روايي پرسشنامه 

مامايي بود. در خصوص  يهانامهدرستعيين نگرش ماماها نسبت به 
مطابق با بسياري از تحقيقات انجام شده از ، روايي پرسشنامه

با  CVIو  CVRروايي محتوايي استفاده و بعد از تعيين  يهاروش
عبارت طراحي شده بر اساس متون  ۱۷از  ۱۲و  ۴، ۳سؤال  ۳حذف 

 دييتأعبارت براي پرسشنامه  ۱۴، انجام شده يهامصاحبهعلمي و 

                                                             
5coefficient alpha 

نفر از مدرسين  ۳۰پرسشنامه توسط ، جهت تعيين پاياييشد. 
 ضريب، مامايي تکميل گرديد و با استفاده از آزمون ثبات دروني

که  به دست آمد ۸۹/۰سبه شد و ميزان آلفاي کرونباخ محا
بود که در حد مطلوب قرار داشت.  هاطهيحدهنده ثبات دروني نشان

سطح پيچيدگي سؤاالت خوب و تعداد بسيار کمي از سؤاالت بدون 
پاسخ بودند که نشانگر سطح خوب پذيرش سؤاالت از طرف مدرسين 

که  ديگرد /. محاسبه۸۹کرونباخ  يآلفا بيدر مطالعه حاضر ضربود. 
 ياپرسشنامهو همکاران که از  يرستم يهاافتهيبا  جينتا نيا

پرستاران و پزشکان استفاده  نيب ياحرفهسنجش ارتباط  منظوربه
و  يکه توسط نجف يامطالعه. در )۲۳( دارد خوانيهم، کرده بودند

) در T- TAQابزار ( ييايو پا ييروا يعنوان بررس تهمکاران تح
 يآلفا ديانجام گرد رانيدر ا يرابطه با سنجش نگرش کار گروه

. در )۲۴( ديمناسب محاسبه گرد ييايپا يدارا ۸/۰خ کرونبا
 يبررس يپرسشنامه برا کي يتحت عنوان طراح گريد يهامطالعه
" که ياحرفه نيب يريادگيسالمت نسبت به  ميت انيدانشجو يآمادگ

 ۱۹ يدرون يهمسان، ديانجام گرد Parsellتوسط پارسل و همکاران 
محاسبه  ۹/۰ ياحرفه نيب يريادگي يبرا يپرسشنامه آمادگ هيگو

 يگري. در ابزار د)۲۵( دارد خوانيهممطالعه ما  جيکه با نتا ديگرد
زار اب ييايو پا ييروا يبررسنجفي و همکاران با عنوان " که توسط

1- Internal Consistency 

CVI = 
 اندداده ۴و  ٣نمره  گویھتعداد متخصصینی کھ بھ 

 تعداد کل متخصصین
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" انجام راني) در اAHPQسالمت ( ميت يحرفها نيسنجش نگرش ب
ا که ب ديمناسب محاسبه گرد ييايپا يدارا ۹۴/۰خ کرونبا يفاآل، شد

  دارد. خوانيهمنتايج مطالعه ما 
با تغيير عبارات مربوط به مراقبت از  توانيم، در اين پرسشنامه

نوزاد به هرگونه مراقبتي که در دروس تخصصي مربوط به دانشجويان 
کارشناسي مامايي موجود است و همچنين تغيير "متخصصين 

نگرش ماماها را نسبت به آن مراقبت ، نوزادان" به "متخصصين زنان"
 ،با تغيير کلمات در متن عبارات مثالعنوانبهخاص نيز سنجيد. 

مامايي در  يهانامهدرسپرسشنامه نگرش ماماها نسبت به  توانيم
گرش نپرسشنامه  نيبنابرادوران بارداري را نيز سنجيد.  يهامراقبت

 توانديمابزاري پايا و روا است و ، مامايي يهانامهدرسماماها در مورد 
 يهانامهدرسي را نسبت به مختلف ماماي يهاگروهنگرش به خوبي 

 اين پرسشنامه براي تعيين نگرش، گردديمپيشنهاد بسنجد.  مامايي

و  آموختگاندانش، دانشجويان، ازجملهمختلف مامايي  يهاگروه
  شاغلين مامايي مورد استفاده قرار گيرد.

  
  تقدير و تشکر

-۳۷۵۵۱اين مطالعه حاصل پايان نامه و طرح مصوب شماره 
 و در کميته اخالق باشديمنشگاه علوم پزشکي تهران دا ۲۸-۰۱-۹۷

دانشگاه علوم  بخشيتوانمشترک دانشکده پرستاري و مامايي و 
 IR.TUMS.FNM.REC.1397.054پزشکي تهران با کد شماره 

قرارگرفته است. بدين وسيله از معاونت پژوهشي و اساتيد  دييتأمورد 
يگر اساتيدي که در محترم مامايي دانشگاه علوم پزشکي تهران و د

تشکر  ،بررسي روايي و پايايي اين پرسشنامه نقش به سزايي داشتند
  .شوديمو قدرداني 
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Original Article 

  مامايي در مراقبت از نوزاد يهانامهدرسپرسشنامه نگرش نسبت به  سؤاالت CVRو  CVIمقادير  :)۱(جدول 

 کامالً  : من معتقدم
مرتبط 

  است

مرتبط 
  است

مرتبط 
است 
ولی 

ضرورتی 
  ندارد

مرتبط 
  نیست

 کامالً
مرتبط 
  نیست

ضروري 
  است

مفید 
است 
ولی 

ضروري 
  نیست

ضروري 
  نیست

CVR  پذیرش/رد CVI  

 از مراقبت به مربوط دانش .1
 در ،بداند باید ماما یک که نوزاد
 موجود مامایی يهانامهدرس
  .است

 9/0  پذیرش 8/0  1    9      1    9

مامایی باید  دانشجویان .2
دانش مراقبت از نوزاد را بطور 
کامل وصرف نظر از اینکه 

باشد را  ياحرفهمربوط به چه 
  یاد بگیرند.

  1  پذیرش  8/0    1  9        1  9

معتقدم در تدریس  من .3
 باید از، محتواي تئوري نوزادان

کتب مامایی و متخصصین 
  تواما استفاده کرد.، نوزادان

  1  رد  4/0    3  7          10

مامایی  يهانامهدرس در .4
در مورد ، مربوط به نوزادان

روانی و ، روحی مسائل
اجتماعی در راستاي وظایف 

مداوم  طوربهمامایی  ياحرفه
  .شودیمتاکید 

  1  رد  4/0    3  7          10

 يهانامهدرس در .5
 به مسائل، متخصصین نوزادان

روانی و اجتماعی ، روحی
 ترکممربوط به حرفه مامایی 

  شده است.اشاره 

  1  پذیرش  1      10          10

دانش الزم و  محدوده .6
در کتب ، ضروري براي ماماها

متخصصین نوزادان در نظر 
  .شودینمگرفته 

  1  پذیرش  8/0  1    9          10

 يهانامهدرس محتواي .7 
مبتنی بر نیاز  قاًیدقمامایی 

  ماماها است.

  9/0  پذیرش  8/0  1    9      1    9

 يهانامهدرس مطالعه .8
مامایی در حوزه نوزادان 
موجب آشنایی دانشجویان با 

  .گرددیم شانياحرفههویت 

  9/0  پذیرش  8/0  1    9      1    9

 يهانامهدرس مطالعه .9
مامایی در حوزه نوزادان 

  9/0  پذیرش  8/0  1    9      1    9
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موجب آشنایی دانشجویان با 
  .گرددیم شانياحرفهوظایف 

یک  ياحرفه يهاتیحما .10
ازنوزادان و والدینشان به ماما 

مامایی  يهانامهدرسخوبی در 
  بیان شده است.

  8/0  پذیرش  6/0  1  1  8    1  1    8

با  تواندیمماما  یک .11
مامایی  يهانامهدرسمطالعه 
ضروري از نوزاد  يهامراقبت

  نارس را به خوبی انجام دهد.

  1  پذیرش  8/0    1  9        1  9

متخصصین  يهانامهدرس .12
توانمندسازي نوزادان در 

دانشجویان مامایی در 
بالینی مراقبت از  يهامهارت

  نوزاد کافی نیست.

  7/0  رد  4/0  1  2  7      3    7

صرف از منابع  استفاده .13
دیگر  يکشورهامامایی که در 
تنها موجب ، تدوین شده

  .دشویمبیکاري بیشتر ماماها 

  1 پذیرش  1      10          10

 انگیزه مامایی مدرسین .14
واحد  تدریس براي کافی

بر اساس  نوزادان تئوري
  .ندارند را مامایی يهانامهدرس

  1 پذیرش  8/0    1  9        1  9

 انگیزه مامایی دانشجویان .15
واحد  یادگیري براي کافی

بر اساس  نوزادان تئوري
  .ندارند را مامایی يهانامهدرس

  1 پذیرش  8/0    1  9        1  9

 مهارت مامایی مدرسین .16
واحد  تدریس براي کافی

بر اساس  نوزادان تئوري
  ندارند را مامایی يهانامهدرس

  1 پذیرش  8/0    1  9          10

واحد تئوري  تدریس .17
نوزادان باید توسط متخصصین 
نوزادان و بر اساس 

متخصصین  يهانامهدرس
  نوزادان انجام شود.

  1 پذیرش  1      10          10

 
   

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 u

nm
f.

um
su

.a
c.

ir
 o

n 
20

23
-0

5-
23

 ]
 

                               8 / 9

http://unmf.umsu.ac.ir/article-1-3650-fa.html


 The J Urmia Nurs Midwifery Fac, Vol 17(1), April, 2019 
 

 

  مجله دانشکده پرستاري و مامایی ارومیه    1398، فروردین 114، شماره اول، پی در پی هفدهمدوره  40

Original Article 

DESIGNING OF A MIDWIFERY ATTITUDE QUESTIONNAIRE 
ABOUT MIDWIFERY TEXTBOOKS 

 
Seyyedeh Fatemeh Vasegh Rahimparvar1, Khadijeh Kharaghani*2, Maryam Modarres3, Anoushirvan 
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Abstract 
Background & Aims: Students' curriculum textbooks play an important role in the formation of their 
professional identities and their learning. The study of the attitudes of people associated with a 
profession is necessary to create optimization in education and improve the performance of the 
individuals involved in it. The purpose of this study is to determine the attitude of midwifery in order to 
benefit more from midwifery textbooks in midwifery education. Therefore, the aim of this study is to 
design and assess the reliability and validity of midwifery attitude questionnaire towards midwifery 
lessons. 
Materials & Methods: This is an analytical study. To determine the content validity, the Lavasian table 
method was used. Acceptance of phrases based on the score of at least 0.62 for content validity ratio 
and 0.79 for content validity index. For reliability, the questionnaire was completed by 30 midwifery 
teachers and then reliability was calculated using Cronbach's alpha and acceptance criteria was 0.75. 
The calculations were performed using SPSS software version 17. 
Results: According to interviews, 17 terms were determined. The three words were deleted because the 
content validity ratio was less than 0.62. The average value of the content validity ratio for the remaining 
terms was 0.83. Cronbach's alpha coefficient was 0.89. 
Conclusion: The midwives' attitude about midwifery textbooks is a lasting instrument and can measure 
the attitudes of various midwifery groups such as instructors, students and midwifery graduates to 
midwifery lessons. 
Keywords: Attitude, Midwives, Midwifery lessons 
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