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Abstract 
Background and purpose: The midwife's self-efficacy in supporting mothers during labor 

affects the onset of midwifery support in labor and childbirth. To date, there is no appropriate national 

instrument for measuring midwives self-efficacy of labor support in Iran. The present study aimed to 

investigate the factorial structure, validity and reliability of the Persian version of the self-efficacy for 

labor support scale. 

Materials and methods: A methodological study was carried out in which 213 midwives from 

selected hospitals affiliated to Tehran University of Medical Sciences enrolled between January 2017 and 

September 2017. The participants completed a demographic questionnaire and the self-efficacy for labor 

support scale. In order to assess the validity of the instrument, qualitative face and content validity was 

performed. Construct validity was also evaluated using confirmatory factor analysis. Finally, the 

reliability of the scale was studied by Spearman's correlation coefficient and internal consistency. 

Results: The qualitative face and content validity of the Persian version of labor support self-

efficacy scale was confirmed, and a confirmatory factor analysis showed that it was well structured. The 

reliability of the scale using Cronbach's alpha coefficient was 0.93 and the Spearman's coefficient 

correlation was 0.72 indicating a good reliability of the Persian version of the scale. 

Conclusion: The findings showed that the Persian version of the self-efficacy for labor support 

scale has good validity and reliability and could be used as an appropriate instrument for assessing self-

efficacy for labor support by midwives in Iran. 
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  ـدرانــــازنـــی مـکـــــزشــــوم پـــلـــشـــگاه عــه دانـــلــمج
  )107- 115(   1398سال    خرداد   173بیست و نهم   شماره دوره 

  1398، خرداد  173دوره بیست و نهم، شماره                       ی مازندران                                                        مجله دانشگاه علوم پزشک        108

 پژوهشی

کارآمدي ماماها هاي روانسجی نسخه فارسی مقیاس خودویژگی
 براي حمایت از مادران در لیبر

  
   1خدیجه حیدري

    2لیال امیري فراهانی    
    2سیده بتول حسن پور ازغدي   

  3عباس عبادي   
  چکیده

رفتار حمایتی ماما در لیبر و زایمــان اثرگــذار خودکارآمدي ماما براي حمایت از مادر در لیبر بر وقوع  و هدف: سابقه
 رو مطالعــهگیري خودکارآمدي حمایت از مادر در لیبر وجود نــدارد. از ایــننه مقیاس بومی مناسبی براي اندازهاست. متأسفا

  حاضر، به بررسی ساختار عاملی، روایی و پایایی مقیاس خودکارآمدي حمایت از مادر در لیبر پرداخته است.
هاي منتخــب مامــاي شــاغل در بیمارســتان 213وده است کــه روي شناسی بمطالعه حاضر از نوع روش ها:مواد و روش

انجــام  به روش نمونــه گیــري در دســترس 1396تا شهریور سال  1395هاي علوم پزشکی شهر تهران از دي ماه سال دانشگاه
و از ماماها خواسته شد که پرسش نامــه مشخصــات دموگرافیــک و مقیــاس خودکارآمــدي حمایــت از مــادر در لیبــر را  شد

 روایی صوري و محتواي مقیــاس بــه صــورت کیفــی انجــام شــد.گام دوم روایــی ســازهاول براي روایی ابزار،  کنند. گامتکمیل 
)Construct validityانجام شد. در پایــان جهــت تاییــد پایــایی مقیــاس از روش همبســتگی  ) با استفاده از تحلیل عاملی تأییدي

  اسپیرمن و همسانی درونی مقیاس استفاده شد.
 یی صوري و محتواي کیفی مقیاس خودکارآمدي حمایت از مادر در لیبر تأیید شد، هم چنین تحلیل عاملیروا ها:یافته

 منظور تعیین پایایی مقیاس، ضریب آلفاي کرونباخ کل تأییدي نشان داد که نسخه فارسی این مقیاس ساختار مناسبی دارد. به
  دهنده پایایی خوب نسخه فارسی مقیاس بودنده هر دو نشانبود ک 72/0به دست آمد و ضریب همبستگی اسپیرمن نیز  93/0

هاي پژوهش بیانگر این است که نسخه فارسی مقیاس خودکارآمدي حمایت از مادر در لیبر از روایــی و یافته استنتاج:
در لیبــر  عنوان مقیاسی مناسب جهت ارزیابی خودکارآمــدي حمایــت از مــادر توان از آن بهپایایی الزم برخودار است و می

  توسط ماماها در ایران استفاده کرد.
  

  ، مامایی، لیبر، روان سنجی، پرسش نامهخودکارآمدي واژه هاي کلیدي:
  

  مقدمه
ــــــور براســــــاس ــــــناخت يتئ ــــــاع -یش    یاجتم

(Social cognitive theory)  بــه تــوانیمــ رارفتار انسان 
 رفتار، که داد حیتوض متقابل گانه سه تیعل کی صورت

 نیــا يایــزوا از کیــ هــر یطیمح عوامل و يفرد عوامل
  تــوان بــه . از عوامــل فــردي میدهنــدیمــ لیتشــک را مثلــث

  .)1(نگرش، خودکارآمدي، عواطف و احساسات اشاره کرد
  

  E-mail: amirifarahani.l@iums.ac.ir   خ ولی عصر(عج)، خ رشیدیاسمی، دانشکده پرستاري و مامایی دانشگاه علوم پزشکی ایران :تهران -لیال امیري فراهانی مولف مسئول:
مامایی، کمیته تحقیقات دانشجویی. 1 مامایی، دانشگاه علوم پزشکی ایران، تهران، ایران ،دانشجوي کارشناسی ارشد    دانشکده پرستاري و 
مامایی  پرستاري،هاي مراقبتمرکز  استادیار، . 2   و بهداشت باروري، دانشکده پرستاري و مامایی ایران، دانشگاه علوم پزشکی ایران، تهران، ایرانگروه 
 علوم رفتاري، انستیتو سبک زندگی، دانشکده پرستاري، دانشگاه علوم پزشکی بقیه اهللا، تهران، ایران استاد، مرکز تحقیقات. 3
 : 16/11/1397تاریخ تصویب :                 29/8/1397ت اصالحات :تاریخ ارجاع جه            28/7/1397 تاریخ دریافت  

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 jm

um
s.

m
az

um
s.

ac
.ir

 o
n 

20
23

-0
5-

23
 ]

 

                               2 / 9

mailto:amirifarahani.l@iums.ac.ir
https://jmums.mazums.ac.ir/article-1-12683-fa.html


     
  خدیجه حیدري و همکاران     

  109      1398، خرداد  173شماره  مجله دانشگاه علوم پزشکی مازندران                                                                             دوره بیست و نهم،               

 پژوهشی

خودکارآمدي یکی از عوامل فردي است که در کنتــرل 
عبارتی دیگــر، و سازمان دهی رفتار نقش اساسی دارد، به

ــهفــرد  نــانیاطم ــا ب  افکــار، کنتــرل در خــود يهــاییتوان
 در آن زانیــم طــوري کــه بــه هاست؛تیفعال و احساسات

 انجام در مانع ای کننده لیتسه عنوان به تواندیم دفر کی
ــار کیــ ــه رفت ــا در ژهیــو ب . باشــد يفــردنیبــ فیوظ

 مســائل بــا فــرد ییارویــرو در یمهم نقش خودکارآمدي
 . خودکارآمدي یکی از عواملی است که نقشدارد یزندگ

 شــان،اساسی را در موفقیت مــادران بــراي انجــام وظایف
درك درد در طول مکن است طوري که مکند بهایفا می

در  )(perinatal اتــالنچنــین عواقــب دوره پريلیبر و هم
مامــایی مبتنــی بــر  ).2-4(مادران را تحت تأثیر قــرار دهــد
اي شــدن مامــایی، مبتنــی مراقبت و حمایت است و حرفه

 زائــو از تیــحما در ماماهــا خودکارآمــدي نگــرش و بر
 از نشان زائو تیحما از نانیاطم در وقفهیب تالش است و

 خودکارآمديي ماماها دارد، در واقع باال خودکارآمدي
 يســو از یتیحمــا رفتــار کننــدهینــیبشیپ عامل عنوان به

 خودکارآمــدي زانیــم ماماهایی که نیبنابرا .ستا ماماها
باالتري نســبت بــه حمایــت از مــادر در لیبــر دارنــد، ایــن 

رائــه طور مــؤثرتري اها را به دفعات بیش تر و بــهحمایت
ــدمی ــدف  .)5(دهن ــا ه ــده ب ــام ش ــات انج ــان مطالع از می

، در شناسایی عوامل مرتبط با رفتارهــاي حمــایتی ماماهــا
مره رفتــار حمــایتی متوســط اي نشان داده شد که نمطالعه

چنین با نگرش، خودکارآمدي و هم یبوده و ارتباط مثبت
ها اي دیگر، یافتــهدر مطالعه ).5(تجربه کاري داشته است

که بــین نگــرش دانشــجویان پرســتاري بــه  نگر این بودبیا
داري یارائه رفتار مراقبتی با خودکارآمــدي ارتبــاط معنــ

هــا وجود دارد به طوري که باید به وسیله آموزش در آن
 نگرش مثبت نسبت به مراقبت ایجاد کرد تــا خودکارآمــدي

در  .)6(تــري در ارائــه آن بــه بیمــاران داشــته باشــندبــیش
وایی و پایایی مقیاس خودکارآمدي حمایــت ارتباط با ر

انجــام اي توسط طراحــان مقیــاس از مادر در لیبر؛ مطالعه
شد که در آن، روایی مقیاس، براساس روایی صــوري و 

چنــین ضــریب آلفــاي کرونبــاخ و محتوا تأیید شــد. هــم

تعیــین  93/0و  98/0ترتیب ضریب همبستگی پیرسون بــه
 .)7(ورد مطالعــه بــودشده بود که مؤیــد پایــایی مقیــاس مــ

چنین در نسخه ترجمــه شــده مقیــاس خودکارآمــدي هم
براي حمایت از مــادر در لیبــر بــه زبــان ویتنــامی، روایــی 
مقیاس با استفاده روایی محتوایی تأیید شد و پایایی ابزار 

تعیین شده بود  87/0با استفاده از ضریب آلفاي کرونباخ 
کارآمــدي که مؤید پایــایی نســخه ویتنــامی مقیــاس خود

ــود امــا در داخــل کشــور  .)5(حمایــت از مــادر در لیبــر ب
اي تاکنون در این خصوص انجام نشــده گونه مطالعههیچ

 هــايمقیاس وجودکه در هر پژوهشی، جاییاست. از آن
 نتــایج و پایایی روایی از اطمینان براي دقیق گیرياندازه

ـــژوهش، ـــاتی اهمیـــت پ ـــراي  پژوهشـــگران ،دارد حی ب
 جدیــد اينامــهپرســش خــود بایــد یــا هاهادد آوريجمع

 و روایی که خارجی هاينامهپرسش یا از و کنند طراحی
 بررســی .)8(نــدنمای است، استفاده شده تأیید هاآن پایایی

 بــه هــامقیاس تطبیــق فرهنگــی و سنجیروان هايویژگی
ــگران ــک پژوهش ــی کم ــدم ــا کن ــئن ت ــوند مطم ــه ش  ک

ــايمقیاس ــتفاده ه ــورد اس ــ در م ــاوت عجوام ــان متف  هم
 کــرده گیــريانــدازه را هــاآن عالقــه مشابه مــورد مفاهیم
 کســب را قبــول ســنجی قابــلروان اســتانداردهاي ،اســت
 پژوهشــی را هــايیافتــه تفسیر قدرت بنابراین، و اندکرده

هــایی کــه مقیاس این کــهبا توجه به  .)9(دهندمی افزایش
لیبــر موجــود  از مــادر در حمایــت خودکارآمــدي بــراي

هســتند ترجمــه شــده بــه زبــان فارســی و تطــابق یافتــه بــا 
بنــابراین ترجمــه و تعیــین  ،فرهنگ و زبان ایرانی نیســتند

مطــابق یافتــه بــا  مقیــاسها به عنوان یک آن روان سنجی
خــوانی تواند ارزشمند باشد. زیــرا هــمفرهنگ ایرانی می

عــالوه بــر بــه دســت  ،بــا فرهنــگ جامعــه هــدفمقیاس 
تر امکان مقایسه نتایج تر و صحیحعآوردن اطالعات جام

کنــد. از حاصل از پژوهش را با سایر کشورها فراهم مــی
هــاي فرهنگــی در معنــی و سوي دیگــر بــه دلیــل تفــاوت

ها در صورت عدم یکسان بودن معــانی در دو مفهوم واژه
 مقیاساعتبار و پایایی  ،ترجمه شده و نسخه اصلی مقیاس

حیح و تطــابق فرهنگــی ابد؛ لذا ترجمه صینیز کاهش می
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  از مادران  تیحما يماماها برا يخودکارآمد یروانسج
 

  1398، خرداد 173دوره بیست و نهم، شماره  مجله دانشگاه علوم پزشکی مازندران                                                                                      110

از خواهــد شــد.  مقیــاسمنجر به حفــظ روایــی و پایــایی 
حاضر با هدف، ترجمه و بررسی روایــی و  رو مطالعهاین

حمایــت از  خودکارآمــديپایایی نسخه فارســی مقیــاس 
  .ه استمادر در لیبر در ماماها انجام شد

  

  هامواد و روش
است که با هدف شناسی مطالعه حاضر از نوع روش

هاي روان ســنجی نســخه فارســی مقیــاس رسی ویژگیبر
خودکارآمدي حمایت از مــادران در لیبــر توســط ماماهــا 

در  Daviesو  Hodnettانجــام شــد. ایــن مقیــاس توســط 
محــیط پــژوهش ایــن  .)7(طراحی شــده اســت 2002سال 

هاي هاي منتخــب دانشــگاهبیمارستانهاي مطالعه زایشگاه
ي، فیروزگر، لوالگر، اکبرآباد(علوم پزشکی شهر تهران 

رسول اکرم، فیروزآبادي، امام ســجاد شــهریار، حضــرت 
فاطمــه ربــاط کــریم، یافــت آبــاد، آرش، یــاس، بهــارلو، 

  بود.) ضیائیان، مهدیه، امام حسین، شهداي تجریش
کــاري  منظور تعیین نمونه از ماماهایی کــه ســابقه به
  مــاه، عــدم محــدودیت حرکتــی شــناخته شــده،  6بــاالي 

در حــال گذرانــدن  چنــینهــمؤلیت اجرایــی و عــدم مســ
هاي آموزشــی ارتقادهنــده رفتارهــاي حمــایتی لیبــر دوره

ــد، ماننــد کالس ــراي هــاي زایمــان فیزیولوژیــک نبودن ب
 نیــا يریــروش نمونه گشد. شرکت در پژوهش استفاده 

حجــم نمونــه  لیــتــا تکم در دسترسپژوهش به صورت 
تحلیــل عامــل  بــراي، با توجه به این کــه انجام شد یینها

، در ایــن نمونه اســتفاده شــود 200تاییدي حداقل باید از 
  .)10(نمونه استفاده گردید 213پژوهش 

حاضر با تصــویب و تأییدیــه کمیتــه اخــالق  مطالعه
ـــالق: ـــد اخ ـــا ک ـــران (ب ـــکی ای ـــوم پزش ـــگاه عل  دانش

IR.IUMS.REC 1396.30493.لغایــت 1395مــاه  ) از دي 
طــول انجــام تحقیــق،  انجــام شــد و در 1396شهریور ماه 

اهداف پژوهش و محرمانه بودن اطالعات به سمع و نظــر 
ا براي هاز آن نامه کتبیکنندگان رسید و رضایتشرکت

  شرکت در مطالعه گرفته شد.
  در ابتــدا از افــراد مــورد مطالعــه درخواســت شــد تــا 

  

ــه پرســش ــد، در ادام ــل نماین ــک را تکمی ــه دموگرافی نام
ایــت از مــادر در لیبــر در نامــه خودکارآمــدي حمپرسش

مقیاس خودکارآمــدي حمایــت اختیار آنان قرار گرفت. 
یــازده ســوال  بود کــهلیبر شامل چهارده سوال از مادر در 

و  بوداي نمره گذاري شده گزینه 7اول با مقیاس لیکرت 
) بــراي 7، تا خیلی مطمئن=1ها از (خیلی نامطمئن=گزینه

ــدازه ــان ــا ب ــان ماماه ــزان اطمین ــري می ــتفاده از گی راي اس
. در ســه ســوال بــودزنان در لیبــر از هاي حمایت تکنیک

بـــه شـــده بـــود کننـــدگان خواســـته آخـــر از مشـــارکت
  از مــادر  هــاي حمایــتهایشان در انجــام تکنیــکمهارت

ــاس  در ــد. از مقی ــر نمــره دهن ــه 7لیب   اي لیکــرت از گزین
) اســتفاده شــده و 7، تا خیلی توانمند=1(خیلی ناتوانمند=

 98تــرین امتیــاز و بــیش 14ین امتیــاز کســب شــده ترکم
نشان دهنده  مقیاساست. کسب امتیاز باالتر براساس این 

  .)7(باشدر یا باالتر میتخودکارآمدي مثبت
  

  هاآوري دادهروش جمع
نامــه از ابتدا مقیاس اصــلی پــس از کســب رضــایت

بــراي ترجمــه در نظــر گرفتــه شــد. جهــت  مقیاسطراح 
ــاس ــه مقی ــردر م ترجم ــه حاض ــتاندارداز  طالع  روش اس

Backward-Forward translation کلیــه . اســتفاده شــد
هــاي ترجمــه مقیــاس و انطبــاق فرهنگــی آن اعــم از گام

نامه از زبان اصلی به زبان هدف، برگردان ترجمه پرسش
ــلی و  ــان اص ــه زب ــان هــدف ب نســخه ترجمــه شــده از زب

شــد. م نامه و تهیه گــزارش نهــایی انجــااعتباریابی پرسش
جهت ترجمه مقیاس از زبان اصــلی بــه زبــان فارســی، از 

نفر از اساتید آشنا به زبان انگلیســی  2کمک و مساعدت 
که تسلط کامل به هر دو زبان و فــن ترجمــه داشــته و در 

شــد. ترجمــه زمینه متون پزشکی فعالیت داشتند، استفاده 
 نفر دیگر که آشنا به زبــان انگلیســی 2برگشتی نیز با کمک 

بعــد از ترجمــه بازگشــتی، و فارسی هســتند، انجــام شــد. 
 محققین و مترجمین ترجمه برگشتی مقیاس و نســخه اصــلی

آن را با یکدیگر مقایسه کردنــد و اصــالحات جزئــی در 
ترجمه مقیاس به زبان فارســی بــراي درك بهتــر مقیــاس 
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  خدیجه حیدري و همکاران     

  111      1398، خرداد  173شماره  مجله دانشگاه علوم پزشکی مازندران                                                                             دوره بیست و نهم،               

 پژوهشی

با توجه به این که روایی و پایــایی مقیــاس اعمال کردند. 
فرایند ترجمه تحت تاثیر قرار گیرد، ممکن است در طی 

رو بعد از ترجمه مقیاس کلیه مراحــل زیــر جهــت  از این
(روایی صوي کیفی، روایی محتواي کیفــی  تایید روایی

 و پایــایی و روایی سازه از نــوع تحلیــل عــاملی تاییــدي)
  .)11 ،5(مقیاس انجام شد (همسانی درونی و ثبات زمانی)
 رکیبــی از روایــی صــوري،روایی مقیاس با استفاده از ت

مــل تائیــدي روایی محتوا و روایی سازه از نوع تحلیل عا
  مورد بررسی قرار گرفت.

 در مطالعه حاضر، جهت بررسی روایی صــوري کیفــی
نفر (کارشــناس 10 بررسی رويبعد از اتمام ترجمه یک 

از  مقیــاس هايدر ایــن روایــی گویــه شــد.مامایی) انجام 
ت) و ابهــام (احتمــال سطح دشواري (درك عبــاراجهت 

هاي اشتباه از عبارت و یا وجــود نارســایی وجود برداشت
خواسته  کنندگانمشارکت از بررسی شد.معانی کلمات) 

شان بخواننــد و با صداي بلند در دل هاي مقیاسگویه شد
ها وکلمــاتی کــه مشــکل دارنــد و یــا مفهــوم آن را گویه

 شدخواسته ها اعالم کنند. سپس از آن ،شوندمتوجه نمی
بگویند گویه مورد نظر چگونــه نوشــته شــود تــا برایشــان 

 .)12(سپس ویرایش مجدد انجــام شــد قابل درك باشد و
که حــداقل تعــداد ارزیابــان بــر طبــق جــدول ییجااز آن

ــنج نفــر مــی )13( (Lawfhe)الوشــه ــذا پ نفــر  10باشــد، ل
ســازي و از  ابــزارمتخصص مسلط به موضــوع تحقیــق و 

پــژوهش در ایــن  ی دانشگاه کــه ســابقهاعضاء هیئت علم
اختیــار آنــان قــرار  انتخاب و مقیــاس در ،ندشتزمینه را دا

درخواست شــد تــا پــس از مطالعــه دقیــق ها گرفت و از آن

صــورت مبســوط ه اصالحی خود را ب هايدیدگاهمقیاس، 
ها خواســته در این بررسی از آن. )14(و کتبی ارائه نمایند

دســتور زبــان، اســتفاده از  رعایت مقیاس را از جهت شد
مناســب بــراي زمان و  کلمات مناسب، امتیازدهی مناسب

. بــه دنبــال دریافــت نظــرات بررسی کننــدتکمیل مقیاس 
ــا آن . تغییراتــی کــه در مقیــاس اصــالح شــد مقیــاسه

ــت  ــدي حمای ــام خودکارآم ــر انج ــادر در لیب ــداز م در  ش
  .به طور خالصه آورده شده است 1جدول شماره 

که در این مطالعه، هدف تایید روایی  این با توجه به
رو در  مقیاس ترجمــه شــده فارســی بــوده اســت، از ایــن

از نــوع تاییــدي  اياز روایــی ســازه ايبخش روایی سازه
بــا اســتفاده از بــرآورد تحلیل عاملی تائیدي  شد. استفاده

ارائــه مــدل  ایــن کــه یــابیارز يبرای حداقل مربعات وزن
  ، انجــام هســتندشــاهده شــده م يمناســب بــا داده هــا شده
گیــري جهت انجام تحلیل عاملی (روایــی ســازه) نمونــه شد.
ــا  3نفــر ( 213 روي ــه) 10ت از  )15(نفــر بــه ازاي هــر گوی

 براســاس منــابع دیگــر .شــدماماهاي واجد شرایط انجــام 
نمونــه  200بــراي تحلیــل عامــل تاییــدي حــداقل بایــد از 

روابــط بــین در تحلیــل عــاملی تاییــدي  .)10(استفاده شود
گیــري مشــخص هاي پنهان و متغیرهاي قابل انــدازهعامل

داري و شدت این روابــط تعیــین معنیاست و از این طریق 
که  هابرازش و مقادیر قابل قبول آن هايشود. شاخصمی

در این تحلیل مورد استفاده قرار گرفت شامل این مــوارد 
 / of grees deχ2( دوبود: آمــاره نیکــویی بــرازش کــاي

freedom(df)5تر از ) کم ،RMSEA 1 و  08/0 کم تر از
  صـاخـش ،)2GFI( رازشـی بـویـص نیکـن شاخـچنیهم

  
  براساس بررسی روایی محتواي کیفی تغییرات مقیاس خودکارآمدي ماماها براي حمایت مادران در لیبر :1جدول شماره 

  

  آیتم نهایی  نظر نهایی کارشناسان  آیتم اولیه
ها را  اش صحبت کرده و آنهاي زایمانینم درباره تمایالت زائو در زمینه برنامهتوامن می

 اش صحبت کرده و آنهاي زایمانیزائو در زمینه برنامه ترجیحاتتوانم درباره من می  جایگزینی ترجیحات به جاي تمایالت  یادآوري کنم.
  ها را یادآوري کنم.

  جایگزین یا انجام حرکات را به زائو پیشنهاد دهم. هايوضعیتتوانم من می  جایگزینی وضعیت به جاي پوزیشن  .م حرکات را به زائو پیشنهاد دهمهاي جایگزین یا انجاتوانم پوزیشنمن می
  فراهم کنم.را براي زائو  کمردردتسکین  ژهیوهاي توانم روشمن می  هاي ویژههاي خاص با روشجایگزینی روش  هاي خاصی را براي تسکین کمردرد فراهم کنم.توانم روشمن می
  حضور مداوم داشته باشم.در لیبر کنار زائو من می توانم   جمله تبدیل شود به: کنار زائو حضور مداوم داشته باشم  توانم حضور مداوم در کنار زائو حین لیبر داشته باشم.من می
است در طی لیبر رخ  که ممکنانگیز آور و هراسهاي رنجتوانم خودم را با موقعیتمن می
که ممکن است حین لیبر رخ دهد، انگیز آور و هراسزجرهاي توانم با موقعیتمن می  جایگزینی روبرو شوم به جاي تطابق دهم  تطابق دهم.دهد، 

  .روبرو شوم
هاي رنج آور و هراس با موقعیت هاي مقابلهتوانم حمایت عاطفی (حضور، مکانیسممن می

هاي رنج با موقعیت هاي مقابله(حضور، مکانیسم روانی - توانم حمایت عاطفیمن می  روانی- به جاي حمایت عاطفی: حمایت عاطفی  .راهم کنمانگیز) براي زائو ف
  آور و هراس انگیز) براي زائو فراهم کنم.

 
1. Root Mean Square Error of Approximation 
2. Goodness of Fit Index 
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  از مادران  تیحما يماماها برا يخودکارآمد یروانسج
 

  1398، خرداد 173دوره بیست و نهم، شماره  مجله دانشگاه علوم پزشکی مازندران                                                                                      112

 شاخص نیکــویی بــرازش تعــدیل ،)1CFIاي برازش (مقایسه
) و 3NFI)، شــاخص بــرازش نرمــال شــده (2AGFIشده (

، 9/0) بزرگتــر از 4NNFIشاخص بــرازش نرمــال نشــده (
براساس این مدل، بارهاي  .)16(مطلوب در نظر گرفته شد

میزان بار عاملی متوســط  3/0عاملی استاندارد شده باالي 
  .)17(شوندتا قوي در نظر گرفته می
مقیاس خودکارآمدي حمایت از جهت تایید پایایی 

ــر ــانی از رو مــادر در لیب ــات زم ــی و ثب ش همســانی درون
ــی  ــدي اســتفاده شــد. همســانی درون ــاس خودکارآم مقی

   بــا آلفــا کرونبــاخ گــزارش شــد.حمایت از مادر در لیبــر 
7/0 ≥ α  جهت تایید همسانی درونی مقیــاس قابــل قبــول

ات زمــانی مقیــاس از در نظر گرفته شد. جهت بررسی ثبــ
 30بازآزمون اســتفاده گردیــد. حــدود  -رویکرد آزمون 

ــار،  ــابقه ک ــاه س ــش م ــداقل ش ــرایط (ح ــد ش ــا واج   مام
کادر اجرایی (مســؤل بخــش) نباشــد، داراي محــدودیت 
ــر  ــت لیب ــام حمای ــانع انج ــه م ــده ک ــناخته ش ــی ش   حرکت

هــاي دوره شود نباشد و هم چنــین در حــال گذرانــدنمی
رهاي حمایتی از زائــو در لیبــر دهنده رفتا آموزشی ارتقاء

نباشد) به صورت در دسترس انتخاب شدند. پــژوهش بــه 
  مقیــاس خودکارآمــدي حمایــت  دو بــار ،فاصله دو هفته
تــر تکمیل کردند. ضریب اسپیرمن بزرگ از مادر در لیبر

بــه عنــوان نتیجــه رضــایت بخــش در نظــر  7/0و مســاوي 
  .)18(گرفته شد

 SPSSهــاي افزارها از نرمداده براي تجزیه و تحلیل
 LISREL) و IBM© Corp., Armonk, NY, USA( 21نســخه 

)Scientific Software International Inc., 2007 (
هاي آمــاري توصــیفی از استفاده شد و آزمون 8/8نسخه 

ــراه  ــه هم ــار ب ــراف معی ــانگین و انح ــی، می ــل فراوان قبی
  ون، همبســـتگی پیرســـ هـــاي آمـــاري اســـتنباطیآزمون

ــــاخ روي  ــــل عــــاملی و آلفــــاي کرونب   آزمــــون تحلی
دار در معنــی p >05/0 هاتمام تحلیلدر  .ها انجام شدداده

  نظر گرفته شد.
                                                
1. Comparative Fit Index  
2. Adjusted Goodness of Fit Index 
3. Normed Fit Index 
4. Non-Normed Fit Index 

  یافته ها
، در هاي افراد مــورد مطالعــهنتایج حاصل از ویژگی

  ارائه شده است. 2شماره جدول 
  

هــاي فــردي ماماهــاي شــرکت کننــده در ویژگــی : 2جدول شماره 
  )n=213(مطالعه 

  

  نتایج  ویژگی
  تعداد (درصد)

  04/9 ± 64/32  انحراف معیار  ±سن، (میانگین 
  7) 3/3(  کاردانی  سطح تحصالت، تعداد (درصد)

  186) 3/87(  کارشناسی
  20) 4/9(  کارشناسی ارشد

  118) 4/55(  متأهل  وضعیت ازدواج، تعداد (درصد)
  90) 2/42(  مجرد

  5) 4/2(  طالق گرفته و همسر فوت شده
  123 )7/57(  سال 5کم تر از   سابقه کار، تعداد (درصد)

  39 )3/18(  سال 5-10
  12 )7/5(  سال 15- 10
  10 )7/4(  سال 20- 15

  29 )6/13(  سال 20بیش تر از 
  68 )9/31(  خیلی زیاد مندي به شغل، تعداد (درصد)عالقه

  84 )4/39(  زیاد
  49 )23(  متوسط

  5 )4/2(  کم
  7 )3/3(  کم خیلی

  
روایی مقیــاس خودکارآمــدي حمایــت از مــادر در 

چنــین نتــایج لیبر از نظر صوري و محتوا تأییــد شــد، هــم
 حاصل از تحلیل عاملی تأییدي بیانگر تأیید مــدل و بــرازش

مطلــوب آن بــود. بــراي بــرآورد مــدل از روش حــداکثر 
هاي منظور بررسی بــرازش مــدل از شــاخصاحتمال و به 

χ2/df  ،SRMR  ،RMSEA ،GFI ،CFI ،AGFI ،NFI 
اســـتفاده شـــد. در بـــرازش مـــدل هـــر چقـــدر  NNFIو 

تر باشد به یک نزدیک AGFIو  CFI ،GFIهاي شاخص
ــا  1/0( ــري برخــوردار اســت و 1ت ــرازش بهت ) الگــو از ب

ها به نحو بهتــري الگــوي روابــط مفــروض را تأییــد داده
بــه  RMSEAچنین مطلوب آن اســت کــه کنند و هممی
) تا الگــو بــرازش مطلــوبی 0تا  10/0ر نزدیک باشد (صف

نیز هرچه کم تر باشد  χ2/dfداشته باشد. شاخص برازش 
باشد، اگر مجذور خــی دو  5تر از بهتر است و نباید بیش

  دار نباشــد دال بــر بــرازش بســیار از لحــاظ آمــاري معنــی
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هاي جا که این شــاخص در نمونــهمناسب است. اما از آن
آیــد لــذا شــاخص دار به دست مییمعن 100 بزرگ تر از

گــردد. مناسبی براي سنجش برازش مــدل محســوب نمی
هاي برازندگی مدل ارائــه شــده طور کلی همه شاخصبه

از برازش مطلوبی برخودار بود و مدل مفــروض را تأییــد 
ــماره ــدول ش ــد (ج ــان3 کردن ــویر ). هم ــه در تص طور ک

خوبی رها را بــهنشان داده شده است، مدل پارامت 1شماره 
  باشد.برآورد کرده است و قابل قبول می

  
  هاي برازندگی مدل ارائه شده در پژوهششاخص :3جدول شماره 

 

2X df /df2X SRMR RMSEA CFI NFI NNFI GFI AGFI 
85/276 77 6/3 09/0 111/0 97/0 96/0 96/0 84/0 79/0 

  

  ).p >05/0دار بود (ارتباط همه آیتم ها از نظر آماري معنی
 

  
نمودار مسیر براي تحلیل عاملی تأییــدي و ســاختار  :1تصویر شماره 

  عاملی آن
  

منظــور بررســی همســانی ضریب آلفاي کرونباخ بــه 
حمایــت از مــادر در لیبــر  خودکارآمــديدرونی مقیــاس 

محاسبه شد. مقدار ضــریب آلفــاي کرونبــاخ بــراي کــل 
الیی آمد که مقدار قابل قبــول و بــا به دست 93/0مقیاس 

در بررســی  بــازآزمون -آزمــوننتایج  هم چنینباشد. می
ــا اســتفاده از ضــریب همبســتگی  ــات زمــانی مقیــاس ب ثب

  گزارش شد. 72/0پیرسون، 

  بحث
مطابق نتایج، روایی صوري و محتواي کیفی نســخه 

ماماهــا بــراي حمایــت از  خودکارآمــديفارسی مقیــاس 
 مقیاسي اروایی سازه هم چنینمادران در لیبر تأیید شد. 

در رابطه با توسط تحلیل عاملی تأییدي نیز تأیید گردید. 
پایایی مقیاس مورد مطالعه، ضــریب آلفــاي کرونبــاخ  و 

تعیین شده بــود  72/0و  93/0ترتیب همبستگی پیرسون به
، در مطالعــه حاضــر که مؤید پایایی مقیاس مورد بررسی بود.

قیــاس روایی مالکی، به دلیل نبود مقیــاس مشــابه بــراي م
  مایت از مادر در لیبر بررسی نشد.ح خودکارآمدي

سو با نتایج بــه هاي حاصل از مطالعه حاضر، همیافته
که در  طوريدست آمده از مطالعه طراحان مقیاس بود به

مطالعــه طراحــان، روایــی مقیــاس خودکارآمــدي ماماهــا 
براي حمایت از مادران در لیبر براساس روایــی محتــواي 

ــی  ).7(روایــی ســازه تائیــد شــد چنــینکیفــی و هــم روای
محتواي کیفــی توســط پانــل چهــار نفــره متشــکل از ســه 

روایــی پرستار و یک ماماي با تجربه ارزیابی شــد. بــراي 
هاي شناخته شده اســتفاده گردیــد و سازه از روایی گروه
 هــر روز در بخــشپرستارانی که رفت براساس آن انتظار می

تــري بــراي دي بــیشنمــره خودکارآمــ کنندلیبر کار می
حمایت لیبر در مقایسه با پرستارانی که روزانــه در بخــش 

. نتایج روایی سازه بــه نفــع کنند داشته باشندلیبر کار نمی
باال بودن نمره خودکارآمــدي حمایــت مــادر در لیبــر در 
 پرستاران بخش زایمان نسبت به سایر پرســتاران بــود، بــر

بــراي  .گرفــتاین اساس روایی سازه مــورد تائیــد قــرار 
بررسی پایایی مقیاس از روش همسانی درونی و آزمــون 
مجدد استفاده گردید. همسانی درونی از طریــق ضــریب 

و ثبات زمانی با ضریب همبســتگی  98/0آلفاي کرونباخ 
طور کلــی به دست آمد. به 93/0حاصل از آزمون مجدد 

نتایج این محققان بیانگر روایی و پایــایی خــوب مقیــاس 
دي حمایت لیبر در نسخه انگلیسی بود کــه بــا خودکارآم

ــه ــههاي یافت ــت مطالع ــر مطابقــت داش ــی از  ).7(حاض یک
ــا مطالعــه طراحــانتفاوت  هــاي اصــلی مقایســه حاضــر ب

طوري اي بــود بــهزهگیري روایی ســامقیاس، نحوه اندازه
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مقیــاس، توســط اي کــه در مطالعــه حاضــر روایــی ســازه
 یید قرار گرفتــه بــود درتحلیل عاملی تأیید مورد بررسی و تأ

هــاي حالی که در مطالعه طراحان مقیاس از روایی گــروه
چنین روایــی صــوري هم .)7(شناخته شده استفاده گردید

ــرار  کیفــی در مطالعــه طراحــان مقیــاس مــورد بررســی ق
  هــاي مطالعــه حاضــر نگرفته بود که یکی دیگر از تفاوت

در الزم بــه ذکــر اســت  با مطالعــه طراحــان مقیــاس بــود.
مطالعه طراحان ابزار نیز بــه جهــت نبــودن مقیــاس مشــابه 
خودکارآمدي ماماهــا بــراي حمایــت از مــادران در لیبــر 

چنــین هــم ).7(روایی مالکی مورد بررســی قــرار نگرفــت
هدف بررسی عوامل مرتبط با رفتاهاي با اي دیگر مطالعه
اي حمایــت لیبــر در بــین پرســتاران بخــش زایمــان حرفه

جامعــه پــژوهش در ایــن مطالعــه . جــام دادشمال ویتنام ان
پرســتار شــاغل در بخــش زنــان و زایمــان ســه  84شــامل 

ــتان  ــع دربیمارس ــرقیشمال واق ــد. ابــزار  ش ــام بودن ویتن
نســخه ترجمــه  حمایــت لیبــر، گردآوري خودکارآمــدي

 و  Daviesشده ابزار خودکارآمدي طراحی شده توسط 

Hodnettده از آنبود. بدین منظور پژوهشگر براي اســتفا 
را ترجمــه و  به زبان ویتنامی، در سه مرحله پرســش نامــه

بــاز ترجمــه کــرد. ســپس روایــی محتــواي کیفــی نســخه 
ترجمه شده در حــین فرآینــد ترجمــه و بازترجمــه مــورد 
ارزیابی قرار گرفت و اصالحات جزئــی روي آن انجــام 
شد که نتایج بیانگر روایــی نســخه ترجمــه شــده مقیــاس 

ت از مادران در لیبر بود. هــم چنــین خودکارآمدي حمای
منظور بررسی پایایی مقیاس از روش همســانی درونــی به

(آلفــاي کرونبــاخ) و ثبــات زمــانی (ضــبریب همبســتگی 
پیرسون) استفاده کرد کــه مطــابق نتــایج ضــریب آلفــاي 

ــاخ  ــه  93/0و ضــریب همبســتگی پیرســون  98/0کرونب ب
ایــن  )،5(دست آمد که مؤید پایایی مقیــاس مــذکور بــود

ــا یافتــه هاي مطالعــه حاضــر مطابقــت داشــت. در نتــایج ب
مطالعه حاضر روایی محتواي کیفــی مقیــاس تأییــد شــد. 

چنین در مطالعه حاضر روایی مقیاس براساس روایــی هم
اي نیز تأیید شده بود کــه در صوري کیفی و روایی سازه

چنــین هــم .)5(مورد بررسی قرار نگرفته بودتحقیق ویتنام 

اي کرونباخ و ضریب همبســتگی پیرســون در ضریب آلف
بــود کــه بــا  72/0و 93/0برابــر بــا مطالعه حاضر به ترتیب 

ــه ــاس یافت ــودن مقی ــا ب ــر پای ــی ب ــام مبن ــق ویتن هاي تحقی
  خوانی داشت.هم

چــون ســایر مطالعــات با این حال، مطالعه حاضر هم
جملــه، در  بــود مــنهاي داراي نقاط ضعف و محدودیت

هاي ماهــاي شــاغل در بیمارســتانمطالعــه حاضــر فقــط ما
ــگاه ــب دانش ــه در منتخ ــران ک ــکی ته ــوم پزش ــاي عل ه

بیمارستان هاي دولتی بودند مورد مطالعه قــرار گرفتنــد و 
ــتان ــاغل در بیمارس ــاي ش ــر ماماه ــی در نظ هاي خصوص

این مطالعــه فقــط در ســطح شــهر  چنینهم. نشدندگرفته 
دلیــل تهران انجام شد و کل استان تهــران و حومــه را بــه 

 .نشــدرو در نظــر گرفتــه کمبود وقــت و مشــکالت پــیش
ویژگی هاي شود در مطالعات آینده، بنابراین پیشنهاد می

ـــاي  ـــتان ه ـــذکور، در بیمارس ـــاس م ـــایکومتري مقی س
اي جامع و کشــوري و بــراي خصوصی و در یک مطالعه

  هاي مختلف در کشور انجام شود.فرهنگ
سی مقیــاس حاضر، روایی و پایایی نسخه فار مطالعه

حمایت از مادران در لیبر را مورد بررســی  خودکارآمدي
جی نســ بیــانگر خــواص روانها قرار داده بــود کــه یافتــه

مناســب مقیــاس مــذکور بــود، بنــابراین مقیــاس مــذکور 
توانــد در عنوان یک مقیاس قابــل اعتمــاد و معتبــر، میبه

مطالعات بهداشتی آینــده مــورد اســتفاده قــرار بگیــرد. بــا 
به فقدان یک مقیــاس معتبــر و مطــابق بــا فرهنــگ توجه 

ـــاس  ـــابی خـــواص ســـایکومتري مقی ـــا، ارزی کشـــور م
  از مادر در لیبر، مورد نیاز بود.حمایت  خودکارآمدي

  

  سپاسگزاري
ــدین ــه، ب ــپاس و نویســندگان مقال ــب س وســیله مرات

ــوم  ــگاه عل ــات دانش ــه تحقیق ــود را از کمیت ــدردانی خ ق
 هم چنینو معنوي و پزشکی ایران به دلیل حمایت مادي 

هاي منتخــب بیمارســتانهاي ماماهاي شاغل در زایشــگاه
که در این مطالعــه هاي علوم پزشکی شهر تهران دانشگاه

  دارند.مشارکت نمودند، اعالم می
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