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ABSTRACT
Introduction: Proper and adequate physical activity during pregnancy significantly impacts
maternal health and fetal development. Unfortunately, no tools are available to measure the selfefficacy of sports activity in Iranian pregnant women.
Methods: After translating the questionnaire by the forward-backward method, the
quantitative and qualitative face validity and the qualitative and quantitative content validity were
assessed. An exploratory factor analysis approach was used to determine the validity of the
structure. Simultaneous validity of the instrument was also evaluated using the Scherer General
Self-Efficacy Questionnaire. Cronbach's alpha was used to assess the internal stability of the
sports self-efficacy questionnaire, and the ICC was used to assess the reproducibility.
Results: Content validity was performed qualitatively and the corrections mentioned by the
professors were applied, and none of the options were removed in quantitative content validity.
In order to determine the construct validity of the questionnaire, exploratory factor analysis was
performed, and the KMO test value was 0.765. Thus, 37.5% of the variance was explained by
the first factor and 14% by the second factor. The Scherer general self-efficacy correlation
coefficient for pregnant women was 0.446 with P-value <0.001. Cronbach's alpha was 0.76 for
both domains and 0.81 for the whole scale. ICC was also calculated to be 0.99 for the
questionnaire areas and the entire tool.
Conclusion: The Persian version of the questionnaire to assess exercise self-efficacy during
pregnancy has good validity and reliability and can measure exercise self-efficacy during
pregnancy.
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چکیده
مقدمه :فعالیت فیزیکی صحیح و کافی در دوران بارداری بر سلمت مادر و روند رشد جنین تأثیر
بهسزایی دارد .متأسفانه هیچ ابزاری برای سنجش میزان خودکارآمدی فعالیت ورزشی در زنان باردار ایرانی
در دسترس نیست.
روش کار :پس از ترجمۀ پرسشنامه به روش  Forward backwardروایی صوری کمی و کیفی ،روایی
محتوای کیفی و کمی بررسی شد .جهت تعیین روایی سازه ،از رویکرد تحلیل عاملی اکتشافی استفاده شد.
اعتبار همزمان ابزار نیز با استفاده از پرسشنامۀ  17آیتمی خودکارآمدی عمومی شرر سنجیده شد .جهت
ارزیابی ثبات درونی از آلفای کرونباخ و برای بررسی قابلیت تکرار از شاخص ( )ICCاستفاده شد.
یافتهها :در مرحلۀ روایی صوری به روش کمی و کیفی هیچ کدام از گزینهها تغییر نکرده و یا حذف
نشدند .روایی محتوی به روش کیفی انجام و اصلحات ذکرشده توسط اساتید اعمال شد و در روایی محتوای
کمی نیز هیچ کدام از گزینهها حذف نگردید .بهمنظور تعیین روایی سازه ،تحلیل عاملی اکتشافی انجام و
مقدار آزمون  KMOبرابر  0/765به دست آمد % 37/5 .از واریانس توسط عامل نخست و  %14توسط عامل
دوم تبیین گردید .میزان ضریب همبستگی ابزار خودکارآمدی ورزشی در زنان باردار با ابزار خودکارآمدی
عمومی شرر برابر  0/446با  P- value <0/001به دست آمد .ضریب آلفای کرونباخ برای هر دو حیطه برابر با
 0/76و برای کل مقیاس  0/81به دست آمد .همچنین  ICCبرای حیطهها و کل ابزار  0/99محاسبه شد.
نتیجه گیری :نسخۀ فارسی پرسشنامۀ روانسنجیشده برای بررسی خودکارآمدی ورزشی در دوران
بارداری از روایی و پایایی مناسبی برخوردار است.
کلیدواژهها :روانسنجی ،خودکارآمدی ،ورزش ،بارداری

مقدمه
مطالعات متعددی نشان دادهاند که فعالیت جسمانی
متوسط روزانه حداقل به مدت  30دقیقه موجب حفظ و ارتقای
سلمت اسکلتی_ عضلنی ،کاهش خطر بیماریهای قلبی
عروقی ،دیابت ،سرطان کولون و سینه ،تقویت و تعادل عضلنی
و کنترل وزن در بزرگساالن میشود [ .]1افزایش فعالیتهای
بدنی تا حداقل  30دقیقه با شدت متوسط یعنی حداقل  3بار
در هفته از راهبردهای مفید برای پیشگیری از عوامل خطر و
بیماریهای قلبی عروقی و چاقی است که از سوی مجامع
صاحب نظر توصیه میشود [ .]2نتایج بسیاری از تحقیقات
علمی ثابت کرده ورزش منظم بهترین راه پیشگیری و درمان
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در برابر عوارض پیری است و اثرات مطلوبی روی چربی خون
دارد و بهترین کنترلکنندة قند خون است [ .]3ورزش
همچنین با کاهش دادن سطح اضطراب و افسردگی و افزایش
اعتمادبهنفس در بهبود سطح روانشناختی مؤثر است [.]4
نتایج پزوهشهای علمی ثابت کرده که حتی میزان متوسط
ورزش خطر مرگومیر در اثر بیماریهای مزمن قلبی را کاهش
میدهد و مزایای حفاظتی زیادی در مقابل فشار خون ،دیابت
نوع دو ،استئوپروز ،سرطان کولون و چاقی دارد [ .]6 ,5بر
اساس تئوری شناختی اجتماعی خودکارآمدی به میزان باور
فرد به قابلیت خود در سازماندهی و ادارة منابع برای تولید
دورة  29شمارة  – 4پاییز 1400
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دستاوردهای تعیینشده اطلق میگردد [ .]7همچنین
 Banduraخودکارآمدی را احساس شایستگی ،کفایت و قابلیت
کنار آمدن با مسائل مختلف میدانند و بر این عقیده است که
برآورده ساختن و حفظ کردن معیارهای عملکرد ،خودکارآمدی
را باال میبرد و ناکامی در برآورده ساختن و حفظ کردن آنها،
آن را پایین میآورد .افرادی که احساس خودکارآمدی پایینی
دارند ،احساس میکنند که درمانده هستند و نمیتوانند
رویدادهای زندگی خود را کنترل کنند [ .]8سازة خودکارآمدی
از تاثیرگذارترین سازه بر پیشرفتهای ورزشی محسوب
میشود .افراد که خودکارآمدی بیشتری دارند ،اهداف
سختتری را در نظر میگیرند و تلش بیشتری برای دستیابی
به آن اهداف میکنند [ .]9براساس تعریف  Banduraاز
خودکارامدی میتوان خودکارآمدی ورزشی را اعتقاد راسخ فرد
به تواناییهای خود برای سازماندهی و انجام اعمال موردنیاز
برای دستیابی به نتایج مطلوب ورزشی تعریف نمود .خود
کارآمدی یکی از حوزههایی است که در حیطۀ ورزش به خوبی
مورد مطالعه قرارگرفته است [ .]10خودکارآمدی از موضوعات
موردتوجه روانشناسان ورزش است .بسیاری از مربیان و
ورزشکاران در سالهای اخیر به این نتیجه رسیدند که استفاده
از مهارتهای روانی برای رسیدن به اهداف ورزشی ،مناسبتر
است [ .]11خودکارآمدی بر چهار منبع دستاوردهای قبلی،
انتظارات نیابتی ،ترغیب کلمی و اطلعات فیزیولوژیکی و
عاطفی استوار است .خودکارآمدی بهعنوان مکانیزم شناختی
متداول در نظر گرفته شده که بین اطلعات منتخب خود
ارزیابی ،الگوهای افکار و واکنشهای هیجانی ،انگیزش و
رفتارهای بعدی فرد وساطت میکند .این چنین رفتارهای
انگیزشی و الگوهای تفکر بهعنوان عوامل مهم کمککننده در
ورزش هستند [ .]12بنابراین تأثیرات خودکارآمدی بر رفتار
ورزشی در چهار دستۀ کلی بررسی میشود .الف) انتخاب اعمال
و اهداف ب) تلش و مقاومت ج) عملکرد د) الگوهای تفکر و
عکسالعملهای احساسی [ .]13یکی از جمعیتهایی که در
رابطه با خودکارآمدی ورزشی بهندرت مورد تحقیق قرار گرفته
است ،زنان باردار است .درگذشته مادران در طی بارداری به
کاهش فعالیت فیزیکی تشویق میشدند ،اما تحقیقات اخیر
حاکی از آن است که پیروی از یک برنامه ورزشی مناسب با
شدت ملیم جهت زنانی که بارداری سالمی پشت سر
میگذارند ،به ارتقا سلمت مادر کمک میکند و ضرری را
متوجه جنین در حال رشد نمیکند [ .]14اما متأسفانه زنان
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باردار معموالً روش زندگی کمتحرک را انتخاب میکنند [.]15
براساس پیشنهاد کنگرة زنان مامایی آمریکا در صورت نداشتن
ممنوعیت ،زنان باردار میتوانند به مدت  30دقیقه یا بیشتر
در روز با شدت متوسط ،البته نه در همه روزهای هفته در طی
بارداری ورزش کنند .به دلیل نبودن مطالعات کافی در سطح
شدت ورزشهای هوازی ،ورزشهای باشدت باال توصیه
نمیشود [ .]16از آنجا که مفهوم خودکارآمدی وابسته به
فرهنگ است ،ابزار خودکارآمدی ورزشی در بارداری ))ESES
ضرورت ًا برای زنان باردار ایرانی مناسب نبوده و وجود یک ابزار
حساس متناسب با فرهنگ ایرانی بهمنظور ارزیابی خود کارآمدی
ورزشی در زنان بارداراحساس میشود .و همچنین به دلیل
گسترش برنامههای ترویج زایمان طبیعی در ایران و متناسب با
آن ترغیب و تشویق زنان باردار به انجام زایمان به روش
قیزیولوژیک و انجام حرکات ورزشی در طی بارداری بهمنظور
تسهیل در انجام زایمان طبیعی نیاز به و جود ابزار مناسب در
این زمینه وجود دارد .تاکنون بهمنظور ترجمه و اعتباریابی گونۀ
فارسی این ابزار اقدامی صورت نگرفته است؛ در حالی که نسخۀ
فارسی آن میتواند به عنوان ابزاری در جهت توسعه دانش در
ارزیابی خودکارآمدی ورزشی در زنان باردار و ارزشیابی مداخلت
بالینی و نیز سیاستگذاری در زمینۀ خدمات بهداشتی درمانی
از کارایی مناسبی برخوردار باشد .با توجه به اهمیت مراقبت از
زنان باردار و ضرورت فراهم کردن زمینههای فعالیت جسمانی
مناسب برای این افراد نیازبه یک ابزار مناسب جهت اندازهگیری
میزان خودکارآمدی برای شرکت در فعالیتهای ورزشی منظم
بیشازپیش احساس میشود .هدف از این مطالعه بررسی
ویژگیهای روانسنجی نسخۀ فارسی خودکارآمدی ورزشی
) )ESESدر جمعیت زنان باردار است.

روش کار
مطالعۀ حاضر بهمنظور تعیین روانسنجی مقیاس
10گویهای خودکارآمدی ورزشی  ]17[ Blandدر زنان باردار
انجام گردید .این ابزار در یک طیف لیکرتی  4درجهای از کاملً
مخالف تا کاملً موافق نمرهگذاری میشود .جهت انجام
روانسنجی اقدامات زیر انجام شد:
ترجمه
در ابتدا طی مکاتباتی با  Blandطراح مقیاس خودکارآمدی
ورزشی ،نسخۀ اصلی مقیاس خودکارآمدی فعالیت ورزشی
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تهیه گردید .سپس دو تن از افراد مسلط به زبان انگلیسی
بهطور جداگانه و مستقل نسخۀ انگلیسی پرسشنامه را به
فارسی ترجمه کردند و تمام معادلهای فارسی در مورد کلمات
و جملت انگلیسی پرسشنامه ثبت شد .در گام بعدی با
تشکیل  ،Expert panelدو ترجمۀ فارسی پرسشنامه و
معادلهای ثبتشده آنها مورد بررسی و بازبینی قرار گرفت و
در نهایت یک نسخۀ فارسی واحد از پرسشنامه تهیه شد.
سپس دو تن از افراد مسلط به زبان انگلیسی که هیچ اطلعی
از نسخۀ انگلیسی پرسشنامه و نیز تحقیق و مراحل آن
نداشتند ،نسخۀ فارسی واحد بهدستآمده از مرحلۀ قبل را به
روش  Forward backwardبه زبان انگلیسی ترجمه کردند .دو
ترجمه انگلیسی پس از بررسی و اصلحات موردنیاز توسط تیم
پژوهش به یک نسخۀ واحد تبدیل شد .و مورد تأیید نهایی
طراح اصلی این پرسشنامه قرار گرفت.
روایی صوری
برای تعیین روایی صوری از هر دو روش کیفی و کمی
استفاده شد .بدین ترتیب که پرسشنامهها به 15زن باردار
مراجعهکننده به مراکز جامع سلمت همدان ،که به روش
نمونهگیری در دسترس انتخاب شدند داده شد .در روش کیفی
درباره نظرات آنها در مورد سطح دشواری ،میزان تناسب و
ابهام تکتک گویهها سؤال شد .در روش کمی از آنان خواسته
شد تا نظرات خود را درمورد اهمیت هر یک از گویههای
پرسشنامه بیان کنند .سپس امتیاز هرگویه طبق فرمول
مربوطه (نمره تأثیر آیتم= فراوانی (درصد) × اهمیت) محاسبه
شد .در صورتی که امتیاز تأثیر گویهای کمتر از  1/5بود ،گویه
حذف میشد [.]18
روایی محتوا
روایی محتوا به دو روش کیفی و کمی انجام شد.
پرسشنامه توسط  10تن از اعضای هییت علمی دانشگاه علوم
پزشکی همدان بررسی و پس از انجام اصلحات تأیید گردید.
در این مرحله متخصصان پرسشنامه را از نظر معیارهای رعایت
دستور زبان استفاده از واژههای مناسب ضرورت اهمیت و
قرارگیری عبارات در جای خود مورد بررسی قرار دادند .برای
بررسی روایی محتوا به شکل کمی از دو شاخص نسبت روایی
محتوا ) (CVRو شاخص روایی محتوا ) (CVIاستفاده شد.
جهت محاسبۀ  CVRمقیاس موردنظر در اختیار  10نفر از
متخصصین گذاشته شد و از آنها خواسته شد تا نظر خود را
در مورد ضرورت وجود هر آیتم مشخص کنند .سپس  CVRهر
مجله مراقبت پرستاری و مامایی ابنسینا

P≥0/62

آیتم محاسبه شد .در صورتی که نمره بهدستآمده
بود (براساس جدول الوشه برای10متخصص) گویۀ قابلقبول
بوده و در غیر این صورت حذف میگردید [ .]19برای بررسی
 CVIمحتوای اهداف و آیتمها به  10تن از متخصصین داده
شد و از آنها خواسته شد ،با استفاده از لیکرت  4تایی ارتباط
هر یک از گویهها را با اهداف بررسی کنند .در صورتی که نمرة
بهدستآمده کمتر از  0/78بود حذف میگردید [.]20
روایی سازه
تحلیل عاملی اکتشافی برای خلصهسازی دادهها استفاده
میشود و متغیرهایی که با یکدیگر همبستگی دارند ،را
گروهبندی میکند .تحلیل عاملی تأئیدی ،فرضیههایی که در
مورد ساختار متغیرها وجود دارد را آزمون میکند و ممکن
است به دنبال تحلیل عاملی اکتشافی انجام شود [ .]21در
مطالعۀ حاضر برای بررسی روایی سازه از رویکرد تحلیل عاملی
اکتشافی استفاده شد که هدف آن ،اکتشاف الگو یا الگوهایی
در درون دادههای مورد تحلیل است .تعداد نمونه جهت انجام
اعتبار سازه در تحلیل عاملی ،بهازای هر گویه از ابزار 3 ،تا 20
نفر است تا نتایج قابلتعمیم به جامعه باشد [ .]22در این
مطالعه ،پرسشنامه اولیه که روایی صوری و محتوای آن
انجامشده بود ،توسط  100زن بارداری که معیارهای ورود به
مطالعه و تمایل به شرکت در مطالعه داشتند ،تکمیل گردید.
معیارهای ورود به مطالعه شامل هفته  20بارداری به بعد،
تابعیت ایرانی ،داشتن حداقل سواد خواندن و نوشتن ،نداشتن
سابقهی بیماریهای زمینهای (دیابت ،فشارخون و بیماریهای
کلیوی) ،عدم مصرف داروهای خاص ،عدم سابقه نازایی و
سرکلژ و حاملگی خارج رحم ،نداشتن عوارض بارداریهای
قبلی (سقط ،خونریزی ،جفت سرراهی) و معیارهای خروج از
مطالعه شامل وجود هرگونه اشکال یا بیماری خاص در بارداری
فعلی نظیر پره اکلمپسی ،دیابت ،آنمی ،داشتن بارداری پرخطر
و بروز علئم هشداردهنده برای جلوگیری از فعالیت بدنی
شامل خونریزی واژینال ،سرگیجه ،سردرد ،درد قفسه سینه،
ضعف عضلنی ،درد یا تورم ساق پا ،انقباضات زودرس ،کاهش
حرکت جنین ،نشت مایع آمنیوتیک و منع مطلق یا نسبی
انجام ورزش در بارداری بود.
دادهها پس از جمعآوری وارد نرمافزار  SPSSنسخۀ 16
( )SPSS Inc., Chicago, Ill., USAشد و آنالیز انجام شد.
روش استخراج عاملهای اصلی در مرحلۀ اول تحلیل ،با
استفاده از روش چرخش واریماکس و انتخاب تعداد عاملها بر
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پیرسون برای بررسی ارتباط بین پرسشنامه خودکارآمدی
ورزشی در زنان باردار و پرسشنامۀ خودکارآمدی عمومی شررو
همچنین نمرات کل بین دو پرسشنامه محاسبه شد.

اساس ارزش ویژة بزرگتر از  1و نمودار شنریزه صورت گرفت.
در روش نمودار شن ریزه ،تعداد عاملها با استفاده از شیب
نزول تعیین گردید .کفایت نمونهگیری با استفاده از شاخص
( KMO) 1و آزمون بارتلت تعیین شد 0/7 KMO .تا  0/8خوب
و  0/8تا  0/9بزرگ تلقی میشود [ .]23حداقل بار عاملی جهت
استخراج عاملها 0/35 ،در نظر گرفته شد.

یافتهها
نتایج مربوط به هر بخش از مطالعه در زیر توضیح داده
شده است:

پایایی
پایایی ابزار با استفاده از سنجش ثبات درونی و آزمون -بازآزمون
بررسی شد .برای بررسی ثبات درونی ،آلفای کرونباخ محاسبه شد
و میزان باالتر ار  0/7مطلوب در نظر گرفته شد .همچین برای تعیین
تکرارپذیری پرسشنامه از روش شاخص همبستگی درون خوشهای
( )ICCاستفاده شد و پرسشنامه توسط  30زن باردار در دو مرحله
به فاصلۀ  14روز تکمیل گردید و  ICCمحاسبه و مقدار باالتر از 0/6
مناسب در نظر گرفته شد [.]24

روایی صوری
طی بررسی روایی صوری به روش کیفی یافتهها نشان داد
که تمامی گویههای پرسشنامه با هدف اصلی سازهها تناسب
داشتند و از سطح دشواری و ابهام مناسب برخوردار بودند و
بنابراین ،روایی صوری کیفی ابزار تأئید شد .در روایی صوری به
روش کمی هیچ گویهای نمرة کمتر از  1/5به دست نیاورد و از
پرسشنامه حذف نشد.

روایی مالکی

روایی محتوا

در مطالعۀ حاضر پرسشنامه خودکارآمدی عمومی شرر
[ ]25جهت روایی ملکی استفاده شد که نمرهگذاری این
پرسشنامۀ  17آیتمی براساس مقیاس لیکرت  5قسمتی کاملً
مخالف= 1تا کاملً موافق=  5است .به این منظور پرسشنامه
خودکارآمدی ورزشی و پرسشنامه خودکارآمدی عمومی شرر
توسط  100زن باردار تکمیل گردید .سپس ضریب همبستگی

جهت انجام روایی محتوای کیفی نظرات متخصصین طبق
جدول  1اعمال شد .طی بررسی روایی محتوی از نظر مرتبط
بودن گویهها تأیید گردید و هیچ گویهای حذف نشد .بررسی
روایی کمی با استفاده از  CVIو  CVRنیز نشان داد که نمرة
تمامی گویهها بهترتیب باالتر از  0/67و  0/78بود و هیچ گویهای
در این مرحله حذف نشد (جدول .)2

جدول  .1نتایج روایی محتوای کیفی
-

گویه اولیه
من می توانم راه و روش فعال بودن از لحاظ فیزیکی و ورزش کردن را
پیدا کنم.
من می توانم در برخورد با هر مانعی برای فعالیت بدنی یا ورزش کردن
چندین راه حل برای غلبه بر ان پیدا کنم
بعد از مدتی که ورزش کردن را متوقف کردم،برای فعال بودن از لحاظ
فیزیکی و دوباره ورزش کردن،به خودم انگیزه می دهم.

گویه پس از انجام اصالحات
-

من می توانم راه و روش فعالیت کردن و ورزش کردن را پیدا کنم.

-

من می توانم راه های مقابله با موانع ورزش کردن یا فعالیت بدنی را
پیدا کنم
بعد از مدتی که ورزش کردن را متوقف کردم برای دوباره ورزش کردن به
خودم انگیزه می دهم

-

جدول .2نمرات تاثیر آیتم و  CVIو CVR
گویه ها
من می توانم اگر سخت تلش کنم ،بر موانع و مشکلت در رابطه با فعالیت بدنی و ورزش کردن غلبه کنم
من می توانم راه و روش فعالیت کردن و ورزش کردن را پیدا کنم.
من میتوانم به اهداف ورزشی و فعالیت بدنی موردنظرم برسم.
من میتوانم راههای مقابله با موانع ورزش کردن یا فعالیت بدنی را پیدا کنم
من می توانم از لحاظ فیزیکی فعال باشم یا ورزش کنم حتی وقتی خسته هستم
من می توانم از لحاظ فیزیکی فعال باشم یا ورزش کنم حنی وقتی احساس میکنم افسرده هستم
من می توانم از لحاظ فیزیکی فعال باشم یا ورزش کنم حتی بدون حمایت خانواده و دوستانم
Kaiser-Meyer-Olkin

مجله مراقبت پرستاری و مامایی ابنسینا

CVR
1
0/8
1
0/8
0/8
1
1

1
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1
1
1
1
1
1
1
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گویه ها

CVR

CVI

1
1

1
1

1

1

من می توانم از لحاظ فیزیکی فعال باشم یا ورزش کنم حتی بدون کمک درمانگر یا مربی
بعد از مدتی که ورزش کردن را متوقف کردم برای دوباره ورزش کردن به خودم انگیزه میدهم
من می توانم از لحاظ فیزیکی فعال باشم یا ورزش کنم حتی اگر دسترسی به سالن،امکانات ورزشی یا تسهیلت توان بخشی
نداشته باشم
جدول  .3ویژگیهای دموگرافیک ،زمینه ای و مامایی زنان مشارکت کننده در پژوهش
میانگین
27/91
27/57
1/88
1/36
0/73
0/30
0/21
تعداد
7
57
36
17
83
74
26
43
57
14
86

متغیر
سن (سال)
سن بارداری( هفته)
تعداد بارداری
تعداد روزهای ورزش کردن در هفته قبل از بارداری
تعدادساعات ورزش کردن در هرروز قبل از بارداری
تعداد روزهای ورزش کردن در هفته در بارداری فعلی
تعدادساعات ورزش کردن در هرروز در بارداری فعلی
متغیر
سطح تحصیالت
شغل
محل سکونت
انجام ورزش قبل از بارداری
انجام ورزش در بارداری فعلی

روایی سازه
جهت تعیین روایی سازه  100نفر از زنان باردار وارد مطالعه
شدند که در جدول  3ویژگیهای دموگرافیک و زمینهای و
مامایی مربوط به آنها نشان داده شده است.
میانگین سن شرکتکنندگان در این مطالعه 27/91± 5/96
سال با میانگین سن بارداری  27/57 ± 5/01هفته و میانگین
تعداد بارداری  1/88 ± 0/99بوده است .میانگین تعداد روزهای
ورزش کردن در هفتۀ قبل از بارداری  1/36 ±1/85روز بوده و
در بارداری فعلی میانگین تعداد روزهای ورزش کردن±0/82
 0/30با میانگین تعداد ساعات  0/21 ±0/53بوده است .اکثر
افراد دارای تحصیلت دیپلم ( )%57 /00و خانهدار ()%83/00
بودهاند %74/00 .از آنها ساکن شهر بوده و  %57/00در بارداری
فعلی ورزش نمیکردند.

مجله مراقبت پرستاری و مامایی ابنسینا

زیر دیپلم
دیپلم
دانشگاهی
شاغل
خانه دار
شهر
روستا
بلی
خیر
بلی
خیر

انحراف معیار
5/96
5/01
0/99
1/85
0/91
0/82
0/53
درصد
7/00
57/00
36/00
17/00
83/00
74/00
26/200
43/00
57/00
14/00
86/00

بهمنظور تعیین روایی سازه پرسشنامه ،تحلیل عاملی
اکتشافی روی  10عبارت انجام شد .در این رابطه مقدار KMO
برابر  0.765به دست آمد که نشاندهندة کافی بودن حجم نمونه
بود .همچنین نتیجۀ تست کرویت بارتلت برابر معنی دار بود که
بیانگر اجرای قابلقبول تحلیل عاملی با توجه به ماتریس
همبستگی در نمونۀ مورد مطالعه بود (جدول .)4
جدول  .4نتایج آزمون  KMOو تست کرویت بارتلت
معیار کیسر-مایر-الکین برای بررسی کفایت نمونه
آزمون کرویت بارتلت

0/765

مقدار تقریبی کای دو
درجه ازادی

294/665
45

p-value

>0/0001
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جدول  .5واریانس عاملهای ابزار مورد بررسی در تحلیل عاملی اکتشافی
مقادیر ویژه ی اولیه
فاکتورها

مجموع مجذورات بارهای عاملی قبل از دوران
کل

درصد
واریانس

درصد
تجمعی

کل

درصد
واریانس

درصد
تجمعی

1

37.524 37.524 3.752

3.752

37.524

37.524

2.733

27.329

27.329

2

51.544 14.020 1.402

1.402

14.020

51.544

2.421

24.215

51.544

کل

درصد درصد
واریانس تجمعی

مجموع مجذورات بارهای عاملی بعد از دوران

نتایج تحلیل عاملی اکتشافی نشان داد  %37.5از واریانس
توسط عامل نخست و  %14توسط عامل دوم تبیین گردید .در
مجموع این دو عامل  %51/5از واریانس مشترک را تبیین نمودند
(جدول .)5حداقل بار عاملی مورد پذیرش در این مطالعه
0/35در نظر گرفته شد؛ لذا گویۀ  5در هیچ کدام از عاملها قرار
نگرفت .عامل نخست (خودکارآمدی تکلیفی) شامل گویههای 1
تا  4و عامل دوم (خودکارآمدی سازگاری با موقعیت) شامل
گویههای  6تا10بود (جدول .)6نمودار شنریزه نیز انتخاب
دوعامل را تأییدکرد .نتایج جدول زیر مبنی بر تعداد مناسب
عاملها را بهصورت تصویری نشان میدهد (نمودار .)1

ابزار محاسبه شد که مقدار آن در هر دو حیطه و کل مقیاس
0/997به دست آمد (جدول .)7

نمودار  .1نمودار شنریزه عاملهای ابزار
جدول  .6بار عاملی عوامل استخراج شده از تحلیل عاملی با

جدول  .7نتایج همسانی درونی و  ICCابزار

استفاده از چرخش واریماکس

عاملها
2

1

0/765
0/817
0/724
0/607

0/374

گویه ها
Q1

حیطه اول (4ایتم)

0/76

0/99

حیطه دوم (5ایتم)

0/76

0/99

کل ابزار

0/81

0/99

Q2
Q3

Q4
Q5

0/380

سازه

ضریب الفای کرونباخ

ICC

0/637
0/745
0/716
0/552
0/779

Q6
Q7

Q8
Q9

Q10

پایایی
برای محاسبۀ همسانی درونی ضریب آلفای کرونباخ استفاده
شد که نتایج ذکرشده در جدول  7نشاندهندة همسانی درونی
مناسب ابزار است .جهت بررسی قابلیت تکرار پرسشنامه از ICC
استفاده شد و مقدار آن برای تمام حیطههای پرسشنامه و کل
مجله مراقبت پرستاری و مامایی ابنسینا

روایی مالکی
جهت تعیین اعتبار ملکی پرسشنامه خودکارآمدی عمومی
همراه با پرسشنامه خودکارآمدی ورزشی بین خطی پیرسون
نمرات دو ابزار باهم مقایسه گردید .ضریب همبستگی ابزار
خودکارآمدی ورزشی در زنان باردار با ابزار خودکارآمدی عمومی
شرر برابر  )P<0/001( 0/446به دست آمد که مقداری متوسط
بود .همچنین برای سازهها نیز همبستگی با پرسشنامۀ شرر به
دست آمد که برای عامل اول  )P<0/001(0/433و برای عامل
دوم  )P<0/001(0/347بود.

بحث
با توجه به اهمیت مراقبت از زنان باردار و ضرورت فراهم
کردن زمینههای مناسب فعالیت جسمانی برای مناسب برای این
افراد نیاز به یک ابزار مناسب جهت اندازهگیری میزان باورهای
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خودکارآمدی برای شرکت در فعالیتهای ورزشی زنان باردار
بیشازپیش احساس میشود .گویههای ابزار طراحیشده در
مطالعۀ حاضر به سنجش خودکارآمدی ورزشی در بارداری یعنی
قضاوت و تفکر زن باردار در مورد تواناییهایش برای انجام ورزش
میپردازد .از نظر  Banduraبهدلیل تفاوت بین خودکارآمدی با
سایر مفاهیم مانند خود باوری ( )Self confidenceالزم است تا
برای سنجش مفهوم خودکارآمدی از ابزارهایی که برای
عملکردها یا حوزههای خاص ،طراحی و روانسنجی شدهاند،
استفاده شود [ .]12چرا که ،ابزارهای اختصاصی گویهها و ابعاد
خاصی دارند که منحصر ًا بر اندازهگیری ادراک فرد
ازتوانمندیهایش در همان حوزة اختصاصی تأکید میکنند
[.]26مطالعات انجامیافته در این زمینه برای سنجش
خودکارآمدی ورزشی دربارداری از مفاهیم دیگری مانند موانع
ورزش و موانع خودکارآمدی ورزشی در زنان بارداراستفاده
نمودهاند .بهعنوان مثال Amiri-Farahani ،و همکاران در سال
 2021در مطالعۀ خود ابزار  29گویهای را برای سنجش
خودآمدی ورزش در سالمندان طراحی و روانسنجی کردند
[ .]27مقیاس روانسنجیشدة خودکارآمدی ورزشی در بارداری
نیز بر موانع خودکارآمدی ورزشی در زنان باردار نیز تأکید دارد.
یکی از ابعاد ابزار خودکارآمدی ورزشی در بارداری شناخت است.
شناخت دربارة پیامدهای مورد انتظار عمل و همچنین شناخت
دربارة اهمیت رفتار یکی از مهمترین عوامل مؤثر در تلش زنان
باردار برای دستیابی به بارداری فعال و پویا از طریق ورزش و
شرکت در فعالیتهای اجتماعی است .لذا این بعد یکی از ابعاد
مهم سنجش خودکارآمدی ورزش در بارداری است [ .]28یکی
دیگر از ابعاد ابزار طراحیشده در مطالعۀ حاضر سازگاری با
شرایط است .سازگاری با موقعیت به قابلیتهای فرد دربرخورد
با چالشهای مرتبط با موقعیت که در این مطالعۀ سالمندی
است ،اشاره دارد Bandura .بیان میکند که اختصاصیسازی سه
سطح دارد که عمومیترین سطح آن ،فعالیت و شرایطی است
که باید تحت آن عمل شود .که در ابعاد ابزار روانسنجیشده در
مطالعۀ حاضر این سطوح نمود دارد [.]12
پژوهشها نشان داده است که نهتنها مقیاس خودکارآمدی
فعالیتهای ورزشی بهعنوان یک ابزار جامع و قابلاعتماد برای
افراد انگلیسی زبان هست ،بلکه در سطح بین المللی در چندین
کشور مورد استفاده قرار گرفته است [ .]29لذا در این پژوهش
ویژگیهای روانسنجی نسخۀ فارسی مقیاس خودکارآمدی
ورزشی در زنان باردار بررسی شده است.
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در این مطالعه ،پایایی کل پرسشنامه با استفاده از روش
آلفای کرونباخ باالتر از  0/70به دست آمد که مطلوب در نظر
گرفته شد .و دارای همبستگی درونی قابلقبولی بوده که با
مطالعات قبلی همخوانی داشته که نشاندهندة روایی و پایایی
مطلوب این ابزار است [.]30
نتایج روایی سازة نسخۀ فارسی پرسشنامۀ خودکارآمدی
ورزشی در بارداری در پژوهش حاضر با نتایج مطالعات
 Damghanianو همکاران ( ]31[ )1396و  Shamsو همکاران
( ]32[ )1398همراستا است .دامغانیان و همکاران بهمنظور
بررسی ویژگیهای روانسنجی پرسشنامۀ خودکارآمدی ورزش
عضلۀ کف لگن از روشهای تحلیل واریانس عاملی تأییدی و
اکتشافی استفاده نمودند و نتایج روایی سازه و روایی محتوایی
پرسشنامه را مطلوب ارزیابی کردند [ .]31شمس و همکاران
نیز روایی و پایایی پرسشنامه تصویرسازی ورزشی در ورزشکاران
را مورد بررسی قرار دادند و و گزارش نمودند که پرسشنامه از
روایی مناسبی برخوردار است[.]32
بهمنظور بررسی روایی سازة خودکارآمدی فعالیت ورزشی
در زنان باردار جامعه ایران ،از تحلیل عاملی تأییدی با روش
برآورد حداکثر درست نمایی استفاده شد که یافتههای اولیه آن
نشان داد که مقیاس خودکارآمدی فعالیت ورزشی در زنان باردار
از برازندگی و تناسب قابلقبولی برخوردار است .در همین راستا
از نقاط قوت مطالعه حاضر میتوان به تعداد مناسب نمونه با
میانگین سنی و همچنین سن حاملگی مختلف اشاره کرد .که
احتما ًال دلیل قانعکنندهای در توجیه نتایج پژوهش حاضر در
همان مدل اولیه به شمار میرود .علوه بر آن برای اولین بار
هست که روایی و پایایی مقیاس خودکارآمدی ورزشی در زنان
باردار با استفاده از روش تحلیل عاملی تأییدی مبتنی بر معادالت
ساختاری به هر زبانی غیر از زبان انگلیسی مورد تأیید قرار
میگیرد .پژوهش حاضر نشان داد که نسخۀ فارسی مقیاس
خودکارآمدی فعالیت ورزشی در زنان باردار ،همانند نسخه
انگلیسی از مدل دو عاملی برخوردار است .و در راستای نتایج
پژوهش  Mendoza-Vasconezو همکاران (،]33[ )2018
 Bendixو همکاران( Chen ،]28[ )2020و همکاران ()2020
[ ]34است .که در این مطالعات از پرسشنامۀ انگلیسی
خودکارآمدی ورزشی در کشورهای آمریکا ،دانمارک استفاده
شده است .نتایج در نسخۀ انگلیسی مقیاس خودکارآمدی
فعالیت ورزشی در زنان باردار با توجه به اعتبار مناسب ،روایی
واگرا و قدرت تفکیک و تمیز مناسب ،دارای ویژگیهای
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روانسنجی رضایت بخشی بود .با توجه به نزدیکی بسیار زیاد
نتایج با معیار شاخصهای برازش میتوان گفت که مدل تحلیلی
مقیاس خودکارآمدی فعالیت ورزشی در زنان باردار انگلیسی و
فارسی زبان مورد حمایت و تأیید قرار گرفته است .همچنین
تأیید بیکموکاست مدل دو عاملی مقیاس خودکارآمدی فعالیت
ورزشی در زنان باردار در ارزیابی این سازه علیرغم تفاوتهای
فرهنگی است .که در کل ،این نتایج نشاندهندة تأیید روایی
سازة نسخۀ فارسی مقیاس خودکارآمدی فعالیت ورزشی در زنان
باردار است .در قسمت مقیاس پایایی مقیاس حاضر ،نتایج حاصل
از همسانی درونی مقیاس خودکارآمدی با استفاده از ضریب
آلفای کرونباخ در تمامی سؤاالت و در نتیجه عامل کلی
خودکارآمدی با مقدار قابلقبول است .این نتایج در راستای نتایج
مطالعۀ ]35[ )2013( Sacomoriو  Crampو همکاران
( ]36[)2010است .در این مطالعات از نسخۀ اصلی پرسشنامآ
خودکارآمدی ورزشی ( )ESESدر کشورهای اندونزی،
برزیل،کانادا استفاده شده است .در همین ارتباط ضریب آلفا
کرونباخ مناسب در نسخۀ فارسی مقیاس خودکارآمدی فعالیت
ورزشی بیانگر ثبات درونی سؤاالت و در نتیجه پیوند مطلوبتر
سؤاالت بهعنوان یک مجموعه در نسخۀ فارسی است که درنهایت
درک بهتر مفهوم کلی یکسان از سؤاالت برای پاسخدهندگان در
نسخۀ فارسی است .بر اساس نتایج ضریب همبستگی درون طبقه
ای حاصل از آزمون-آزمون مجدد مقیاس خودکارآمدی فعالیت
ورزشی در زنان باردار با دو هفته فاصله در تمامی سؤاالت و برای
کل مقیاس باالتر از مقدار قابلقبول ( )0/7به دست آمده که این
نتایج ،نشاندهندة پایایی زمانی یا قابلیت تکرار نتایج مطلوب در
نسخه فارسی فعالیت فیزیکی در زنان باردار است .همسانی باال
در این مقیاس نشانگر همبستگی باال بین سؤاالت است .و نشان
میدهد که اجرا در یک سؤال شاخص خوبی برای سؤاالت دیگر
است .درک یکسان از عامل خودکارآمدی در بین زنان باردار
ایرانی و خارجی منجر به نتایج هم راستا و مشابه شده است .و
همچنین تبیین درست سؤاالت مربوط به هریک از مفاهیم و نیز
ترجمه آسان و درست سؤاالت مقیاس باعث شده است که به
باالترین نتیجه ممکن برسیم .همچنین تعداد نمونۀ کافی در دو
پژوهش از دالیل هم راستایی پژوهشها در دو زبان است .بهطور
کلی نتایج بهدستآمده در پژوهش حاضر نشان داد که تحلیل
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عاملی تأییدی ،ضریب آلفای کرونباخ همبستگی درون طبقهای
نسخۀ فارسی فعالیت فیزیکی در زنان باردار از ساختار دو عاملی
و  9سؤالی مقیاس مذکور حمایت میکند .و میتوان اظهار
داشت که این نسخۀ فارسی قابلیت آن را دارد تا برای مطالعه و
ارزیابی فعالیت فیزیکی در زنان باردار استفاده شود .مطالعات
آینده میتواند به بررسی بیشتر خصوصیات روانسنجی
متمرکز شده و همچنین پیشنهاد میشود که استفاده از این
ابزار در بین جمعیتهای گوناگون با فرهنگهای متفاوت و
همچنین در سنین مختلف بارداری انجام شود تا کاربرد پذیری
این ابزار را مشخص تر ساخته تا قابلیت تعمیمپذیری آن به
سایر جوامع افزایش یابد .از محدودیتهای مطالعۀ حاضر
میتوان به جمعآوری اطلعات به شیوة سنتی و دستی اشاره
نمود .که الزم است برای کاهش خطا و افزایش اعتبار نتایج از
شیوههای جدید ،مانند درگاههای وب  ،برنامههای کامپیوتری
و اینترنت استفاده نمود.

نتیجه گیری
تحلیل دادههای مطالعه نشان داد که از ابزار روانسنجی
شده بهدلیل برخورداری از روایی و پایایی قابل قبول ،ساده
بودن و نیاز به زمان کم برای تکمیل آن ،میتوان برای ارزیابی
خودکارآمدی ورزش در دوران بارداری استفاده نمود.

سپاسگزاری
این مقاله ،حاصل انجام پایاننامۀ کارشناسیارشد مشاوره
در مامایی مصوب دانشگاه علوم پزشکی همدان
( )9806264723است .بدین وسیله از معاونت محترم
تحقیقات دانشگاه علوم پزشکی همدان و کلیۀ زنان باردار
شرکتکننده در این طرح قدردانی میشود.
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