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Abstract
Introduction: Sport is considered to be a problem for the development and maintenance of physical
and mental health in society and its lack is considered a problem. The purpose of this study was
development and Psychometrics "Factors Affecting Sports Poverty Scale”.
Methods: The present research is methodological and a combination of quantitative and qualitative
methods. In the qualitative section, semi-structured interviews were conducted with 20 faculty
members and sports officials. In the quantitative part, content validity was measured by content
validity ratio using Lawshe table. Content Validity Index was measured by Waltz & Bausell method.
The construct validity was calculated by exploratory and confirmatory factor analysis among 460
participants in public sports in West Azerbaijan province who were randomly selected by cluster
sampling. Reliability was measured by internal consistency method by calculating Cronbach's alpha
coefficient and composite reliability was performed by 40 participants of public sports in West
Azerbaijan province who were non-random and convenience. Data analysis was performed in SPSS.
24 and PLS .1.2.3.
Results: From the findings of the qualitative section, scale items were obtained. The content validity
ratio was 0.73 and the Content Validity Index was 0.84. The results of factor analysis with 192 items
showed 16 subscales. The reliability of the scale was obtained by internal consistency method by
calculating Cronbach's alpha coefficient of subscales between 0.72 to 0.92 and composite reliability
between 0.73 to 0.94.
Conclusions: The "Factors Affecting Sports Poverty Scale"was developed with validity and
reliability. Therefore, its use is recommended to measure and identify the factors affecting sports
poverty.
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چکیده
مقدمــه :ورزش بــراي توســعه و حفــظ ســامت جســمی و روانــی در جامعــه ضــرورت اســت و فقــدان آن ،مشــکل ســاز تلقــی مــی گردد.
هــدف از پژوهــش حاضــر ،طراحــی و روان ســنجی "مقیــاس عوامــل مؤثــر بــر فقــر ورزشــی" بود.
روش کار :پژوهــش حاضــر از نــوع روش شناســی و ترکیبــی از روش هــای کمــی و کیفــی اســت .در بخــش کیفــی ،مصاحبــه نیمــه
ســاختار یافتــه بــا  20تــن از اعضــای هیئــت علمــی و مســئولین ورزشــی اســتان آذربایجــان غربــی انجــام شــد .در بخــش کمــی ،روایــی
محتــوا بــه روش نســبت روایــی محتــوا بــا اســتفاده از جــدول  ،Lawsheشــاخص روایــی محتــوا بــه روش  Bausell& Waltzانــدازه

گیــری شــد .روایــی ســازه بــه روش تحلیــل عاملــی اکتشــافی و تاییــدی در بیــن  460تــن از مشــارکت کننــدگان در ورزش همگانــی
اســتان آذربایجــان غربــی کــه بــه روش صــورت تصادفــی خوشــه ای انتخــاب شــده بودنــد ،محاســبه گردیــد .پایایــی بــه روش همســانی
درونــی بــا محاســبه ضریــب آلفــا کرونبــاخ و پایایــی مرکــب بــا  40تــن از مشــارکت کننــدگان ورزش همگانــی اســتان آذربایجــان غربــی
کــه بــه صــورت غیرتصادفــی و در دســترس بودنــد ،ســنجیده شــد .تحلیــل داده هــا در نــرم افزارهــای اس پــی اس اس نســخه  24و پــی
ال اس نســخه  1.2.3انجــام شــد.
یافتــه هــا :از یافتــه هــای بخــش کیفــی ،عبــارات مقیــاس بدســت آمــد .نســبت روایــی محتــوا  0/73و شــاخص روایــی محتــوا 84
درصــد بدســت آمــد .نتایــج تحلیــل عاملــی  192عبــارت و  16زیرمقیــاس را نشــان داد .پایایــی مقیــاس بــه روش همســانی درونــی بــا
محاســبه ضریــب آلفــا کرونبــاخ زیرمقیــاس هــا بیــن  0/72تــا  0/92و پایایــی مرکــب بیــن  0/73تــا  0/94بدســت آمــد.
نتیجــه گیــری" :مقیــاس عوامــل مؤثــر بــر فقــر ورزشــی" بــا روایــی و پایایــی مــورد تاییــد ،طراحــی گردیــد .لــذا اســتفاده از آن جهــت
بررســی عوامــل مؤثــر بــر فقــر ورزشــی توصیــه مــی گــردد.
کلیدواژه ها :ورزش ،فقر ورزشی ،طراحی و روان سنجی ،مقیاس.
مقدمه
ورزش ( )Sportبــه عنــوان پدیــده ای مهيــج ،برانگيزاننــده،
موجــد اتحــاد ملــي ،عامــل توســعه و ارتقــاي ســامت ،جايــگاه
مهمــي در جامعــه دارد ( .)1توســعة ورزش بــه عنــوان زمینــه ســاز
تأمیــن و تربیــت نیــروی انســانی ســالم و تندرســت ،بخشــی از
برنامــه هــای توســعة ملــی بــه شــمار مــی رود (.)2
در دنیــای امــروز بــه ورزش بــه عنــوان عمــده تریــن ابــزار تربیت
نگریســته و نهادهــای سیاســی ماننــد دولــت هــا و احــزاب و

نهادهــای اجتماعــی ســازمان هــای غیردولتــی ،آموزشــی،
فرهنگــی و دینــی ،از ورزش بــه عنــوان ابــزار هدایــت عامــه
بهــره مــی گیرنــد ( .)3بعنــوان مثــال ،دولــت هــا دریافتــه انــد
بــه کمــك ورزش مــی تواننــد شــهروندان همــراه تــری داشــته
باشــند کــه ایــن چنیــن طــرز تلقــی از ورزش نمــودی نــو بــوده و
بــه ایــن صــورت ،کشــورهای پیشــرفتة صنعتــی ورزش را ابــزاری
بســیار قدرتمنــدی بــرای هدایــت ،هماهنگــی و کنترل شــهروندان
مــی داننــد ( .)4لــذا ورزش یکــی از مهــم تریــن شــاخص هــای
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توســعه و پیشــرفت کشــورها مــی باشــد (.)5
( ،)6توســعه ورزش ( )sport developmentرا مشــتمل بــر
ســاختارها ،نظــام هــا ،فرصــت هــا و فرآيندهايــی مــي داننــد كــه
افــراد را قــادر مــي ســازد در ورزش و تفريحــات شــركت نمــوده و
عملكــرد خــود را ،تــا ســطح دلخــواه ارتقــاء دهنــد.
رویکردهــای متفاوتــی نســبت بــه توســعه ورزش وجــود دارد
کــه برخــی از آن هــا بــا نــگاه قهرمانــی و در برخــی مــوارد
نــگاه ســامت عمومــی و نشــاط جامعــه و در رویکــرد دیگــر
نــگاه اقتصــادی مــورد توجــه قــرار مــی گیــرد .امــا صــرف نظــر
از ایــن رویکردهــا ،اهمیــت فعالیــت هــای بدنــی و ورزش روز
بــه روز در حــال افزایــش اســت ( .)7ایــن موضــوع باعــث شــده
کــه ســرمایه گــذاری هــای هنگفتــی بــرای توســعه ورزش در
اکثــر کشــورها انجــام شــود و ســهم باالیــی از تولیــد ناخالــص
ملــی ( )Gross National Productionتولیــد ناخالــص داخلــی
( )Gross Domestic Productبــه ورزش اختصــاص یافتــه و

زنــان در برنامــه هــای ورزش همگانــی کاهــش داشــته اســت
( .)8همچنیــن مدیــر مرکــز توســعه ورزش همگانــی ایــران در
مصاحبــه مــورخ  1398/11/17اعــام کــرد کــه  56درصــد
مــردم غیرفعــال هســتد .ایــن کاهــش تحــرک و فعالیــت بدنــی در
زندگــی روزمــره کــه بــه واســطه توســعه و گســترش امکانــات و
وســایل رفاهــی و شــیوه هــای نویــن زندگــی بوجــود مــی آیــد،
ضــرورت برنامــه ریــزی بــرای فعالیــت هــای جســمانی مــورد نیاز
جامعــه را بیــش از پیــش نمایــان مــی ســازد (.)12
برنامــه ریــزی بلندمــدت در موضوعاتــی کــه رفتــار پیچیــده تــری
دارنــد (ماننــد فقــر ورزشــی) ،بســیار دشــوار اســت .ایــن بررســی
باعــث مــی شــود آن هــا نســبت بــه آینــده آگاهــی بیشــتری
بدســت بیارونــد و دســت بــه سیاســت گــذاری بزننــد .در واقــع
سیاســت گــذاران بــا اســتفاده از شناســایی ،اقدامــات سیاســی را
تحــت تأثیــر قــرار مــی دهنــد و باعــث مــی شــوند آینــده ،در
اختیــار آن هــا قــرار گیــرد نــه اینکــه آن هــا مغمــوم آینــده شــوند
(.)13
مســاله مهــم و قابــل توجــه ایــن اســت کــه بــرای شناســایی
عوامــل موثــر بــر فقــر ورزشــی در جامعــه ،نیــاز بــه ابــزاری روا و
پایــا مــی باشــد کــه بتــوان توســط آن ،فقــر ورزشــی را ســنجید.
امــا ،بررســی پیشــینه پژوهــش انجــام شــده در زمینــه ی پژوهــش
حاکیســت کــه پژوهــش هــای اندکــی در زمینــه فقــر ورزشــی
وجــود دارد و بیشــتر مطالعــات در حــوزه مشــارکت در ورزش
و فعالیــت بدنــی و بــه طــور معمــول در حــوزه ورزش همگانــی
تمرکــز داشــته اســت ( .)15 ،14تنهــا پژوهــش پژوهــش رنجبــری
و همــکاران ( )14بــه تحلیــل موانــع فقرزدایــی ورزشــی در ایــران
پرداختــه اســت .ابــزار طراحــی شــده (نامگــذاری نشــده) دارای
 23عبــارت اســت .ابــزار نامبــرده بــه روش دلفــی بــا شــرکت 17
تــن خبــره ( 11تــن از اعضــای هیئــت علمــی رشــته مدیریــت
ورزشــی دانشــگاه آزاد اســامی واحــد تبریــز و  6تــن از مســئولین
ســازمان تربیــت بدنــی شهرســتان ارومیــه) ،طراحــی و بــه روش
دلفــی موانــع فقــر ورزشــی شناســایی شــده انــد .روایــی محتــوای
ابــزار را بــه روش نســبت روایــی محتــوا و شــاخص روایــی محتوا،
روایــی ســازه بــه روش تحلیــل عاملــی اکتشــافی و پایایــی بــه
 2روش ،همســانی درونــی بــا محاســبه ضریــب آلفــا کرونبــاخ و
آزمــون مجــدد ،مــورد ســنجش و تاییــد گــزارش نمــوده انــد .در
پژوهــش رنجبــری و همــکاران ( ،)14جهــت جمــع آوری داده
هــای کیفــی اکثــر نمونــه هــا اعضــای هیئــت علمــی رشــته
مدیریــت ورزشــی دانشــگاه آزاد اســامی واحــد تبریــز بودنــد و
در ایــن خصــوص مــی تــوان اذعــان داشــت درســت اســت کــه

Jones & Ratten

ایــن ســهم در بســیاری از کشــورها بیــن  1/5تــا  ۲درصــد را
شــامل مــی شــود ( .)7در صورتــی کــه ســهم اعتبــارات ورزش
ایــران از تولیــد ناخالــص داخلــی ،تنهــا  1/1درصــد اســت ( )8کــه
در مقایســه بــا ســایر کشــورهای پیشــرفته کــم اســت.
ورزش همگانــی در بیــن انــواع ورزش هــا بــه ویــژه ورزش
هــای قهرمانــی و حرفــه ای نقــش پایــه و محــوری داشــته و
کارکردهــای گســترده ای را شــامل مــی شــود ( .)9همچنیــن،
در ســند راهبــردي نظــام جامــع توســعه تربيــت بدنــي ورزش
كشــور ،نیــز ورزش همگانــي و تفريحــي ،نــه بــه عنــوان يــك
وظيفــه ،بلكــه يــك فرصــت اســت .ورزش همگانــى نيــز نيازمنــد
تدويــن اهــداف كالن ،راهبــرد هــا و برنامــه هــاي عملياتــي
اســت تــا ضمــن آگاهــي از مســير حركــت بتوانــد از هرگونــه
دوبــاره كاري ،بيراهــه رفتــن و بــه هــدر رفتــن منابــع مالــي،
انســاني ،فيزيكــي و اطالعاتــي خــود اجتنــاب ورزد ( .)10از ســوی
دیگــر ،لــزوم توســعه ورزش ســبب شــده تــا در جوامــع مختلــف
بــه گســترش آن اقــدام نماینــد ولــی عــدم وجــود عدالــت در
برنامــه هــا ،نیــروی انســانی و تجهیــزات در ارتبــاط بــا ورزش،
ســبب شــده تــا فقــر ورزشــی شــكل گیــرد ( .)11در ایــن زمینــه،
نتایــج مطالعــات نشــان داده کــه مشــارکت مــردم در ورزش،
هنــوز در ســطح پایینــی بــوده و ورزش در ایــران نتوانســته
بــه کارکردهــای خــود در زمینــه ســامت و تندرســتی ،نشــاط
اجتماعــی ،پرورشــی و فرهنگــی و ســایر مــوارد ،جامــه عمــل
بپوشــاند ( .)1بعــاوه ،مرکــز بررســیهای اســتراتژیک در
گــزارش خــود نشــان داد کــه میــزان مشــارکت مــردان و
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شهرســتان ارومیــه ،ســازمان تربیــت بدنی شهرســتان ارومیــه ،اداره
ورزش و جوانــان شهرســتان ارومیــه ،آمــوزش و پرورش شهرســتان
ارومیــه و اداره ورزش و جوانــان شــهر میانــدوآب دریافــت گردیــد.
ســپس در محیــط کار نمونــه هــای مذکــور و در محیطــی آرام بــه
صــورت انفــرادی مصاحبــه هــا انجــام پذیرفــت .بــه منظــور دقــت
و جلوگیــری از فراموشــی ،از دســتگاه ضبــط صــدا در مصاحبــه
اســتفاده شــد شــایان ذکــر اســت ،مــدت زمــان صــرف شــده بــرای
هــر مصاحبــه حــدودا 15 ،تــا  40دقیقــه متغیــر بــود و کل زمــان
انجــام مصاحبــه هــا حــدودا یکمــاه بــه طــول انجامیــد.
پــس از اتمــام ،مصاحبــه هــای ضبــط شــده بــه صــورت کلمــه
بــه کلمــه روی کاغــذ آورده و بــه طــور همزمــان بــا فراینــد
جمــع آوری داده هــا تحلیــل شــدند .ســپس مصاحبــه هــا
کدگــذاری شــده و کدهــای مشــابه بــه لحــاظ مفهــوم بــا یکدیگــر
ادغــام شــد و در گــروه مرتبــط ،طبقــه بنــدی شــدند و ایــن کار تــا
جایگزینــی تمــام کدهــای اســتخراج شــده ،ادامــه یافــت .بــرای
تحلیــل داده هــا در قســمت کیفــی ،از روش تحلیــل محتــوای
عرفــی و کدگــذاری اســتفاده گردیــد .رونــد انجــام کار بــه ایــن
شــرح بــود -1 :مــرور داده هــا  -2تدویــن راهنمــای کدگــذاری
 -3ســازماندهی داده هــا  -4طبقــه بنــدی داده هــا  -5کدگــذاری
بــاز -6کدگــذاری محــوری  -7تدویــن گــزارش نهایــی تحلیــل
داده هــای کیفــی ( .)17جهــت بدســت آوردن روایــی داده هــای
کیفــی از روش بکارگیــری افــراد متخصــص مختلــف بــرای جمــع
آوری ،تجزیــه و تحلیــل و تفســیر داده هــا اســتفاده شــد (.)18
بــرای بررســی پایایــی و عینــی بــودن اطالعــات نیــز از نظــرات
پژوهشــگران خــارج از پژوهــش ،بهــره گرفته شــد و مقبولیــت داده
هــا ( ،)credibilityبــا بازنگــری همتــا ( ،)check peerتاییدپذیری
( )confirmabilityاســتفاده شــد ( .)19بــه ایــن صــورت کــه ابتــدا
اطالعــات کســب شــده در اختیــار پژوهشــگران خــارج از پژوهــش
(اعــم از مدرســین دانشــگاه و صاحــب نظــران در ســازمان هــای
ورزشــی مذکــور) قــرار داده شــد و مطالــب مرتبــط از نظــر ایشــان،
تاییــد و مطالــب نامربــوط ،حــذف شــدند؛ همچنیــن ،بــرای قابلیــت
انتقــال پذیــری ( )transferabilityســعی شــد
جمــع آوری داده هــای مصاحبــه هــا بــا حداکثــر تنــوع در
نمونــه هــا ،انجــام شــود تــا معنــی دار بــودن یافتــه هــا در
موقعیــت هــای مشــابه رعایــت شــود؛ بــه ایــن صــورت کــه
ابتــدا اطالعــات کســب شــده در اختیــار پژوهشــگران خــارج از
پژوهــش (اعضــای هیئــت علمــی دانشــگاه کــه در مصاحبــه هــا،
شــرکت نداشــتند) قــرار داده شــد و در ایــن راســتا مطالــب مرتبــط
از نظــر ایشــان ،تاییــد و مطالبــی کــه نامربــوط بودنــد ،حــذف و

مــدرس دانشــگاه در ایــن زمینــه خبــره محســوب مــی گــردد امــا،
بــه نظــر مــی رســد کــه کارکنانــی کــه در یــک اداره و ســازمان
ورزشــی کــه بــه طــور مســتقیم بــا موانــع ورزشــی مواجــه اســت
نیــز ،شــاید نظــرات بهتــر و کامــل تــری بــا یــک مــدرس دانشــگاه
کــه بطــور غیرمســتقیم بــا ایــن مســاله روبروســت ،داشــته باشــد.
لــذا ،بــا توجــه بــه کارکردهــای ورزش در جامعــه نیــاز اســت بــا
بررســی علمــی در ایــن حــوزه بــه شناســایی عوامــل مؤثــر بــر
فقــر ورزشــی در بیــن افــراد جامعــه ضــرورت دارد .لــذا هــدف از
پژوهــش حاضــر بــا هــدف ،طراحــی و روان ســنجی «مقیــاس
عوامــل مؤثــر بــر فقــر ورزشــی» انجــام شــد.
روش کار
پژوهــش حاضــر از نــوع روش شناســی و ترکیبــی از روش هــای
کمــی و کیفــی اســت ( .)16در بخــش کیفــی روش کار بــه صــورت
مصاحبــه و جامعــه آمــاری شــامل کلیــه افــراد متخصــص و خبــره
کــه در زمینــه ورزش صاحــب نظــر بودنــد کــه شــامل مدیــران
ورزشــی؛ ورزشــکاران؛ مدرســین دانشــگاه و متخصصانــی کــه در
ایــن زمینــه تألیــف و یــا مقاالتــی داشــتند ،بــود 20 .تــن از اعضای
هیئــت علمــی رشــته مدیریــت ورزشــی دانشــگاه آزاد اســامی
واحــد تبریــز ،مدیــران /معاونیــن :شــهرداری شهرســتان ارومیــه،
ســازمان تربیــت بدنــی شهرســتان ارومیــه ،اداره ورزش و جوانــان
شهرســتان ارومیــه ،آمــوزش و پــرورش شهرســتان ارومیــه ،اداره
ورزش و جوانــان شــهر میانــدوآب بــه روش نمونــه گیــری مبتنــی
بــر هــدف انتخــاب و تــا اشــباع نظــری داده هــا ،مصاحبــه نیمــه
ســاختاریافته ادامــه یافــت .معیارهــای ورود بــه پژوهــش شــامل:
ورزشــکار بــودن و داشــتن تخصــص ورزشــی (بــا معیــار داشــتن
تألیــف /مقــاالت علمــی در حــوزه ورزش) ،مدیــر /مســئول ورزشــی
بــودن در ســال  1399بــود.
سواالت مصاحبه به شرح ذیل بود:
 -1فقر ورزشی در مناطق شهری و روستایی چگونه است؟
 -2در کدام شهرها ،فقر ورزشی بیشتر مشهود است؟
 -3آیا در استان آذربایجان غربی ،فقر ورزشی وجود دارد؟
 -4عوامــل موثــر بــر فقــر ورزشــی در شــهرها و روســتاها را بــه
طــور جداگانــه توضیــح دهیــد.
 -5تفاوت فقر ورزشی در زنان و مردان چگونه است؟
 -6علت فقر ورزشی در زنان و مردان چیست؟
 -6کدام عوامل بیشتر در فقر ورزشی نقش را دارد؟
مصاحبــه هــا بــه ایــن ترتیــب انجــام شــد کــه ابتــدا مجــوز از
دانشــگاه آزاد اســامی واحــد تبریــز ،اداره رفــاه شــهرداری
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« 1ســاده نیســت»« 2 ،نســبت ًا ســاده اســت« 3 ،:ســاده اســت» ،تــا
« 4کامــا ســاده اســت» و واضــح بــودن عبــارت نیــز بــه ترتیب از
« 1واضــح نیســت»« 2 ،نســبت ًا واضــح اســت»« 3 ،واضــح اســت»،
تــا « 4کامــا واضــح اســت» مشــخص مــی شــود .در صورتــی
کــه نمــره شــاخص روایــی محتــوا کمتــر از 70درصــد بدســت آمده
بــود ،عبــارت غیرقابــل قبــول بــوده و حــذف گردیــد ،اگــر بیــن 70
تــا  79درصــد بــود ،عبــارت بــه اصــاح و بازنگــری نیــاز داشــت
و اگــر باالتــر از  79درصــد بــود ،عبــارت مناســب تشــخیص داده
شــد ( .)16همچنیــن ،روایــی صــوری مقیــاس بــه روش کیفــی بــا
اســتفاده از نظــر  ۵تــن از اعضــای هیئــت علمــی رشــته مدیریــت
ورزشــی دانشــگاه آزاد اســامی واحــد تبریــز مــورد بررســی قــرار
گرفــت.
روایــی ســازه بــه روش تحلیــل عاملــی اکتشــافی و تاییــدی در بین
مشــارکت کننــدگان (شــهروندان زن و مــرد) در ورزش همگانــی
اســتان آذربایجــان غربــی کــه بــه روش صــورت تصادفــی
خوشــه ای  460تــن انتخــاب شــدند ،انــدازه گیــری گردیــد .نمونــه
گیــری بــه ایــن شــرح بــود کــه در ابتــدا از تعــداد  17شهرســتان
در اســتان آذربایجــان غربــی 8 ،شهرســتان بــه صــورت تصادفــی
بــه روش قرعــه کشــی و نســبت بــه تراکــم جمعیــت ( 3شــهر
از شــمال اســتان 4 ،شــهر از جنــوب اســتان و  1شــهر از مرکــز
اســتان) انتخــاب شــد .ســپس از هــر شهرســتان ،بیــن  57تــا 58
تــن بــه صــورت تصادفــی ســاده بــه روش قرعــه کشــی بعنــوان
نمونــه انتخــاب شــدند .شــایان ذکــر اســت ،بــرای بدســت آوردن
تعــداد نمونــۀ مناســب طــی مطالعــۀ اولیــه ای بــا اســتفاده از
فرمــول هــای آمــاری کوکــران تعــداد نمونــۀ مناســب تخمیــن زده
شــد .بدیــن ســبب  30مقیــاس در بیــن جامعــه آمــاری توزیــع شــد
و از انحــراف معیــار ( )0/445نمونــۀ مذکــور در فرمــول

در ادامــه مطالــب الزم را بــر آن افــزوده و مطالــب مبهــم نیــز
ویرایــش شــد .از ایــن طریــق متــن مصاحبــه هــا اســتخراج گردید.
قابلیــت اعتمــاد ( )dependabilityبــا مطالعــه مجــدد کل داده هــا
از طریــق ویرایــش مطالــب مبهــم و اضافــه نمــودن مطالــب
ضــروری ،فراهــم گردیــد و تــاش شــد تــا بیــن یافتــه هــای
مطالعــه ،تناســب و ســازگاری منطقــی وجــود داشــته باشــد (.)18
مالحظــات اخالقــی پژوهــش نیــز در هــر  2بخــش کیفــی و
کمــی بــه شــرح ذیــل بــود :تمامــی مراحــل گــردآوری داده هــا،
بــر اســاس رضایــت آگاهانــه ی مشــارکت کننــدگان در پژوهــش
انجــام شــد؛ بــه مشــارکت کننــدگان ایــن اطمینــان داده شــد کــه
پاســخ هــا و نظــرات ایشــان ،حیــن پاســخ بــه صــورت امانــت
نــزد پژوهشــگران ،باقــی خواهــد مانــد؛ همچنیــن ،بــه مشــارکت
کننــدگان ایــن اطمینــان خاطــر داده شــد کــه در صــورت تمایــل
مــی تواننــد از فراینــد تفســیر و تحلیــل داده هــا مطلــع گردنــد.
در بخــش کمــی پژوهــش ،هــدف پژوهشــگران ســنجش روایــی و
پایایــی «مقیــاس عوامــل مؤثــر بــر فقــر ورزشــی» بــود.
لــذا روایــی محتــوا بــه روش نســبت روایــی محتــوا (Content
 )Validity Ratioتوســط نظــرات  ۱۰تــن از متخصصیــن
(اعضــای هیئــت علمــی رشــته مدیریــت ورزشــی دانشــگاه آزاد
اســامی واحــد تبریــز) بــا اســتفاده از جــدول  Lawsheو جــدول
تعییــن حداقــل ارزش (( )20بــه جهــت تعییــن ضــرورت وجــود
یــک عبــارت در ابــزار) ،از نمونــه هــا ،خواســته شــد تــا هریــک
از عبــارت هــا را بــر اســاس طیــف  3بخشــی لیکــرت« :عبــارت
ضــروری اســت»« ،عبــارت مفیــد اســت ،ولی ضــروری نیســت» و
«عبــارت ضرورتــی نــدارد» طبقــه بنــدی کننــد .نتیجــه بــه دســت
آمــده بــرای نســبت روایــی محتــوا  0/73بــود کــه مــورد تاییــد
قــرار گرفــت.
محاســبه شــاخص روایــی محتــوای ()Content Validity Index
مقیــاس ،بــا توجــه بــه شــاخص روایــی محتــوای & Bausell
 Waltzدر نمونــه ای از  10تــن از اعضــای هیئــت علمــی رشــته
مدیریــت ورزشــی دانشــگاه آزاد اســامی واحــد تبریــز بررســی
شــد کــه ابتــدا مربــوط بــودن هــر عبــارت در مقیــاس ،بــر اســاس
شــاخص  3بخشــی بــا  4نمــره ( )4-1ارزیابــی شــود ( .)21بدیــن
صــورت کــه متخصصــان «مربــوط بــودن»« ،واضــح بــودن» و
«ســاده بــودن» هــر عبــارت را بــر اســاس یــک طیــف لیکرتــی
 4قســمتی مشــخص مــی کننــد .متخصصــان مربــوط بــودن هــر
عبــارت را از نظــر خودشــان از « 1مربــوط نیســت»« 2 ،نســبت ًا
مربــوط اســت»« 3 ،مربــوط اســت» ،تــا « 4کامـ ً
ا مربــوط اســت»
مشــخص مــی کننــد .ســاده بــودن عبــارت هــا نیــز بــه ترتیــب از

اســتفاده شــد .در ایــن رابطــه Z ،مقــدار احتمــال نرمــال اســتاندارد
(کــه براســاس جــدول احتمــال هــای نرمــال اســتاندارد و بــا
توجــه بــه  2دامنــه بــودن آزمــون بــرای  %99برابــر بــا 2/58
اســت) ،ســطح خطــا ε ،دقــت مــورد نظــر و انحــراف معیــار
مــی باشــد .بــا در نظــر گرفتــن ســطح اطمینــان  ،%99دقــت
 0/05و انحــراف معیــار  0/445تعــداد نمونــه  460تــن بــرآورد
شــد .پایایــی مقیــاس نیــز بــه روش همســانی درونــی بــا محاســبه
ضریــب آلفــا کرونبــاخ و پایایــی مرکــب در نمونــه ای متشــکل از
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 136تــن ( ۲۹/۵درصــد) از نمونــه هــا :هفتــه ای  1بــار؛ ۱۶۶
تــن ( ۳۶/۱درصــد) :هفتــه ای  2بــار؛  107تــن ( ۲۳/۳درصــد):
هفتــه ای  3بــار و  ۵۱تــن ( ۱۱/۹درصــد) :نیــز ببیشــتر از  3بــار در
هفتــه فعالیــت ورزشــی داشــتند.
در تحلیــل داده هــای کیفــی کــه بــا اســتفاده از روش مصاحبــه
نیمــه ســاختاریافته بــه دســت آمــده بــود ،تعــداد  192عبــارت
بــه عنــوان عوامــل فقــر ورزشــی در اســتان آذربایجــان غربــی
شناســایی گردیــد.
بــرای انــدازه گیــری نســبت روایــی محتــوا مقیــاس طراحــی شــده،
از جــدول  Lawsheاســتفاده شــد ( .)20نتایــج بــه دســت آمــده از
نســبت روایــی محتــوا  ،0/73بــه دســت آمــد و مــورد تأییــد قــرار
گرفــت .همچنیــن بــرای انــدازه گیــری شــاخص روایــی محتــوا
از روش  Bausell & Waltzاســتفاده شــد ( .)22نتایــج  ۰/۸۴را
نشــان داد .تمامــی شــاخص هــا بــرای تمــام عبــارت هــای مقیاس
محاســبه شــده اســت .بــرای ســنجش روایــی ســازه بــه روش
تحلیــل عاملــی اکتشــافی ،بــرای بررســی مناســب بــودن داده هــا،
از آزمــون انــدازه گیــری کفایــت نمونــه گیــری (Kaiser-Meyer-
 )Olkin Measure of sampling adequacyو بارتلــت اســتفاده
شــد .نتایــج بــه دســت آمــده از ایــن  2آزمــون در (جــدول )1نشــان
داده شــده اســت .نتایــج بــه دســت آمــده از آزمــون  KMOنشــان
داد کــه مقــدار آن برابــر بــا  0/988بــود کــه بــرای انجــام تحلیــل
عاملــی مناســب مــی باشــد .همچنیــن نتیجــه آزمــون بارتلــت در
ســطح خطــای کوچکتــر از  0/01معنــادار مــی باشــد .بــه ایــن معنا
کــه ماتریــس همبســتگی بیــن عبــارت هــای ماتریــس واحــدی
نمــی باشــد .یعنــی از یــک طــرف بیــن عبــارت هــای داخــل هــر
عامــل همبســتگی باالیــی وجــود دارد و از طــرف دیگــر ،بیــن
عبــارت هــای یــک عامــل بــا عبــارت هــای عامــل هــای دیگــر،
هیچگونــه همبســتگی وجــود نــدارد.

 40تــن از مشــارکت کننــدگان ورزش همگانــی شهرســتان ارومیــه
کــه بــه صــورت غیرتصادفــی و در دســترس انتخــاب شــده بودنــد،
محاســبه گردیــد.
تحلیــل داده هــا بــا اســتفاده نــرم افزارهــای آمــاری اس پــی اس
اس نســخه  24و پــی ال اس نســخه  1.2.3انجــام گرفــت.
یافته ها
اطالعــات جمعیــت شــناختی در بخــش کیفــی نشــان داد از نظــر
جنســیت  11تــن مــرد و  9تــن زن ،از نظــر شــغلی 4 ،تــن از
اعضــای هیئــت علمــی رشــته مدیریــت ورزشــی دانشــگاه آزاد
اســامی واحــد تبریــز 4 ،تــن شــهرداری شهرســتان ارومیــه2 ،
تــن آمــوزش و پــرورش شهرســتان ارومیــه 3 ،تــن اداره ورزش
و جوانــان شهرســتان ارومیــه 1 ،تــن اداره ورزش و جوانــان شــهر
میانــدوآب و  6تــن ســازمان تربیــت بدنــی شهرســتان ارومیــه
شــاغل بودنــد .همچنیــن ،از نظــر تحصیــات 6 ،تــن دارای مدرک
کارشناســی ارشــد 7 ،تــن دارای مــدرک دکتــرا 6 ،تــن دانشــجوی
دکتــرا و  1تــن کارشناســی بودنــد.
اطالعــات جمعیــت شــناختی در بخــش کمــی حاکیســت از نظــر
جنســیت 254 ،تــن ( ۵۵/۲۱درصــد) از نمونــه پژوهــش زن و 206
تــن ( ۴۴/۷۹درصــد) مــرد بودنــد .همچنیــن ،بــه لحــاظ مــدرک
تحصیلــی ۸۵تــن ( 18/1درصــد) کارشناســی بــه پاییــن؛  ۲۴۷تــن
( 53/6درصــد) کارشناســی؛  ۱۰۸تــن ( 23/4درصــد) کارشناســی
ارشــد و  ۲۰تــن ( 4/9درصــد) نیــز دارای مــدرک دکتــری بودنــد.
بعــاوه 231 ،تــن ( ۵۰/۲۱درصــد) از نمونــه هــای پژوهــش مجــرد
و  229تــن ( ۴۹/۷۹درصــد) متأهــل بودنــد .از نظــر ســابقه فعالیــت
بدنــی ۷۹ ،تــن ( ۱۷/۱۷درصــد) از نمونــه هــا کمتــر از  5ســال؛۱۱۰
تــن ( ۲۳/۹درصــد)  6-10ســال؛ ۱۵۰تــن ( ۳۲/6درصــد) 11-15
ســال؛ ۱۲۱تــن ( ۲۶/۳درصــد) نیــز بیشــتر از  15ســال فعالیــت
بدنــی داشــتند .در نهایــت از جهــت تعــداد دفعــات ورزش در هفتــه،

جدول  :1آزمون  KMOو Bartlett
آزمون کفایت نمونه گیری

آزمون بارتلت

0/925

Chi square

20793/765

درجه ی آزادی

1035

سطح معناداری

0/001

پیشــرفت در حــوزه ســامت ( ،)progress in healthنهادینــه
ســازی ( ،)institutionalizationجــذاب ( ،)attractiveعوامــل
رفتــاری ( ،)behavioral factorsفرهنــگ ســازی (culture
 ،)buildingخــط مشــی ( ،)policyســرمایه مالــی و انســانی

نتایــج تحلیــل عاملــی اکتشــافی 192 ،عبــارت و  16زیرمقیــاس
روانشــناختی ( ،)psychologicalامکانــات و تجهیــزات
( ،)facilities and equipmentظرفیــت و بســتر (capacity
 ،)and beddingتوســعه پایــدار (،)sustainable development
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ریــزه اســتفادهشــد .بــر پایــه ایــن مــاک عواملــی کــه دارای
ارزش ویــژه یــک و یــا بیشــتر از آن باشــند بــه عنــوان قابــل
اســتخراج تعییــن مــی شــوند (شــکل .)1
همــانطــور کــه در (جــدول )2نشــان دادهشــده ،ســازه هــای بــه
دســت آمــده از تحلیــل کیفــی  16عامــل دارای ارزش بزرگتــر
از  1بــوده و قابــل اســتخراج مــی باشــند .نتایــج بــه دســت آمــده
از مقیــاس  Kaiserو نمــودار ســنگ ریــزه نشــان مــی دهــد
کــه  16عامــل بــه دســت آمــده در مجمــوع  74/084درصــد از
واریانــس کل آزمــون را تبییــن مــی کنــد.

( ،)financial and human capitalمطالعــه و نیازســنجی
( ،)study and needs assessmentموانــع سیســتمی
( ،)systemic barriersراهبردهــای مدیریــت کالن (macro
 ،)management strategiesراهبردهــای مدیریــت میانــی
( ،)middle management strategiesراهبردهــای مدیریــت
اجرایــی ( )executive management strategiesرا نشــان داد.
همچنیــن در اجــرای تحلیــل عاملــی نتایــج مربــوط بــه تعــداد
عامــل هــای قابــل اســتخراج بــرای چرخــش مــی باشــد .جهــت
تعییــن اینکــه چنــد عامــل مناســب بــرای چرخــش وجــود دارد از
مــاک هــای مختلفــی هماننــد مــاک کیــزر و نمــودار ســنگ

جدول  :2واریانس استخراج شده با استفاده از مقادیر ویژه
ارزش های ویژه اولیه

مجموع مجذورات استخراج شده پس از چرخش

عامل ها

درصد تراکمی واریانس

درصد واریانس

ارزش ویژه

درصد تراکمی واریانس

درصد واریانس

ارزش ویژه

8/612

6/612

3/961

27/202

27/202

۱۲/۵۱۳

۱

15/469

6/884

3/167

35/352

8/150

۳/۷۴۹

۲

22/231

6/736

3/098

39/624

4/272

۱/۹۶۵

۳

27/738

5/507

2/533

43/703

4/089

۱/۸۷۶

4

33/143

5/404

2/486

47/287

3/584

۱/۶۴۹

5

38/166

5/023

2/311

53/329

3/042

۱/۳۹۹

6

42/570

4/404

2/026

52/848

2/519

۱/۱۵۹

7

46/799

4/229

1/945

55/321

2/473

۱/۱۳۷

8

50/307

3/508

1/614

57/707

2/386

۱/۹۰۷

9

53/792

3/485

1/603

59/883

2/176

۱/۰۰۱

10

57/140

3/348

1/540

62/001

2/117

۰/۹۴۷

11

60/349

3/209

1/476

63/994

1/995

۰/۹۱۸

12

63/542

3/193

1/469

65/945

1/951

۰/۸۹۷

13

66/445

2/903

1/335

67/851

1/905

۰/۸۷۶

14

69/027

2/583

1/188

69/631

1/780

۰/۸۱۹

15

71/365

2/338

1/076

71/365

1/734

0/۷۹۸

16

شکل  :1عامل های استخراجشده با استفاده از نمودار سنگ ریزه
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دســت آمــده از بارهــای عاملــی بزرگتــر از  ۰/۴و مقــدار t value

همچنیــن ،نتایــج بدســت آمــده از ســنجش روایــی ســازه بــه روش
تحلیــل عاملــی تاییــدی (کــه مشــخصات نمونــه هــا در روش کار،
ذکــر شــده) کــه بــا اســتفاده از رویکــرد حداقــل مربعــات جزئــی
در (شــکل  )2نشــان داده شــد ،بــا توجــه بــه اینکــه نتایــج بــه

بزرگتــر از  ۱/۹۶مــی باشــد مــی تــوان اســتنباط نمــود کــه هــر
 ۱۶زیرمقیــاس شناســایی شــده میتواننــد بــهعنــوان عوامــل فقــر
ورزشــی اســتان آذربایجــان غربــی عمــل نماینــد.

شکل  :2نتایج بارهای عاملی و  t valueتحلیل عاملی تأییدی
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نشریه مدیریت ارتقای سالمت ،دوره  ،11شماره  ،2فروردین و اردیبهشت 1401

تاییــد قــرار گرفــت (جــدول.)۳

نتایــج ســنجش پایایــی بــه روش همســانی درونــی بــا محاســبه
ضریــب آلفــا کرونبــاخ و پایایــی مرکــب هــم بــه شــرح ذیــل ،مورد

جدول :۳وضعیت همسانی درونی
وضعیت سازگاری درونی

متغیرها

آلفا کرونباخ

پایایی مرکب

روانشناختی

0/77

۰/87

0/63

امکانات و تجهیزات

0/92

۰/94

0/74

ظرفیت و بستر

0/85

0/90

0/70

توسعه پایدار

۰/88

0/91

0/73

پیشرفت در حوزه سالمت

0/88

0/92

0/80

نهادینه سازی

۰/81

۰/89

0/71

جذابیت

۰/80

۰/88

۰/69

عوامل رفتاری

۰/75

۰/87

۰/68

فرهنگ سازی

۰/77

۰/86

۰/65

خط مشی

۰/73

۰/85

۰/78

سرمایه مالی و انسانی

۰/86

۰/91

۰/73

مطالعه و نیازسنجی

0/76

0/78

0/48

موانع سیستمی

0/89

0/92

0/70

راهبردهای مدیریت کالن

0/79

0/73

0/60

راهبردهای مدیریت میانی

0/72

0/82

0/61

راهبردهای مدیریت اجرایی

0/82

0/86

0/45

بــرای تعییــن بــرازش ســاختاری الگــوی معــادالت بــا رویکــرد
حداقــل مربعــات جزئــی از شــاخص هــای ،ضریــب تعییــن ،R2
شــاخص  Q2و آمــاره  GOFاســتفاده شــد .مقــدار  R2تنهــا
بــرای متغیرهــای درونزای الگــوی ارائــه میشــود و در مــورد
ســازههای بــرونزا مقــدار آن برابــر صفــر اســت .هرچــه مقــدار
 R2مربــوط بــه ســازههای درونزای الگــو بیشــتر باشــد ،نشــان
از بــرازش بهتــر اســت )23( Chin .ســه مقــدار ۰/۳۳ ،۰/۱۹
و  ۰/۶۷را بــه عنــوان مقادیــر ضعیــف ،متوســط و قــوی بــرای
بــرازش معرفــی کــرده اســت .همچنیــن شــاخص  Q2قــدرت

میانگین واریانس مستخرج

پیــش بینــی الگــو در ســازههای درونزا را مشــخص میکنــد.
الگوهایــی کــه دارای بــرازش ســاختاری قابــل قبــول هســتند،
بایــد قابلیــت پیشبینــی متغیرهــای درونزای الگــو را داشــته
باشــند .بدیــن معنــا کــه اگــر در یــک الگــو ،روابــط بیــن ســازهها
بــه درســتی تعریــف شــده باشــند ،ســازهها تاثیــر کافــی بــر
یکدیگــر گذاشــته و از ایــن راه فرضیههــا بــه درســتی تأییــد
شــوند Henseler .و همــکاران ( )24ســه مقــدار  0/2 ، 0/15و
 0/35را بــه عنــوان قــدرت پیــش بینــی کــم ،متوســط و قــوی
تعییــن نمــوده انــد.

جدول  :۴نتایج برازش ساختاری الگو
شاخص

نتیجه

وضعیت

R2

۰/۵۴۲

متوسط

Q2

۰/۴۲۷

قوی

مــی شــود کــه ایــن متغیــر از طریــق فرمــول

در نهایــت بــرازش الگــو کلــی تنهــا از یــک معیــار  GOFاســتفاده
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فقرزدایــی ورزشــی در کشــور بــوده کــه ایــن مشــكالت در تمامــی
ابعــاد و حــوزه هــا نمــود کــرده و ســبب ایجــاد محدودیــت درجهت
فقرزدایــی ورزشــی شــده اســت .ایــن یافتــه را چنیــن مــی تــوان
تبییــن نمــود کــه برخــی موانــع ازجملــه توجهنکــردن خانوادههــا
بــه ورزش در مناطــق محــروم و فقیرنشــین کشــور ،وجــود تغییرات
طبیعــی و جغرافیایــی ،ایجــاد برخــی معضــات طبیعــی در ایــن
مناطــق ،نبــود برنامههــای آموزشــی در حــوزه ی ورزش ،ضعــف
فرهنگــی درخصــوص اســتفادة تمامــی اقشــار و گروههــای حاضــر
از برنامــه هــا و کالس هــای ورزشــی ،نبــود واحدهــای صنعتــی و
تولیــدی در جهــت حمایــت از ورزش و توجهنکــردن مدیــران ارشــد
ورزشــی کشــور بــه مقولــة توســعه ورزش ،مــی توانــد ســبب ایجاد
و شــکلگیری ســایر موانــع میشــوند.
بعــاوه ،در زمینــه مقایســه عوامــل شناســایی شــده بــا پژوهــش
هــای مشــابه ،می تــوان بــه نتایــج پژوهــش Vandermeerschen
و همــکاران ( )28اشــاره نمــود کــه بــرای مثــال در پژوهــش
 Vandermeerschenو همــکاران ( ،)28عامــل نیــروی انســانی
(بــا تبییــن نبــود مدیــران بومــی و افــراد متخصــص در زمینــه
ورزش) اشــاره نمــود کــه بــا پژوهــش حاضــر همخوانــی داشــته
اســت .گــزارش نمــود .همچنیــن ،پژوهــش  Kramerو همــکاران
( )15در مــورد عامــل موانــع فرهنگــی همســو بــوده و ایــن یافتــه
را چنیــن مــی تــوان تبییــن نمــود کــه موانــع فرهنگــی موجــب
ایجــاد مســائلی از قبیــل آگاهــی پاییــن خانــواده هــا در راســتای
مزایــای ورزش ،نبــود ضــرورت و دغدغــه در جهــت توســعة
ورزش در مناطــق محــروم و فقــدان آگاهــی دولــت درخصــوص
ظرفیــت هــای مناطــق محــروم در توســعة ورزش را ،مــی گــردد.
همچنیــن نتایــج بــه دســت آمــده از پژوهــش حاضــر ،بــا نتایــج
پژوهــش هــای ملکــی همــکاران ( ،)29همســو و همخوانی داشــته
و نتایــج حاکیســت کــه فقــدان سیاســتگذاری ،عــدم مراقبــت
اصولــی ،نبــود برنامــه ریــزی دقیــق و مــدون ،فقــدان برنامــه هــای
راهبــردی در خصــوص تجهیــزات و امکانــات از مهمتریــن عوامــل
در فقــر ورزشــی بــوده اســت و در تبییــن ایــن یافتــه هــا مــی توان
اذعــان داشــت کــه اگــر امكانــات ورزشــي مناســب جهــت شــركت
افــراد در ورزش فراهــم نباشــد ،بســياري افــراد از شــركت در ورزش
محــروم خواهنــد شــد.

بــه دســت مــی آیــد Wetzels .و همــکاران ( )25ســه مقــدار ،0/01
 0/25و  0/36را بــه عنــوان مقادیــر ضعیــف ،متوســط و قــوی برای
 GOFمعرفــی نمــوده انــد .بنابرایــن ،حاصــل شــدن  0/439بــرای
 GOFنشــان از بــرازش کلــی قــوی دارد.
بحث
پژوهــش حاضــر بــا هــدف طراحــی و روان ســنجی «مقیــاس
عوامــل مؤثــر بــر فقــر ورزشــی» انجــام گردیــد کــه در نهایــت،
نتایــج حاکــی از وجــود  192عبــارت و  16زیرمقیــاس (روان
شــناختی ،امکانــات و تجهیــزات ،ظرفیــت و بســتر ،توســعه پایــدار،
پیشــرفت در حــوزه ســامت ،نهادینــه ســازی ،جــذاب ،عوامــل
رفتــاری ،فرهنــگ ســازی ،خــط مشــی ،ســرمایه مالــی و انســانی،
مطالعــه و نیازســنجی ،موانــع سیســتمی ،راهبردهــای مدیریــت
کالن ،راهبردهــای مدیریــت میانــی ،راهبردهــای مدیریــت اجرایی)
بــود .در ایــن راســتا ،نتایــج پژوهــش رنجبــری و همــکاران ()14
کــه بــه بررســی موانــع فقرزدایــی ورزش در ایــران پرداختنــد و
نتایــج شناســایی موانــع فقرزدایــی در ورزش ،بــا اســتفاده از روش
تحلیــل عاملــی اکتشــافی نشــان داد کــه  5مانــع :موانــع مدیریتــی،
فرهنگــی ،زیرســاختی ،انســانی و حقوقــی -قانونــی ازجملــه موانــع
موجــود در فقرزدایــی ورزشــی در کشــور مــی باشــند .همچنیــن،
بــر اســاس نتایــج پژوهــش  Adom-Aboagyeو همــكاران ()3
کــه اشــاره کردنــد موانــع فرهنگــی ،موانــع مدیریتــی و موانــع
زیرســاختی ازجمله مشــكالت در مســیر توســعه و گســترش ورزش
در محلــه هــا و مناطــق هســتند Friedman .و همــكاران ()26
بــه ایــن نتیجــه دســت یافتنــد موانــع مدیریتــی و موانــع حقوقــی
ازجملــه موانــع موجــود در مســئلة فقرزدایــی ورزشــی هســتند ،امــا،
موانــع موجــود در فقرزدایــی ورزشــی در محیــط هــای مختلــف
تفــاوت هــای محسوســی دارد )27( Girginov & Hills .نیــز در
پژوهــش خــود مشــخص کردنــد کــه در محیــط هــای مختلــف،
فقرزدایــی ورزشــی شــرایط متفاوتــی داشــته و نبــود رویدادهــای
بــزرگ ورزشــی و مســائل فرهنگــی ازجملــه موانــع مهــم در
مســیر توســعة ورزش در تمامــی محــات و مناطــق شــهر لنــدن
بــوده اســت .همانطــور کــه مشــاهده گردیــد ،نتایــج پژوهــش
حاضــر در خصــوص عوامــل شناســایی شــده ،مطابقــت داشــته
و همســو بــوده اســت .از ایــن رو ،بــا توجــه بــه نتایــج پژوهــش
حاضــر مشــخص شــد کــه در شــرایط فعلــی کشــور ،موانــع
گســترده ای در حــوزه هــای مدیریــت ،فرهنگــی ،زیرســاختی،
قانونــی -حقوقــی و انســانی در توســعة فقرزدایــی ورزشــی وجــود
دارد .ایــن مســئله نشــان دهنــدة مشــكالت بســیار در زمینــة

نتیجه گیری
«مقیــاس عوامــل مؤثــر بــر فقــر ورزشــی» بــا  192عبــارت
و  16زیرمقیــاس طراحــی و دارای روایــی و پایایــی مــورد تاییــد
مــی باشــد .بکارگیــری از مقیــاس طراحــی شــده بــرای شناســایی
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اقــای دکتــر حمیــد جنانــي و آقــای دکتــر محمدرحیــم نجــف زاده
https://ris.  در ســایت162386187 مــی باشــد کــه بــه شــماره
 نگارنــدگان بــر خــود الزم. بــه ثبــت گردیــده اســت/iau.ac.ir
مــی داننــد مراتــب تشــکر صمیمانــه خــود را از کلیــه عزیــزان
. اعــام نماینــد،همــکاری کننــده در پژوهــش

 بــا، همچنیــن.عوامــل مؤثــر بــر فقــر ورزشــی توصیــه مــی شــود
عنایــت بــه اینکــه ابــزار طراحــی شــده فقــط در اســتان آذربایجــان
 اســتفاده از ایــن ابــزار در،غربــی ســنجش روایــی و پایایــی شــده
 مــی بایســت بــا احتیــاط اســتفاده گــردد کــه بعنوان،ســایر شــهرها
. محســوب مــی گــردد،محدودیــت پژوهــش حاضــر

تضاد منافع
.نویسندگان این مقاله هیچگونه تضاد منافعی گزارش نکردند

سپاسگزاری
ایــن مقالــه حاصــل رســاله دکتــری ســمیه علیــزاده بــه راهنمایــی
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