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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.
Keywords: Sports Poverty, Factor Analysis, Development and Psychometric Scale.
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چکیده
مقدمــه: ورزش بــراي توســعه و حفــظ ســالمت 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 20 تــن از اعضــای هیئــت علمــی و مســئولین ورزشــی اســتان آذربایجــان غربــی انجــام شــد. در بخــش کمــی، روایــی 
ــدازه  ــه روش Bausell& Waltz ان ــا اســتفاده از جــدول Lawshe، شــاخص روایــی محتــوا ب ــه روش نســبت روایــی محتــوا ب محتــوا ب
گیــری شــد. روایــی ســازه بــه روش تحلیــل عاملــی اکتشــافی و تاییــدی در بیــن 460 تــن 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  40 تــن 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 24 و پــی 

ال اس نســخه 1.2.3 انجــام شــد.
یافتــه هــا: از یافتــه هــای بخــش کیفــی، عبــارات مقیــاس بدســت آمــد. نســبت روایــی محتــوا 0/73 و شــاخص روایــی محتــوا 84 
درصــد بدســت آمــد. نتایــج تحلیــل عاملــی 192 عبــارت و 16 زیرمقیــاس را نشــان داد. پایایــی مقیــاس بــه روش همســانی درونــی بــا 

محاســبه ضریــب آلفــا کرونبــاخ زیرمقیــاس هــا بیــن 0/72 تــا 0/92 و پایایــی مرکــب بیــن 0/73 تــا 0/94 بدســت 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 )Sport( بــه عنــوان پدیــده ای مهیــج، برانگیزاننــده، 
موجــد اتحــاد ملــي، عامــل توســعه و ارتقــاي ســالمت، جایــگاه 
مهمــي در جامعــه دارد )1(. توســعة ورزش بــه عنــوان زمینــه ســاز 
ــروی انســانی ســالم و تندرســت، بخشــی از  ــت نی ــن و تربی تأمی

ــه شــمار مــی رود )2(. برنامــه هــای توســعة ملــی ب
در دنیــای امــروز بــه ورزش بــه عنــوان عمــده تریــن ابــزار تربیت 
ــزاب و  ــا و اح ــت ه ــد دول ــی مانن ــای سیاس ــته و نهاده نگریس

نهادهــای اجتماعــی ســازمان هــای غیردولتــی، آموزشــی، 
ــه  ــت عام ــزار هدای ــوان اب ــه عن ــی، از ورزش ب ــی و دین فرهنگ
ــد  ــه ان ــال، دولــت هــا دریافت ــوان مث ــد )3(. بعن بهــره مــی گیرن
ــری داشــته  ــد شــهروندان همــراه ت ــه کمــك ورزش مــی توانن ب
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 )4(. لــذا ورزش یکــی از مهــم تریــن شــاخص هــای 
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 Jones & Ratten  .)5( توســعه و پیشــرفت کشــورها مــی باشــد
بــر  مشــتمل  را   )sport development( ورزش  توســعه   ،)6(
ســاختارها، نظــام هــا، فرصــت هــا و فرآیندهایــی مــي داننــد کــه 
افــراد را قــادر مــي ســازد در ورزش و تفریحــات شــرکت نمــوده و 

ــد. ــا ســطح دلخــواه ارتقــاء دهن عملکــرد خــود را، ت
ــود دارد  ــعه ورزش وج ــه توس ــبت ب ــی نس ــای متفاوت رویکرده
ــوارد  ــی م ــی و در برخ ــگاه قهرمان ــا ن ــا ب ــی از آن ه ــه برخ ک
ــر  ــرد دیگ ــه و در رویک ــاط جامع ــی و نش ــالمت عموم ــگاه س ن
نــگاه اقتصــادی مــورد توجــه قــرار مــی گیــرد. امــا صــرف نظــر 
ــی و ورزش روز  ــای بدن ــت ه ــت فعالی ــا، اهمی ــن رویکرده از ای
بــه روز در حــال افزایــش اســت )7(. ایــن موضــوع باعــث شــده 
ــعه ورزش در  ــرای توس ــی ب ــای هنگفت ــذاری ه ــرمایه گ ــه س ک
ــد ناخالــص  ــی از تولی ــر کشــورها انجــام شــود و ســهم باالی اکث
ملــی )Gross National Production( تولیــد ناخالــص داخلــی 
)Gross Domestic Product( بــه ورزش اختصــاص یافتــه و 
ــد را  ــا 2 درص ــن 1/5 ت ــورها بی ــیاری از کش ــهم در بس ــن س ای
ــارات ورزش  ــی کــه ســهم اعتب شــامل مــی شــود )7(. در صورت
ایــران از تولیــد ناخالــص داخلــی، تنهــا 1/1 درصــد اســت )8( کــه 

ــم اســت. ــا ســایر کشــورهای پیشــرفته ک در مقایســه ب
ورزش همگانــی در بیــن انــواع ورزش هــا بــه ویــژه ورزش 
ــته و  ــوری داش ــه و مح ــش پای ــه ای نق ــی و حرف ــای قهرمان ه
ــن،  ــود )9(. همچنی ــی ش ــامل م ــترده ای را ش ــای گس کارکرده
ــي ورزش  ــت بدن ــعه تربی ــع توس ــام جام ــردي نظ ــند راهب در س
ــك  ــوان ی ــه عن ــه ب ــي و تفریحــي، ن ــز ورزش همگان کشــور، نی
وظیفــه، بلکــه یــك فرصــت اســت. ورزش همگانــی نیــز نیازمنــد 
ــي  ــاي عملیات ــه ه ــا و برنام ــرد ه ــداف کالن، راهب ــن اه تدوی
ــه  ــد از هرگون ــت بتوان ــیر حرک ــي از مس ــن آگاه ــا ضم ــت ت اس
ــي،  ــع مال ــن مناب ــدر رفت ــه ه ــن و ب ــه رفت ــاره کاري، بیراه دوب
انســاني، فیزیکــي و اطالعاتــي خــود اجتنــاب ورزد )10(. از ســوی 
دیگــر، لــزوم توســعه ورزش ســبب شــده تــا در جوامــع مختلــف 
ــت در                                                                                      ــود عدال ــدم وج ــی ع ــد ول ــدام نماین ــترش آن اق ــه گس ب
ــا ورزش،  ــاط ب ــزات در ارتب ــروی انســانی و تجهی ــا، نی ــه ه برنام
ســبب شــده تــا فقــر ورزشــی شــکل گیــرد )11(. در ایــن زمینــه، 
ــردم در ورزش،  ــارکت م ــه مش ــان داده ک ــات نش ــج مطالع نتای
هنــوز در ســطح پایینــی بــوده و ورزش در ایــران نتوانســته 
ــاط  ــتی، نش ــالمت و تندرس ــه س ــود در زمین ــای خ ــه کارکرده ب
ــل  ــه عم ــوارد، جام ــایر م ــی و س ــی و فرهنگ ــی، پرورش اجتماع
در  اســتراتژیك  بررســی های  مرکــز  بعــالوه،   .)1( بپوشــاند 
گــزارش خــود نشــان داد کــه میــزان مشــارکت مــردان و 

ــت  ــته اس ــش داش ــی کاه ــای ورزش همگان ــه ه ــان در برنام زن
ــران در  ــی ای ــعه ورزش همگان ــز توس ــر مرک ــن مدی )8(. همچنی
مصاحبــه مــورخ 1398/11/17 اعــالم کــرد کــه 56 درصــد 
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 

ــازد )12(. ــی س ــان م ــش نمای ــش از پی ــه را بی جامع
برنامــه ریــزی بلندمــدت در موضوعاتــی کــه رفتــار پیچیــده تــری 
دارنــد )ماننــد فقــر ورزشــی(، بســیار دشــوار اســت. ایــن بررســی 
ــتری  ــی بیش ــده آگاه ــه آین ــبت ب ــا نس ــود آن ه ــی ش ــث م باع
ــع  ــد. در واق ــه سیاســت گــذاری بزنن ــد و دســت ب بدســت بیارون
ــا اســتفاده از شناســایی، اقدامــات سیاســی را  سیاســت گــذاران ب
ــده، در  ــوند آین ــی ش ــث م ــد و باع ــی دهن ــرار م ــر ق تحــت تأثی
اختیــار آن هــا قــرار گیــرد نــه اینکــه آن هــا مغمــوم آینــده شــوند 

 .)13(
ــایی  ــرای شناس ــه ب ــت ک ــن اس ــه ای ــل توج ــم و قاب ــاله مه مس
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 
ــر ورزشــی  ــه فق حاکیســت کــه پژوهــش هــای اندکــی در زمین
ــارکت در ورزش  ــوزه مش ــات در ح ــتر مطالع ــود دارد و بیش وج
ــی  ــه طــور معمــول در حــوزه ورزش همگان ــی و ب و فعالیــت بدن
تمرکــز داشــته اســت )14، 15(. تنهــا پژوهــش پژوهــش رنجبــری 
و همــکاران )14( بــه تحلیــل موانــع فقرزدایــی ورزشــی در ایــران 
ــذاری نشــده( دارای  ــزار طراحــی شــده )نامگ ــه اســت. اب پرداخت
23 عبــارت اســت. ابــزار نامبــرده بــه روش دلفــی بــا شــرکت 17 
ــت  ــن از اعضــای هیئــت علمــی رشــته مدیری ــره )11 ت ــن خب ت
ورزشــی دانشــگاه آزاد اســالمی واحــد تبریــز و 6 تــن 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، 
ــه  ــی ب ــی اکتشــافی و پایای ــه روش تحلیــل عامل روایــی ســازه ب
2 روش، همســانی درونــی بــا محاســبه ضریــب آلفــا کرونبــاخ و 
آزمــون مجــدد، مــورد ســنجش و تاییــد گــزارش نمــوده انــد. در 
ــع آوری داده  ــت جم ــکاران )14(، جه ــری و هم ــش رنجب پژوه
ــته  ــی رش ــت علم ــای هیئ ــا اعض ــه ه ــر نمون ــی اکث ــای کیف ه
ــد و  ــز بودن ــت ورزشــی دانشــگاه آزاد اســالمی واحــد تبری مدیری
در ایــن خصــوص مــی تــوان اذعــان داشــت درســت اســت کــه 
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مــدرس دانشــگاه در ایــن زمینــه خبــره محســوب مــی گــردد امــا، 
بــه نظــر مــی رســد کــه کارکنانــی کــه در یــك اداره و ســازمان 
ورزشــی کــه بــه طــور مســتقیم بــا موانــع ورزشــی مواجــه اســت 
نیــز، شــاید نظــرات بهتــر و کامــل تــری بــا یــك مــدرس دانشــگاه 
کــه بطــور غیرمســتقیم بــا ایــن مســاله روبروســت، داشــته باشــد. 
ــا  ــاز اســت ب ــه کارکردهــای ورزش در جامعــه نی ــا توجــه ب ــذا، ب ل
ــر  ــر ب ــل مؤث ــایی عوام ــه شناس ــوزه ب ــن ح ــی در ای بررســی علم
ــذا هــدف از  فقــر ورزشــی در بیــن افــراد جامعــه ضــرورت دارد. ل
ــاس  ــنجی »مقی ــی و روان س ــدف، طراح ــا ه ــر ب ــش حاض پژوه

عوامــل مؤثــر بــر فقــر ورزشــی« انجــام شــد.

روش کار
ــوع روش شناســی و ترکیبــی از روش هــای  پژوهــش حاضــر از ن
کمــی و کیفــی اســت )16(. در بخــش کیفــی روش کار بــه صــورت 
مصاحبــه و جامعــه آمــاری شــامل کلیــه افــراد متخصــص و خبــره 
ــران  ــه شــامل مدی ــد ک ــه ورزش صاحــب نظــر بودن ــه در زمین ک
ــی کــه در  ورزشــی؛ ورزشــکاران؛ مدرســین دانشــگاه و متخصصان
ایــن زمینــه تألیــف و یــا مقاالتــی داشــتند، بــود. 20 تــن از اعضای 
ــالمی  ــگاه آزاد اس ــی دانش ــت ورزش ــته مدیری ــی رش ــت علم هیئ
ــه،  ــن: شــهرداری شهرســتان ارومی ــران/ معاونی ــز، مدی واحــد تبری
ســازمان تربیــت بدنــی شهرســتان ارومیــه، اداره ورزش و جوانــان 
ــه، اداره  ــرورش شهرســتان ارومی ــوزش و پ ــه، آم شهرســتان ارومی
ورزش و جوانــان شــهر میانــدوآب بــه روش نمونــه گیــری مبتنــی 
بــر هــدف انتخــاب و تــا اشــباع نظــری داده هــا، مصاحبــه نیمــه 
ــه پژوهــش شــامل:  ســاختاریافته ادامــه یافــت. معیارهــای ورود ب
ــا معیــار داشــتن  ــودن و داشــتن تخصــص ورزشــی )ب ورزشــکار ب
تألیــف/ مقــاالت علمــی در حــوزه ورزش(، مدیــر/ مســئول ورزشــی 

بــودن در ســال 1399 بــود.
سواالت مصاحبه به شرح ذیل بود:

1- فقر ورزشی در مناطق شهری و روستایی چگونه است؟
2- در کدام شهرها، فقر ورزشی بیشتر مشهود است؟

3- آیا در استان آذربایجان غربی، فقر ورزشی وجود دارد؟
ــه  ــر فقــر ورزشــی در شــهرها و روســتاها را ب ــر ب 4- عوامــل موث

طــور جداگانــه توضیــح دهیــد.
5- تفاوت فقر ورزشی در زنان و مردان  چگونه است؟ 

6- علت فقر ورزشی در زنان و مردان چیست؟
6- کدام عوامل بیشتر در فقر ورزشی نقش را دارد؟ 

ــدا مجــوز از  ــه ابت ــد ک ــب انجــام ش ــن ترتی ــه ای ــا ب ــه ه مصاحب
دانشــگاه آزاد اســالمی واحــد تبریــز، اداره رفــاه شــهرداری 

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 
ــه  ــدا در مصاحب ــط ص ــتگاه ضب ــی، از دس ــری از فراموش و جلوگی
اســتفاده شــد شــایان ذکــر اســت، مــدت زمــان صــرف شــده بــرای 
هــر مصاحبــه حــدودا، 15 تــا 40 دقیقــه متغیــر بــود و کل زمــان 

انجــام مصاحبــه هــا حــدودا یکمــاه بــه طــول انجامیــد.
ــه صــورت کلمــه  ــط شــده ب ــه هــای ضب ــس از اتمــام، مصاحب پ
ــد                ــا فراین ــان ب ــور همزم ــه ط ــذ آورده و ب ــه روی کاغ ــه کلم ب
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 
ــرای  ــت. ب ــه یاف ــام کدهــای اســتخراج شــده، ادام ــی تم جایگزین
ــوای  ــل محت ــی، از روش تحلی ــمت کیف ــا در قس ــل داده ه تحلی
ــن  ــه ای ــد انجــام کار ب ــد. رون ــتفاده گردی ــذاری اس ــی و کدگ عرف
ــذاری  ــای کدگ ــن راهنم ــا 2- تدوی ــرور داده ه ــود: 1- م ــرح ب ش
3- ســازماندهی داده هــا 4- طبقــه بنــدی داده هــا 5- کدگــذاری 
ــل  ــی تحلی ــزارش نهای ــن گ ــذاری محــوری 7- تدوی ــاز 6-کدگ ب
ــی داده هــای  ــی )17(. جهــت بدســت آوردن روای داده هــای کیف
کیفــی از روش بکارگیــری افــراد متخصــص مختلــف بــرای جمــع 
ــد )18(.  ــتفاده ش ــا اس ــیر داده ه ــل و تفس ــه و تحلی آوری، تجزی
ــز از نظــرات  ــودن اطالعــات نی ــی ب ــی و عین ــرای بررســی پایای ب
پژوهشــگران خــارج از پژوهــش، بهــره گرفته شــد و مقبولیــت داده 
هــا )credibility(، بــا بازنگــری همتــا )check peer(، تاییدپذیری 
)confirmability( اســتفاده شــد )19(. بــه 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 

ــد  ــری )transferability( ســعی ش ــال پذی انتق
جمــع آوری داده هــای مصاحبــه هــا بــا حداکثــر تنــوع در                       
ــا در                                                                              ــه ه ــودن یافت ــی دار ب ــا معن ــود ت ــام ش ــا، انج ــه ه نمون
ــه  ــورت ک ــن ص ــه ای ــود؛ ب ــت ش ــابه رعای ــای مش ــت ه موقعی
ــارج از  ــگران خ ــار پژوهش ــده در اختی ــب ش ــات کس ــدا اطالع ابت
پژوهــش )اعضــای هیئــت علمــی دانشــگاه کــه در مصاحبــه هــا، 
شــرکت نداشــتند( قــرار داده شــد و در ایــن راســتا مطالــب مرتبــط 
ــد، حــذف و  ــوط بودن ــه نامرب ــی ک ــد و مطالب از نظــر ایشــان، تایی
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ــز  ــم نی ــب مبه ــزوده و مطال ــر آن اف ــب الزم را ب ــه مطال در ادام
ویرایــش شــد. از ایــن طریــق متــن مصاحبــه هــا اســتخراج گردید. 
قابلیــت اعتمــاد )dependability( بــا مطالعــه مجــدد کل داده هــا 
ــب  ــودن مطال ــه نم ــم و اضاف ــب مبه ــش مطال ــق ویرای از طری
ــای  ــه ه ــن یافت ــا بی ــد ت ــالش ش ــد و ت ــم گردی ــروری، فراه ض
مطالعــه، تناســب و ســازگاری منطقــی وجــود داشــته باشــد )18(.  
ــی و  ــش کیف ــر 2 بخ ــز در ه ــش نی ــی پژوه ــات اخالق مالحظ
ــود: تمامــی مراحــل گــردآوری داده هــا،  کمــی بــه شــرح ذیــل ب
ــه ی مشــارکت کننــدگان در پژوهــش  ــر اســاس رضایــت آگاهان ب
انجــام شــد؛ بــه مشــارکت کننــدگان ایــن اطمینــان داده شــد کــه 
ــت  ــورت امان ــه ص ــخ ب ــن پاس ــان، حی ــرات ایش ــا و نظ ــخ ه پاس
نــزد پژوهشــگران، باقــی خواهــد مانــد؛ همچنیــن، بــه مشــارکت 
کننــدگان ایــن اطمینــان خاطــر داده شــد کــه در صــورت تمایــل 
ــد.  ــع گردن ــل داده هــا مطل ــد تفســیر و تحلی ــد از فراین مــی توانن
در بخــش کمــی پژوهــش، هــدف پژوهشــگران ســنجش روایــی و 

پایایــی »مقیــاس عوامــل مؤثــر بــر فقــر ورزشــی« بــود. 
 Content( ــوا ــی محت ــبت روای ــه روش نس ــوا ب ــی محت ــذا روای ل
متخصصیــن  از  تــن   10 نظــرات  توســط   )Validity Ratio

ــگاه آزاد  ــی دانش ــت ورزش ــته مدیری ــی رش ــت علم ــای هیئ )اعض
اســالمی واحــد تبریــز( بــا اســتفاده از جــدول Lawshe و جــدول 
ــود  ــرورت وج ــن ض ــت تعیی ــه جه ــل ارزش )20( )ب ــن حداق تعیی
ــا هریــك  ــه هــا، خواســته شــد ت ــزار(، از نمون ــارت در اب یــك عب
ــر اســاس طیــف 3 بخشــی لیکــرت: »عبــارت  از عبــارت هــا را ب
ضــروری اســت«، »عبــارت مفیــد اســت، ولی ضــروری نیســت« و 
»عبــارت ضرورتــی نــدارد« طبقــه بنــدی کننــد. نتیجــه بــه دســت 
ــد  ــورد تایی ــه م ــود ک ــوا 0/73 ب ــی محت ــرای نســبت روای ــده ب آم

ــرار گرفــت. ق
 )Content Validity Index( محاســبه شــاخص روایــی محتــوای
 Bausell & ــوای ــی محت ــاخص روای ــه ش ــه ب ــا توج ــاس، ب مقی
Waltz در نمونــه ای از 10 تــن از اعضــای هیئــت علمــی رشــته 

ــی  ــز بررس ــد تبری ــالمی واح ــگاه آزاد اس ــی دانش ــت ورزش مدیری
شــد کــه ابتــدا مربــوط بــودن هــر عبــارت در مقیــاس، بــر اســاس 
شــاخص 3 بخشــی بــا 4 نمــره )1-4( ارزیابــی شــود )21(. بدیــن 
ــودن« و  ــودن«، »واضــح ب ــوط ب ــه متخصصــان »مرب صــورت ک
ــر اســاس یــك طیــف لیکرتــی  ــودن« هــر عبــارت را ب »ســاده ب
4 قســمتی مشــخص مــی کننــد. متخصصــان مربــوط بــودن هــر 
ــبتًا  ــت«، 2 »نس ــوط نیس ــان از 1 »مرب ــر خودش ــارت را از نظ عب
مربــوط اســت«، 3 »مربــوط اســت«، تــا 4 »کامــاًل مربــوط اســت« 
مشــخص مــی کننــد. ســاده بــودن عبــارت هــا نیــز بــه ترتیــب از 

1 »ســاده نیســت«، 2 »نســبتاً ســاده اســت:، 3 »ســاده اســت«، تــا 
4 »کامــال ســاده اســت« و واضــح بــودن عبــارت نیــز بــه ترتیب از 
1 »واضــح نیســت«، 2 »نســبتاً واضــح اســت«، 3 »واضــح اســت«، 
ــی  ــا 4 »کامــال واضــح اســت« مشــخص مــی شــود. در صورت ت
کــه نمــره شــاخص روایــی محتــوا کمتــر از70 درصــد بدســت آمده 
بــود، عبــارت غیرقابــل قبــول بــوده و حــذف گردیــد، اگــر بیــن 70 
تــا 79 درصــد بــود، عبــارت بــه اصــالح و بازنگــری نیــاز داشــت 
و اگــر باالتــر از 79 درصــد بــود، عبــارت مناســب تشــخیص داده 
شــد )16(. همچنیــن، روایــی صــوری مقیــاس بــه روش کیفــی بــا 
اســتفاده از نظــر 5 تــن از اعضــای هیئــت علمــی رشــته مدیریــت 
ورزشــی دانشــگاه آزاد اســالمی واحــد تبریــز مــورد بررســی قــرار 

گرفــت. 
روایــی ســازه بــه روش تحلیــل عاملــی اکتشــافی و تاییــدی در بین 
ــی  ــرد( در ورزش همگان ــدگان )شــهروندان زن و م مشــارکت کنن
اســتان آذربایجــان غربــی کــه بــه روش صــورت تصادفــی        
خوشــه ای 460 تــن انتخــاب شــدند، انــدازه گیــری گردیــد. نمونــه 
گیــری بــه ایــن شــرح بــود کــه در ابتــدا از تعــداد 17 شهرســتان 
در اســتان آذربایجــان غربــی، 8 شهرســتان بــه صــورت تصادفــی 
ــهر  ــت )3 ش ــم جمعی ــه تراک ــه کشــی و نســبت ب ــه روش قرع ب
ــز  ــهر از مرک ــتان و 1 ش ــوب اس ــهر از جن ــتان، 4 ش ــمال اس از ش
اســتان( انتخــاب شــد. ســپس از هــر شهرســتان، بیــن 57 تــا 58 
تــن بــه صــورت تصادفــی ســاده بــه روش قرعــه کشــی بعنــوان 
نمونــه انتخــاب شــدند. شــایان ذکــر اســت، بــرای بدســت آوردن 
ــتفاده از                 ــا اس ــه ای ب ــة اولی ــی مطالع ــب ط ــة مناس ــداد نمون تع
فرمــول هــای آمــاری کوکــران تعــداد نمونــة مناســب تخمیــن زده 
شــد. بدیــن ســبب 30 مقیــاس در بیــن جامعــه آمــاری توزیــع شــد 

ــة مذکــور در فرمــول ــار )0/445( نمون و از انحــراف معی

اســتفاده شــد. در ایــن رابطــه، Z مقــدار احتمــال نرمــال اســتاندارد 
ــا  ــتاندارد و ب ــال اس ــای نرم ــال ه ــدول احتم ــاس ج ــه براس )ک
ــا 2/58  ــر ب ــرای 99% براب ــون ب ــودن آزم ــه ب ــه 2 دامن ــه ب توج
ــار                                       ــراف معی ــر و انح ــورد نظ ــت م ــا، ε دق ــطح خط ــت(،  س اس
ــت  ــان 99%، دق ــطح اطمین ــن س ــر گرفت ــا در نظ ــد. ب ــی باش م
ــرآورد  ــن ب ــه 460 ت ــداد نمون ــار 0/445 تع ــراف معی 0/05 و انح
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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40 تــن از مشــارکت کننــدگان ورزش همگانــی شهرســتان ارومیــه 
کــه بــه صــورت غیرتصادفــی و در دســترس انتخــاب شــده بودنــد، 

ــد. محاســبه گردی
تحلیــل داده هــا بــا اســتفاده نــرم افزارهــای آمــاری اس پــی اس 

اس نســخه 24 و پــی ال اس نســخه 1.2.3 انجــام گرفــت. 

یافته ها
اطالعــات جمعیــت شــناختی در بخــش کیفــی نشــان داد از نظــر 
ــن از  ــغلی، 4 ت ــر ش ــن زن، از نظ ــرد و 9 ت ــن م ــیت 11 ت جنس
ــگاه آزاد  ــی دانش ــت ورزش ــته مدیری ــی رش ــت علم ــای هیئ اعض
ــه، 2  ــتان ارومی ــهرداری شهرس ــن ش ــز، 4 ت ــد تبری ــالمی واح اس
ــن اداره ورزش  ــه، 3 ت ــتان ارومی ــرورش شهرس ــوزش و پ ــن آم ت
و جوانــان شهرســتان ارومیــه، 1 تــن اداره ورزش و جوانــان شــهر 
ــه  ــتان ارومی ــی شهرس ــت بدن ــازمان تربی ــن س ــدوآب و 6 ت میان
شــاغل بودنــد. همچنیــن، از نظــر تحصیــالت، 6 تــن دارای مدرک 
کارشناســی ارشــد، 7 تــن دارای مــدرک دکتــرا، 6 تــن دانشــجوی 

ــد.  ــن کارشناســی بودن ــرا و 1 ت دکت
اطالعــات جمعیــت شــناختی در بخــش کمــی حاکیســت از نظــر 
جنســیت، 254 تــن )55/21 درصــد( از نمونــه پژوهــش زن و 206 
ــه لحــاظ مــدرک  ــن، ب ــد. همچنی ــن )44/79 درصــد( مــرد بودن ت
تحصیلــی85 تــن )18/1 درصــد( کارشناســی بــه پاییــن؛ 247 تــن 
ــن )23/4 درصــد( کارشناســی  )53/6 درصــد( کارشناســی؛ 108 ت
ارشــد و 20 تــن )4/9 درصــد( نیــز دارای مــدرک دکتــری بودنــد. 
بعــالوه، 231 تــن )50/21 درصــد( از نمونــه هــای پژوهــش مجــرد 
و 229 تــن )49/79 درصــد( متأهــل بودنــد. از نظــر ســابقه فعالیــت 
بدنــی، 79 تــن )17/17 درصــد( از نمونــه هــا کمتــر از 5 ســال؛110 
تــن )23/9 درصــد( 10-6 ســال؛150 تــن )32/6 درصــد( 11-15 
ــت  ــال فعالی ــتر از 15 س ــز بیش ــد( نی ــن )26/3 درص ــال؛121 ت س
بدنــی داشــتند. در نهایــت از جهــت تعــداد دفعــات ورزش در هفتــه، 

ــار؛ 166  ــه ای 1 ب ــا: هفت ــه ه ــد( از نمون ــن )29/5 درص 136 ت
ــد(:           ــن )23/3 درص ــار؛ 107 ت ــه ای 2 ب ــد(: هفت ــن )36/1 درص ت
هفتــه ای 3 بــار و 51 تــن )11/9 درصــد(: نیــز ببیشــتر از 3 بــار در 

هفتــه فعالیــت ورزشــی داشــتند.
ــه  ــا اســتفاده از روش مصاحب ــه ب ــی ک ــای کیف ــل داده ه در تحلی
ــارت  ــداد 192 عب ــود، تع ــده ب ــت آم ــه دس ــاختاریافته ب ــه س نیم
ــی  ــان غرب ــتان آذربایج ــی در اس ــر ورزش ــل فق ــوان عوام ــه عن ب

ــد.  ــایی گردی شناس
بــرای انــدازه گیــری نســبت روایــی محتــوا مقیــاس طراحــی شــده، 
از جــدول Lawshe  اســتفاده شــد )20(. نتایــج بــه دســت آمــده از 
نســبت روایــی محتــوا 0/73، بــه دســت آمــد و مــورد تأییــد قــرار 
ــوا  ــی محت ــری شــاخص روای ــدازه گی ــرای ان ــن ب ــت. همچنی گرف
از روش Bausell & Waltz اســتفاده شــد )22(. نتایــج 0/84 را 
نشــان داد. تمامــی شــاخص هــا بــرای تمــام عبــارت هــای مقیاس 
ــه روش  ــازه ب ــی س ــنجش روای ــرای س ــت. ب ــده اس ــبه ش محاس
تحلیــل عاملــی اکتشــافی، بــرای بررســی مناســب بــودن داده هــا، 
Kaiser-Meyer-( از آزمــون انــدازه گیــری کفایــت نمونــه گیــری
ــتفاده  ــت اس Olkin Measure of sampling adequacy( و بارتل

شــد. نتایــج بــه دســت آمــده از ایــن 2 آزمــون در )جــدول1( نشــان 
داده شــده اســت. نتایــج بــه دســت آمــده از آزمــون KMO نشــان 
داد کــه مقــدار آن برابــر بــا 0/988 بــود کــه بــرای انجــام تحلیــل 
عاملــی مناســب مــی باشــد. همچنیــن نتیجــه آزمــون بارتلــت در 
ســطح خطــای کوچکتــر از 0/01 معنــادار مــی باشــد. بــه ایــن معنا 
کــه ماتریــس همبســتگی بیــن عبــارت هــای ماتریــس واحــدی 
نمــی باشــد. یعنــی از یــك طــرف بیــن عبــارت هــای داخــل هــر 
ــن  ــر، بی ــرف دیگ ــود دارد و از ط ــی وج ــتگی باالی ــل همبس عام
عبــارت هــای یــك عامــل بــا عبــارت هــای عامــل هــای دیگــر، 

هیچگونــه همبســتگی وجــود نــدارد. 

Bartlett و  KMO جدول 1: آزمون

0/925آزمون کفایت نمونه گیری 

آزمون بارتلت
Chi square20793/765
1035درجه ی آزادی
0/001سطح معناداری

نتایــج تحلیــل عاملــی اکتشــافی، 192 عبــارت و 16 زیرمقیــاس 
تجهیــزات  و  امکانــات   ،)psychological( روانشــناختی 
 capacity( بســتر  و  ظرفیــت   ،)facilities and equipment(
 ،)sustainable development( توســعه پایــدار ،)and bedding

ــه  ــالمت )progress in health(، نهادین ــوزه س ــرفت در ح پیش
ــل  ــذاب )attractive(، عوام ــازی )institutionalization(، ج س
 culture( فرهنــگ ســازی   ،)behavioral factors( رفتــاری 
ــانی  ــی و انس ــرمایه مال ــی )policy(، س ــط مش building(،  خ
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نیازســنجی  و  مطالعــه   ،)financial and human capital(
سیســتمی  موانــع   ،)study and needs assessment(
 macro( کالن  مدیریــت  راهبردهــای   ،)systemic barriers(
میانــی  مدیریــت  راهبردهــای   ،)management strategies

مدیریــت  راهبردهــای   ،)middle management strategies(
ــان داد.  ــی )executive management strategies( را نش اجرای
ــداد  ــه تع ــوط ب ــج مرب ــی نتای ــل عامل ــن در اجــرای تحلی همچنی
عامــل هــای قابــل اســتخراج بــرای چرخــش مــی باشــد. جهــت 
تعییــن اینکــه چنــد عامــل مناســب بــرای چرخــش وجــود دارد از 
مــالک هــای مختلفــی هماننــد مــالک کیــزر و نمــودار ســنگ 

ــه دارای  ــی ک ــن مــالک عوامل ــه ای ــر پای ــزه اســتفاده  شــد. ب ری
ــل  ــوان قاب ــه عن ــند ب ــتر از آن باش ــا بیش ــك و ی ــژه ی ارزش وی

ــکل 1(. ــوند )ش ــی ش ــن م ــتخراج تعیی اس
همــان  طــور کــه در )جــدول2( نشــان داده  شــده، ســازه هــای بــه 
ــر  دســت آمــده از تحلیــل کیفــی 16 عامــل دارای ارزش بزرگ ت
از 1 بــوده و قابــل اســتخراج مــی باشــند. نتایــج بــه دســت آمــده 
ــد  ــی ده ــان م ــزه نش ــنگ ری ــودار س ــاس Kaiser و نم از مقی
ــه دســت آمــده در مجمــوع 74/084 درصــد از  کــه 16 عامــل ب

واریانــس کل آزمــون را تبییــن مــی کنــد.

 جدول 2: واریانس استخراج  شده با استفاده از مقادیر ویژه

ارزش های ویژه اولیهمجموع مجذورات استخراج  شده پس از چرخش
عامل ها

ارزش ویژهدرصد واریانسدرصد تراکمی واریانسارزش ویژهدرصد واریانسدرصد تراکمی واریانس

8/6126/6123/96127/20227/20212/5131
15/4696/8843/16735/3528/1503/7492
22/2316/7363/09839/6244/2721/9653
27/7385/5072/53343/7034/0891/8764
33/1435/4042/48647/2873/5841/6495
38/1665/0232/31153/3293/0421/3996
42/5704/4042/02652/8482/5191/1597
46/7994/2291/94555/3212/4731/1378
50/3073/5081/61457/7072/3861/9079
53/7923/4851/60359/8832/1761/00110
57/1403/3481/54062/0012/1170/94711
60/3493/2091/47663/9941/9950/91812
63/5423/1931/46965/9451/9510/89713
66/4452/9031/33567/8511/9050/87614
69/0272/5831/18869/6311/7800/81915
71/3652/3381/07671/3651/7340/79816

شکل 1: عامل های استخراج  شده با استفاده از نمودار سنگ ریزه
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همچنیــن، نتایــج بدســت آمــده از ســنجش روایــی ســازه بــه روش 
تحلیــل عاملــی تاییــدی )کــه مشــخصات نمونــه هــا در روش کار، 
ــا اســتفاده از رویکــرد حداقــل مربعــات جزئــی  ذکــر شــده( کــه ب
ــه  ــج ب ــه نتای ــه اینک ــه ب ــا توج ــد، ب ــان داده ش ــکل 2( نش در )ش

 t value ــدار ــر از 0/4 و مق ــی بزرگت دســت آمــده از بارهــای عامل
بزرگتــر از 1/96  مــی باشــد مــی تــوان اســتنباط نمــود کــه هــر 
16 زیرمقیــاس شناســایی شــده می تواننــد بــه  عنــوان عوامــل فقــر 

ورزشــی اســتان آذربایجــان غربــی عمــل نماینــد.

شکل 2: نتایج بارهای عاملی و t value تحلیل عاملی تأییدی
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ــا محاســبه  ــی ب ــه روش همســانی درون نتایــج ســنجش پایایــی ب
ضریــب آلفــا کرونبــاخ و پایایــی مرکــب هــم بــه شــرح ذیــل، مورد 

تاییــد قــرار گرفــت )جــدول3(.

جدول۳: وضعیت همسانی درونی

متغیرها
وضعیت سازگاری درونی

میانگین واریانس مستخرجپایایی مرکبآلفا کرونباخ

0/770/870/63روانشناختی 
0/920/940/74امکانات و تجهیزات
0/850/900/70ظرفیت و بستر 

0/880/910/73توسعه پایدار
0/880/920/80پیشرفت در حوزه سالمت

0/810/890/71نهادینه سازی
0/800/880/69جذابیت

0/750/870/68عوامل رفتاری
0/770/860/65فرهنگ سازی

0/730/850/78خط مشی
0/860/910/73سرمایه مالی و انسانی
0/760/780/48مطالعه و نیازسنجی

0/890/920/70موانع سیستمی
0/790/730/60راهبردهای مدیریت کالن
0/720/820/61راهبردهای مدیریت میانی
0/820/860/45راهبردهای مدیریت اجرایی

ــا رویکــرد  ــادالت ب ــرازش ســاختاری الگــوی مع ــن ب ــرای تعیی ب
 ،R2 حداقــل مربعــات جزئــی از شــاخص هــای، ضریــب تعییــن
ــا  ــدار R2 تنه ــد. مق ــتفاده ش ــاره GOF اس ــاخص Q2 و آم ش
ــورد  ــود و در م ــه می ش ــوی ارائ ــای درون زای الگ ــرای متغیره ب
ــر صفــر اســت. هرچــه مقــدار  ــرون زا مقــدار آن براب ســازه های ب
R2 مربــوط بــه ســازه های درون زای الگــو بیشــتر باشــد، نشــان 

ــدار 0/19، 0/33  ــه مق ــت. Chin )23( س ــر  اس ــرازش بهت از ب
ــرای  ــوی ب ــف، متوســط و ق ــر ضعی ــوان مقادی ــه عن و 0/67 را ب
ــدرت  ــن شــاخص Q2  ق ــرده اســت. همچنی ــی ک ــرازش معرف ب

ــد.   ــخص می کن ــازه های درون زا را مش ــو در س ــی الگ ــش بین پی
ــتند،  ــول هس ــل قب ــاختاری قاب ــرازش س ــه دارای ب ــی ک الگوهای
ــته  ــو را داش ــای درون زای الگ ــی متغیره ــت پیش بین ــد قابلی بای
باشــند. بدیــن معنــا کــه اگــر در یــك الگــو، روابــط بیــن ســازه ها 
ــر  ــی ب ــر کاف ــازه ها تاثی ــند، س ــده باش ــف ش ــتی تعری ــه درس ب
ــد  ــتی تأیی ــه درس ــا ب ــن راه فرضیه ه ــته و از ای ــر گذاش یکدیگ
ــدار 0/15 ، 0/2 و  ــه مق ــکاران )24( س ــوند. Henseler و هم ش
ــوان قــدرت پیــش بینــی کــم، متوســط و قــوی  ــه عن 0/35 را ب

ــد. تعییــن نمــوده ان

 جدول 4: نتایج برازش ساختاری الگو

وضعیتنتیجهشاخص

R20/542متوسط
Q20/427قوی

مــی شــود کــه ایــن متغیــر از طریــق فرمــولدر نهایــت بــرازش الگــو کلــی تنهــا از یــك معیــار GOF اســتفاده 
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بــه دســت مــی آیــد. Wetzels و همــکاران )25( ســه مقــدار 0/01، 
0/25 و 0/36 را بــه عنــوان مقادیــر ضعیــف، متوســط و قــوی برای 
GOF معرفــی نمــوده انــد. بنابرایــن، حاصــل شــدن 0/439 بــرای 

GOF نشــان از بــرازش کلــی قــوی  دارد.

بحث 
ــاس  ــنجی »مقی ــی و روان س ــدف طراح ــا ه ــر ب ــش حاض پژوه
ــد کــه در نهایــت،  ــر فقــر ورزشــی« انجــام گردی ــر ب عوامــل مؤث
نتایــج حاکــی از وجــود 192 عبــارت و 16 زیرمقیــاس )روان 
شــناختی، امکانــات و تجهیــزات، ظرفیــت و بســتر، توســعه پایــدار، 
ــل  ــذاب، عوام ــازی، ج ــه س ــالمت، نهادین ــوزه س ــرفت در ح پیش
رفتــاری، فرهنــگ ســازی، خــط مشــی، ســرمایه مالــی و انســانی، 
ــت  ــای مدیری ــتمی، راهبرده ــع سیس ــنجی، موان ــه و نیازس مطالع
کالن، راهبردهــای مدیریــت میانــی، راهبردهــای مدیریــت اجرایی( 
ــود. در ایــن راســتا، نتایــج پژوهــش رنجبــری و همــکاران )14(  ب
ــد و  ــران پرداختن ــی ورزش در ای ــع فقرزدای ــی موان ــه بررس ــه ب ک
نتایــج شناســایی موانــع فقرزدایــی در ورزش، بــا اســتفاده از روش 
تحلیــل عاملــی اکتشــافی نشــان داد کــه 5 مانــع: موانــع مدیریتــی، 
فرهنگــی، زیرســاختی، انســانی و حقوقــی- قانونــی ازجملــه موانــع 
ــی ورزشــی در کشــور مــی باشــند. همچنیــن،  موجــود در فقرزدای
ــج پژوهــش Adom-Aboagye و همــکاران )3(  ــر اســاس نتای ب
ــع  ــی و موان ــع مدیریت ــی، موان ــع فرهنگ ــد موان ــاره کردن ــه اش ک
زیرســاختی ازجمله مشــکالت در مســیر توســعه و گســترش ورزش 
ــکاران )26(  ــتند.  Friedman و هم ــق هس ــا و مناط ــه ه در محل
بــه ایــن نتیجــه دســت یافتنــد موانــع مدیریتــی و موانــع حقوقــی 
ازجملــه موانــع موجــود در مســئلة فقرزدایــی ورزشــی هســتند، امــا، 
ــف  ــای مختل ــط ه ــی ورزشــی در محی ــود در فقرزدای ــع موج موان
ــز در  ــاوت هــای محسوســی دارد. Girginov & Hills )27( نی تف
پژوهــش خــود مشــخص کردنــد کــه در محیــط هــای مختلــف، 
ــود رویدادهــای  ــی داشــته و نب ــی ورزشــی شــرایط متفاوت فقرزدای
ــم در  ــع مه ــه موان ــی ازجمل ــائل فرهنگ ــی و مس ــزرگ ورزش ب
مســیر توســعة ورزش در تمامــی محــالت و مناطــق شــهر لنــدن 
ــش  ــج پژوه ــد، نتای ــاهده گردی ــه مش ــور ک ــت. همانط ــوده اس ب
ــته  ــت داش ــده، مطابق ــایی ش ــل شناس ــوص عوام ــر در خص حاض
ــج پژوهــش  ــه نتای ــا توجــه ب ــن رو، ب ــوده اســت. از ای و همســو ب
ــع                                                       ــور، موان ــی کش ــرایط فعل ــه در ش ــد ک ــخص ش ــر مش حاض
ــاختی،  ــی، زیرس ــت، فرهنگ ــای مدیری ــوزه ه ــترده ای در ح گس
قانونــی- حقوقــی و انســانی در توســعة فقرزدایــی ورزشــی وجــود 
ــة  ــیار در زمین ــکالت بس ــدة مش ــان دهن ــئله نش ــن مس دارد. ای

فقرزدایــی ورزشــی در کشــور بــوده کــه ایــن مشــکالت در تمامــی 
ابعــاد و حــوزه هــا نمــود کــرده و ســبب ایجــاد محدودیــت درجهت 
فقرزدایــی ورزشــی شــده اســت. ایــن یافتــه را چنیــن مــی تــوان 
ــع ازجملــه توجه نکــردن خانواده هــا  تبییــن نمــود کــه برخــی موان
بــه ورزش در مناطــق محــروم و فقیرنشــین کشــور، وجــود تغییرات 
ــن  ــی در ای ــی، ایجــاد برخــی معضــالت طبیع ــی و جغرافیای طبیع
ــف  ــود برنامه هــای آموزشــی در حــوزه ی ورزش، ضع مناطــق، نب
فرهنگــی درخصــوص اســتفادة تمامــی اقشــار و گروه هــای حاضــر 
از برنامــه هــا و کالس هــای ورزشــی، نبــود واحدهــای صنعتــی و 
تولیــدی در جهــت حمایــت از ورزش و توجه نکــردن مدیــران ارشــد 
ورزشــی کشــور بــه مقولــة توســعه ورزش، مــی توانــد ســبب ایجاد 

ــوند. ــع می ش ــایر موان ــکل گیری س و ش
ــا پژوهــش  بعــالوه، در زمینــه مقایســه عوامــل شناســایی شــده ب
 Vandermeerschen هــای مشــابه، می تــوان بــه نتایــج پژوهــش
ــش  ــال در پژوه ــرای مث ــه ب ــود ک ــاره نم ــکاران )28( اش و هم
ــانی  ــروی انس ــل نی ــکاران )28(، عام Vandermeerschen و هم

ــه  ــص در زمین ــراد متخص ــی و اف ــران بوم ــود مدی ــن نب ــا تبیی )ب
ــی داشــته  ــا پژوهــش حاضــر همخوان ورزش( اشــاره نمــود کــه ب
اســت. گــزارش نمــود. همچنیــن، پژوهــش Kramer و همــکاران 
)15( در مــورد عامــل موانــع فرهنگــی همســو بــوده و ایــن یافتــه 
ــع فرهنگــی موجــب  ــوان تبییــن نمــود کــه موان را چنیــن مــی ت
ــواده هــا در راســتای  ایجــاد مســائلی از قبیــل آگاهــی پاییــن خان
مزایــای ورزش، نبــود ضــرورت و دغدغــه در جهــت توســعة 
ــت درخصــوص              ــی دول ــدان آگاه ورزش در مناطــق محــروم و فق
ظرفیــت هــای مناطــق محــروم در توســعة ورزش را، مــی گــردد. 
ــا نتایــج  ــه دســت آمــده از پژوهــش حاضــر، ب همچنیــن نتایــج ب
پژوهــش هــای ملکــی همــکاران )29(، همســو و همخوانی داشــته 
ــت  ــدم مراقب ــتگذاری، ع ــدان سیاس ــه فق ــت ک ــج حاکیس و نتای
اصولــی، نبــود برنامــه ریــزی دقیــق و مــدون، فقــدان برنامــه هــای 
راهبــردی در خصــوص تجهیــزات و امکانــات از مهم تریــن عوامــل  
در فقــر ورزشــی بــوده اســت و در تبییــن ایــن یافتــه هــا مــی توان 
اذعــان داشــت کــه اگــر امکانــات ورزشــي مناســب جهــت شــرکت 
افــراد در ورزش فراهــم نباشــد، بســیاري افــراد از شــرکت در ورزش 

محــروم خواهنــد شــد.

نتیجه گیری
ــارت  ــا 192 عب ــی« ب ــر ورزش ــر فق ــر ب ــل مؤث ــاس عوام »مقی
ــد  ــورد تایی ــی م ــی و پایای ــی و دارای روای ــاس طراح و 16 زیرمقی
مــی باشــد. بکارگیــری از مقیــاس طراحــی شــده بــرای شناســایی 
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عوامــل مؤثــر بــر فقــر ورزشــی توصیــه مــی شــود. همچنیــن، بــا 
عنایــت بــه اینکــه ابــزار طراحــی شــده فقــط در اســتان آذربایجــان 
غربــی ســنجش روایــی و پایایــی شــده، اســتفاده از ایــن ابــزار در 
ســایر شــهرها، مــی بایســت بــا احتیــاط اســتفاده گــردد کــه بعنوان 

محدودیــت پژوهــش حاضــر، محســوب مــی گــردد.
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ــزان  ــه عزی ــود را از کلی ــه خ ــکر صمیمان ــب تش ــد مرات ــی دانن م
ــد. ــالم نماین ــده در پژوهــش، اع ــکاری کنن هم
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