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 دهيچک
ن و اگذاراستياز اقدامات به کار گرفته شده توسط س يكي يبدن يهاتيج فعاليو ترو يمقابله با کم تحرک براين، ينو يكردهاياتخاذ رو :نه و هدفيزم

اقتصااد رفتاار    ياستفاده از ابزارهاكردها ين روياز ا يكي. باشديو ورزش در جوامع مختلف م يبدن يهاتيج فعاليتوسعه و ترو يهاگران برنامهنيتدو

 . بود يبدنيها تيبر مشارکت در فعال ياقتصاد يها مؤلفهو  يمداخالت رفتار ريتأث يرو هدف از پژوهش حاضر بررسنياز ا. باشديم

تن از  9آن را  ييمحتوا ييشد، که روا يآور ق پرسشنامه محقق ساخته جمعياز از طريبوده و اطالعات مورد ن يروش پژوهش، از نوع همبستگ :روش

به دست  50/1رفعال يو در بخش افراد غ 53/1کرونباخ در بخش افراد فعال  يب آلفايز با استفاده از ضريپرسشنامه ن ييايپا. کردند تأييدنظران  صاحب

 يبادن  يهاا  تيا کت در فعالمشاار  يبارا  يتيمحادود  يو پزشاك  يبوده است که از لحاظ جسمان يه افرادهمپژوهش حاضر شامل  يجامعه آمار. آمد

 يآمار يها ليه و تحليتجز يافزار استتا، مبنا له نرميپرسشنامه به وس 0010ت تعداد ياند و در نها ها پاسخ داده نفر به پرسشنامه 0579تعداد . اند نداشته

 . قرار گرفت

ش زمان يو افزا يورزش يها نهيش هزيز پزشک به همراه افزايون تجيو همچن ييز پزشک به تنهايرفعال نشان داد، تجويج در بخش افراد غينتا :هاافتهي

 يهاا  ناه يش هزيز پزشک به هماراه افازا  يز، تجويدر بخش افراد فعال ن. داشت يبدن يها تيم به مشارکت در فعاليمثبت و معنادار بر تصم ريتأث يکار

 . داشت يبدنيها تيم به مشارکت در فعاليو معنادار بر تصم يمنف ريتأثو کاهش درآمد  يورزش

افاراد   يفارد  يها خود به تفاوت يياجرا يها ن برنامهيشود در تدو يشنهاد ميپ يبدنيهاتيو فعال ان توسعه ورزشيبه متول يبه طورکل :يريگجهينت

 .کنندتوجه 
 

 ، ورزشآموزش بهداشت، اقتصاد ورزش، ياقتصاد رفتار :ها د واژهيکل

 

 مقدمه
از  يكا يتوسط به عناوان   يجسمان عدم تحرکسازمان بهداشت جهاني 

ن عامل باعا   يا. ر در نظر گرفته استيرواگيغ يهايماريبروز ب يعوامل اصل

. (2، 0)شاود  يون مرگ در سال در سراسر جهاان ما  يليش از پنج ميجاد بيا

ش يبا دهد  يز نشان مين ياسالم يمجلس شورا يهاگزارش مرکز پژوهش

اغلاب   يکنناد، کاه خاود عامال اصال       يران ورزش نميدرصد مردم ا 50از 

به  يبدنيها تياست که فعال ين درحاليا .(3)باشد ير ميرواگيها غ يماريب

اثبات  يايکند باتوجه به مزاير کمک ميرواگيغ يهايماريبزان يکاهش م

ت يا ک اولويا به عناوان   ياندهي، ارتقا آن به طور فزايبدن يهاتيشده فعال

از کشورها از  ياريکه توسط بس شناخته شده است يبهداشت عموم يبرا

 ياساتراتژ . (7، 0)شود  يم يبانيها و مداخالت پشتاستيق توسعه سيطر

عضاو   يکند که کشاورها يه ميتوص يسازمان بهداشت جهان يبدنتيفعال

توسط متخصصاان بهداشات تاالش     يبدنيهاتيد در جهت ارتقاء فعاليبا

ر ين مهم مورد توجه قرار گرفتاه کاه پزشاكان و ساا    يرباز اياز د. (5)کنند 

ر ييا جاد تغيدر ا يتوانند نقش مهميم يبهداشت يها دهندگان مراقبتارائه

ن يا ن در ايبناابرا . (5)ماران خود داشاته باشاند   يب يت بدنيزان فعاليدر م

به عنوان  يبدن يهاتيز پزشک به مشارکت در ورزش و فعاليپژوهش تجو

ز در پژوهش خود يت نياسم. در نظر گرفته شده است يک مداخله رفتاري

تواند يو مكتوب م يده است که مداخالت پزشک به صورت شفاهکرعنوان 

ر يا شاواهد اخ . (3)گذار باشد ريتأث يبدن يها تيزان مشارکت در فعاليبر م

 تأيياد ماار را  يب يبادن يهاا تيا زان فعاليا مثبت مشاوره پزشكان بر م ريتأث

. توان در سه سطح اجارا کارد  يرا م يمداخالت رفتار يبه طورکل. کند يم
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 حسين عيدي و همكاران

 ومسشماره ، 0011 ، پاييزدوره پنجم وم پزشكينشريه فرهنگ و ارتقاي سالمت فرهنگستان عل /355

ن يا ا. باشاد ين پژوهش ميا تأکيدبوده و مورد  يکه سطح اول، سطح فرد

خاص هستند  يماريک بياز  ييرا که در معرض خطر باال يمداخالت افراد

 ييهابه عنوان مثال برنامه. انجام دهند يکند تا در مورد آن کاريق ميتشو

مصارف   يفشارخون باال بارا  يها به ترک، افراد دارايگاريق سيتشو يبرا

ر در سبک يين مراحل شامل تغيا. ورزش است يبرا يابتيماران ديا بيدارو 

 .(9)است  يرات پزشكييو تغ( ورزش) يزندگ

 ريتاأث تحات   يبادن يهاا تيا م به مشارکت در ورزش و فعاليتصم

اظهاار   يس و روسسكيگونه که هامفرهمان. قرار دارد يعوامل مختلف

. (01)روناد  يک عامل مهم بشامار ما  ي ياقتصاد يها مؤلفهاند داشته

در  ياساسا  يتواند نقشيم يعوامل اقتصاد يگذارريتأثشناخت نحوه 

ک سو باه طاور   ياز . (00)حات افراد داشته باشد يتوسعه درک از ترج

افراد در رابطاه   يريگميتصم يدرک چگونگ ي، اقتصاددانان برايسنت

مات توسط افراد بر کمبود ين تصميه ايتوج يو چگونگ يبدنتيبا فعال

 ييگار و از آنجاا  يد ياز سو. (02)اند تمرکز کرده( زمان و پول)منابع 

کاه باه دسات     يخاود باه درآماد    يمصارف  يهاا تيکه افراد در فعال

خواهناد مصارف کنناد،     يکاه ما   يمت کااال و خادمات  يآوردند و ق يم

ماات کاااال و  ياقتصاااددانان باار ق  يبرخاا. (03)شااوند يمحاادود ماا 

نقاش  . (00)اناد  ها تمرکز داشاته افت آنينه دريا هزيو  (00)خدمات

ج دو پهلو بوده است، به ينتا يدار يدرآمد در رابطه با مشارکت ورزش

عناوان نمودناد کاه     (05-07, 01)هاا از پاژوهش  ياريکاه بسا   ينوع

کنناد و  يشاتردرورزش شارکت ما   يدارند، ب يکه درآمد باالتر يافراد

از درآمد مارتبط اسات و    يرش مشارکت در ورزش با سطح باالتيافزا

، 07)شاود  يجااد ما  يبهتر باه ورزش ا  يدسترس يهاجه فرصتيدر نت

-يباو و همكااران، االساار  يج پاژوهش ت ين نتاا يهمچنا ( 09، 03، 05

دهاد کاه درآماد    يعمر و همكاران نشان ما -و و همكاران و آبوياجابر

دارد  ينه صارف شاده در مشاارکت ورزشا    يبر زمان و هز يمثبتريتأث

عناوان نمودناد ساطح    ز يا ن (27-23) ياما مطالعات انادک . (21-22)

نقاش   يبررسا . نادارد  يدر مشاارکت ورزشا   يريتأثچ يدرآمد افراد ه

دهاد زماان صارف    يز نشان ميزمان در رابطه با مشارکت در ورزش ن

بار مشاارکت    يمنفا  ريتاأث مراقبت از کودکاان و بساتگان    يشده برا

ا رفاتن باه   يا کاار   يکه زمان صرف شاده بارا   يدرورزش دارد، درحال

ج پژوهش هاالمن  ينتا (25)گذارد يمثبت م ريتأثت مدرسه بر مشارک

انجاام   يبارا  يدار زماان کمتار  ز نشاان داد ماادران خاناه   يا و بروئر ن

بر مشاارکت   يمنف ريتأثن عامل يجه ايداشته و در نت يبدنيهاتيفعال

ن يچنا  يبارا  يشاتر يکه افراد شااغل وقات ب   يدر ورزش دارد،درحال

در مثبت بر مشارکت  يريتأثن عامل يجه ايدارند و در نت ييهاتيفعال

ز در پژوهش خود باه  يكر نيو و ياورلوسك. (20)ورزش خواهد داشت 

 يمنفا  ريتاأث تمام وقت  ،افتند که اشتغال به صورتيجه دست ين نتيا

 (29، 23)هاا  از پاژوهش  يدر برخا . (25)بر مشاارکت در ورزش دارد 

 (30، 31، 00)مات  يگر نقش قيد يو در برخ يورزش يهانهينقش هز

 .قرار گرفته است يورزش مورد بررس يدر تقاضا برا

، يتصااد سانت  اق يهاا يهمانطور که مالحظه شد بار طباق تراور   

به ( نه و درآمديزمان، هز)در منابع  تيم افراد با توجه به محدوديتصم

ج مطالعاات  ياماا نتاا   ؛رديپذيصورت م ييو عقال يصورت کامال منطق

ن يا افاراد از ا  يهايريگميهد که در همه موارد تصمينشان م يتجرب

را  ييهاا موارد رفتارها و انتخاب ياکند و در پارهيت نميها تبعيترور

 يست و به طاورکل ين ييو عقال يد که کامال منطقکرتوان مشاهده يم

باا   کاه  نجاسات يا. باشندياقتصاد متعارف نم يهافرضشيبر اساس پ

 ينش اقتصاد رفتاار ين استفاده از بيبنابرا. است مرتبط يرفتار اقتصاد

مات و رفتار افراد و باه تباع آن   يتصم يشناخت چگونگ يتواند برايم

و  ين و طراحيتدو يک الگو در راستايک دستورالعمل و يبه  يابيدست

 يبه طورکل. و کارا، مثمرثمر باشد مؤثر يمداخالت رفتار يريبه کارگ

در ساطح   يبادن  تيا ن مشاارکت افاراد در فعال  ييبا توجه به سطوح پا

و باه   يبادن  تيمرتبط با عدم فعال يهايماريزان بيش ميجامعه و افزا

گاذاران و   اسات ياز س ياري، بسا يبهداشت يهانهيزش هيدنبال آن افزا

ن يگذشته خود و تدو يهاكرد در برنامهير روييمردان خواهان تغدولت

ر رفتار در ييبه تغ يثرترؤد هستند که بتوانند به طور ميجد يهابرنامه

ن راساتا  يا در ا. ابناد يدسات   يبدنيهاتيمشارکت در فعال برايافراد 

 يموجود در اقتصااد رفتاار   يهامؤلفهد، يجدو  مؤثر ياز ابزارها يكي

ر رفتاار  ييا و تغ يجاد و ارائاه ماداخالت رفتاار   يتواند در اياست که م

ن ين چنا ياماا لازوم تادو   . کنناده باشاند   ه و کماک دمثمرثمر واقع ش

ها مؤلفهن يا يگذارريتأث ين چگونگيي، درک و تبيها و مداخالت برنامه

ن يا جاه ا يدر نت .باشديبح  منه موضوع مورد يش دانش در زميو افزا

و  ييباه تنهاا   ياقتصااد  يهامؤلفها يآ کند يپژوهش قصد دارد بررس

، تحات  يبادن  يهاتيز پزشک به مشارکت در فعالين عامل تجويهمچ

و کاهش درآمد،  يش زمان کاريو افزا يورزش يها نهيش هزير افزايتأث

 يبادن  يهاا تيا مشاارکت فعال  برايافراد  يريگميبر تصم يريتأثچه 

 خواهد گذاشت؟ 

 

 روش
ها داده يوه گردآوريو از نظر ش يپژوهش حاضر از لحاظ هدف کاربرد

. انجاام شاد   يدانيا بود و به صورت م يو از نوع همبستگ يليتحل-يفيتوص

باوده   يات دو جملاه يا الج يروش مورد استفاده در پژوهش حاضر الگاو 

 محقاق سااخته  ابزار مورد استفاده در پژوهش حاضر دو پرسشانامه  . است

و ( ناه يزماان، درآماد و هز  ) ياقتصااد  يهامؤلفهباشد که در ارتباط با يم

محتاوا،   ياي روا يبررسا  يبرا. بوده است( ز پزشکيتجو) يمداخالت رفتار

 9)از صاحب نظران قرار گرفات   يار گروهين شده در اختيپرسشنامه تدو

 اساتفاده   کرونبااخ  يب آلفاا يپرسشنامه از ضار  ييايپا يبررس يو برا( نفر
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 هاي بدني هاي اقتصادي بر مشارکت در فعاليت تأثير مداخالت رفتاري و مؤلفه

 355/نشريه فرهنگ و ارتقاي سالمت فرهنگستان علوم پزشكي ، شماره سوم0011دوره پنجم، پاييز 

 کنندگانشرکت يشناختتياطالعات جمع -1جدول 

 نيانگيم نمونه ريمتغ نيانگيم نمونه ريمتغ

 (سال)سن 
 يساعات کار 0/20 رفعاليغ

 (در روز)

 90/5 رفعاليغ

 35/5 فعال 39/22 فعال

 يفراوان تيوضع ريمتغ يفراوان تيوضع ريمتغ

 درآمد

 (ون تومانيليم)

 931 ونيليک ميکمتر از 

 يليمدرک تحص

 53 پلمير ديز

 059 پلميد 275 ونيليک تا سه مي

 210 پلميفوق د 015 ونيليسه تا پنج م

 723 سانسيل 51 ونيليپنج تا هفت م

 05 ونيليشتر از هفت ميب
 35 سانسيفوق ل

 73 يدکتر

 تيجنس
 393 زن

 تأهل
 909 مجرد

 072 تأهلم 713 مرد

 

و در بخاش افاراد    53/1سشنامه در بخش افراد فعاال  پر ييد که روايگرد

 . به دست آمده است 50/1رفعال يغ

ساکن در کشاور   يرانيه افراد ايپژوهش حاضر شامل کل يجامعه آمار

مشاارکت در   يبارا  يتيمحادود  يو پزشك يبوده است که ازلحاظ جسمان

-ناه ز نمويا مورد اساتفاده ن  يريروش نمونه گ .اندنداشته يبدنيهاتيفعال

موجود  يهاها و کانالدر مرحله اول از گروه. بوده است يادو مرحله يريگ

و در مرحله دوم ( نمونه در دسترس)استفاده شده است  يمجاز يدر فضا

منتشار گشاته و   ( يمجااز  يهاا شبكه)ها ها و کانالها در گروهپرسشنامه

 يبدنتيت مشارکت در ورزش و فعاليپاسخ دهنده در ابتدا با توجه به وضع

ا عادم مشاارکت در   يا مشاارکت در ورزش و  )هاا  از پرسشانامه  يكيخود 

 يتصاادف )نمودناد  ل آن اقادام  يا را انتخاب کرده و نسبت باه تكم ( ورزش

 زشيرن احتمال  يبه سبب نامشخص بودن حجم جامعه، و همچن(. ساده

 کوکران ق فرمول  يکه از طر 330 يشنهاديش از مقدار پيها بدر پاسخ
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n جامعهدو  يجامعه نامعلوم به دست آمده است، برا يبرا 

 دوکه در مجموع هر  . ع گشته استيتوز( رفعاليافراد فعال و غ)متفاوت 

ت تعاداد  يا اند و در نهاها پاسخ دادهنفر به پرسشنامه 0579جامعه، تعداد 

ابتدا . استقرار گرفته  يآمار يهاليه و تحليتجز يپرسشنامه مبنا 0010

باه   يابيدسات  يبارا  يانيانجام شد و در مرحله پا يفيل توصيه و تحليتجز

ها داده. استفاده شده است يات دو جملهيون الجياهداف پژوهش از رگرس

 .ل قرار گرفتيه و تحليمورد تجز 05استتا نسخه  ز با استفاده از نرم افزارين

 

 هاافتهي
نشان داد در بخش افاراد  ( 0ل جدو) يشناختتيجمع يهايژگيو يبررس

 5در حادود   ين ساعات کاار يانگيبود و م 10/20افراد  ين سنيانگيرفعال ميغ

شااتر افااراد يت بياز لحاااظ جنساا(. 90/5= ن يانگياام)ساااعت بااوده اساات  

دهناده مجارد   شاتر افاراد پاساخ   يب تأهال ت يدهنده زن و از لحاظ وضاع  پاسخ

باوده اسات و در    کارشاناس  شاتر افاراد،  يب يلين مدرک تحصا يهمچن. اند بوده

در بخاش افاراد   . ن قرار داشاته اسات  ييپا يشتر افراد در سطح درآمديت بينها

. بوده اسات  35/5 ين ساعات کاريانگيبود و م 39/22افراد  ين سنيانگيفعال م

شاتر  يب تأهال ت يزن و از لحاظ وضع هدهند شتر افراد پاسخيت بياز لحاظ جنس

پلم يا شتر افاراد، د يب يلين مدرک تحصيهمچن. انددهنده مجرد بودهافراد پاسخ

در . اناد ن قارار داشاته  ييپا يشتر افراد در سطح درآمديت بيبوده است و در نها

 ياقتصااد  يهاا مؤلفاه  يات دوجملاه يالج ين الگويج حاصل از تخمينتاادامه 

 .باشديقابل مشاهده م( 3)رفعال در قالب جدول يافراد غ يبرا

نشاان  ( 2جادول  ) ياون دوجملاه يج رگرسا يتاا رفعال نيدر بخش افراد غ

م به مشاارکت در ورزش و  يبا تصم يت رابطه معناداريدهد که سن و جنس يم

، درآمد و آموزش ارتباط معنادار ي، ساعات کارتأهلاما . ندارند يبدنيهاتيفعال

ر ينسبت شانس متغ. داشتند يبدنيهاتيم به مشارکت در ورزش و فعاليبا تصم

ن معناسات کاه دارا باودن ساطح     يجه بدين نتيا. شد 0کمتر از  هلتأدرآمد و 

ن يهمچن. دهديبودن احتمال مشارکت افراد را کاهش م تأهلباال و م يدرآمد

ج ين نتاا يا ا. شده است 0شتر از يو آموزش ب ير ساعات کارينسبت شانس متغ

 احتمال يش ساعات کاريش سطح آموزش افراد و افزاين معناست که با افزايبد

ت منابع يمحدود يدر بخش بررس. افتيش خواهد يمشارکت افراد در ورزش افزا

 يارتبااط مثبات و معناادار    يورزشا  يهانهيو کاهش هز يکاهش ساعات کار

(0 > OR )رفعال يدر افراد غ يبدنيهاتيم به مشارکت در ورزش و فعاليبا تصم

  .نداشته است يش درآمد ارتباط معنادارياما افزا. داشته است

ج ي، نتاااياقتصاااد-يعواماال اجتماااع يدر بخااش افااراد فعااال بررساا

، سااعات  تأهال ت، يدهد جنسا ينشان م( 3جدول ) ياون دوجملهيرگرس

م بااه مشااارکت در ورزش و يبااا تصاام يو درآمااد رابطااه معنااادار يکااار

اما سن و آموزش رابطه معناادار باا   . در افراد فعال ندارند يبدن يها تيفعال

نسابت  . اسات  داشاته  يبادن يهاا تيدر ورزش و فعالم به مشارکت يتصم

ش سن ين معناست که افزايجه بدين نتيا. شد 0ر سن کمتر از يمتغ سشان

 کااهش   يبادن  يها تيافراد جامعه احتمال مشارکت افراد در ورزش و فعال
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 حسين عيدي و همكاران

 ومسشماره ، 0011 ، پاييزدوره پنجم وم پزشكينشريه فرهنگ و ارتقاي سالمت فرهنگستان عل /353

 (رفعاليافراد غ) ياقتصاد يهامؤلفه يات دوجملهيالج يج الگوينتا -2جدول 

 نسبت شانس ريمتغ
(OR) 

 درصد نسبت شانس 59نان يحدود اطم
 يمعنادار

 نييحد پا حد باال

 22/1 90/1 10/0 95/1 سن

 30/1 55/1 19/2 23/0 تيجنس

 19/1 33/1 19/0 79/1 تأهل

 12/1 10/0 05/0 19/0 يساعات کار

 10/1 73/1 30/1 55/1 درآمد

 10/1 15/0 79/0 31/0 آموزش

 03/1 59/1 50/0 05/0 ش درآمديافزا

 10/1 32/0 10/3 99/0 يورزش يهانهيکاهش هز

 10/1 09/0 70/2 53/0 يکاهش ساعات کار

 03/1 00/1 73/0 00/1 ب ثابتيضر

 075/1: ن پسرودوييب تعيضر -15/233: يتابع لگاريتم درستنماي

 10/1: دويکا يمعنادار 03/010: دويکا ينسبت راستنماي

 

 (افراد فعال) ياقتصاد يهامؤلفه يادوجمله تيالج يج الگوينتا -3جدول 

 نسبت شانس ريمتغ
(OR) 

 درصد نسبت شانس 59نان يحدود اطم
 يمعنادار

 نييحد پا حد باال

 13/1 37/1 99/1 92/1 سن

 72/1 52/1 9/0 03/0 تيجنس

 23/1 52/1 00/3 09/0 تأهل

 73/1 97/1 00/0 12/0 يساعات کار

 35/1 53/1 30/0 12/0 درآمد

 19/1 95/1 52/0 27/0 آموزش

 20/1 03/1 03/0 57/1 کاهش درآمد

 10/1 25/1 52/1 00/1 يورزش يهانهيش هزيافزا

 10/1 29/1 75/1 00/1 يش زمان کاريافزا

 02/1 53/1 37/27 03/0 ب ثابتيضر

 20/1: ن پسرودوييب تعيضر -03/271: يتابع لگاريتم درستنماي

 10/1: دويکا يمعنادار 93/029 :دويکا ينسبت راستنماي

 

جاه  ين نتيا. شد 0شتر از ير آموزش بين نسبت شانس متغيهمچن. يابد مي

ش سطح آموزش افراد احتمال مشارکت آنان در ين معناست که با افزايبد

ت يمحادود  يدر بخاش بررسا  . ابدييش ميافزا يبدن يهاتيورزش و فعال

و  يارتبااط منفا   يورزشا  يهاهنيش هزيو افزا يش ساعات کاريمنابع افزا

در  يبدنيهاتيم به مشارکت در ورزش و فعاليبا تصم (OR > 0) يمعنادار

 . نداشته است ياما کاهش درآمد ارتباط معنادار. افراد فعال داشت است

ج ي، نتاا ياقتصااد -يعوامال اجتمااع   يرفعال بررسا يدر بخش افراد غ

 تأهال ت و يجنسا دهاد سان،   ينشان ما ( 0جدول ) ياون دوجملهيرگرس

در افاراد   يبادن يهاا تيا م باه مشاارکت در ورزش و فعال  يبا تصم يارتباط

باا   ي، درآمد و آماوزش ارتبااط معناادار   ياما ساعات کار. رفعال ندارنديغ

نسبت شاانس  . اندداشته يبدنيهاتيم به مشارکت در ورزش و فعاليتصم

را بودن سطح ن معناست که دايجه بدين نتيا. شد 0ر درآمد کمتر از يمتغ

ن نسابت  يهمچنا . دهاد يباال احتمال مشارکت افراد را کاهش م يدرآمد

ن يج باد ين نتاا يا ا. شاد  0شاتر از  يو آموزش ب ير ساعات کاريشانس متغ

و ساطح آماوزش افاراد، احتماال      يش سااعات کاار  يمعناست که با افازا 

ز پزشاک باه   يدر بخاش تجاو  . اباد ييش ما يمشارکت آنان در ورزش افازا 

ز پزشاک باه هماراه    ين تجاو يو همچن ييز پزشک به تنهايومشارکت، تج

 رابطاه مثبات و معناادار    يش زمان کاريو افزا يورزش يهانهيش هزيافزا

(0 > OR )اماا  . داشات  يبدنيهاتيم به مشارکت در ورزش و فعاليبا تصم

 . نداشت يز پزشک به همراه کاهش درآمد رابطه معناداريتجو

ج ي، نتاا ياقتصااد -يعوامال اجتمااع   يدر بخش افراد فعال در بررسا 

و  يت، ساعات کاار يدهد جنسينشان م( 7جدول ) ياون دوجملهيرگرس

در افراد  يبدنيهاتيم به مشارکت در ورزش و فعاليبا تصم يدرآمد ارتباط

 م به مشارکت يو آموزش ارتباط معنادار با تصم تأهلاما سن،  ؛فعال ندارند
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 هاي بدني هاي اقتصادي بر مشارکت در فعاليت تأثير مداخالت رفتاري و مؤلفه

 359/نشريه فرهنگ و ارتقاي سالمت فرهنگستان علوم پزشكي ، شماره سوم0011دوره پنجم، پاييز 

 (رفعاليافراد غ)ه پزشک يتوص ياجملهون دويرگرس يج الگوينتا -4جدول 

 نسبت شانس ريمتغ
(OR) 

 درصد نسبت شانس 59نان يحدود اطم
 يمعنادار

 نييحد پا حد باال

 35/1 97/1 12/0 93/1 سن

 51/1 53/1 59/0 19/0 تيجنس

 02/1 15/0 22/0 03/0 تأهل

 10/1 37/1 03/0 53/1 يساعات کار

 10/1 03/1 55/1 51/1 درآمد

 10/1 15/0 75/0 29/0 آموزش

 13/1 15/0 59/2 53/0 ه پزشکيتوص

 77/1 79/1 31/0 33/1 ه پزشک و کاهش درآمديتوص

 15/1 93/1 10/2 02/0 يورزش يهانهيش هزيه پزشک و افزايتوص

 10/1 12/0 17/2 00/0 يش زمان کاريه پزشک و افزايتوص

 27/1 01/1 30/0 03/1 ب ثابتيضر

 00/1: ن پسرودوييب تعيضر -50/293: يدرستنمايتابع لگاريتم 

 10/1: دويکا يمعنادار 91/52: دويکا ينسبت راستنماي

 

 (افراد فعال)ه پزشک يتوص يات دوجملهيالج يج الگوينتا -9جدول 

 نسبت شانس ريمتغ
(OR) 

 درصد نسبت شانس 59نان يحدود اطم
 يمعنادار

 نييحد پا حد باال

 10/1 37/1 93/1 92/1 سن

 33/1 72/1 23/0 32/1 تيجنس

 19/1 99/1 02/2 27/0 تأهل

 71/1 57/1 03/0 15/0 يساعات کار

 75/1 30/1 35/0 15/0 درآمد

 12/1 10/0 55/0 32/0 آموزش

 19/1 02/1 15/0 55/1 ه پزشک و کاهش درآمديتوص

 15/1 39/1 10/0 50/1 يورزش يهانهيش هزيه پزشک و افزايتوص

 72/1 52/1 39/0 05/0 يش زمان کاريزشک و افزاه پيتوص

 50/1 00/1 07/0 57/1 ب ثابتيضر

 17/1: ن پسرودوييب تعيضر -50/311: يتابع لگاريتم درستنماي

 10/1: دويکا يمعنادار 51/29: دويکا ينسبت راستنماي

 

 تأهال ر سان و  ينسبت شانس متغ. اندداشته يبدنيهاتيدر ورزش و فعال

شادن   تأهلش سن و مين معناست که با افزايج بدين نتايا. شد 0 کمتر از

ر ين نسبت شانس متغيهمچن. ابدييافراد احتمال مشارکت افراد کاهش م

ش ساطح  ين معناست کاه باا افازا   يجه بدين نتيا. شد 0شتر از يآموزش ب

در بخاش  . اباد ييش ميآموزش افراد احتمال مشارکت افراد در ورزش افزا

 يهاا ناه يش هزيز پزشک باه هماراه افازا   يمشارکت، تجو ز پزشک بهيتجو

م يبا تصام ( OR > 0)و معنادار  يارتباط منف يش زمان کاريو افزا يورزش

ز پزشک به همراه ياما تجو. داشت يبدنيهاتيبه مشارکت در ورزش و فعال

 . نداشت يمعنادار يکاهش درآمد ارتباط

 

 يريگ جهيبحث و نت
نش يا ش بيو کارا، شناخت و افزا مؤثر ين مداخالت رفتاريجهت تدو

جه پاژوهش حاضار باا هادف     يدر نت. است ياتيح ينسبت به موضوع امر

نحاوه   يباه بررسا   يناه ماداخالت و اقتصااد رفتاار    يش دانش در زميافزا

 يو مداخالت رفتار( نهيدرآمد، زمان و هز) ياقتصاد يهامؤلفه يگذارريتأث

 .ران پرداخته استيدر جامعه ا( ز پزشکيتجو)

ج نشاان  ي، نتا(ياقتصاد يهامؤلفه)ت منابع يمحدود يدر بخش بررس

 يش سااعات کاار  يو افازا ( رفعاال يافراد غ يبرا) يداد کاهش ساعات کار

م باه مشاارکت در ورزش و   يبار تصام   يمعناادار  ريتاأث ( افراد فعال يبرا)

تاوان  ي، ما يدر مورد افراد فعال از لحاظ بدن. داشته است يبدنيهاتيفعال

ر يا نظ يا مجبور باه انجاام اماور   يکه شاغل هستند و  يداشت افراد انيب

مشغول  يدارا به کار خانهيهستند و  يف درسيدرس خواندن و انجام تكال

 يکمتار زماان کمتار    يكار و با مشغله کاريافراد ب در مقايسه باباشند يم

 يجه با کااهش زماان کاار   يار خواهند داشت در نتيمشارکت در اخت يبرا
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 حسين عيدي و همكاران

 ومسشماره ، 0011 ، پاييزدوره پنجم وم پزشكينشريه فرهنگ و ارتقاي سالمت فرهنگستان عل /331

افت و يش خواهد يافزا يبدنيهاتيمشارکت آنان در ورزش و فعال احتمال

مشاارکت در   يار بارا ي، زمان در اختيش زمان کاريبه طور بلعكس با افزا

افتاه و افاراد فعاال مجباور باه تارک       يکااهش   يبدنيهاتيورزش و فعال

چرا که طبق معادله درآمد و اوقات . و ورزش خواهند شد يبدنيهاتيفعال

با اوقات فراغت کمتر هماراه  ( شتريساعات کار ب) يت زمانيمحدودفراغت، 

د يرفعال بايدر مورد افراد غ. ن مورد بح  خواهد شدياست که در ادامه در ا

مثبت بر  يريتأثنسبت سطح حال حاضر،  يد کاهش ساعات کارکرعنوان 

جاه  ين نتيا. داشته است يبدنيهاتيم به مشارکت در ورزش و فعاليتصم

اماا باا    ؛است يجه به دست آمده در قسمت قبليه اول در تضاد با نتدر نگا

افت که در قسمت اول افراد باا  ين مهم دست يتوان به ايتر مقيدق ينگاه

در »ناه  ين دست باه انتخااب گز  يريشتر از سايباالتر ب يزان ساعات کاريم

اماا در قسامت دوم   . اناد زده «کانم يمشارکت م يبدنيهاتيورزش وفعال

د شا از سطح حاال حاضار مطارح     يکه بح  کاهش ساعات کار يمهنگا

 «کانم يمشارکت م يبدنيهاتيدر ورزش وفعال»نه يافراد گز يبا تماميتقر

زان يا ل دارند تاا م يشه تمايپر واضح است که افراد هم. اند کردهرا انتخاب 

آنان کاسته  ين از ساعات کاريداشته باشند و همچن يشترياوقات فراغت ب

 .قابل تصور است ياجهين نتيبه چن يابيجه دستينتشود در 

افاراد   يبارا ) يورزشا  يهاا ناه يج نشان داد کااهش هز ين نتايهمچن

بر  يمعنادار ريتأث( افراد فعال يبرا) يورزش يهانهيش هزيو افزا( رفعاليغ

ت يوضاع . داشاته اسات   يبادن يهاتيم به مشارکت در ورزش و فعاليتصم

 گيري همهن يباالو کاهش ارزش پول و همچن ران از جمله تورميا ياقتصاد

مات  ينه خدمات و قيش هزير منجر به افزايک سال اخي يروس طيکرونا و

زان يا بار م  ياگساترده  ريتاأث ن عوامال  يا شده اسات و ا  يورزش يکاالها

 ياريک سو بسياز . داشته است يبدنيهاتيمشارکت افراد در ورزش و فعال

تعداد افراد  يبهداشت يها  دستورالعملت يل رعايبه دل يورزش يهااز باشگاه

ش يت در باشاگاه هاا را افازا   يک سانس را کاهش اما حق عضويحاضر در 

و  يورزش ياز کاالها ياريبودن بس يگر به سبب وارداتيد ياز سو. اندداده

ز به ين يورزش يمت کاالهايجه قيها، در نتآن يش نرخ ارز بر رويافزا ريتأث

ن دو عامال  يا ق ايا تلف. را دارا بوده است يشيافزا روند يريگصورت چشم

م يشده است که توانسته است بر تصم يورزش يهانهيش هزيمنجر به افزا

نداشته  يمعنادار ريتأثش درآمد ياما افزا ؛گذار باشدريتأثبه مشارکت افراد 

ک يهمراه باشد  يش ساعات کاريکه با افزا يش درآمد در صورتيافزا. است

د يا آيباه حسااب ما    يبادن تيا مشارکت در ورزش و فعال يت برايمحدود

ح داد، يتوض يت زمانيتوان با معامله درآمد و اوقات فراغت و محدودينراميا

شتر با اوقات فراغات کمتار   يشتر با ساعات کار بيکه درآمد ب ين معنيبه ا

از  ياريران بسا يا ا يقتصااد ت ايباه سابب وضاع   . (32, 03)همراه اسات  

با حداقل دستمزد مصوب دولت باا کارکناان    يبخش خصوص يها شرکت

د سااعات  يشتر بايکسب درآمد ب يجه افراد برايخود قرارداد بسته و در نت

ن يش درآمد با ايجه افزايدر نت. ن امر اختصاص دهنديرا به ا يشتريب يکار

ه دنباال آن احتماال   شود و با  يشتر ميب يت زمانيوه منجر به محدوديش

 .افتيکاهش خواهد  يبدنيهاتيمشارکت در ورزش و فعال

ز ي، تجاو (رفعاال يافاراد غ  يبارا )ز پزشک به مشاارکت  يدر بخش تجو

 يهاا ناه يش هزيز پزشک به همراه افازا ين تجويو همچن ييپزشک به تنها

م به مشاارکت  يمثبت و معنادار بر تصم ريتأث يش زمان کاريو افزا يورزش

ز پزشاک باه هماراه    ياماا تجاو   ؛داشته است يبدن يهاتيش و فعالدر ورز

ج به دست آمده يبا توجه به نتا. نداشته است يمعنادار ريتأثکاهش درآمد 

 يدر ساطح فارد   يک مداخله رفتاريز پزشک به مشارکت به عنوان يتجو

ه با  يبدن يهاتيمشارکت در ورزش و فعال يم برايک عامل مهم در تصمي

گاذار باوده اسات و    ريتأث يير به تنهاين متغيدر مرحله اول ا. روديشمار م

و درماان   يريشاگ يو پ يکه بح  سالمت ين نشان از آن دارد که هنگاميا

تواند مثمرثمار واقاع   يز پزشک ميه و تجوي، توصشود يها مطرح ميماريب

و  يورزشا  يهاا ناه يش هزيبر افازا  تأکيد با وجوددر مرحله دوم اما . شود

ن يا دهندگان، باازهم ا  در سواالت مطرح شده از پاسخ يکار يش زمانيافزا

حفا  و   يدهنده آن اسات کاه بارا    ن نشانيگذار بوده است و اريتأثعامل 

( خااص  يلا مو اجبار به انجاام ع  يردر مواقع ضرو) يکسب مجدد سالمت

نكاه  يباا توجاه باه ا   . را متقبل شوند يشتريب يهانهيافراد حاضرند هم هز

به دست آوردن  يهر فرد است و افراد برا ياز زندگ ياساس ييجز يسالمت

تواناد مشاارکت را در ورزش و    يز پزشاک ما  يکنناد؛ تجاو  يآن تالش ما 

. داشاته باشاد   يشاود را در پا  يما  يکه منجر به سالمت يبدن يها تيفعال

خود  ير کارهايح از سايکاهش زمان اوقات فراغت و تفر با وجودن يهمچن

ن و با يبنابرا. آورند يرو يبدنيهاتيفعال کاسته و به مشارکت در ورزش و

شتر در منابع يت بياعمال محدود با وجود)ت افراد يج اولوين نتايتوجه به ا

اقتصااد   يهاا فرضشين برخالف پيست و ايدار نيشه پايهم( در دسترس

كساان  يهاا  تيا موقع يها در تماام باشد که معتقد است انسانيمتعارف م

 .کننديم يرويچارچوب مشخص پ ک اصول ويعمل کرده و از 

ز ياماا، تجاو  ( افراد فعاال  يبرا)ز پزشک به مشارکت يدر بخش تجو

 يمنفا  ريتأثو کاهش درآمد  يورزش يهانهيش هزيپزشک به همراه افزا

. داشات  يبادن يهاا تيم به مشارکت در ورزش و فعاليو معنادار بر تصم

ت کاالهاا  ما يک ساو در حاال حاضار ق   ين معناست که از يج بدين نتايا

زان خاود  يا ن ميدر بااالتر  يافت خدمات ورزشيدر يهانهيو هز يورزش

ح و يکنناده در بخاش ورزش، تفار   قرار دارد و گزارش نرخ تورم مصارف 

بار   يتأيياد ز گواه و مهار  يران نيمرکز آمار ا يفرهنگ اعالم شده از سو

ش نارخ تاورم و کااهش    يگر به سبب افازا يد يو از سو. ن مدعا استيا

 يو ملزومات اساس يزندگ يهانهيت هزيدرآمد افراد کفا يل ملارزش پو

که مشارکت  يه پزشک به افراديتوص با وجودجه يدهد در نتيآنان را نم

ز ياان ييسااطح فرهنااگ ورزش باااال ياد دارايااو بااه احتماااال ز)دارنااد 

 يهانهيش هزيا افزاياز آنان با توجه به کاهش درآمد و  يبرخ( باشند يم

در . ادامه نخواهاد داد  يبدن يهاتيرکت در ورزش و فعالبه مشا يورزش
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 هاي بدني هاي اقتصادي بر مشارکت در فعاليت تأثير مداخالت رفتاري و مؤلفه

 330/نشريه فرهنگ و ارتقاي سالمت فرهنگستان علوم پزشكي ، شماره سوم0011دوره پنجم، پاييز 

 ريتاأث  يش زمان کاريز پزشک به همراه افزايج تجوياز نتا يگريبخش د

ه ين معناست که اگر پزشک توصا يجه بدين نتيا. نداشته است يمعنادار

ش زماان  يافازا  با وجاود  کند يبدن يهاتيبه مشارکت در ورزش و فعال

خود بكاهند تا  ير کارهايت در سايزان فعاليم افراد ممكن است از يکار

جاه گرفات   يتاوان نت  ين ما يبنابرا. کنندحف  سالمت خود ورزش  يبرا

عمال   ياي و عقال يشه به صورت منطقا يمات خود هميها در تصمانسان

 . نخواهند کرد

ا عدم مشاارکت در ورزش و  يمشارکت و  يبرا ميتصم يطورکل به

ج پاژوهش  يز اسات و نتاا  يا برانگک موضوع چالشي يبدن يها تيفعال

ک يا هاا از  تيا موقع يشه و در تماميکه افراد همداد ز نشان يحاضر ن

 يروياان شااده و کااامال مشااخص پيااياصااول و چااارچوب از قباال تع

: به عنوان نمونه)د يت جديک وضعيممكن است در  يکنند و حت ينم

و اجبااار بااه مشااارکت در ورزش و   يماااريدر هنگااام ابااتالء بااه ب 

 يقبلا  يهايريگ مياعتقادات و تصم يبرخالف برخ( يبدن يها تيفعال

ن پاژوهش مشاخص شاده    يا در ا ين موارد به خوبيا. کنندخود عمل 

ها و کاهش نهيش هزيز پزشک، افزايکه در بخش تجو يبه طور. است

بار  ( ش درآماد يها و افازا نهيکاهش هز) يت عاديدرآمد برخالف وضع

گاذار  ريتأث يبادن  يهاتيفعال مشارکت در ورزش و برايم افراد يتصم

 يهاا گاران برناماه  نين و تادو اگاذار  اسات يجه به سيدر نت. بوده است

شود در يشنهاد ميدر سطح جامعه پ يبدن يها تيتوسعه ورزش و فعال

اساتفاده   ياقتصااد رفتاار   يهامؤلفهو  يدرجه اول از مداخالت رفتار

ماد   يخالت آتا افراد را در مدا يفرد يهاو در درجه دوم تفاوت کنند

بار توساعه و    ينظر قرار دهند تا بتوانند به اهداف مورد نظر خود مبن

با توجه به . نديدر سطح جامعه نائل آ يبدن يهاتيج ورزش و فعاليترو

از افاراد   ياريبسا  يهوشامند هماراه بارا    يهادر دسترس بودن تلفن

مرباوط باه ساالمت،     يکااربرد  يهابرنامه ين طراحيجامعه، و همچن

با  ياتيک راهكار عمليتواند يبر تلفن همراه م يفاده مداخله مبتناست

مسااابقات و  ين راسااتا بااا برگاازارياادر ا. باااال باشااد ياايت اجرايااقابل

و  يمال يهابا اختصاص مشوق) يمنظم به صورت مجاز يهاجشنواره

ت سالمت يکنندگان را نسبت به ثبت وضع توان مشارکتيم( يرماليغ

ن يو همچنا ( رهيا خاون و غ  ين، قند خون، چربزان فشار خويم)خود 

د و باا  کار ب يشده ترغ يطراح يها در برنامه يبدن يهاتيسطح فعال

مختلف من جمله  يتوجه به اطالعات به دست آمده از مداخالت رفتار

و ( ا پزشاک يا مشاور بهداشت و  ياز سو يتماس تلفن) يمداخله تلفن

د کاه تفااوت   کار ستفاده ا( شده يطراح يهادر قالب برنامه) ينترنتيا

 .دهديمورد رصد قرار م يز به خوبيرا ن يفرد
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Abstract 
Background: Adopting new measures taken by policy makers promoting physical activities and exercise in different 

societies prompted us to assess the effect of behavioral interventions and economics on participation in physical 

activities. 

Methods: The present study was correlational. The required information was collected through a researcher-made 

questionnaire. Its content validity was confirmed by 9 experts. The reliability of the questionnaire was obtained using 

Cronbach's alpha coefficient in the active individuals’ section of 0.78 and in the inactive individuals’ section of 0.74. 

The statistical population of the present study included all individuals who were not physically or medically 

restricted from participating in physical activities; 1659 people answered the questionnaires and finally 1401 

questionnaires were the basis of statistical analysis. STATA16 software was used for statistical analysis of variables 

and estimation of research model parameters. 

Results: The results in the inactive section showed that physicians alone as well as physicians prescribing sports, 

expensive costs and increased working time had a positive and significant effect on the decision to participate in 

physical activities. In active people, doctor's advice along with increasing sports costs and reducing income had a 

significant negative effect on the decision to participate in physical activities. 

Conclusion: In general, those advocating sports and physical activities for development are advised to pay attention 

and take into account individual differences in incomes when formulating executive plans. 
 
Keywords: Behavioral Economics, Health Education, Sports Economics, Sports 
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