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 چکیده

در نوجوانان شاغل به تحصیل در دوره اول بررسی وضعیت فعالیت فیزیکی منظم و درک موانع انجام آن عنوان: 

 3131متوسطه  شهرستان بابل در سال 

فعالیت فیزیکی منظم قسمت مهمی از سبک زندگی سالم و یکی از عوامل مهم در حفظ سالمت, ارتقاء سطط   زمینه و هدف: 

م اهمیت فعالیطت فیزیکططی در دوره   طعلیرغ عملکرد و همچنین کنترل و پیشگیری از بسیاری بیماری های غیر واگیر می باشد.

شطواهد حطاکی از آن است که فعالیت فیزیکططی منظططم در انتهططای نطوجوانی و ابتدای جطوانی کاهش یافته و این نوجوانططی، 

همچنین موانع  درک شده در مطورد  فعالیطت    کاهش  یکی از معضططالت بهططداشت عمططومی در اکثطر کطشور هططای دنیاست

 تعیین وضعیت فعالیت فیزیکی منظم و درکدر میان جمعیت های متعدد متفاوت می باشد. مطالعه ی حاضر با هدف  فیزیکی

 ..انجام شد 3131آن در نوجوانان شاغل به تحصیل در دوره اول متوسطه  شهرستان بابل در سال  انجام موانع

بطر روی  نمونه گیری چند مرحله ای به صورت مقطعی با استفاده از   کهتحلیلی است -این پژوهش یک مطالعه توصیفی روش:

، سطه  جهطت جمطع آوری اعالعطات     نفر از دانش آموزان پسر و دختر دوره اول متوسطه شهرسطتان بابطل صطورت گرفطت.     082

محطل  ا مراجعه به پرسشنامه ها ب پرسشنامه دموگرافیک، فعالیت فیزیکی و موانع درک شده انجام فعالیت فیزیکی استفاده شد.

. پس از جمع آوری داده ها ، پژوهشگر بطا اسطتفاده ازنطرم    ایفا و در همان زمان ، جمططع اوری گردید -به صورت خودپططژوهش 

   وبا روش های آماری توصیفی وتحلیلی آن ها رامورد تجزیه وتحلیل قرار می دهد.   spssافزار 

درصد( فعالیت فیزیکی منظمی ندارند و فقط تعداد معطدودی   3/13نتایج این پژوهش نشان داد که اغلب دانش آموزان ) نتایج:

درصد( فعالیت فیزیکی منظمی داشتند. بیشترین موانع درک شده فعالیت فیزیکی منظم در دانش آمطوزان مطورد    3/18از آنها)

 1/31دوسطتان)  یشطنهاد فعالیطت هطای ورزشطی در اوقطات فراغطت از عطرف       کمبود حمایت اعرافیان و یا عطدم اراهطه پ  پژوهش، 

میطانگین نمطرات موانطع درک    درصد(، ذکر شده است.  11نبود وقت کافی به  درصد(، 13درصد(،دور بودن مکان های ورزشی )

کمتطری را درک  درصطد افطراد موانطع     8/11بدست آمد. همچنطین   01تا  30با دامنه   20/01±3/3شده فعالیت فیزیکی منظم 

 درصد افراد موانع بیشتری را درک کردند. 0/11کردند و 

حطاکی از آن اسطت کطه فعالیطت فیزیکطططی      نتایجم اهمیت فعالیت فیزیکطی در دوره نوجوانططی، طعلیرغ بحث و نتیجه گیری

یکطی    کمبودو این  نداردوجود نوجوانان شاغل به تحصیل در دوره اول متوسطه  شهرستان بابل  اکثر سبک زندگی منظططم در

درک موانعی نظیر عدم تشطوی  و حمایطت اعرافیطان، عطدم      .از معضططالت بهططداشت عمططومی در اکثطر کطشور هططای دنیاست

اعتماد به نفس کافی برای ورزش کردن، دور بودن مکانهای ورزشی و کمبود امکانات و تسهیالت ورزشی مانع از انجطام فعالیطت   

نوجوانطان از  فیزیکی منظم و در نتیجه حمایت اعرافیان، فراهم کردن امکانات و تسهیالت ورزشی و افطزایش اعتمطاد بطه نفطس     

 عری  برنامه های آموزشی موجب تقویت آن در نوجوانان خواهد شد. 

دوره اول متوسطه، دوره ی نوجوانیفعالیت فیزیکی منظم، موانع درک شده ،کلید واژه ها:  
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Abstract 
Background & objective: Regular physical activitice is a major aspect  of 

healthy lifestyle. It has a main role in health promotion , control and prevention 

of many chronic disease. Despite the importance of physical activity in 

adolescence, the evidence suggests that regular physical activity in their late 

teens and early youth dropped And the reduction of public health problems in 

most countries of the world, as well as perceived barriers to physical activity 

among the population number is different . Also the perceived barriers to 

physical activity among various populations are different. This study aimed to 

determine the status of regular physical activity and perceived barriers to the 

teenagers who attended secondary school in the city of Babylon in 1393 was the 

first period. 

 

Methods: This study is a cross-sectional study using a multistage sampling on 

280 students from the junior high school boys and girls of the city of Babylon 

took place. To collect data, demographic questionnaire, physical activity and 

perceived barriers to physical activity were used. Questionnaires referring to the 

self-study and play at the same time, were collected. After collecting the data, 

the researcher used descriptive statistics and analysis with spss software it was 

analyzed. 

Results: The results showed that most students (61/1 percent) didn’t had regular 

physical activity, and only a few of them (38/9 percent) had regular physical 

activity. The perceived barriers to physical activity of students in research, lack 

of family support, or lack of physical activity in leisure offer from a friend (53/6 

percent), being around sports venues (35 percent), not enough time (33 percent) 

listed. Average scores on perceived barriers to physical activity 26/04± 5/9 with 

a range of 14 to 43, respectively. 66/8 and 33/2 as well as the percentage of 

individuals perceived fewer barriers percent more people have recognized the 

barriers.  

Conclusions: The results suggest that regular physical activity lifestyle of 

young workers in the first year of secondary education, there is no city of 

Babylon and the lack of a public health problem in most countries of the world. 

Perceived barriers such as lack of family support and encouragement, not 

confident enough to exercise, sport and the lack of facilities and sporting venues 

away from regular physical activity and thus support the family, providing 

sports facilities and enhance trust esteem in young adolescents through 

educational programs will be strengthened. 

 

Key words: Regular physical activity, perceived barriers, young, high 

school  


