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و بدون  ادیبا اعت کودکانشاخص تودة بدنی و ي حرکتی هامهارتمقایسۀ 
 اعتیاد به اینترنت
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 چکیده
 ادیبا و بدون اعت سال 10 تا 7پسر  آموزاندانش یو شاخص تودة بدن یحرکت يهامهارت ۀسیهدف مقا با پژوهش حاضر

بدون اعتیاد به اینترنت  آموزدانش 150داراي اعتیاد و  آموزدانش 150در پژوهش  کنندگانشرکت انجام گرفت. نترنتیبه ا
به  ادیاعت ۀده از پرسشنامدر ابتدا با استفا آموزاندانش یو ثبت اطالعات شخص نیاز والد نامهتیبعد از گرفتن رضابودند. 

ثبت شد  کنندگانشرکتی بدن ةا استفاده از قدسنج و ترازو، شاخص تودبمشخص شدند.  هاگروه انگکمبیرلی ی نترنتیا
اطالعات  يبنددسته يبرا. ارزیابی شد کنندگانشرکت یحرکت يهامهارت یازورتسک -ینکزآزمون برونو سپس با استفاده از 

 و رنوفیلموگروف اسموک ها از آزمونداده لیوتحلهیتجز ی در بخش آمار توصیفی و برايو پراکندگ يمرکز يهاشاخصاز 
t  .05/0ي داراپژوهش در سطح معن يهالیتمام تحلمستقل در بخش آمار استنباطی استفاده شد P< جینتا شد. یبررس 

 ادیدون اعتبآموزان با و دانش یشاخص تودة بدن نیو همچن ي درشت و ظریف، تبحر حرکتیهامهارت نینشان داد که ب
، درشت یحرکت يهادر مهارت نترنتیبه ا ادیاعت يمعنا که کودکان دارا نیود دارد، به اوج يتفاوت معنادار نترنتیبه ا

 وردار بودند.برخ يشتریب یشاخص تودة بدناز  نیهمچن .را از خود نشان دادند يترفیعملکرد ضع ظریف و تبحر حرکتی
شود یماین توصیه ي حرکتی درشت همراه باشد، بنابرهامهارتاعتیاد به اینترنت ممکن است با چاقی و عملکرد ضعیف در 

 براي پیشگیري، اقدامات الزم در این زمینه انجام گیرد.
 

 هاي کلیديواژه

 ی، اعتیاد به اینترنت، چاقی، رشد حرکتی، کودکان. آزمون تبحر حرکت
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 مقدمه

 یزندگ يهاام جنبهو به مرور در تم یافته شیدر سراسر جهان افزا نترنتیاستفاده از ا ستم،یاز اواسط قرن ب

 لیرس همه تبدو در دست یمشترك و عموم یمکان به نترنت،یا. )1( شده است یراتییتغ جادیا سبببشر 

آموزان در سراسر دانش ژهیواز مردم، به ياریبس یبر زندگ یمثبت ریأثت نترنتیبه ا یاست. دسترس شده

آموزان با است. دانش دیمف اریبس ی، تعامالت اجتماعیآموزش يدستاوردها يبرا رایز ،جهان داشته است

. کنندیاستفاده م نترنتیمرتبط از ا يهادستگاه ریهوشمند و سا يهاتاپ، تبلت، تلفنلپ انه،یاستفاده از را

نگران  اریآموزان بسدانش یزندگ بر نترنتیاستفاده از ا یمنف ریشناسان از تأثپزشکان و روانمشاوران، روان

دارد و  ادتساعته آن ع 24 یاست و به دسترس دهیفضا را از بدو تولد د نینسل جوان ا .)3،2( هستند

 ةندیر فزاخود فکر کند. کودکان در معرض خط يفناور نیا ابیروزانه در غ فیبه انجام وظا تواندینم

 تیجمع. )4( قرار دارند نیوالد دیبه آن در نبود نظارت شد دآزا یدسترس لیدلبه نترنتیاستفاده از ا

 یعنیقاره  نیتررگنفر و در بز اردیلیم 4به  2017در سراسر جهان در سال  نترنتایکنندگان استفاده

 دهیرس 2018 نفر در سال اردیلیبه دو م 2011نفر در سال  اردیلیم کیاز  نترنتیکاربران اتعداد  ا،یآس

. امروزه شودیل مرا شام نترنتیا ندرصد از کل کاربرا 7/48و  دهدیرا نشان م يکه رشد دوبرابر )5( است

 ادیاعت يبنده تحت دستهکاشاره دارد  زین نترنتیبلکه به ا ،رودنمی کارمواد مخدر به يتنها برا ادیاعت ةواژ

تلفن همراه و  يهایاز گوش حد از شیب ةاستفاد لیدلبه شتریدر رفتار ب رییتغ نی. اردیگیقرار م يرفتار

 تأثیراتاز  دین بهداشت بامتخصصا ن،یاست. بنابرا انهیتاپ، تبلت و رامثل لپ انیدانشجو يکار لیوسا

روز در حال روزبه نترنتیآگاه باشند. آمار استفاده از ا یکیزیبر سالمت ف لیوسا نیاز ا حد از شیب ةاستفاد

 .)1( کاربران شود یوابستگ سببممکن است  نترنتیمکرر از ا ةاست. استفاد شیافزا

مثال در پژوهش  براي. )6( است شدهگزارش  درصد 22 تا 15 نیب رانیدر ا نترنتیبه ا ادیاعت وعیش

تعداد  .)8( شده است گزارش درصد 2/22آموزان دانش انیو در م )7( درصد 7/12و همکاران  ییطباطبا

سبب مشکالت شناختی  تواندیم، رو به افزایش است و کنندیمرنت سپري وقت خود را در اینتکه  يافراد

 انیدر م توانیرا م یو روان یعموم لئمسا ریمانند سا نترنتیبه ا ادیاعتاز طرف دیگر، . )9( و جسمی شود

 ياجرا يبرا ازین ند تا اطالعات مورداتوسعه هنوز در تالش حال در ياز کشورها یبرخ .کاهش داد کودکان

 1نترنتیبه ا ادیکه اعت دهدینشان م پیشینۀ پژوهش ،یاز نظر سالمت جسم. )1( اقدامات را فراهم آورند

                                                           
1. Internet addiction 
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 شودمیمنجر  یعضالن یبه مشکالت اسکلت ،نییپا تیفیک با ییغذا میباالتر و رژ 1یبا شاخص تودة بدن

 تحركیب يبر سالمت، مستقل از رفتارها یمنف ریتأث تواندیم هاانهیو را نترنتیاز ا استفاده. )10–12(

در اوقات فراغت  یبدن يهاتیفعال نیگزیجا تواندیم هاانهیو را نترنتیگسترده از ا ةداشته باشد. استفاد

شاخص تودة  نترنت در اوقات فراغت ویگسترده از ا ةاستفاد نیب را یارتباطات مختلف . مطالعات)13( شود

 از ،يمدرن که در آن فناور یزندگ . شرایط)15،14( اندنشان داده ترنییپا یبدن تیو سطح فعال بدنی

 یکل طورشود. به یکیزیف تیسبب کاهش فعال تواندیم کند،یم لیانسان را تسه یزندگ نترنت،یجمله ا

مانند نشستن و کار  ییهاتیدست دارند، کمتر به فعال یکیزیف تیطور فعال در فعالکه به یآموزاندانش

موضوع  نیدر مورد ا یتجرب قاتیتحق حال، نیا مندند، باعالقه یطوالن يهاساعت يبرا نترنتیکردن در ا

 ،یسن يهاگروه ۀاست و هم جیرا دختران و پسران انیدر م نترنتیاستفاده از ا .)16( اندك است اریبس

آنها  ینکها لیدلاختالل در کودکان و نوجوانان به وعیش شیند. افزاریپذبیکودکان و نوجوانان آس ژهیوبه

 ۀتوسع يبودن برا ریپذبیو آس هاهمستعد نفوذ رسان یراحتبه ،داریناپا ،یدر حال رشد هستند و از نظر روان

فضاي مجازي وجود دارند  در یو علم یدانشگاه ،یاز مطالب درس يادیز بخش .)17( ندادآوریرفتار اعت

در زندگی  نترنتیاز اده ی خواهند بود، این موارد سبب افزایش استفادسترس قابلکه از طریق اینترنت 

از  حد از شیبکه زندگی بدون اینترنت دشوار خواهد بود. از طرفی استفادة يطوربهامروزي شده است، 

اینترنت تفاهم وجود ندارد و  حد از شیباینترنت  (طبق نظر سازمان بهداشت جهانی، در تعریف استفادة 

)، ممکن )18( است شده گزارش حد از شیباستفادة  عنوانبهي مختلفی هازماندر تحقیقات مختلف 

 زمینۀدر  یتجرب قاتیتحق نیبنابرااست موجب بروز مشکالت جسمی، حرکتی و روانی براي کودکان شود. 

  .)19( اهمیت فراوانی دارد رنتنتیبه ا ادیاعت

 یرشد حرکت نامتخصص ةو توجه و استفاد دیمورد تأک ایدر سراسر دن يرشد یابیارز يهابرنامه

 یابیارز .)20–22( است يریگیدر حال انجام و پ ایدن ياز کشورها ياریدر بس کهيطوربه، کودکان است

از ی است که کودک دوران در راتییتغ ریمهم در مشاهده، ثبت و تفس يامؤلفه ،یحرکت يهامهارت

 نیاگر در ا .گیردیفرد در آن شکل م ةندیآ یزندگ یۀاساس و پا و استانسان  یدوران زندگ نیترمهم

 شیپ يکندبه یو شناخت یاجتماع ی،رشد حرکت مانندآن  يهاطهیرشد کودك در تمام ح سنی مقطع

جامعه وارد  تینها به فرد و خانواده و در يریناپذصدمات جبران از وضعیت طبیعی خارج شود، ای رود

                                                           
1. body mass index 
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در  ياکنندهنیینقش تع تواندیکودك م یدر مورد رشد حرکت ی والدین و مربیانآگاه .)22( شودیم

انجام اقدامات  يبرا تواندیمد. این موضوع باش هاو داشت یلیو تحص يرشد يهابرنامه ریسا تیموفق

 . )23( کند يریکودکان جلوگ يبعدي هاو از اختالل ردیتوجه قرار گ مورد يبعد يامداخله

در  دیجد یپژوهش یبدن تیفعال زانیو م رشد حرکتی و تودة بدنیو ارتباط آن با  نترنتیبه ا ادیاعت

امر تا  نینکرده است، ا یسرها را بریرمتغ نیا ۀرابط میطور مستقبه یاست و تاکنون پژوهش طهیح نیا

 .)24( موضوع است نیبا ا جامعه ییآشنانااز  یهم ناش ياموضوع مربوط است و تا اندازه یتازگ به يحدود

در  نترنتیبه ا ادیاعت یبررس ویدر توک 2014در سال  یبراساس گزارش کنفرانس بهداشت جهان نیهمچن

 حرکتی و جسمانیسالمت  ۀطیمسئله در ح نیا یبررس نیبنابرا ،)18( دارد یفروان تیها اهمتمام جنبه

از کاربران  یو درس یآموزش ،یمختلف پژوهش لیبه دالآموزان دانش نکهیبا توجه به ا .دارد ياژهیضرورت و

 از شیب ةو استفاد ادیاعت يامدهایو پ هاخطر یینکته که شناسا نیتوجه به ا نیهستند و همچن نترنتیا

 فایرا ا یینقش بسزا امدهایپ نیو کاهش ا يریشگیدر پ تواندیو شناساندن آنها به جامعه م نترنتیاز ا حد

وجود داشته ي اعتیاد امدهایپو همچنین  نترنتیبه ا ادیاعت وعیدر مورد ش ی بیشترياگر شواهد تجرب، کند

 براساس توانیمي اینترنت را شناسایی کرد. همچنین دهایتهددقیق این مشکالت و  طوربه توانیم، باشد

این اختالل مدرن را افزایش داد به ي مربوط هاسازمانو  نهادها توجهاین شواهد علمی و تجربی شانس 

. با توجه به پیشینۀ پژوهش، آمار )24( ردیگقرار و بررسی بیشتر  توجه موردصورت نیاز  درتا 

ی، اعتیاد تحرککمتواند با یماینترنت  حد از شیباز اینترنت رو به افزایش است و استفادة  کنندگاناستفاده

ي حرکتی،کمک شایانی به آگاهی هامهارتو از طرف دیگر، ارزیابی دقیق  باشدبه اینترنت و چاقی همراه 

موضوع  نیدر پژوهش حاضر ا نیبنابرا. آنهاستۀ پیشرفت الزمکند و یماز وضعیت رشد حرکتی کودکان 

ي حرکتی و شاخص تودة بدنی کودکان با و بدون اعتیاد به اینترنت در هامهارتاوالً  که شودیم یبررس

 ادیو بدون اعتاعتیاد با  کودکان یو شاخص تودة بدن یتحرک يهامهارت نیبچه وضعیتی قرار دارد و ثانیاً 

  وجود دارد؟ ییهاچه تفاوت نترنتیبه ا

 

 روش پژوهش

پژوهش  نیمستقل در ا ریبود. متغ یصورت مقطعو به ايسهیمقا -یعل قاتیحاضر از نوع تحق قیتحق

شاخص تودة  ظریف، تبحر حرکتی و درشت و یحرکت يهاوابسته شامل مهارت ریو متغ نترنتیبه ا ادیاعت

 بود.  یبدن
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 کنندگانشرکت

شهرستان دزفول ابتدایی سال مدارس  10تا  7 ییآموزان پسر ابتدادانش تمامیپژوهش  يآمار ۀجامع

 500مدرسه انتخاب شدند.  7تصادفی -ايخوشه صورتبه. از بین مدارس شهرستان دزفول بودند

در ي مختلف تقسیم شد. هاهیپا آموزاندانشتصادفی بین  صورتبهۀ اعتیاد به اینترنت یانگ پرسشنام

تصادفی از بین بقیۀ  صورتبهداراي اعتیاد به اینترنت شناسایی شدند و  آموزدانش 150 مجموع

ی کنندگان از سالمت نسبشرکت تمامی انتخاب شدند. اینترنت به ادیآموز بدون اعتدانش150 هاپرسشنامه

د و با رضایت کتبی والدینشان برخوردار بودن اینترنت بیماري یا اختالل دیگري نداشتند)اعتیاد به  جزبه(

گونه خطري یچه هایابیارزاطمینان خاطر داده شد که تمامی  آنهادر تحقیق حاضر شرکت کردند و به 

 براي کودکشان ندارند. 

 ازیموردن لیابزار و وسا

 یمربوط به سنجش وابستگ يهاآزمون نیپرسشنامه از معتبرتر نی: انترنتیبه ا یوابستگ ۀپرسشنام

است  يانهیچندگز ةماد ستیو شامل ب شده هیته انگی یمبرلیتوسط ک 1998است که در سال  ینترنتیا

باشد،  شتریفرد ب ةپرسشنامه هرچه نمر نیدر ا. )25( است شده یطراح کرتیل ارزشی 5با مقیاس که 

 نیا یدرونپایایی یا همسانی ) 1998و همکاران ( انگی ۀاست. در مطالع دتریشد نترنتیبه ا یوابستگ

که  يامطالعه نتایج .)26( شده است گزارش دارمعنا زین ییبه روش بازآزما پایاییو  92/0باالتر از  اسیمق

صورت  نترنتیکاربران ا انیم انگی نترنتیبه ا یآزمون وابستگ یسنجروان يهایژگیو یمنظور بررسبه

 ییروا ،ییمحتوا ییروا يدارا نیدارد و همچن ییباال اریبس ییایپرسشنامه پا نیگرفت، نشان داد که ا

 کهيطوربه ،دارد یمطلوب یسنجروان اتیخصوص یرانیا ۀاست و در جامع ییباال یصیو قدرت تشخ گراهم

 يعلو(قشر دانشجو استفاده کرد  انیخصوص در مبه یپزشکو روان یشناسروان قاتیدر تحق توانیاز آن م

مشکالت  ي) برا2007( انگیکرونباخ توسط  يآلفا بیبا استفاده از ضر زیآن ن . پایایی)1389 ،و همکاران

، 81/0 بیترتبه فیبه شغل و وظا یتوجهیبر عملکرد، فقدان مهار، استفاده از چت، ب ریتأث ،یاجتماع

، 73/0، 81/0 بیترتبه) 1390( ي و همکارانعلو رانیشده است. در ا گزارش 81/0و  79/0، 80/0، 83/0

به روش در پژوهش ضیافر و علیجانی پایایی این آزمون روي کودکان دست آمد. به62/0و  74/0، 75/0

پایایی آلفاي کرونباخ براي  .)27( گزارش شد 74/0و  69/0، 73/0، 71/0، 69/0 بیترتکرونباخ به يآلفا

راك  یمنحن جیبراساس نتا .)28( است شده گزارش 72/0) 2012کودکان در پژوهش جینگ و همکاران (

معنا که اگر نی. بدمددست آبه 46برش مناسب پرسشنامه عدد  ۀنقط ،شدههمحاسب یژگیو و تیو حساس
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آن شخص خواهد  نترنتیبه ا ادیاعت ةدهندنشان، باشد 46هر فرد باالتر از  يآمده برادستبه ةمجموع نمر

 . دگزارش ش86/0کرونباخ  آلفاي بیضر قیموردنظر از طر ۀپرسشنام ییایحاضر پا قیدر تحق .)29( بود

: این آزمون یک مجموعه آزمون هنجار مرجع است یازورتسک -نکزیبرون یرشد حرکت یابیآزمون ارز

کامل این آزمون از هشت  ۀ. مجموعکندیسال را ارزیابی م 5/14تا  5/4که عملکرد حرکتی کودکان 

است که تبحر حرکتی یا اختالالت حرکتی درشت و  شده لیبخش جداگانه) تشک 46آزمون (شامل خرده

بخش جداگانه است.  14آزمون و خرده 8آزمون هم مشتمل بر  ةشد. فرم خالصهکندیظریف را ارزیابی م

تبحر حرکتی اوزرتسکی این آزمون را تهیه کرد. اجراي  يهابا اصالح آزمون 1978در سال  زبرونینک

درشت  حرکتی يهاآزمون مهارتدقیقه زمان نیاز دارد. چهار خرده 45-60کامل آزمون به  ۀمجموع

 يهامهارت آزمونخردهسه  اندام تحتانی)، قدرت، هماهنگی دوطرفه ،تعادل ،سرعت دویدن و چابکی(

 آزمونخرده کی و )سرعت و چاالکی اندام فوقانی، کنترل بینایی ـ حرکتی، سرعت پاسخظریف ( رکتیح

 شامل يانمونه روي را آزمون این ،)1978( برونینکز. سنجدیم را مهارت (هماهنگی اندام فوقانی) دو هر

 1970سال  يمطابق سرشمار ییجغرافیا ۀاد، حجم جامعه و منطقنژ جنس، سن،براساس  که کودك 756

 گزارش 86/0 جموعهاین م ییشده بودند، استاندارد کرد. ضریب پایایی آن با استفاده از بازآزما انتخاب

 پایاییدست آمد که به 7/0 برابر ، کرونباخ يروش آلفای در ایران با تمیآ 8آزمون  پایایی .)30( شده است

 .)31( مناسب است براي کودکان ایرانی آن را ةدهندلیتشک يهاتمیآ یدرون

 روش اجرا

به  ادیاعت ۀشد و پرسشنام لیکنندگان تکمشرکت يو اطالعات فرد نیوالد ۀنامتیرضابرگۀ در ابتدا 

 نییکنندگان داده شد. پس از تعبه شرکت ادیو بدون اعت ادیاعت يدارا يهاگروه نییتع يبرا انگی نترنتیا

فاده از آزمون با است تینها درثبت شد و  هایآزمودن یشاخص تودة بدن ،ها با استفاده از قدسنج و ترازوگروه

 شد. یابیکنندگان ارزشرکت درشت، ظریف و تبحر حرکتی یحرکت يهامهارت یازورتسک-یکزبرون

 ي آماري هاروش

افزار نمودار از نرم میترس يو برا SPSSافزار اطالعات خام از نرم يآمار لیوتحلهیمحاسبه و تجز يبرا

Excel  یفیشد. در بخش آمار توص ررسیاستنباطی ب. اطالعات در دو سطح توصیفی و دشاستفاده 

و رسم نمودارها و جداول استفاده شد. در بخش  یکم يهااسیمق یو پراکندگ يمرکز يهاشاخص

 لیدلبهاستفاده شد و ها داده عیتوزبراي بررسی نرمال بودن  رنوفیلموگروف اسموک از آزمون یاستنباط

، تبحر حرکتی و فیدرشت و ظر يهامربوط به مهارت يهاتفاوتبراي  مستقل tنرمال بودن از آزمون 
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 یبررس >05/0P  يدارپژوهش در سطح معنا يهالیشد. تمام تحل استفادهدو گروه  شاخص تودة بدنی

 شد.

 

 ي پژوهشهاافتهنتایج و ی

 .دهدیمرا نشان  هایآزمودنهاي یژگیوهاي مربوط به توصیف یافته 1جدول 

 هاهاي فردي آزمودنیمعیار مربوط به ویژگیمیانگین و انحراف . 1جدول 
 روهگ اعتیاد به اینترنت بدون اعتیاد

 میانگین ±انحراف معیار  میانگین ±انحراف معیار  متغیر

 سن (سال) 12/48±1/8 10/65±1/8

 )متریسانتقد ( 44/43±2/127 38/31±2/127

 وزن (کیلوگرم) 68/53±3/31 02/42±2/27

 تودة بدن (کیلوگرم بر متر مربع) 29/42±2/19 36/93±1/16

 

 ي حرکتی کودکان با و بدون اعتیاد به اینترنتهامهارت. میانگین و انحراف معیار مربوط به 2جدول 
 گروه اعتیاد به اینترنت بدون اعتیاد

میانگین ±انحراف معیار  متغیر میانگین ±انحراف معیار    
 چابکیسرعت دویدن و  13/46±1/4 33/96±1/9

هاي مهارت
 درشت

 تعادل 89/02±0/4 50/97±1/5
 دوطرفههماهنگی  81/04±0/2 44/19±1/4
 قدرت 05/77±1/4 74/38±1/9
 هماهنگی اندام فوقانی 80/95±0/1 46/84±1/3

 سرعت پاسخ 78/01±0/1 08/52±1/2
هاي مهارت

 ظریف
 کنترل بینایی 79/93±0/1 37/15±1/5
 سرعت چاالکی اندام فوقانی 82/64±1/9 93/96±1/12
 تبحر حرکتی 28/83±3/29 66/97±4/53
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ي حرکتی و شاخص تودة بدون کودکان با و هامهارتمستقل براي مقایسۀ  t. نتایج آزمون 3جدول 

 بدون اعتیاد به اینترنت

 يدارمعنا t یانگینماختالف  درجۀ آزادي متغیر

ي درشتهامهارت  298 20/14-  82/47-  *0/0001 

فیظر يهامهارت  
298 04/8-  87/28-  *0/0001 

-14/24 298 تبحر حرکتی  81/51-  *0/0001 

 شاخص تودة بدن
298 49/2  43/11  *0/0001 

 .است دارمعنا ≥P 05/0در سطح *

)، ظریف t ،0001/0=P=-82/47ي حرکتی درشت (هامهارتمستقل نشان داد که بین  tنتایج آزمون 

)87/28-=t ،0001/0=P) 81/51)، تبحر حرکتی-=t ،0001/0=P و همچنین شاخص تودة بدن (

)43/11=t ،0001/0=P 3ي وجود دارد (جدول دارمعنا) کودکان با و بدون اعتیاد به اینترنت تفاوت .(

ي درشت و ظریف و تبحر حرکتی هامهارتمعنا که کودکان داراي اعتیاد به اینترنت در نمرات بدین

 دند، اما تودة بدنی باالتري نسبت به گروه بدون اعتیاد به اینترنت داشتند.بو ترنییپا

 

 يریگجهیبحث و نت

 نیشدن و نو بودن ا ریگهمه لیدلبه و قرار داده است ریبشر را تحت تأث یاز زندگ يادیابعاد ز نترنتیا

 يهامهارت ۀسیمقاحاضر است. هدف از پژوهش  يجامعه ضرور يبرا نهیزم نیموضوع انجام پژوهش در ا

 نترنتیبه ا ادیو بدون اعتاعتیاد آموزان با دانش یو شاخص تودة بدن و ظریف، تبحر حرکتی درشت یحرکت

 یو شاخص تودة بدن یتبحر حرکت ف،یدرشت و ظري حرکتی هامهارت نینشان داد که ب جی. نتابود

به  ادیاعت يمعنا که کودکان دارا نیبه اوجود دارد،  يتفاوت معنادار نترنتیبه ا ادیبا و بدون اعت کودکان

 .را از خود نشان دادند يترفیعملکرد ضع یتبحر حرکت ف،یو ظر درشت یحرکت يهادر مهارت نترنتیا

 نیبرخوردار بودند. ا يشتریب یشاخص تودة بدناز  ادیاعت يما کودکان دارا يهاافتهیبراساس  نیهمچن

و  یکل)، 2008(و همکاران  کسیو يریمتید )،2004(مارشال و همکاران  قاتیبا تحق توانیرا م جینتا

جرج و  )،2014(و همکاران  یل)، 2013ی (کوك و گوالگوچ)، 2013( جنان و همکاران)، 2010(گروبر 

 .)32،10-37( ) همخوان دانست2017( انخان و همکارو  2017( ایگارس)، 2016( زاوتیال
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 يدیممکن است عامل کل کودکان نیدر ب نترنتیاستفاده از ا سریعکه رشد  دهدیم نشان هاپژوهش

 ۀنمون یکبا استفاده از  ،)2011بالنگر و همکاران (. )38( باشد نیچو  کایخصوص در آمربه ی،چاق یدمیاپ

مشکالت  شیدر خطر افزا افراد داراي اعتیاد به اینترنتدند که کشف کر سئیبزرگ از نوجوانان در سو

. همراه استپسران  نیدر ب حد از شیدختران و وزن ب نیب یبا خواب ناکافاغلب ند که ایکیزیو ف یجسم

 »هیدر نوجوانان ترک یو شاخص تودة بدن نترنتیبه ا ادیارتباط اعت« عنوانبا  يامطالعه نتایج نیهمچن

را  دیشد نترنتیمرتبط با استفاده از امشکالت جسمی و روانی  ،کنندگان در مطالعهکه شرکت نشان داد

، کنندیمزمان زیادي را صرف استفاده از اینترنت  نکهیا لیدلبه کودکاناز  ياریبس .)39( گزارش کردند

 عاملی براي تواندیمکنند که یمي خوددار یحیو تفر یاجتماع يهاتیو شرکت در فعال کردن از ورزش

 .)33( باشد 1یچاق شیافزا

را  يادیزمان ز تواندیم ينحو بارزبه نترنتیکه استفاده از ا کندیمبه این نکته اشاره  لدیف تیاستر 

 فرد کهینگامهتبدیل کند.  تحركیب يکار و چه در خانه به موجود طیو فرد را چه در مح ردیاز انسان بگ

جهان خود در  روز هرو  ابدیدست  یاز امور واقع ياریبه بس تواندیم د،یآیبه حرکت درم یقعدر جهان وا

 نیدر عکه فرد  شودیمبب مسئله س نیا ي پویاهاستمیسدیدگاه  براساس و دهدیانجام م هایی رایتفعال

عاملی براي  اندتویمي داشته باشد، که تریغنۀ حرکتی تجربو با تحرك و فعالیت بیشتر  طیتعامل با مح

 شودیم. همچنین افزایش فعالیت سبب جلوگیري از چاقی شودي بنیادي فرد هامهارتارتقاي سطح 

تمایل کاهش  تینها و در یجتماعتر شدن روابط اکمرنگ سببخود  زیناینترنت مفرط از  ةاستفاد. )40(

یش هايبازهمشود کودك از بازي و فعالیت با دوستان و یمشود که خود سبب به ارتباط با دیگران می

عاملی منفی در  تواندیم جهینت دري حرکتی بنیادي است، خودداري کند که هامهارترشد  سازنهیزمکه 

 .)41( اشدعملکرد حرکتی کودك ب

را  نترنتیبه ا ادیو اعت یحرکت يهامهارت نیارتباط ب ماًیکه مستق يامطالعه ،پژوهش ۀنیشیپ در

 نیدر امشابه  ينظر یبه مبان یحرکت يهابحث در مورد مهارت يبرا نیبنابرانشد؛ مشاهده  گزارش کند،

 یجسمان يهاتیو فعال يادیبن یحرکت يهامهارت یبه بررس ،)2005و همکاران ( شری. فشدمراجعه  طهیح

 یجسمان تیشده در فعالکه درصد زمان صرف دندیرس جهینت نیبه ا و کودکان پرداختند نیدر ب يعاد

 نی. همچن)42( ارتباط دارد يادیبن یحرکت يهامهارت یینها ازیبا امت يدارطور معنابه دیمتوسط تا شد

                                                           
1 . Obesity 
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 یبدن يهاتیو فعال يادیبن یحرکت يهامهارت نیب ۀرابط یبه بررس یقیدر تحق ،)2006و پال ( پرودس

باالتر بود که سطوح  صورتنیآنها بد پژوهش جینتا .پرداختند ییکودکان مدارس ابتدا ۀخارج از مدرس

. )43( خارج مدرسه مرتبط استی بدن تیبا فعال يدارطور معنابه يادیبن یحرکت يهامهارت يرشد

 تیو فعال یتبحر حرکت نیب ۀرابط«با عنوان  ،)2006پژوهش راجرز و همکاران (نتایج  تیجه بان نیعالوه ابه

 در زمینۀ یقیدر تحق زی) ن1997و همکاران ( ی. کول)44( است همخوان »ساله 10تا  8در کودکان  یبدن

که  دندیرس جهینت نیبه ا ،يادیبن یحرکت يهاآن بر رشد مهارت ریو تأث یحرکت يهامهارت ۀوجود برنام

 یحرکت يهابر رشد مهارت يدارطور معنابه یبدن یتترب يشده در هر هفته براو زمان صرف یبدن تیفعال

 سببکمتر کودکان  . تحرك)45( حاضر موافقت دارد قیتحق ۀافتیبا  موضوع نیمؤثر است که ا يادیبن

 يانرژ يهانهیهزکاهش  سبب یتحرکیب یطرف زداشته باشند و ا يترفیضع یحرکت ۀنیشیکه پ شودیم

 یوزن و تودة بدن شودیم موجب یکیکاهش متابول نیکه ا شودمی يمجاز يدر کودکان وابسته به فضا

 سببو وزن باال  یتحرکیدو عامل ب جهینت خود داشته باشند و در يعاد انینسبت به همتا يتراضافه

عبارت به .داشته باشند یحرکت يهادر مهارت يترفیعملکرد ضع داراي اعتیاد به اینترنتکودکان  شودیم

 ست.ا ترفیکودکان ضع نیا یتبحر حرکت یگرد

نسبت به  یمشابه یو خلق یکیژنت يهایژگیو نترنتیبه ا ادیاعت يافراد دارا مطالعاتبراساس نتایج 

ن بخش مطالعات یدر ا هینظر نیترمهم .)47،46( نددار ،کنندیکه از مواد مخدر استفاده م يافراد

 کینرژیدوپام يرهایدر مس نیبه آزاد شدن دوپام ادآوریرفتار اعت دهدیاست که نشان م یکیولوژینوروب

در  نیدوپام شیلذت و پاداش دارد، افزا جادیا رنقش را د نیترمهم نیترشح دوپام. )48( شودیمنجر م

 کندیم جادیو پاداش ا یدر فرد احساس سرخوش ،اندکه به مرکز پاداش معروفاز مغز  یمناطق خاص

که  شودیدر مغز به عالئم ترك منجر م نیدوپام يعدم آزاد يمجاز يعدم استفاده از فضا ةدر دور .)49(

 يفرد برا جهینت در .)50( حالت برطرف شود  نیا ادآوریاعت يبازگرداندن رفتارها قیاز طر تواندیتنها م

  است ادآوریرفتار اعت در پی ،دیآیوجود مبه نیکه بر اثر ترشح دوپام یو سرخوش يحالت شاد ۀتجرب

 ادآوریدنبال رفتار اعتبه مواد مخدر به معتادهمانند فرد  ي که به اینترنت اعتیاد دارد،فرد نیبنابرا؛ )52،51(

 غافل بماند و در يادیبن یحرکت يهاتجمله مهار از یزندگ يهاجنبه گرید ازفرد  شودیم سبباست که 

  از خود نشان دهد. يترفیعملکرد ضع جهینت

، از اینترنت حد از شیاز ب ةکه استفاد دهدینشان م یرشد شناخت ۀنیزم ه درگرفتانجام قاتیتحق

اینترنت در دسترس فرد نباشد، باعث پریشانی  کهیدرصورتسبب اعتیاد و وابستگی به اینترنت خواهد شد، 
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فرد براي مقابله با پرخاشگري و پریشانی به سراغ استفاده از اینترنت  جهینت در، شودیمو پرخاشگري فرد 

توانند یمرسد این عوامل شناختی منفی مانند پریشانی و پرخاشگري یم نظربه نیبنابرا؛ )53( خواهد رفت

  ).50( در عملکرد ضعیف حرکتی فرد شود مؤثرسبب اختالل در تمرکز فرد شوند و در پی آن عاملی 

روز به تعداد  هرجازي م ياستدالل کرد که با توجه به گسترش فضا توانیم یکل يریگجهیدر نت 

فضا، احتماالً  نیبه ا شتریهرچه ب یتعداد کاربران و وابستگ شی. افزا)1( شودیاضافه م نترنتیکاربران ا

 یکسان نیابنابر ،فضا خواهد شد نیکاربران ا يبرا یو حرکت یو روح یوجود آمدن مشکالت جسمبهسبب 

در  يفناور نیالزم را در برخورد با ا يهااطیالزم است احت ،کنندیاستفاده م نترنتیاز ا حد از شیکه ب

 ةاستفاد ةتعامل و نحو يالزم برا يهاکه آموزش شودیم هیتوص ناو معلم نیبه والد نی. همچنرندینظر بگ

 یمنف يامدهایو شاگردان خود ارائه دهند تا پ کودکانرا در خانه و مدرسه به  ینترنتیا يدرست با فضاها

که پژوهش  شایان ذکر استالبته  .ابدیکاهش  یو ضعف حرکت یتحرکیو ب یهمانند چاق نترنتیا یاحتمال

اثرگذار  جهینت نیدر ا توانندیم ياریل بسو عوام شودیمحسوب م طهیح نیدر ا يدیجد یحاضر بررس

 نی. بنابراردیو دقت الزم صورت پذ اطیاحت گرید يهابه بخش جینتا نیا میاست در تعم ازین باشند، پس

و مستندات  نانیبتوان با اطم تینها تا در شود یبررس نهیزم نیدر ا مؤثرعوامل  ریسا شودیم شنهادیپ

 کرد. يریگجهیموضوع بحث و نت نیا دربارة يشتریب

 

 منابع و مآخذ
1.  Omoyemiju MA, Popoola BI. Prevalence of internet addiction among students of Obafemi 

Awolowo University, Ile-Ife, Nigeria. Br J Guid Counc. 2020;1–11.  
2.  Wallace P. Internet addiction disorder and youth. EMBO Rep. 2014;15 (1):12–6.  
3.  Rosliza AM, Ragubathi MN, MKA MY, Shaharuddin MS. Internet Addiction among 

Undergraduate Students: Evidence from a Malaysian Public University. IIUM Med J 
Malaysia. 2018;17 (2).  

4.  Li W, O’Brien JE, Snyder SM, Howard MO. Diagnostic criteria for problematic internet 
use among US university students: A mixed-methods evaluation. PLoS One. 2016;11 (1).  

5.  Abshenas E, TAKHTAEI M, Karimizadeh Ardakani M, Naderi Beni M. Comparison of 
Musculoskeletal Disorders and Pain among the Internet Addicted and non-Addicted 
Individuals with an Emphasis on Different Levels of Physical Activity. Sci J Rehabil Med 
[Internet]. 2020; Available from: http://medrehab.sbmu.ac.ir/article_1101166.html 

6.  Ghassemzadeh L, Shahraray M, Moradi A. Prevalence of Internet addiction and comparison 
of Internet addicts and non-addicts in Iranian high schools. CyberPsychology Behav. 
2008;11 (6):731–3.  



 1400، بهار 1  ،  شمارة13، دورة ورزشی _رشد و یادگیري حرکتی                                               70

 
7.  Tabatabaee HR, Rezaianzadeh A, Jamshidi M. Mediators in the Relationship between 

Internet Addiction and Body Mass Index: A Path Model Approach Using Partial Least 
Square. J Res Health Sci. 2018;18 (3).  

8.  Ahmadi K. Internet addiction among Iranian adolescents: a nationwide study. Acta Med 
Iran. 2014;467–72.  

9.  Alaca N. The impacts of internet addiction on depression, physical activity level and trigger 
point sensitivity in Turkish university students. J Back Musculoskelet Rehabil. 2019; 
(Preprint):1–8.  

10.  Khan MA, Shabbir F, Rajput TA. Effect of gender and physical activity on internet 
addiction in medical students. Pakistan J Med Sci. 2017;33 (1):191.  

11.  Kim S-E, Kim J-W, Jee Y-S. Relationship between smartphone addiction and physical 
activity in Chinese international students in Korea. J Behav Addict. 2015;4 (3):200–5.  

12.  Dang AK, Nathan N, Le QNH, Nguyen LH, Nguyen HLT, Nguyen CT, et al. Associations 
between internet addiction and physical activity among Vietnamese youths and adolescents. 
Child Youth Serv Rev. 2018;93:36–40.  

13.  Mota J, Ribeiro J, Santos MP, Gomes H. Błachnio, A., Przepiórka, A., Gorbaniuk, O., 
Benvenuti, M., Ciobanu, A. M., Senol-Durak, E...& Popa, C. (2019). Cultural Correlates of 
Internet Addiction. Cyberpsychology, Behavior, and Social Networking, 22 (4), 258-263. 
Pediatr Exerc Sci. 2006;18 (1):113–21.  

14.  Kautiainen S, Koivusilta L, Lintonen T, Virtanen SM, Rimpelä A. Use of information and 
communication technology and prevalence of overweight and obesity among adolescents. 
Int J Obes. 2005;29 (8):925–33.  

15.  Lajunen H-R, Keski-Rahkonen A, Pulkkinen L, Rose RJ, Rissanen A, Kaprio J. Are 
computer and cell phone use associated with body mass index and overweight? A 
population study among twin adolescents. BMC Public Health. 2007;7 (1):24.  

16.  Mistry SK, Puthussery S. Risk factors of overweight and obesity in childhood and 
adolescence in South Asian countries: a systematic review of the evidence. Public Health. 
2015;129 (3):200–9.  

17.  Wu C-Y, Lee M-B, Liao S-C, Chang L-R. Risk factors of internet addiction among internet 
users: an online questionnaire survey. PLoS One. 2015;10 (10).  

18.  Organization WH. Public health implications of excessive use of the internet, computers, 
smartphones and similar electronic devices: meeting report. Found Promot Cancer Res Natl 
Cancer Res Center, Tokyo, Japan. 2014;27–9.  

19.  Garcia CE. Health behavior and use of internet technologies in adolescents (HSBC study 
results). Lithuanian University of Health Sciences; 2017.  

20.  Goodway JD, Ozmun JC, Gallahue DL. Understanding motor development: Infants, 
children, adolescents, adults. Jones & Bartlett Learning; 2019.  

21.  Haywood K, Getchell N. Development of human locomotion. Life Span Mot Dev 6th ed 
Hum Kinet. 2014;290–306.  

22.  Payne VG, Isaacs LD. Human motor development: A lifespan approach. Routledge; 2017.  



  71                             و بدون اعتیاد به اینترنت ادیبا اعت شاخص تودة بدنی کودکانو ي حرکتی هامهارتمقایسۀ 
 
23.  Cepicka L. Normative data for the Test of Gross Motor Development-2 in 7-yr.-old children 

in the Czech Republic. Percept Mot Skills. 2010;110 (3_suppl):1048–52.  
24.  Modara F, Rezaee-Nour J, Sayehmiri N, Maleki F, Aghakhani N, Sayehmiri K, et al. 

Prevalence of internet addiction in Iran: a systematic review and meta-analysis. Addict 
Heal. 2017;9 (4):243.  

25.  eimani, M., shirali nia, K. The Role of Family Functions and Process on Internet Addiction 
among Teenagers. Family Counseling and Psychotherapy 2015; 5 (2): 143-164.[In persian]. 
No Title.  

26.  Young KS, Rogers RC. The relationship between depression and Internet addiction. 
Cyberpsychology Behav. 1998;1 (1):25–8.  

27.  Investigate the Relationship between Accountability and Defensive Styles Internet 
Addiction of High School Youth in Qazvin In female students.  جامعھ شناسی آموزش و پرورش

 . :۲( ۱۲; ۲۰۲۰ایران  (۱۱۷-۱۰۸ .  
28.  Guo J, Chen L, Wang X, Liu Y, Chui CHK, He H, et al. The relationship between Internet 

addiction and depression among migrant children and left-behind children in China. 
Cyberpsychology, Behav Soc Netw. 2012;15 (11):585–90.  

29.  Alavi SS. Psychometric properties of Young internet addiction test. Int J Behav Sci. 2010;4 
(3):183–9.  

30.  Bruininks-Oseretsky R. Test of motor proficiency: Examiner’s manual. Circ Pines, MN Am 
Guid Serv. 1978;  

31.  Kosari S, Keyhani fatemeh, Hemayat talab R, arabameri elahe. Effect of a Selected Physical 
Activity Program on the Development of Motor Skills in Attention Deficit /Hyperactivity 
Disorder (ADHD) and Autism (HFA) Children. J Mot Learn Mov [Internet]. 2012;4 (2):45–
60. Available from: https://jmlm.ut.ac.ir/article_28985.html 

32.  George LX, Elisavet PD. The relation between physical activity and the use of internet in 
schoolchildren aged 13-15 years old. J J Adv Phys Educ. 2016;1 (1).  

33.  Canan F, Yildirim O, Ustunel TY, Sinani G, Ozturk O, Gunes C, et al. 467–The relationship 
between internet addiction and body mass index in turkish adolescents. Eur Psychiatry. 
2013;28:1.  

34.  Koc M, Gulyagci S. Cyberpsychology, behavior, and social networking. Faceb Addict 
Among Turkish Coll Students Role Psychol Heal Demogr Usage Charact. 2013;16 (4):279–
84.  

35.  Demetrovics Z, Szeredi B, Rózsa S. The three-factor model of Internet addiction: The 
development of the Problematic Internet Use Questionnaire. Behav Res Methods. 2008;40 
(2):563–74.  

36.  Li M, Deng Y, Ren Y, Guo S, He X. Obesity status of middle school students in Xiangtan 
and its relationship with Internet addiction. Obesity. 2014;22 (2):482–7.  

37.  Marshall SJ, Biddle SJH, Gorely T, Cameron N, Murdey I. Relationships between media 
use, body fatness and physical activity in children and youth: a meta-analysis. Int J Obes. 
2004;28 (10):1238–46.  



 1400، بهار 1  ،  شمارة13، دورة ورزشی _رشد و یادگیري حرکتی                                               72

 
38.  Gámez-Guadix M, Calvete E, Orue I, Las Hayas C. Problematic Internet use and 

problematic alcohol use from the cognitive–behavioral model: A longitudinal study among 
adolescents. Addict Behav. 2015;40:109–14.  

39.  Bélanger RE, Akre C, Berchtold A, Michaud P-A. A U-shaped association between 
intensity of Internet use and adolescent health. Pediatrics. 2011;127 (2):e330–5.  

40.  Yaghoubi H, yousefi R, Aminzadeh M. The Relationship between Social Activities and 
Group Sports with the Rate of Addiction to Cyberspace. Sport Psychol Stud [Internet]. 2019 
Nov 22;8 (29):203–18. Available from: https://spsyj.ssrc.ac.ir/article_1934.html 

41.  Malak MZ, Khalifeh AH, Shuhaiber AH. Prevalence of Internet Addiction and associated 
risk factors in Jordanian school students. Comput Human Behav. 2017;70:556–63.  

42.  Fisher A, Reilly JJ, Kelly LA, Montgomery C, Williamson A, Paton JY, et al. Fundamental 
movement skills and habitual physical activity in young children. Med Sci Sport Exerc. 
2005;37 (4):684–8.  

43.  Raudsepp L, Päll P. The relationship between fundamental motor skills and outside-school 
physical activity of elementary school children. Pediatr Exerc Sci. 2006;18 (4):426–35.  

44.  Ridgers ND, Stratton G, Fairclough SJ. Physical activity levels of children during school 
playtime. Sport Med. 2006;36 (4):359–71.  

45.  Cooley D, Oakman R, McNaughton L, Ryska T. Fundamental movement patterns in 
Tasmanian primary school children. Percept Mot Skills. 1997;84 (1):307–16.  

46.  Weinstein A, Lejoyeux M. Internett-avhengighet eller overdreven bruk av Internett. Am J 
Drug Alcohol Abuse. 2010;36 (5):277–83.  

47.  Bonetti L, Campbell MA, Gilmore L. The relationship of loneliness and social anxiety with 
children’s and adolescents’ online communication. Cyberpsychology, Behav Soc Netw. 
2010;13 (3):279–85.  

48.  Kalivas PW, Volkow ND. The neural basis of addiction: a pathology of motivation and 
choice. Am J Psychiatry. 2005;162 (8):1403–13.  

49.  Goldstein RZ, Volkow ND. Drug addiction and its underlying neurobiological basis: 
neuroimaging evidence for the involvement of the frontal cortex. Am J Psychiatry. 
2002;159 (10):1642–52.  

50.  Volkow ND, Fowler JS, Wang G-J. The addicted human brain: insights from imaging 
studies. J Clin Invest. 2003;111 (10):1444–51.  

51.  Brebner K, Wong TP, Liu L, Liu Y, Campsall P, Gray S, et al. Nucleus accumbens long-
term depression and the expression of behavioral sensitization. Science (80- ). 2005;310 
(5752):1340–3.  

52.  Koob GF, Le Moal M. Addiction and the brain antireward system. Annu Rev Psychol. 
2008;59:29–53.  

53.  Davis RA. A cognitive-behavioral model of pathological Internet use. Comput Human 
Behav. 2001;17 (2):187–95.  

 



Journal of Faculty of Physical Education, University of Tehran 

 
 
 
 
 

5 

A Comparison of Motor Skills and Body Mass Index of 
Children with/without Internet Addiction 

 
Mehdi Takhtaei1 -  Davood Homanian Sharif Abadi∗2 -  Mahmoud 

Sheikh3 

1.PhD Student, Department of Motor Behavior, Faculty of Physical 
Education and Sport Sciences, University of Razi, Kermanshah, Iran 2. 
Assistant Professor, Department of Motor Behavior, Faculty of Physical 

Education and Sport Sciences, University of Tehran, Tehran, Iran 3. 
Associate Professor, Faculty of Physical Education and Sport Sciences, 

University of Tehran, Tehran, Iran 
(Received: 2020/06/09 ; Accepted:2021/01/01 ) 

 

 

Abstract  
The aim of this study was to compare motor skills and body mass index of male 
students (7 to 10 years old) with and without internet addiction. Participants included 
150 students with internet addiction and 150 students without internet addiction. After 
their parents filled out the consent forms and the students' personal information was 
recorded, the groups firstly were identified by the Kimberly Young Internet Addiction 
Questionnaire. Body mass index of participants were recorded by stadiometer and 
scale, and then their motor skills were assessed by the Bruininks - Oseretsky test. To 
classify the data, measures of central tendency and dispersion in the descriptive 
statistics were used. To analyze the data, the Kolmogorov-Smirnov test and 
independent t test were used in the inferential statistics. All research analysis was 
investigated at the significance level (P<0.05). The results showed significant 
differences in gross and fine motor skills, motor proficiency as well as body mass 
index between students with and without internet addiction, that is to say children with 
internet addiction showed poorer performance in gross and fine motor skills and motor 
proficiency. Also, they had more body mass index. Internet addiction may be 
accompanied with obesity and poor performance in gross motor skills. Therefore, it is 
recommended that the necessary steps should be taken to prevent these problems.  
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