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 Background and Purpose: Several studies indicate that the socioeconomic status of parents and the 

prevalence of Internet and cyberspace use have reduced children's tendency to mobility and physical 

activity; accordingly, the present study was conducted to investigate the relationship between Internet 

use and socioeconomic status of parents and the exercise tendency of primary school students. 

Method: The present study was descriptive-correlational study. 230 students were selected by cluster 

sampling from among the fourth to sixth grade students of Rasht city in the academic year 2019-

2020. Internet Addiction Test (Kimberly Young, 1998), Socio-Economic Status Questionnaire 

(Ghodratnam, 2013), and Exercise Tendency Questionnaire (Naji, 2010) were used to collect the 

data. Pearson correlation coefficient and multiple regression analysis were used to analyze the data. 

Results: Results of multiple regression analysis showed that the income and education level of 

parents predicted 0.013 and 0.027 of the variance of the children's exercise tendency, respectively (p 

<0.05). The results of this study also showed that there is no significant relationship between the 

exercise tendency and addiction to cyberspace. 

Conclusion: Based on the findings, it can be concluded that the socioeconomic status of parents can 

have direct and indirect impact on the exercise tendency level and physical activity of children. 
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Extended Abstract 

Introduction 
Over the past decades, the industrialization of 

societies has affected all traits of adults, children         

and adolescents, including their mobility (1). 

Environmental conditions and their effects on 

various aspects of child development are very 

important and vital (2). Since students form a large 

group of society and have a significant impact on the 

future of the main cycles of the country, paying 

attention to their general health is very important and 

necessary (3). Nowadays, sport is an important tool 

in the hands of governments to guide people towards 

goal setting, because the main means of public 

education in contemporary society is the sport 

industry (4). Despite all the benefits mentioned for 

sports, today the country is facing the growing 

disinterest of students in sports. Among the factors 

that reduce the students' tendency to exercise, we can 

mention the socioeconomic status of families and its 

indicators such as education level, economic status 

and number of family members (3). 

Some researchers believe that people with higher 

socioeconomic status enjoy higher health and can 

improve their health status by more participation in 

physical activities (6-10), while parents with lower 

income and education level have children with lower 

activity levels (10-13). Others argue that social 

factors do not have a significant effect on the sport 

participation of the family, while economic factors 
significantly influence it (3). The results of other 

studies showed that there is no significant relationship 

between socioeconomic status and the level of 

physical activity of high school and middle school 

students (14). 

Another factor that influences the exercise tendency 

of students is virtual network addiction. The gap 

between family members and the deprivation of 
healthy and constructive communication, isolationism, 

extreme individualism and many emerging harms are 

the dangers that arise due to the unrestrained 

presence of users in cyberspace and social networks 

(16). The prevalence of this phenomenon can endanger 

their psychological health (17). In Iran, according to 

statistics, adolescents and young people constitute a 

large amount of those at the risk of internet addiction 

(18) and the number of internet users in this country 

ranked first in the Middle East (19). Excessive use of 

Internet not only may take a lot of time and make the 

user lonely and isolated (20) but also may have a 

devastating effect on health, social life, academic 

performance, and memory (21). Young people who 

spend more time on social and family activities 

experience lower rates of cyberspace and Internet 

addiction (22, 23). Also, the results of a study 

conducted on the effect of Internet use on physical 

activity, sport and academic performance of students 

aged 14-16 showed that there is a relationship 
between Internet use and health (including the presence 

of abnormal reactions and negative emotions) and 

school performance of adolescent students (24). 
Another study found that learners with higher 

cyberspace addiction had lower academic performance 

(25). 

Therefore, whereas mental health of adolescents 

and young people is one of the most important topics 

in the field of psychology and sociology and 

nowadays many adolescents in the lower grades have 

access to mobile phones and Internet and use them 

in various ways and by considering this fact that 

most of the research conducted in Iran on cyberspace 

addiction have focused on epidemiology of this issue 

and less attention has been paid to the study of the 

relationship between sport and cyberspace addiction, 

the present study was conducted to determine the 

relationship between exercise tendency and internet 

addiction of primary school students and their 

parents' socioeconomic status; aiming to promote 

sport in schools on one side and to improve the 

students' physical and mental health on the other 

side.  

Method  
The present study was a descriptive-correlational 

research. The population included all the primary 

school students in the public schools of District 2 in 

Rasht (Iran) during the academic year 2019-2020. 

Among them, a sample of 320 students (178 boys 

and 142 girls) was selected by cluster sampling. 

After taking the necessary permissions from Rasht 

Azad University, and obtaining the list of public 

primary schools in District 2 of Rasht from the 

Education Organization, 10 schools (5 girls 'schools 
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and 5 boys' schools) were randomly selected. Then, 

in proportion to the number of students in each 

school, 320 students were selected according to the 

inclusion criteria (such as complete parental consent, 

studying at grades 4 to 6 of primary school, having 

non-addicted parents, and living with both parents) 

and exclusion criteria (such as dissatisfaction, lack of 

parental cooperation, and physical or psychological 

problems in the students). The Socioeconomic Status 

Questionnaire of Ghodramnama, Heydarinejad and 

Davoodi (26), the Exercise Tendency Questionnaire 

of Naji etal. (quoted by 27), and Internet Addiction 
Questionnaire of Kimberly Young (28) were 

completed by the parents. After giving the written 

consent, parents were provided with the questionnaires 

online. They were also assured that the information 

obtained would be used solely for research purposes 

and would be kept confidential and that there was no 

need to mention their name when answering the 

questionnaire. Other ethical considerations, such as 

being free to withdraw from the study, were also 

considered. SPSS 26 software was used to analyze 

the data. 

Results 
Table 1 reports the descriptive statistics and correlation 

matrix of research variables. There is a significant 

positive relationship between the education level of 

parents and the exercise tendency of students (r = 

0.116). Also, the relationship between the income 

level of parents and the exercise tendency of students 

is negative and significant at the level of 0.05 (r = -

0.11). 

 

Table 1: Descriptive statistics and correlation matrix of research variables 

No. Variable Mean SD 1 2 3 4 5 6 

1 Exercise tendency 78.14 5.89 1      

2 Cyberspace addiction 44.67 10.12 0.028 1     

3 Income level 2.38 0.919 *-0.11 *0.138 1    

4 Social level 2.44 0.90 0.090 *0.111 *0.929 1   

5 Level of education 2.23 0.95 *0.116 0.015 0.060 0.009 1  

6 Housing status 2.65 1.48 0.629 0.010 0.038 0.014 0.030 1 

In explaining the exercise tendency of students in 

relation to the income and education level of their 

parents, it can be said that the sum of predictor 

variables R2 = 0.027 explained and predicted the 

variance of the dependent variable, i.e. predictor 

variables explained 0.027% of the variance of 

children's exercise tendency in total. Also, the F 

value was significant for all research variables at the 

level of 0.05, indicating that the variables had a 

significant effect on the exercise tendency of 

students. Besides, the effect of parental education 

level on children's exercise tendency (β = 0.123) was 

positive and significant at the level of 0.05. The 

effect of parents' income on children's exercise 

tendency (β = -0.118) was negative and significant at 

the level of 0.05. The positive effect of parental 

education level on children's exercise tendency 

indicates that the higher the parental education level, 

the higher the children's tendency to exercise. But the 

negative effect of income level indicates that the 

higher the income of parents, the less their children 

tend to exercise. 

Conclusion  

In this study, the relationship between the 

socioeconomic status of parents and the rate of 

Internet addiction and exercise tendency in the 

primary school students in Rasht city was investigated. 

The analysis of the findings of the present study 

showed that there is a significant relationship 

between the exercise tendency in the primary school 

students and the socioeconomic status (i.e. the 

income and education level) of their parents. 

Findings of this study are consistent with the results 

of Sabra et al. (8) and Coles et al. (9). Sabra et al. 

showed that adolescents with high social and cultural 

status were more involved in sports activities (8). 

Also, Coles et al. found that children who came to 

school with facilities such as bicycles were more 

active in the sport activities of the school. 

As far as the socioeconomic status is concerned, it 

has been reported that there is a two-way causal 

relationship between the inadequacy of the socio-

economic status and health; so that having a low 

socioeconomic status leads to poor health. Poor 
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health, in turn, contributes to the stabilization of 

poverty (10). One possible reason for this may be 

that children from higher-income families face fewer 

financial barriers to engage in organized physical 

activities. In addition, less educated parents may 

have irregular working hours; therefore, they have 

less time for their children's entertainment. In 

contrast, in a review study, Stalsberg and Pederson 

approved the hypothesis that there is a relationship 

between socioeconomic status and physical activity, 
and that students with higher socioeconomic status are 

more active than children with lower socioeconomic 

status (13). 

The results of this study also showed that there is 

no significant relationship between the tendency to 

exercise and addiction to cyberspace. The results of 

the present study were inconsistent with the findings 

of Koçak (23) and George and Elisavet (24). In his 

study, Koçak found that there is a significant 

difference between regular exercise and Internet 

addiction. Also, the period of Internet use of people 

who were regularly active was reduced. A possible 

reason for this discrepancy could be the difference in 

the age group of the participants in the small study. 

In this regard, George and Elisavet Concluded that 

Internet use had a direct positive relationship with 

health, including the presence of abnormal reactions 

and negative emotions and a direct negative 

relationship with the school performance of 

adolescent students. 

Research shows that Internet addiction can have 

negative psychological, physical and physiological 

effects. Loneliness is one of the reasons for cyber 

addiction. In addition, people who spend more time 

on the Internet suffer from problems such as lower 

back pain, cardiovascular diseases and obesity, and 

there is a linear relationship between long-term use 

of cyberspace and obesity and sedentary lifestyle. 

Today, the importance of active living for personal 

and social health has become more tangible (23). 

Although the present study faced limitations such 

as research population limited to primary school 

students and lack of attention to being an athlete or 

nonathletic as a mediating variable, but in general, 

based on the findings, it could be claimed that 

children of parents with higher level of income and 

education tend to exercise more and are more 

physical active. Since low level of physical activity 

is the most important risk factor for public health, the 

most effective method required is to improve the 

public health and encourage the community to 

perform regular physical activity. Therefore, it is 

suggested that the implementation of sports and 

physical activity be institutionalized from an early 

age, hours of physical education increase in schools, 

and more attention be paid to the enrichment of 

sports programs and physical education classes in 

schools to improve the health status as much as 

possible. 
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 11/10/99دریافت شده: 

 81/19/99پذیرفته شده: 

 82/18/99منتشر شده: 

مطالعات متعدد حاکی از آن است که وضعیت اجتماعی و اقتصادی والدین و شیوع استفاده از اینترنت و فضای مجازی نتایج  زمینه و هدف: 

موجب کاهش گرایش کودکان به تحرک و اجرای فعالیت بدنی شده است؛ بدین ترتیب پژوهش حاضر با هدف بررسی ارتباط میزان 

 آموزان مقطع ابتدایی انجام شد.ن با تمایل به ورزش دانشاقتصادی والدی-گرایش به اینترنت و وضعیت اجتماعی

آموزان شاغل به تحصیل در مقاطع چهارم تا آموز از بین دانشدانش 831همبستگی بود. به این منظور، -توصیفی حاضرپژوهش  نوعروش: 

ها از پرسشنامه آوری داده. برای جمعای انتخاب شدندگیری خوشهنمونه، با روش  92-99ششم ابتدایی شهرستان رشت در سال تحصیلی 

( استفاده 1329و پرسشنامه تمایل به ورزش ناجی )( 1398) نمااقتصادی قدرت-(، وضعیت اجتماعی1992اعتیاد به اینترنت کیمبرلی یانگ )

 ها از آزمون ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون چندگانه استفاده شد.شد. جهت تجزیه و تحلیل داده

از واریانس  182/1و  113/1نتایج تحلیل رگرسیون چندگانه نشان داد که میزان درآمد و سطح تحصیلات والدین به ترتیب توانستند  ها:یافته

همچنین نتایج این پژوهش حاکی از آن بود که بین گرایش به ورزش و اعتیاد به (. p<10/1بینی کنند )تمایل به ورزش کودکان را پیش

 .داری وجود نداردافضای مجازی رابطه معن

ور مستقیم و غیرمستقیم طتواند بهاقتصادی والدین می-توان نتیجه گرفت که وضعیت اجتماعیآمده میدستههای بطبق یافتهگیری: نتیجه

 داشته باشد. تأثیربر میزان تمایل کودکان به اجرای ورزش و فعالیت بدنی 
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 مقدمه
های صتتتنعتی شتتتدن جوامع و ورود به فناوریهای گذشتتتته، در طی دهه

تمامی ابعاد زندگی نه تنها در بزرگستتالان، که در میان کودکان  ،مختلف

شرایط . (1) قرار داده است تأثیرو نوجوانان از جمله تحرک آنها را تحت 

های مختلف تحول کودک دارد موضوعی محیطی و تأثیراتی که بر جنبه

بستیار مهم و حیاتی استت. منظور از محیط مناسب برای کودکان، فراهم 

ی های بالقوه وجودی برادن بستتتتر و عاملی م،ثر، جهت تحقق قابلیتکر

 از (.8شناختن وجوه شخصیتی، جسمی و تأمین تحول کامل آنان است )

 تأثیر و تشتتکیل داده را جامعه از بزرگی قشتتر آموزاندانش که آنجا

 فرهنگ، اقتصاد، مانند صنعت، کشور اصتلی هایچرخه آینده زیادی ر

آنها، موضتتوعی  عمومی ستتلامت توجه به منظور همین به دارند، و علم

 (.3بسیار مهم و ضروری است )

 بتته کمتت  برای راهی عنوان بته بتتدنی فعتتالیتت روی آوردن بته

 مثبت نگرش و دانش آمادگی، مهارت، کستتب منظور به آموزاندانش

 رساندن حداکثر به و عمومی، سلامت کسب مطلوب، رشد راستتای در

امروزه ورزش شود. می استفاده بدنی هایفعالیت اجرای برای هافرصتت

هتا برای هتدایتت مردم به ستتتوی اهداف ابزاری مهم در دستتتت دولتت

ترین وستتیله تربیت همگانی در جامعه ریزی شتتده استتت، زیرا عمدهبرنامه

 . (2معاصر، صنعت ورزش است )

امروزه  شتتتود،می ذکر ورزش برای که فوایدی تمامی وجود بتا

 به موضتتوع ورزش در آموزاندانش روزافزون علاقگیبی شتاهد کشتور

آموزان به مدارس است. از جمله عواملی که باعث کاهش گرایش دانش

 ها واقتصتتادی خانواده- اجتماعی وضتتعیت به توانشتتود، میورزش می

 تراکم و اقتصادی وضعیت تحصیلات، ستطح جمله از آن هایشتاخ 

 معیارهای برخی حرفه و حستتب بر کس هر (.3کرد ) اشتتاره خانواده

 تعلق اقتصتتادی خا  و اجتماعی طبقه ی  به تحصتتیلی، و اقتصتتادی

 مختلف هایجنبه روی هاخانواده اقتصتتتادی -اجتماعی طبقات دارد.

 انتخاب ورزش، سمت به کودک گرایش به خصو  کودکان زندگی

 (.0دارد )فراوانی  رشته ورزشی، و میزان فعالیت ورزشی تأثیر

اقتصادی  -افرادی که وضعیت اجتماعی معتقدند رانبرخی پژوهشتگ

بالاتری دارند، وضتتعیت ستتلامتی بهتری داشتتته و با افزایش شتترکت در 

                                                           
1. Addiction 

( و 11-0توانند وضتعیت ستلامتی خود را بهبود بخشند )فعالیت بدنی، می

تر، دارای فرزندانی با والدینِ دارای وضتتتعیت درآمد و تحصتتتیلات پایین

(. برخی دیگر بر این باور هستتتند 13-11هستتتند )تر ستتطوف فعالیت پایین

ندارد،  ورزشتتی خانوار مشتتارکت بر داریمعنا اثر اجتماعی که عوامل

 داری دارد ومعنا تأثیر خانوار ورزشی مشارکت بر اقتصادی عوامل ولی

عوامل  به توجه ها،خانواده ورزشتتی مشتتارکت میزان افزایش منظور به

ها، (. ناهمستتو با این یافته3استتت ) ماعیاجت عوامل از ترمهم اقتصتتادی

-نتتایج مطتالعتات دیگر حتاکی از آن بود که بین وضتتتعیت اقتصتتتادی

 آموزان مقاطع دبیرستان و راهنمایی،اجتماعی با میزان فعالیت بدنی دانش

اجتماعی در -( و بین وضتتعیت اقتصتتادی12رابطه معناداری وجود ندارد )

ان فعالیت بدنی جوانان و نوجوانان ستته ستتطح بالا، متوستتط و پایین، و میز

 (.10داری وجود ندارد )رابطه معنا

گتتذار آموزان بتته ورزش تتتأثیراز عوامتتل دیگر کتته بر گرایش دانش

 مجازی اشاره کرد. فارغ 8هایکودک به شبکه 1به اعتیاد تواناستت، می

تحرکی، ضتتعف و جستتمانی مانند کم ناخوشتتایند عوارض و تبعات از

 خاصی روانی مشکلات با مجازی به فضتای اعتیادِ و وابستتگی ستستتی،

 و سالم ارتباط از خانواده و محرومیت اعضای میان شکاف است. همراه

 از نوپدید هایآسیب بسیاری و افراطی فردگرایی انزواطلبی و ستازنده،

فضتتای  در کاربران افستتارگستتیخته حضتتور پی در استتت که مخاطراتی

 فضتتای به (. اعتیاد10کند )می پیدا بروز اجتماعی هایشتتبکه و مجازی

میان  در بالایی شتتیوع ها،ستترگرمی به آستتان دلیل دستتترستتی به مجازی

 تواند ستتتلامتمی پتدیتده این شتتتیوع استتتت. کرده پیتدا نوجوانتان

 (.12اندازد ) خطر به را آنان شناختیروان

 بیشتتتر از همه در جوانان و ایران بر استتاس آمار، گروه نوجوانان در

 22 و حدود (12قرار دارند ) مجازی فضای به به اعتیاد ابتلا خطر معرض

 را از آنها زیادی درصتتتد که دارد وجود کشتتتور در کاربر میلیون

 رتبه کاربران اینترنتی تعداد دهند. اینمی تشتتکیل نوجوانان و کودکان

 از استفاده مثبت آثار. اندبه خود اختصا  داده خاورمیانه نخست را در

 به دستترسی علمی، مطالب استتفاده از اطلاعات، کردن روز به اینترنت،

 به اما (؛19های اجتماعی استتتت )جدید و افزایش مهارت هایفنتاوری

 های، عشتتتقهای گفتگواتاق به نوجوانان گرایش شتتتاهد آن موازات

2. Social networks 
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 هستتتیم اخاذی و اطلاعات، ستترقت نگاری،هرزه، کلاهبرداری مجازی،

 و مجازی از فضای ناصتحیح استتفاده زا ناشتی هایآستیب از جمله که

بارزی، نه تنها  نحو به اینترنت از (. استتتفاده10استتت ) نوین هایفناوری

فرد را چه در محیط کار و چه  و بگیرد انستتان از را زیادی زمان تواندمی

(، که بر ستتتلامتی، 81در ختانته بته موجودی تنهتا و منزوی تبتدیل کند )

تحصتتتیلی، و حافظه افراد نیز اثر مخرب دارد زندگی اجتماعی، عملکرد 

(81.) 

اینترنت در  و مجازی فضای به اعتیاد بین است داده ها نشتانبررستی

دارد.  وجود رابطه های خانوادگی،فعالیت و اجتماعی حمایت با جوانان

 خانوادگی و اجتماعی هایفعالیت صتترف بیشتتتری را زمان که جوانانی

 را تجربه اینترنت و مجازی فضتتای به اعتیاد از کمتری کنند، میزانمی

(. از سوی دیگر نتایج پژوهشی با عنوان تأثیر استفاده از 83و  88کنند )می

 - 12آموزان های بدنی، ورزش و عملکرد علمی دانشاینترنت در فعالیت

ستتتال نشتتتان داد استتتتفتاده از اینترنت با ستتتلامت فرد از جمله بروز  10

جود احستتتاستتتات منفی، و همچنین با عملکرد های غیرطبیعی، وواکنش

(. نتیجه پژوهشتتتی دیگر 82آموزان نوجوان رتباط دارد )متدرستتته دانش

 بالاتری مجازی فضتتتای به که اعتیاد حتاکی از آن بود یادگیرندگانی

 (.80هستند ) برخوردار تریپایین عملکرد تحصیلی از دارند

از  یکی و جوانان نوجوانان روان ستتلامت اینکه به با توجه بنابراین

شود می شناسی محسوبجامعه و شتناسینروا مباحث در مهم هایمقوله

 پایین مقاطع در نوجوانان از امروزه بستتیاری که نکته این بهتوجه  با و

های استفاده آن از و دارند دستترستی اینترنت و تلفن همراه به تحصتیلی

آنها  استتت برای ممکن که مشتتکلاتی جمله بنابراین از کنند،می مختلفی

 و همراه تلفن با نتیجه استتتتفاده زیاد در جامعه ستتتازانآینده عنوان به

به خطر افتادن ستتتلامت عمومی و متعاقب آن عدم  بیاید، پیش اینترنتت

تحرک و کتاهش گرایش بته فعتالیتت بدنی و ورزش استتتت. با توجه به 

 در شتتده اجرا هایپژوهش بیشتتتر اینکه به موارد بیان شتتده، و با توجه

 و بوده متمرکز گیرشتتناستتیهمه بر مجازی فضتتای به دربارۀ اعتیاد ایران

 شده توجه مجازی فضای به و اعتیاد متغیر ورزش رابطه بررسی به کمتر

                                                           

1. Socioeconomic Status  

بدین ترتیب مطاله حاضتتر با تمرکز بر این موضتتوع که نتایج آن  استتت،

آموزی و از ستتتوی دیگر به بتواند از ی  ستتتو به توستتتعه ورزش دانش

 رابطه آموزان کم  کند، با هدف تعیینسلامت جسمانی و روانی دانش

آموزان مقطع ابتتتدایی بتتا میزان اعتیتتاد بتته بین گرایش بتته ورزش دانش

 شان انجام شد.اقتصادی والدین -اینترنت و وضعیت اجتماعی 

 روش
روش پژوهش حاضر توصیفی  کنندگان:الف( طرح پژوهش و شرکت

آموزان امعه آماری پژوهش شتتامل تمامی دانشبود. ج همبستتتگیاز نوع 

شتتهرستتتان  8مقطع ابتدایی کلاس چهارم تا شتتشتتم مدارس دولتی ناحیه 

مشغول به تحصیل بودند. حجم  1392-99رشت بود که در سال تحصیلی 

دختر( با استتتفاده از  128پستتر و  122نفر ) 381نمونه این پژوهش شتتامل 

ای بدین گیری خوشتتتهمونهجدول کرستتتی و مورگان بود که به روش ن

شتتترف زیر انتخاب شتتتدند. پس از اخذ مجوزهای لازم از کمیته علمی و 

اخلاقی دانشتتگاه آزاد واحد رشتتت، ابتدا فهرستتت مدارس دولتی مقطع 

شتهرستان رشت از سازمان آموزش و پرورش کسب شد  8ابتدایی ناحیه 

به طور ه( مدرستته پستتران 0مدرستته دخترانه و  0مدرسته ) 11و از بین آنها 

آموزان هر مدرستته در تصتادفی انتخاب، و ستتمس متناستب با تعداد دانش

آموز بتته عنوان نمونتته مورد مطتتالعتته قرار گرفتنتتد. دانش 381مجموع 

آموز معیارهای ورود به پژوهش شتتتامل رضتتتایت کامل والدین و دانش

های چهارم، پنجم و شتتشتتم جهت شتترکت در پژوهش، تحصتتیل در پایه

اعتیتاد والتدین، و زنتدگی با هر دو والدین بود. معیارهای  ابتتدایی؛ عتدم

خروج از پژوهش شتتتامل عدم رضتتتایت و همکاری از ستتتوی والدین و 

 د.  آموزان در نظر گرفته ششناختی دانشداشتن مشکلات جسمانی یا روان

 ب( ابزار

از پرستتشتتنامه وضتتعیت : 1اقتصتتادی – اجتماعی وضتتعیت پرستتشتتنامه .1

( که دارای 1398) نژاد و داوودی، حیدریاقتصادی قدرت نما -اجتماعی

م،لفه میزان درآمد، طبقه اقتصتتادی، تحصتتیلات و وضتتعیت مستتکن و  2

گویه اصتتلی استتت، استتتفاده شتتد.  0شتتناختی و گویه جمعیت 0مجموعا 

ای و روش گزینه 0هتا در این پرستتتشتتتنتامته گیری گویتهمقیتاس انتدازه
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( بود. 0( تتا خیلی بالا )امتیاز 1امتیتازدهی بته ترتیتب خیلی پتایین )امتیتاز 

روایی صتتوری پرستتشتتنامه توستتط دوازده تن از اعضتتتای هی ت علمی 

دانشتکده تربیت بدنی دانشتگاه شهید چمران اهواز بررسی و روایی سازه 

محاستتتبه شتتتد.  208/1برابر  KMOآن از طریق تحلیل عاملی، ضتتتریب 

 28/1ار پرستتشتتنامه نیز طی مطالعه مقدماتی به روش آلفای کرونبا  اعتب

 . (80)محاسبه شد 
بته منظور ستتتنجش میزان علتا قتته  :1نتامتته تمتتایتل بته ورزش. پرستتتش8

تمتایل به ورزش ناجی و آموزان بته ورزش ز پرستتتشتتتنتامته میزان دانش

گویه بوده و  81( استتتفاده شتتد. این پرستتشتتنامه دارای 1329همکاران )

هتتدف اصتتتلی آن، ستتتنجش میزان تمتتایتتل بتته ورزش در افراد بتتا پنج 

 0گویه(، نقش فرهنگ و رستتانه ) 2مقیاس نقش محیط و اطرافیان )خرده

ویه( گ 0گویه(، و نقش پر کردن اوقات فراغت ) 0گویه(، نقش سلامتی )

. دهی لیکرت استگذاری این پرسشنامه بر اساس نمرهاستت. شتیوه نمره

ای هبرای به دستتتت آوردن امتیاز کلی پرستتتشتتتنامه، باید نمره همه گویه

خواهد داشت و  21تا  1ای از پرستشنامه با هم جمع شود. این امتیاز دامنه

مایل تبدیهی استتت که هرچه این امتیاز بالاتر باشتتد، نشتتان دهنده میزان 

دهنده به ورزش خواهد بود و برعکس. این پرسشنامه در بیشتتر فرد پاس 

پژوهش نتتاجی و همکتتاران جهتتت تعیین روایی صتتتوری و محتوایی 

بدنی  شناسی و تربیتپرستشتنامه، نخستت به تأیید سه تن از استادان روان

گزارش شد )به نقل  91/1و  22/1رسید. پایایی و روایی آن نیز به ترتیب 

 (.82از 
اینترنت که توستتتط  به اعتیاد آزمون :8پرستتتشتتتنامه اعتیاد به اینترنت. 3

های رایج در نامهپرستتش از یکی ( ستتاخته شتتده1992کیمبرلی یانگ )

 هدف و بوده گویه 81 دارای پرسشنامه استت. این اینترنتی اعتیاد زمینه

طیف  .استتتت مختلف افراد در اینترنت به اعتیاد میزان ستتتنجش آن

)به  درجه پنج دارای و بوده لیکرت صتتورت هاین ابزار ب دهیپاستت 

حداقل نمره کسب  ندرت، گاهی، اغلب، به طور مکرر، و همیشته( است.

در مطالعه یانگ و استتتت.  111و حداکثر نمره  81شتتتده از این مقیتاس 

. (82)گزارش شده است  98/1همکاران، همستانی درونی این پرستشنامه 

 و گرفته قرار استتتفاده مورد نیز ایران در مقیاس نستتخه فارستتی این

برآورد کرده  21/1کرونبا   آلفای با را اعتبتار آن (89) زایینتاستتتتی

 است.

پس از اختذ مجوزهای لازم، افراد نمونه به شتتترف ارا ه ج( روش اجرا: 

بعتد از همتاهنگی بتا والدین  شتتتده در بخش روش، انتختاب شتتتدنتد و

 ها به صورت آنلاین درنامهآموزان و کستب رضایت کتبی، پرسشدانش

والدین قرار گرفت. همچنین به آنها اطمینان داده شد که اطلاعات اختیار 

شتتود و محرمانه به دستتت آمده فقط برای اهداف پژوهشتتی استتتفاده می

خواهد ماند و نیازی به ذکر نام در هنگام تکمیل پرستتشنامه وجود ندارد. 

همچنین دیگر ملاحظات اخلاقی مانند آزاد بودن برای انصراف از شرکت 

آوری شتتتده با ضتتتریب های جمعه رعایت شتتتد. در پایان دادهدر مطالع

افزار رمو با استفاده از نهمبستتگی پیرستون و تحلیل رگرستیون چندگانه 

 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. 26SPSS آماری

 هایافته
های توصیفی و ماتریس همبستگی متغیرهای پژوهش شاخ  ،1در جدول 

، میزان تحصیلات والدین با میزان 1جدول با توجه به گزارش شده است. 

(. r=110/1آموزان رابطه مثبت معناداری دارد )تمایل به ورزش دانش

ان آموزهمچنین رابطه سطح درآمد والدین با میزان تمایل به ورزش دانش

 (.r=-11/1معنادار است ) 10/1منفی و در سطح 

 های توصیفی و ماتریس همبستگی متغیرهای پژوهش: شاخص1جدول 

 6 5 4 3 2 1 انحراف استاندارد میانگین متغیر شماره

      1 29/0 12/22 تمایل به ورزش 1

     1 182/1 18/11 02/22 اعتیاد به فضای مجازی 8

    1 *132/1 *-11/1 919/1 32/8 میزان درآمد 3

   1 *989/1 *111/1 191/1 91/1 22/8 طبقه اجتماعی 2

  1 119/1 101/1 110/1 *110/1 90/1 83/8 میزان تحصیلات 0

 1 131/1 112/1 132/1 111/1 089/1 22/1 00/8 وضعیت مسکن 0

                                                           
1. Exercise Tendency Questionnaire 2. Internet Addiction Test 
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تمایل به ورزش از روی متغیرهای اعتیاد به فضای بینی برای پیش

اقتصادی از رگرسیون چندگانه به صورت  -مجازی و وضعیت اجتماعی

گام به گام استفاده شد. در گام اول، متغیر میزان تحصیلات و در گام دوم 

داری خود را در طی این دو گام حفظ میزان درآمد وارد معادله شده و معنا

بقه اجتماعی، وضعیت مسکن و اعتیاد به فضای مجازی کردند. متغیرهای ط

داری بر تمایل به ورزش نداشتند از معادله حذف شدند. در چون تأثیر معنا

 اند.نتایج تحلیل رگرسیون گزارش شده 8جدول 

 
 اقتصادی-مایل به ورزش بر متغیرهای اعتیاد به فضای مجازی و وضعیت اجتماعیهای آماری رگرسیون تواریانس و مشخصه: خلاصه مدل رگرسیون، تحلیل2 جدول

 F P R 2R 2Δ R S.E میانگین مجذورات df مجموع مجذورات مدل گام

1 
 22/122 1 22/122 رگرسیون

388/2 132/1* 110/1 113/1 118/1 20/0 
 22/32 312 02/11908 باقیمانده

8 
 01/101 8 8/313 رگرسیون

20/2 118/1 100/1 182/1 80/1 23/0 
 10/32 312 12/11292 باقیمانده

 تحصیل :بینمتغیر پیش :1 گام

 تحصیل، درآمد :بینمتغیر پیش :8 گام

 

توان نتیجه گرفت که در تبیین می 8بر اساس نتایج مندرج در جدول 

تحصیلات و درآمد والدین، مجموع تمایل به ورزش در کودکان از روی 

          بینیاز واریانس متغیر ملاک را پیش 2R= 1./82بین متغیرهای پیش

مشاهده شده برای کل متغیرهای پژوهش در  F کنند. همچنین میزانمی

دهد متغیرهای فوق بر تمایل کودکان نشان می کهمعنادار است  10/1سطح 

نیز ضرایب رگرسیون  3همچنین در جدول داری دارد. اثر معنا ،به ورزش

داری این ضرایب گزارش استاندارد نشده و استاندارد شده و بررسی معنا

 اند. شده
 

 داری این ضرایب: ضرایب رگرسیون استاندارد شده و بررسی معنا3جدول 

 معنا داری b β T خطای استاندارد B متغیرها

 111/1 02/02  10/1 82/22 مبداءعرض از 

 182/1 81/8 183/1 32/1 20/1 تحصیل

 132/1 -18/8 -112/1 30/1 -20/1 درآمد

اثر تحصتتتیلتات والدین بر گرایش به ورزش  3بتا توجته بته جتدول 

دار استتتت. اثر درآمد معنا 10/1( مثبت و در ستتتطح β=183/1کودکان )

 10/1( منفی و در سطح β= -112/1تمایل به ورزش کودکان )والدین بر 

دار استتت. مثبت بودن اثر متغیر ستتطح تحصتتیلات والدین بر گرایش معنا

دهنده آن استتت که هرچقدر ستتطح تحصتتیلی  کودکان به ورزش نشتتان

ی بودن اثر اما منف ؛والدین بالاتر باشد، میزان گرایش به ورزش بیشتر است

ت کته هرچقتدر میزان درآمتد والدین بیشتتتتر درآمتد نشتتتانگر آن استتت

 کمتر دیده شده است.  ،شان به ورزشباشد،گرایش کودکان

 گیریبحث و نتیجه
 اقتصتتادی -در این پژوهش به بررستتی رابطه و نقش وضتتعیت اجتماعی

طع آموزان مقوالتدین و میزان اعتیتاد بته اینترنت با تمایل به ورزش دانش

پژوهش  هایشد. تجزیه و تحلیل یافته ابتدایی شتهرستتان رشتت پرداخته

آموزان مقطع ابتدایی با تمتایتل بته ورزش دانشحتاضتتتر نشتتتان داد بین 

طه راب ،اقتصتادی والدین )ستطح درآمد و تحصیلات(-وضتعیت اجتماعی

ا، ستتتبرا، مندونکداری وجود دارد. یافته این پژوهش با نتیجه پژوهش معنا

( و 11، استتتلامی، محمودی، کبیری و رضتتتوی )(2)تامیس، پیترز و مایا 

همکارانش  و همخوانی دارد. سبرا (9)مای و آندریس کولز، مارتلار، ستا

و شتتناختی جمعیت عوامل ورزشتتی، مشتتارکت ارتباط بین بررستتی به

 هایپرتغالی پرداختند. یافته نوجوانان و کودکان در فرهنگی اعیاجتم

 بیشتر ،بالا فرهنگی و اجتماعی موقعیت با که نوجوانان داد نشان نیز آنها

و همکاران  داشتتند. همچنین، اسلامی مشتارکت ورزشتی هایفعالیت در

در انگیزه  اقتصادی -نقش وضعیت اجتماعی به بررسی  در پژوهش خود

 پرداختند. نتایج تفریحی –های همگانی مشتتارکت شتتهروندان به ورزش



 همکار و غلامرضا ذوالفقاری                                                                    آموزاناعتیاد به اینترنت با تمایل به ورزش دانش اقتصادی و -وضعیت اجتماعیرابطه  

893 

ک، 
ود
 ک
ان
رو
ت 
لام
 س
مه
لنا
ص
ف

ره 
دو

2
ره 
ما
 ش
،

2 ،
ان
ست
زم

 
13
99

 

 

نشتتان داد که بین وضتتعیت اقتصتتادی اجتماعی با انگیزه مشتتارکت رابطه 

های اقتصتتتادی اجتماعی به مثبتت و معناداری وجود دارد و از بین م،لفه

ننده کینیبپیش ،و تحصیلات والدین ،ترتیب طبقه اقتصادی، میزان درآمد

 .تری برای انگیزه مشارکت ورزشی در بین شهروندان شهر مشهد بودقوی

 بنیادین حرکتی مهارت عملکرد بررستتی رابطه نیز با و همکاران کولز

به این نتیجه دستتت  آنها خانوادگی وضتتعیت با دبستتتانیپیش کودکان

 در آمدند،می مدرستته به دوچرخه امکاناتی مانند با که کودکانی یافتند

 بودند. ترپیشرفته و فعال مدرسه ورزشی هایفعالیت

 های پژوهش ضامنی، بهرام،اما از ستوی دیگر نتیجه مطالعه ما با یافته

ناهمستتتو  (10)و دِبوردیدهاژ و همکاران  (2)خلجی، قتدیری و حستتتنی 

استتتت. ضتتتامنی و همکتتاران، پژوهشتتتی بتا عنوان میزان فعتالیتت بتتدنی 

آموزان دختر دبیرستتتتتانی در متازنتدران و رابطته آن بتا وضتتتعیت دانش

دادند. نتایج ضتتریب همبستتتگی مطالعه آنها اجتماعی انجام  -اقتصتتادی 

نشتان داد که بین وضتعیت اقتصادی اجتماعی و سطح فعالیت بدنی رابطه 

به این ( 10داری وجود نتدارد. همچنین، دِبوردیتدهتاژ و همکتاران )امعنت

نتیجه رستیدند که در مجموع میان وضتعیت اقتصادی اجتماعی و فعالیت 

رستتتد از به نظر میداری یافت نشتتتد. ااروپایی رابطه معن بتدنی نوجوانان

به  توانهای ذکر شده، میدلایل اختلاف پژوهش حاضتر با نتایج پژوهش

کننتدگان )دختران در پژوهش ضتتتامنی و تفتاوت جنستتتیتت شتتترکتت

کنندگان )نوجوانان و بزرگسالان( و تفاوت همکاران(، رده ستنی شرکت

 کرد.فرهنگی و اجتماعی )در پژوهش دِبوردیدهاژ ( اشاره 

اجتماعی گزارش شتتده  -در راستتتای پرداختن به وضتتعیت اقتصتتادی

ی   اجتماعی با سلامتی-استت که بین نامناستب بودن وضعیت اقتصادی

وجود دارد؛ به طوری که برخورداری از وضتتعیت ستتویه رابطه علیتی دو

متی ستتلاو کند؛ اجتماعی پایین، ستتلامتی نامناستتب ایجاد می-اقتصتتادی

. نتایج (11)شود وبه خود باعث تثبیت و پایداری فقر مینامناستب نیز به ن

اقتصادی بالاتر، به  -وضتعیت اجتماعی مطالعات پیشتین نشتان داده استت

و والدینِ دارای وضتتعیت ( 11-0شتتود )میمنجر بهبود وضتعیت ستتلامتی 

ر تتر دارای فرزندانی با ستتتطوف فعالیت پاییندرآمد و تحصتتتیلات پایین

( دریافتند که کودکان دارای 18(. لممینن و همکتاران )13-11هستتتتنتد )

نی تحت تری از فعالیت بدوالدین با تحصیلات و درآمد پایین، سطح پایین

تحصتتتیلات و درآمد بالا نظارت در مقایستتته با کودکان دارای والدین با 

ه باشتتتد ک موضتتتوع تواند اینمی یافتهداشتتتتنتد. ی  دلیل احتمالی این 

هتای بتا درآمتد بتالاتر، موانع مالی کمتری برای کودکتان دارای ختانواده

لات یافته دارند. به علاوه، والدین با تحصیپرداختن به فعالیت بدنی سازمان

، فرصت بنابراین ؛ته باشندتر ممکن استت ستاعات کاری نامنظم داشپایین

شتتتان دارند. اما در های فرزندانکمتری برای صتتترف وقتت ستتترگرمی

داری در فعتالیتت بتدنی کلی میان مجموع، نتتایج آنهتا هیت تفتاوت معنتا

کودکان با ستتطوف متفاوت وضتتعیت اجتماعی اقتصتتادی نشتتان نداد. در 

د شد که ییأمقابل، در مطالعه مروری استالسبرگ و پدرسون این فرضیه ت

بین وضتتتعیتت اجتماعی اقتصتتتادی و فعالیت بدنی ارتباط وجود دارد و 

ای هتر از بچهفعال ،نوجوانان دارای وضتتتعیت اجتماعی اقتصتتتادی بالاتر

درصد از مطالعات  28اما  ؛دارای وضعیت اجتماعی اقتصادی پایین هستند

 (.13این رابطه را نشان نداند و یا ارتباط معکوسی پیدا کردند )

همچنین نتایج این پژوهش حاکی از آن بود که بین گرایش به ورزش 

ر . نتایج مطالعه حاضداری وجود نداردو اعتیاد به فضای مجازی رابطه معنا

 ( ناهمستتتو بود.82( و جورج و الیستتتاوات )83هتای کوچاک )بتا یتافتته

فعالیت بدنی منظم بر سطوف اعتیاد به  کوچاک در پژوهشی با عنوان تأثیر

ی بین داراینترنتت در دانشتتتجویان به این نتیجه رستتتیدند که تفاوت معنا

. همچنین، دوره استتتتفاده از ردورزش منظم و اعتیتاد به اینترنت وجود دا

اینترنت افرادی که به طور منظم فعالیت داشتتتتند، کاهش داشتتتت. علت 

کنندگان در توانتد تفتاوت رده ستتتنی شتتترکتاحتمتالی این تنتاقم می

ک بتاشتتتد. در همین راستتتتا، جورج و همکاران با انجام پژوهش کوچتا

، ورزش و های بدنیپژوهشی در زمینه تأثیر استفاده از اینترنت در فعالیت

ستتاله دریافتند استتتفاده از اینترنت  10 - 12آموزان عملکرد علمی دانش

ای هوجود واکنش؛ مانند رابطه مستتتتقیم مثبتی با ستتتلامت داشتتتته استتتت

حستاسات منفی و رابطه مستقیم منفی با عملکرد مدرسه ابروز غیرطبیعی، 

 آموزان نوجوان.دانش

ات منفی تواند اثردهد که اعتیاد به اینترنت مینتایج مطالعات نشان می

و فیزیولوژی  به همراه داشتتته باشتتد. تنهایی از جمله  ،روانی، جستتمانی

تری یطولاندلایل اعتیاد به فضای مجازی است. به علاوه، افرادی که زمان 

 هایکننتد از مشتتتکلتاتی متانند کمردرد، بیماریرا صتتترف اینترنتت می

برنتتد و یتت  رابطتته خطی میتتان استتتتفتتاده عروقی و چتتاقی رنج میقلبی

تحرکی وجود دارد. امروزه بلنتدمتدت از فضتتتای مجتازی و چاقی و کم
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(83.) 

بین متغیرهای گرایش های پژوهش حاضر نشان داد جموع، یافتهدر م

به ورزش و میزان اعتیاد به فضتتای مجازی با ستتطوف وضتتعیت اجتماعی 

اقتصتتتادی )میزان درآمتد، طبقته اجتمتاعی و تحصتتتیلات والدین( رابطه 

 توان نتیجه گرفتآمده می دستتت ههای بطبق یافتهداری وجود دارد. امعن

طور مستتتتقیم و تواند بهاقتصتتتادی والدین می -یکته وضتتتعیت اجتماع

غیرمستتتتقیم بر میزان تمتایتل کودکان به اجرای ورزش و فعالیت بدنی و 

 اعتیاد به فضای مجازی تاثیر داشته باشد.

هایی از جمله محدود بودن اگرچته پژوهش حتاضتتتر بتا محتدودیت

 آموزان مقطع ابتدایی، بررستتی نکردن ورزشتتکارجامعه پژوهش به دانش

آموزان بته عنوان متغیر میانجی مواجه بود بودن یتا نبودن والتدین و دانش

توانتد بر تبیین نتتایج پژوهش تتأثیرگتذار بتاشتتتد، اما در مجموع کته می

کودکان دارای های به دستتت آمده ادعا کرد که بر استتاس یافته توانمی

و  ردارای تمایل به ورزش بیشت ،والدین با درآمد و سطح تحصیلات بالاتر

ت بدنی جایی که سطح پایین فعالی سطح فعالیت بدنی بالاتر هستند. از آن

ترین عامل خطرزا برای ستتلامت جامعه استتت، م،ثرترین روش مورد مهم

نیاز، بهبود ستلامت عمومی و تشتویق بیشتر جامعه به اجرای فعالیت بدنی 

شتتود اجرای ورزش و فعالیت بدنی از پیشتتنهاد می بنابراینمنظم استتت. 

آموزان و والدین به انجام فعالیت بدنی ستتنین ابتدایی نهادینه شتتود، دانش

تشتتویق شتتوند، ستتاعات کلاس تربیت بدنی در مدارس افزایش یابد و به 

های تربیت بدنی در مدارس توجه های ورزشی و کلاسسازی برنامهغنی

بیشتتری شتود تا زمینه گستترش و توستعه هرچه بیشتر وضعیت سلامتی و 

 امعه فراهم شود.نشاط ج

 ملاحظات اخلاقی
این مقاله برگرفته از پایان نامه کارشتناسی ارشد : پیروی از اصوول اخلا  پژوهش

استخراج شده است که در واحد رشت دانشگاه  نخسترشتته مدیریت ورزشی نویسنده 

تأیید  1128980923122221392101011با کد  1392بهمن  80آزاد استتتلامی در تاری  

نامه از شترکتدفاع شتد. همچنین، این پژوهش دارای رضتایت 1399آبان  9و در  هشتد

 کنندگان با رعایت حفظ حریم شخصی و رازداری است.

این مطالعه بدون حامی مالی و در قالب پایان نامه کارشتناسی ارشد انجام : حامی مالی

 شده است.

 ر استحاضبه عنوان مجری پژوهش نخست نویسنده : نقش هر یک از نویسوندگان

 در این مقاله نقش داشتند.استاد راهنمای پایان نامه و نویسنده دوم به عنوان 

 این پژوهش برای نویسندگان هیت گونه تضاد منافعی نداشته است.: تضاد منافع

آموزانی که در اجرای این والدین و دانشتمامی از  هوستتیل بدین: تشووکر و قدردانی

 شود.تشکر و قدردانی می ،نامه به ما کم  کردندپایان
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