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Abstract
The aim of this study was to investigate the use of virtual training tools,
musculoskeletal status and its relationship with the physical activity of students
during quarantine due to Coronavirus outbreak. The Nordic Musculoskeletal
Questionnaire (NMQ) and the Beck Physical Activity Questionnaire (BPAQ)
were used in this study with 370 students. McNemar and paired t-test and
Spearman correlation test were used. During the corona, students reported more
pain in the elbows, wrists, knees and ankles as well as less physical activity. The
use of mobile phones and laptops and the use of social media increased during the
Corona under quarantine conditions. The time pattern of students' sleep changed
after the outbreak of the Corona pandemic. The use of tools leading to prolonged
sitting and changes in sleep patterns reflects lifestyle changes due to crises such
as the Corona epidemic. Changes in physical activity will at least cause short-term
effects such as musculoskeletal pain.
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Introduction
The 2019 Corona Virus Pandemic is a global health emergency (1). This disease
was introduced in the category of "global epidemics" (2). This condition naturally
has immediate consequences where people have to stay home longer than usual,
stop their work, sports and leisure activities and make changes in their habits
(social and physical activity) (3,4). In this situation, students were bound to do
educational activities virtually. Studies have indicated that while social isolation
(home quarantine) reduces the spread of coronavirus (5), but the consequences of
this situation are a decrease in physical activity (6). It has been shown that
inactivity leads to psychological and physiological changes (7,8) especially in
postural structure (8-10). The use of tools such as laptops, cell phones and
computers among students during quarantine and distance education has become
essential for educational purposes. So, it is important to monitor the intensity of
physical activity due to changes in the method of educational activities and, of
course, its relationship with conditions such as musculoskeletal disorders.
Therefore, the aim of this study was to investigate the use of virtual training tools,
musculoskeletal status and its relationship with the physical activity of students
during quarantine due to Coronavirus outbreak.

Materials and Methods
The statistical population of this descriptive correlational study was all students
of Arak University. A total of 370 students participated in the study based on
Cochran's formula with a p-value of 0.05. The research tools included an initial
questionnaire to record demographic information. In order to determine the
prevalence of musculoskeletal abnormalities in students, the standard Nordic
Musculoskeletal Questionnaire (NMQ) (11) was used. The reliability of this scale
was confirmed by Cronbach's alpha of 0.73 (11). The Beck Physical Activity
Questionnaire (BPAQ) (12) was applied to collect data on the level of physical
activity during the Corona pandemic. The reliability of this questionnaire was
reported between 0.69 and 0.89 using the test-retest method (12). A questionnaire
consisting of six questions was used to determine the participants' hours of using
social media for leisure and education, use of laptops and mobile phones, as well
as the amount of sleep day and night before and during the Corona pandemic (13).
The questionnaires were electronically prepared through the Google Docs site,
then sent to students via cyberspace software and e-mail. Participants were asked
to complete and submit the questionnaires they received in the form of a single
link. By voluntarily clicking the link, which contained all the questionnaires
mentioned in the research tools section, the participants answered the questions
respectively. Kolmogorov-Smirnov test was used to evaluate the normality of
quantitative data. McNemar and paired t-tests were used to analyze the
musculoskeletal status of students and to compare the number of hours of
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cyberspace use and sleep status of students before and during the coronavirus
pandemic. The relationship between musculoskeletal status and physical activity
was measured by the Spearman correlation test. In the current study, SPSS 24 was
utilized and a significance level was set at P ≤ 0.05.

Results
Totally, 125 men (33.8%) and 245 women (66.2%) participated in the present
study. The mean and standard deviation of height and weight were 168.64 ± 9.01
cm and 63.50 ± 12.25 kg, respectively. The results showed that the difference
between the prevalence of participants' musculoskeletal complications in elbow,
wrist, knee and ankle areas before and during corona was significant (p = 0.001).
But the differences in the prevalence of disease in the neck, shoulder, back, waist
and hips between before and during the corona were not significant (p≥0.05)
(Table 1). As can be seen in table 1, the number of people who reported a
complication in all areas except the waist during home quarantine was higher than
before it.
Table 1- McNemar test. Comparison of musculoskeletal status before and during
Corona (n = 370)
Before the corona
During the corona
chiMusculoske Frequenc
Frequenc
Significan
Percent
Percenta squa
letal status
y
y
ce level
age
ge
re
(number)
(number)
Neck
83
22.4
92
24.9
1.08
0.298
Shoulder
63
17.0
76
20.5
2.21
0.137
Elbow
11
3.0
34
9.2
15.61
0.001**
Wrist
50
13.5
87
23.5
19.94
0.001**
Back
74
20.0
87
23.5
2.82
0.093
Waist
143
38.6
139
37.6
0.145
0.703
Hip
39
10.5
50
13.5
2.44
0.118
Knee
67
18.1
92
24.9
9.76
0.002*
Ankle
48
13.0
92
24.9
28.02
0.001**
*Significance level P≥0.05
**Significance level P≥0.01

The results of the paired t-test indicated that there were significant differences in
the use of social media for leisure and education (p =0.001), the use of laptops (p
=0.001) and mobile phones (p =0.001) between before and during the Corona
outbreak. Moreover, there was a significant difference in the amount of night sleep
(p =0.001) and daytime sleep (p =0.001) between before and during the Corona
outbreak. During the Corona pandemic, the use of social media for leisure and
education, use of laptops and mobile phones as well as night and day sleep were
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higher than those before the Corona pandemic. The results of the Spearman
correlation test suggested that the scores of the general score of physical activity
scale had a significant negative correlation with shoulder pain (p =0.001), back
pain (p =0.001), pelvis (p =0.001) and ankle pain (p=0.004).

Conclusion
In the ongoing study, the use of virtual training tools (mobile phones, computers
and laptops), the prevalence of musculoskeletal pain and the status of students'
physical activity and their relationship with each other were investigated. The
results of the present study are consistent with those of Amro et al. (2020) (13)
who showed that students spent more hours on laptops, computers and social
media during the Corona pandemic. The intensity of physical activity in students'
daily activities was lower than the mean scores of the used scale, which is in line
with the result of Sagat et al. (2020) (15). The prevalence of pain in the elbows,
wrists, knees and ankles during quarantine due to the Coronavirus epidemic was
higher than that before. The result of back pain complaints is the same as the
results of Shawkat et al. (2020) (17). The amount of sleep per day and night during
Corona outbreaks was higher than that before Corona. In addition, Selini et al.
(2020) concluded that participants' sleep time increased but its quality decreased
(14). Correlation between the intensity of physical activity and prevalence of
musculoskeletal disorders demonstrated that physical activity, even if low, was
inversely related to musculoskeletal disorders in the shoulders, back, pelvis and
ankles. Studies have suggested that increasing strength physical activity or
increasing the frequency of physical activity is associated with reduced pain (16,
17). The type and amount of activity are related to pain relief, which requires
further research in the musculoskeletal areas of the body in various activities,
especially in young people.
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چکیده
هدف از این پژوهش بررسی استفاده از ابزار آموزش مجازی ،وضعیت اسکلتی-عضالنی و ارتباط آن با فعالیت
بدنی دانشجویان طی دوران قرنطینه در زمان شیوع کرونا بود .بدین منظور از پرسشنامههای نوردیک و بک
استفاده شد 370 .دانشجو پس از سپری کردن چهار ماه در قرنطینة خانگی در این پژوهش شرکت کردند و
از آزمونهای مکنمار و تیزوجی و آزمون همبستگی اسپیرمن استفاده شد .دانشجویان در دوران کرونا درد
در نواحی آرنج ،مچ دست ،زانو و مچ پا را بیشتر گزارش کردند و فعالیت بدنی کمی داشتند .میزان استفاده از
تلفن همراه و لپتاپ و استفاده از رسانههای اجتماعی در دوران کرونا و در وضعیت قرنطینه افزایش داشت.
الگوی زمانی خواب دانشجویان پس از شیوع پاندمی کرونا تغییر داشت .استفاده از ابزاری که به نشستنهای
طوالنیمدت منجر میشود و همچنین تغییر ساعات خواب نشاندهندۀ تغییر سبک زندگی در اثر بروز
بحرانهایی مثل همهگیری بیماری کروناست .فعالیت بدنی کم ،دستکم در کوتاهمدت با آثاری مانند دردهای
اسکلتی عضالنی همراه خواهد شد.
واژگان کلیدی :درد اسکلتی-عضالنی ،فعالیت بدنی ،قرنطینه ،ویروس کرونا
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مقدمه
پاندمی کرونا ویروس از سال  2019وضعیتی اضطراری در بهداشت جهانی است ( )1که موجب بروز
نگرانی در سطح بینالمللی شده است ( .)2سازمان بهداشت جهانی در مارس  2020این بیماری را در
طبقهی بیماریهای «همهگیر جهانی» معرفی کرد ( .)3در مراحل اولیۀ این بیماری ،عالئم عفونت
حاد تنفسی بهطور مکرر بروز میکند ( )4و برخی از بیماران بهسرعت دچار تنگی نفس شدید و سایر
عوارض جدی میشوند ( .)5ازاینرو ،با توجه به اهمیت موضوع و برای کاهش شیوع ویروس ،دولتها
توصیه کردند اقداماتی با فاصلهگذاری اجتماعی ازجمله «قرنطینۀ خانگی» اتخاذ شود ( .)6این امر
بهطور طبیعی پیامدهایی فوری به همراه دارد؛ ازجمله اینکه افراد مجبورند بیشازحد معمول در خانه
بمانند ،فعالیتهای کاری ،ورزشی و تفریحی خود را قطع کنند و در عاداتشان (فعالیت اجتماعی و
بدنی) تغییر به وجود بیاورند ( .)7,8از دیگر راهکارها ،اجبار برخی از مشاغل به دورکاری بود؛ ازجملۀ
این مشاغل میتوان به فعالیتهای آموزشی دانشگاهها اشاره داشت .در این وضعیت دانشجویان از
حضور در کالسها منع شدند و دانشگاهها و البته بهتبع آن دانشجویان ملزم شدند فعالیتهای آموزشی
را بهصورت مجازی انجام دهند.
پژوهشها نشان دادند اگرچه کنارهگیری اجتماعی (قرنطینۀ خانگی) میزان انتشار ویروس کرونا را
کاهش میدهد ()9؛ ،این اقدامات با ترس همگانی همراه است ( )10,11و عالئم اضطراب و افسردگی
را افزایش داده است ()12,13؛ درنتیجه به نظر میرسد این وضعیت کاهش سالمت روان را به دنبال
دارد .از دیگر تبعات این وضعیت کاهش فعالیت بدنی است ( .)14نشان داده شده است بیتحرکی به
تغییرات روانی ،فیزیولوژیک ( )15,16و بهویژه ساختار قامتی ( )16,17منجر میشود.
طی دوران قبل از کرونا توصیۀ بهداشت جهانی به بزرگساالن این بود که دستکم  150دقیقه در
هفته فعالیت بدنی با شدت متوسط یا  75دقیقه فعالیت بدنی با شدت زیاد داشته باشند یا به ترکیبی
از فعالیت بدنی شدید و متوسط دست یابند که دستکم به  600دقیقه در هفته میرسد (.)18,19
توصیههای اخیر نشان میدهد در طول قرنطینه مردم باید حتی بیشتر از این فعالیت داشته باشند تا
کمتحرکی افزایشیافته با خانهنشینی را جبران کنند ( .)20بااینحال بعید به نظر میرسد بسیاری از
افراد از حد فعالیت بدنی توصیهشده توسط سازمان بهداشت جهانی فراتر روند .در پژوهشهای اخیر
مشاهده میشود طی دوران قرنطینۀ شخصی میزان فعالیت بدنی کاهش ( )23-21و مدتزمان صرف-
شده برای رفتارهای بیتحرک افزایش مییابد ( .)25 ,24بنابراین ،بررسی آثار گوناگون کاهش فعالیت
بدنی بر جنبههای متفاوت سالمت مانند وضعیت اسکلتی-عضالنی ضروری به نظر میرسد.
پیشازاین ،شیوع اختالالت اسکلتی-عضالنی در دانشجویان در اثر استفاده از لپتاپ گزارش شده بود
( ،)26,27اما به نظر میرسد استفاده از ابزاری مانند لپتاپ و تلفن همراه از سوی دانشجویان برای
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حضور در کالسهای مجازی و انجام تکالیف آموزشی در کنار کاهش فعالیت بدنی در اثر قرنطینه
احتماالً بیشازپیش بر ساختار اسکلتی-عضالنی تأثیر میگذارد .ازاینرو انتظار میرود در دوران
قرنطینۀ کرونا شیوع گزارش درد و محدودیتهای حرکتی متأثر از آن مشاهده شود.
از سوی دیگر ،بدیهی است دانشجویان عالوه بر اهداف آموزشی بهمنظور حضور در رسانههای اجتماعی
نیز از لپتاپ و تلفن همراه استفاده میکنند .در ده سال گذشته ،برنامههای کاربردی رسانههای
اجتماعی و استفاده از آنها بهسرعت بین دانشجویان افزایش یافته و تأثیری متفاوت بر عملکرد
تحصیلی آنها داشته است (.)28,29
رسانههای اجتماعی منبع اطالعات و اوقات فراغتاند و نوعی روش ارتباطاند ،این امر در دوران قرنطینه
بیشازپیش مشهود است .بااینحال ،در مورد میزان استفاده از آنها در این دوران مطالعهای انجام
نشده است .اگرچه در جوامع آماری دیگر با ردههای سنی متفاوت در این زمینه پژوهشهایی هرچند
کم انجام است ()17,30؛ برای مثال جعفری ندوشن و همکاران ( )2020نشان دادند اختالالت
اسکلتی-عضالنی بعد از شیوع ویروس در بیشتر اندامها افزایشی معنادار داشته است .آنها همچنین
گزارش کردند جنسیت ،سابقۀ کار و روش تدریس با شیوع اختالالت رابطهای مستقیم دارند .در این
پژوهش بیشترین اختالل در گردن ،کمر و زانو بود ( .)17در پژوهش دیگری ،بین شیوع عارضۀ
اسکلتی-عضالنی در نواحی گردن ،شانه ،پشت و کمر قبل و حین کرونا تفاوت معنادار مشاهده شد.
این پژوهش نشان داد بین اختالالت گردن ،مچ دست و زانو با فعالیت بدنی همبستگی منفی معناداری
وجود دارد ( .)30بااینحال ،اطالعاتی در مورد تأثیر این افزایش در مشکالت مختلف ازجمله مشکالت
اسکلتی-عضالنی در بین جمعیت جوان و بهویژه دانشجویان یافت نشد.
استفاده از ابزاری مثل لپتاپ ،تلفن همراه و رایانه در میان قشر دانشجو در دوران قرنطینه و آموزش
از راه دور ،بهمنظور اهداف آموزشی ضروری شده است .اینکه آیا استفاده از این ابزار تغییر سبک
فعالیت و وضعیت بدنی را به دنبال خواهد داشت ،میتواند موضوع مطالعات مختلفی باشد .به همین
علت رصد شدت فعالیت بدنی در اثر تغییر روش فعالیتهای آموزشی و البته ارتباط آن با وضعیتهایی
مانند اختالالت اسکلتی-عضالنی اهمیت پیدا میکند .ازآنجاکه اختالالت اسکلتی با درد همراه است
( ،)31-35شاید این درد بهنوبۀ خود تغییرات دیگری مانند مشکالت آموزشی در این دوران به همراه
داشته باشد ()35،36؛ ازاینرو بررسی مدتزمان استفاده از ابزار کمکآموزشی در دوران قرنطینه و
شناخت وضعیت اسکلتی-عضالنی همراه با آن و نیز ارتباط شیوع اختالالت اسکلتی-عضالنی با فعالیت
بدنی میتواند دیدی دقیقتر از وضعیت سالمت دانشجویان به دست دهد .شناخت این وضعیت به
شکلدهی مداخالت اصالحی و پیشگیرانۀ میدانی و بررسی آن در پژوهشهای آتی کمک شایانی
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خواهد کرد .بنابراین ،هدف از این پژوهش بررسی استفاده از ابزار آموزش مجازی ،وضعیت اسکلتی-
عضالنی و ارتباط آن با فعالیت بدنی دانشجویان طی دوران قرنطینه در زمان شیوع کرونا بود.
روش پژوهش
این پژوهش ازلحاظ ماهیت در دستۀ پژوهشهای کمی قرار دارد ،با توجه به هدف از نوع پژوهشهای
کاربردی و ازنظر گردآوری و تحلیل دادهها ،پژوهشی توصیفی به روش همبستگی است .همچنین از
حیث زمان جزء پژوهشهای مقطعی است که در خرداد و تیرماه سال  1399و در دوران اوج اولیۀ
شیوع بیماری کرونا و وضعیت ناگهانی آموزش مجازی دانشگاهها و مراکز آموزشی انجام شد .جامعۀ
آماری این پژوهش شامل دانشجویان تمامی مقاطع دانشگاه اراک بود که از میان آنها  370نفر بر
اساس فرمول کوکران با مقدار خطای  0/05در پژوهش شرکت کردند.
ابزار پژوهش شامل پرسشنامۀ اولیه برای ثبت اطالعات جمعیتشناختی افراد حاوی شش سؤال در
مورد متغیرهای سن ،جنسیت ،قد ،وزن و مقطع تحصیلی بود .بهمنظور تعیین میزان شیوع
ناهنجاریهای اسکلتی-عضالنی دانشجویان از پرسشنامۀ استاندارد بررسی وضعیت اسکلتی-عضالنی
نوردیک )37( 1استفاده شد .این مقیاس شامل دو بخش عمومی و اختصاصی است و با توجه به اهداف
پژوهش حاضر فقط از بخش عمومی آن استفاده شد .این مقیاس نُه متغیر دارد و نحوۀ پاسخدهی به
سؤاالتش بهصورت بله و خیر است .این سؤاالت در مورد نُه ناحیه از بدن شامل اندام فوقانی ،ستون
فقرات و اندام تحتانی است و به وجود یا نبود درد و پیامد آن درد میپردازد .پایایی این مقیاس به
روش آلفای کروناباخ  0/73گزارش شده است ( .)37عالوه بر این ،بهمنظور جمعآوری دادههای مربوط
به سطح فعالیت بدنی افراد و بررسی آن قبل و در حین پاندمی کرونا از پرسشنامۀ فعالیت بدنی بک2
( )38استفاده شد .این پرسشنامه حاوی  16سؤال در قالب سه زیرمقیاس است و شامل هشت آیتم
در مورد فعالیت بدنی کاری ،چهار آیتم مربوط به فعالیت بدنی ورزشی و چهار آیتم در زمینۀ فعالیت
بدنی اوقات فراغت میشود .پاسخهای پرسشنامه در مقیاس پنج ارزشی لیکرت است .دامنۀ نمرات
هر زیرمقیاس بین یک تا پنج و برای مقیاس کلی مجموع هر سه زیرمقیاس بین سه تا  15است.
پایایی این پرسشنامه به روش آزمون-آزمون مجدد بین  0/69تا  0/89گزارش شده است (.)38
همچنین در این پژوهش برای تعیین میزان ساعات استفادۀ شرکتکنندگان از رسانههای اجتماعی
برای اوقات فراغت و برای آموزش ،استفاده از لپتاپ و تلفن همراه و نیز میزان خواب شبانه و روزانه،
قبل و حین پاندمی کرونا از پرسشنامهای شامل شش سؤال استفاده شد ( .)39از شرکتکنندگان
1. Nordic Musculoskeletal Questionnaire
2. Baekce Physical Activity Questionnaire
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خواسته شد به سؤاالت مربوط به دو دستۀ جداگانۀ قبل و حین کرونا به این صورت پاسخ دهند که
تعداد ساعات درگیر در آیتم مورد نظر را در پرسشنامه درج کنند.
پرسشنامههای مذکور از طریق سایت گوگل داکس بهصورت الکترونیکی آماده شد و سپس ،از طریق
نرمافزارهای فضای مجازی و پست الکترونیکی (ایمیل) برای دانشجویان ارسال شد .از شرکتکنندگان
خواسته شد پرسشنامههایی را که در قالب لینکی واحد دریافت میکردند ،تکمیل و ارسال کنند.
شرکتکنندگان با انتخاب داوطلبانۀ این لینک که حاوی همۀ پرسشنامههای مذکور در بخش ابزار
پژوهش بود ،به ترتیب به سؤاالت پاسخ میدادند.
بهمنظور بررسی نرمال بودن دادههای کمی از آزمون کولموگروف-اسمیرنوف استفاده شد .برای تحلیل
وضعیت اسکلتی-عضالنی دانشجویان و همچنین مقایسۀ تعداد ساعات استفاده از فضای مجازی و
وضعیت خواب دانشجویان ،قبل و در حین کرونا ،از آزمونهای مکنمار و تی زوجی استفاده شد.
ارتباط بین وضعیت اسکلتی-عضالنی و فعالیت بدنی از طریق آزمون همبستگی اسپیرمن سنجیده
شد .در پژوهش حاضر نرمافزار اس پی اس اس نسخۀ  24به کار گرفته شد و سطح معناداری P≤0/05
در نظر گرفته شد.
نتایج
تحلیل دادهها در حیطۀ فراوانی شرکتکنندگان ازلحاظ جنسیت (مرد =  33/8( 125درصد) و زن =
66/2( 245درصد)) ،دامنۀ سنی و مقطع تحصیلی در نمودار شمارۀ  1نشان داده شده است .میانگین
و انحراف استاندارد قد و وزن افراد به ترتیب  168/64±9/01سانتیمتر و  63/50±12/25کیلوگرم
بود.

مطالعات طب ورزشی ،دوره  ،13شماره  ،29بهار و تابستان 1400

46

ب

الف

75/4

80

66/2

60

درصد

33/8

40
20

2/7

11/9

10

0
زن

35-31

مرد

25-21

30-26

<=20

دامنه سنی

جنسیت

ج
80

63/2

60

6/5

1/9

درصد

28/4

40
20
0

دکترا

ارشد

کارشناسی

کاردانی

مقطع تحصیلی

شکل  -1درصد شرکتکنندگان بر اساس الف) جنسیت ب) دامنة سنی و ج) مقطع تحصیلی

میانگین و انحراف استاندارد دادههای حاصل از مقیاس فعالیت بدنی بک و زیرمقیاسهای آن حین
کرونا در جدول شمارۀ  1و دادههای توصیفی شامل فراوانی و درصد اختالالت گزارششده در هر یک
از نواحی اسکلتی-عضالنی و ساعات استفاده از رسانههای اجتماعی برای اوقات فراغت و برای آموزش،
استفاده از لپتاپ و تلفن همراه و میزان خواب شبانه و روزانه قبل و حین کرونا در جدولهای شمارۀ
 2و  3آورده شده است.
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جدول  -1میانگین و انحراف استاندارد امتیازات مقیاس فعالیت بدنی بک و زیرمقیاسهای آن حین کرونا به
تفکیک جنسیت (زن ( )n=245و مرد ())n=125
عنوان

Mean±SD
2/44 ± 0/49
2/84 ± 0/56
2/29 ± 0/59
2/69 ± 0/75
2/53 ± 0/71
2/76 ± 0/95
7/27 ± 1/36
8/30 ± 1/89

جنسیت
زن
مرد
زن
مرد
زن
مرد
زن
مرد

فعالیت بدنی کاری
فعالیت بدنی ورزشی
فعالیت بدنی اوقات فراغت
مقیاس کلی

نتایج آزمون وضعیت اسکلتی-عضالنی شرکتکنندگان نشان داد تفاوت بین شیوع عارضۀ اسکلتی-
عضالنی نواحی آرنج ،مچ دست ،زانو و مچ پا قبل و در حین کرونا معنادار بود ( .)p = 0/001اما تفاوت
در شیوع عارضه در نواحی گردن ،شانه ،پشت ،کمر و لگن ،قبل و حین کرونا ،معنادار نبود ()p≤ 0/05
(جدول  .)2همانطور که در جدول شمارۀ  2مشاهده میشود ،تعداد افرادی که گزارش کردند در
دوران کرونا دچار عارضهای در تمامی نواحی ،بهغیراز کمر شدند ،بیشتر از این تعداد در دوران قبل از
کرونا بود.
جدول  -2آزمون مکنمار .مقایسة وضعیت اسکلتی-عضالنی قبل و حین کرونا ()n=370
اختالالت ناحیة اسکلتی-
عضالنی
گردن
شانه
آرنج
مچ دست
پشت
کمر
لگن
زانو
مچ پا
*سطح معناداری P ≥ 0/05
**سطح معناداری P ≥ 0/01

قبل از کرونا
فراوانی
(تعداد)
83
63
11
50
74
143
39
67
48

درصد
22/4
17/0
3/0
13/5
20/0
38/6
10/5
18/1
13/0

حین کرونا
فراوانی
(تعداد)
92
76
34
87
87
139
50
92
92

آمارۀ خی

سطح

درصد

دو

معناداری

24/9
20/5
9/2
23/5
23/5
37/6
13/5
24/9
24/9

1/08
2/21
15/61
19/94
2/82
0/145
2/44
9/76
28/02

0/298
0/137
**0/001
**0/001
0/093
0/703
0/118
*0/002
**0/001
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نتایج آزمون تی زوجی نشان داد در میزان استفاده از رسانههای اجتماعی برای اوقات فراغت و برای
آموزش ( ،)p = 0/001استفاده از لپتاپ ( )p = 0/001و تلفن همراه ( )p = 0/001و میزان خواب
شبانه ( )p = 0/001و روزانه ( )p = 0/001قبل و حین کرونا تفاوت معناداری وجود دارد .حین کرونا
میزان استفاده از رسانههای اجتماعی برای اوقات فراغت و برای آموزش ،استفاده از لپتاپ و تلفن
همراه و خواب شبانه و روزانه بیشتر از شرایط قبل از کرونا بود (جدول شمارۀ .)3
جدول  -3نتایج آزمون تی زوجی .مقایسة استفاده از رسانههای اجتماعی ،لپتاپ ،تلفن همراه و خواب قبل
و حین کرونا ()n=370

استفاده از رسانههای اجتماعی برای اوقات
فراغت
استفاده از رسانههای اجتماعی برای آموزش
استفاده از لپتاپ
استفاده از تلفن همراه
خواب شبانه
خواب روزانه

زمان

Mean±SD
(ساعت)

قبل از کرونا
حین کرونا
قبل از کرونا
حین کرونا
قبل از کرونا
حین کرونا
قبل از کرونا
حین کرونا
قبل از کرونا
حین کرونا
قبل از کرونا
حین کرونا

2/65 ± 2/45
5/01 ± 3/09
1/75 ± 1/68
4/48 ± 3/01
1/59 ± 1/28
3/51 ± 2/71
2/70 ± 2/29
5/54 ± 3/39
5/84 ± 1/82
7/17 ± 2/62
2/27 ± 2/13
3/04 ± 2/45

T

P

-17/90

**0/001

-20/52

**0/001

-19/01

**0/001

-17/13

**0/001

-10/54

**0/001

-11/22

**0/001

**سطح معناداری P ≥ 0/01

همانطور که در جدول شمارۀ  4مشاهده میشود ،نتایج آزمون همبستگی اسپیرمن نشان داد امتیازات
مقیاس کلی فعالیت بدنی با درد شانه ( ،)p = 0/001پشت ( ،)p = 0/001لگن ( )p = 0/001و مچ
پا ( )p = 0/004همبستگی منفی معناداری دارد.
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جدول  -4نتایج آزمون همبستگی اسپیرمن .ارتباط بین وضعیت اسکلتی-عضالنی و فعالیت بدنی ()n=370
ناحیة اسکلتی-عضالنی
مچ

فعالیت بدنی

مقیاس کل

گردن

شانه

آرنج

ضریب
همبستگی

-0/085

-0/202

-0/085

0/007

سطح
معناداری

0/103

**0/001

0/104

0/895

دست

پشت

کمر

لگن

زانو

مچ پا

-0/215

0/013

-0/245

0/023

-0/161

**0/001

0/810

**0/001

0/659

*0/002

*سطح معناداری P ≥ 0/05
**سطح معناداری P ≥ 0/01

بحث و نتیجهگیری
در این مقاله استفاده از ابزار آموزش مجازی (تلفن همراه ،کامپیوتر و لپتاپ) ،شیوع دردهای اسکلتی-
عضالنی و وضعیت فعالیت بدنی دانشجویان و ارتباط آنها با هم مطالعه شد .نتایج نشان داد میزان
استفاده از تلفن همراه و لپتاپ و استفاده از رسانههای اجتماعی در دوران کرونا و در شرایط قرنطینه
افزایش داشته است .همچنین ،الگوی زمانی خواب دانشجویان پس از شیوع پاندمی کرونا تغییر داشته
است .دانشجویان در دوران کرونا درد در نواحی آرنج ،مچ دست ،زانو و مچ پا را بیشتر گزارش کردند
و فعالیت بدنی کمی داشتند .همچنین بین فعالیت بدنی با شیوع درد در نواحی شانه ،پشت ،لگن و
مچ پا ارتباط معکوس مشاهده شد.
نتایج این پژوهش همسو با پژوهشهای آمرو 1و همکاران ( )39( )2020و سلینی 2و همکاران ()2020
( )40نشان داد دانشجویان در زمان کرونا تعداد ساعات بیشتری را با لپتاپ ،کامپیوتر و رسانههای
اجتماعی صرف کردند .قاسمی و همکاران ( )2021نشان دادند استادان به دلیل اجبار به آموزش از
راه دور ،ساعات بیشتری در روز از لپتاپ ،تلفن همراه و رسانههای اجتماعی استفاده کردهاند (.)30
دانشجویان نیز مخاطب این آموزش از راه دور بودند .در پژوهش حاضر نشان داده شد دانشجویان نیز
مانند استادان ( )30تعداد ساعات بیشتری از این ابزار استفاده کردهاند .عالوه بر اهداف آموزشی ،که
در دوران قرنطینه از راه دور انجام شد ،به نظر میرسد دانشجویان برای پیگیری اخبار کرونا و تبعات
آن از رسانههای اجتماعی و بهتبع آن تلفن همراه و لپتاپ و رایانه استفاده کردهاند که البته ممکن
است به علت افزایش استرس باشد ( .)39این نکته باید مدنظر قرار گیرد که آمرو و همکاران ()2020
1. Amro
2. Cellini
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نشان دادند با افزایش سن ،میزان استفاده از رسانههای اجتماعی برای اوقات فراغت کاهش مییابد
( ،)39اما برخالف نظر آنها در پژوهش حاضر در مورد دانشجویان و پژوهش قاسمی و همکاران
( )2021در مورد استادان این دو گروه تعداد ساعات تقریباً برابری را در زمینۀ استفاده از رسانههای
اجتماعی برای اوقات فراغت گزارش کردند ( .)30در این زمینه بهمنظور مقایسۀ مستقیم این دو قشر
از دو گروه سنی مختلف به پژوهشهای بیشتری نیاز است.
در بخش دیگری از پژوهش حاضر نشان داده شد شدت فعالیت بدنی در فعالیتهای روزمرۀ دانشجویان
کمتر از میانگین امتیازات مقیاس استفادهشده بود .این نتیجه با پژوهش ساگات 1و همکاران ()2020
( ،)41ناریسی 2و همکاران ( )8( )220و لوریس 3و همکاران ( )42( )2020همسو بود .اگرچه
مشارکتکنندگان در این پژوهشها از جوامع آماری مختلفی بودند ،طبیعی به نظر میرسد که شرایط
قرنطینه ،با محدودیتهایی که برای همۀ کشورها به همراه داشته است ،تأثیری مستقیم بر این نتایج
داشته باشد ( .)8,30پژوهشها نشان دادند این کاهش فعالیت و سبک زندگی همراه با نشستن بیشتر،
تأثیر زیادی به دنبال همراه خواهد داشت؛ بهطور مثال مورو 4و پولی )2020( 5نشان دادند حتی یک
دورۀ کوتاه بیتحرکی با تغییرات سبک زندگی در اثر شیوع ویروس کووید  19ممکن است باعث
تغییرات کاتابولیک و خطر افتادن و شکستن و ناتوانی در افراد مسن همراه باشد ( .)43کاهش
کوتاهمدت فعالیت بدنی میتواند بر حساسیت به انسولین ،آمادگی قلبی-عروقی ،افزایش چربی احشایی
در جوانان سالم اثرگذار باشد (.)15
در بخش مربوط به شیوع دردهای اسکلتی-عضالنی ،نتایج نشان داد شیوع درد در نواحی آرنج ،مچ
دست ،زانو و مچ پا در حین قرنطینۀ دوران همهگیری کووید  19بیشتر از دوران قبل بود .در مورد
کمر درد ،نتایج این بخش با نتایج شاوکات 6و همکاران ( ،)44( )2020لوریس و همکاران ()2020
( )42همسو بود .نوع فعالیت بدنی هرچند به مقدار کم یا نحوۀ قرارگیری قامت حین انجام امور روزمره
ممکن است آثاری مثبت بر برخی نواحی داشته باشد ( )47-45که بهنوبه خود تأثیر منفی اسکلتی-
عضالنی متأثر از قرنطینه خانگی را کاهش دهد .عوامل دیگری مانند در کنار افراد دیگری زندگی
کردن در مقابل تنها بودن ممکن است ازلحاظ اجتماعی-روانی ( )48,49مفید باشند و همچنین سن
کمتر دانشجویان ( )42در مقایسه با سایر اقشار جامعه مانند استادان ،کارگران و کارمندان بر این
نتایج اثرگذار است .درنهایت اینکه فعالیت بدنی عنصری کلیدی در کمر درد است ( )50که اگرچه
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ممکن است شدتش کم باشد ،احتمال دارد دستکم اثری مثبت بر کمر و نه بر سایر نواحی داشته
باشد.
نتایج پژوهشها نشان دادهاند عواملی مانند استفادۀ زیاد از تلفن همراه و لپتاپ همراه با پاسچر
ضعیف ( ،)58-51کمتحرکی و نشستنهای طوالنی ( )59-62 ،35و رعایت نکردن ارگونومی صحیح
کار با ابزار آموزش مجازی ( )52,63باعث افزایش فشار بر سیستم اسکلتی-عضالنی میشود؛ برای
مثال آمرو و همکاران ( )2020نشان دادند بین اختالالت و زمان استفاده از ابزاری مانند لپتاپ
همبستگی مثبت وجود دارد ( .)39ازاینرو به نظر میرسد بین کمتحرکی و استفاده از ابزار آموزشی
مجازی با اختالالت اسکلتی-عضالنی موقت یا ماندگار در دوران قرنطینه ارتباط زیادی وجود داشته
باشد.
در پژوهش حاضر تعداد ساعات خواب شبانه و روزانه حین شیوع کرونا بیشتر از قبل از کرونا بود.
آلتنا 1و همکاران ( )2020اذعان داشتند کاهش قرارگیری در معرض خورشید ،کاهش فعالیت بدنی و
سالمت روان باعث تغییر در عادات خواب میشود ( .)64سلینی 2و همکاران ( )2020نیز نتیجه گرفتند
زمان خواب شرکتکنندگان افزایش یافته ،اما کیفیتش کاهش یافته است ( .)40اما پژوهش حاضر در
بخش خواب شبانه با پژوهش قاسمی و همکاران ( )2020تفاوت داشت ( .)30زاکای 3و همکاران
( )2014بیان داشتند شرایط متأثر از قرنطینه بر سرعت گذر زمان تأثیر میگذارد ( .)65از طرفی در
این شرایط مشکالت سالمت روان افزایش مییابد ()68-66؛ درنتیجه قرنطینه و درمجموع همۀ این
موارد ممکن است خواب شبانه را تغییر دهد (.)64
اگرچه شدت فعالیت بدنی در پژوهش حاضر کم گزارششده است ،ارتباط سنجی شدت کلی این
مقیاس فعالیت بدنی با شیوع اختالالت اسکلتی-عضالنی نشان داد فعالیت بدنی ،هرچند کم ،با
اختالالت اسکلتی-عضالنی در نواحی شانه ،پشت ،لگن و مچ پا ارتباط معکوس داشته است .پژوهشها
نشان دادهاند افزایش فعالیت بدنی قدرتی یا افزایش تناوب فعالیت بدنی با کاهش درد همراه است
( .)42,44ازاینرو میتوان نتیجه گرفت فعالیت بدنی با درد همبستگی منفی معناداری دارد .از نتایج
جالب و بحثبرانگیز پژوهش حاضر تفاوت معنادار شیوع درد در نواحی دیستال اسکلتی-عضالنی
(مانند مچ پا ،زانو ،آرنج و مچ دست) و نبود تفاوت معنیدار در نواحی دیگر اسکلتی -عضالنی (گردن،
شانه ،پشت ،لگن و کمر) قبل و حین قرنطینه بود .از سوی دیگر ،ارتباط بین فعالیت بدنی و شیوع
درد در بیشتر مفاصل دیستال بدن مشاهده نشد ،اما این ارتباط در مورد سایر نواحی اسکلتی-عضالنی
معنادار بود .با در کنار هم قرار دادن این یافتهها میتوان چنین نتیجهگیری کرد که شاید عامل فعالیت
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بدنی (البته با شدت کم) در شیوع یا عدم شیوع درد در نواحی اسکلتی-عضالنی دیستال بدن مشارکت
نداشته باشد .احتماالً استفاده بیشازحد از ناحیههایی مانند مچ دست هنگام استفاده از رایانه ،لپتاپ
یا تلفن همراه حتی با وجود فعالیت بدنی ممکن است به افزایش درد منجر شود .یا اینکه شاید رعایت
نکردن ارگونومی علیرغم وجود فعالیت بدنی ،در این افزایش درد دخیل بوده باشد ( .)63اما احتماالً
فعالیت بدنی حتی بهصورت حداقلی میتواند به اثرگذاری بر شیوع درد در ناحیههایی مانند شانه،
کمر ،لگن و پشت منجر شود که عضالت بزرگتری نیز دارند .ارتباط معکوس بین فعالیت بدنی و
نواحی مذکور در پژوهش حاضر مؤید این مطلب است.
آمرو و همکاران ( )2020اذعان داشتند فعالیت بدنی نوعی عادت است نه تمایلی موقتی ( .)39از
محدودیتهای پژوهش حاضر اندازهگیری نکردن میزان فعالیت بدنی قبل از شیوع کرونا بود؛ درنتیجه
این احتمال وجود دارد که شرکتکنندگان در این پژوهش قبل از کرونا هم به فعالیت بدنی اشتغال
کمی داشتهاند .ازآنجاکه فعالیت بدنی ارتباط زیادی با کاهش اختالالت اسکلتی-عضالنی دارد پیشنهاد
میشود در پژوهشهای آتی بهمنظور ارزیابی دقیقتر این ارتباط بهویژه در وضعیتهای حادی مانند
همهگیری کرونا فعالیت بدنی ،در قبل و حین کرونا ،بهویژه در بین دانشجویان بررسی شود .از طرف
دیگر اگرچه فعالیت بدنی هوازی بهطور طبیعی و درنتیجۀ محدودیتهای فعالیت در خارج از خانه در
دوران همهگیری کرونا کاهش داشته است ،احتماالً شرکتکنندگان فرصت انجام تمرینات مقاومتی را
داشتهاند .یکی دیگر از محدودیتهای پژوهش حاضر این بود که امکان اندازهگیری میزان تمرینات
قدرتی شرکتکنندگان وجود نداشت .پژوهشها نشان دادهاند تمرینات قدرتی با کاهش درد همراه
است ( .)69,70پیشنهاد میشود در پژوهشهای آتی تمایز بین تمرینات ورزشی و فعالیتهای بدنی
قدرتی و هوازی لحاظ شود .از دیگر محدودیتهای پژوهش حاضر میتوان به این نکته اشاره کرد که
بررسی ارگونومی تجهیزات مورد استفادۀ شرکتکنندگان و وضعیت قامتی آنها حین استفاده از
وسایلی مانند تلفن همراه ،رایانه یا لپتاپ امکانپذیر نبود .همچنین در پژوهش حاضر تغییرات خواب
شبانه و روزانه بررسی شد ،اما این که کیفیت این خواب چگونه است و چه تأثیر یا رابطهای با استفاده
از رسانههای اجتماعی ،لپتاپ و تلفن همراه ( )12,71یا حتی فعالیت بدنی در دوران قرنطینه دارد
به پژوهشهای بیشتری نیاز دارد .نتایج مربوط به ارتباط بین مچ پا از یک سو و از سویی دیگر ناحیۀ
کمر با فعالیت بدنی برخالف این نتیجهگیری بود که فعالیت بدنی با شدت کم با نواحی اسکلتی-
عضالنی دیستال رابطه ندارد؛ ازاینرو پژوهشهای بیشتر و انجام آزمونهایی نظیر تحلیل مسیر
بهمنظور ارزیابی نقش میانجیگری یا تعدیلکنندگی فعالیت بدنی در زمینۀ ارتباط بین شرایط خاصی
مانند قرنطینه و نشستنهای طوالنی منتج از آن و شیوع درد پیشنهاد میشود .بنابراین ،اینکه چه
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نوع فعالیت و با چه شدتی با کاهش درد در کدام نواحی اسکلتی-عضالنی بدن در فعالیتهای مختلف
بهویژه روی قشر جوان همراه است پژوهشهای بیشتری را میطلبد.
آنچه تاکنون در مورد موضوع پژوهش میدانستیم
پژوهشها تاکنون نشان داده بودند دانشجویان در زمان کرونا تعداد ساعات بیشتری از لپتاپ ،رایانه
و رسانههای اجتماعی استفاده کردهاند .شرایط قرنطینۀ خانگی در اثر شیوع بیماری کووید  19دلیل
انجام پژوهش حاضر بود که بهمنظور بررسی و مطالعۀ ساعات استفاده از ابزار موردنیاز برای آموزش از
راه دور از سوی دانشجویان ،احتمال تغییر خواب شبانه روزانه ،شیوع دردهای اسکلتی عضالنی و شدت
فعالیت آنها انجام شد.
مقالة حاضر چه اطالعات جدید به حیطه و موضوع موردمطالعه اضافه کرده است
نتایج مؤید افزایش خواب ،افزایش استفاده از لپتاپ ،تلفن همراه و حضور در فضای مجازی بود .همراه
با این موارد شدت فعالیت بدنی گزارششده دانشجویان در دوران قرنطینه خانگی کم بود .افزایش
شیوع دردهای اسکلتی-عضالنی در نواحی آرنج ،زانو و مچ دست و پا نشان از اثرگذاری احتمالی سبک
زندگی متأثر از قرنطینه بر سالمت دانشجویان داشت.
پیام مقاله
تغییر سبک زندگی در اثر بروز بحرانهایی مثل همهگیری بیماری مانند تغییر سطح فعالیت بدنی و
استفاده از ابزاری که به نشستنهای طوالنیمدت منجر میشود یا تغییر ساعات خواب همگی دستکم
آثاری کوتاهمدت مانند دردهای اسکلتی-عضالنی به همراه خواهند داشت .البته اینکه آیا خود این
قرنطینه و همچنین اثرات جسمی و روانی حاصل از آن صدمات طوالنی مدتتری نیز خواهد داشت
به پژوهشهای بیشتر نیاز دارد.
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بدینوسیله از دانشجویان محترم شرکتکننده در این پژوهش کمال تشکر را داریم.
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