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A b s t r a c t

Objective: University students are a vulnerable group in terms of lifestyle and 
psychosocial status. The outbreak of coronavirus has changed the lifestyle 
and the quarantine method affects people’s lives in different ways. The aim 
of this study was to investigate the physical activity, sedentary behavior and 
psychosocial status of student-athletes during the quarantine period due to 
coronavirus. The present study was a causal-comparative study. Participants 
included physical education students from universities across the country, 
350 of whom were selected by convenience sampling and self-reported in 
two groups of active and inactive. Dependent variables were measured using 
international questionnaires of physical activity and scale of psycho-social 
conditions (during the epidemic) and online. Data analysis was performed 
using multivariate analysis of variance at a significance level of 0.05. The re-
sults showed that there was a significant difference between the active group 
and the inactive group, so that according to the mean values of individuals in 
the inactive group, in the variables of sedentary behavior and psychosocial 
states (efficient performance to reduce and dysfunctional performance to 
increase) received higher scores. Based on the findings of this study, it can be 
concluded that exercise reduces sedentary behavior, improves efficient per-
formance and reduces dysfunctional performance of student students. Since 
physical activity is an important motivational force to overcome the disease, 
it is necessary to take measures to benefit It should be adopted.
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چکیده
ــت  ــی و وضعی ــبک زندگ ــاظ س ــیب پذیر از لح ــروه آس ــک گ ــگاه ها ی ــجویان دانش دانش
ــی  ــار دگرگون ــی را دچ ــبک زندگ ــا س ــروس کرون ــیوع وی ــتند. ش ــی هس ــی - اجتماع روان
ــذارد.  ــر می گ ــراد اث ــی اف ــف روی زندگ ــیوه های مختل ــه ش ــازی ب ــرده و روش قرنطینه س ک
ــی -  ــاالت روان ــی و ح ــار بی تحرک ــی، رفت ــت بدن ــی فعالی ــه بررس ــن مطالع ــدف از ای ه
ــود.  ــا ب اجتماعــی دانشــجویان ورزشــکار در طــول دوران قرنطینــه ناشــی از ویــروس کرون
ــجویان  ــامل دانش ــرکت کنندگان ش ــود. ش ــه ای ب ــی - مقایس ــوع عل ــر از ن ــش حاض پژوه
ــری در  ــیوه نمونه گی ــه ش ــر ب ــه 350 نف ــد ک ــور بودن ــگاه های کل کش ــی دانش تربیت بدن
ــرار  ــال ق ــال و غیرفع ــروه فع ــی در دو گ ــورت خودگزارش ــده و به ص ــاب ش ــترس انتخ دس
ــی  ــت بدن ــي فعالی ــش نامه  های بین الملل ــتفاده از پرس ــا اس ــته ب ــای وابس ــد. متغیره گرفتن
ــری  ــن اندازه گی ــری( و آنالی ــول همه گی ــی )در ط ــی - اجتماع ــای روان ــاس وضعیت ه و مقی
ــا اســتفاده از تحلیــل واریانــس چندمتغیــره در نرم افــزار  شــدند. تجزیه وتحلیــل داده هــا ب
اس پــی اس اس نســخه 24 بــا ســطح معنــاداری 0/05 انجــام  شــد. نتایــج نشــان داد بیــن 
ــه  ــه باتوجه ب ــوری ک ــود دارد، به ط ــاداری وج ــاوت معن ــال، تف ــروه غیرفع ــال و گ ــروه فع گ
مقادیــر میانگیــن افــراد در گــروه غیرفعــال، در متغیــر رفتــار یکجانشــینی و حــاالت روانــی 
- اجتماعــی )عملکــرد کارآمــد در جهــت کاهــش و عملکــرد ناکارآمــد در جهــت افزایــش( 
ــوان  ــش می ت ــن پژوه ــای ای ــاس یافته ه ــر اس ــد. ب ــب کردن ــتری را کس ــرات بیش نم
اســتنباط کــرد کــه ورزش باعــث کاهــش رفتــار یک جانشــینی، بهبــود عملکــرد کارآمــد 
ــی  ــت بدن ــه فعالی ــود و ازآنجاک ــکار می ش ــجویان ورزش ــد دانش ــرد ناکارآم ــش عملک و کاه
ــت  ــد، الزم اس ــاب می آی ــاری به حس ــر بیم ــه ب ــرای غلب ــم ب ــی مه ــروی انگیزش ــک نی ی

ــود.  ــاذ ش ــری از آن اتخ ــرای بهره گی ــر الزم ب تدابی

ــد،  ــد و ناکارآم ــرد کارآم ــینی، عملک ــار یکجانش ــی، رفت ــت بدن ــدی:: فعالی ــای کلی ــدیواژه ه ــای کلی واژه ه
ــا. ــروس کرون وی

ــردم را  ــادی م ــان زندگــی ع ــا در سراســر جه شــیوع بیمــاری کرون
ــرده  ــی ک ــذاری اجتماع ــه فاصله گ ــور ب ــا را مجب ــم زده و آن ه بره
ــاری بســیار مســری  ــد از بیم ــوع جدی ــک ن ــاری ی ــن بیم اســت. ای
اســت کــه بــه دلیــل ســندرم حــاد تنفســی ویــروس کرونــا 
ــرل  ــرای کنت ــدی ب ــای ج ــود تالش ه ــا وج ــود )1(. ب ــاد می ش ایج

ــن  ــه ای ــان، ب ــر جه ــر در سراس ــا نف ــاری، میلیون ه ــری بیم همه گی
ویــروس آلــوده شــده اند و بســیاری از کشــورها بــرای کنتــرل 
ــت  ــن وضعی ــد )2(. ای ــتفاده کرده ان ــازی اس ــاری از قرنطینه س بیم
ــر  ــه تأثی ــرده ک ــاد ک ــی ایج ــت جهان ــران بهداش ــک بح ــفته ی آش
ــن  ــره دارد و ای ــی روزم ــان و زندگ ــردم از جه ــر درک م ــی ب عمیق
ــا  ــروس کرون ــیوع وی ــار ش ــرای مه ــده ب ــاذ ش ــی اتخ ــات ایمن اقدام
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ــای  ــود مزای ــا وج ــت )3(. ب ــی اس ــذاری اجتماع ــتلزم فاصله گ مس
قرنطینــه در پیشــگیری از گســترش هرچــه بیشــتر ویــروس کرونــا و 
کاهــش مــوارد ابتــال و متعاقــب آن کاهــش مــرگ و میــر در افــراد، 
ــه  ــا توجــه ب پژوهش هــا نشــان می دهــد کــه روش قرنطینه ســازی ب
شــرایط محیــط و نــوع بیمــاری عفونــی منتشــر شــده، ممکــن اســت 
بــه کاهــش ســالمت روان و بــروز اختــالالت روان شــناختی در افــراد 
ــل،  ــر کار، تحصی ــا ب ــن قرنطینه ه ــن، ای ــود )1(. همچنی ــر ش منج
ــر دارد  ــرک تأثی ــای بی تح ــی و رفتاره ــطوح فعالیت بدن ــح، س تفری
)4(. فعالیت بدنــی را می تــوان بــه عنــوان هــر حرکــت بدنــی تولیــد 
شــده توســط ماهیچه هــای اســکلتی کــه منجــر بــه مصــرف انــرژی 
ــاده روی  ــامل ورزش، پی ــد ش ــه می توان ــرد )5( ک ــف ک ــود، تعری ش
و انجــام کارهــای خانــه باشــد )6(. تحقیقــات نشــان می دهــد 
فعالیت بدنــی بــه طــور مثبــت بــا چندیــن پیامــد مطلــوب، از جملــه 
ــط  ــی مرتب ــالمت روان ــمانی و س ــالمت جس ــی، س ــت اجتماع رضای
ــد-19  ــه کووی ــه قرنطین ــده ک ــزارش ش ــن، گ ــر ای ــالوه ب ــت. ع اس
ــینی  ــار یکجانش ــود )7(. رفت ــی می ش ــش در فعالیت بدن ــث کاه باع
ــرف  ــا مص ــداری ب ــار در بی ــر رفت ــوان ه ــه عن ــوان ب ــز می ت را نی
ــه تماشــای  ــا درازکــش، از جمل ــت نشســته ی ــر در حال ــرژی کمت ان
ــرد  ــف ک ــه تعری ــتفاده از رایان ــی و اس ــای ویدئوی ــون، بازی ه تلویزی
)8(. مطالعــات نشــان داده کــه رفتــار یکجانشــینی بــه طــور منفــی 
ــه  ــی و اجتماعــی مرتبــط اســت )9(. ب ــا پیامدهــای جســمی، روان ب
ــای  ــه دوره ه ــت ک ــده اس ــزارش ش ــد-19، گ ــرای کووی ــوص ب خص
ــود  ــینی ش ــار یکجانش ــش رفت ــه افزای ــر ب ــد منج ــه می توان قرنطین
)10(. در همیــن راســتا، محققــان کشــور اســپانیا بیــان کردنــد کــه 
چــون دانشــجویان مجبــور بــه شــرکت در کالس هــای آنالیــن بودنــد 
و زندگــی اجتماعــی آنهــا بــه دلیــل ممنوعیــت بیــرون رفتــن محدود 
ــت  ــش و فعالی ــه افزای ــن قرنطین ــان در حی ــار بی تحرکش ــود، رفت ب
ــه  ــرای ورزش ب ــد ب ــرا نمی توانن ــرده، زی ــدا ک بدنی شــان کاهــش پی
بیــرون برونــد )11(. همچنیــن، شــواهد حاصــل از یــک نظرســنجی 
ــه  ــان داد ک ــاالن نش ــان بزرگس ــر( در می ــاره ای )1047 نف ــد ق چن
در طــول همه گیــری کوویــد-19، زمــان نشســتن روزانــه 28/6 
ــه ترتیــب  ــی ب درصــد افزایــش یافتــه و دفعــات و مــدت فعالیت بدن
ــور  ــت )12(. در کش ــه اس ــش یافت ــد کاه ــد و 33/5 درص 24 درص
کانــادا نیــز علی رغــم توصیــه  دســتورالعمل های حرکــت 24 ســاعته 
ــای  ــه مزای ــتیابی ب ــرای دس ــال ب ــا 64 س ــاالن 18 ت ــرای بزرگس ب
ــدید  ــا ش ــط ت ــی متوس ــه فعالیت بدن ــل 150 دقیق ــالمتی حداق س
ــه  ــرکت کنندگان در مطالع ــد از ش ــط 16 درص ــه )13(، فق در هفت

1. Di Fronso
2. Wang
3. individual zones of optimal functioning

ایــن توصیــه را در طــول بیمــاری کووید-19رعایــت می کردنــد 
)14(. همچنیــن، ایــن اعتقــاد وجــود دارد کــه بعــد از کاهــش 
ــده  ــی برجامان ــار روان ــا و از بیــن رفتــن آن، آث شــیوع ویــروس کرون
ــود )15،  ــد نم ــر خواه ــراد را درگی ــی اف ــف، برخ ــالیان مختل ــا س ت
ــا امــری بدیهــی اســت  16(. آســیب روانــی در دوران قرنطینــه کرون
ــی- ــار روان ــه و آث ــرار گرفت ــان ق ــه محقق ــورد توج ــروزه م ــه ام ک

از فاصله گــذاری و قرنطینــه در پژوهش هــای  ناشــی  اجتماعــی 
ــی  ــازمان بهداشــت جهان ــد شــده اســت )17، 18(. س ــف تایی مختل
ــه  ــد ک ــد کرده ان ــود تاکی ــات خ ــان در گزارش ــیاری از محقق و بس
ــار آســیب های  ــروس در کن ــن وی ــه ای ــوط ب ــی مرب آســیب های روان
ــا توجــه بــه  جســمانی می بایســتی مدنظــر قــرار گیــرد )19، 20(. ب
اثــرات مخــرب ایــن پاندمــی بــر ســالمت جســمانی، ایــن وضعیــت 
ــراد و  ــی اف ــات عاطف ــر تجربی ــد ب ــترس زا می توان ــده و اس نگران کنن
ــاری  ــا هیجــان نیــز تأثیــر زیان ب حــاالت روانی-اجتماعــی مرتبــط ب
داشــته باشــد. دی فرونســو و همــکاران1 )3( در تحقیــق خــود نشــان 
دادنــد همه گیــری بیمــاری کرونــا تاثیــر مخربــی بــر اســترس ادارک 
شــده و حــاالت روانی-اجتماعــی ورزشــکاران دارد و باعــث کاهــش 
ــیوع  ــل از ش ــه قب ــبت ب ــردی نس ــی عملک ــاالت روانی-اجتماع ح
ــکاران )23(  ــگ2 و هم ــن وان ــود )3(. همچنی ــا می ش ــروس کرون وی
ــا  ــط ب ــل مرتب ــی و عوام ــت روانی-اجتماع ــه وضعی ــه ای ب در مطالع
آن در طــول شــیوع بیمــاری کوویــد-19در برخــی از مناطــق چیــن 
ــی  ــه حــاالت روحــی و روان ــد ب ــد کــه بای پرداختنــد و عنــوان کردن
مــردم توجــه کــرد و درک و بررســی حــاالت روانــی عمومــی در ایــن 

ــوردار اســت )23(. ــادی برخ ــت زی ــم از اهمی دوران پرتالط
 )IZOF( 3در چارچــوب مــدل محــدوده فــردی عملکــرد بهینــه
ــای  ــوان نمایش ه ــوالً به عن ــی معم ــای روانی-اجتماع )21(، حالت ه
موقعیتــی، چندوجهــی و پویــا از کل عملکــرد انســان توصیــف 
ــم آشــکار می شــوند.  ــه ه ــط ب ــه در هشــت روش مرتب می شــوند ک
ــناختی،  ــی، ش ــد از عاطف ــا عبارتن ــن روش ه ــاص، ای ــور خ ــه ط ب
حرکتی-رفتــاری  و  بدنــی  )روان شــناختی(،  ارادی  و  انگیزشــی 
)بیولوژیکــی(، عملیاتــی و ارتباطــی کــه عملکــرد بهینــه افــراد 
ــات  ــی و ارتباط ــش روان ــی، آرام ــت حرکت ــتن فعالی ــتلزم داش مس
ــتاندارد و  ــد، اس ــي مفی ــاي ورزش ــت )22(. فعالیت ه ــی اس اجتماع
دائمــي مي توانــد بــه افزایــش ســطح ســالمت منتهـــي شـــود. الزم 
اســت فعالیــت بدنــي بــراي همــه ســنین و اقشــار بــه منزلــه بخشــي 
ــن  ــت ای ــود و مدیری ــه ش ــر گرفت ــتي در نظ ــاي بهداش از برنامه ه
ــات  ــد. تحقیق ــوردار باش ــژه اي برخ ــت وی ــد از ظراف ــا بایـ فعالیت ه

مینا کشاورز و همکاران
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بســیاري فوایــد حاصــل از انجــام فعالیــت جســمانی منظــم را تأییــد 
ــیاري  ــه بس ــال ب ــر ابت ــا خط ــرک ب ــی بی تح ــرا زندگ ــد. زی نموده ان
از بیماري هــاي مزمــن همــراه اســت بــه طــوري کــه ســاالنه 
ــرک رخ  ــم تح ــی ک ــل زندگ ــه دلی ــان ب ــرگ در جه ــون م دو میلی
ــان  ــت جه ــد جمعی ــه 60 درص ــت ک ــی اس ــن در حال ــد، ای می ده
حداقــل میــزان توصیــه شــده فعالیــت بــا شــدت متوســط را انجــام 
ــروس  ــی وی ــا حضــور ناگهان ــان ب ــد )19(. از آنجــا کــه جه نمی دهن
ــبک  ــوده و س ــاوت ب ــرایطی متف ــا ش ــه ب ــال مواجه ــا، درح کرون
زندگــی افــراد بخصــوص دانشــجویان بدلیــل آمــوزش آنالیــن دچــار 
دگرگونــی شــده، الزم اســت بــه همــه ی ابعــاد روحــی و روانــی مــورد 
توجــه قــرار گیــرد. بنابرایــن هــدف مــا بررســی فعالیت بدنــی، رفتــار 
ــول دوران  ــجویان در ط ــی دانش ــاالت روانی-اجتماع ــرک و ح بی تح

ــود. ــد-19 ب ــه کووی قرنطین

روششناسیروششناسی
ــه باهــدف  ــت ک ــر از نــوع علــی - مقایســه ای اس تحقیــق حاض
کاربــردی بــودن انجــام شــده اســت. پژوهــش حاضــر یــک مطالعــه 
ــط  ــنجی برخ ــک نظرس ــق ی ــا از طری ــه داده ه ــت ک ــی اس مقطع
جمع آوری شــده اســت و شــرکت کنندگان از طریــق رســانه های 
ــق  ــرای مشــارکت از طری ــه ب ــک دعوت نام ــع ی ــا توزی ــی و ب اجتماع
شــبکه اجتماعــی اینســتاگرام جــذب شــده اند. جامعــه آمــاری 
پژوهــش کلیــه دانشــجویان مقطــع کارشناســی رشــته تربیت بدنــی 
ــری  ــل همه گی ــه دلی ــه ب ــد ک ــور بودن ــر کش ــگاه های سراس دانش
ــانی  ــه، کس ــا از قرنطین ــور م ــد. منظ ــه بودن ــد -19 در قرنطین کووی
اســت کــه تصمیــم داشــتند در خانــه بماننــد و فقــط بــرای 
فعالیت هــای ضــروری از خانــه خــارج شــوند. 350 نفــر نیــز 
ــار  ــدند و معی ــاب ش ــه انتخ ــوان نمون ــترس به عن ــورت در دس به ص
انتخــاب ایــن بــود کــه در طــول یــک مــاه گذشــته بــه کرونــا مبتــال 
ــی  ــورت خودگزارش ــال به ص ــال و غیرفع ــراد فع ــند. اف ــده باش نش
مشــخص شــدند. افــراد فعــال، فعالیــت بدنــی منظــم و ورزش 4 روز 
در هفتــه و هــر جلســه 30 دقیقــه را در منــزل حداقــل در دوهفتــه 
اخیــر داشــتند و افــراد غیرفعــال ایــن فعالیــت را در دوهفتــه اخیــر 
نداشــتند کــه بــر اســاس ســؤال پرســیده شــده از شــرکت کنندگان، 
177 نفــر فعــال و 173 نفــر غیرفعــال بودنــد. از تعــداد افــراد فعــال 
87 نفــر زن و 90 نفــر مــرد بودنــد کــه میانگیــن ســنی 19±1/23 
ســال داشــتند. از بیــن افــراد غیرفعــال نیــز 84 نفــر زن و 89 نفــر 
ــود.  ــز 0/82±19 ب ــن گــروه نی ــد کــه میانگیــن ســنی ای ــرد بودن م
ــع آوری  ــا جم ــوم کرون ــک س ــد از پی ــال 1399 و بع ــا در س داده ه

4. International Physical Activity Questionnaire
5. Psychobiosocial States scale

ــی  ــار یکجانشــینی از پرســش نامه بین الملل ــرای بررســی رفت شــد. ب
فعالیــت بدنــی )IPAQ( و بــرای ســنجش حــاالت روانــی - اجتماعــی 
 - روانــی  وضعیت هــای  مقیــاس  پرســش نامه  از  دانشــجویان 

ــد. ــتفاده ش ــی )PBS-S( اس اجتماع

)IPAQ( 4پرسش نامه بین المللي فعالیت بدنی
ــان  ــتعدادهاي درخش ــت اس ــر هدای ــط دفت ــش نامه توس ــن پرس ای
ــش نامه  ــت. پرس ــده اس ــه ش ــران ترجم ــکي ای ــوم پزش ــگاه عل دانش
بین المللــی فعالیــت بدنــی دارای 27 ســؤال و 5 بخــش اســت. 
ــش دوم:  ــه، بخ ــا کار روزان ــط ب ــي مرتب ــت  بدن ــش اول: فعالی بخ
ــوم: کار  ــش س ــد(، بخ ــل )رفت وآم ــت حمل ونق ــی جه ــت بدن فعالی
منــزل، امــور تعمیراتــي منــزل و مراقبــت از خانــواده، بخــش چهــارم: 
تفریــح، ورزش و فعالیــت فیزیکــي در اوقــات فراغــت و بخــش 
ــش نامه  ــن پرس ــته. ای ــت نشس ــده در حال ــرف ش ــان ص ــم: زم پنج
ــاره فعالیت هــاي بدنــي کــه مــردم به عنــوان بخشــي  قصــد دارد درب
ــد.  ــب کن ــات کس ــد، اطالع ــام مي دهن ــان انج ــي روزمره ش از زندگ
ــراد در طــول 7  ــه اف ــود ک ــد ب ــي خواه ــورد زمان های ســؤال ها در م
ــد  ــراد بای ــد. اف ــال بوده ان ــي فع ــرکات بدن ــته به صــورت ح روز گذش
بــه تک تــک ســؤاالت پاســخ دهنــد حتــي اگــر خــود را فــرد فعالــي 
ــه  ــي را ک ــد فعالیت های ــراد بای ــن اف ــد. همچنی ــاب نمي آورن به حس
ــن  ــاط، رفت ــزل و حی ــي از کار من ــوان بخش ــا به عن ــل کار، ی در مح
از جایــي به جــای دیگــر، تمرینــات ورزشــي، فعالیت هایــي کــه 
ــام  ــد و تم ــام مي دهن ــت انج ــات فراغ ــرگرمي در اوق ــوان س به عن
فعالیت هــاي شــدیدي را کــه در طــول 7 روز اخیــر انجــام داده انــد، 
ــي اطــالق  ــه فعالیت های ــد. فعالیت هــاي شــدید ب ــرار دهن مدنظــر ق
ــود  ــث مي ش ــد و باع ــادي مي خواه ــي زی ــدرت بدن ــه ق ــود ک مي ش
ــد  ــراد بای ــد. اف ــس بکش ــادي نف ــت ع ــدیدتر از حال ــیار ش ــرد بس ف
ــدت  ــه م ــل ب ــه حداق ــد ک ــرار دهن ــي را مدنظــر ق ــط فعالیت های فق
ــی پرســش نامه  ــد. روای ــام داده ان ــته انج ــه به صــورت پیوس 10 دقیق
ــی  ــده و پایای ــام ش ــکاران انج ــی و هم ــقانی فراهان ــه واش در مطالع
آن0/83 گــزارش شــده اســت )24(. ایــن ابــزار بــرای تعییــن فعالیــت 
بدنــی بزرگســاالن 65-15 ســاله مناســب بــوده و در مطالعــات 

ــه اســت )25(. ــکار رفت ــادی ب زی

)PBS-S( 5مقیاس وضعیت های روانی-اجتماعی
ایــن مقیــاس اخیــراً توســط رویــز و همــکاران )2020( توســعه یافته 
 IZOF اســت. ارزیابــی حــاالت روانــی - اجتماعــی بــر اســاس اصــل
اســت کــه ورزشــکاران معمــوالً چندیــن حالــت احســاس خوشــایند 
ــد  ــا می توانن ــی از آنه ــه برخ ــد ک ــه می کنن ــایند را تجرب و ناخوش
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عملکــرد ورزشــی را تقویــت کننــد درحالی کــه برخــی دیگــر 
 ،PBS-S ــاس ــم مقی ــازند )21(. 14 آیت ــل س ــد آن را مخت می توانن
ــایند،  ــناختی، ارادی، خوش ــی، ش ــی بدن ــدی )یعن ــت کارآم 7 حال
ناکارآمــدی  و 7 حالــت  عملیاتــی، حرکتی-رفتــاری، و خشــم( 
)ارادی، عصبانیــت، اضطــراب، عملیاتــی، شــناختی، حرکتی-رفتــاری 
ــد. از نظــر شــدت  ــی می کن ــدن( را ارزیاب ــا ب ــط ب و شــیوه های مرتب
در مقیاســی از 0 )هیــچ چیــز( تــا 4 )خیلــی زیــاد( امتیــاز گرفتنــد. 
مــا ســوال اصلــی را بــه صــورت زیــر تغییــر دادیــم: "در ایــن دوره از 
ــد؟"  ــا فعالیت هــای خــود چــه احساســی داری ــه در رابطــه ب قرنطین
ــار  ــی و اعتب ــاختار عامل ــم، س ــای آیت ــکاران ویژگی ه ــز و هم روی
همزمــان معیارهــای حالت هــای روانی-اجتماعــی را بررســی کردنــد. 
همچنیــن، اعتبــار همزمــان نمــرات مقیــاس PBS-S نیز در مقایســه 
بــا دو معیــار مربــوط بــه هیجــان خــاص ورزش و یــک معیــار کلــی 
ــا اســتفاده  عاطفــه مــورد بررســی قــرار گرفــت. اعتبــار ایــن ابــزار ب
از آلفــای کرونبــاخ 0/82 و روایــی بازآزمایــی بــا ضریــب همبســتگی 
ــرای  ــا ب ــنامه در ایتالی ــن پرسش ــازندگان ای ــد. س ــت آم 0/80 به دس
ــدی  ــدی و ناکارآم ــت کارآم ــن حال ــی بی ــای تحول ــی تفاوت ه بررس
در ورزشــکاران بــا اســتفاده از همســانی درونــی اعتبــار آن را 0/83 و 
ــد  ــا اســتفاده از روش دونیمــه کــردن مقــدار 0/85 به دســت آوردن ب
ــی،  ــی پرسشــنامه را از ســه روش بازآزمای ــوی )1380( پایای )3(. تق
ــه  ــرارداد ک ــی ق ــورد بررس ــاخ م ــای کرونب ــردن و آلف ــه ک دونیم
ــد.  ــت آم ــی 0/70، 93% و 90% به دس ــب پایای ــب ضرای ــه ترتی ب
ــان،  ــی همزم ــز از ســه روش روای ــاس نی ــی مقی ــه روای ــرای مطالع ب
ــا نمــره کل و تحلیــل همبســتگی خــرده مقیاس هــای پرسشــنامه ب

6. SPSS

 عوامــل اســتفاده کــرد. ضرایــب همبســتگی بیــن خرده مقیاس هــای 
ایــن پرسشــنامه بــا نمــره کل در حــد رضایت بخــش بیــن 0/72 تــا 
ــش  ــور در پژوه ــنامه مذک ــی پرسش ــت. روای ــوده اس ــر ب 0/87 متغی
ــد  ــت آم ــاخ 0/83 به دس ــای کرونب ــتفاده از روش آلف ــا اس ــر ب حاض

.)26(
ــی و اســتنباطی  ــار توصیف ــا اســتفاده از آم ــاری ب ــل آم تجزیه وتحلی
انجــام گرفــت. آمــار توصیفــی اطالعاتــی در مــورد میانگیــن، 
ــرد.  ــا، انحــراف اســتاندارد متغیرهــای پژوهــش را فراهــم ک درصده
در ادامــه بــا اســتفاده از آزمــون کلموگــروف اســمیرنف بــه بررســی 
ــودن  ــال ب ــد نرم ــد از تأیی ــه شــد. بع ــا پرداخت ــودن داده ه ــال ب نرم
داده هــا، از تحلیــل واریانــس چندمتغیــره و آزمــون تعقیبــی توکــی 
بــرای بررســی اثــر فعالیــت بدنــی بــر متغیرهــای وابســته در ســطح 
ــتفاده  ــخه 24 اس ــی اس اس6  نس ــزار اس پ ــا نرم اف ــاداری 0/05 ب معن

شــد.

نتایجنتایج
ــم از  ــش اع ــای پژوه ــی متغیره ــاخص های توصیف ــکل  1 ش در ش
ــال و  ــروه فع ــا )گ ــک گروه ه ــه تفکی ــار ب ــراف معی ــن و انح میانگی
غیرفعــال( ارائــه شــده اســت. نتایــج آزمــون کلموگــروف اســمیرنف 
ــرای مقایســه  ــن ب ــد، بنابرای ــع طبیعــی دارن نشــان داد داده هــا توزی
ــراد فعــال و  ــی - اجتماعــی در اف رفتــار یکجانشــینی و حــاالت روان
غیرفعــال از تحلیــل واریانــس چندمتغیــره یک راهــه اســتفاده شــد. 
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قبــل از ارائــه نتایــج ایــن آزمــون، پیش فرض هــای آن مــورد آزمــون 
قــرار گرفــت. بــرای بررســی همگنــی واریانــس  متغیرهــای پژوهــش 
 F ــاره ــه آم ــان داد ک ــا نش ــد. یافته ه ــتفاده ش ــن اس ــون لوی از آزم
در گروه هــای پژوهــش بــرای متغیرهــای رفتــار یک جانشــینی 
)0/40(، میــزان فعالیــت بدنــی )1/43(، عملکــرد کارآمــد )2/15( و 
عملکــرد ناکارآمــد )0/11( معنــادار نمی باشــد. ایــن یافته هــا نشــان 
ــت.  ــن اس ــا همگ ــا در گروه ه ــن متغیره ــس ای ــه واریان ــد ک می ده
ــته  ــای وابس ــس متغیره ــس کوواریان ــی ماتری ــی همگن ــرای بررس ب
در گروه هــا از آزمــون ام باکــس اســتفاده شــد. یافته هــا نشــان 
داد کــه آمــاره F آزمــون ام باکــس )16/20( معنــادار نمی باشــد 
کــه  گرفــت  نتیجــه  می تــوان  بنابرایــن  F=2/67(؛   ،P>0/05(

 F ــاره ــت. آم ــر اس ــروه براب ــته در دو گ ــس وابس ــس کوواریان ماتری
ــار  ــا در رفت ــاوت گروه ه ــی تف ــره بررس ــس چندمتغی ــل واریان تحلی
 0/05 ســطح  در  اجتماعــی   - روانــی  حــاالت  و  یک جانشــینی 
ــز(.  ــدای ویکل ــت )F=6373/2 ،P=0/001، 0/15=المب ــا دار اس معن
ایــن نتایــج نشــان می دهــد کــه تفــاوت بیــن دو گــروه حداقــل در 
ــذور  ــود دارد. مج ــادار وج ــاوت معن ــته تف ــای وابس ــی از متغیره یک
ــورد  ــای م ــروه در متغیره ــن دو گ ــاوت بی ــد تف ــان می ده ــا نش ات
مطالعــه معنــادار اســت و میــزان ایــن تفــاوت 0/87 اســت. در واقــع 
87 درصــد واریانــس مربــوط بــه اختــالف بیــن دو گــروه، ناشــی از 
تأثیــر متقابــل متغیرهــا اســت. در جــدول 1 نتایــج تحلیــل واریانــس 

ــت.  ــده اس ــزارش ش ــه گ یک راه

*P≤0/05

*P≤0/05

اندازه اثرسطح معناداریمقدار MSF خطاMS گروهSS خطاSS گروهمتغیرها

0/00010/89*3451511/1406636/03451511/11364/552529/41رفتار یکجانشینی

0/00010/57*30376/3830376/3839981/369445/93392/23میزان فعالیت بدنی

0/00010/97*88174/242379/588174/247/9811044/75عملکرد کارآمد

0/00010/97*120026/673394/9120026/6711/3910535/50عملکرد ناکارآمد

سطح انحراف استانداردتفاوت میانگینگروه jگروه iمتغیرها
معناداری

0/03*4/084/27غیرفعالفعالرفتار یکجانشینی

0/02*2/803/14غیرفعالفعالمیزان فعالیت بدنی

0/05*0/180/33غیرفعالفعالعملکرد کارآمد

0/01*0/600/39-غیرفعالفعالعملکرد ناکارآمد

جدولجدول11.. نتایج آزمون تحلیل واریانس یک راهه )مانوا( مربوط به تفاوت دو گروه در رفتار یک جانشینی و حاالت روانی - اجتماعی

جدولجدول22.. نتایج مقایسه زوجی گروه ها در متغیرهای پژوهش

باتوجه بــه جــدول 1، آمــاره F بــرای رفتــار یکجانشــینی )2529/41(، 
میــزان فعالیــت بدنــی )392/23(، عملکــرد کارآمــد )11044/75( و 
عملکــرد ناکارآمــد )10535/50( معنــادار اســت. به عبارت دیگــر، 
ــی  ــال در ســبک زندگــی و حــاالت روان ــال و غیرفع دانشــجویان فع
- اجتماعــی بــا یکدیگــر متفــاوت هســتند. انــدازه اثــر بــرای رفتــار 

یک جانشــینی )0/89(، میــزان فعالیــت بدنــی )0/57(، عملکــرد 
کارآمــد )0/97( و عملکــرد ناکارآمــد )0/97( اســت کــه نشــان 
می دهــد ایــن تفــاوت در جامعــه بــزرگ اســت. در جــدول 2 نتایــج 

مقایســه های زوجــی میانگین هــای گروه هــا گــزارش شــده اند.

بــر اســاس نتایــج جــدول 2 می تــوان گفــت در متغیــر رفتــار 
یک جانشــینی، میــزان فعالیــت بدنــی و حــاالت روانــی - اجتماعــی 
)عملکــرد کارآمــد و ناکارآمــد(، بیــن گــروه فعــال و گــروه غیرفعــال، 
ــر  ــه مقادی ــه باتوجه ب ــوری ک ــد به ط ــاداری مشــاهده ش ــاوت معن تف

ــه افــراد  ــد نســبت ب میانگیــن افــرادی کــه در گــروه غیرفعــال بودن
ــی -  ــاالت روان ــینی و ح ــار یکجانش ــر رفت ــال، در متغی ــروه فع گ
اجتماعــی )عملکــرد کارآمــد در جهــت کاهــش و عملکــرد ناکارآمــد 
ــن  ــد. همچنی ــرات بیشــتری را کســب کردن ــش( نم در جهــت افزای
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ــی  ــه گــروه فعــال در میــزان فعالیــت بدن گــروه غیرفعــال نســبت ب
ــد.  ــه دســت آوردن نمــرات کمتــری را ب

بحثبحث
ــان  ــا، بحــران شــدیدی در ســطح جه ــروس کرون ــی شــیوع وی در پ
ایجــاد گردیــده و افــراد در شــهرها و ســکونتگاه های خــود در 
ــی  ــه خانگ ــن قرنطین ــه ای ــد ک ــر می برن ــه س ــی ب ــه خانگ قرنطین
اگرچــه فوایــد مثبتــی در مســیر کنتــرل ویــروس کرونــا داشــته، امــا 
ــان  ــه محقق ــی از آن موردتوج ــی ناش ــمانی و روان ــیب های جس آس
ــر  ــه اث ــن پژوهــش، مطالع ــه اســت )1، 19(. هــدف از ای ــرار گرفت ق
ــه در دوران قرنطینــه ناشــی از ویــروس  فعالیت بدنــی منظــم در خان
کرونــا بــر رفتاریکجانشــینی و حــاالت روانی-اجتماعــی دانشــجویان 
ــان  ــینی نش ــورد رفتاریکجانش ــل در م ــج حاص ــود. نتای ــکار ب ورزش
ــاوت  ــال تف ــر فع ــال و دانشــجویان غی ــن دانشــجویان فع داد کــه بی
معنــاداری وجــود دارد، به طوری کــه بــا توجــه بــه مقادیــر میانگیــن 
ــر  ــروه غی ــراد گ ــه اف ــد نســبت ب ــال بودن ــروه فع ــه در گ ــرادی ک اف
ــری  ــفانه، همه گی ــد. متأس ــب کردن ــتری را کس ــرات بیش ــال، نم فع
کوویــد-19 احتمــاالً بــه دو دلیــل - یــک دلیــل عملــی و یــک دلیــل 
ــرک  ــطوح بی تح ــراد و س ــول اف ــی معم ــت بدن ــر فعالی ــی - ب عاطف
ــته  ــه بس ــه، از جمل ــات قرنطین ــت. اول، اقدام ــته اس ــر گذاش تأثی
ــی،  ــد عموم ــت و آم ــای رف شــدن ســالن های ورزشــی، محدودیت ه
ــاً،  ــت. ثانی ــرده اس ــل ک ــه را مخت ــمگیری روال روزان ــور چش ــه ط ب
اســترس و اضطــراب ناشــی از خطــر ابتــال بــه ویــروس ممکــن اســت 
ــای  ــام فعالیت ه ــرای انج ــان ب ــرک خانه هایش ــه ت ــراد ب ــل اف تمای
ــج چــوال7  ــا نتای ــج ب ــن نتای ــد )2(. ای معمــول خــود را کاهــش ده
ــو8 و همــکاران، گالــه9 و همــکاران همســو اســت.  و همــکاران، لوکان
ــی  ــرات در فعالیت بدن ــن تغیی چــوال و همــکاران )2021( رابطــه بی
گــزارش شــده توســط خــود، رفتــار بی تحــرک و ســالمت در طــول 
همه گیــری ویــروس کرونــا در فرانســه و ســوئیس را بررســی کردنــد 
ــا  ــه آی ــی این ک ــه ارزیاب ــاهده ای ب ــی مش ــه طول ــک مطالع و در ی
ــه  ــول قرنطین ــرک در ط ــار بی تح ــی و رفت ــرات در فعالیت بدن تغیی
کوویــد-19 بــا تغییــرات در ســالمت روحــی و جســمی مرتبــط اســت 
یــا خیــر پرداختنــد. شــرکت کنندگانی کــه در فرانســه یــا ســوئیس 
ــی،  ــه فعالیت بدن ــی ک ــه پرسشــنامه های آنالین ــد ب ــی می کردن زندگ
ــدازه  ــم افســردگی را ان ــی، اضطــراب و عالئ ســالمت جســمی و روان
ــش  ــه افزای ــان داد ک ــج نش ــد. نتای ــخ دادن ــد، پاس ــری می کردن گی
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فعالیت بدنــی در طــول اوقــات فراغــت از هفتــه 2 تــا هفتــه 4 
قرنطینــه بــا بهبــود ســالمت جســمانی همــراه بــود. عــالوه بــر ایــن، 
ــالمت  ــا س ــت ب ــات فراغ ــول اوق ــرک در ط ــار بی تح ــش رفت افزای
جســمانی ضعیف تــر همــراه بــود. محققیــن بــه ایــن نتیجــه رســیدند 
ــی و کاهــش  ــی از فعالیت بدن ــان از ســطوح کاف ــه حصــول اطمین ک
ــراد  ــه اف ــک ب ــی در کم ــی حیات ــد نقش ــی می توان ــان بی تحرک زم
ــزرگ ماننــد همه گیــری  ــا یــک رویــداد اســترس زا ب ــرای مقابلــه ب ب
کوویــد-19 ایفــا کنــد )27(. همچنیــن لوکانــو و همــکاران )2020( 
در تحقیقــی بــا عنــوان قرنطینــه کوویــد-19: فعالیــت بدنــی، رفتــار 
بی تحــرک و خــواب در دانشــجویان پزشــکی ایتالیایــی عنــوان کردند 
ــه  ــتیابی دانشــجویان ب ــع از دس ــد مان ــه می توان ــس در خان ــه حب ک
فعالیت بدنــی و ســطوح خــواب توصیــه شــده بــرای ســالمت روانــی 
ــی  ــای درس ــل برنامه ه ــه دلی ــکی ب ــجویان پزش ــود و دانش ــا ش آنه
ــواب  ــش خ ــی و کاه ــر کم تحرک ــرض خط ــود در مع ــر خ وقت گی
ــان نشســتن و خــواب  ــی و افزایــش زم هســتند. کاهــش فعالیت بدن
در دوران قرنطینــه نســبت بــه قبــل از قرنطینــه در دانشــجویان ســال 
ــی  ــه فعالیت بدن ــرکت کنندگانی ک ــی ش ــد. حت ــاهده ش ــم مش شش
باالتــری داشــتند، زمــان نشســتن باالیــی نیــز داشــتند )28(. 
گالــه و همــکاران )2020( رفتارهــای بی تحــرک و فعالیت بدنــی 
دانشــجویان مقطــع کارشناســی ایتالیــا در دوران قرنطینــه در زمــان 
ــه  ــد ک ــزارش کردن ــد و گ ــی کردن ــد-19 را بررس ــری کووی همه گی
تمــام رفتارهــای بی تحــرک بــه طــور قابــل توجهــی افزایــش یافتــه 
و تمــام فعالیت هــای بدنــی بــه طــور قابــل توجهــی در طــول 
ــرای اســتفاده  قرنطینــه کاهــش یافتــه اســت. زمــان صــرف شــده ب
ــه، تلفــن همــراه و ...(  ــون، رایان از دســتگاه های الکترونیکــی )تلویزی
بیشــترین افزایــش و پیــاده روی بیشــترین کاهــش در یــک هفتــه را 
نشــان داده اســت. بنابرایــن محققــان بــه ایــن نتیجــه رســیدند کــه 
ــن  ــری ممک ــول دوره همه گی ــال در ط ــی فع ــبک زندگ ــج س تروی
اســت اثــرات مثبتــی داشــته باشــد )29(. همچنیــن ورزش به عنــوان 
یــک فعالیــت جــذاب و متنــوع، می توانــد بــه ســبک زندگــی افــراد 
در قرنطینــه خانگــی تنــوع بخشــد و منجــر بــه تقویــت روان افــراد 

شــود )30(.
طبــق یافته هــای پژوهــش حاضــر، در هــر دو خــرده مقیــاس 
حــاالت روانــی - اجتماعــی )عملکــرد کارآمــد و عملکــرد ناکارآمــد(، 
بیــن دانشــجویان فعــال و دانشــجویان غیرفعــال تفــاوت معنــاداری 
ــرادی  ــن اف ــر میانگی ــه مقادی ــه باتوجه ب ــد به طوری ک ــاهده ش مش
ــال،  ــروه غیرفع ــراد گ ــه اف ــبت ب ــد نس ــال بودن ــروه فع ــه در گ ک



53

دوره2 || شماره 2 || تابستان 1401

نشریه رفتار حرکتی و روان شناسی ورزشی ایران

Keshavarz M, et al. Iran J Mot Behav Sport Psychol, 2022, 2(2), 46-57, doi: 10.22034/ijmbsp.2022.357984.1053

)عملکــرد کارآمــد در جهــت افزایــش و عملکــرد ناکارآمــد در جهــت 
ــد. عوامــل روان شــناختی  کاهــش( نمــرات بیشــتری را کســب کردن
ــرد  ــه عملک ــدل بهین ــق م ــتند. طب ــرد هس ــده عملک پیش بینی کنن
ــورد  ــد م ــد و ناکارآم ــرد کارآم ــی عملک ــر حــاالت روان )IZOF( تأثی
ــاالت  ــا ح ــد ب ــد و ناکارآم ــرد کارآم ــه و عملک ــرار گرفت ــی ق بررس
روانــی و عاطفــی مرتبــط اســت و بهتریــن عملکــرد ورزشــکار 
ــه  ــش در منطقــه عملکــرد بهین ــد کــه اضطراب ــاق می افت ــی اتف زمان
و کارآمــد باشــد )31(. همچنیــن ایــن نتایــج بــا نتایــج مگاالکاکــی10 
و همــکاران، موراکوســو11 و همــکاران، دی فرونســو و همــکاران 
به طوری کــه  بــود.  همســو  همــکاران   و  ناریچــی12  و   )2022(
مگاالکاکــی و همــکاران )2021( تأثیــر عوامــل روانی-اجتماعــی بــر 
ــه  ــی و خطــرات ســالمت روان در طــول قرنطین ــن تنهای ــاط بی ارتب
ــی، 18.9  ــیوع تنهای ــر ش ــه از نظ ــد ک ــی کردن ــد-19 را بررس کووی
درصــد از شــرکت کنندگان احســاس تنهایــی شــدید را گــزارش 
ــه  ــا س ــی ب ــل توجه ــور قاب ــه ط ــی ب ــاالی تنهای ــطوح ب ــد. س کردن
پیامــد ســالمت روان و رفتــاری مرتبــط بــود. رابطــه احســاس 
ــی و  ــا بی خواب ــی ب ــاس تنهای ــه احس ــراب، رابط ــا اضط ــی ب تنهای
ــای بیشــتر  ــد. یافته ه ــرد ناکارآم ــا عملک ــی ب رابطــه احســاس تنهای
ــر کاهــش  ــد-19 ب ــا کووی ــط ب ــی مرتب ــرات غیرمســتقیم نگران از اث
میــزان عملکــرد کارآمــد در ورزشــکاران مبتــدی حمایــت می کنــد 
فعالیت بدنــی،  الگوهــای   )2021( همــکاران  و  موراکوســو   .)32(
حــاالت روانی-اجتماعــی و راهبردهــای مقابلــه ای در میان ســالمندان 
مبتــال بــه ضعــف شــناختی در دوران قرنطینــه ناشــی از کوویــد-19 
ــه  ــروه مداخل ــه گ ــن نتیجــه رســیدند ک ــه ای ــد و ب را بررســی کردن
ــد  ــرد کارآم ــر عملک ــاده روی( از نظ ــل پی ــی مث ــتن فعالیت بدن )داش
بهتــر بــوده و از شــکوفایی اجتماعی-روانــی باالتــری در رابطــه 
ــوردار  ــرام برخ ــاس احت ــادار و احس ــی معن ــک زندگ ــتن ی ــا داش ب
بودنــد. ایــن نتایــج نشــان می دهــد کــه حصــول اطمینــان از اینکــه 
ــی  ــال باق ــف شــناختی از نظــر جســمی فع ــراد مســن دارای ضع اف
ــد،  ــظ می کنن ــود را حف ــی خ ــی اجتماع ــالمت روان ــد و س می مانن
حیاتــی اســت تــا در جلوگیــری از کاهــش بیشــتر در طــول بحرانــی 
ماننــد همه گیــری کوویــد-19 انعطاف پذیرتــر باشــند )33(. دی 
ــر  ــد-19 ب ــری کووی ــرات همه گی ــکاران )2022( اث ــو و هم فرونس
اســترس ادراک شــده و حــاالت روانی-اجتماعــی در ورزشــکاران 
ایتالیایــی را بررســی کردنــد و یافته هــا نشــان می دهــد کــه بحــران 
ــی- ــاالت روان ــکاران و ح ــده ورزش ــترس ادراک ش ــد-19، اس کووی
اجتماعــی ناکارآمــد را افزایــش داده، در حالــی کــه حــاالت روانــی-
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ــان  ــاص، زن ــور خ ــه ط ــت. ب ــش داده اس ــد را کاه ــی کارآم اجتماع
ــری را  ــد( باالت ــرد ناکارآم ــی )عملک ــاالت روانی-اجتماع ــرات ح نم
نســبت بــه مــردان و نمــرات حالت هــای روانی-اجتماعــی )عملکــرد 
کارآمــد( پایین تــری را گــزارش کردنــد. همچنیــن ورزشــکاران نخبــه 
ــری  ــد( باالت ــرد کارآم ــی )عملک ــای روانی-اجتماع ــرات حالت ه نم
ــن از  ــتند. بنابرای ــزارش داش ــازه کار گ ــکاران ت ــه ورزش ــبت ب را نس
ــول  ــالم در ط ــای س ــی و رفتاره ــای آموزش ــی، برنامه ه ــر عمل منظ
ــرای  ــتاندارد ب ــادات اس ــوان ع ــه عن ــد ب ــر بای ــای همه گی بحران ه
ســالمت و تندرســتی معرفــی شــوند. اســتفاده از پروتکل هــای 
خــاص بــرای رفــاه زنــان و ورزشــکاران تــازه کار بایــد تشــویق شــود 
ــد  ــان کردن ــود بی ــق خ ــکاران )2020( در تحقی ــی و هم )3(. ناریچ
ــت  ــدم فعالی ــا و ع ــروس کرون ــیوع وی ــی از ش ــه ی ناش ــه قرنطین ک
فیزیکــی در ایــن دوران، ســالمت روان و ســالمت فیزیولوژیکــی 
افــراد را در معــرض خطــر قــرار داده اســت و ابتــال بــه بیماری هــای 
عصبــی، عضالنــی، قلبــی و عروقــی و چاقــی را افزایــش داده اســت. 
در مقابــل، فعــال مانــدن در ایــن شــرایط بــه افــراد کمــک می کنــد 
ــدن خــود را افزایــش دهنــد )34(. همچنیــن  ــا سیســتم ایمنــی ب ت
گــوش13 و همــکاران )2020( تأثیــر کوویــد-19 بــر کــودکان: تمرکــز 
ویــژه بــر جنبــه روانی-اجتماعــی را بررســی کردنــد و عنــوان کردنــد 
کــه قرنطینــه شــدن در خانه هــا ممکــن اســت بــار روانــی بیشــتری 
نســبت بــه مشــکالت جســمی ناشــی از ویــروس کرونــا ایجــاد کنــد. 
ــی و  ــادات غذای ــاز، ع ــت در فضــای ب ــدم فعالی ــی مدرســه، ع تعطیل
خــواب ناهنجــار احتمــاالً ســبک زندگــی معمــول کــودکان را مختــل 
ــی  ــاد یکنواخت ــث ایج ــد باع ــوه می توان ــور بالق ــه ط ــد و ب ــی کن م
و پریشــانی کــودکان شــود )35(. داشــتن فعالیت بدنــی، تامیــن 
امکانــات اولیــه، مراقبت هــای پزشــکی و بــه حداقــل رســاندن 
ــه  ــف جامع ــار مختل ــدان اقش ــن فرزن ــی در بی ــای تحصیل نابرابری ه
ایــن  بــا  بهتــر  برخــورد  بــرای  اســت.  اصلــی  اولویت هــای  از 
مســائل روانی-اجتماعــی اقشــار مختلــف جامعــه، بایــد بــه ســرعت 
ــی  ــی- اجتماع ــای روان ــه از بحران ه ــگیری و مداخل ــای پیش مدل ه
توســط دولــت، پرســنل مراقبــت هــای بهداشــتی و ســایر ذی نفعــان 
ــروس  ــیوع وی ــرایط ش ــدن در ش ــال مان ــن فع ــود. بنابرای ــاد ش ایج
ــردد  ــراد می گ ــی اف ــالمت فیزیک ــالمت روان و س ــث س ــا باع کرون

.)34(
ــرل و  ــد، کنت ــه ش ــن ارائ ــورت آنالی ــش نامه ها به ص ــه پرس ازآنجاک
ــود.  ــق نب ــار محق ــرکت کنندگان در اختی ــرایط ش ــی ش ــارت کاف نظ
ــر  ــی ب ــات، مبتن ــاق مطالع ــب به اتف ــت قری ــن، اکثری ــر ای ــالوه ب ع
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مینا کشاورز و همکاران

پرســش نامه  های ذهنــی بودنــد کــه بــا خــود محدودیت هــای 
ــبک  ــی، س ــت بدن ــه فعالی ــه در زمین ــه این ک ــد. باتوجه ب ــی دارن ذات
ــجویان  ــی در دانش ــی - اجتماع ــاالت روان ــرک و ح ــی بی تح زندگ
ــری  ــی از همه گی ــه ناش ــر در دوران قرنطین ــر و پس ــکار دخت ورزش
کوویــد -19 پژوهــش چندانــی صــورت نگرفتــه، الزم اســت کــه در 
ــود  ــنهاد می ش ــود. پیش ــام ش ــتری انج ــات بیش ــه تحقیق ــن زمین ای
ــر روی به دســت آوردن داده هــای  تحقیقــات آینــده در ایــن زمینــه ب
قابل مقایســه مســتقیم بــا اســتفاده از پرســش نامه های معتبــر 
ــای  ــتفاده از داده ه ــا اس ــینی ی ــار یک جانش ــی و رفت ــت بدن فعالی
ــر  ــالوه ب ــد. ع ــز کن ــکان تمرک ــورت ام ــی در ص ــنج عین شتاب س
ــورد  ــات در م ــر، اطالع ــات دموگرافیــک دقیق ت ــن، داشــتن اطالع ای
شــدت قرنطینــه و پایبنــدی شــرکت کنندگان بــه دســتورالعمل های 
فعالیــت  رفتارهــای  مــورد  در  دقیق تــر  اطالعــات  و  قرنطینــه، 
ــی در  ــت بدن ــدت فعالی ــدت و م ــواع، ش ــال، ان ــی، به عنوان مث بدن
ــن  ــده همچنی ــات آین ــود. تحقیق ــد ب ــد خواه ــه مفی ــول قرنطین ط
ــار  ــش رفت ــی و افزای ــت بدن ــش فعالی ــزان کاه ــی می ــد بررس بای
را  یک جانشــینی در جمعیت هــای مختلــف در طــول قرنطینــه 
ــه  ــتر ب ــه بیش ــی ک ــایی جمعیت های ــه شناس ــا ب ــد ت ــر بگیرن در نظ
مداخــالت هدفمنــد نیــاز دارنــد کمــک کنــد. در نهایــت، تحقیقــات 
ــراد  ــرا اف ــه چ ــد ک ــر بگیرن ــی را در نظ ــی دالیل ــد بررس ــده بای آین
تغییراتــی در فعالیــت بدنــی و یــا رفتــار یک جانشــینی نشــان 
می دهنــد. اســتفاده از تئــوری تغییــر رفتــاری بــرای ارزیابــی موانــع 
ــول  ــینی در ط ــار یک جانش ــت بدنی/رفت ــهیل کننده های فعالی و تس
ــورت  ــی در ص ــت های آت ــالت و سیاس ــاد مداخ ــا در ایج قرنطینه ه

ــود. ــد ب ــودمند خواه ــیار س ــده بس ــه در آین ــوع قرنطین وق

نتیجهگیرینتیجهگیری
در حالــت کلــی نتایــج نشــان داد در متغیرهــای رفتار یک جانشــینی، 
میــزان فعالیــت بدنــی و حــاالت روانــی - اجتماعــی )عملکــرد 
ــاوت  ــال، تف ــال و گــروه غیرفع ــد(، بیــن گــروه فع ــد و ناکارآم کارآم
ــروه  ــراد گ ــن، اف ــر میانگی ــه مقادی ــود دارد و باتوجه ب ــاداری وج معن
ــی نمــره پاییــن، در میــزان رفتــار  غیرفعــال در میــزان فعالیــت بدن
ــی،  ــی - اجتماع ــاالت روان ــر ح ــاال، و در متغی ــره ب ــینی نم یکجانش
ــرد  ــت کاهــش و عملک ــد در جه ــرد کارآم ــاس عملک در خــرده مقی
ــت  ــن الزم اس ــد؛ بنابرای ــش رفتن ــش پی ــت افزای ــد در جه ناکارآم
ــری  ــری از ســکون، یکجانشــینی و جلوگی ــرای جلوگی ــر الزم ب تدابی
ــود و  ــیده ش ــا اندیش ــجویان در دوران کرون ــودن دانش ــال ب از غیرفع
ــا  ــه ب ــرون از خان ــا بی ــه و ی ــون ورزش در خان ــی همچ فعالیت های
ــالمت روان  ــا س ــرد ت ــورت گی ــتی ص ــای بهداش ــت پروتکل ه رعای

ــد. ــر نیفت ــه خط ــس از آن ب ــن دوران و پ ــراد در ای اف
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