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Background and Objectives: Nowadays, the use of the Internet among stu-
dents has become widespread. Addiction to virtual networks and online games can 
have various consequences, including the threat of musculoskeletal system in these 
people. The purpose of this study was to determine the effect of addiction to social 
networks and online games on students’ wrist pain.

Methods: This study was conducted among 665 students. Data collection was 
done through three questionnaires of problematic use of online games, social net-
working addiction and Nordic musculoskeletal disorders. Data were compared by 
Chi-square and independent T-test and finally, logistic regression model was pre-
sented at a significant level of 0.05.

Results: The results showed that social network and online game addiction can 
increase the risk of pain in the wrists. Sex had a significant impact in the effect of 
social network addiction on pain in the wrist. Other results of the present study are 
the not significant differences in the age and level of education of the participants 
in the prevalence of wrist pain.

Conclusion: It can be stated that there is a likelihood of a relationship between 
social network and online game addiction with wrist pain. Therefore, due to high 
prevalence of this addiction among students, appropriate planning should be taken 
to reduce complications and injuries, especially in the wrist area of them. 
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پرسش1نامه1ها1جمع1آوری1شد.
پرسش نامة اعتیاد به شبکه های اجتماعی مجازی

۵تایی1 لیکرت1 به1صورت1 گویه1 143 دارای1 پرسش1نامه1 این1
همیشه(1 و1 اوقات1 اغلب1 مواقع،1 بعضی1 هرگز،1 تقریبا1 )هرگز،1
به1 اعتیاد1 اصلی1 بعد1 1۷ درمجموع1 پرسش1نامه1 این1 است.1
شبکه1های1اجتماعی1مجازی1را1می1سنجد.1این1ابعاد1عبارت1اند1از:1
ازدست1دادن1کنترل،1افت1تحصیلی،1وابستگی،1سندروم1پرهیز1
کردن،1تغییر1در1خلق1وخو،1کاهش1عالقه1در1سایر1فعالیت1ها1و1
تعارضات1در1حوزة1اجتماعی.1حداقل1امتیاز1قابل1محاسبه1برای1
هر1شرکت1کننده1431و1حداکثر1امتیاز1اکتسابی1برابر1با121۵1
است.1به1منظور1سنجش1نمرة1کلی1اعتیاد1در1این1پرسش1نامه،1
صرفا1از1نمرة1کل1کسب1شدة1هر1فرد1در1مراحل1بعدی1استفاده1
تأیید1 همکاران1 و1 لیندسی1 را1 ابزار1 این1 پایایی1 و1 روایی1 شد.1
کردند1]29[.1این1ابزار1پس1از1کسب1حدنصاب1مقبول1پایایی1و1
روایی1در1مطالعةGhaem Panah و1همکاران1در1داخل1کشور1

نیز1استفاده1شده1است1]30[.
پرسش نامة استفادۀ آسیب زا از بازی های اینترنتی

مشکل1ساز1 بازی1 ابزار1 از1 شاخص،1 این1 جمع1آوری1 برای1
POGQ : Problematic Online Game Question-) 1آنالین
دارای1181سؤال1 ابزار1 این1 1.]31[ است1 استفاده1شده1 1(naire
)هرگز،1 ۵تایی1 لیکرت1 به1صورت1 شرکت1کنندگان1 که1 است1
پاسخ1 آن1 به1سؤاالت1 همیشه(1 و1 غالبا1 بعضی1اوقات،1 به1ندرت،1
1. Carpal Tunnel Syndrome(CTS)
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دادند.1این1ابزار1دارای1۶1حیطة1اصلی1شامل:1انزوای1اجتماعی،1
صرف1نظرکردن،1 مفرط،1 استعمال1 بینفردی،1 تعارضات1
میزان1 سنجش1 برای1 است.1 شیفتگی1 همچنین1 و1 غوطه1وری1
نهایی1 نمرة1 از1 صرفا1 اینترنتی،1 بازی1های1 از1 آسیب1زا1 استفادة1
آماری1 آنالیزهای1 مرحلة1 در1 دانشجویان1 سوی1 از1 کسب1شده1
استفاده1شد.1روایی1و1پایایی1این1پرسش1نامه1از1سویKuss  و1
همکاران1تأیید1شده1است1Amini .[32[1و1همکاران1این1ابزار1
را1با1توجه1به1فرهنگ1ایرانی1اعتباریابی1کرده1و1به11کار1برده1اند1

.]33[
پرسش نامة اختالالت اسکلتی ـ عضالنی (در ناحیة 

مچ هر دو دست)1
1عضالنی1دانشجویان1در1ناحیة1 اطالعات1اختالالت1اسکلتیـ1
مچ،1از1طریق1نسخة1کوتاه1شدة1پرسش1نامة1نوردیک1جمع1آوری1
شد.1شرکت1کنندگان،1به1طور1کلی1به1سؤاالت1مربوط1به1اختالل1
در1ناحیة1مچ،1در1بازه1های1زمانی1یک1ماه1گذشته1و1یک1روز1
گذشته1و1براساس1یک1دیاگرام1نواحی1بدن1پاسخ1دادند.1تمام1
IR.UMSHA.1مراحل1علمی1و1اجرایی1پژوهش1حاضر1با1کد
REC.1397.314 به1تأیید1کمیتة1اخالق1دانشگاه1علوم1پزشکی1

همدان1رسیده1است.1
میانگین،1 به1صورت1 توصیفی1 یافته1های1 حاضر،1 مطالعة1 در1
اطالعات1 است.1 شده1 گزارش1 انحراف1معیار1 و1 درصد1
تی1 و1 دو1 کای1 آزمون1های1 از1 استفاده1 با1 شرکت1کنندگان1

مستقل1مقایسه1شد.1سطح1اطمینان1برای1ارائة1نتایج1به1صورت1
9۵درصد1بود.1پکیج1نرم1افزاری SPSS ورژن11۶1برای1آنالیزهای1

اشاره1شده،1استفاده1شد.

یافته ها
و141۵1 مرد1 )3۷/۶درصد(1 مطالعه1شده12۵01 فرد1 از1۶۶۵1
دورة1 در1 تحصیل1 حال1 در1 افراد1 بودند.1 زن1 )۶2/4درصد(1
کارشناسی1با13۵011نفر1)۵2/۶درصد(1و1دورة1کاردانی1با1۶01نفر1
)9درصد(1به1ترتیب1بیشترین1و1کمترین1افراد1شرکت1کننده1در1
پژوهش1براساس1سطح1تحصیالت1بودند.1دانشکدة1پیراپزشکی1
با12101)31/۶درصد(1و1دانشکدة1داروسازی1با1۵1)0/8درصد(1
میانگین1 داشتند.1 را1 مشارکت1 کمترین1 و1 بیشترین1 بهترتیب1
122/12 پژوهش1 در1 شرکت1کننده1 افراد1 )انحرافمعیار(1 سنی1

)0/1۵(1سال1بود.
سطح1 جنسیت،1 متغیرهای1 فراوانی1 11 شمارة1 جدول1
ابتال1به1درد1مچ1 ابتال1یا1عدم1 تحصیالت1و1دانشکده1برحسب1
دست1براساس1آزمون1کای1دو1را1نشان1می1دهد.1براساس1این1
دست1 مچ1 درد1 به1 ابتال1 لحاظ1 از1 زنان1 و1 مردان1 بین1 آزمون1
مقایسة1 که1 1)P=0/00۶( داشت1 وجود1 معناداری1 اختالف1
فراوانی1ها1نشان1داد،1مردان1شرکت1کننده1در1پژوهش1نسبت1به1
زنان،1بیشتر1به1درد1مچ1دست1مبتال1بودند؛1اما1متغیرهای1سطح1
تحصیالتP=0/8۵۵(1(1و1دانشکده1)0/۵1۶(1با1متغیر1ابتال1به1

مچ1دست1ارتباط1معناداری1نداشتند.

جدول شمارۀ 1. فراوانی متغیرهای جنسیت و سطح تحصیالت براساس افراد سالم و مبتال به مچ درد

ردهمتغیر
درد1مچ1دست

معناداریآماره1آزمون خیر1)درصد(بله1)درصد(

جنسیت
۷/۶90/00۶)۶0/4(1۵11)39/۶(991مرد

)۷0/8(2941)29/2(1211زن

سطح1تحصیالت
0/030/8۵۵)۶3/3(381)3۶/۷(221کاردانی

)۶۷/4(23۶1)32/۶(1141کارشناسی

جدول1شمارة1،21میانگین1سنی1و1معدل1آخرین11ترم1افراد1
دست1 مچ1 درد1 به1 ابتال1 برحسب1 را1 پژوهش1 در1 بررسی1شده1
براساس1آزمونt1 مستقل1نشان1می1دهد.1براساس1این1آزمون،1
افراد1مبتال1به1درد1مچ1دست1 میانگین1معدل1آخرین11ترم1در1
کمتر1از1افراد1بدون1درد1مچ1دست1بودP=0/008(1(.1میانگین1
یکدیگر1 با1 معناداری1 تفاوت1 افراد،1 از1 گروه1 دو1 این1 در1 سنی1

.)P=0/۷20(1نداشت
برای1بررسی1تأثیر1اعتیاد1به1اینترنت1و1بازی1های1آنالین1بر1
درد1مچ1دست،1میانگین1نمره1در1هرکدام1از1این1حیطه1ها1در1
افراد1مبتال1به1مچ1دست1و1عدم1ابتال1به1مچ1دست1با1یکدیگر1
مستقل،1  t آزمون1 براساس1 مقایسه1شدند1)جدول1شمارة31(.1
میانگین1نمرة1اعتیاد1به1اینترنتP>0/001(1(1و1میانگین1نمرة1
اعتیاد1به1بازی1آنالینP>0/001(1(1بین1افراد1مبتال1به1درد1مچ1

دست1بیشتر1از1افراد1سالم1بود.
حالت1 در1 که1 متغیرهایی1 از1 هرکدام1 تأثیر1 بررسی1 برای1

تعدیل1نشده1بر1درد1مچ1دست1مؤثر1بودند،1در1حالت1تعدیل1شده1
و۵1(.1 استفاده1شد1)جدول1شمارة141 از1رگرسیون1لجستیک1
و1 اینترنت1 به1 اعتیاد1 متغیرهای1 از1 هرکدام1 رده1بندی1 برای1
بازی1های1آنالین،1از1نمرة1میانة1رنج1نمرات1آنها1استفاده1شد.1
بیشتر1 یا1 1129 نمرة1 که1 افرادی1 داد1 نشان1 آزمون1 این1 نتایج1
11/۷4 دست1 مچ1 درد1 به1 ابتال1 برای1 شانسشان1 کنند،1 کسب1
از11291کسب1می1کنند1 پایین1تر1 نمرة1 که1 است1 افرادی1 برابر1
در1 که1 آخر1 ترم1 معدل1 و1 جنسیت1 متغیرهای1 1.)P=0/002(
حالت1تعدیل1نشده1معنادار1بودند،1در1حالت1تعدیل1شده1معنادار1
نبودند1)جدول1شمارة41(.1افرادی1که1در1بازی1های1آنالین1نمرة1
1۵4یا1بیشتر1کسب1کرده1بودند،1شانسشان1برای1ابتال1به1مچ1درد1
11/4۵برابر1افرادی1بود1که1نمرة1کمتر1از1۵41کسب1کرده1بودند1
به1مچ1درد1 ابتال1 برای1 زنان1 این1مدل1شانس1 )P=0/031(.1در1

10/۷0برابر1مردان1بودP=0/041(1(1)1جدول1شمارة۵1(.
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جدول شمارۀ 2. میانگین سنی و معدل آخرین  ترم افراد بررسی شده در پژوهش را براساس 
افراد سالم و مبتال به مچ درد

معناداریآماره1آزمونمیانگین1)انحراف1استاندارد(تعداددرد1مچ1دستمتغیر

سن
0/3۶0/۷20)0/19(44۵22/1۶1خیر

)0/24(22022/0۵1بله

معدل1آخرین11ترم
2/۶۷0/008)0/0۷(44۵1۶/1۶1خیر

)0/10(2201۵/831بله

جدول 3. میانگین نمرۀ اعتیاد به شبکه های اجتماعی و بازی های آنالین براساس افراد سالم و مبتال به مچ درد

معناداریآماره1آزمونمیانگین1)انحراف1استاندارد(تعداددرد1مچ1دستمتغیر

اعتیاد1به1شبکه1های1
اجتماعی

0/001<4/30)1/34(44۵118/2۶1خیر

)1/92(220128/321بله

اعتیاد1به1بازی1آنالین
0/001<3/81)0/۷0(44۵4۶/141خیر

)1/03(220۵0/821بله

جدول شمارۀ 4. بررسی اثر اعتیاد به شبکه های اجتماعی با تعدیل اثر جنسیت و معدل آخرین  ترم

ردهمتغیر
OR

معناداری)فاصلة1اطمینان9۵1درصد(

جنسیت
10/0۷2مرد

)1/03-0/۵1(0/۷31زن

اعتیاد1به1شبکه1های1اجتماعی
>12910/002

<=1291/۷41)1/24-2/4۵(

0/244)1/0۵-0/83(0/931معدل1آخرین1ترم

جدول شمارۀ 5. بررسی اثر اعتیاد به بازی آنالین با تعدیل اثر جنسیت و معدل آخرین  ترم

ردهمتغیر
OR

)فاصلة1اطمینان9۵1درصد(
معناداری

جنسیت
10/041مرد

)0/99-0/49(0/۷01زن

اعتیاد1به1بازی1آنالین
>۵410/031

<=۵41/4۵1)1/04-2/04(

0/1۵۷)1/03-0/82(0/921معدل1آخرین11ترم
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بحث و نتیجه گیری
به1 اعتیاد1 تأثیر1 تعیین1 حاضر،1 مطالعة1 انجام1 از1 هدف1
در1 درد1 بر1 آنالین1 بازی1های1 و1 مجازی1 اجتماعی1 شبکه1های1
ناحیة1مچ1دست1در1دانشجویان1بود.1نتایج1به1دست1آمده1نشان1
بازی1های1 و1 اجتماعی1 شبکه1های1 به1 اعتیاد1 شیوع1 که1 داد1
آنالین1نزدیک1به421درصد1است.1برخالف1مطالعة1حاضر1که1
اینترنتی1 بازی1های1 به1 اعتیاد1 باالی1 نسبتا1 نشان1دهندة1شیوع1
و1همکاران1  Van Rooij مطالعة  است،1 دانشجویان1 در1 آنالین1
هلند1 عمومی1کشور1 در1جمعیت1 اعتیاد1 که1شیوع1 داد1 نشان1
چشمگیر1 اختالف1 این1 دلیل1 بتوان1 شاید1 که1 است1 3درصد1
دانست1 پژوهش1ها1 در1 مطالعه1شده1 جمعیت1 در1 تفاوت1 را1
در1حدود1 نیز1شیوع1 و1همکاران1  Grüsser مطالعة1 در1 1.]34[
این1 ]35[1که1 این1پدیده1گزارش1شده1است1 برای1 11درصد1
با1نتایج1مطالعة1حاضر1است.1 نیز1حاکی1از1اختالف1چشمگیر1
این1اختالف1جالب1توجه1بین1نتایج1این1مطالعه1و1اکثر1مطالعات1
به1 اعتیاد1 بحث1 در1 توسعه1یافته1 کشورهای1 در1 انجام1پذیرفته1
1.]36[ است  شده1 دیده1 هم1 مجازی1 اجتماعی1 شبکه1های1
فرهنگ1سازی1 میزان1 در1 را1 اختالف1ها1 این1 دلیل1 بتوان1 شاید1
و1آموزش1های1انجام1گرفته1در1خصوص1مباحث1نوظهور1مانند1
اعتیاد1به1اینترنت1در1جمعیت1عمومی1به1طور1کلی1و1جمعیت1
دانشجویی1به1طور1اختصاصی1دانست.1از1نتایج1مهم1مطالعة1حاضر1
می1توان1به1ارتباط1بین1اعتیاد1به1شبکه1های1اجتماعی1مجازی1
و1اختالل1اسکلتی1ـ1عضالنی1در1ناحیة1مچ1دست1اشاره1کرد.1
نتایج1مطالعة Al-Dubai و1همکاران1در1تضاد1با1نتایج1مطالعة1
حاضر1نشان1داد1که1بین1اعتیاد1به1شبکة1اجتماعی1فیسبوک1و1
اختالل1اسکلتی1ـ1عضالنی1در1ناحیة1مچ،1ارتباط1معنادار1وجود1
از1نواحی1سیستم1 ارتباط1معنادار1در1بعضی1دیگر1 ندارد.1ولی1
اسکلتی1ـ1عضالنی1مشاهده1شده1بود1]37[.1شاید1بتوان1دلیل1
این1اختالف1را1نوع1مطالعه1شبکه1های1اجتماعی1مجازی1بین1
مطالعة1حاضر1و1آن1مطالعه1دانست.1از1جمله1مطالعات1موافق1
با1نتایج1مطلعة1حاضر1می1توان1به1مطالعةAsante1 و1همکاران1
اشاره1کرد1که1در1آن1مطالعه،1نسبت1شانس11/۶۶1برای1ارتباط1
بین1اعتیاد1به1شبکة1اجتماعی1و1درد1در1ناحیة1مچ1اشاره1شده1
بود1]38[.1نتایج1مطالعة1Deogade1و1همکاران1را1نیز1می1توان1
هم1راستا1با1نتایج1مطالعة1حاضر1دانست ]39[.1در1این1مطالعه1
ـ1عضالنی1 اسکلتی1 آسیب1 و1 آنالین1 بازی1های1 به1 اعتیاد1 بین1
در1ناحیة1مچ1دست1ارتباط1معناداری1وجود1داشت.1مشابه1این1
نتایج، 1Parkو1همکاران1به1این1نتیجه1رسیدند1که1بین1اعتیاد1
ناحیة1مچ1و1همچنین1ریسک1 و1درد1در1 آنالین1 بازی1های1 به1
دارد1 وجود1 معناداری1 ارتباط1 کارپال1 تونل1 سندروم1 به1 ابتال1
تأیید1 را1 حاضر1 مطالعة1 نتایج1 نیز1 همکاران1 و1 1Choo 1.]28[
کرده1اند1]40[.1برای1تبیین1علت1اثرگذاری1اعتیاد1به1شبکه1های1
اجتماعی1مجازی1و1همچنین1انجام1بازی1های1آنالین1به1عنوان1
اختالالت1احتمالی1روان1شناختی1می1توان1چنین1اظهار1داشت1
از1 افراد1 بیش1ازحد1 استفادة1 طریق1 از1 اعتیاد1 این1 شاید1 که1
پوسچرهای1نامطلوب1بدنی1حین1استفاده1از1تلفن1های1همراه1و1
یا1کامپیوترهای1قابل1حمل1می1تواند1تأثیر1پوسچرهای1نامطلوب1
بر1ایجاد1اختالالت1در1ناحیة1مچ1دست1را1تشدید1کند1]16[.1
به1علت1 اعتیاد1 از1 مختلفی1 درجات1 دارای1 افراد1 که1 به1طوری1

استفادة1بیش1ازحد1از1دستگاه1های1الکترونیکی1در1وضعیت1های1
بدنی1مطلوب1از1ریسک1باالتری1در1آسیب1به1سیستم1اسکلتی1
حاضر،1 مطالعة1 نتایج1 دیگر1 از1 هستند.1 برخوردار1 عضالنی1 ـ1
بررسی1 در1 مردان1 و1 زنان1 بین1 معنادار1 اختالف1 به1 می1توان1
اثر1اعتیاد1به1شبکه1های1اجتماعی1بر1درد1در1ناحیة1مچ1دست1
نیز1در1مطالعة1خود1نشان1 1Weiserو1همکاران1 اشاره1داشت.1
داده1اند1که1بین1زنان1و1مردان1در1مبحث1اعتیاد1به1شبکه1های1
اجتماعی1اختالف1معنادار1وجود1دارد1که1این1نیز1به1نوبة1خود1
1.]41[ کند1 ایجاد1 دو1جنس1 در1 را1 متفاوتی1 تأثیرات1 می1تواند1
برخالف1نتایج1مطالعة1حاضر، Chih-Hung و1همکاران1نشان1
داده1اند1که1جنسیت1اختالف1معناداری1در1اعتیاد1به1بازی1های1
این1 که1 1]42[ می1کند1 ایجاد1 آن1 با1 مرتبط1 اثرات1 و1 آنالین1
اختالف1را1می1توان1در1تفاوت1بین1سن1افراد1شرکت1کننده1در1
این1مطالعه1و1مطالعة1فوق1دانست.1نتایج1مطالعة1حاضر1نشان1
ناحیة1مچ1 در1 دارای1درد1 افراد1 بین1 داد1که1سطح1تحصیالت1
دست1و1افراد1فاقد1این1اختالل،1اختالف1معناداری1ندارد.1این1
نتیجه1در1مطالعة Wijnhoven و1همکاران1تأیید1نشده1است؛1
از1 پس1 که1 داده1اند1 نشان1 خود1 مطالعة1 در1 آنها1 که1 به1طوری1
کنترل1اثر1سایر1مخدوش1کننده1ها،1تحصیالت1تأثیر1معناداری1
می1کند1 ایجاد1 مچ1 ناحیة1 در1 درد1 بروز1 احتمال1 افزایش1 در1
مطالعة1 نتایج1 تأیید1 با1 همکاران1 و1 1Picavet مطالعة1 1.]43[
درد1 بروز1 در1 معناداری1 تأثیر1 داد1که1تحصیالت1 نشان1 حاضر1
در1 جمله1 از1 عضالنی1 ـ1 اسکلتی1 سیستم1 مختلف1 نواحی1 در1
مچ1دست1ایجاد1نمی1کند1]44[.1از1دیگر1نتایج1مطالعة1حاضر1
می1توان1به1تأثیرنداشتن1سن1افراد1در1شانس1ابتال1به1درد1در1
ناحیة1مچ1دست1اشاره1کرد.1برخالف1نتایج1مطالعة1حاضر،1افراد1
شرکت1کننده1در1مطالعةDiFiori1 و1همکاران،1اثر1سن1بر1ایجاد1
گزارش1 معنادار1 را1 مچ1 ناحیة1 در1 ـ1عضالنی1 اسکلتی1 اختالل1
کرده1بودند1که1شاید1بتوان1دلیل1این1اختالف1را1تفاوت1بین1
و1آن1مطالعه1 واردشده1در1مطالعة1حاضر1 افراد1 آماری1 جامعة1
این1میان1مطالعة Subbarao و1همکاران1را1 دانست]45[.1در1
می1توان1مشابه1نتایج1مطالعة1حاضر1دانست.1این1پژوهشگران1
در1مطالعة1خود1عنوان1داشته1اند1که1سن1افراد1در1داشتن1و1یا1
نداشتن1درد1در1ناحیة1مچ1دست1تأثیر1معناداری1ندارد ]46[.

شیوع1 داد،1 نشان1 حاضر1 مطالعة1 نتایج1 که1 همان1طور1
آنالین1 بازی1های1 به1 اعتیاد1 و1 اجتماعی1 شبکه1های1 به1 اعتیاد1
انجام1 عدم1 صورت1 در1 که1 است1 زیاد1 نسبتا1 دانشجویان1 بین1
آسیب1های1 رخداد1 باعث1 می1تواند1 پدیده1 این1 الزم،1 تمهیدات1
مختلف1مانند1آسیب1به1سیستم1اسکلتی1ـ1عضالنی1و1از1جمله1
درد1در1ناحیة1مچ1دست1دانشجویان1شود.1به1نظر1می1رسد1ارائة1
خدمات1مشاوره1ای1دربارة1مسائل1جدید1اعتیاد1بین1دانشجویان1
برای1آسیب1دیدگان1 ارائة1خدمات1درمانی1مکمل1 و1همچنین1
این1اعتیادها،1باید1در1اولویت1مراکز1مشاوره1و1همچنین1مراکز1

درمانی1درون1و1بیرون1از1دانشگاه1ها1قرار1گیرد.
مهم1ترین1محدودیت1مطالعة1حاضر1را1می1توان1مقطعی1بودن1
دانشگاه1های1 از1 یکی1 دانشجویان1 میان1 فقط1 آن1 انجام1 و1 آن1
علوم1پزشکی1کشور1دانست1که1پیشنهاد1می1شود1برای1روشن1تر1
و1 مجازی1 اجتماعی1 شبکه1های1 به1 اعتیاد1 بین1 ارتباط1 شدن1
بازی1های1آنالین1از1انواع1دیگری1از1مطالعات1مانند1انواع1طولی1
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این1 است1 بهتر1 همچنین1 کرد.1 استفاده1 آینده1 مطالعات1 در1
دانشجویان1 با1 مقایسه1 در1 متفاوتی1 آماری1 جامعة1 در1 ارتباط1

نیز1مطالعه1شود.1
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