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 Identify the organizational culture of 
IRIB Center of GOLESTAN based on 
the Denison model

 The aim of this research is 
underestanding Organizational culture 
of IRIB Center of GOLESTAN as a 
one of the grand and creadible media 
institutions in the country. In this 
research Denison model has been used 
as a newest model for understanding of 
organizational culture. 

 The research method is survey and 
Denison standard questionnaire was 
used for this purpose. In this research, 
questionnaires were distributed 
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چکید���ه
امروزه اینترنت و فضای مجازی به عنوان یک فناوري فراگیر و اعتیاد  آور، تحرک 
و فعالیت بد  نی همه اقشار جامعه را تحت تاثیر خود   قرار د  اد  ه که زنگ خطری 
جد  ی را می تواند   برای سالمتی تمامی مرد  م به د  نبال د  اشته باشد  . با وجود   این 
هد  ف از انجام تحقیق حاضر بررسی رابطه بین اعتیاد   به اینترنت و فعالیت بد  نی 
د  انش آموزان پسر متوسطه د  ولتی شهر بابل است. جامعه آماری تحقیق حاضر 
را تمامي د  انش آموزان پسرمتوسطه د  ولتی شهر بابل د  ر سال 1395 تشکیل 
می د  هند   )2500 د  انش آموز( که با توجه به جد  ول کرجسی مورگان 340 نفر از 
آن ها به عنوان نمونه انتخاب شد  ه اند  . روش تحقیق نیز توصیفی تحلیلی از نوع 
پیمایشی و روش اجرا مید  انی بود  ه است. ابزار گرد  آوری اطالعات این تحقیق 
را پرسشنامه محقق ساخته است که موضوع و مولفه هاي تحقیق را شامل شد  ه 
است. براي سنجش پایایي پرسشنامه، میزان ضریب آلفای کرونباخ 91د  رصد   
توصیف  برای  توصیفی  آمار  از  آماری،  آزمون هاي  با  رابطه  د  ر  شد  .  گزارش 
با توجه به آزمون کالموگراف اسمیرنف  متغیر ها و د  ر بخش آمار استنباطی 
استفاد  ه   α=0/05 معناد  اری  سطح  د  ر  پیرسون  همبستگی  آزمون ضریب  از 
شد  ه است. تمامي مراحل آماری از نرم افزار SPSS ویرایش 21 محاسبه شد  . 
د  انش آموزان  بد  نی  فعالیت  و  اینترنت  به  اعتیاد    بین  د  اد    نشان  تحقیق  نتایج 
رابطه معکوس و معناد  اری وجود   د  ارد   )sig= 0/0001(. بنابراین توجه جد  ي و 
برنامه ریزی صحیح از سوی سازمان هاي ذي ربط مانند   آموزش وپرورش، اد  اره 

ورزش و جوانان را می طلبد   که متولي امر سالمت جوانان هستند  .

واژه�هاي�كلید��ی
اعتیاد   به اینترنت، فعالیت بد  نی، د  انش آموزان پسر، شهر بابل

Between all of 396 employees  , but 
391 questionnaires were completed 
and based on the research.

 The findings of the research showed 
that the status of the organizational 
culture of IRIB Center of GOLESTAN 
is suitable for “engagement in 
work”, “adaptability”, “adaptability” 
and “mission”, but the status of 
important indicators such as customer 
orientation or strategic orientation 
is not appropriate. The radar chart 
depicts the status of the organizational 
culture components of IRIB Center of 
GOLESTAN. According to Friedman’s 
test, “getting involved” has the highest 
rating and “mission” the lowest.
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د  ر سـپید  ه د  م هـزاره سـوم، شـاهد   تحــوالت 
شـگرف فنـاوري و تاثیرات فرهنگـي اجتمـاعي 
انقـالب  هسـتیم.  آن  از  ناشـي  حرفـه اي  و 
الكترونیک، انفجار اطالعاتـي و انقالب رایانه اي 
تفاوت هـاي کمــي و کیفي بسـیاري د  ر جهان 
نسـبت بـه د  و د  هـه  پیـش بـا خـود   به همـراه 
آورد  ه اسـت. اینترنت قبل از آن که د  ر د  سترس 
عمـوم قرار گیرد   )قبل از سـال 1990( بیشـتر 
به عنـوان وسـیله اي بـراي مكاتبـات محرمانـه 
بــراي د  سـتیابي به روابـط مطرح بود  . سـپس 
بـه  صـورت وسـیعي رشـد   کـرد   و تبـد  یل بـه 
وســیله اي ضــروري د  ر زند  گي ما شـد  . رشـد   
جمعیت اسـتفاد  ه کنند  ه از اینترنت اد  امــه د  ارد   
و ممكـن اسـت بـراي کـاربران و جامعه بحراني 
جـد  ي باشـد   )شـایق، آزاد  ، و بهرامـي، 1388(. 
امـروزه و د  ر عصـر حاضـر که عصر فنـاوري نام 
گرفتـه اسـت، فضاي سـایبري کـه عمد  ه ترین 
آن شـبكه جهانـي اینترنت اسـت، د  ر هر خانه 
و خانـواد  ه اي جایـگاه خود   را پیـد  ا کرد  ه و تاثیر 
چشـمگیري د  ر شـكل د  هي فرهنـگ، هویت و 
ارزش هـاي اجتماعـي بر جاي گذاشـته اسـت 
)فتحی آشتیانی و د  اسـتانی، 1388(. اعتیاد   به 
اینترنـت اصطالحـی اسـت کـه اولین بـار آن را 
یانگ )Young. 2010( معرفی کرد  ؛ اما تاکنون 
باوجـود   مطالعات گسـترد  ه د  ر سـال های اخیر، 
هنـوز د  ر بین روان شناسـان د  ر زمینه تعریف و 
اند  ازه گیـری ایـن اختـالل توافق حاصل نشـد  ه 
اسـت. به عالوه یـک نظریه جامع وجـود   ند  ارد   
کـه بتوانـد   تعییـن کنـد   چگونـه ایـن اختالل 
ارتبـاط  اجتماعـی  یـا  روانـی  بهد  اشـت  بـه 
پیـد  ا می کنـد   )احمـد  ی و همـكاران، 1391(. 
به طورکلـی اعتیـاد   بـه اینترنت به عنـوان نوعی 
اسـتفاد  ه از اینترنـت کـه می توانـد   مشـكالت 
روان شـناختی، اجتماعی، د  رسـی یا شـغلی د  ر 
زند  گـی فـرد   ایجاد   کنـد  ، تعریف می شـود  . این 
اختـالل به عنـوان نوعی اعتیاد   رفتـاری د  ر نظر 
گرفتـه می شـود   کـه فـرد   نـه بـه مـاد  ه مخد  ر، 
بلكـه بـه احساسـی معتـاد   مي شـود   کـه د  ر 
هنـگام اسـتفاد  ه از اینترنـت به د  سـت می آورد   
اینترنـت   .)1393 بهـزاد  ی راد  ،  و  )بهبـود  ی 

از سـال 1371 وارد   ایـران شـد   و از آن زمـان 
تاکنـون تعـد  اد   کاربران آن رشـد   چشـمگیري 
سـال  پایـان  د  ر  به طوري کـه  اسـت؛  د  اشـته 
1388 تعـد  اد   کاربـران اینترنـت د  ر ایـران را د  ر 
حـد  ود   10 تـا 20 میلیون نفر تخمیـن زد  ه اند  . 
د  ر د  هـه اخیـر میـزان اسـتفاد  ه از اینترنـت د  ر 
کشـور رشـد   بسـیاري د  اشـته اسـت و د  ر حال 
حاضـر ایـران از نظـر تعـد  اد   کاربـران اینترنـت 
د  ر بین کشـورهاي خاورمیانه رتبـه اول را د  ارد   
)فتحی آشـتیانی و د  اسـتانی، 1388(. اینترنت 
بـه خـود  ی خـود   ابـزار بی ضـرری اسـت، هـر 
چنـد   ارتباط بـا اینترنت بـه رشـد   مهارت های 
مختلـف یاد  گیری منجر می شـود  ، امـا د  ر کنار 
ایـن مهارت ها و مزایا بایـد   د  ر کمین خطرهای 
پنهـان آن نیـز بـود  ، د  رواقـع اسـتفاد  ه بیش از 
حـد   و ناد  رسـت از آن، خطر اعتیـاد   به اینترنت 
را بـه د  نبـال د  ارد   کـه جـزء اعتیاد  هـای رفتـار 
محـور طبقه بنـد  ی می شـود  . واژه معتـاد   برای 
کاربـران اینترنـت هم بـه کار گرفته می شـود  ؛ 
چراکـه نشـانه های اعتیـاد   بـه اینترنـت همان 
ویژگی هایـی را د  ارد   کـه د  ر اعتیـاد   بـه الـكل و 
سـیگار د  یـد  ه می شـود   )یانـگ، 2010(. اعتیاد   
بـه اینترنـت د  ر د  انش آمـوزان و د  انشـجویان با 
مشـكالتی از قبیـل کاهـش ارتباطـات میـان  
فرد  ی، عصبانیت، پرخاشـگری و هیجان همراه 
اسـت. همچنیـن اعتیـاد   بـه اینترنـت باعـث 
افزایـش افت تحصیلـی د  ر جوانـان و نوجوانان 
می شـود   )نازد  ار، صافد  ل و صوفـی، 1390(. د  ر 
جامعـه امـروز ما اسـتفاد  ه از فضـاي مجازي د  ر 
میان همه گروه هـاي اجتماعي اعم از زن، مرد  ، 
پیـر و جـوان، بـا سـواد   و بي سـواد   از جذابیـت 
خاصي برخورد  ار اسـت به گونه اي که اسـتفاد  ه 
از ایـن فنـاوري امـري اجتناب ناپذیـر شـد  ه و 
زند  گـي را بـراي کسـاني د  شـوار مي سـازد   کـه 
بـه آن خـو گرفته انـد   )عبد  الهیـان، 1384(. بـا 
تمامـي مزایـاي اینترنت و فضاي مجـازي باید   
گفـت د  ر بحـث فعالیت  بد  نـي و کیفیت زند  گي 
مـرد  م بخصوص نوجوانـان و جوانـان، اعتیاد   به 
اینترنـت بـا کاهـش تحـّرک و بـه نوبـه خـود   
کاهـش سـالمت جسـمي و روحـي د  ر ارتباط 
بـود  ه و کیفیـت زند  گي این قشـر مهـم جامعه 

را متزلـزل کـرد  ه اسـت ولي بـا وجود   ایـن، اگر 
فرهنـگ ورزش د  ر جامعـه کنونـی به خوبـی 
جملـه  از  مـرد  م  عمـوم  و  شـود    شناسـاند  ه 
به عنـوان  را  آن  د  انشـجویان  و  د  انش آمـوزان 
پد  یـد  ه سـالمتی و تند  رسـتی بپذیرنـد   و بـه 
انجـام آن عـاد  ت کننـد   و بـا تنظیـم و اجـرای 
برنامه های مناسـب ورزشـی و تفریحی، گذران 
اوقـات فراغـت مفیـد   و سـود  مند  انه ای خواهند   
د  اشـت کـه از فشـار زند  گی ماشـینی کاسـته، 
سـالمت و شـاد  ابی آن هـا را فراهـم مي کنـد   

)یمینی فیـروز، 1391(.
 

مفهوم شناسي
 اعتیـاد   بـه اینترنـت: اصطـالح »اعتیـاد   
بـه  رفتـاري  وابسـتگي  نوعـي  اینترنـت«  بـه 
اینترنت را نشــان مـي د  هــد   و بـا ویژگي هایي 
ماننـد   افسـرد  گي، د  رونگرایي، خجالتـي  بود  ن، 
کم حوصله بــود  ن و تنهـایي، احسـاس تـرس، 
اضطـراب، بیـش فعالـي، اضطـراب اجتماعـي 
تعییـن مي شـود   )تمنایي فـر، صد  یقـي ارفعـي 
و گنــد  مي، 1389(. اعتیـاد   بـه اینترنـت بـه 
معنـاي بهره گیـري مفـرط از فنـاوري اینترنت 
است کـه منجــر بـه آسـیب هـاي اجتمـاعي، 
روان شـناختي و شـغلي مي شـود  . اعتیـاد   بـه 
مشـكالت  از  وسـیعي  گسـتره  بـه  اینترنـت 
رفتاري و کنتــرل انگیــزه استفاد  ه از اینترنت 
و  پورگتابـي  حبیـب  )معید  فـر،  د  ارد    اشـاره 

.)1384 گنجـي، 
فعالیت ورزشي: فعالیت ورزشي زیرمجموعه اي 
از فعالیـت بد  نـي اسـت. د  رواقـع ورزش یـک 
فعالیت بــد  ني طراحي شـد  ه و د  اراي سـاختار 
اسـت که قابلیـت تكـرار د  ارد   و از نظر بهبــود   
سـود  مند    جســماني  آمــاد  گي  حفــظ  یــا 
اسـت، بنابرایـن همـه برنامه هـاي بد  ن سـازي 
و بسیاري از فعالیـت هــا و تمرینــات ورزشـي 
بـه عنــوان ورزش شـناخته مي شـود   )نجاتي و 

عشـایري، 1387(. 
سالمت جسـماني: د  رک و توصیف فرد   د  رمورد   
وضعیت خــود   از نظــر احســاس توانـایي د  ر 
انجــام امــور روزانه، تحرک، خـواب و ظرفیت 
کاري، د  رد  ، وابسـتگي د  ارویـي، د  اشـتن انـرژي 

)یمیني فیـروز، 1391(.
توصیـف  و  روانـي: د  رک  و   سـالمت روحـي 
لـذت  و  معني د  اربـود  ن  از ظاهـر خـود  ،  فـرد   
از زند  گـي، رضایـت از خـود  ، میـزان تمرکـز و 
حافظـه و حاالتـي ماننـد   افسـرد  گي و ناامید  ي 

)یمینـي فیـروز، 1391(.
 اعتیـاد   بـه اینترنـت بي ترد  یـد   هـر پیشـرفت 
جد  یـد  ي، د  ر کنـار مزایایـي کـه د  ارد  ، مي تواند   
مشـكالتي هـم بـه همـراه د  اشــته باشـد   کـه 
اینترنـت و کشـور ما نیـز از این قاعد  ه مسـتثنا 
از مهم تریـن مشـكالتي کـه  نیسـتند  . یكـي 
اینترنـت بــا خود   بـه همراه د  اشـته اعتیـاد   به 
اسـتفاد  ه از آن اسـت )بروکمن، 2001(. اعتیاد   
بـه اینترنـت یا اسـتفاد  ه بیـش از حـد  ، از د  یگر 
آسـیب هاي فـرد  ي و تـا حـد  ود  ي اجتماعـي 
اینترنـت اسـت. گــاهي از ایــن بیمــاري بـا 
عنـوان »اعتیـاد   مجـازي« و مشـهورتر از آن با 
عنـوان »اختـالل اعتیاد   بـه اینترنت« نـام برد  ه 
مي شـود  . اختـالل اعتیـاد   بـه اینترنـت یـک 
پد  یـد  ه بیـن رشـته اي اسـت و علوم مختلــف 
پزشـكي، رایانــه اي، جامعـه شناسـي، حقـوق، 
اخـالق، روان شناسـي و علـوم ورزشـي هر یک 
از زوایـاي مختلـف ایـن پد  ید  ه را مورد   بررسـي 
قرار د  اد  ه اند   )علویـان و همكاران، 1389(. ایوان 
گلد  بـرگ، روانپزشــكي از د  انشــگاه کلمبیــا، 
اولــین بــار اخــتالل اعتیـاد   بــه اینترنـت را 
د  ر جـوالي 1995 مطـرح کـرد  . واژه اعتیـاد   به 
اینترنــت را ابـد  اع و معیارهـاي تشخیصـي آن 
را ثبــت کــرد  . اعتیاد   به اینترنت یا وابسـتگي 
رفتـاري بـه اینترنـت صرفنظـر از این کـه آن 
را یـک بیمـاري یـا آسـیب روانـي یـا معضـل 
مزمـن،  اسـت  پد  یـد  ه اي  بد  انیـم  اجتماعـي 
فراگیر و عود  کنند  ه کــه بــا صــد  مات جـد  ي 
و  اجتماعـي  خانواد  گـي،  مالـي،  جســماني، 
روانـي همـراه اسـت. به طورکلـي ایـن اختالل 
را مي تــوان بـه عنــوان »نــوعي اسـتفاد  ه از 
اینترنـت کـه مي توانـد   مشـكالت مرتبـط بـا 
سـالمتي، روان شـناختي، اجتماعي، د  رسـي یا 
شــغلي د  ر زند  گـي فـرد   ایجاد   کند  « تعریــف 
کــرد  . رایـج تــرین اصــطالح »اعتیــاد   بــه 
اینترنــت« اسـت کـه نـوعي وابستگي رفتاري 
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بـه اینترنـت ایجـاد   مي کنـد   و بـا ویژگي هاي 
زیـر تعیین مي شـود  : هزینـه روزافزون بــراي 
اینترنـت و موضوع هاي مربوط بـه آن، کاهش 
تحــرک و فعالیـت بـد  ني و خطـرات مربـوط 
بــه آن شــامل بیماري هاي جسـمي و رواني 
ناشـي از آن، احسـاس هیجانـي ناخوشـایند   
ماننـد   )اضطـراب و افســرد  گي( د  ر زماني کـه 
فرد   د  ر تماس با اینترنت نیسـت )شـایق، آزاد  ، 

و بهرامـي، 1388(. 
د  یویس)Davis. 2001( وابسـتگي به اینترنت 
را بـا د  و د  سـته از عالئـم و نشـانه ها مشـخص 

مي کنـد  :
 الـف: نشـانه هاي رفتاري: مشـكالت د  رسـي، 
شـغلي یـا بیـن فـرد  ي؛ کناره گیـري و غفلت 
از د  وسـتان، خانـواد  ه، شـغل، یـا مسـئولیت 
د  ر  حرکتـي  روانـي  بي قـراري  شـخصي؛ 
صورت کــاهش یـا متوقـف کــرد  ن اسـتفاد  ه 
از اینترنـت؛ خسـتگي بیـش از انـد  ازه؛ تغییـر 
وقــت  منظـور صــرف  بـه  زند  گـي  سـبک 
بـیشتــر بــراي اســتفاد  ه از اینترنت؛ کاهش 
عمومـي و د  رخـور مالحظه فعالیت جسـمي؛ 
محرومیــت و تغییــر د  ر الگــوي خــواب بـا 
هـد  ف اختصـاص وقـت بیشـتر بـراي کار بـا 
اینترنـت؛ د  روغ گفتـن به خانواد  ه، د  وسـتان و 
د  رمانگـر بـه منظـور پنهان کرد  ن مـد  ت زمان 
اسـتفاد  ه از اینترنـت؛ ماند  ن د  ر فضاي اینترنت 
بــیش از زمـان مـورد   نظــر؛ اشـتغال فكري 
د  ر خصـوص اینترنـت د  ر زمان قطـع تماس و 

تـرک فضـاي مجـازی. 
ب: نشـانه هاي شـناختي غیرسازشـي: د  اشتن 
کاهـش  اینترنـت،  د  ربـاره  وسواسـي  افـكار 
فعالیت هاي لذت بخش و سـرگرمي هاي قبلي 
به منظـور اسـتفاد  ه از اینترنـت، کناره گیري از 
د  وستان قــد  یمي و تــرجیح د  اد  ن د  وســتان 
اینترنتي، د  روغگویي، نگراني و اشـتغال ذهني 
بـه علـت ناتوانـي د  ر متوقف کرد  ن اسـتفاد  ه از 
اینترنـت. افـراد   وابسـته بـه اینترنـت ترجیـح 
مي د  هنـد   زماني کـه رایانـه د  ر حـال بارگذاري 
د  اد  ه هاسـت به د  ستشـویي بروند  . د  ائمـا از د  رد   
مچ د  سـت شـكایت مي کنند  . هنگام اشـتغال 
بـه اینترنـت جلـوي رایانـه غـذا مي خورنـد  . 

هــر جــا باشـند   سـریع خـود   را بـه منـزل 
مي رسانند   تا بــه ایمیل خـود   سـر بزننـد  . د  ر 
محـیط هــاي زنـد  گي واقعــي از اصطالحات 
و نشـانه هاي گفت وگـوي اینترنتـي اسـتفاد  ه 
مي کنند  . همه د  وستان آن هــا نشــاني ایمیل 
د  ارنــد  . بــا د  وسـتان اینترنتي رابطـه عاطفي 
و  بـه گـرد  ش  بـا آن هـا  و  برقـرار مي کننـد   
تفریـح مي رونـد   و پیام هاي عــاطفي رد  وبد  ل 
مي کننـد  . حد  اقل نشـاني اینترنتـي را از حفظ 
د  ارند   و به ســرعت مـي تواننـد   آن هـا را بیـان 
کننــد  . اصطـالح گفت وگـوي اینترنتـي را به 
خوبـي مي د  اننـد   و آن را د  ر مكالمـات روزمـره 
بـه کار مي برند  . تــرجیح مي د  هند   با د  وسـتان 
اینترنتـي  گفت وگـوي  همسرشـان  حتـي  و 
کننـد   تـا بـا آن هـا به طـور مسـتقیم صحبت 
کننـد  . وقتـي رایانـه را روشـن مي کننـد  ، از 
د  یگـران مي خواهند   که سـاکت باشـند  . وقتي 
اتصال به اینترنــت را قطــع مي کنند  ، د  رست 
مثل فرد  ي که د  ر زنــد  گي عشــقي شكسـت 
خــورد  ه اســت، احســاس خــأ مـي کننـد   

)حسـیني بهشـتیان، 1390(.
روزآمد  تریـن تحقیق هایی کـه د  ر حوزه اعتیاد   
بـه اینترنـت انجام شـد  ه نیز نشـان از خطرات 
ناشـی از اعتیـاد   به اینترنت بود  ه اسـت. پیرزاد   
)1390( د  ر تحقیـق خـود   بـا عنـوان ارتبـاط 
سـالمت عمومی بـا اینترنـت د  ر د  انشـجویان 
د  انشـگاه علوم پزشـكی اصفهان به این نتیجه 
د  سـت یافـت که بین افـراد   معتاد   بـه اینترنت 
اضطـراب،  جسـماني،  سـالمت  زمینـه  د  ر 
افسـرد  گي و اختالل د  ر کارکرد  هاي اجتماعي 
بـا افـراد   سـالم اختـالف معنـي د  اري وجـود   
د  ارد  ، به طـوري کـه میانگین نمـره اختالل د  ر 
کارکرد  هـاي اجتماعـي، اضطراب، افسـرد  گي 
د  ر افـراد   معتـاد   بـه اینترنـت بیشـتر اسـت. 
جعفـری و فاتحـی زاد  ه )1390( د  ر تحقیـق 
خـود   بـه پیش بینـی اعتیـاد   بـه اینترنـت بـر 
پایه هـوش هیجانی د  ر د  انشـجویان د  انشـگاه 
اصفهـان بـه ایـن نتیجـه د  سـت یافتنـد   کـه 
بیـن اعتیـاد   بـه اینترنـت و هـوش هیجانـی 
رابطـه منفـی و معنـاد  اری وجـود   د  ارد  . بحری 
و همـكاران )1390( د  ر پژوهشـی به بررسـی 

وضعیـت اعتیـاد   بـه اینترنـت و ارتبـاط آن با 
سـالمت عمومـی د  انشـجویان د  انشـگاه علوم 
پزشـكی گناباد   پرد  اخـت. براسـاس یافته های 
و  اینترنـت  بـه  اعتیـاد    بیـن  تحقیـق،  ایـن 
سـالمت عمومی د  انشـجویان ارتبـاط معناد  ار 
و معكوسـی وجـود   د  ارد  ؛ بـه عبارتـی وضعیت 
افـراد  ی کـه اعتیـاد   بـه اینترنـت د  اشـتند   د  ر 
بُعـد   سـالمت عمومی نیـز نامطلوب تـر بود  ند  . 
زربخـش بحـری، راشـد  ی و خاد  مـی )1391( 
د  ر تحقیـق با عنوان احسـاس تنهایی و اعتیاد   
بـه اینترنـت د  ر د  انشـجویان بـه ایـن نتیجـه 
د  سـت یافتنـد   کـه بیـن د  و متغیـر احسـاس 
تنهایـی و اعتیـاد   بـه اینترنـت رابطـه مثبـت 
و معنـاد  اری وجـود   د  ارد  . توکلـی، جمهـوری 
و فرحـی  )1393( د  ر پژوهشـی بـه رابطـه 
ارزیابـی  از  تـرس  و  د  لبسـتگی  سـبک های 
منفـی بـا اعتیاد   بـه اینترنـت د  ر د  انشـجویان 
پرد  اختنـد  . یافته هـای تحقیـق نشـان د  اد   که 
بیـن سـبک های د  لبسـتگی ناایمـن اجتنابی، 
ناایمـن اضطرابـی و تـرس از ارزیابـی منفـی 
بـا اعتیاد   بـه اینترنـت رابطه معنـاد  اری وجود   
د  ارد  .  سـیف اهلل زاد  ه )1393( د  ر پژوهـش خود   
بـا عنـوان رابطـه اعتیـاد   بـه اینترنـت بـا افت 
تحصیلی و رفتار پرخطر د  انش آموزان پسـر به 
ایـن نتیجه د  سـت یافـت که رابطـه معناد  اری 
بیـن هـر یـک از متغیرهـای افـت تحصیلـی، 
مصـرف مواد  مخـد  ر، انحرافات جنسـی و رفتار 
پرخاشـگرانه بـا اعتیاد   به اینترنت وجـود   د  ارد  . 
بخشـایش )1393( بـه بررسـی عوامل مرتبط 
بـا اعتیـاد   بـه اینترنـت د  ر میـان د  انشـجویان 
د  ختـر سـاکن د  ر خوابگاه هـای د  انشـگاه یـزد   
بیـن  کـه  د  اد    نشـان  آن  نتایـج  و  پرد  اخـت 
ویژگی هـای شـخصیتی و اعتیـاد   بـه اینترنت 
رابطـه معنـاد  اری وجود   د  ارد  . رسـتگار، سـیف 
و طالبـی )1393( د  ر تحقیـق خـود   بـا عنوان 
اعتیـاد   بـه اینترنـت، صمیمیـت اجتماعـی و 
نتیجـه  ایـن  بـه  د  انشـجویان  د  ر  شـاد  کامی 
د  سـت یافت که میزان شـاد  کامی و صمیمیت 
از  شـد  ید    اینترنـت  بـه  اعتیـاد    بـا  کاربـران 
کاربرانـی کـه اعتیاد   بـه اینترنت کمـی د  ارند   
همـكاران  و  فالحـی  اسـت.  پاییـن  خیلـی 

)1394( د  ر تحقیـق خـود   بـا عنـوان تبییـن 
د  الیـل اعتیـاد   بـه اینترنـت د  ر د  انشـجویان 
د  انشـگاه های شـهر سـنند  ج در مطالعـه ای با 
رویكـرد   تحلیـل محتوا بـه این نتیجه د  سـت 
یافـت که مهم تریـن د  الیل اعتیـاد   به اینترنت 
شـرکت کنند  گان، بیـكاری، کمبود   سـرگرمی 
و تفریـح بـرای جوانـان اعـالم شـد  . گونـاکا 
د  ر   )2013 .Gunuca & Dogana( د  وگانـا  و 
مطالعـه ای بـا عنـوان رابطـه میـان اعتیـاد   به 
فعالیت هـای  ترکیـه ای،  نوجوانـان  اینترنـت 
خانواد  گـی و حمایـت اجتماعی شـان، یافتنـد   
نوجوانـان کـه  فعالیت هـای  از  کـه شـماری 
بـا ماد  رشـان انجـام می گرفـت )نـگاه کـرد  ن 
غذایـی،  وعد  ه هـای  خـورد  ن  تلویزیـون، 
چت کـرد  ن، خرید  کـرد  ن و صرف کـرد  ن وقـت 
خارج(، سـطح حمایت اجتماعی متصورشـان 
 Joseph( افزایـش می یابد  . جوزف و همـكاران
et al.. 2014( د  ر پژوهـش خـود   بـه بررسـی 
مد  اخـالت فعالیـت بد  نـی مبتنی بـر اینترنت 
د  ر بزرگسـاالن پرد  اختنـد   کـه نتایـج نشـان 
د  اد   اینترنـت عامـل مهمـی د  ر کاهش فعالیت 
بد  نـی ایـن افـراد   بـود  ه و به عنوان یـک متغیر 
مد  اخله گر شـناخته شـد  ه بود  . زاک و لیزیتزیا 
)Zach & Lissitsa. 2014( د  ر تحقیـق خـود   
بـا عنوان اسـتفاد  ه از اینترنـت و فعالیت بد  نی 
اوقـات فراغـت بـه ایـن نتیجـه د  سـت یافتند   
کـه بیشـتر افـراد   د  ر اوقـات فراغـت خویـش 
د  رگیـر کار بـا اینترنت بـود  ه و از فعالیت بد  نی 
و تحـرک جسـمانی د  وری می کننـد  . پارک و 
همـكاران )Park et al.. 2016( د  ر پژوهشـی 
بـا عنوان تاثیر مشـارکت ورزشـی روی اعتیاد   
بـه اینترنـت به واسـطه بـا خـود   کنتـرل یـک 
مـورد   از نوجوانـان کره ـای، نشـان د  اد  نـد   که 
اعتیـاد   به اینترنت میان نوجوانان یک مسـئله 
بسـیار مهـم اجتماعـی شـد  ه اسـت. بنابراین 
تاثیـر و نیـاز بـرای ورزش و فعالیـت بد  نـی د  ر 
برنامه هـای اعتیـاد   بـه اینترنـت و همچنیـن 
می كنـد  .  پیشـنهاد    را  اعتیاد  هـا  د  یگـر  بـرای 
 ..Alamgir Khan et al( المگیرخـان و همكاران
2017( د  ر پژوهشـی با عنوان تاثیر جنسـیت 
و فعالیـت بد  نـی روی اعتیـاد   بـه اینترنـت د  ر 
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د  انشـجویان پزشـكی، نشـان د  اد  نـد   که متغیر 
اعتیـاد   بـه اینترنـت ربطی به جنسـیت ند  ارد  ، 
زیـرا آن برعكس با فعالیت بد  نـی ارتباط د  ارد  . 
جوانـان و نوجوانـان مـا آیند  ه سـازان جامعه و 
مسـئوالن فـرد  ای جامعـه ورزشـی هسـتند  . 
آیند  ه اجتماعی، اقتصاد  ی، فرهنگی و سیاسی 
یـک جامعـه بسـتگی بـه ظرفیـت جوانـان و 
نوجوانـان آن جامعـه د  ارد  ؛ بـه همـان انـد  ازه 
کـه جوانـان و نوجوانـان یک جامعـه، ظرفیت 
اجتماعـی، اقتصـاد  ی و فرهنگـی را فرا گرفته 
باشـند  ، بـه همـان پیمانـه توقـع یـک جامعه 
مرفـه، متكـی به خـود  ، تولید  گـر و توانـا را د  ر 
آیند  ه می توانیم د  اشـته باشـیم. سرمایه گذاری 
بـر نسـل جـوان، د  ر حقیقـت ظرفیت سـازی 
روی منابـع انسـانی اسـت. وجـود   ارتباط بین 
اعتیـاد   اینترنتـی و سـالمت عمومـی زنـگ 
خطـری اسـت که بسـیار حائز اهمیت اسـت. 
امـروزه د  انش آمـوزان و د  انشـجویان به عنـوان 
متخصصـان آیند  ه و ایفاگر نقش های اساسـی 
بـا گسـتره  اجتماعـی  ارتباطـات  د  ر شـبكه 
مواجهه انـد  .  روانـی  مشـكالت  از  وسـیعی 
سالمت و تند  رستی، موفقیت د  ر کار و د  اشتن 
روابط خشـنود  کنند  ه با همسـاالن، د  وستان و 
خانـواد  ه، همگـی از خصوصیات مهـم کارکرد   
انطباقـی هسـتند  . این کـه ایـن ویژگی هـا  تـا 
چـه انـد  ازه بـه وسـیله اسـتفاد  ه از اینترنت د  ر 
معـرض آسـیب قـرار می گیرند   و تا چـه اند  ازه 
از بیـن می روند  ، عمق آسیب شناسـی اینترنت 
را نشـان می د  هد   )سعید  ی و شـكیبا، 1384(. 
ورزش و فعالیـت بد  نی نقش بسـیار مهمی د  ر 
سـالمت عمومی مـرد  م از جملـه د  انش آموزان 
د  ارد   و یـک عنصـر حیاتی د  ر جوامـع امروزی 
اسـت و باعـث سـالمت جسـمانی، روانـی و 
افزایـش کیفیـت زند  گـی می شـود  . بنابراین با 
توجـه بـه نكته هـای گفته شـد  ه قصـد   د  اریم 
د  ر ایـن تحقیـق به بررسـي رابطه بیـن اعتیاد   
بـه اینترنـت بـا فعالیـت بد  نـي د  انش آمـوزان 
مـد  ارس پسـر متوسـطه د  ولتـي شـهر بابـل 
بپرد  ازیـم و بـا توجـه بـه یافته هـای تحقیـق، 

ارائـه کنیم. پیشـنهاد  هایی 

روش شناسی 
کاربـرد  ی،  هـد  ف  نظـر  از  حاضـر  تحقیـق 
نـوع  از  تحلیلـي  توصیفـی  ماهیـت  نظـر  از 
اطالعـات  گـرد  آوری  حیـث  از  و  پیمایشـي 
مید  انـی اسـت. جامعـه آماري تحقیـق حاضر 
را د  انش آمـوزان مـد  ارس پسـرانه فعـال مقطع 
متوسـطه شهرسـتان بابـل تشـكیل می د  هند   
کـه متشـكل از 2500 د  انش آمـوز پسـر بود  ه 
اسـت )سـایت آموزش وپـرورش بابـل(. تعد  اد   
نمونـه بـا اسـتفاد  ه از فرمـول کوکـران تعـد  اد   
333  بـرآورد   شـد  ه که برای اطمینان بیشـتر 
ایـن عد  د   بـه 340 پرسشـنامه افزایـش یافته 
اسـت. ابـزار گرد  آوری اطالعـات این تحقیق را 
پرسشـنامه محقق سـاخته اسـت که موضوع 
و مولفه هـاي مـورد   تحقیـق را شـامل شـد  ه 
اسـت. مقیاس نمره د  هي پرسشـنامه براساس 
مقیـاس لیكـرت د  ر طیـف پنج گانـه )بسـیار 
کـم، کـم، متوسـط، زیـاد  ، خیلي زیاد  ( اسـت. 
بنابرایـن نمـره یـک نشـانه حد  اقـل و نمـره 
پنـج پنـج بـه معنـاي حد  اکثـر تاثیرگـذاري 
اسـت. بـراي سـنجش پایایـي پرسشـنامه از 
روش محاسـبه آلفـاي کرونباخ اسـتفاد  ه شـد   
که میـزان ضریب آلفـای کرونبـاخ 91 د  رصد   
گـزارش شـد   کـه نشـان از باالبـود  ن اعتبـار 
ایـن پرسشـنامه د  ارد  . د  ر رابطه بـا آزمون هاي 
آمـاری مورد   اسـتفاد  ه، ابتد  ا با اسـتفاد  ه از آمار 
توصیفـی بـه توصیـف متغیر هـا د  ر جامعـه 
تحقیـق پرد  اختـه و د  ر بخش آمار اسـتنباطی 
بـا توجـه به آزمـون کالموگـراف اسـمیرنف از 
آزمون ضریب همبسـتگی پیرسـون د  ر سطح 
اسـت.  شـد  ه  اسـتفاد  ه   α=0/05 معنـاد  اری 
 SPSS نرم افـزار  بـا  آمـاری  مراحـل  تمامـي 

ویرایـش 21 محاسـبه شـد  .

یافته های تحقیق
نتایـج توصیفی تحقیق نشـان د  اد   از 340 نفر 
د  انش آمـوز مـورد   مطالعـه 332 نفـر )97/65 
د  رصـد  ( بـه اینترنـت د  سترسـی د  ارنـد   و فقط 
هشـت نفـر )2/35 د  رصـد  ( از آن هـا د  ر خانـه 
بـه اینترنـت د  سترسـی ند  اشـته اند  . همچنین 
از  د  رصـد     75 د  اد    نشـان  توصیفـی  نتایـج 

د  انش آمـوزان روزانـه یـک تـا چهـار سـاعت از اینترنت اسـتفاد  ه مي کننـد   و 23د  رصـد   آن ها کمتر 
از یـک سـاعت و د  و د  رصـد   از آن هـا بیشـتر از چهـار سـاعت با اینترنـت کار می کنند   )جـد  ول 1(.

جد  ول شماره 1. فراوانی زمان استفاد  ه روزانه از اینترنت پاسخ د  هند  گان به پرسشنامه

درصدپاسخبهفراوانیسوالفراوانیپاسخبههرسوالمدتاستفاده)روزانه(
32درصد79کمترازيکساعت
75درصد255يکتاچهارساعت
دودرصد6بیشترازچهارساعت

از لحاظ سـابقه د  سترسـی به اینترنت نیز بیشـتر پاسـخ د  هند  گان بین د  و تا چهار سـال د  سترسـی 
به اینترنت د  اشـته اند   )51 د  رصد  ( و کاربران کمتر از د  و سـال  با 32 د  رصد   و بیشـتر از چهار سـال  

بـا 17 د  رصـد   د  ر جایـگاه بعد  ی  قرار د  اشـته اند   )جد  ول 2(.

همچنیـن از لحـاظ عضویـت د  ر شـبكه های مجـازی نیـز نتایـج نشـان د  اد   کـه 33 د  رصـد   از 
د  انش آمـوزان د  ر شـبكه های مجـازی عضویـت ند  ارنـد   و 67 د  رصـد   د  ر شـبكه های مجـازی عضـو 

هستند  .

از لحـاظ فعالیـت بد  نـی د  انش آموزان نیز نتایج توصیفی تحقیق نشـان د  اد   34 د  رصد   کمتر از سـه 
مـاه، 26 د  رصـد   بیـن چهـار تا شـش ماه، 18د  رصد   بین هفـت تا 9 مـاه، 10 د  رصد   بیـن 10 تا 12 

مـاه و 12 د  رصـد   بیشـتر از 12 ماه بـه فعالیت بد  نـی می پرد  ازند  . 
نتایـج مـد  ت زمـان انجـام فعالیـت بد  نـی د  انش آمـوزان نیـز نشـان د  اد  ، 18 د  رصـد   کمتـر از 10 
د  قیقـه، 22 د  رصـد   بیـن 10 تـا 20 د  قیقـه، 27 د  رصـد   بین 20 تـا 30 د  قیقه، 10 د  رصـد   بین 30 
تـا 60 د  قیقـه و 23 د  رصـد   بـاالی 60 د  قیقـه د  ر هر جلسـه به فعالیـت بد  نـی و ورزش می پرد  ازند  . 

جد  ول شماره 2. فراوانی سابقه د  سترسی به اینترنت پاسخ د  هند  گان به پرسشنامه

درصدپاسخبهفراوانیسوالفراوانیپاسخبههرسوالسابقهدسترسیبهاينترنت
32درصد108کمترازدوسال
51درصد173دوتاچهارسال

17درصد59بیشترازچهارسال

جد  ول شماره 3.  فراوانی و د  رصد   فراوانی عضویت د  ر شبکه های مجازی پاسخ د  هند  گان به پرسشنامه

عضويتدرشبکههای
درصدپاسخبهفراوانیسوالفراوانیپاسخبههرسوالمجازی

33درصد112خیر
67درصد228بله
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همچنیـن از لحـاظ تعـد  اد   د  فعـات فعالیت هـای بد  نـی 25/5د  رصـد   کمتر از یک بـار د  ر مـاه، 26/6 
د  رصـد   چند  بـار د  ر مـاه، 23/4 د  رصـد   یـک تـا د  و بـار د  ر هفتـه، 15/8 د  رصـد   سـه تـا پنج د  فعه د  ر 

هفتـه و 8/7 د  رصـد   هـر روز هفتـه بـه فعالیـت بد  نـي مي پرد  ازند  .

جـد  ول 4. نتایـج توصیفـی متغیرهـای سـابقه، مـد  ت و تعـد  اد   د  فعـات فعالیـت بد  نـی د  انش آموزان 
متوسـطه شـهر بابل

بینچهارتاششکمترازسهماهمولفهيک
بیشتراز12ماه10تا12ماههفتتا9ماهماه

سابقه
درصدفراوانیدرصدفراوانیدرصدفراوانیدرصدفراوانیدرصدفراوانی

116348826611835104012

باالی60دقیقه30تا60دقیقه20تا30دقیقه10تا20دقیقهکمتراز10دقیقهمولفه2

مدتزمان

درصدفراوانیدرصدفراوانیدرصدفراوانیدرصدفراوانیدرصدفراوانی

62187522912734107823

کمترازيکبارمولفه3
سهتاپنجدفعهدر يکتادوباردرهفتهچندباردرماهدرماه

هرروزهفتههفته

تعداد
دفعات

درصدفراوانیدرصدفراوانیدرصدفراوانیدرصدفراوانیدرصدفراوانی

9427/58424/66920/46418/8298/7

د  ر بخـش آمـار اسـتنباطی یافته هـا حاکـی از آن بـود   که بیـن اعتیاد   بـه اینترنـت و فعالیت بد  نی 
د  انش آموزان پسـر متوسـطه شـهر بابل رابطه معكـوس و معناد  اری وجود   د  اشـته اسـت )0/0001 

p= ( )جـد  ول 5(.

جـد  ول 5. بررسـی رابطـه بیـن اعتیـاد   بـه اینترنـت و فعالیـت بد  نـی د  انش آموزان پسـر متوسـطه 
د  ولتـی شـهر بابل

فعالیتبدنیدانشآموزانآمارهمتغیر

اعتیادبهاينترنت
0/912-پیرسون

0/0001سطحمعناداری
339تعداد

بحث و نتیجه گیری
نگرانی هـای جهانـی د  ر زمینـه بیماری هـای 
غیـر واگیر ناشـی از فعالیـت بد  نی، کم تحرکی 
و چاقـی بـه سـرعت د  ر حـال افزایـش اسـت. 
فعالیـت بد  نـی منظـم باعث افزایش سـالمتی 
می شـود    مرگ ومیـر  علت هـای  کاهـش  و 
ماننـد   کاهـش  و منافـع سـالمتی بسـیاری 
خطـر بیماری هـای قلبـی و عروقـی، سـكته 
اسـتخوان،  پوکـی  د  یابـت،  کاهـش  مغـزی، 
افسـرد  گی و روابـط اجتماعـی را بـه د  نبـال 
د  ارد   )قـره، قلی پـور و آنـت، 1392(. اعتیـاد   
بـه اینترنـت نشـانه هایی د  ارد   کـه فـرد   معتاد   
را از بقیـه افـراد   جـد  ا می کنـد  . نشـانه هایی 
مانند   د  لبسـتگی ذهنـی به اینترنت، اسـتفاد  ه 
از اینترنـت بـه صورت فزایند  ه، عـد  م تحرک و 
فعالیـت بد  نی، تـالش تكـراری و ناموفق برای 
کاهش یا ترک اسـتفاد  ه بیش از حـد   از رایانه، 
احسـاس خسـتگی، بی قـراری، افسـرد  گی و 
عصبانیـت د  ر زمان هـای کاهـش اسـتفاد  ه از 
اینترنـت، از د  سـت د  اد  ن روابـط مهم شـغلی و 
تحصیلـی، د  روغ گفتـن بـه اعضای خانـواد  ه و 
... )سـیف اهلل زاد  ه، 1393(. از طرفـی فعالیـت 
بد  نـی، همـواره جـزو مكملـی از زند  گـی فـرد   
و خانـواد  ه اسـت و د  ر ارتباط هـاي خانواد  گـي 
و فعالیت هـاي اجتماعـي نقش بسـزایي د  ارد  . 
بـا فعالیت هـاي تفریحـي د  ر اوقـات فراغـت، 
همـه اعضای خانواد  ه به لذت و شـاد  ی د  سـت 
می یابنـد   و د  ر پی آن امنیت، آسـایش روانی و 
اجتماعـی، تامین بهد  اشـت و زند  گی سـالم به 
 عنوان یكی از د  سـتاورد  های مهم تربیت بد  نی 
و فعالیـت بد  نی فراهـم می شـود   )انوارالخوئی، 
1383(. ولـی بـا وجود   این خطـری که امروزه 
گریبانگیـر همـه اعضـای جامعـه مـا شـد  ه و 
می آیـد    حسـاب  بـه  بـزرگ  خطـری  زنـگ 
موضـوع اعتیـاد   بـه اینترنت اسـت کـه باعث 
کمتریـن تحـرک و فعالیـت بد  نـی شـد  ه و 
خواهـد   شـد  . از طرفـی د  انش آمـوزان به عنوان 
قشـر مهـم جامعه که باید   بـه تحصیل، ورزش 
و تهذیـب بپـرد  ازد   تـا به عنـوان آیند  ه سـازان 
کشـور آماد  ه مسـئولیت پذیری باشـند   د  رگیر 
اینترنـت و فضـای مجـازی شـد  ه و خـود   را 

د  ر آن غـرق کرد  ه انـد  . د  ر ایـن تحقیـق نیـز با 
توجـه بـه اهمیت موضـوع بـه بررسـی رابطه 
اینترنـت و فعالیـت بد  نـی  بیـن اعتیـاد   بـه 
د  انش آموزان پسـر متوسـطه د  ولتی شهر بابل 
پرد  اخته ایـم کـه نتیجـه تحقیق حاضر نشـان 
د  اد   کـه بیشـتر د  انش آمـوزان د  ر منـازل خـود   
بـه اینترنت د  سترسـي د  اشـته اند   )98 د  رصد  ( 
و روزانـه یـک تا چهار سـاعت نیـز از اینترنت 
اسـتفاد  ه مي کنند   )جـد  ول 1(. از طرفی نتایج 
نیـز  د  انش آمـوزان  بد  نـی  فعالیـت  توصیفـی 
نشـان د  اد   34 د  رصـد   از د  انش آمـوزان کمتر از 
سـه ماه سـابقه فعالیت بد  نی و ورزش د  اشـته 
سـابقه  د  انش آمـوزان  از  د  رصـد    فقـط 12  و 
باالتـر از یک سـال فعالیـت بد  نـی د  اشـته اند  . 
از لحـاظ تعـد  اد   د  فعـات بـه ورزش و فعالیـت 
بد  نـی نیـز نتایـج نشـان د  اد   کـه نزد  یـک بـه 
52 د  رصـد   از د  انش آمـوزان فقط یـک یا چند   
بـار د  ر مـاه بـه فعالیـت بد  نـی می پرد  ازنـد   و 
فقـط هشـت د  رصـد   اذعـان د  اشـته اند   که هر 
روز فعالیـت بد  نـی می کننـد   که بسـیار پایین 
اسـت )جد  ول 4(. د  سترسـی فزایند  ه انسان به 
فناوری هـای جد  یـد   ماننـد   اینترنـت و فضاي 
مجـازي، از یک سـو و عالقه منـد  ي به اینترنت 
کاهـش  د  یگـر،  از سـوی  فضـاي مجـازي  و 
تحـرک و فعالیت بد  نـي د  انش آمـوزان را د  ر پي 
خواهد   د  اشـت که د  رنتیجه سـالمت جسـمی 
مي سـازد  .  آسـیب پذیر  را  آن هـا  روحـی  و 
اسـتفاد  ه از اوقـات فراغـت بـا بهره منـد  ی از 
و  اینترنـت  جـاي  بـه  ورزشـی  فعالیت هـای 
سـالم،  تفریحـات  به عنـوان  مجـازي  فضـاي 
بخشـی از فرایند   تعاد  ل حیاتی و رضایتمند  ی 
د  ر زند  گـی نوجوانـان و جوانـان خواهـد   بـود  . 
براسـاس شـواهد   فـراوان، فعالیـت بد  نی یكی 
از مهم تریـن عوامل حفظ بهد  اشـت شـخصی 
و اجتماعـی اسـت و کسـانی کـه بی توجـه و 
می گذرنـد  ،  مسـئله  ایـن  کنـار  از  به راحتـی 
نیاموخته انـد    را  زند  گی کـرد  ن  هنـر  د  رواقـع 
)مشـرف جـواد  ی، 1380(. بنابرایـن از وظایف 
اصلـي  رکـن  به عنـوان  خانواد  ه هـا  مهـم 
زند  گـي ایـن اسـت کـه هنـر زند  گـي صحیح 
را بـه فرزنـد  ان خـود   بیاموزنـد  . نتایـج جد  ول 
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3 تحقیـق حاضـر همچنیـن نشـان د  اد   67 
د  رصـد   از د  انش آموزان د  ر شـبكه های مجازی 
عضویـت د  ارنـد   که زنگ خطری بـرای جامعه 
امیـد    کـه  د  انش آموزانـی  بـود  .  خواهـد    مـا 
آینـد  ه جامعه ما هسـتند   بـه جـای این که د  ر 
باشـگاه های ورزشـی عضویت د  اشـته باشـند   
و بـه فعالیـت بد  نـی و ورزش بپرد  ازنـد   تـا د  ر 
آینـد  ه شـاهد   افـراد  ی تحصیلكـرد  ه و سـالم 
و بـا نشـاط باشـیم د  ر شـبكه های مجـازی 
عضویـت د  ارنـد   و شـاهد   افـراد  ی بی تحـرک 
و ناسـالم خواهیـم بـود  ؛ چراکـه سـالمتی و 
نشـاط با تحـرک، فعالیت بد  نـی و ورزش گره 
خـورد  ه اسـت. بنابراین مسـئوالن امـر باید   به 
ایـن مسـئله مهـم بـا رویكـرد  ی علمـی نـگاه 
کننـد   و بـا تحولـی جـد  ی د  ر نظـام آموزش و 
پـرورش د  انش آمـوزان را بـه سـوی تحـرک 
و فعالیـت بد  نـی سـوق د  هنـد  . بـرای نمونـه 
می تـوان بـا برگـزاری کارگاه هـای آموزشـی 
بـرای د  انش آمـوزان و خانواد  ه هـا نقـاط مثبت 
و منفـی اینترنـت را گوشـزد   کـرد   تـا توجـه 
جد  ی تـری از سـوی خانواد  ه هـا بـه ایـن امـر 
انجـام گیـرد  . همچنیـن مسـابقات ورزشـی  
بیـن مـد  ارس نیـز بیشـتر مـورد   توجـه قـرار 
سـوی  از  بیشـتری  عالقه منـد  ی  تـا  گیـرد   
بخـش  د  ر  شـود  .  د  اد  ه  نشـان  د  انش آمـوزان 
آمار اسـتنباطی نیز نتایج ضریب همبسـتگی 
پیرسـون نشـان د  اد   بیـن اعتیـاد   بـه اینترنت 
بـا فعالیـت بد  نـي د  انش آمـوزان پسـر رابطـه 
معكـوس و معنـي د  اري وجـود   د  ارد  ، بـه ایـن 
معنـي کـه بـا افزایـش اعتیـاد  آوري اینترنـت 
از تحـرک و فعالیـت بد  ني کاسـته مي شـود   و 
نتیجـه آن کاهش سـالمت جسـمي و روحي 
ایـن  نتیجـه  آن هاسـت.  زند  گـي  کیفیـت  و 
تحقیـق بـا نتایـج تحقیـق خواجـه موگهـي 
 ،)1388( ناسـتي زایي   ،)1389( عالسـوند    و 
و  بحـري   ،)1389( همـكاران  و  علـوي 
همـكاران )1390(، پیرزاد   )1390(، جعفري و 
فاتحـي زاد  ه )1390(، زربخش بحری، راشـد  ی 
و  جمهـوری  توکلـی،   ،)1391( خاد  مـی  و 
 ،)1393( سـیف اهلل زاد  ه   ،)1393( فرخـی 
بخشـایش )1393(، رسـتگار، سـیف و طالبی 

)1393(، فالحـی و همـكاران )1394(، نازد  ار، 
صافـد  ل و صوفـی )1390(، یانـگ )1998(، 
کوبـي )2001(، کائـو و همـكاران )2007( ، 
گونـاکا و د  وگانـا )2013(، جـوزف و همكاران 
)2014(، زاک و لیزیتزیـا )2014(، پـارک و 
همـكاران )2016( و المگیرخـان و همـكاران 
)2017( همخوانـي د  اشـته اسـت. د  ر بیشـتر 
ایـن تحقیقـات، ارتبـاط اعتیـاد   بـا اینترنت با 
مولفه هـاي سـالمت عمومي چون افسـرد  گي، 
اضطـراب، فعالیت و تحرک، هـراس اجتماعي 
و فشـار روانـي مورد   سـنجش قـرار گرفته که 
همـه تحقیقات معنـاد  ار بـود  ن این ارتبـاط را 
مـورد   تایید   قرار د  اد  نـد  . ورزش و فعالیت بد  ني 
سـالمت  حفـظ  د  ر  تعیین کننـد  ه ای  نقـش 
جسـمی و روحـی انسـان ها د  ارد   و عـالوه بـر 
بلكـه  اسـت  بـد  ن  تربیت کننـد  ه  نه تنهـا  آن 
پـا بـه پـای پـرورش جسـم د  ر نحـوه تفكـر و 
اند  یشـید  ن منطقی، تصمیم گیـری، اعتماد   به 
نفـس، جسـارت و جرئـت، از خود   گذشـتگی، 
شـجاعت، تكوین شـخصیت و اجتماعی شد  ن 
موثـر اسـت )نورائـی، تند  نویـس و امیرتـاش، 
به عنـوان  بد  نـي  فعالیـت   و  ورزش   .)1387
فراغـت  اوقـات  گـذران  د  ر  مهـم  عامـل 
د  انش آموزان و د  انشـجویان، گسـتره وسـیعی 
بـروز  د  ر  مهمـی  بسـیار  نقـش  کـه  اسـت 
اسـتعد  اد  های د  رونـی آن هـا د  اشـته و ابـزاری 
برای نیل به سـالمت جسـمانی و روانی د  ارد   و 
د  رنتیجه بهبـود   کیفیت زند  گـی د  انش آموزان 
فیـروز،  )یمینـی  د  اشـت  پـی خواهـد    د  ر  را 
1391(. ورزش و فعالیـت بد  نی موجب تقویت 
خانـواد  ه، توسـعه روابـط د  وسـتانه و پـرورش 
د  انش آمـوزان  بیـن  د  ر  اجتماعـی  روحیـه 
مي شـود   و ایـن همـان هـد  ف واالي سـازمان 
بـزرگ  متولـي  بـه  عنـوان  آموزش وپـرورش 
خانواد  ه هاسـت.  کنـار  د  ر  فرزنـد  ان  آمـوزش 
بـا توجـه بـه نتایـج به  د  سـت آمـد  ه، بایـد   به 
یـک  به عنـوان  اینترنـت  بـه  اعتیـاد    پد  یـد  ه 
خطر و معضل سـالمتي که بیشـتر گریبانگیر 
نسـل جـوان و آیند  ه سـاز جامعـه اسـت توجه 
جـد  ي شـود   و سـازمان هاي ذي ربـط ماننـد   
آموزش وپـرورش، اد  اره ورزش و جوانـان کـه 

د  ر  هسـتند  ؛  جوانـان  سـالمت  امـر  متولـي 
پیشـبرد   این مهم برنامه ریـزي صحیح کنند   و 
از آن جـا که پیشـگیري بر د  رمان مقد  م اسـت 
و بـا توجـه به نتایـج تحقیقـات مختلف جاي 
آن د  ارد   بـه ایـن پد  یـد  ه به عنوان یک مشـكل 
اساسـي نگریسـت و با آمـوزش د  ر خانواد  ه ها، 
اسـتفاد  ه  فرهنـگ  د  انشـگاه ها،  و  مـد  ارس 
آن،  امكانـات  و  اینترنـت  رایانـه،  از  صحیـح 
جایگزین شـیوه هاي ناصحیح شود  . همچنین 
پیشـنهاد   می شـود   تمامـي د  انش آمـوزان د  ر 
را  فعالیت بد  نـی  و  ورزش  کشـور،  سراسـر 
به عنوان بخشـی از اوقـات فراغت خود   د  ر نظر 
بگیرنـد   و د  ر کنـار د  یگر امـور روزانه به تحرک 
اماکـن  احـد  اث  بپرد  ازنـد  .  فعالیـت  بد  نـي  و 
مربیـان  به کارگیـري  ورزشـی،  تجهیـزات  و 
کارآمـد   د  ر ایـن زمینـه، برگـزاري کارگاه هاي 
مختلـف د  ر زمینـه اینترنـت و خطرات ناشـي 
از آن د  ر مـد  ارس ازجملـه عوامـل موثـر د  ر به 
کارگیـری د  انش آمـوزان بـه فعالیت های بد  نی 
اسـت. ایجـاد   گروه هـای ورزشـی ماننـد   گروه 
کوهنـورد  ی، د  وچرخه سـواري، د  و و مید  انـی، 
... نیـز مي توانـد   راهگشـاي عـد  م  فوتبـال و 
تحـرک و فعالیـت بد  نـي بـه عنـوان مشـكل 

مهـم جوانـان امروزي باشـد  .
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چکید���ه
تغییر یعنی انتقال از وضعیت موجود   به وضعیت د  یگر که می تواند   مطلوب یا 
نامطلوب باشد  . پاسخی که یک سازمان به تغییری د  ر جهت بهبود   و ارتقای 
عملکرد   خود   د  ر سطح مد  یریت عالی می د  هد  ، تحول سازمانی نامید  ه می شود  . 
تغییر نیازهای مشتری، تغییر روحیه افراد   جامعه، تغییر مهارت های رقبا، تغییر 
شرایط تجارت و قوانین د  ولت ها از عواملی هستند   که شرکت ها را واد  ار به 
تنوع  با  چند  کارکرد  ی  شرکت هایی  رسانه ای  شرکت های  می کنند  .  تحول 
و گستره مخاطب هستند   که به علت شرایط و محیط پیچید  ه، نامطمئن و 
و تحوالت سازمانی هستند  .  تغییر  نیازمند    اد  امه حیات همواره  برای  ناپاید  ار 
تحول د  ر سازمان های رسانه ای از د  ید  گاه های مختلفی مورد   بررسی قرار گرفته 
است که د  ر این مقاله مروری بر آن ها خواهیم د  اشت. از د  ید  گاه محیط متغیر 
سازمان های رسانه ای باید   همواره خود   را برای انطباق با شرایط د  ائم التغییر 
خود   آماد  ه کنند  . د  ید  گاه قابلیت های پویا، شرکت های رسانه ای را ملزم می کند   
تا برای مواجهه با تغییرات از قابلیت های پویای سازمانی استفاد  ه کند  . از د  یگر 
د  ید  گاه های مورد   بررسی الگوبرد  اری است که سازمان های یاد  گیرند  ه و مجازی 
را الگوی مناسبی برای سازمان های رسانه ای می د  اند  . د  ر فرایند   تحول باید   
منافع ذی نفعان را تامین کند  ، از د  ید  گاه ارتباطات جمعی مخاطبان از مهم ترین 
ذی نفعان رسانه ها هستند   که د  ر فرایند   تغییر و تحول به ویژه تغییرات فناوری، 

تاثیر تغییرات بر د  ید  گاه هاي ارتباطات بررسی شود  .
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تحول سازمانی، سازمان رسانه ای، مقاومت سازمانی


