تأثیر وابستگی به اینترنت بر مؤلفههای تعهد سازمانی در پرستاران بیمارستانهای علوم

نبی امیدی ،1محمدرضا امیدی ،2هادی مفتاحی
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 .1گروه مدیریت ،دانشگاه پیام نور ،تهران ایران.
کد ارکید0000-0001-6841-8743:

 .2گروه مهندسی صنایع ،دانشگاه پیام نور ،تهران ،ایران.
 .3گروه مدیریت ،دانشگاه پیام نور ،تهران ایران.
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چکیده
مقدمه و هدف :اعتیاد به اینترنت به عنوان یك اختالل روانشناختی در روانشناسی مطرح شده است .در این تحقیق به تأثیر
وابستگی به اینترنت بر تعهد سازمانی پرداخته شد.
روشها :پژوهش حاضر توصیفی از نوع همبستگی است ،جامعه آماری این تحقیق کلیه کارکنان پرستاری شاغل در
بیمارستانهای علوم پزشکی استان کرمانشاه میباشند که با استفاده از فرمول Cochranحجم نمونه 181نفر به دست آمد .ابزار
جمعآوری اطالعات پرسشنامه اطالعات دموگرافیك ،پرسشنامه وابستگی به اینترنت  Youngو پرسشنامه تعهد سازمانی
نویسنده مسؤول:

 Alenو  Mayerبود .روایی پرسشنامهها توسط اساتید و پایایی پرسشنامهها با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ برای

دانشگاه پیام نور ،تهران ایران.

پرسشنامه وابستگی بر اینترنت  0/81و برای پرسشنامه تعهد سازمانی  0/79به دست آمد.

0000-0001-6841-8743

یافتهها :از نظر شیوع وابستگی به اینترنت پرستاران  8/2درصد معمولی 71/7 ،درصد در حد خفیف 18/8 ،درصد متوسط و 1/1

nabiomidi@gmail.com

درصد در حد شدید قرار داشتند .همچنین میانگین نمرات تعهد سازمانی پرستاران بیمارستانهای علوم پزشکی کرمانشاه نشان داد

نبی امیدی
کد ارکید:
پست الکترونیکی:

که میانگین تعهد سازمانی پرستاران ( )3/05 ± 0/85است و در بین مؤلفههای تعهد سازمانی تعهد عاطفی بیشتر از سایر تعهدهای
سازمانی در بیمارستانهای علوم پزشکی کرمانشاه وجود دارد ،ضریب همبستگی پیرسون بین وابستگی به اینترنت و تعهد سازمانی
رابطه معنیداری ( )-0/701به دست آمد که نشاندهنده رابطه منفی و معنیدار این دو مؤلفه است.
نتیجهگیری :هر چه قدر استفاده نامناسب و بیش ازحد از اینترنت در بین پرستاران بیمارستانهای علوم پزشکی کرمانشاه کاهش
داده شود تعهد سازمانی پرستارن افزایش پیدا خواهد کرد.
کلیدواژهها :پرستاران ،تعهد سازمانی ،وابستگی به اینترنت.
نوع مقاله :پژوهشی
دریافت مقاله96/4/29 :

اصالح نهایی96/7/2 :

پذیرش مقاله96/7/2 :

ارجاع :امیدی نبی ،امیدی محمدرضا ،مفتاحی هادی .تأثیر وابستگی به اینترنت بر مؤلفههای تعهد سازمانی در پرستاران بیمارستانهای علوم پزشکی کرمانشاه .راهبردهای توسعه در آموزش پزشکی1397.؛
33-25:)1(5

مقدمه

ابزارها میتواند تکامل فیزیکی ،رشد اجتماعی و

با وجود نقش مﺜبت و فراگیر اینترنت و ارتباطات

روانی را در معرض خطر قرار دهد و همچنین

مجازی در بهبود روابط اقتﺼادی ،علمی ،سیاسی،

احساس بدبﺨتی ،انزوای اجتماعی ،تنهایی ،دوری

اجتماعی ،فرهنگی و  ،...استفاده کنترل نشده از این

از خانواده ،مشکالت روحی و روانی را در آنان به
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پزشکی کرمانشاه

نبی امیدی و همکاران

اعتیاد به اینترنت و تعهد سازمانی

گسترده افراد به اینترنت ،شاهد نوعی عارضه به

دادن زمان استفاده از اینترنت ،عواقب منفی برای

نام اعتیاد اینترنتی هستیم که مسأله اصلی و

دوستان و خانواده کاربر ،رفتارهای نامناسب و

خاص عﺼر اطالعات است همانند انواع دیگر

آسیب رسیدن به اعتقادات مﺬهبی و معنوی و

اعتیادها ،اعتیاد به اینترنت نیز با عالیمی همراه

ترجیﺢ دادن بیش از حد و مهم شدن کامﭙیوتر به

است ( .)2اولین بار اختالل وابستگی به اینترنت را

عنوان شاخﺺ اساسی زندگی میباشد (،)7

در جوالی  1995مطرح و معیارهای تشﺨیﺼی آن

وابستگی به اینترنت پدیدهای مزمن ،فراگیر و

را ثبت کرد ( .)3وابستگی به اینترنت یك اختالل

عودکننده که با صدمات جدی جسمانی ،مالی،

فیزیکی -روانی است و اگر چه در راهنمای

خانوادگی ،روانی و اجتماعی همراه میباشد (.)8

تشﺨیﺼی و آماری بیماریهای روانی ،طبقهبندی

پرستاران در محیط کاری خود با عوامل

خاصی برای آن ارایه نشده اما تحقیقات نشان

استرس زایی مانند شرایط محیط بالینی و مرگ و

داده که مالك تشﺨیﺺ اعتیاد اینترنتی با

میر بیماران مواجه هستند ،که این امر وجود

معیارهای تشﺨیﺼی برخی از اختالالت روانی از

کیفیت کاری باال در خدمات مراقبتی بالینی را

جمله وابستگی به مواد همپوشانی داشته و از این

الزامی ساخته است ( .)9پرستاران برای ارایه

مالكها در بسیاری از تحقیقات نیز استفاده شده

خدمات مناسب باید همواره در آمادگی جسمی و

است (. )4اعتیاد به اینترنت شامل وابستگی به

ذهنی باشند ( ،)10وجود عاملی مانند وابستگی به

اتاقهای گفتگو ،هرزهنگاه و قمار در شبکههای

اینترنت امر خدمتدهی مناسب به بیمار را مﺨتل

مجازی است است که میتواند زمینه تﺨریب

خواهد کرد و وقت زیادی از پرستاران را خواهد

سالمت روابط ،احساسات و در نهایت روح و

گرفت و روی جنبههای مﺨتلف رفتار سازمانی

روان افراد را فراهم نماید ( .)5برخی مطالعات

میتواند تأثیرگﺬار باشد ( ،)10یکی از جنبههای

نشان دادهاند که اعتیاد به اینترنت با اختالالت

مهم در مدیریت رفتار سازمانی تعهدی است که

عاطفی و اختالل در روابط اجتماعی همراه است

کارکنان به سازمان خود دارند ،از تأثیرات تعهد

که هر روز به مقدار بیشتری در استفادهکنندگان

سازمانی میتوان به تأثیر معکوس آن بر ترك

از اینترنت گسترش مییابد ( .)6اعتیاد به اینترنت

شغل ( ،)11کاهش غیبت ( ،)12کاهش تأخیر (، )13

به واسطه نادیده گرفتن مسؤولیتهای اقتﺼادی،

افزایش چشمگیر عملکرد شغلی ( )14و پیشرفت

اجتماعی و فیزیکی باعﺚ آسیب رسیدن به فرد

شغلی ( )15اشاره کرد ،پژوهشهای مﺨتلفی تعهد

میشود .عالیم هشدار شامل دهنده اعتیاد به

سازمانی را یکی از الزامات مهم در شغل

اینترنت ،عدم توانایی برای کنترل و محدود کردن

پرستاری معرفی کرده است ( Allen .)18-15و
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وجود آورد ( .)1از این رو همزمان با دسترسی

استفاده از کامﭙیوتر ،توجیه و سعی در کم جلوه

نبی امیدی و همکاران

اعتیاد به اینترنت و تعهد سازمانی

سازمانی را پیشنهاد کردند که در اصل چندبعدی

آماری این تحقیق کلیه پرسنل پرستاری شاغل در

است .آن ها در مدل تعهد سازمانی ،تعهد را به سه

بیمارستانهای علوم پزشکی استان کرمانشاه

دسته تعهد عاطفی ،مستمر و هنجاری تقسیم

میباشند که  342نفر بودند و با استفاده از فرمول

کردند ( .)19تعهد عاطفی یعنی میزانی که فرد از

کوکران حجم نمونه  181نفر به دست آمد که 170

نظر روانی به کار کردن در سازمان از طریق
احساساتی مانند وفاداری ،مهر و عالقه ،گرمی و
صمیمت ،تعلق و دلبستگی ،رضایت خاطر ،لﺬت و
خوشی و غیره تمایل پیدا میکند ( .)20تعهد
مستمر به وابستگی فرد برای کار کردن در
سازمان بر اساس میزانی که یك فرد احساس
ضمانت برای ماندن در سازمان به دلیل هزینههای
زیاد ترك کردن آن دارد ،اشاره میکند ( )21و
تعهد هنجاری به عنوان تعهد التزام تعریف شده

نفر پرسشنامهها را تکمیل و بازگشت دادند.
نمونهگیری به صورت تﺼادفی ساده بود.
معیارهای ورود داشتن مدرك کارشناسی و
باالتر ،اشتغال به کار  6ماه و بیشتر و تمایل به
شرکت در تحقیق و دسترسی به پرستار در
نوبتهای کاری بوده است .ابزار جمعآوری
اطالعات در این تحقیق شامل پرسشنامه اطالعات
دموگرافیك ،پرسشنامه وابستگی به اینترنت
 Youngو پرسشنامه تعهد سازمانی  Alenو
 Mayerبود .آزمون وابستگی به اینترنت توسط

است که کارکنان را به سمت این احساس هدایت

 Youngتوسعه و تکامل یافت ( .)24این مقیاس یك

مینماید که در سازمان بمانند ( .)22تعهد سازمانی

ارزیابی خودسنجی  20مادهای بر اساس

باعﺚ افزایش نشاط روحی و تجلی بهتر از اهداف

درجهبندی لیکرت برای اندازهگیری وابستگی به

سازمانی میشود (.)23

اینترنت است .درجهبندی آن به صورت همیشه

نتایج بررسیها نشان میدهد که مطالعات مﺨتلفی

(نمره  ،)5اغلب (نمره  ،)4معموال (نمره  ،)3گاهی

در حوزه تعهد سازمانی انجام گرفته ولی در هیچ

(نمره  )2به ندرت (نمره  )1و هرگز (نمره  )0است.

مطالعهای به تأثیر وابستگی به اینترنت بر مؤلفه

دامنه نمرات این آزمون از  0تا  100است .هر چه

تعهد سازمانی آن هم در محیط بیمارستان و

نمره فرد بیشتر باشد وابستگی به اینترنت بیشتر

بهداشتی پرداخته نشده از این رو این تحقیق به

است .میزان اعتیاد به اینترنت براساس نمرات به

بررسی تأثیر وابستگی اینترنت بر تعهد سازمانی

چهار طبقه تقسیمبندی شد:

پرستاران می پردازد.
روشها
پژوهش حاضر توصیفی از نوع همبستگی
میباشد ،که به بررسی تأثیر وابستگی به اینترنت

 -1نمرات  0تا  -19معمولی
 -2نمرات  20تا  -49خفیف
 -3نمرات  50تا  -79متوسط
 -4نمرات  80تا  -100شدید
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 Meyerنوع گستردهتر و توسعه یافته تعهد

بر تعهد سازمانی پرستاران میپردازد ،جامع

نبی امیدی و همکاران

اعتیاد به اینترنت و تعهد سازمانی

و معتبر مربوط به وابستگی به اینترنت را توسعه

دادهها از نرمافزارهای  SPSSنسﺨه  19استفاده

و اعتباریابی کردند و اعتبار محتوا و سازه آن

شده است.

مورد تأیید قرار گرفت .در پژوهشی ،پایایی آزمون

یافتهها

با استفاده از روش آلفای کرونباخ برای کل نمونه

میانگین سنی در نمونه مورد بررسی  36/64سال،

 0/91محاسبه شده است ( .)25برای سنجش تعهد

کمترین سن  24سال ،بیشترین سن  56سال،

سازمانی از پرسشنامه  Alenو  Mayerاستفاده

بیشترین تراکم سنی مربوط به گروه  30- 45سال

شده که از سه خرده مقیاس و  24گویه تشکیل

( 58درصد) و کمترین تراکم سنی مربوط به گروه

شده است که شامل تعهد عاطفی (هشت گویه)؛

کمتر از  30سال ( 14درصد) بوده است .از نمونه

تعهد مستمر (هشت گویه) و تعهد هنجاری (هشت

مورد بررسی 64( ،درصد) 110نفر مرد و  60نفر

گویه) میباشد .دامنه نمرات پرسشنامه تعهد

( 36درصد) زن بودند .میانیگن نمرات وابستگی به

سازمانی و خرده مقیاسهای آن بین یك تا پنج

اینترنت پرستاران نشان داد که از نظر شیوع

میباشد .در تحقیق حاضر روایی پرسشنامهها

وابستگی به اینترنت  8/2درصد معمولی71/7 ،

توسط اساتید رشتههای مدیریت و پرستاری تأیید

درصد در حد خفیف 18/8 ،درصد متوسط و 1/1

و پایایی پرسشنامهها با استفاده از ضریب آلفای

درصد در حد شدید قرار داشتند.

کرونباخ برای پرسشنامه وابستگی بر اینترنت

میانگین

 0/81و برای پرسشنامه تعهد سازمانی  0/79به

بیمارستانهای علوم پزشکی کرمانشاه نشان داد

دست آمد .برای انجام این پژوهش ،با اخﺬ مجوز

که میانگین تعداد سازمانی پرستاران (0/85

الزم از مدیران بیمارستانها و سﭙس آگاهی دادن

 )3/05±از  5است و در بین مؤلفههای تعهد

به آنها در رابطه با محرمانه ماندن اطالعات،

سازمانی تعهد عاطفی بیشتر از سایر تعهدهای

پرسشنامههای تحقیق در نوبتهای کاری مﺨتلف

سازمانی در بیمارستانهای علوم پزشکی

بین پزشکان مﺨتلف توزیع و دادههای الزم

کرمانشاه وجود دارد (جدول  .)1در ادامه به

جمعآوری شده است .پژوهشگران به منظور

منظور اطمینان از وجود رابطه خطی بین

صیانت از ارزشهای انسانی و اصول اخالقی

متغیرهای تحقیق ،ابتدا نرمال بودن دادهها با

پژوهش ،خود را ملزم به رعایت نکات اخالقی

استفاده از آزمون Kolmogorov Smirnov

بیانیه هلسینکی دانسته ( ،)26و به هر یك از

بررسی شده و پس از اطمینان از نرمال بودن

آزمودنیها اعالم نمودند که او میتواند در هر

دادهها ،از ضریب همبستگی  Pearsonاستفاده

زمان که مایل باشد از شرکت در تحقیق منﺼرف

شده است .نتایج ضریب همبستگی  Pearsonدر

شود .به منظور تجزیه و تحلیل دادهها از ضریب

(جدول  )2نشان داده شده است ،مالحظه میشود

معادالت

که ضریب همبستگی  Pearsonبین وابستگی به

همبستگی
28

Pearson

و

مدلسازی

نمرات

تعهد

سازمانی

پرستاران

مجله راهبردهای توسعه در آموزش پزشکی ،دوره پنجم شماره اول بهار و تابستان 1397

Downloaded from dsme.hums.ac.ir at 14:27 +0330 on Wednesday November 21st 2018

یانگ درتحقیق کالسیك خود ،این مقیاس معروف

ساختاری استفاده شده است .به منظور تحلیل

نبی امیدی و همکاران

اعتیاد به اینترنت و تعهد سازمانی

بیمارستانهای دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه

بین مؤلفههای تعهد سازمانی بیشتر بر تعهد

برابر  -0/701و سطﺢ معنیداری (P-> 0/0001

عاطفی تأثیر منفی و معنیدار دارد.

 )Valueبه دست آمده است ،لﺬا با اطمینان 0/99
بین دو متغیر همبستگی منفی معنیدار بین دو
جدول .1میانگین نمرات مؤلفههای تعهد سازمانی پرستاران مورد مطالعه
مؤلفه

میانگین نمره(از )5

انحراف معیار

تعهد سازمانی
تعهد عاطفی

3/05
3/32

0/85
0/64

تعهد مستمر
تعهد هیجانی

3/11
2/74

0/71
1/01

جدول  .2ضریب هبستگی پیرسون بین متغیرهای پژوهش
مؤلفه پیشبین

تعهد سازمانی

تعهد عاطفی

تعهد هیجانی

تعهد مستمر

وابستگی به اینترنت

-0/701

-0/621

-0/518

-0/507

بحث و نتیجهگیری

که  17/6درصد از گروه نمونه مبتال به وابستگی

تا کنون مطالعهای که به بررسی تأثیر وابستگی

اینترنتی چهار و هشتاد دهم درصد هم سالم

اینترنت بر تعهد سازمانی بﭙردازد انجام نﭙﺬیرفته،

تشﺨیﺺ داده شدند ( .)29آمار میزان وابستگی به

در این تحقیق به بررسی تأثیر اعتیاد اینترنت بر

اینترنت با هم متفاوت هستند و علت آن را میتوان

تعهد سازمانی پرستاران شاغل در بیمارستانهای

به اختالف جمعیتهای مورد مطالعه نسبت داد.

دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه پرداخته شد.

میانگین نمرات تعهد سازمانی نشان داد که میزان

نتایج این تحقیق نشان داد میزان وابستگی اینترنت

تعهد سازمانی پرستاران کرمانشاه در حد

پرستاران بیمارستانهای علوم پزشکی کرمانشاه

متوسطی قرار دارد .در مطالعه علوی و همکاران

در حد خفیفی قرار دارد ،در بررسی دانشجویان

میزان تعهد سازمانی جامعه آماری مورد مطالعه

دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی مشﺨﺺ شد

متوسط به دست آمد ( .)29در پژوهشی لطفی و

که  66درصد از دانشجویان عدم وابستگی به

همکاران که با هدف بررسی سبك رهبری مدیران

اینترنت داشتند ( ،)27در مطالعه آهنگرزاده و

گروههای آموزشی دانشکده پزشکی شیراز و

مرادی میزان وابستگی به اینترنت دانشجویان

ارتباط آن با تعهد سازمانی انجام شده بود نشان

متوسط به دست آمد ( .)28در مطالعه علوی و

داد میزان تعهد سازمانی اکﺜر اعضا هیأت علمی

همکاران در سال  1389بر روی دانشجویان

در حد متوسط بود ( .)30همچنین در تحقیق

دانشگاه های شهر اصفهان انجام دادند نشان داد

رجاییپور و بهرامی میزان تعهد سازمانی متوسط
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اینترنت و تعهد سازمانی در بین پرستاران

متغیر تأیید میگردد .همچنین وابستگی به اینترنت

نبی امیدی و همکاران

اعتیاد به اینترنت و تعهد سازمانی

همکاران با مورد مطالعه قرار دادن پرستاران

نحوه و میزان حضور پرستاران در فضا مجازی

شاغل در بیمارستانهای دانشگاه علوم پزشکی

را آشکار می سازد .بین اعتیاد به اینترنت و تعهد

گلستان نشان دادند  75/1درصد پرستاران دارای

سازمانی پرستاران شاغل در بیمارستانهای

تعهد سازمانی متوسط بودند ( .)32رابطه منفی و

دانشگاه علوم پزشکی رابطه منفی و معنیداری

معنیدار بین وابستگی به اینترنت و تعهد سازمانی

وجود دارد ،بنابراین آموزش پرستاران از خطرات

پرستاران در این تحقیق نشان از ضربه زدن

استفاده بیمورد و وابسته شدن به اینترنت

خدمات

میتواند از ضربه زدن به جنبههای مﺜبت رفتار

وابستگی

به

اینترنت

بر

کیفیت

بیمارستان ها دارند زیرا پرستاران نقش مؤثر در

سازمانی مانند تعهد سازمانی را جلوگیری کرد.

حوزه کیفیت خدمات بیمارستان دارند و وابستگی

محدودیتها:

آن ها باعﺚ کاهش تعهد سازمانی خواهد شد ،تأثیر

همانند بسیاری از تحقیقات ،اجرای این تحقیق نیز

وابستگی اینترنت در پژوهشهای مﺨتلفی به

با موانع و محدودیتهایی همراه بود ،یکی از

عنوان یکی از عوامل مﺨرب تأثیرگﺬار بر نیروی

مهمترین محدودیتهای این پژوهش استفاده از

انسانی مورد بررسی قرار گرفته است .تعیین

پرسش نامه به عنوان ابزار گردآوری داده است که

معیارهای مناسب جهت گزینش نیروهای متعهد و

به دلیل محدودیت ذاتی آن ،این ابزار به تنهایی

آموزش پرسنل پرستاری نسبت به خطرات

ابزاری ناقﺺ جهت جمعآوری اطالعات است،

وابستگی به اینترنت میتواند سازمان را در

تبدیل کیفیتها به کمیتها (گزینههای پرسشنامه)

رسیدن به اهداف مورد نظر و دستیابی به سطوح

ال در تعمیم نتایج کارهای میدانی محدودیت
معمو ً

مناسبی از تعهد و بهرهوری کمك نماید .وابستگی

ایجاد میکند که تحقیق حاضر نیز از این قاعده

به اینترنت تأثیر منفی در زندگی کاری و اجتماعی

مستﺜنی نیست .پاسﺨگویی به سؤاالت پرسشنامه

دارد و متأسفانه این موضوع در بین افراد جامعه

به قضاوت افراد مورد مطالعه بستگی دارد ،لﺬا

نیز به شدت در حال شیوع است.

تمایالت ،تعﺼبات و تجربیات آنها ممکن است در

نتایج تحقیق نشان داد که وابستگی به اینترنت

نتایج تحقیق اثر گﺬاشته باشد.

تعهد سازمانی پرستاران را کاهش میدهد ،با

پیشنهادات:

افزایش فناوری و حضور رایانههای شﺨﺼی،

با توجه به نتایج این پژوهش پیشنهاد میشود

تبلتها و تلفن همراهی که به اینترنت وصل

مشابه این مطالعه بر روی نمونههای بزرگتر و به

میشوند و نیز گسترش شبکههای اجتماعی

صورت مقایسهای در بیمارستانهای دانشگاهی،

موبایلی شرایط برای اعتیاد به اینترنت گسترش

غیر دانشگاهی ،دولتی و خﺼوصی تکرار شود.

30

مجله راهبردهای توسعه در آموزش پزشکی ،دوره پنجم شماره اول بهار و تابستان 1397

Downloaded from dsme.hums.ac.ir at 14:27 +0330 on Wednesday November 21st 2018

و رو به باال ذکر کرده است ( .)31روحی و

یافته است و این لزوم برنامهریزی برای آموزش
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نبی امیدی و همکاران

اعتیاد به اینترنت و تعهد سازمانی

از کلیه کسانی که در انجام این تحقیق ما را یاری

همچنین میتوان با مقایسه میزان اعتیاد به اینترنت

 به خﺼوص پرستاران شاغل در،نمودند

و تعهد سازمانی دانشگاههای علوم پزشکی

 تقدیر و،بیمارستانهای علوم پزشکی کرمانشاه

 رتبهبندی دانشگاهها را از نظر میزان،مﺨتلف

.تشکر مینماییم

.وجود مؤلفهها انجام داد
سپاسگزاری
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Original Article
Abstract
Introduction: Internet addiction is considered a psychological disorder. In this research, the effect of
internet dependence on organizational commitment was studied.
Methods: It was a descriptive correlational study. The statistical population of this research consisted of all
nursing staff working in Kermanshah Hospitals. The sample size was calculated as 181 using Cochran's
formula. The data collection tools were a demographic questionnaire, Young's Internet Dependency
Questionnaire, and Alan and Mayer Organizational Commitment Questionnaire. The questionnaires were
validated by professors and their reliability was confirmed using Cronbach's alpha coefficient (For Internet
addiction questionnaire it was 0.81 and for organizational commitment questionnaire 0.79).
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Results: The prevalence of Internet dependence among nurses indicated that 8.2% were normal, 71.7%
mild, 18.8% moderate and 1.1% were severe. Also, the mean score of organizational commitment of nurses
in Kermanshah Hospitals showed that the mean of nurses' organizational commitment was 3.51 ± 0.85 and
among the components of organizational commitment, emotional commitment was higher than other
factors. Pearson correlation between Internet dependency and organizational commitment showed a
significant correlation (-0.701), which indicates a negative and meaningful relationship between these two
components.
Conclusion: The less the use of inappropriate and unusable internet among nurses in Kermanshah
hospitals, the more their organizational commitment
Key words: Internet Addiction, Nurses, Organizational Commitment.
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