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 چکیده
شناسی مطرح شده است. در این تحقیق به تأثیر شناختی در روانعتیاد به اینترنت به عنوان یك اختالل روانا :و هدف مقدمه

 ت بر تعهد سازمانی پرداخته شد.وابستگی به اینترن

، جامعه آماری این تحقیق کلیه کارکنان پرستاری شاغل در استپژوهش حاضر توصیفی از نوع همبستگی  :هاروش

نفر به دست آمد. ابزار 181حجم نمونه  Cochranباشند که با استفاده از فرمولهای علوم پزشکی استان کرمانشاه میبیمارستان

نامه تعهد سازمانی و پرسش Youngنامه وابستگی به اینترنت نامه اطالعات دموگرافیك، پرسشات پرسشآوری اطالعجمع

Alen وMayer  .کرونباخ برای  یها با استفاده از ضریب آلفانامهها توسط اساتید و پایایی پرسشنامهروایی پرسش بود

 به دست آمد. 79/0سازمانی  نامه تعهدو برای پرسش 81/0نامه وابستگی بر اینترنت پرسش

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

های علوم پزشکی کرمانشاه نشان داد چنین میانگین نمرات تعهد سازمانی پرستاران بیمارستاندرصد در حد شدید قرار داشتند. هم

های تعهد سازمانی تعهد عاطفی بیشتر از سایر تعهدهای ( است و در بین مؤلفه05/3 ± 85/0میانگین تعهد سازمانی پرستاران )که 

ضریب همبستگی پیرسون بین وابستگی به اینترنت و تعهد سازمانی های علوم پزشکی کرمانشاه وجود دارد، سازمانی در بیمارستان

 دار این دو مؤلفه است.دهنده رابطه منفی و معنیست آمد که نشان( به د-701/0داری )رابطه معنی

های علوم پزشکی کرمانشاه کاهش هر چه قدر استفاده نامناسب و بیش ازحد از اینترنت در بین پرستاران بیمارستان :گیرینتیجه

 داده شود تعهد سازمانی پرستارن افزایش پیدا خواهد کرد.

 .د سازمانی، وابستگی به اینترنتپرستاران، تعه ها:کلیدواژه
 

 ژوهشی: پنوع مقاله

 2/7/96پذیرش مقاله:   2/7/96اصالح نهایی:   29/4/96 دریافت مقاله:

؛ 1397.یتوسعه در آموزش پزشک ی. راهبردهاهای علوم پزشکی کرمانشاههای تعهد سازمانی در پرستاران بیمارستانتأثیر وابستگی به اینترنت بر مؤلفه .هادی مفتاحی محمدرضا، یامید ،نبی امیدی ارجاع:

5(1):33-25 
 

 مقدمه

ت تباطاو ارینترنت اگیر افرو نقش مثبت د جووبا 

، سیاسی، علمیدی، قتصاابط د روابهبوزی در مجا

ین ه از انشدل کنترده ستفاا ،و ...فرهنگی ، جتماعیا

و جتماعی اشد ، رند تکامل فیزیکیاتوها میاربزا

چنین و همهد ار دخطر قر ضمعررا در نی روا

، دوری تنهایی، جتماعیوای انز، ابدبختیس حساا

ن به نارا در آنی و رواحی ت رومشکالاده، خانواز 
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سترسی دبا زمان از این رو هم (.1وجود آورد )

ضه به رشاهد نوعی عا، ینترنتابه اد فرده اگستر

و صلی مسأله اینترنتی هستیم که د اعتیام انا

یگر اع دنواست همانند ات طالعااعصر ص خا

اه همریمی ینترنت نیز با عالابه د عتیا، اهادعتیاا

(. اولین بار اختالل وابستگی به اینترنت را 2ست )ا

مطرح و معیارهای تشخیصی آن  1995در جوالی 

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

ی هنمادر راگر چه و است انی روا -فیزیکی

ی بند، طبقهنیی رواهارییمابری ماو آتشخیصی 

ن نشات ما تحقیقاه انشدای آن ارایه خاصی بر

ینترنتی با د اعتیااتشخیص ك که مالداده 

از نی ت رواختالالاز اتشخیصی برخی ی هارمعیا

 ینو از اشته داهمپوشانی اد بستگی به موواجمله 

ه شدده ستفاانیز ت تحقیقاری از بسیادر ها مالك

ستگی به نت شامل وابد به اینترعتیا( .ا4ست )ا

های در شبکه نگاه و قمارهای گفتگو، هرزهاتاق

تواند زمینه تخریب است که می مجازی است

سالمت روابط، احساسات و در نهایت روح و 

ت (. برخی مطالعا5روان افراد را فراهم نماید )

ت ختالالاینترنت با ابه د عتیااند که ان دادهنشا

ست اه ااعی همرجتمابط ل در رواختالو اعاطفی 

ن کنندگادهستفای در ابیشترار به مقدروز که هر 

ینترنت ابه د عتیا(. ا6مییابد )ش ینترنت گستراز ا

دی، قتصاهای الیتؤومسه گرفتن یددسطه ناوابه 

د به فرن سیدآسیب رفیزیکی باعث و جتماعی ا

به د عتیاه اهنددشامل ار هشدیم عالد. شومی

دن کرود محدل و نترکای نایی براتوم عد، ینترنتا

ه کم جلودر سعی و توجیه ، کامپیوترده از ستفاا

ای قب منفی براعو، ینترنتده از استفان امادادن ز

و نامناسب ی هارفتا، ربررکااده خانون و ستادو

ی و معنوو مذهبی رسیدن به اعتقادات سیب آ

به کامپیوتر ن مهم شدو حد از بیش دادن ترجیح 

(، 7باشد )میندگی زساسی اشاخص ان عنو

و گیر افر، مزمنای هینترنت پدیدابه وابستگی 

، مالی، جسمانیی جدت که با صدماه کنندعود

(. 8میباشد )اه جتماعی همرو انی ، رواگیادخانو

پرستاران در محیط کاری خود با عوامل 

زایی مانند شرایط محیط بالینی و مرگ و استرس

د میر بیماران مواجه هستند، که این امر وجو

کیفیت کاری باال در خدمات مراقبتی بالینی را 

(. پرستاران برای ارایه 9الزامی ساخته است )

خدمات مناسب باید همواره در آمادگی جسمی و 

(، وجود عاملی مانند وابستگی به 10ذهنی باشند )

دهی مناسب به بیمار را مختل اینترنت امر خدمت

اهد خواهد کرد و وقت زیادی از پرستاران را خو

های مختلف رفتار سازمانی گرفت و روی جنبه

های (، یکی از جنبه10تواند تأثیرگذار باشد )می

مهم در مدیریت رفتار سازمانی تعهدی است که 

کارکنان به سازمان خود دارند، از تأثیرات تعهد 

توان به تأثیر معکوس آن بر ترك سازمانی می

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

( و پیشرفت 14گیر عملکرد شغلی )افزایش چشم

های مختلفی تعهد ( اشاره کرد، پژوهش15شغلی )

سازمانی را یکی از الزامات مهم در شغل 

و  Allen(. 15-18پرستاری معرفی کرده است )
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Meyer تر و توسعه یافته تعهد نوع گسترده

بعدی را پیشنهاد کردند که در اصل چند سازمانی

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

دسته تعهد عاطفی، مستمر و هنجاری تقسیم 

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

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 

(. تعهد 20کند )ه تمایل پیدا میخوشی و غیر

مستمر به وابستگی فرد برای کار کردن در 

سازمان بر اساس میزانی که یك فرد احساس 

های ضمانت برای ماندن در سازمان به دلیل هزینه

( و 21کند )زیاد ترك کردن آن دارد، اشاره می

تعهد هنجاری به عنوان تعهد التزام تعریف شده 

به سمت این احساس هدایت است که کارکنان را 

(. تعهد سازمانی 22نماید که در سازمان بمانند )می

باعث افزایش نشاط روحی و تجلی بهتر از اهداف 

 (. 23شود )سازمانی می

مطالعات مختلفی  که دهدمی نشان هابررسی نتایج

در هیچ ولی  گرفته در حوزه تعهد سازمانی انجام

ینترنت بر مؤلفه تأثیر وابستگی به ا ای بهمطالعه

تعهد سازمانی آن هم در محیط بیمارستان و 

بهداشتی پرداخته نشده از این رو این تحقیق به 

بررسی تأثیر وابستگی اینترنت بر تعهد سازمانی 

 پرستاران می پردازد.

 هاروش

پژوهش حاضر توصیفی از نوع همبستگی 

باشد، که به بررسی تأثیر وابستگی به اینترنت می

پردازد، جامع د سازمانی پرستاران میبر تعه

آماری این تحقیق کلیه پرسنل پرستاری شاغل در 

های علوم پزشکی استان کرمانشاه بیمارستان

نفر بودند و با استفاده از فرمول  342باشند که می

 170نفر به دست آمد که  181کوکران حجم نمونه 

ها را تکمیل و بازگشت دادند. نامهنفر پرسش

گیری به صورت تصادفی ساده بود. نمونه

معیارهای ورود داشتن مدرك کارشناسی و 

ماه و بیشتر و تمایل به  6باالتر، اشتغال به کار 

شرکت در تحقیق و دسترسی به پرستار در 

آوری های کاری بوده است. ابزار جمعنوبت

نامه اطالعات اطالعات در این تحقیق شامل پرسش

بستگی به اینترنت نامه وادموگرافیك، پرسش

Young نامه تعهد سازمانی و پرسشAlen  و

Mayer .آزمون وابستگی به اینترنت توسط  بود

Young ( این مقیاس یك 24توسعه و تکامل یافت .)

ای بر اساس ماده 20ارزیابی خودسنجی 

گیری وابستگی به بندی لیکرت برای اندازهدرجه

شه بندی آن به صورت همیاینترنت است. درجه

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

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

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

فرد بیشتر باشد وابستگی به اینترنت بیشتر  نمره

است. میزان اعتیاد به اینترنت براساس نمرات به 

 د:بندی شچهار طبقه تقسیم

 معمولی -19تا  0نمرات  -1

 خفیف -49تا  20نمرات  -2

 متوسط -79تا  50نمرات  -3

 شدید -100تا  80نمرات  -4

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 d

sm
e.

hu
m

s.
ac

.ir
 o

n 
20

23
-0

5-
22

 ]
 

                               3 / 9

https://dsme.hums.ac.ir/article-1-166-fa.html


 و همکاران نبی امیدی                                                                                                                               تعهد سازمانی واعتیاد به اینترنت      

 1397 و تابستان بهار اولشماره  پنجمدوره  ،یتوسعه در آموزش پزشک یمجله راهبردها           28

یانگ درتحقیق کالسیك خود، این مقیاس معروف 

و معتبر مربوط به وابستگی به اینترنت را توسعه 

و اعتباریابی کردند و اعتبار محتوا و سازه آن 

پژوهشی، پایایی آزمون  مورد تأیید قرار گرفت. در

با استفاده از روش آلفای کرونباخ برای کل نمونه 

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

استفاده  Mayerو  Alenنامه سازمانی از پرسش

گویه تشکیل  24شده که از سه خرده مقیاس و 

شده است که شامل تعهد عاطفی )هشت گویه(؛ 

هد هنجاری )هشت تعهد مستمر )هشت گویه( و تع

هد نامه تعدامنه نمرات پرسشباشد. گویه( می

های آن بین یك تا پنج سازمانی و خرده مقیاس

ها نامهروایی پرسشدر تحقیق حاضر  باشد.می

های مدیریت و پرستاری تأیید توسط اساتید رشته

ها با استفاده از ضریب آلفای نامهو پایایی پرسش

ابستگی بر اینترنت نامه وکرونباخ برای پرسش

به  79/0نامه تعهد سازمانی و برای پرسش 81/0

، با اخذ مجوز این پژوهشدست آمد. برای انجام 

ها و سپس آگاهی دادن الزم از مدیران بیمارستان

ها در رابطه با محرمانه ماندن اطالعات، به آن

های کاری مختلف های تحقیق در نوبتنامهپرسش

های الزم یع و دادهبین پزشکان مختلف توز

 منظور آوری شده است. پژوهشگران بهجمع

اخالقی  اصول و انسانی هایارزش از صیانت

 اخالقی نکات رعایت به ملزم را خود پژوهش،

(، و به هر یك از 26) ههلسینکی دانست بیانیه

تواند در هر ها اعالم نمودند که او میآزمودنی

منصرف  زمان که مایل باشد از شرکت در تحقیق

ها از ضریب شود. به منظور تجزیه و تحلیل داده

سازی معادالت و مدل Pearsonهمبستگی 

ساختاری استفاده شده است. به منظور تحلیل 

استفاده  19نسخه  SPSS افزارهایها از نرمداده

 شده است.

 هایافته

سال،  64/36بررسی  مورد نمونه در سنی میانگین

 سال، 56 سن نبیشتری سال، 24 سن کمترین

سال  30- 45 گروه به مربوط سنی تراکم بیشترین

گروه  به مربوط سنی تراکم کمترین درصد( و 58)

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

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

درصد( زن بودند. میانیگن نمرات وابستگی به  36)

که از نظر شیوع اینترنت پرستاران نشان داد 

 7/71درصد معمولی،  2/8 وابستگی به اینترنت

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

 درصد در حد شدید قرار داشتند.

میانگین نمرات تعهد سازمانی پرستاران 

های علوم پزشکی کرمانشاه نشان داد بیمارستان

  85/0که میانگین تعداد سازمانی پرستاران )

های تعهد است و در بین مؤلفه 5( از ±05/3

سازمانی تعهد عاطفی بیشتر از سایر تعهدهای 

های علوم پزشکی سازمانی در بیمارستان

در ادامه به  (.1کرمانشاه وجود دارد )جدول 

منظور اطمینان از وجود رابطه خطی بین 

ها با متغیرهای تحقیق، ابتدا نرمال بودن داده

 Kolmogorov Smirnovاستفاده از آزمون 

بررسی شده و پس از اطمینان از نرمال بودن 

استفاده  Pearsonها، از ضریب همبستگی داده

در  Pearsonشده است. نتایج ضریب همبستگی 

شود ( نشان داده شده است، مالحظه می2)جدول 

بین وابستگی به  Pearsonکه ضریب همبستگی 
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اینترنت و تعهد سازمانی در بین پرستاران 

های دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه بیمارستان

-P< 0001/0داری )و سطح معنی -701/0برابر 

Value 99/0( به دست آمده است، لذا با اطمینان 

دار بین دو بین دو متغیر همبستگی منفی معنی

چنین وابستگی به اینترنت گردد. هممتغیر تأیید می

های تعهد سازمانی بیشتر بر تعهد بین مؤلفه

 دار دارد.یر منفی و معنیعاطفی تأث

 

 

 های تعهد سازمانی پرستاران مورد مطالعه. میانگین نمرات مؤلفه1جدول
 انحراف معیار (5)از میانگین نمره مؤلفه

 85/0 05/3 تعهد سازمانی
 64/0 32/3 تعهد عاطفی
 71/0 11/3 تعهد مستمر
 01/1 74/2 تعهد هیجانی

 

 

 متغیرهای پژوهشضریب هبستگی پیرسون بین . 2جدول 
 تعهد مستمر تعهد هیجانی تعهد عاطفی تعهد سازمانی بینمؤلفه پیش

 -507/0 -518/0 -621/0 -701/0 وابستگی به اینترنت 

 

 گیری و نتیجه بحث

ای که به بررسی تأثیر وابستگی تا کنون مطالعه

اینترنت بر تعهد سازمانی بپردازد انجام نپذیرفته، 

ررسی تأثیر اعتیاد اینترنت بر در این تحقیق به ب

های تعهد سازمانی پرستاران شاغل در بیمارستان

دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه پرداخته شد. 

اینترنت وابستگی  حقیق نشان داد میزانتنتایج این 

های علوم پزشکی کرمانشاه پرستاران بیمارستان

در بررسی دانشجویان در حد خفیفی قرار دارد، 

شناسی مشخص شد م تربیتی و رواندانشکده علو

درصد از دانشجویان عدم وابستگی به  66که 

در مطالعه آهنگرزاده و (، 27اینترنت داشتند )

مرادی میزان وابستگی به اینترنت دانشجویان 

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

بر روی دانشجویان  1389همکاران در سال 

ام دادند نشان داد دانشگاه های شهر اصفهان انج

درصد از گروه نمونه مبتال به وابستگی  6/17که 

درصد هم سالم چهار و هشتاد دهم اینترنتی 

(. آمار میزان وابستگی به 29تشخیص داده شدند )

توان اینترنت با هم متفاوت هستند و علت آن را می

های مورد مطالعه نسبت داد. به اختالف جمعیت

مانی نشان داد که میزان میانگین نمرات تعهد ساز

تعهد سازمانی پرستاران کرمانشاه در حد 

همکاران  در مطالعه علوی ومتوسطی قرار دارد. 

میزان تعهد سازمانی جامعه آماری مورد مطالعه 

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

همکاران که با هدف بررسی سبك رهبری مدیران 

شیراز و  های آموزشی دانشکده پزشکیگروه

ارتباط آن با تعهد سازمانی انجام شده بود نشان 

اعضا هیأت علمی  اکثر داد میزان تعهد سازمانی

چنین در تحقیق (. هم30ود )در حد متوسط ب

پور و بهرامی میزان تعهد سازمانی متوسط رجایی
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(. روحی و 31و رو به باال ذکر کرده است )

اران همکاران با مورد مطالعه قرار دادن پرست

های دانشگاه علوم پزشکی شاغل در بیمارستان

درصد پرستاران دارای  1/75گلستان نشان دادند 

رابطه منفی و (. 32)تعهد سازمانی متوسط بودند 

دار بین وابستگی به اینترنت و تعهد سازمانی معنی

پرستاران در این تحقیق نشان از ضربه زدن 

وابستگی به اینترنت بر کیفیت خدمات 

ها دارند زیرا پرستاران نقش مؤثر در ارستانبیم

حوزه کیفیت خدمات بیمارستان دارند و وابستگی 

ها باعث کاهش تعهد سازمانی خواهد شد، تأثیر آن

های مختلفی به وابستگی اینترنت در پژوهش

عنوان یکی از عوامل مخرب تأثیرگذار بر نیروی 

 انسانی مورد بررسی قرار گرفته است. تعیین

نیروهای متعهد و  گزینش جهت معیارهای مناسب

آموزش پرسنل پرستاری نسبت به خطرات 

 در را سازمان تواندوابستگی به اینترنت می

 سطوح به دستیابی و نظر مورد به اهداف رسیدن

کمك نماید. وابستگی  وریاز تعهد و بهره مناسبی

به اینترنت تأثیر منفی در زندگی کاری و اجتماعی 

متأسفانه این موضوع در بین افراد جامعه دارد و 

 نیز به شدت در حال شیوع است.  

نتایج تحقیق نشان داد که وابستگی به اینترنت 

با دهد، د سازمانی پرستاران را کاهش میهتع

های شخصی، افزایش فناوری و حضور رایانه

ها و تلفن همراهی که به اینترنت وصل تبلت

ای اجتماعی هشوند و نیز گسترش شبکهمی

موبایلی شرایط برای اعتیاد به اینترنت گسترش 

ریزی برای آموزش یافته است و این لزوم برنامه

نحوه و میزان حضور پرستاران در فضا مجازی 

سازد. بین اعتیاد به اینترنت و تعهد را آشکار می

های سازمانی پرستاران شاغل در بیمارستان

داری معنیدانشگاه علوم پزشکی رابطه منفی و 

وجود دارد، بنابراین آموزش پرستاران از خطرات 

مورد و وابسته شدن به اینترنت استفاده بی

های مثبت رفتار تواند از ضربه زدن به جنبهمی

 سازمانی مانند تعهد سازمانی را جلوگیری کرد.

 ها:محدودیت

همانند بسیاری از تحقیقات، اجرای این تحقیق نیز 

هایی همراه بود، یکی از تبا موانع و محدودی

های این پژوهش استفاده از ترین محدودیتمهم

نامه به عنوان ابزار گردآوری داده است که پرسش

به دلیل محدودیت ذاتی آن، این ابزار به تنهایی 

آوری اطالعات است، ابزاری ناقص جهت جمع

نامه( های پرسشها )گزینهها به کمیتتبدیل کیفیت

میم نتایج کارهای میدانی محدودیت معمواًل در تع

کند که تحقیق حاضر نیز از این قاعده ایجاد می

نامه مستثنی نیست. پاسخگویی به سؤاالت پرسش

به قضاوت افراد مورد مطالعه بستگی دارد، لذا 

ها ممکن است در تمایالت، تعصبات و تجربیات آن

 نتایج تحقیق اثر گذاشته باشد.

 پیشنهادات:

شود نتایج این پژوهش پیشنهاد میبا توجه به 

های بزرگتر و به مشابه این مطالعه بر روی نمونه

های دانشگاهی، ای در بیمارستانصورت مقایسه

 .غیر دانشگاهی، دولتی و خصوصی تکرار شود
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توان با مقایسه میزان اعتیاد به اینترنت چنین میهم

های علوم پزشکی و تعهد سازمانی دانشگاه

ها را از نظر میزان بندی دانشگاههمختلف، رتب

 ها انجام داد.وجود مؤلفه

 سپاسگزاری

از کلیه کسانی که در انجام این تحقیق ما را یاری 

نمودند، به خصوص پرستاران شاغل در 

های علوم پزشکی کرمانشاه، تقدیر و بیمارستان

 نماییم.تشکر می
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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). 

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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