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 چکیده

را  خطر اعتیاد به اينترنت از اينترنت ستاستفاده بیش از حد و نادر

به دنبال دارد. بدلیل اهمیت موضوع اعتیاد به اينترنت، در اين 

پژوهش به تعیین ويژگی های روان سنجی آزمون اعتیاد به اينترنت 

ساله شهر تهران  30تا  20يانگ و رابطه آن با پرخاشگری جوانان 

ساله شهر تهران که در  30تا  20. از بین کلیه جوانان پرداخته شد

در يکی از مناطق تهران زندگی می کردند، به روش  1394سال 

نفر در پژوهش شرکت نمودند. جهت  424نمونه گیری در دسترس 

گردآوری داده ها از پرسشنامه های دموگرافیک، اعتیاد به اينترنت 

يانگ و پرخاشگری باس و پری و جهت تحلیل داده ها از روش های 

ونی، تحلیل عاملی اکتشافی و تائیدی و همبستگی با همسانی در

استفاده گرديد. مقدار  AMOSو  SPSSاستفاده از نرم افزارهای 

نشان دهنده همسانی  0/94ضريب آلفای کرونباخ کل آزمون برابر با 

درونی و به بیانی اعتبار بسیار عالی اعتیاد به اينترنت است. جهت 

افی انجام گرديد و در نهايت سه تعیین عامل ها تحلیل عاملی اکتش

عامل به نام های دشواری در کنترل، مشکالت اجتماعی و اختالل 

در کنترل استخراج گرديد. جهت تعیین بهترين مدل برای داده های 

اين پژوهش از تحلیل عاملی تائیدی استفاده گرديد و با توجه به 

جی عاملی استخرا 3که مدل  گرفته شدشاخص های برازش نتیجه 

اين تحقیق برازش بهتری با داده ها دارد. در نهايت طبق يافته های 

Abstract 

AbstractThe excessive and inaccurate use of the 

Internet poses the risk of "Internet addiction" .The 

purpose of this study was to determine the 

psychometric properties of Young's Internet 

addiction test and its relationship with aggression 

among 20-30-year-old youth in Tehran. For this 

purpose, all of the 20–30-year-olds in Tehran who 

were living in one of Tehran's districts in 2015 

participated in this study and424 people selected 

by available sampling method. For data 

collection, demographic questionnaire, Yang's 

Internet addiction and bass and perception 

aggression were used. For data analysis, internal 

consistency, exploratory, confirmatory factor 

analysis and correlation analysis were used by 

SPSS and AMOS software. The Cronbach's alpha 

coefficient of the whole test is 0.94 indicating the 

intrinsic consistency and expression of the 

excellent value of Internet addiction. To 

determine the factors, exploratory factor analysis 

was performed and finally, three factors were 

named as difficulty in control, social problems 

and control impairment. To determine the best 

model for data of this research, a confirmatory 

factor analysis was used and according to the fit 
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 مقدمه 

است  مردم بین در 1اينترنت ويژه به آنالين ارتباطی ابزارهای فزاينده تاثیر مدرن، جامعه ويژگی های ترين مهم از يکی

 (. امروزه بیشتر امور روزمره اعم از تجاری، خريدهای شخصی و اداری و ... از طريق اينترنت صورت 2،2001)ديويس

د يکی از ابزارهای مهم جهان روبه پیشرفت امروزی بوده و به تنهايی موجب اشکال گیرد. بنابراين، اينترنت به خودی خومی

در زندگی نشده است. اما می توان گفت که استفاده بیش از اندازه آن )مانند تماشای بیش از حد تلويزيون و ...( می تواند 

 د.اختالل هايی در روابط اجتماعی، امور شخصی و کاری، خلقی و ... به وجود آور

(. اگر چه بعضی 1998، 4را به دنبال دارد )يانگ "3اعتیاد به اينترنت"خطر  از اينترنت استفاده بیش از حد و نادرست     

گیرد رود که مواد شیمیايی را در بر میتنها برای مواردی به کار می  5نظريه پردازان مدعی هستند که واژه اعتیاد محققان و

( اظهار می دارد که استفاده رايج از اين واژه، اعتیاد را تقريبا با 1944) 8( ولی هاترر1985، 7و فرست 6)به طور مثال، براتر

( از اعتیاد افراد به غذا، سیگار کشیدن، قماربازی، خريد، کار، بازی 1993) 9هر ماده يا فعالیتی می سازد. در اين راستا تراون

DSM-4-، با وجود اينکه هیچ مالک تشخیصی در 10به اينترنت و فعالیت جنسی صحبت می کند. در زمینه تعريف اعتیاد

R (2000 ،1381در 2005و همکاران،  11( تعريف نشده است، پژوهشگران اذعان دارند که اين پديده وجود دارد )چاو .)

کامپیوتر( و نوعی اعتیاد به تکنولوژی )مثل اعتیاد به  "اعتیاد به اينترنت"( در نظر دارد که 1998) 12اين زمینه گريفیتس

زير مجموعه ای از اعتیادهای رفتاری )مثل قماربازی تکانشی( است. اعتیاد به تکنولوژی به عنوان اعتیادهای غیر شیمیايی 

ماشین است. اين نوع اعتیاد می تواند منفعل )مثل تلويزيون( يا  –)رفتاری( تعريف می شود که در برگیرنده تعامل انسان 

یوتری( باشد و دارای خصوصیات ترغیب کننده و استحکام بخشی است که بر تحريک تمايالت فعال )مثل بازی های کامپ

 نمايش به را اعتیاد اصلی مؤلفه های تکنولوژی، به اعتیاد که است، ذکر به (. الزم1995اعتیاد آور اثر می گذارد )گريفیتس،

                                                           
1.   Internet  

2.   Davis RA. 

3.   Internet addiction 

4.    Young KS. 

5.    Addiction 

6.   Bratter, T. E. 

7.   Forrest, G. G. 

8.   Hatterer, L. G. 

9.   Traun, F. 

10.    Internet addiction 

11.     Chou, C. 

12.     Griffiths, M. D. 

 اين پژوهش بايد گفت که آزمون اعتیاد به اينترنت يانگ از 

های روان سنجی خوبی برخوردار است، اما با پرخاشگری ويژگی

 .رابطه ای ندارد

به اينترنت  ويژگی های روان سنجی، آزمون اعتیاد کلیدی:هایواژه

 ، اعتبار، روايی، پرخاشگریيانگ

indices it was concluded that the 3-factor 

extractive model of this research is better fitted 

with the data. Finally, according to the findings of 

this study, Young's Internet addiction test has 

good psychometric properties, but has no relation 

to aggression. 

Keywords:  psychometric properties, internet 

addiction test, Reliability, Validity, aggression. 
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 6و بازگشت 5، تعارض4، کناره گیری3، تحمل2ر خلق، تغیی1از: تغییرات بارز شناختی عبارتند مؤلفه ها اين که گذارد می

يک اصطالح گسترده ای است که دامنه  "اعتیاد به اينترنت"( هم اظهار می دارد که 1998) 7(. يانگ1995)گريفیتس،

زير  5دارای  "اعتیاد به اينترنت"وسیعی از رفتارها و مشکالت کنترل تکانه را در بر می گیرد. وی اظهار می دارد که 

)استفاده تکانشی از وب سايت های بزرگساالن برای سکس اينترنتی و  8”اعتیاد به سکس اينترنتی“ -1جموعه است: م

تکانش های “ -3: درگیری بیش از اندازه در رابطه های آنالين.  9”اعتیاد به رابطه های اينترنتی“ -2هرزه نگاری اينترنتی. 

: جستجوی تکانشی پايگاه ”بار اضافی اطالعات“ -4نالين وسواس گونه. : قماربازی، خريد، تجارت روزانه آ10”شبکه ای

 : بازی های کامپیوتری وسواس گونه. ”اعتیاد به کامپیوتر“ -5اطالعات يا وب. 

کوتاه تر  هم خوابشان ساعات و فعال تر فیزيکی غیر نظر از کاربران که شود می سبب اينترنت اندازه از از بیش استفاده     

 اينترنت به اعتیاد بین منفی معناداری رابطه که می دهد نشان شده انجام مطالعات ديگر راستا همین ل شود. درمعمو از

دانشجويان  روی بر شده انجام مختلف (. مطالعات2010و همکاران، 11وجود دارد )کیم ارتقا دهنده سالمت زندگی وسبک

است )سئو، کانگ و  افزايش حال در دانشجويان دربین نتاز اينتر استفاده میزان که است امر اين دهنده نیز نشان

 بین در اينترنت را به اعتیاد شیوع اخیر های سال (. در همین راستا، در13،2009؛ زبورالسکی و همکاران12،2009يام

 شیوعکه  شد مشخص ديگر ای مطالعه در همچنین(. 14،2008گزارش کرده اند )سیحان درصد 22 تا 3 بین دانشجويان

 اعتیاد مشابههای  مطالعه در (.15،2007است )ها و همکاران بیشتر دارند به اينترنت اعتیاد که کاربرانی بین در گیافسرد

 حسن (.16،2002است )ديويس، فلت و بسر بوده همراه اينترنت به معتاد کاربران در اين تحصیلی افت کاهش با اينترنت به

 تنهايی کنند، احساس استفاده می اينترنت از افراطی بطور که هايی دريافتند آن ( نیز 1389)زاده، صالحی و کیاسری 
 کنند. می بیشتری

ابزاری  17با توجه به نتايج تحقیقات صورت گرفته در خصوص اعتیاد به اينترنت؛ می توان افزود که ساخت يا هنجاريابی    

شناسی از اهمیت فوق العاده ای برخوردار می جهت استفاده در پژوهش های روان  "اعتیاد به اينترنت" 18اندازه گیری برای

                                                           
1.  Salience 

2.  Mood modification 

3.  Tolerance 

4 . Withdrawal 

5 . Conflict 

6.  Relapse 

7.  Young, K. S. 

8 . Cybersexual addiction 

9 . Cyber-relationship addiction 

10.     Net compulsions 

11 .    Kim Y, 

12 .    Seo M, Kang HS, Yom YH. 

13 .    Zboralski K. et al. 

14.     Ceyhan AA. 

15 .    Ha JH. Et al. 

16 .    Davis RA, Flett GL, Besser A. 

17 .    normalization 

18.     measurement  
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باشد. برای سنجش اختالل اعتیاد اينترنت چندين پرسشنامه از جمله پرسشنامه آسیب شناسی استفاده از اينترنت 

(PIUQ( مقیاس عمومی معضالت استفاده از اينترنت ،)GPIUS( نشانگان بالینی وابستگی به اينترنت ،)CSID و )

( تدوين شده است که هر کدام با توجه به تعريف اعتیاد به اينترنت به نحوی اين اختالل OCSرنت )مقیاس شناختی اينت

را می سنجد و مالک تشخیص بر اساس اختالل کنترل تکانه يا اعتیاد به مواد مخدر و الکل است )علوی و 

 (. 1389همکاران،

کشور تنها در جمعیتت شتهر اصتفهان متورد ارزيتابی در داخل  1ويژگی های روان سنجی آزمون اعتیاد به اينترنت يانگ

پیش بینی کننده اعتیاد است )برای  عوامل قرار گرفته، همچنین، پژوهش ها نشان می دهد که پرخاشگری نیز، از مهمترين

یتز (. بنابراين، ما در اين پژوهش، قصد داريتم رابطته اعتیتاد بته اينترنتت و پرخاشتگری را ن2،2000مثال ايپستن و همکاران

بررسی نمائیم. در نهايت، سؤال اصلی پژوهش اين است که ويژگی های روان سنجی آزمون اعتیاد به اينترنت يانگ و رابطته 

 ساله شهر تهران چگونه می باشد؟ 30تا  20آن با پرخاشگری در بین جوانان 

 

 روش 

است. جامعه آماری پژوهش  4صیفیو از نظر روش، جزء تحقیقات تو 3 اين تحقیق از نظر هدف جزء تحقیقات کاربردی

در يکی از مناطق شهر تهران زندگی می کردند، را شامل می شود.  1394ساله که در سال  30تا  20حاضر شامل جوانان 

نفر از بین همین گروه سنی بودند. شايان ذکر است  424نمونه آماری نیز )با روش نمونه گیری تصادفی در دسترس( شامل 

به شرکت کنندگان ابتدا توضیحی اجمالی در رابطه با هدف های  کت در اين تحقیق کامال اختیاری بود واضافه کنیم که شر

پژوهشی داده شد. ابزار اندازه گیری داده های پژوهشی نیز از نوع پرسشنامه بود که عبارتند از پرسشنامه های دموگرافیک، 

 اعتیاد به اينترنت و پرخاشگری.

 ی شناخت ابتدای پرسشنامه های اين تحقیق، برای بررسی برخی از متغیرهای جمعیت : درپرسشنامه دموگرافیک

 انده شد. هش گنجسواالتی مانند سن، جنسیت، وضعیت تاهل و ... جهت تعیین رابطه احتمالی آن ها با متغیرهای پژو

 رترين پرسشنامه ها در : اين پرسشنامه توسط کیمبرلی يانگ ساخته شده و از معتبآزمون اعتیاد به اینترنت یانگ

می  لیکرت نمره گذاری و به روش بوده خوداجرا شده، طراحی آيتم 20 در پرسشنامه است. اينزمینه اعتیاد اينترنتی 

برای تشخیص قماربازی بیمارگونه طراحی  DSM-4-TRآزمون بر اساس مالک های تشخیصی  اين گزاره های. شود

 -2اينترنت؛  عادی کاربر -1 طبقه بندی می کند، گروه سه در را وی شده است. نمرات بدست آمده برای هر فرد،

 کرده وابسته را وی حد از بیش استفاده که معتاد کاربر -3و  است؛ شده مشکالتی دچار زياد استفاده اثر در که کاربری

 بیش استفاده آيا اينکه به تعیین و را می سنجد اينترنت به اعتیاد مختلف جنبه های دارد. پرسشنامه درمان بهنیاز  و

(. فرم فارسی 5،2007می پردازد )مورالی و گورج نه يا دارد تاثیر فرد زندگی مختلف بر جنبه های اينترنت از حد از

اين پرسشنامه با فرم اصلی آن مقايسه شد. به نظر برخی از جمله ها با فرم اصلی تفاوت داشت که با توجه به معنای 

 ضمنی آن اصالح گرديد.  

                                                           
1 . Young internet addiction test 

2 . Epstien, Botvin, Diaz, Willams & Griffin 

3.  Descriptive research  

4.  Applied  

5 . Murali V, George S. 
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 اين پرسشنامه که به اختصار پرخاشگری:  زمونآAQ ( مورد بازنگری 1992) 1نامیده می شود، توسط باس و پری

زير مقیاس است که عبارت است از  4عبارت و  29قرار گرفت. اين پرسشنامه يک ابزار خودگزارش دهی است که شامل 

درجه ای از کامال شبیه  5ارت ها در يک طیف پرخاشگری بدنی، کالمی، خشم و خصومت. آزمودنی ها به هر يک از عب

(، تا حدودی شبیه من 3(، نه شبیه من است نه شبیه من نیست )4(، تا حدودی شبیه من است )5من است )نمره 

به طور معکوس نمره گذاری می شود.  16و  6آيتم های  ( پاسخ می دهند.1( و تا به شدت شبیه من است )2نیست )

مقیاس با سؤاالت آن به شرح  4ی با مجموع نمرات زير مقیاس ها بدست می آيد. همچنین، نمره کل برای پرخاشگر

 زير می باشد:

 29و  25 – 22 – 16 – 13 – 11 – 8 – 5 – 2عبارت(:  9پرخاشگری بدنی ) -1

 27 – 21 – 14 – 6 – 4عبارت(:  5پرخاشگری کالمی ) -2

 28 – 23 -19 -18 -12 -9 -1عبارت(:  7خشم ) -3

 .26 -24 – 20 -17 -15 -10 -7 -3ارت(: عب 8خصومت ) -4

قترار  مورد تجزيته و تحلیتل آمتاری 22ويرايش  AMOSو  SPSSدر نهايت داده های به دست آمده با نرم افزارهای 

آلفتای  گرفت. در همین راستا، در بخش توصیفی از جداول و شکل های توصیفی و در قسمت استنباطی نیتز از روش هتای

ت تعیتین عتبار(، همبستگی )جهت تعیین رابطه بین متغیرها(، آزمتون تتی، تحلیتل واريتانس )جهتکرونباخ )جهت تعیین ا

 .تفاده گرديدها( و تحلیل عاملی اکتشافی و تائیدی )جهت تعیین روايی آزمون اعتیاد به اينترنت( استفاوت بین گروه

 

 یافته ها

تا داده های پرت شناسايی و حذف گردند. در اين پژوهش قبل از تحلیل آماری بايستی داده ها مورد پااليش قرار گیرند 

آزمودنی ديگر برای تجزيه و تحلیل  424آزمودنی که دارای داده های پرت بودند حذف شدند و در نهايت از داده های  9

درصد(  7/0نفر ) 3مرد بودند.  درصد( 8/44نفر ) 190زن و ( درصد 5/54)نفر  231شرکت کننده،  424استفاده گرديد. از 

زن شرکت  158سال بود. همچنین،  30تا  20نیز جنسیت خود را مشخص نکرده بودند. سن شرکت کنندگان نیز بین 

نفر از آن ها  4نفر متاهل و  36نفر از مردان مجرد،  125نفر مطلقه؛  8نفر از آنها متاهل و  56کننده در اين تحقیق مجرد، 

نفر از آن ها  28وضعیت اقتصادی و تحصیالت شرکت کنندگان می توان گفت که نیز مطلقه بودند. به عالوه در رابطه با 

نفر دارای وضعیت  13نفر ديپلم ) 132نفر ضعیف(؛  6نفر متوسط و  15نفر وضعیت اقتصادی قوی،  7دارای مدرک سیکل )

نفر  62اقتصادی قوی،  نفر وضعیت 13نفر فوق ديپلم )که از آن ها  83نفر ضعیف(؛  21نفر متوسط و  98اقتصادی قوی، 

نفر  34نفر ضعیف(؛  10نفر متوسط و  107نفر وضعیت اقتصادی قوی،  15نفر لیسانس ) 132نفر ضعیف(؛  8متوسط و 

نفر از شرکت کنندگان دارای مدرک  4نفر ضعیف( و  1نفر متوسط و  29نفر وضعیت اقتصادی قوی،  4فوق لیسانس )

 22نفر از رشته های فنی و مهندسی،  45نفر ديگر ضعیف( است.  2تصادی قوی و نفر از آن ها دارای وضعیت اق 2دکتری )

نفر از فارغ التحصیالن در رشته  3نفر رشته های هنر و  6نفر رشته های علوم پايه،  10نفر فارغ التحصیل رشته های ادبی، 

ند که سابقه مصرف مواد مخدر نیز نفر اذعان کرده ا 31های حوزوی دارای سوء مصرف سیگار بودند. در بین اين افراد 

درصد(  8/35نفر ) 152درصد( بیکار،  5/17نفر ) 74درصد( از شرکت کنندگان شاغل،  5/23نفر ) 142دارند. عالوه بر اين، 

درصد( عضو حداقل يکی از شبکه های مجازی  5/78نفر ) 333درصد( نیز محصل و شاغل بودند.  2/13نفر ) 56محصل و 

درصدی عضويت در  78درصد( عضو هیچ يک از شبکه های مجازی نبودند. نتیجه  1/11نفر ) 47و تنها اينترنتی بودند 

نفر از افراد  146حداقل يک شبکه اجتماعی مجازی، اهمیت موضوع تحقیق را افزايش می دهد. در انتها می توان افزود که 

                                                           
1 . Buss AH. Perry M. 
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نفر  16نفر از اين افراد مجرد،  123ستفاده می نمايند )شرکت کننده در پژوهش اذعان کردند که بیش از اندازه از اينترنت ا

 نفر مطلقه بودند(. در ادامه به بررسی ويژگی های روان سنجی آزمون اعتیاد به اينترنت خواهیم پرداخت.  7متاهل و 

ردار افی برخواز اعتبار ک شهر تهران ساله 30تا  20جوانان  بین آیا آزمون اعتیاد به اینترنت درسؤال پژوهشی: 

 است؟

آزمون به دقت اندازه گیری و ثبات و پايايی آن مربوط است و دو معنای متفاوت دارد. يک معنای اعتبار، ثبات و  1اعتبار

پايايی نمره های آزمون در طول زمان است. معنای دوم آن به همسانی درونی آن اشاره دارد و مفهوم آن اين است که 

کديگر همبستگی متقابل دارند. اگر ضريب اعتبار درونی آزمون کم باشد، بدان معناست سؤال های آزمون تا چه اندازه با ي

(. در اين تحقیق، جهت 1391که سؤال های مختلف آزمون متغیر واحدی را اندازه گیری نمی کنند )شريفی و شريفی،

اده شده است. مقدار ضريب آلفای برآورد اعتبار آزمون اعتیاد به اينترنت، از روش همسانی درونی )آلفای کرونباخ( استف

که ضريب بااليی است و نشان دهنده همسانی درونی يا اعتبار  94/0کرونباخ بدست آمده اعتیاد به اينترنت برابر است با 

خوب داده های اعتیاد به اينترنت می باشد. هیچ سؤالی برای افزايش اعتبار آزمون، حذف نگرديد. در نهايت می توان نتیجه 

 ساله تهران از اعتبار قابل قبولی برخوردار است. 30تا  20ه آزمون اعتیاد به اينترنت در بین جوانان گرفت ک

ناسب ساله شهر تهران از روایی م 30تا  20سؤال پژوهشی: آیا آزمون اعتیاد به اینترنت در بین جوانان 

 برخوردار است؟

(. تا پیش 266،ص1391ا تضمین نمی کند )شريفی و شريفی،اعتبار شرط الزم روايی است اما به تنهايی روايی آزمون ر

 50دانشمندان علوم اجتماعی تنها به روايی محتوايی و مالکی توجه داشتند. در سال های نیمه دهه  50از دهه 

 پژوهشگران به اين نتیجه رسیدند که برای بیشتر خصايص اجتماعی روايی مالکی روشنی وجود ندارد. روايی سازه با انجام

دادن يک رشته از فعالیت هايی که پژوهشگر از طريق آن ها به طور همزمان سازه هايی را تعريف و ابزارهايی برای اندازه 

گیری آن ها می سازند به دست می آيد. روايی سازه مستلزم جمع آوری شواهدی است تا بر اساس آن ها معنای آزمون 

خصصان اندازه گیری به بررسی روايی سازه ی آزمون ها می پردازند، (. در واقع وقتی مت276ص روشن شود )همان منبع،

می خواهند بدانند چه ويژگی يا ويژگی های روانی می توانند واريانس آزمون ها را تبیین کنند. آن ها می خواهند معنی و 

ه هايی تبیین می کنند؟ منظور از آزمون ها را بدانند. آن ها می پرسند واريانس عمل کرده آزمون را چه عوامل يا ساز

های رياضی گوناگون برای تحلیل همبستگی های درونی بین مجموعه ای از متغیرها و ی شیوهتحلیل عاملی نشان دهنده

تبیین اين همبستگی ها بر حسب تعداد محدودی از متغیرهاست که عوامل نامیده می شوند. از طريق تحلیل عاملی 

يک ابزار اندازه گیری امکان پذير می شود. برای پاسخ به اين پرسش که آيا مجموعه شناسايی ابعاد يا سازه های اصلی 

سوال های پرسشنامه محقق ساخته از روايی مناسبی برخوردار است، در حیطه روايی سازه از تحلیل عاملی استفاده می 

ندازه گیری ساخت نظری يا شکلی از روايی است و میزان صحت آزمون در ا "روايی سازه"شود. يادآوری می شود که 

(. در اين پژوهش از روش تحلیل عاملی اکتشافی و تائیدی جهت 1390، 2ويژگی مورد نظر را منعکس می کند )آلن و ين

 استفاده گرديده است.  "روايی سازه"تعیین 

وابط رر مورد تحلیل عامل اکتشافی اغلب در مراحل اولیه تحقیق برای جمع آوری اطالعات دتحلیل عاملی اکتشافی: 

ارزيابی  -د: الفود دارمتقابل بین يک مجموعه از متغیرها بکار می رود. سه گام اساسی در اجرای تحلیل عاملی اکتشافی وج

 .ام گذاری عامل های استخراجین -رخش عامل ها؛ جچ -تناسب داده ها برای تحلیل عامل؛ ب

                                                           
1 . reliability  

2 . Mary J.Allen & Yen  
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رای باده ها بايد در تعیین مناسب بودن يک مجموعه د دو مسئله اصلی ارزیابی تناسب داده ها برای تحلیل عامل:

مبستگی د ضرايب هتر باشتحلیل عاملی در نظر گرفته شود. اندازه نمونه و نیرومندی رابطه بین متغیرها. هر چه نمونه بزرگ

اشد که بمی  956/0 عتیاد به اينترنتاالکین آزمون -ماير-کیسرمالک نمونه گیری  بین متغیرها پايايی بیشتری دارند. 

رويت زمون کآضريب بسیار بااليی است و نشان می دهد داده ها برای تحلیل مؤلفه های اصلی مناسب اند. همچنین، 

رای اجرای ( که نشان می دهد بp<0.001( معنادار است )528/3280و مقدار خی دو ) 190بارتلت با درجات آزادی 

ه و لی اولینداد اشتراک های مربوط به راه حل مولفه های اصبرو تحلیل بین متغیرها همبستگی کافی وجود دارد.

. بدين معنی که همه است 1استخراجی )نهايی( نشان می دهد که  در راه حل مولفه های اصلی اشتراک های اولیه برابر با 

می  لفه تولیدمو ارددواريانس مربوط به هر متغیر تبیین شده است، زيرا مولفه های اصلی به همان تعداد که متغیر وجود 

نس درونی متغیرها يا شود، می توان به تجا 30/0کند. در مواقعی که میزان استخراج عوامل در روند اشتراکات باالتر از 

تگی ط با همبسر مرتبسازه های بنیادی ابزار اندازه گیری تاکید داشت. به طور کلی نتايج نشان می دهد که تمامی مقادي

رند که نشان از همبستگی قرار دا 3/0اد به اينترنت در راستای تحلیل مؤلفه های اصلی باالتر از سواالت با کل آزمون اعتی

 سؤال 20ا املی بباالی بین تک تک سواالت با کل آزمون و مناسب بودن آن جهت تحلیل عاملی است. بنابراين، تحلیل ع

 د.اج گرديها استخرعامل ها قبل از چرخش اريانس تبیین شده آزمون اعتیاد به اينترنت آغاز و در مرحله اول و

 

 ساله تهران 30تا  20. نمودار اسکری پالت آزمون اعتیاد به اینترنت بین جوانان 1نمودار 

    

عاملی  3ست، راه حل ا 1با استفاده از مالک نگهداری عامل هايی که ارزش ويژه آن ها بزرگتر از  و با توجه به نتايج

ترنت را تبیین می نمايد. درصد از واريانس کل اعتیاد به اين 88/58عامل تقريبا  3راهم نمود. اين واضح ترين استخراج را ف

 اين عامل مايد. حالننیز گويای تک عاملی بودن اين آزمون است، يعنی آزمون يک عامل کلی را اندازه گیری می  1نمودار 

هترين راه حل تحلیل بعاملی  3بدست آمده، به نظر راه حل کلی، به تعدادی زير مقیاس تقسیم می شود. با توجه به نتايج 

 عامل استخراج می گردد. 3عاملی است و در نهايت نتايج بعدی بر اساس 

تحلیل مؤلفه های اصلی در نتیجه ی جبر محاسباتش، يک عامل کلی اختیاری به همراه عوامل دو چرخش عامل ها: 

 ین دلیل ند و تفسیر نتايج را با مشکل مواجه می سازد. به همقطبی به دست می دهد که هر دو مصنوع روش هست

 تحلیل های مؤلفه های اصلی بیان شده است. اين کار از طريق چرخش عوامل صورت هايی جهت خالصه سازی روش

مورد  عامل ماهیت در تعیین زيادتر باشد نفوذ آن از تست ماده يک بارعاملی هر چه که نیست ترديدیگیرد. همچنین، می

داشته  5/0در نظر گرفته شده است. سؤاالتی که بار عاملی کمتر از  5/0در اين پژوهش حداقل بار عاملی،  .نظر بیشتر است
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حذف می گردند. چون ماتريس عاملی چرخش نايافته و بارهای عاملی آن، يا در دو عامل بار شوند از چرخه تحلیل عاملی 

ساختاری با معنا دست نداد، تصمیم گرفته شد از روش چرخش واريماکس استفاده شود تا هم کشف هیئت کلی مواد 

 برای رسیدن به راه حل های پرسشنامه و هم تشخیص ساختار ساده تری که نمايش گر خطوط اصلی و نسبتا روشن

 پذير باشد، امکان پذير باشد. تاثیر

واریانس کل تبیین شده توسط عامل ها بعد از چرخش واریماکس :1جدول   

 

 

 

      

 05/6امل اول، درصد واريانس کل اعتیاد به اينترنت توسط ع 79/47اده شده است، نشان د 1طور که در جدول همان

صد از واريانس در 23/59گردد. در مجموع اين سه عامل درصد توسط عامل سوم تبیین می 39/5درصد توسط عامل دوم و 

دد خش های متعماتريس شاخص های عاملی پس از چر 2را تبیین می نمايند. جدول  "اعتیاد به اینترنت"کل 

ه ب 5که تنها سؤال  سؤال باقی مانده است. شايان ذکر است اضافه نمائیم 20سؤال از  19واريماکس است که نشان می دهد 

 دلیل اينکه روی دو عامل بار شده بود، حذف شده است.

ماتریس شاخص های عاملی بعد از چرخش واریماکس :2 جدول  

 سؤال
 مؤلفه ها

1 2 3 

16 0.701     

14 0.673     

10 0.668     

11  0.652    

20  0.652    

15  0.648    

17  0.641    

18  0.610    

12  0.590    

19    0.792  

15    0.667  

4    0.619  

3    0.616  

9    0.613  

7    0.553  

6    0.548  

8    0.528  

1     0.825 

2    0.684  

 واریانس تبیین شده تراکمی واریانس تبیین شده ارزش ویژه مولفه ها

1 9.07 47.78 47.78 

2 1.52 6.05 53.84 

3 1.02 5.38 59.22 
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فته فه چرخش يا، بار عاملی هر سؤال در مؤلفه مربوطه نشان داده شده است. بزرگترين ضريب در مؤل2ول در جد     

ی باشد و بقیه پرسش ام م 16. در اين پرسشنامه مربوط به سؤال /7)همبستگی هر پرسش با عامل( با بار عاملی بیشتر از 

امل مشترکا با يک ع فه چرخش يافته، مجموعه پرسش هايی که. هستند. بر پايه ماتريس مؤل/7ها دارای بار عاملی کمتراز 

 همبسته بودند و تشکیل يک پاره تست را  می دادند به شرح زير نام گذاری شدند:

سواالت به تفکیک عامل های استخراجی :3جدول   

 

 عامل

شماره 

قبلی 

 سوال

 سوال
شماره 

 جدید

رل
نت

 ک
در

ی 
وار

دش
 

 1 ؟"فقط چند دقیقه ديگر"دن به خودتان می گوئید: چند وقت يکبار موقع آنالين بو 16

 2 چند وقت يکبار خوابتان را بخاطر اينکه شب تا دير وقت در اينترنت هستید از دست می دهید؟ 14

10 
ينترنت د در اچند وقت يکبار سعی می کنید خودتان را از دست افکار آزارنده در زندگی، با مشغول کردن خو

 خالص کنید؟
3 

 4 ؟چند وقت يکبار دوباره وارد اينترنت شدن را زودتر از زمانی که قصد داشتید، شروع می کنید 11

20 
ين نید و اکپیش می آيد که وقتی با اينترنت کار نمی کنید، احساس غمگینی، بی حوصلگی و بدخُلقی چقدر 

 حاالت شما با وصل شدن به اينترنت از بین برود؟
5 

 6 اريد؟دی که آفالين هستید، احساس پريشانی می کنید يا خیال آنالين شدن در سر چند وقت يکبار وقت 15

 7 ه ايد؟توانستهر چند وقت يکبار سعی کرده ايد مدت زمانی را که در اينترنت هستید را کوتاه کنید، اما ن 17

 8 ید؟ران مخفی کنمدت زمان استفادة خود از اينترنت را از ديگهر چند وقت يکبار سعی می کنید که  18

 9 اشد؟چند وقت يکبار احساس می کنید که زندگی بدون اينترنت می تواند ماللت آور، پوچ و غمگین ب 12

ی
اع

تم
اج

ت 
کال

مش
 

 10 دهید؟جیح میمیزان آنالين بودنتان را به بیرون رفتن و گشت و گذار با دوستانتان ترهر چند وقت يکبار  19

13 
ا داريد ي نده ایه آنالين هستی و کسی مزاحمت شود، دلخور می شويد، با او برخورد زنچند وقت يکبار زمانی ک

 فرياد می زنید؟
11 

 12 چند وقت يکبار به دنبال ايجاد ارتباط جديدی با کاربران اينترنتی هستید؟ 4

3 
رجیح می يک( تنزد چند وقت يکبار هیجان بودن در اينترنت را به گذراندن وقت خود با همسرتان )يا هر دوست

 دهید؟
13 

9 
ه به مرموزان فعی ياچند وقت يکبار، وقتی اطرافیان از شما می پرسند که در اينترنت چه کار می کنید، حالت تدا

 خود می گیريد؟
14 

 15 چند وقت يکبار قبل از انجام هر کار ضروری، ايمیل خود را چک می کنید؟ 7

 16 ود؟ر اينترنت صرف می کنید، موجب لطمه خوردن به کارتان می شچند وقت يکبار مقدار زمانی که د 6

 17 شود؟ چند وقت يکبار، کار با اينترنت موجب لطمه خوردن به بهره وری و توانايی های کاری شما می 8

ل 
تال

اخ

در  رد
لک

عم
 

 18 چند وقت يکبار برای طوالنی تر از آنچه که قصد داشتید، در اينترنت می مانید؟ 1

 19 نید؟چند وقت يکبار از انجام کارهای خانه صرف نظر می کنید تا زمان بیشتری را در اينترنت بما 2

      

به  "لکرددشواری در کنترل، مشکالت اجتماعی و اختالل در عم"فوق نام های  3بنابراين، با توجه به جدول 

 ذاری شدند. ترتیب به عنوان عامل های اول، دوم و سوم اعتیاد به اينترنت نام گ

 

 سؤال پژوهشی: آیا داده های این پژوهش با مدل استخراجی برازش دارد؟
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از ديدگاه پژوهشگران در شروع تحلیل عاملی اکتشافی، هر متغیر ممکن است با هر مؤلفه يا عاملی همبسته باشد. در 

تفاده کنند. در اين راهبرد، عامل ها مقابل، تحلیل عاملی تائیدی مستلزم اين است که پژوهشگران از يک راهبرد قیاسی اس

و متغیرهايی که معرف اين عامل هاست به جای پديدار شدن از تحلیل، در آغاز اين روش مشخص می شوند. سپس با 

استفاده از شیوه آماری تعیین می شود که اين ساختار نظری )تئوريکی( تا چه اندازه و به چه خوبی با داده های تجربی 

عاملی آزمون اعتیاد به  3و  2،  1برای آزمون فرضیه (. در اين تحقیق، 629،ص1391، گامست و گارينو،1رزبرازش دارد )می

عاملی مربوط به همین تحقیق  3استفاده گرديد. مدل  AMOSبا استفاده از نرم افزار اينترنت از روش تحلیل عاملی تائیدی 

( و مدل تک عاملی نیز بدلیل اينکه شکل اسکری 2004) 2ک مورانعاملی مربوط به نتايج تحقیق ويديانتو و م 6بوده، مدل 

 اين تحقیق بیشتر نشان دهنده تک عاملی بودن اين آزمون است، مورد بررسی قرار گرفت.

 

 عاملی آزمون اعتیاد به اینترنت 3و  2،  1شاخص های برازش الگوهای  :4جدول 

 2 df sig 2/df CFI NFI IFI RFI RMSEA مدل

32/484 یعامل 1  170 000/0 85/2 912/0 872/0 913/0 842/0 066/0 

4/290 عاملی 3  149 000/0  947/1  958/0 918/0 958/0 895/0 047/0 

 065/0 846/0 924/0 886/0 923/0 77/2 000/0 155 415/429 عاملی 6

مدل  3جذور کای تدا مقدار منشان داده شده است. اب 4در جدول  AMOSشاخص های برازندگی با استفاده از نرم افزار 

رفته تر در نظر گعاملی مدل برتر است زيرا مدلی که مجذور کای کمتری دارد به عنوان مدل بر 3نشان می دهد که مدل 

( و 9/0تر از عاملی باال 3مدل  NFI( سه مدل مذکور )NFIمی شود. همچنین، مقايسه مقدار شاخص نرم شده برازندگی )

دو مدل ديگر  عاملی از 3است؛ نشان می دهد مدل  05/0( که کمتر از RMSEAنس خطای تقريب )ريشه دوم برآورد واريا

نسبت دو املی به ع 3( نیز نشان دهنده بهتر بودن مدل RFI,IFI ,CFIبهتر است. بقیه شاخص های برازش مدل با داده ها )

اينترنت برازش بهتری  عاملی اعتیاد به 3ا مدل می توان نتیجه گرفت که داده های اين تحقیق ب مدل ديگر است. بنابراين،

 دارد.

 

 سؤال پژوهشی: آیا بین اعتیاد به اینترنت و مقیاس هایش رابطه وجود دارد؟

فزايش جهت ا همبستگی آزمون با مقیاس های آن، در واقع نشان از میزان همسانی و همسو بودن سؤاالت با هم در

ونداد ساس برون همبستگی پیرسون استفاده گرديد. بر اپژوهشی، از آزم روايی آزمون است. جهت پاسخ به اين سؤال

 استخراجی نتايج ذيل حاصل گرديد:

بین شاخص مشکالت اجتماعی و دشواری در کنترل رابطه خیلی قوی و مثبت آماری وجود دارد  -

(sig<0/05,r=0/754.) 

رد سبتا قوی آماری وجود دابین شاخص اختالل در عملکرد و دشواری در کنترل رابطه ای مثبت و ن -

(sig<0/05,r=0/568.) 

د بین شاخص اختالل در عملکرد و مشکالت اجتماعی رابطه ای مثبت و نسبتا قوی آماری وجود دار -

(sig<0/05,r=0/561.) 

بین اعتیاد به اينترنت و شاخص دشواری در کنترل، مشکالت اجتماعی و اختالل در عملکرد به ترتیب رابطه ای  -

یلی قوی، مثبت و خیلی قوی و مثبت و قوی آماری وجود دارد. بنابراين، می توان گفت که بین عوامل مثبت و خ

                                                           
1 . Meyers, Lawrence S.  

2 . Widyanto and Mcmurran  
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اعتیاد به اينترنت و مقیاس هايش روابطی بسیار قوی آماری وجود دارد که خود اين مطلب نیز نشان از روايی 

 باالی آزمون می باشد.

 

بطه وجود تهران را شهر ساله 30تا  20گری در بین جوانان سؤال پژوهشی: آیا بین اعتیاد به اینترنت و پرخاش

 یرسون استفاده گرديد.جهت تعیین رابطه بین اعتیاد به اينترنت و پرخاشگری از آزمون پ دارد؟

 

 

 : پراکندگی پرخاشگری و اعتیاد به اینترنت2نمودار 

 

ه بین اعتیاد به ک، می توان گفت 2 نموداربا توجه به نتايج آزمون همبستگی و با مشاهده پراکندگی خیلی زياد در 

 (. r=0/117,sig>0/05اينترنت و پرخاشگری هیچ رابطه ی معناداری وجود ندارد )

سؤال پژوهشی: آیا مقیاس های استخراجی اعتیاد به اینترنت پس از تحلیل عاملی از اعتبار مناسبی 

 برخوردارند؟

ن و ن اعتبار آزمو، به تعیی"ل، مشکالت اجتماعی و اختالل در عملکرددشواری در کنتر"عامل  3پس از استخراج و تائید 

 ت.ده شده اسشان دانعامل های آن با استفاده از روش همسانی درونی )آلفای کرونباخ( پرداخته شد. نتايج در جدول زير 

و تعداد سواالت همراه با ضریب اعتباراعتیاد به اینترنت های عامل :5جدول   

نباخضریب آلفای کرو  عامل ها شماره سوال تعداد سوال 

91/0  9 16-41-01-11-20-15-71-18-12 دشواری در کنترل .1   

859/0  8 19-13-4-3-9-7-6-8 مشکالت اجتماعی .2   

739/0  2 1-2 .اختالل در عملکرد3   

938/0  کل ------ 19 

 

خترده  وبیشتترين  91/0ريب آلفتای با ض دشواری در کنترلشود، خرده مقیاس مشاهده می 5 طور که در جدولهمان

ضتريب اعتبتار در کتل  .استتدار آزمونکمترين اعتبار را در بین عوامل  739/0با ضريب آلفای  اختالل در عملکردمقیاس 
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بنابراين، متی تتوان نتیجته گرفتت کته آزمتون  .شودبااليی محسوب می بسیار است که اعتبار 938/0 با برابرنیز پرسشنامه 

 .رنت و مقیاس های آن پس از تحلیل عاملی نیز از اعتبار مناسب و بسیار بااليی برخوردارنداعتیاد به اينت
 

 و نتیجه گیریبحث 

ما در اين تحقیق جهت تعیین ويژگی های روان سنجی اعتیاد به اينترنت يانگ ابتدا اعتبار آزمون را با استتفاده از روش 

نتیجه گترفتیم کته ايتن آزمتون از اعتبتار  94/0ا توجه به ضريب اعتبار همسانی درونی )آلفای کرونباخ( استخراج کرده و ب

خوب و بسیار قوی برخوردار است. پس از تعیین اعتبار آزمون، جهتت بررستی روايتی آن از روش تحلیتل عتاملی اکتشتافی 

با توجته بته مقتدار جهت استخراج عامل ها استفاده نموديم. بدين منظور، جهت ارزيابی تناسب داده ها برای تحلیل عاملی 

( و معناداری آزمون کرويت بارتلت نتیجه گرفتیم که نمونه برای اجرای تحلیل 956/0الکین )-ماير-کفايت نمونه گیری کیز

ستؤال اعتیتاد بته  20داده ها مناسب است و بین متغیرها نیز همبستگی کافی وجود دارد. بنابراين، تحلیل عتاملی بتا ورود 

 79/47عاملی واضح ترين استخراج را فراهم نمود و پتس از چترخش بته روش واريمتاکس،  3ه حل اينترنت انجام گرفت. را

درصد توسط عامتل ستوم و در  39/5درصد توسط عامل دوم،  05/6درصد واريانس کل اعتیاد به اينترنت توسط عامل اول، 

بته  5. شايان ذکر است که تنهتا ستؤال عامل تبیین گرديد 3درصد از واريانس کل اعتیاد به اينترنت توسط  23/59مجموع 

سؤال باقی ماند. عامل اول به نام دشواری در کنترل )بتا  19دلیل اينکه روی دو عامل بار شده بود، حذف گرديد و در نهايت 

ستؤال( نتام گتذاری  2سؤال( و عامل سوم به نام اختالل در عملکرد )بتا  8سؤال(، عامل دوم به نام مشکالت اجتماعی )با  9

رديد. اعتبار آزمون پس از تحلیل عاملی به روش همسانی درونی نشان داد که اعتیاد به اينترنت و مقیاس هايش همچنتان گ

يافته های اين تحقیق از بابت میزان اعتبار آزمون با يافتته هتای ويتديانتو و  از اعتبار مناسب و بسیار بااليی برخوردار است.

( همستو بتود. نضتیر و 2013) 2( و کستر و همکتاران2013)  1(، نضیر و هازی1389(، علوی و همکاران )2004مک موران )

( دريافتنتد کته اعتیتاد بته اينترنتت 1389( قائل به تک عاملی بودن اين آزمون هستند؛ علوی و همکتارانش )2013هازی )

ز چت روم و بتی تتوجهی بته استفاده مرضی ا عامل به نام های مشکالت اجتماعی، تاثیر بر عملکرد، فقدان کنترل، 5شامل 

عامل است؛ پس بايتد  6( دريافتند که اعتیاد به اينترنت شامل 2004وظايف شغلی و تحصیلی است؛ ويديانتو و مک موران )

گفت که از نظر تعداد عامل های استخراجی، يافته های پژوهشگران اشاره شده با يافته های اين پژوهش همستو نیستت. در 

بسیار قوی آماری کسب شد که خود ايتن مطلتب نیتز نشتان  اعتیاد به اينترنت و کل آزمون روابطیبین عوامل اين تحقیق 

عتاملی  3و  2،  1جهت برازش داده های اين تحقیق با بهترين مدل، برای آزمتون فرضتیه دهنده روايی باالی آزمون است. 

 3استفاده گرديد. شايان ذکر است کته متدل  AMOSر با استفاده از نرم افزااعتیاد به اينترنت از روش تحلیل عاملی تائیدی 

( و مدل تتک عتاملی 2004) 3عاملی مربوط به نتايج تحقیق ويديانتو و مک موران 6عاملی مربوط به نتايج اين تحقیق، مدل 

برازش اين سه مدل نشان دهنده بترازش بهتتر  می باشد. شاخص های نیکويی  (2013نضیر و هازی )نیز مربوط به تحقیق 

مدل ديگر است. رابطه بین اعتیاد به اينترنت و پرخاشگری نیز بررسی گرديد و نتیجه گرفتته شتد  2عامل به نسبت  3مدل 

رابطه ی معناداری وجود ندارد. بنابراين، در نهايت طبق يافته های اين پژوهش  که بین اعتیاد به اينترنت و پرخاشگری هیچ

نت از ويژگی های روان سنجی خوبی برخوردار است، اما بتا پرخاشتگری رابطته ای می توان نتیجه گرفت که اعتیاد به اينتر

 .ندارد

                                                           
1 . Nazir S. Hawi, EdD. 

2 . Keser 

3 . Widyanto and Mcmurran  
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 منابع فارسی

حسن پاشا؛  . ترجمه شريفی،پژوهش چند متغیری کاربردی(. 1391الورنس اس، میرز؛ گامست، گلن و گارينو، ا.جی )

اپ ت آرين، چنتشاراابالل و حبیبی، مجتبی.  فرزاد، ولی اهلل؛ رضاخانی، سیمین دخت؛ حسن آبادی، حمیدرضا؛ ايزانلو،

 اول. تهران.

الور، چاپ دترجمه علی  سنجی(،گیری )روانزههای اندامقدمه ای بر نظریه(، 1390آلن، مری جی؛ ين، وندی ام )

 پنجم، تهران، انتشارات سمت.

کنولوژی )اعتیاد به تاده افراطی از (. رابطه بین استف1389حسن زاده، رمضان؛ صالحی، محمد و رضايی کیاسری، علیرضا. )

واحد  اد اسالمی، دانشگاه آزفصلنامه روانشناسی تربیتی( و وضعیت آموزشی و روانی دانش آموزان. SMSاينترنت و 

 .74تا  62، ص 3تنکابن، سال اول، شماره 
 ،365، صومويراست دتهران، انتشارات رشد، ، سنجی و روان آزماییاصول روانشريفی، حسن پاشا؛ شريفی، نسترن، 

1391. 

(. 1389علوی، سید سلمان؛ اسالمی، مهدی؛ مرآثی، محمدرضا؛ نجفی، مصطفی؛ جنتتی فترد، فرشتته و رضتاپور، حستین. )

 . 189-183،ص1389، پائیز 3، شماره4، دوره مجله علوم رفتاریويژگی های روانسنجی آزمون اعتیاد به اينترنت يانگ. 
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