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Abstract 

Introduction: Mobile social networks are one of the most challenging manifestations of modern 

technology that despite having attractions and many capabilities, have some devastating impacts on 

people’s social life. This study aimed to design and assess the psychometric properties of an 

addiction to mobile questionnaire based on social networks. 

Methods: In this cross-sectional study, 260 students from Bushehr University of Medical Sciences 

were selected by the convenience sampling method. The Waltz method (2010) was used to design 

the questionnaire. The initial questionnaire with 27 items was designed according to available 

Internet addiction questionnaires. The face and content validity of the questionnaire was verified by 

10 experts from Bushehr University of Medical Sciences. Construct validity was conducted by 

exploratory factor analysis. Eventually, the internal reliability of the questionnaire was determined 

by calculating Cronbach's alpha. 

Results: The initial version of the questionnaire was designed with 27 items. The index and ratio of 

content validity were calculated as 0.95 and 0.86, respectively. According to exploratory factor 

analysis, the number of items was reduced to 23 and the questionnaire was classified into four 

factors, including individual performance, time management, self-control and social communication 

with prediction capability of 57.470. The internal reliability coefficient was α= 0.92. 

Conclusions: Due to the strength of the structure and having appropriate psychometric 

specifications, the final questionnaire with 23 items had the capability to be used by researchers. It 

is recommended for future studies to measure other validities such as prediction validity. 
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 مقاله پژوهشی            روان پرستارینشریه 

لیبر موبا یمبتن یاجتماع یهابه شبکه ادیپرسشنامه اعت یو روانسنج یطراح

3 ینی، مسعود بحر،*2 ی، شهناز پوالد1 یمعصومه خواجه احمد
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مقدمه

اینترنتی هستند که  یهاتیاجتماعی نسل جدیدی از وب سا یهاشبکه

کاربران در آن حول یک موضوع مشترک دور هم به صورت مجازی 

ها . در این شبکه(1) گذارندیجمع شده و عقاید خود را به اشتراک م

ه آزادانه خود را به دیگران معرفی کنند و به راحتی ک ابندییافراد اجازه م

شخصیتی و اجتماعی خود را نشان داده و با افراد دیگر  یهایژگیو

. روند رو به رشد تکنولوژی نا خودآگاه زندگی (4) ارتباط برقرار نمایند

واقعی افراد را با دنیای مجازی گره زده است. میزان عالقه مندی و 

اجتماعی برای کسب اطالعات و  یهاحضور کاربران ایرانی در شبکه

داخلی است.  یهااخبار نشان دهنده اقناع نشدن این قشر از رسانه

موبایل هوشمند از جمله نمودهای تکنولوژی امروزی  یهایگوش

 یهاتیکه با توجه به دامنه وسیع پوششی و نداشتن محدود باشدیم

 یهاغیر هوشمند به یکی از چالش برانگیزترین مسائل حوزه یهایگوش

 یهایارتباطی تبدیل شده است. امروزه نرم افزارهای کاربردی گوش

اجتماعی، حرف اول دنیای  یهاو شبکه هاهوشمند از جمله پیام رسان

نرم افزار را می زنندکه به علت ارزان و قابل انعطاف بودن و دسترسی با 

ن ها شده است. ایسرعت باال باعث گرایش شدید مخاطبان نسبت به آن

ی اند کاربران زیادنرم افزارها علی رغم سابقه فعالیت کوتاهی که داشته

 .(3) اندرا جذب خود کرده

ساس اطالعات مندرج در وب سایت آمار جهانی اینترنت، ضریب بر ا

درصد بوده است  5/20، 4001نفوذ کاربران اینترنت در ایران تا سپتامبر 

درصد و  3/21، 4013 در حالی که ضریب نفوذ کاربران در پایان سال

. تعداد کاربران (2) درصد رسیده است 41/53به  4012در سال 

 چکیده

 ادیز یهاتیو قابل تیاست که با تمام جذاب لیموبا یاجتماع یهاشبکه یامروز یتکنولوژ ینمودها نیزتریاز چالش برانگ یکی :مقدمه

و  یمطالعه با هدف طراح نیگذاشته است. ا یبرجا یاجتماع یهابه شبکه ادیافراد از جمله اعت یاجتماع یبر زندگ یمخرب راتیتاث

 صورت گرفته است. لیبر موبا یمبتن یاجتماع یهاشبکهبه  ادیپرسشنامه اعت یروانسنج

بوشهر وارد مطالعه شدند. جهت  یآسان از دانشگاه علوم پزشک یریگدانشجو به روش نمونه 410 ،یپژوهش مقطع نیدر ا :روش کار

موجود، پرسشنامه  نترنتیبه ا ادیاعت یهاهدفمند متون و پرسشنامه یاستفاده و براساس بررس 4010پرسشنامه از روش والتز  یطراح

سازه  ییدانشگاه، مراحل روا نینفر از متخصص 10پرسشنامه توسط  یحتوو م یاعتبار صور دییشد. پس از تأ یطراح هیگو 42با  هیاول

 .دیردگ نییکرونباخ تع یپرسشنامه با محاسبه آلفا یدرون ییایپا تیانجام گرفت. در نها یاکتشاف یعامل لیبا استفاده از تحل

. شاخص و دیحذف گرد هیگو 1 یمحتو ییانجام روا یط یسنجروان ندیو در فرا یطراح هیگو 42نسخه پرسشنامه با  نیاول ها:افتهی

 لیتقل هیگو 43پرسشنامه به  یهاهیتعداد گو یعامل اکتشاف لی. محاسبه شد. براساس تحل01/0و  15/0 بیبه ترت یمحتو یینسبت روا

 یبنددسته 220/52 ینیبشیبا توان پ ،یو روابط اجتماع یخودکنترل زمان،تیریمد ،یکردفردعامل عمل 2و ابعاد پرسشنامه در  افتی

 محاسبه شد. 14/0کرونباخ  یآلفا بیبا ضر یدرون ییای. پادیگرد

توسط  یریبکارگ تیمناسب، قابل یروانسنج یهایژگیو و یاستحکام ساختار عامل لیبه دل ه،یگو 43با  ییپرسشنامه نها :یریجه گینت

 .شودیم شنهادیپ یبعد یهادر پژوهش نیبشیانواع اعتبار مانند اعتبار پ ریسا یریگپژوهشگران مختلف را داراست. اندازه

 .لیپرسشنامه، موبا ،یاجتماع یهاشبکه اد،یاعت ،یسنجروان واژگان کلیدی:
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نزدیک به دو  4010تا  4000 یهااجتماعی در دنیا بین سال یهاشبکه

درصد جمعیت  3/0در حدود  4010برابر شده است به طوریکه در سال 

اجتماعی فیبس بوک عضو نفر( فقط در شبکه  450000ایران )برابر با 

نوین  هاییامروزی به عنوان یکی از فناور یهارسانه .(1, 5) اندبوده

اند که با تمام جذابیت و ها شدهده زندگی عادی انسانجهانی فلج کنن

زیاد تاثیرات منفی مخرب مانند از هم پاشیدگی کانون گرم  هاییتقابل

جسمی و روانی  هاییماریها، طالق، افت تحصیلی و انواع بخانواده

 تاثیرات منفی و ینترزندگی افراد بر جای گذاشته است. یکی از مهم

, 2) باشدیاجتماعی م یهاوزی، اعتیاد به شبکهامر یهامخرب رسانه

زیادی را  یهااست که افراد ساعت یاها به اندازهجذابیت این شبکه .(0

یب شناسانه از و به صورت مفرط و آس برندیها به سر مدر این شبکه

تماعی اج یهاکه مساله اعتیاد به شبکه یابه گونه کنندیآن استفاده م

. اعتیاد به (2) و اینترنت توجه روانشناسان را به خود جلب کرده است

اجتماعی نوعی اعتیاد رفتاری است که مانند اعتیاد به مواد،  یهاشبکه

عالئم از  2( داشتن 1110. یانگ )باشدیعالئم کالسیک اعتیاد را دارا م

اجتماعی  یهاعالئم زیر را برای داشتن اعتیاد به اینترنت و شبکه

: احساس مشغولیت ذهنی با اینترنت ، احساس نیاز به داندیضروری م

استفاده جهت کسب رضایت ، نداشتن توانایی کنترل خود  افزایش زمان

در استفاده ازاینترنت، احساس ناآرامی و تحریک پذیری در هنگام قطع 

یا توقف استفاده از اینترنت، استفاده جهت آرام کردن خلق و راهی برای 

فرار از مشکالت ، دروغ گفتن به اطرافیان به منظور مخفی ساختن 

 .(1, 1) فتار شدن به اینترنتمقدار استفاده و گر

 متعددی یهاجهت اندازه گیری اختالل اعتیاد به اینترنت پرسشنامه

اند از جمله در مطالعه علوی و همکاران رار گرفتهتدوین و مورد بررسی ق

 روان سنجی آزمون اعتیاد به اینترنت یانگ هاییژگی( و1302)

(Internet addiction test) IAT  نفر از دانشجویان  433بر روی

شهر اصفهان مورد بررسی قرار گرفته است. در این مطالعه، بعد از تحلیل 

بر عملکرد، فقدان کنترل،  یرعاملی، پنج عامل مشکالت اجتماعی، تأث

استفاده مرضی از چت روم و بی توجهی به وظایف شغلی استخراج شده 

( انجام شد 1301که توسط علوی و همکاران ) یادر مطالعه .(10) است

ده وسواس گونه از روان سنجی فرم فارسی مقیاس استفا هاییژگیو

در کاربران  CIUS (Compulsive internet use scale)اینترنت 

شهر اصفهان مورد بررسی قرار گرفته است. در این مطالعه،  یهادانشگاه

تحلیل عاملی به روش تائیدی برای مقیاس استفاده وسواس گونه از 

ه باینترنت، سه عامل فقدان کنترل، تغییر خلق و اشتغال ذهنی نسبت 

( 1311. در مطالعه دستجردی و همکاران )(11) اینترنت استخراج شد

و  اعتیاد به اینترنت اجتماعی بر یهانیز رابطه بین استفاده از شبکه

افسردگی در دانشجویان پیام نور شهر اصفهان مورد بررسی قرار گرفته 

 اجتماعی یهااست. در این مطالعه جهت بررسی میزان استفاده از شبکه

سوالی استفاده شده است. به منظور  10از پرسشنامه محقق ساخته 

این  ت. درسنجش روایی پرسشنامه تنها به روایی صوری اکتفا شده اس

های پرسشنامه با توجه به محدود بودن تعداد سؤاالت و عدم ارائه ویژگی

 رسدیروان سنجی کامل از جمله روایی محتوا و سازه به نظر م

 یهاپرسشنامه فوق در برگیرنده تمامی جوانب استفاده از شبکه

 سنجدیاجتماعی را نم یهااجتماعی نباشد و اختالل اعتیاد به شبکه

مطالعات متعدد داخلی و خارجی دیگری نیز در زمینه روان سنجی  .(1)

، اعتیاد به اینترنت چن IATاعتیاد به اینترنت یانگ  یهاپرسشنامه

CIAS (Chen internet addiction scale) پرسشنامه استفاده ،

 Generalized problematic internet) ینترنتبیمارگونه از ا

addiction scale)GPIUS   و پرسشنامه وسواس گونه از اینترنت

CIUS  صورت گرفته است که همگی دارای عواملی جهت سنجش

مناسب برای سنجیدن  رسدیو به نظر م باشندیاعتیاد به اینترنت م

-11) دباشنیاجتماعی مبتنی بر موبایل نم یهابه شبکهاختالل اعتیاد 

ماعی اجت یها. بنابراین با توجه به روند رو به رشد استفاده از شبکه(11

زوم ها، لموبایل و فقدان ابزار مناسب جهت سنجش اعتیاد به این شبکه

ی فرهنگ ایران طراحی پرسشنامه روا و پایا در گروه جوانان و متناسب با

. لذا مطالعه حاضر با هدف طراحی و روانسنجی گرددیمطرح م

اجتماعی موبایل انجام  یهاجهت سنجش اعتیاد به شبکه یاپرسشنامه

 گردیده است.

 روش کار

 ییهپژوهش شامل کل یحاضر از نوع مقطعی و جامعه یمطالعه

 .باشدیم 1315دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی بوشهر در سال 

معیارهای ورود به مطالعه شامل این موارد بود. دانشجو رضایت کامل 

جهت ورود به مطالعه و تکمیل پرسشنامه داشته باشد، در حال تحصیل 

 یادر دانشگاه علوم پزشکی بوشهر در مقطع کارشناسی و دکتری حرفه

اجتماعی بر روی گوشی هوشمند خود نصب  یهاباشد، نرم افزار شبکه

د. معیارهای خروج شامل نسابقه بیماری روانی واضح باش کرده و فاقد

داشتن اختالالت روانی واضح تا قبل از نصب نرم افزار و عدم تمایل به 

دانشجو به روش  410. باشدیمشارکت در مطالعه و تکمیل پرسشنامه م

 در این مطالعه نسبت نمونه گیری تصادفی در دسترس انتخاب شدند.

دل یک به ده در نظر گرفته شد و با توجه به تعداد متغیر به آزمودنی معا

نفر تعیین گردید و جهت  410( حجم نمونه 41گویه های پرسشنامه )

 یناولک -مایر -اطمینان از کفایت حجم نمونه مورد مطالعه، آزمون کیسر

(Olkin-Meyer-Kaiser) KMO مراحل  .(10, 12) انجام شد یزن

طراحی پرسشنامه: در این مطالعه طراحی و روانسنجی پرسشنامه طبق 

( تعریف مفهوم 1 مرحله انجام گردید: 2و طی  (11) 4010روش والتز 

( 4 (10) اجتماعی با مروری بر کتب، مقاالت یهااعتیاد به شبکه

طراحی گویه های پرسشنامه با استفاده از منابع موجود در ایران و سایر 

 ( تعیین پایایی پرسشنامه.2( تعیین روایی پرسشنامه. 3کشورها. 

هدفمند و مرور مقاالت مربوطه  یاول: در این مرحله با مطالعه یمرحله

 اجتماعی تعریف شد. یهامفهوم اعتیاد و اعتیاد به شبکه

موجود در ایران  یهادر این مرحله با الهام از پرسشنامه دوم: یمرحله

و سایر کشورها از جمله پرسشنامه اعتیاد به اینترنت یانگ، سؤاالت 

پرسشنامه در  ییهاول یمربوط به پرسشنامه طراحی گردید. نسخه

 گویه بود. 42 ییرندهبرگ

سؤاالت، جهت بررسی و تعیین روایی  ییهسوم: پس از ته یمرحله

از سه روش روایی صوری، روایی محتوا و روایی سازه استفاده شد.  هاآن

نفر  10در مطالعه حاضر جهت تعیین روایی صوری کمی پرسشنامه به 

از دانشجویان واجد شرایط پژوهش داده شد. همچنین جهت تأیید 

و نسبت روایی  (CVI)شاخص روایی محتوا  یروایی محتوا از محاسبه

سه  . جهت محاسبه شاخص روایی محتوی( استفاده شدCVRمحتوا )

معیار سادگی، مرتبط بودن و وضوح گویه های پرسشنامه با استفاده از 

  فرمول:
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و جهت محاسبه نسبت روایی محتوی معیار ضرورت گویه با استفاده از 

 .(11) فرمول ذیل انجام پذیرفت

CVR =

تعداد پاسخهای ضروری هر آیتم −
تعداد کل شرکت کنندگان

4

تعداد کل شرکت کنندگان

4

 

از تحلیل عاملی اکتشافی استفاده شد. جهت تعیین اعتبار سازه، 

ها با مراجعه مستقیم پژوهشگربه واحد پژوهش انجام گردآوری داده

دانشجوی علوم پزشکی  410پذیرفت. بدین منظور پرسشنامه، بین 

)آسان یا در دسترس( و بر اساس  یواجد شرایط بصورت غیر تصادف

ر ات الزم دمشخصات مورد نظر پژوهشگر توزیع گردید. پس از توضیح

خصوص نحوه تکمیل پرسشنامه و اهداف مطالعه، پرسشنامه توسط 

مشارکت کننده تکمیل شد. تحلیل عاملی اکتشافی به روش تحلیل 

( و با Principal Component Analysisاصلی ) یهاعامل

 استفاده از چرخش واریماکس انجام پذیرفت.

یی سؤاالت، پایایی مرحله چهارم: در این مرحله به منظور تعیین پایا

درونی ابزار مورد بررسی قرار گرفت. جهت تعیین ثبات درونی پرسشنامه 

ها کرونباخ استفاده شد. در تمامی مراحل تجزیه و تحلیل داده یاز آلفا

صورت پذیرفت. به منظور رعایت  43نسخه  spssبه وسیله نرم افزار 

اونت پژوهشی اخالق تحقیق، پس از اخذ مجوزهای قانونی الزم از مع

دانشگاه علوم پزشکی بوشهر و کسب کد اخالق به شماره 

IR.BPUMS.REC.1395.5ها انجام شد. همچنین ، گردآوری داده

ها تکمیل و توضیحات الزم در فرم رضایت آگاهانه برای هر یک از نمونه

 تکمیل پرسشنامه و اهداف مطالعه ارائه گردید. یخصوص نحوه

 هایافته

بدست آمده از مطالعه مقاالت و کتب، اعتیاد به  هایفتهیابا توجه به 

اجتماعی یک اعتیاد رفتاری است که دارای عالیمی مانند  یهاشبکه

احساس مشغولیت ذهنی، نیاز به افزایش زمان استفاده جهت کسب رضایت، 

نداشتن توانایی کنترل خود در استفاده، احساس نا آرامی و تحریک پذیری 

دوم با الهام از مقاالت،  یاجتماعی است. در مرحله یهادر هنگام قطع شبکه

اعتیاد به اینترنت سایر کشورها از جمله پرسشنامه  یهاپرسشنامهکتب و 

، سؤاالت مربوط به پرسشنامه طراحی گردید. IATاعتیاد به اینترنت یانگ 

محاسبه نمره امتیاز  گویه بود. 42 ییرندهپرسشنامه در برگ ییهاول ینسخه

ن که یشاخص امتیاز تأثیر آیتم، با عنایت به ا یتأثیر آیتم: پس از محاسبه

بود، در این مرحله هیچ کدام  5/1آیتم گویه های ابزار باالتر از  یرمقادیر تأث

 از گویه ها حذف نشد.

محاسبه نسبت روایی محتوا: نتایج حاصل از محاسبه این نسبت نشان 

از مقادیر  تریینگویه پا 2گویه، مقادیر نسبت روایی محتوا در  42داد از 

( بود. در این مرحله هیچ 14/0نفر ) 10ی ارائه شده در جدول الوشه برا

گویه ای به دلیل کسب نمره پایین حذف نشد و پس از تجدید نظر در 

گویه های مربوطه و اعمال نظرات و پیشنهادات اعضای پانل، تنها یک 

گویه به دلیل همپوشانی با سؤاالت دیگر حذف گردید. پس از آن بار 

نسبت روایی محتوا به اعضای گویه ای جهت تعیین  41دیگر پرسشنامه 

گویه، گویه ای حذف نگردید.  41پانل داده شد. که در این مرحله از 

 CVR=  01/0گویه ای  41نمره کلی نسبت روایی محتوا در پرسشنامه 

محاسبه گردید. هم چنین شاخص روایی محتوا نیز برای تمامی گویه 

جهت  ید.محاسبه گرد CVI=  15/0و میزان کلی آن  /21ها باالی 

گویه ای از ضریب آلفای کرونباخ  41تعیین پایایی درونی پرسشنامه 

 محاسبه گردید. 11/0استفاده شد که میزان آن 

به میزان  KMOکه شاخص  دهدینتایج تحلیل عامل اکتشافی نشان م

/. گویای حجم نمونه کافی برای انجام تحلیل عاملی است. همچنین 141

بودن تحلیل عاملی را برای شناسایی  آزمون کرویت بارتلت، مناسب

و حاکی از  دهدینشان م (P < 0001/0)ساختار مدل عاملی در سطح 

روابط قابل کشف، بین متغیرهایی بود که مورد تحلیل عامل قرار 

بخش دیگر از نتایج تحلیل عامل اکتشافی در برگیرنده  گرفتند.

چرخش و مقدار مقدارویژه اولیه، مقدار ویژه عوامل استخراجی بدون 

(. در این مطالعه با 1ویژه عوامل استخراجی با چرخش بود )جدول 

و شیب نمودار اسکری پالت  1تر از مالک قرار دادن مقادیر ویژه بزرگ

از تغییرات کل عوامل  220/52( چهارعامل با توان پیش گویی 1)نمودار 

 اجتماعی استخراج و انتخاب شدند. یهااعتیاد به شبکه

نتایج بدست آمده از اجرای تحلیل عاملی با چرخش واریماکس،  براساس

 1عبارت، عامل دوم با  1عامل استخراج شد. بطوری که عامل اول با  2

عبارت مشخص شدند.  2عبارت و عامل چهارم با  2عبارت، عامل سوم با 

( سه تا از سؤاالت پرسشنامه نیز پس از بازنگری و عدم 4)جدول 

ز پرسشنامه نهایی حذف گردیدند. در نهایت تعداد تخصیص بار عاملی ا

 125/0سؤال کاهش یافت. عامل اول با مقدار ویژه  43کل سؤاالت به 

/. 205تا حد اکثر  525/0گویه بود که بار عاملی آنها از حداقل  1شامل 

با بار عاملی  یهگو 1و تعداد  201/1بود. عامل دوم با مقدار ویژه  یرمتغ

 یهگو 2، شامل 411/1و عامل سوم با مقدار ویژه  232/0تا  504/0بین 

در نوسان بود. عامل چهارم با مقدار  015/0تا  214/0 ینبا بار عاملی ب

در  251/0و حداکثر  501/0گویه با بار عاملی حداقل  2و  111/1 یژهو

نوسان بود.. بنابراین بر اساس نتایج تحلیل عامل اکتشافی انجام یافته 

 یهاگویه تأیید و ابعاد اعتیاد به شبکه 43، تعداد یهگو 41بر روی 

تحت عنوان  یهگو 1عامل قرار گرفتند که عامل اول با  2اجتماعی در 

تحت عنوان مدیریت زمان، عامل  یهگو 1عملکردفردی، عامل دوم با 

گویه تحت  2، تحت عنوان خودکنترلی، عامل چهارم با یهگو 2سوم با 

 ذاری شدند.گعنوان روابط اجتماعی نام

مورد  یعبارت 43پس از انجام تحلیل عاملی، همسانی درونی کل پرسشنامه 

نفری دانشجویان  410بررسی قرار گرفت. ضریب آلفای کرونباخ در نمونه 

چنین به تفکیک ( و هم142/0علوم پزشکی بوشهر برای کل پرسشنامه )

 102/0ثر و حداک 101/0های پرسشنامه با حداقل برای هر کدام از عامل

برای نمره گذاری پرسشنامه در ابتدا و قبل از  (.3)جدول  یدمحاسبه گرد

(، بی نظر 4مخالف )نمره  یا(، تا اندازه1بکار گیری ابزار، به مخالف )نمره 

( داده شد. الزم 5( و کامالً موافق )نمره 2موافق )نمره  یا( و تا اندازه3)نمره 

تمامی سؤاالت مثبت بودند. پس از به ذکر است که در پرسشنامه مذکور 

فرد پاسخ دهنده، بر اساس میزان و توزیع پاسخها  410دریافت پاسخهای 

بخشی توسط مشارکت  5های مقیاس لیکرت مشخص گردید که همه ستون

 یهابا توجه به اینکه پرسشنامه اعتیاد به شبکه اند.کنندگان انتخاب شده

و حد اکثر  1با احتساب حداقل امتیاز باشد لذا گویه می 43 یاجتماعی دارا

و حد اکثر امتیاز کل  43برای هرگویه، حداقل امتیاز کل پرسشنامه  5امتیاز 

منظور تعیین محاسبه فاصله نرم مقیاس چهار خواهد بود. به 115پرسشنامه 

 اجتماعی از فرمول ذیل استفاده شد یهاای پرسشنامه اعتیاد به شبکهطبقه

(40). 
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فاصله نرم مقیاس

=
حداکثر کل امتیاز پرسشنامه − حداقل کل امتیاز پرسشنامه

تعداد طبقات پاسخ گویی به سواالت پرسشنامه
 

 اجتماعی در یک مقیاس لیکرت یهابدین ترتیب سطح اعتیاد به شبکه

(، کاربر 43-21از حد معمول ) تریینسطح کاربر پا 2امتیازی در  5

-115( و کاربر معتاد )11-14(، کاربر در شرف اعتیاد )21-11معمولی )

 ( توصیف گردید.14

 

 

 اجتماعی یهااشتراک اولیه و استخراجی تحلیل عامل اکتشافی ابزار اعتیاد به شبکه :1جدول 

 

 واریماکس چرخش و اصلی یهامؤلفه تحلیل روش با یافته چرخش عاملی ماتریس :2جدول 

 ملعا گویه

 1 2 3 4 

11 205/0    

22 231/0    

11 100/0    

14 122/0    

11 125/0    

11 134/0    

22 521/0    

11 552/0    

1 525/0    

1  232/0   

3  112/0   

2  151/0   

1  513/0   

4  552/0   

1  504/0   

12   015/0  

13   501/0  

12   525/0  

11   214/0  

24    251/0 

21    221/0 

23    525/0 

21    501/0 

مقدار ویژه عوامل استخراجی بدون  مقدار ویژه اولیه عامل

 چرخش

مقدار ویژه عوامل استخراجی با 

 چرخش

درصد  کل 

 واریانس

درصد 

 تجمعی

درصد  کل

 واریانس

درصد 

 تجمعی

درصد  کل

 واریانس

درصد 

 تجمعی

1 125/0 044/31 044/31 125/0 044/31 044/31 210/2 515/40 515/40 

2 201/1 211/2 200/21 201/1 211/2 200/21 122/3 123/15 200/31 

3 411/1 133/5 241/54 411/1 133/5 241/54 244/4 531/10 011/22 

4 111/1 021/5 220/52 111/1 021/5 220/52 202/4 251/10 220/52 
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 ااسکری پالت بر اساس تحلیل عامل اکتشافی جهت تعیین همبستگی میان گویه ه :1 شکل

 

 اجتماعی پس از انجام تحلیل عامل اکتشافی یهاضریب آلفای کرونباخ پرسشنامه اعتیاد به شبکه :3جدول 

 ضریب آلفای کرونباخ تعداد عبارات اجتماعی یهاابعاد پرسشنامه اعتیاد به شبکه

 102/0 1 عملکردفردی 

 011/0 2 مدیریت زمان

 242/0 5 خودکنترلی

 101/0 4 روابط اجتماعی

 

بحث

 یهااین مطالعه با هدف طراحی و روانسنجی پرسشنامه اعتیاد به شبکه

انجام گردید. در ابتدا براساس بررسی  اجتماعی مبتنی بر موبایل

نت اعتیاد به اینتر یهاهدفمند متون معتبر، مقاالت مرتبط و پرسشنامه

 یهامساله اعتیاد به شبکهموجود، لیستی از گویه های مرتبط با 

 یاول جهت محاسبه یگویه تهیه گردید. در مرحله 42اجتماعی، شامل 

نفر از دانشجویان علوم  10شاخص امتیاز تأثیر و روایی صوری، تعداد 

پزشکی وارد مطالعه شدند و در مرحله بعد با بهره گیری از یک پانل 

نفره از اساتید مجرب، به محاسبه نسبت و شاخص روایی محتوا و  10

تعیین روایی صوری گویه های پرسشنامه اقدام شد. با توجه به نتایج 

گویه، مورد تأیید قرار گرفت. پس از  41ه از مطالعه، تعداد این مرحل

دانشجو، و با استفاده  410تکمیل پرسشنامه طراحی شده اولیه توسط 

به عنوان حداقل بارعاملی مورد  5/0نقطه برش از تحلیل عامل اکتشافی، 

نیاز جهت حفظ گویه در نظر گرفته شد. لذا با عنایت به اینکه حداقل 

در نظر گرفته شد؛ نتایج تحلیل  5/0های پرسشنامه یهبارعاملی گو

های اصلی همراه با چرخش واریماکس نشان داد که پرسشنامه مؤلفه

بار تکرار تحلیل عاملی و بارعاملی  3 یاجتماعی ط یهااعتیاد به شبکه

درصد از  220/52عامل  2ها، با تعداد برای تمامی گویه 5/0حداقل 

. چهاربعد عملکردفردی، مدیریت نمایدیین میواریانس کل آزمون را تب

زمان، خودکنترلی و روابط اجتماعی مورد تأیید قرار گرفت. نتایج 

مطالعه نشان داد ابزار طراحی شده از روایی و پایایی مناسب جهت 

 اجتماعی برخوردار است. یهاسنجش اعتیاد به شبکه

 ارج از کشوربر اساس بررسی متون صورت گرفته در مطالعات داخل و خ

 یهاتا کنون ابزاری جهت سنجش میزان اعتیاد به شبکه رسدیبه نظر م

اجتماعی موبایل طراحی نشده است. از دیدگاه متخصصان، اعتیاد به 

که ممکن است از  باشدیاجتماعی نوعی اعتیاد رفتاری م یهاشبکه

روانی و اجتماعی مورد بررسی قرار بگیرد که مانند  –دیدگاه زیستی 

اعتیاد به مواد عالیم کالسیک آن از جمله ترک، تحمل، عود و ...را دارا 

. در مطالعه حاضر با توجه به روند رو به رشد استفاده (44, 41) باشدیم

هوشمند و نرم افزارهای پیام رسان وشبکه های اجتماعی  هاییاز گوش

نظیر اینستاگرام، واتس آپ، تلگرام و ...، چهار عامل عملکرد فردی، 

مدیریت زمان، خودکنترلی و روابط اجتماعی استخراج گردید، که در 

اجتماعی است، در مطالعه  یهابرگیرنده تمامی عوامل اعتیاد به شبکه

ل عاملی به روش تائیدی برای مقیاس استفاده علوی و همکاران تحلی

عامل استخراج شده است که عامل فقدان  3وسواس گونه از اینترنت 

کنترل، عامل تغییر خلق و عامل اشتغال ذهنی نسبت به اینترنت را 

. با توجه به تعاریف متعددی که از اعتیاد به اینترنت در شودیشامل م

این پرسشنامه فقط در  سدریمتون مختلف آمده است به نظر م

ه و دیگر ابعاد اعتیاد ب باشدیبرگیرنده بعد رفتاری و خلقی اعتیاد م
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امادر مطالعه حاضر تمامی ابعاد اعتیاد به  دهدیاینترنت را پوشش نم

علوی و  یا. در مطالعه(11) اجتماعی استخراج گردیده است یهاشبکه

روان سنجی آزمون اعتیاد به  هاییژگی( به بررسی و1302همکاران )

عامل مشکالت  5پرداخته است. در تحلیل عاملی  IATاینترنت یانگ 

ن کنترل، استفاده مرضی از چت روم و بر عملکرد، فقدا یراجتماعی، تأث

بی توجهی به وظایف شغلی و تحصیلی استخراج شده است. عوامل 

بر عملکرد و فقدان کنترل با عوامل روابط  یرمشکالت اجتماعی، تأث

اجتماعی، خودکنترلی و عملکرد فردی مطالعه حاضر همسویی دارد و 

ل قالب عامبعد بی توجهی شغلی و تحصیلی در پرسشنامه یانگ در 

عملکرد فردی پرسشنامه حاضر گنجانده شده است. اما این مطالعه 

جهت استفاده کلی از اینترنت )مانند چک کردن  ییهادارای مؤلفه

اجتماعی کاربردی ندارد و به نظر  یهاکه در شبکه باشدیایمیل( م

 یهاکه این پرسشنامه برای سنجش میزان اعتیاد به شبکه رسدیم

 .(10) باشدیاسب نماجتماعی من

گردید که با نتایج تعیین  14/0در مطالعه حاضر ضریب آلفای کرونباخ 

که در آن ضریب آلفای کرونباخ  4014مطالعه من الی و همکاران 

با  باشدیگزارش شده بود هم راستا م 13/0پرسشنامه مورد مطالعه 

توجه به تشابه تعدادی از سؤاالت پرسشنامه این مطالعه با پرسشنامه 

روان سنجی مطلوب هستند که اعتبار  هاییژگیحاضر هردو دارای و

در مطالعه حاضر به  .(12) نمایدیم ییدباالی این پرسشنامه هارا تأ

وانسنجی ابزار از روایی صوری، محتوا و سازه استفاده شد. این منظور ر

( جهت 1311که در مطالعه دستجردی و همکاران ) است یدر حال

اجتماعی از پرسشنامه خود ساخته  یهاتعیین میزان استفاده از شبکه

 اجتماعی این یهاسوالی استفاده شده که با توجه به مفهوم شبکه 10

 هاییتسواالتی در مورد میزان آگاهی از سا پرسشنامه در برگیرنده

اجتماعی چون فیس بوک، اورکات، مای اسپیس و ....، میزان  یهاشبکه

مذکور توسط دانشجویان و میزان در دسترس  یهااستفاده از شبکه

نمره  ایینهگز 1که در یک مقیاس  باشدیاجتماعی م یهابودن شبکه

شنامه فقط از روایی صوری گذاری شده است. جهت تعیین روایی پرس

نفر از متخصصین استفاده شده است. در  5کیفی با استفاده از نظرات 

این مطالعه گزارشی مبنی بر شاخص روایی محتوا و نسبت روایی محتوا 

ارائه نشده و جهت تعیین روایی صوری از تعداد محدود افراد متخصص 

مطالعه محدود  استفاده شده است در صورتیکه تعداد گویه ها در این

 باشدیاجتماعی نم یهابوده و در برگیرنده تمامی ابعاد استفاده از شبکه

این در حالیست که پرسشنامه حاضر پس از انجام تحلیل عامل اکتشافی 

اجتماعی شامل چهار عامل  یهامربوط به اعتیاد به شبکه هاییطهح

 .(1) استخراج گردیده است

در پژوهش حاضر، نتایج نهایی حاصل از پایایی کل پرسشنامه با کسب 

 101/0و همچنین کسب حداقل ضریب همسانی  142/0ضریب آلفای 

 یهابرای هر عامل بیانگر همسانی درونی پرسشنامه اعتیاد به شبکه

نفر  10. تعداد اعضای پانل خبرگان مطالعه حاضر باشدیماجتماعی 

( 1311بوده است که تفاوت چشمگیر آن با مطالعه رمضانی و همکاران )

. ضریب آلفای کرونباخ در هر دو مطالعه باال بوده باشدیکامالً مشهود م

است. عوامل فقدان کنترل، روابط بین فردی و مدیریت زمان با عوامل 

لکرد فردی و مدیریت زمان پرسشنامه حاضر هم راستا خودکنترلی، عم

. از نقاط قوت پرسشنامه حاضر اجرای فرایند روانسنجی آن در باشندیم

دانشجو ازرشته های مختلف علوم پزشکی )پیوسته و  450بین 

ناپیوسته( که شامل پزشکی، دندانپزشکی، پرستاری، مامایی، علوم 

است که قابلیت بکارگیری آزمایشگاهی، هوشبری، کتابداری و.. 

. در صورتیکه دهدیمختلف جوانان را افزایش م یهاپرسشنامه در گروه

مطالعه رمضانی فقط بر روی دانشجویان پزشکی صورت گرفته است و 

 هددیمختلف جوانان کاهش م یهااین قابلیت بکارگیری آن را در گروه

(1). 

 هایتمحدود

دارد که باید  هایییتحاضر نیز محدود یهمانند سایر مطالعات، مطالعه

به آن اشاره شود. با توجه به این که مراحل روانسنجی این پرسشنامه 

بر روی گروهی از جوانان، صورت گرفته است قابلیت تعمیم آن درکل 

سنی از جمله بزرگساالن و کودکان  یهاکشور بر روی تمامی گروه

ه در مطالعات آینده ب شودی. در این راستا پیشنهاد مدهدیراکاهش م

 یهامهم توجه شود و جهت سنجش اعتیاد به شبکه یاین مقوله

 الزم صورت پذیرد. هاییاجتماعی بازنگر

 نتیجه گیری

 هاییژگیطراحی شده دارای و ینتایج مطالعه نشان داد پرسشنامه

و از استحکام و اعتبار الزم جهت سنجش  باشدیروانسنجی مطلوبی م

ر موبایل برخوردار است. هم چنین اجتماعی مبتنی ب یهااعتیاد به شبکه

این پرسشنامه قابلیت بکارگیری توسط پژوهشگران مختلف در سطح 

. از طرف دیگر پرسشنامه متناسب با فرهنگ ایرانی باشدیکشور را دارا م

 .باشدیمختلف م یهاو راحت و قابل فهم، جهت پاسخگویی در گروه

گر مختلف سنی و دی یهابکارگیری و روانسنجی این پرسشنامه در گروه

اقشار جامعه، و بررسی سایر روایی ازجمله روایی پیش بین و همچنین 

شنهاد اعتیاد به اینترنت پی یهامقایسه این پرسشنامه با سایر پرسشنامه

 .گرددیم

 سپاسگزاری

مطالعه حاضر از پایان نامه کارشناسی ارشد دانشکده پرستاری و مامایی 

استخراج شده است که با حمایت این  دانشگاه علوم پزشکی بوشهر

دانشگاه و معاونت محترم پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی بوشهر در 

پژوهشی صورت گرفت. پژوهشگران مراتب سپاس و  هایینهتأمین هز

قدردانی از مسئولین و دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی بوشهر را ابراز 

 .دارندیم
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 عملکرد فردی

اجتماعی شاکی  یهاشبکهاطرافیان )اعضای خانواده، دوستان( به خاطر زیاد آنالین بودن من در 

 هستند.

     

اجتماعی در صورتی که اطرافیانم مزاحم من شوند خشمگین شده یا  یهاهنگام استفاده از شبکه

 .رنجمیم

     

      ام.ام نسبت به محیط اطراف و اطرافیانم بی تفاوت شدهاجتماعی استفاده کرده یهازمانی که از شبکه

      ام.شده ترینسبت به گذشته منزو کنمیاجتماعی موبایل استفاده م یهااز زمانی که از شبکه

 پنهان کاری دهمیاجتماعی انجام م یهاکه چه کارهای آنالینی در شبکه پرسندیوقتی دیگران از من م

 .کنمیم

     

      .کنمیاجتماعی را از دیگران مخفی م یهازیاد از شبکه یمن استفاده

      ام.اجتماعی موبایل دچار افت تحصیلی شده یهااستفاده از شبکهبه دلیل 

 ینظافت و برنامه یخود )برنامه یاجتماعی باعث شده که در انجام کارهای روزمره یهااستفاده از شبکه

 غذایی( غفلت کنم.

     

اجتماعی ارتباطم با اعضای خانواده و دوستانم محدود  یهابیش از اندازه از شبکه یبه خاطر استفاده

 شده است.

     

 مدیریت زمان

      .گذرانمیاجتماعی م یهامن بیشتر از زمانی که انتظار دارم وقت خود را در شبکه

      ام.دچار کمبود خواب شده کنمیاجتماعی استفاده م یهابه دلیل اینکه تا دیر وقت از شبکه

      اجتماعی روز به زور در حال افزایش است. یهاام از شبکهزمان استفادهمدت 

دیگر روی خط  ییقهفقط چند دق "اجتماعی هستم به خودم می گویم:  یهادر مواقعی که در شبکه

 "خواهم ماند

     

      .باشمیاجتماعی م یهاقبل از انجام هر کاری به فکر بازدید از شبکه

اجتماعی هستم حواس پرتی دارم در صورتی که در حالت آنالین بودن بهتر  یهااز شبکهوقتی خارج 

 .شومیم

     

 خودکنترلی

اجتماعی احساس اضطراب و ناآرامی دارم که به محض وارد شدن به فضای  یهابیرون از فضای شبکه

 .رودیمجازی این احساس از بین م

     

      "اجتماعی خسته کننده، بی ارزش و بی لذت مباشد. یهاشبکه زندگی بدون"با این جمله موافقم: 

      .شومیاجتماعی موبایل ناراحت و عصبی م یهااینترنت و یا عدم اتصال به شبکه یهنگام قطع ناخواسته

      .مکنیاجتماعی موبایل خنثی م یهارا با افکار آرامبخش در شبکه امیمسائل ناراحت کننده در زندگ

 روابط اجتماعی

دیگر )تلفن، ایمیل، نامه( برای ابراز عالیق خود به  یهااجتماعی مجازی را بیشتر از رسانه یهاشبکه

 .کنمیدیگران استفاده م

     

      .کنمیاجتماعی احساس لذت م یهاام در شبکهمورد عالقه یهااز عضویت در گروه

      اجتماعی احساس همدلی و صمیمیت دارم. یهادر شبکه اممن نسبت به کاربران صفحات مورد عالقه

اجتماعی به اشتراک  یهابه ابراز آن ندارم را از طریق شبکه یاموضوعاتی که در دنیای واقعی عالقه

 .گذارمیم

     

 


