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Abstract 

Introduction: There is growing concern about internet 
addiction and accessing a valid and reliable assessment 
tool based on DSM diagnostic criteria which can 
differentiate normal internet users and internet addicts, is 
very limited.   Young internet addiction questionnaire is 
one of valid available questionnaires. This study was 
designed to investigate psychometric properties of the 
mentioned questionnaire. 
Method: This descriptive cross-sectional survey research 
was performed on 233 Isfahan university students in 
2008. Research units were selected by quota sampling 
from universities of Isfahan and completed demographic 
questionnaire, Young Internet Addiction Test and YDQ. 
A clinical interview based on DSM-IV-TR was 
performed on all samples. Data were analyzed using 
factor analysis, internal consistency, Cronbach’s alpha, 

bisection, test-retest and ROC curve by SPSS 12. 

Results: Factor analysis by principal component and 
Varimax rotation revealed five factors of social problems, 
effect on performance, lack of control, pathological use 
of chat rooms and neglecting educational and 
occupational duties. Content and convergent validity, 
Internal consistency (α=0.88), test–retest reliability 
(r=0.82) and bisection (r=0.72) were determined and all 
were acceptable, regarding results. Best cut off point for 
the questionnaire was 46. 
Conclusion: Young’s Internet Addiction Test has 
acceptable psychometric properties and is a valid and 
reliable tool that may be used in psychological and 
psychiatric studies in order to screen normal internet 
users and internet addicts. 
 
Keywords: Young’s Internet Addiction Test, 
Psychometric Properties, Validity, Reliability, Internet 
User

 

 گروه پزشكي اجتماعي، دانشگاه علوم پزشكي اصفهان، اصفهان، ايران �

  

  1
  مركز تحقيقات علوم رفتاري، دانشگاه علوم پزشكي اصفهان، اصفهان، ايران 

 
2
  شهر، ايرانپزشكي، بيمارستان شهداي لنجان، زرينبخش روان 

 

3
  علوم پزشكي شهركرد، شهركرد، ايران، دانشگاه پزشكي دانشكده 

 

4
  بخش بهداشت، اداره كل آموزش و پرورش، تهران، ايران 

 
5
  شناسي، واحد نايين، دانشگاه آزاد اسالمي، نايين، ايراندانشكده روان 

�
Corresponding Author: Department of 

Social Medicine, Isfahan University of 
Medical Sciences, Isfahan, Iran 

Email: maracy@med.mui.ac.ir 
 

 



 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ و همكاران سيد سلمان علوي  184

              Vol. 4, No. 3, Fall 2010                 J. Behavioral Sciences              ١٣٨٩ پاييز، ٣، شماره ٤دوره                                   مجله علوم رفتاري

  مقدمه

اي رو به گسترش است و هر روز تعداد  دسترسي به اينترنت، پديده

. گيرند كنندگان اينترنت قرار ميبيشتري از افراد در زمره استفاده

). غيرهدانشگاه و در خانه، مدرسه، (اينترنت در همه جا حضور دارد 

آوري در حال افزايش است و طور شگفتكاربران اينترنت به تعداد

كنندگان از اينترنت ميالدي تعداد استفاده ۲۰۰۲تا دسامبر سال 

  ].۱[ميليون نفر گزارش شده است  ۶۶۵

تعداد كاربران  نيز، چند سال اخير در توجه به آمارهاي موجودبا

آخرين براساس  ].٢[ برابر شده است ٢٥ ما اينترنت در كشور

كنندگان از اينترنت بيشتر استفاده ،شده در كشورتحقيقات انجام

هاي اينترنتي، بازي% ٢٨، رومآنها در چت% ٣٥ وجوانان هستند 

در  جستجونيز مشغول  %٢٥كردن پست الكترونيكي و چك %٣٠

 ،اينترنت يشده براصرف مدت زمان ميانگين .جهاني هستندشبكه

  ].۳[ هفته بوده است دقيقه در ۵۲

در مورد آمار شيوع اعتياد به اينترنت در جوامع مختلف آمار 

تا  ٢معتادان حدود  نسبتطور ميانگين متعددي وجود دارد، اما به

 .كننده معمولي استميليون استفاده ٥٠هر  يميليون در ازا ٥

كنندگان از استفاده %١٠تا  ٥ تقريباًتوان گفت عبارتي مي به

اين نسبت در ميان  .دچار مشكل اعتياد هستند اينترنت

 ٢. شودكنندگان مشروبات الكلي و قماربازان نيز ديده مي مصرف

را به صورت  ، آنمعتادان به اينترنت %١٠از ميان  %٣تا 

  ].٢[ كنندغيرطبيعي و بيش از حد معمول استفاده مي

هاي رواني آخرين ويراست راهنماي تشخيصي و آماري اختالل

(DSM-IV-TR) بندي انواع كه استانداردهايي براي طبقه

بندي را براي اعتياد به كند، هيچ طبقهه مييهاي رواني ارابيماري

دهد اما تحقيقات گذشته نشان مي. اينترنت معرفي نكرده است

 اختالل"مالك تشخيص اعتياد اينترنتي با مالك تشخيصي براي 

مبتني بر (يا وابستگي به مواد " قماربازي بيمارگونه" ،"تكانهكنترل 

DSM-VI-TR (ها در همپوشاني داشته و استفاده از اين مالک

  . ]۸، ۷، ۶، ۵، ۴[ کار رفته استتحقيقات بسياري به

نامه از جمله براي سنجش اختالل اعتياد اينترنتي، چندين پرسش

، مقياس (PIUQ)شناسی استفاده از اينترنت  نامه آسيب پرسش

، اصول (GPIUS)عمومی معضالت استفاده از اينترنت 

مقياس  ،(IADDC)تشخيصی اختالل اعتياد به اينترنت 

نشانگان بالينی وابستگی  ،(IRPS)معضالت مربوط به اينترنت 

تدوين  (OCS)و مقياس شناختي اينترنت  (CSID)به اينترنت 

نحوي كه هركدام با توجه به تعريف اعتياد اينترنتي به شده است

اساس اختالل سنجد و مالک تشخيص براين اختالل را مي

   .کنترل تکانه يا اعتياد به مواد مخدر و الکل است

جايي كه پژوهش در حيطه اعتياد اينترنتي بسيار مورد توجه از آن

بزارهايي  رفتاري است، در داخل كشور وجود امتخصصان علوم

و متناسب با فرهنگ  DSMهاي تشخيصي اساس مالكمعتبر بر

از  کشور كه بتوان براساس آن افراد مبتال به اعتياد اينترنتي را

همچنين اعتبار . غربالگري کرد بسيار محدود استکاربران عادي 

خصوص اين هاي رسمي را نبايد پذيرفت، بهنامهو روايي پرسش

نامه در کشور ديگري يت است که پرسشنکته هنگامي حايز اهم

هاي متفاوتي طراحي و آزمون شده باشد و براي گروه آزمودني

هاي نامهدر مطالعات قبل که پيرامون روايي و اعتبار پرسش]. ۹[

شده، نواقصي در سنجش اعتياد به اينترنت در خارج از کشور انجام

که طراحي هايي نامهپرسشو است مورد نحوه اجرا وجود داشته

كه در مورد اينبا توجه به ].۱۰[اند اند مقبوليت عمومي نداشتهشده

نامه ها نظير پرسشنامهروايي و اعتبار برخي از اين پرسش

در داخل كشور هم هنوز تحقيقي  يانگتشخيص اعتياد اينترنتي 

هاي است، ضرورت انجام چنين تحقيقي در پژوهشانجام نشده

بررسي و تعيين هدف اصلي اين پژوهش، . اردرفتاري وجود دعلوم

در  يانگنامه اعتياد به اينترنت سنجي پرسشهاي روانويژگي

  .بين كاربران دانشجو بود

  

  روش

، براي تعيين پيمايشي از نوع مقطعي -اين مطالعه توصيفي

بين در يانگ نامه اعتياد اينترنتي سنجي پرسشهاي روانويژگي

 ١٣٨٧هاي شهر اصفهان در سال دانشگاهکاربران دانشجوي 

انتخاب  ايسهميه گيريروش نمونهدانشجو به ٢٣٣انجام شد و 

اساس حجم نمونه و با توجه به جامعه آماري اين تعداد بر. شدند

  .هاي شهر اصفهان محاسبه شددانشجويان دانشگاه

هايي كه در آن ويژگي: نامه اطالعات دموگرافيگپرسش) الف

، ، ميزان تحصيالت، سال ورود به دانشگاهسن، جنسنظير 

، ميزان ساعات استفاده از اينترنت و داليل استفاده وضعيت تاهل

  .شودهاي مختلف در روز بررسي مياز سايت

 کيمبرلي يانگتوسط  که: يانگآزمون اعتياد به اينترنت ) ب

اينترنتي ها در زمينه اعتياد نامهساخته شده و از معتبرترين پرسش

طراحي شده، خوداجرا بوده و  آيتم ۲۰نامه در اين پرسش. است

هاي اين آزمون گزاره. شودگذاري ميروش ليكرت نمرهبه

براي تشخيص قماربازي  DSM-IV-TRهاي براساس مالک

آمده براي هر فرد، دستنمرات به. بيمارگونه طراحي شده است

کاربر عادي اينترنت؛  - ۱ کند،ميبنديوي را در سه گروه طبقه

کاربري که در اثر استفاده زياد دچار مشکالتي شده است؛ و  -۲

کاربر معتاد که استفاده بيش از حد وي را وابسته کرده و نياز  -۳

هاي مختلف اعتياد به اينترنت را نامه جنبهپرسش .به درمان دارد

ترنت بر که آيا استفاده بيش از حد از اينسنجد و به تعيين اينمي

در ]. ۱۱[پردازد هاي مختلف زندگي فرد تاثير دارد يا نه ميجنبه

 ۹۲/۰نامه باالتر از و همكاران، اعتبار دروني پرسش يانگمطالعه 

دار گزارش شده است روش بازآزمايي نيز معنيذكرشده و اعتبار به

در مطالعه خود با عنوان بررسي  مك مورانو  ويديانتو]. ۱۲[
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روايي  يانگنامه اعتياد اينترنتي سنجي پرسشوانهاي رويژگي

همچنين از . اندنامه را بسيار باال ذكر كردهصوري اين پرسش

طريق تحليل عوامل، شش عامل برجستگي، استفاده بيش از حد، 

توجهي به وظايف شغلي، فقدان کنترل، مشکالت اجتماعي و بي

دهنده ثبات نشان دست آوردند كه همه اينهاتاثير بر عملکرد را به

  ]. ۱۳[دروني و روايي آن است 

، روش تحليل عاملي، سه عامل عاليم ترکدر مطالعه ديگري به

دست آمد که اين ابعاد مشکالت اجتماعي و اختالل در عملکرد به

از اعتياد اينترنتي با تعداد زيادي از متغيرها نظير عملکرد 

بطه مستقيم و مثبتي تحصيلي، سن، جنس و استفاده از اينترنت را

  ].۴[دارند 

 مصاحبه :IV-(DSM-(TR يانگنامه تشخيصي سشپر) ج

توسط براي تشخيص اعتياد اينترنتي  DSM-IV-TRبراساس 

الزم به ذکر است که از تمامي . انجام شد) پزشکروان(متخصص 

اساس اين مصاحبه به همراه عمل آمد تا برگروه نمونه مصاحبه به

نامه اعتياد اينترنتي بتوان نقطه برش پرسشنمره هر فرد در 

سئوال يا  ۴پاسخ به . نامه اعتياد اينترنتي را تعيين نمودپرسش

، ۹[بيشتر از آن نشانگر وجود اختالل اعتياد اينترنتي در فرد است 

و مقدار آلفاي  ۷۲/۰روش تنصيف برابر با اعتبار به]. ۱۵، ۱۴

در مطالعه]. ۱۶[شده است گزارش  ۷۱/۰کرونباخ براي آن برابر با 

  .محاسبه شد ۶۵/۰اي  مقدماتي، مقدار آلفاي کرونباخ 

. نامه توسط دو نفر مسلط به زبان انگليسي ترجمه شدابتدا پرسش

پزشکي ويراست علمي و سپس توسط دو تن از استادان گروه روان

جايي که پديده اعتياد اينترنتي وابسته به فرهنگ از آن. ادبي شد

صالحات الزم طبق فرهنگ جامعه پژوهش صورت گرفت ، ااست

و  آيتم ۲کردن نامه با اضافهاين پرسش هايآيتم و در نهايت،

  . اساس فرهنگ ايراني تنظيم شدبر آيتمي۲۲صورت  به

  

  ها يافته

هاي برخي ويژگي. کنندگان مرد بودنداز شرکت% ۸/۶۷

. آورده شده است ۱شناختي نمونه پژوهش در جدول  جمعيت

 ۹۵/۲۱ترتيب برابر با معيار سن نمونه حاضر بهميانگين و انحراف

معيار مقدار ساعت استفاده از کامپيوتر و ميانگين و انحراف ۳۶/۲و 

دست به ۵۷/۱و  ۶/۲ترتيب برابر با و اينترنت در هر نوبت کاري به

  .آمد

  

  اساس وضعيت تاهل و مقاطع تحصيليان بري دانشجويتوزيع فراوان )۱جدول 

  �يليطع تحصمق

  �وضعيت تاهل

فوق 

  ديپلم
  کارشناسي

کارشناسي 

  ارشد
  کل  دکتري

  ۲۱۲  ۱  ۲۷  ۱۶۴  ۲۰  مجرد

  ۲۱  ۰  ۴  ۱۷  ۰  متاهل

  ۲۳۳  ۱  ۲۱  ۱۸۱  ۲۰  کل

از چندين روش  يانگنامه اعتياد براي محاسبه روايي پرسش

  : شداستفاده

 ۵(نفر متخصص  ۱۰محتوايي آزمون با ارايه به روايي  -۱

  .مورد تاييد قرار گرفت) شناسروان ۵پزشک و  روان

، يانگنامه اعتياد اينترنتي منظور روايي همگرايي پرسشبه -۲

  YDQنامه نامه با پرسشهمبستگي نمرات حاصله از پرسش

آمد دستبه ۵۰/۰محاسبه و ضريب همبستگي آن برابر با 

)٠٥/٠p< .(  
  

نامه اعتياد اينترنتي يانگ از هاي آماري پرسششاخص )۲جدول 

  هاي اصليطريق روش تحليل مولفه

  عوامل
ميزان 

  اشتراک

مقدار 

  ويژه

درصد 

واريانس 

  شدهنتبيي

درصد تراکمي 

واريانس 

  شدهنتبيي

۱  ۳۹/۵۴  ۶۵/۶  ۲۶/۳۰  ۲۶/۳۰  

۲  ۶۶/۱۴  ۷۹/۱  ۱۶/۸  ۴۳/۳۸  

۳  ۱۱  ۳۴/۱  ۱۲/۶  ۵۵/۴۴  

۴  ۴۲/۱۰  ۲۷/۱  ۸/۵  ۳۷/۵۰  

۵  ۴۵/۹  ۱۵/۱  ۲۶/۵  ۶۳/۵۵  

  

نامه، از روش تحليل عاملي به منظور روايي سازه پرسشبه – ۳

از واريانس، % ۵۶. شدشيوه چرخش از نوع واريماکس استفاده

مشکالت  -۱ترتيب شامل عوامل داد که بهنمراتي را نشان 

و  ۲۱و  ۱۹و  ۱۸و  ۱۵و  ۱۰و  ۹و  ۵هاي شامل سئوال(اجتماعي 

شامل (تاثير بر عملکرد  -۲، )۷۶/۰تا  ۴۰/۰، بارهاي عاملي از ۲۲

تا  ۴۷/۰، بارهاي عاملي از ۲۱و  ۲۰و  ۱۶و  ۱۳و  ۱۱هاي سئوال

و  ۱۲و  ۷و  ۲و  ۱هاي سئوال ۷شامل (فقدان کنترل  - ۳، )۷۶/۰

استفاده  -۴، )۷۳/۰تا  ۴۰/۰، بارهاي عاملي از ۱۷و  ۱۵و  ۱۴

، بارهاي عاملي از ۸و  ۴و  ۳هاي شامل سئوال(روم تمرضي از چ

توجهي به وظايف شغلي و تحصيلي بي -۵و  )۸۹/۰تا  ۶۳/۰

) ۸۰/۰تا  ۵۰/۰، بارهاي عاملي از ۹و  ۶و  ۲هاي شامل سئوال(

در نظر  ۴۰/۰در محاسبات مزبور بارهاي عاملي باالتر از . بودند

و ) نمودار اسکري(ژه هاي ويرسم نمودار ارزش. گرفته شده است

  ).۱نمودار (هاي عاملي نيز پنج عامل را پيشنهاد نمود الگوي وزن

منظور بررسي کفايت حجم نمونه، پيش از اجراي تحليل عاملي، به

 و سرني. استفاده شد کرويت بارتلتو آزمون  KMOاز آزمون 

راحتي باشد به ۶۰/۰بيشتر از  KMOنشان دادند که وقتي  کيسر

هرچه تعداد شاخص ]. ۱۷[تحليل عاملي را اجرا کرد توان مي

  .مذکور بيشتر باشد، کفايت حجم نمونه بيشتر خواهد بود

بود که  ۸۵/۰براي پژوهش حاضر برابر با  KMOمقدار 

  .دهنده کفايت حجم نمونه بوده است نشان

و با  ۴۴/۱۶۷۱برابر با مقدار مجذور کاي  کرويت بارتلتآزمون 

دهنده اين است که همبستگي بين که نشان بود ۲۳۱درجه آزادي 

و تحليل عاملي قابل ) >۰۰۱/۰p(سئواالت در جامعه وجود داشت 
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داد که نامه نشانهاي پرسشماتريس عاملي سئوال. انجام بود

هاي يکم تا پنجم که داراي مقدار ويژه بيشتر از يک بود، عامل

% ۵۶در مجموع و % ۲۶/۵و  ۸/۵، ۱۲/۶، ۱۶/۸، ۲۶/۳۰ترتيب به

  ).۳جدول (کردند واريانس کل را تبيين

  
  و الگوي ] تست اسکري[ هاي ويژهنمودار ارزش )۱نمودار  

  هاي عامليوزن

  

نامه اعتياد يافته واريماکس پرسشچرخش ماتريس عاملي )۳ جدول

  اينترنتي يانگ

  واالتئس
عامل 

  کمي

عامل 

  دوم

عامل 

  سوم

عامل 

  چهارم

عامل 

  پنجم

      ۷۳/۰      ۱سئوال 

  ۵۰/۰    ۵۱/۰      ۲سئوال

    ۶۳/۰        ۳سئوال 

    ۸۹/۰        ۴سئوال

          ۷۲/۰  ۵سئوال 

  /.۸۰          ۶سئوال 

      ۶۲/۰      ۷سئوال 

    ۸۴/۰        ۸سئوال 

  ۶۸/۰        ۴۰/۰  ۹سئوال 

          ۶۳/۰  ۱۰سئوال 

        ۴۷/۰    ۱۱سئوال 

      ۴۰/۰      ۱۲سئوال 

        ۷۱/۰    ۱۳سئوال 

      ۴۰/۰      ۱۴سئوال 

      ۴۴/۰    ۴۶/۰  ۱۵سئوال 

        ۴۸/۰    ۱۶سئوال 

      ۴۸/۰      ۱۷سئوال 

          ۴۵/۰  ۱۸سئوال 

          ۷۶/۰  ۱۹سئوال 

        ۷۶/۰    ۲۰سئوال 

        ۶۱/۰  ۴۰/۰  ۲۱سئوال 

          ۵۴/۰  ۲۲سئوال 

  

چون ماتريس عاملي چرخش نايافته و بارهاي عاملي آن 

شده بر استخراجهاي داد، عاملدست نميدار بهساختاري معني

طبق روش متداول با استفاده از چرخش واريماکس به محورهاي 

پذير شود شد تا ساختار ساده آن امکانجديدي انتقال داده

به باال داشتند، انتخاب شدند؛  ۴/۰هايي که بار عاملي سئوال(

  ).۳جدول 

نامه عالوه بر اجراي آزمون براي تعيين حساسيت و ويژگي پرسش

پزشکي براي تشخيص اعتياد اينترنتي نيز استفاده روان از مصاحبه

. هاي نمونه مورد مصاحبه قرار گرفتندبدين منظور تمام گروه. شد

نفر از گروه نمونه مبتال به اعتياد  ۳۰پزشک بر طبق نظر روان

حساسيت آزمون اعتياد اينترنتي . اينترنتي تشخيص داده شدند

براي تعيين نقطه . دست آمد به ۷۸/۰و ويژگي آن در حدود  ۸۰/۰

برش، پس از تعيين حساسيت و ويژگي اطالعات توسط منحني 

براساس نتايج . تجزيه و تحليل شد SPSS 12راک در محيط 

از موارد  ۸۹/۰دهنده اين است که آمده، ميزان دقت نشان دستبه

  ).۲؛ نمودار >۰۰۱/۰p(اند درستي تشخيص داده شدهتشخيصي به

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

   (ROC) راک يسطح منحن )۲نمودار 

  

اساس نتايج منحني راک و حساسيت و ويژگي سپس بر

. آمددستبه ۴۶نامه عدد شده نقطه برش مناسب پرسش محاسبه

دست آمده براي هر فرد باالتر نمره بهبدين معني که اگر مجموع 

 .دهنده اعتياد اينترنتي آن شخص خواهد بودباشد، نشان ۴۶از 

نامه يعني ضريب آلفاي شاخص هماهنگي دروني اين پرسش

از % ١٢دهد فقط محاسبه شد که نشان مي ٨٨/٠کرونباخ برابر با 

ت دسگيري بهنامه در اثر خطاي اندازهواريانس نمرات کل پرسش

  . آمده است

شد، در صورتي که هر يک از سئواالت حذف مي ٤در جدول 

همچنين ضريب . در نوسان بود ٨٨/٠تا  ٨٧/٠ضريب آلفا بين 

، α=۸۱/۰دست آمده عبارت از عامل اول عامل به ۵آلفا براي 

 α=۷۴/۰، عامل چهارم α=۷۵/۰، عامل سوم α=۷۳/۰عامل دوم 

نامه براي تعيين اعتبار دروني پرسش. بود α=۶۲/۰و عامل پنجم 

در اين روش با استفاده از نمرات، . از روش تنصيف استفاده شد

1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21

ژه
وي

ر 
دا

مق

عوامل

۰/۱  ۸/۰  ۶/۰  ۴/۰  

۴/۰  

۲/۰  ۰/۰ 

۸/۰  

۰/۱  

۶/۰  

۲/۰ 

۰/۰ 

  ويژگي
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، زوج و فردکردن سئواالت و همچنين محاسبه ضريب همبستگي

براي تعيين اعتبار بيروني از روش ). >٠١/٠p(دست آمد به ۷۲/۰

از دانشجويان نفر  ٤٠بدين منظور در حدود . بازآزمايي استفاده شد

. که به تصادف انتخاب شده بودند، دوباره مورد ارزيابي قرار گرفتند

ضريب . فاصله بين دوبار آزمون حدود دو هفته تا يک ماه بود

  .)>٠١/٠p(محاسبه شد  ٨٢/٠همبستگي دوبار اجرا و 

  
نامه اعتياد وال پرسشئضرايب همبستگي دروني نمرات هر س )٤جدول 

  اينترنتي يانگ

  والئمقدارآلفا درصورت حذف س  والئشماره س

٨٧/٠  ١  

٨٧/٠  ٢  

٨٨/٠  ٣  

٨٨/٠  ٤  

٨٧/٠  ٥  

٨٨/٠  ٦  

٨٨/٠  ٧  

٨٨/٠  ٨  

٨٧/٠  ٩  

٨٧/٠  ١٠  

٨٧/٠  ١١  

  .بود ٨٧/٠مقدار آلفا درصورت حذف سئوال  ٢٢تا  ١٢از سئوال 

  

  بحث 

ساعت بود،  ١٦/٢ميانگين مدت زمان استفاده گروه نمونه برابر با 

از افراد گروه نمونه در منزل از اينترنت استفاده % ٦٠ضمن در 

از  %٦٤بيش از در پژوهشي ديگر هم نشان داده شد . کنندمي

له اكنند كه اين مسكاربران ايراني در منزل از اينترنت استفاده مي

رساني است دهنده تمايل گسترده استفاده از اين ابزار اطالعنشان

]٢.[  

، فرم اوليه با آزمون مورد بررسي قرار گرفت که فرم اوليهزماني

، لذا پس از اشکاالتي همراه بود و به تجديد نظر نياز داشت

پزشک متخصص و مسلط به بحث اعتياد مشورت با روان

 شد و مورد بررسي مجدد قرار گرفتاينترنتي، فرم دوم آزمون تهيه

مشکل  از نظر صوري. شدسئوال تهيه ٢٢و نسخه دوم آزمون با 

مهم در اين آزمون وجود نداشت و گروه نمونه هم در فهم 

اي نداشتند و تقريباً سئواالت برايشان سئواالت مشکل عمده

که موران مكو  ويديانتواين نتيجه با پژوهش . جذاب و جالب بود

نامه را بسيار باال ذكر در مطالعه خود روايي صوري اين پرسش

  ].۱۳، ۴[خواني دارد اند، همكرده

شد که محاسبه ۸۸/۰روش آلفاي کرونباخ برابر با اعتبار آزمون به

اين نتيجه با نتايج . دهنده اعتبار بسيار مطلوب آزمون استنشان

و همكاران هم يانگ  در مطالعه. همخواني دارد يانگمطالعه 

ويديانتو در مطالعه ]. ۱۲[ذكر شد  ۹۲/۰نامه اعتبار دروني پرسش

نامه پرسش) آلفاي کرونباخ(همساني دروني  همموران مکو 

همچنين ضرايب آلفاي کرونباخ براي ]. ۴[گزارش شده بود  ۸۲/۰

دست آمد به ۸۱/۰تا  ۶۲/۰نامه از دهنده پرسشعامل تشکيل ۵

و ويديانتو دست آمده توسط که اين با ضرايب آلفاي کرونباخ به

هماهنگي داشت ) ۸۲/۰تا  ۵۴/۰آلفاي کرونباخ از ( مورانمک

شد، نتايج و همکاران که در چين انجام چن در پژوهش]. ۱۳[

، آلفاي کرونباخ نامهدست آمده از پرسشسازه به ۶نشان داد که 

دهنده اين است که را دارا است و اين نشان ۷/۰باالتر از 

ت بااليي برخوردار سنجد، از ثباعامل را مي ۶هايي که اين  آيتم

نامه ت دروني نسخه کانادايي اين پرسشهم ثبا پارکر. ]۱۸[است 

و اعتبار بيروني آن را  ۹۴/۰روش آلفاي کرونباخ برابر با را به

است گزارش کرده ۸۵/۰هفته برابر با  ۲روش بازآزمايي، بعد از  به

از نامه هم آلفاي کرونباخ اي اين پرسشدر مورد نسخه کره]. ۱۹[

  ].۲۰[است گزارش شده ۹۲/۰تا  ۹۰/۰

دست آمده هم در نسخه فارسي و لذا ضرايب آلفاي کرونباخ به

جزيي در  البته تفاوت. بوده است ۷/۰هم در نسخه اصلي باالتر از 

مقدار آلفاي کرونباخ مشاهده شده در مطالعات مختلف، بيانگر 

نگي و هاي فره، تفاوتشدههاي ترجمهتفاوت در تعداد آيتم

   .جمعيت هدف است

يانگ  نامه اعتياد اينترنتينتايج حاصل از ساختار عاملي پرسش

هاي اصلي و با چرخش واريماکس نشان روش تحليل مولفهبه

، يک مقياس يانگنامه اعتياد اينترنتي دهد که پرسشمي

چندبعدي است که بيشترين سهم تبيين واريانس را عامل اول بر 

عوامل سهم کمتري در تبيين واريانس اين  عهده دارد و مابقي

. کندمياز واريانس را تبيين%  ٥٦عامل  ٥اين . نامه دارندپرسش

و  ويديانتوشده توسط اين عوامل بسيار شبيه عوامل استخراج

برجستگي،  هايعامل به نام ۶در مطالعه آنها نيز . است مورانمك

، فقدان کنترل، توجهي به وظايف شغلياستفاده بيش از حد، بي

. ]۱۳[دست آمده بود مشکالت اجتماعي و تاثير بر عملکرد به

: روش تحليل عاملي سه عاملهمچنين در مطالعه ديگري به

درعملکرد را ، مشکالت اجتماعي و اختاللعاليم ترک

آوردند که اين ابعاد از اعتياد اينترنتي با تعداد زيادي از  دست به

تحصيلي، سن، جنس و استفاده از اينترنت متغيرها نظير عملکرد 

، عاملي به نام در مطالعه حاضر]. ۴[رابطه مستقيم و مثبتي دارد 

استخراج شد که در مطالعه اصلي " روممرضي از چتاستفاده "

تواند ناشي از توجه بيشتر کاربران اين عامل مي. شودمشاهده نمي

دليل ورهاي ما بهدر کش. روم باشدهاي چتدر کشور ما به محيط

، ممکن است بيشتر ارتباطات شرايط فرهنگي در روابط بين افراد

از طريق اينترنت صورت گرفته و اين عامل در اعتياد به اينترنت 

  .هم مشهودتر باشد

، سنجي نظير تعيين نقطه برشهاي روانتحليل تمايزات ويژگي
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است  ٤٦حساسيت و ويژگي نشان داد که بهترين نقطه برش عدد 

. آمددستبه ٩٠/٠و  ٧٨/٠نامه نيز و حساسيت و ويژگي پرسش

]. ٢٢ ،٢١[ داردمشابهت  ويزشفرو   درگاهيهاي اين نتايج با يافته

و همکاران براي نسخه تايواني اين کو  همچنين در پژوهش

محاسبه شده بود % ٧/٨٧و % ٨٥نامه حساسيت و ويژگي پرسش

با % ٦/٩٢و % ٨/٦٧ويژگي  در پژوهشي هم حساسيت و]. ٢٣[

که تقريباً مشابه ميزان ] ٢٤[است دست آمدهبه ٤٨نقطه برش 

در پژوهش  .حساسيت و ويژگي و نقطه برش پژوهش فعلي است

عنوان اعتياد به باال به ۴۰و همکاران، نقطه برش  تسيتيسيکا

البته تفاوت در نقطه برش ]. ۲۵[است شدهاينترنتي در نظر گرفته

تواند ناشي از جمعيت هدف در دو پژوهش و مده ميدست آبه

  .هاي تشخيصي در تشخيص اعتياد به اينترنت باشدمالک

داراي روايي سازه، يانگ نامه اعتياد اينترنتي طور کلي، پرسشبه

همگرا و تشخيصي بااليي است و جهت تعيين ميزان اعتياد 

تبار هاي مختلف باليني و جمعيت عادي از اعاينترنتي جمعيت

شده در اين اکثر ضرايب همبستگي گزارش. بااليي برخوردار است

نامه در تحقيق مشابه همان ضرايبي است که مولفان پرسش

ها نشانگر ساده و اين يافته. اندفرهنگ اصلي گزارش کرده

بودن عبارات آزمون، چه در زبان انگليسي و چه در زبان سليس

رسي با فرهنگ ايراني که اطباق نسخه فافارسي است و اين

  . استصورت مطلوب انجام گرفته به

گشاي بسياري از تحقيقاتي تواند راهاستفاده از اين مقياس مي

 لذا. شودباشد که در آنها به مساله اعتياد اينترنتي پرداخته مي

ترين پيشنهاد در اين پژوهش استفاده از اين آزمون براي مهم

اما اجراي آزمون بايستي زير . استتشخيص افراد معتاد از سالم 

وسيله روايي آزمون با دقت نظر متخصصان انجام شود تا بدين

هاي ديگر همچنين الزم است در پژوهش. بيشتري بررسي شود

ها در زمينه اعتياد اينترنتي نيز نامهاعتبار و روايي ساير پرسش

  .شودمقايسه يانگ  نامهمورد بررسي قرار گرفته و با نتايج پرسش

  

  گيرينتيجه

طور توان بهمي يانگبا استفاده از آزمون اعتياد به اينترنت 

هاي اعتياد اينترنتي را در دانشجويان مورد قبولي خصيصه قابل

  . گيري قرار داداندازه

 
از تمامي معاونان پژوهشي و مسئوالن  :تشکر و قدرداني

نور، پيام هاي علوم پزشکي، اصفهان،هاي اينترنتي دانشگاهسايت

اسالمي واحد اسالمي واحد خوراسگان، دانشگاه آزاد دانشگاه آزاد 

شهر و همچنين از آباد، دانشگاه آزاد اسالمي واحد خمينينجف

معاونت دانشجويي فرهنگي دانشگاه علوم پزشکي اصفهان که 

  .بستر پژوهش را براي اينجانب فراهم کردند، کمال تشکر را دارم
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