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چکیده
تشخیص و ارزیابی اختالل رسانههای اجتماعی ،یک فرآیند بسیار مهم و دشوار در سالمت روانی نوجوانان
است ،زیرا این پدیده نتایج رفتاری و روانشناختی متعددی بر آینده نوجوانان دارد .هدف پژوهش حاضر
بررسی ویژگیهای روانسنجی پرسشنامه اختالل رسانههای اجتماعی در نوجوانان استان تهران است .روش
پژوهش حاضر توصیفی پیمایشی بود .در این مطالعه  550نفر از نوجوانان مشغول به تحصیل در استان تهران
به روش خوشهای چند مرحله انتخاب شدند .برای جمع آوری دادهها از از مقیاس اختالل رسانههای اجتماعی،
پریشانی روانشناختی ،و عزت نفس استفاده شد .برای تجزیه تحلیل دادهها از تحلیل عامل اکتشافی به روش
مولفههای اصلی ،آزمون همبستگی ،آلفای کرونباخ و روش دونیمه کردن استفاده شد .نتایج پژوهش نشان
داد که پرسشنامه اختالل رسانههای اجتماعی از پایای ی و روایی الزم برخوردار بود .همچنین ساختار عاملی
نشان داد که  26ماده و  9عامل به خوبی اختالل رسانههای اجتماعی را ارزیابی میکنند .بنابراین ،با توجه به
این که پرسشنامه اختالل رسانههای اجتماعی ابزار مناسبی برای ارزیابی و تشخیص اختالل رسانههای اجتماعی
در دوران نوجوانی است ،میتوان پیشنهاد داد که از این پرسشنامه در پژوهشهای شیوع شناسی در رابطه با
اختالل رسانههای اجتماعی و غربالگریهای بالینی در دوره نوجوانی استفاده گردد.

واژگان کلیدی :اختالل رسانههای اجتماعی ،ویژگیهای روانسنجی ساختار عاملی

 .1استادیار گروه مشاوره و روانشناسی ،دانشگاه هرمزگان ،هرمزگان ،ایران (نویسنده مسئول)
mohammadi.km@gmail.com
 . 2استاد گروه روانشناسی بالینی ،دانشگاه عالمه طباطبائی ،تهران ،ایران.
 . 3دانشجوی دکتری تخصصی مشاوره ،دانشگاه هرمزگان ،هرمزگان ،ایران.
 . 4کارشناسی ارشد روانشناسی عمومی ،دانشگاه آزاد اسالمی ،واحد علوم تحقیقات ،تهران ،ایران.
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مقدمه
در زمان کنونی تلفن همراه ،دیگر یک وسیله ارتباطی ساده و صرفاً برای گفت وگوی تلفنی
نیست؛ بلکه وسیلهای با مجموعهای از امکانات است که هر یک دنیای تازهای را پیش روی
کاربران باز میکند و دهها راه جدید را برای گونههای مختلف ارتباطی نظیر اتصال به
شبکههای اجتماعی و اینترنت و نیز امکانات مختلفی که نسل نوجوان و جوان را خیلی
مجذوب خود میکند (آذرمنش ،احدی و منشئی .)1395 ،رشد روز افزون اینترنت در جهان
به همراه جذابیتهای منحصر به فرد آن ،زندگی افراد را متحول کرده است .وابستگی بشر
امروزی در زمانی چنین کوتاه به این فناوری به منزله آغاز دوران جدیدی در خصوص تولید
و تبدیل دانش میباشد (عزیزینژاد ،پورحیدر ،رنجی و قلینژاد .)1393 ،بر اساس آمار در
سال  2006تعداد کاربران ایرانی  11ملیون نفر بودهاند که در سال  ،2010این میزان به بیش
از  33ملیون نفر رسیده و رتبه اول را در بین کشورهای خاورمیانه کسب کرده است .این آمار
در حال حاضر به  36ملیون نفر؛ یعنی  45درصد جمعیت کشور رسیده است که اغلب آنها
را نوجوانان و جوانان تشکیل میدهند (زربخش بحری ،راشدی و خادمی .)2013 ،دوره
نوجوانی از مهمترین دورهها است که به واسطه دوران انتقال سریع و پرآشوب مشخص
میگرددمطالعات انجام گرفته در حوزه استفاده از اینترنت و تاثیرات روانشناختی مثبت و
منفی آن نتایج متفاوتی را نشان میدهد .از جمله تاثیرات روانشناختی منفی و مخرب آن
می توان به افسردگی ،بازداری اجتماعی و سطوح پایین تفاهم و دوستی و احساس تنهایی
2
اشاره کرد (بورنی ،بیلیکس ،بالیری و الوری .)2015 ،1رشد روزافزاون اعتیاد به اینترنت
و پیامدهای آن باعث شده از این اختالل به عنوان اعتیاد یاد شود ،که متداولتر از همه
اعتیادهای رفتاری است (ساریسکا ،الچمن ،مارکت ،روتر و مونتاژ.)2017 ،

مفهوم اعتیاد به اینترنت ،که به استفادهی اجباری( 3میرکرک ،ون دن ایندن ،فرمولست
و گارتسن )2009 ،4یا مشکلآفرین (کاپالن )2010 ،5از اینترنت نیز مشهور است ،ماهیتی
چندبعدی دارد و به رفتارهای اجباری آنالین مختلفی اطالق میشود .ظاهراً افراد به خود
1. Burnay, Billieux, Blairy & Larøi
2. Internet addiction
3. Compulsive
4. Meerkerk, Van den Eijnden, Vermulst & Garretsen
5. Caplan
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اینترنت معتاد نمیشوند ،بلکه به برخی از فعالیتهای آنالین اعتیاد پیدا میکنند (گریفیتس
و همکاران .)2016 ،برای مثال ،نوجوانان بهسرعت از فناوریهای جدید استفاده میکنند و
انتظار میرود بیش از دیگران در برابر اثرات منفی احتمالی این فناوریهای جدید آسیبپذیر

باشند (والکنبرگ و پیتر2011 ،1؛ قریشی ،لریپور و لطفیپور رفسنجانی .)1397 ،از نشانه-
های وابستگی به اینترنت و تلفن همراه میتوتن به استفاده مفرط ،عدم توانایی در کنترل
استفاده از آن ،تعارضات خانوادگی ،طوالنی بودن و پنهان کردن مکالمات از خانواده و
دوستان ،به هم خوردن فعالیتهای شخصی و اجتماعی ،حواسپرتی ،همچنین احساس پوچی
و اضطراب ناشی از عدم دسترسی به اینترنت و تلفن همراه اشاره کرد (شاهرودی ،سلطانی،
نوری و ریگی .)1397 ،بهعالوه ،شواهد تجربی حاکی از آنند که استفادهی اجباری از

رسانههای اجتماعی 2یکی از مشکالت بهداشت روان رو به افزایش ،بهویژه در بین نوجوانانی
که از تلفنهای هوشمند استفاده میکنند ،به حساب میآید (ون روی و همکاران.)2017 ،
طبق نتایج پژوهشها هم ابتالیی زیادی بین اعتیاد به اینترنت و ابتال به اختالهای نقص

توجه (باتیان ،مولر ،بنکر و ولفلینگ ،)2009 ،3افسردگی و اضطراب اجتماعی (جنتایل،
چوی ،لیویی ،سیم ،لی و فونگ )2011 ،4وجود دارد (به نقل از درودگر و فتحی آشتیانی،

 .)1397در حال حاضر ،حوزهی پژوهشی اعتیاد به رسانههای اجتماعی به شدت از
پژوهشهای انجامشده در زمینه رسانه عقب مانده است .درحالیکه پیشینهی دور و دراز
پژوهش در زمینهی اعتیاد به بازی به قبل از ظهور بازیهای آنالین میرسد ( شوتون1989 ،5؛
ساپر و میلر1983 ،6؛ به نقل از ون دیایندن  ،لمنز و ولکنبرگ ،)2016 ،7حوزهی اعتیاد به
رسانههای اجتماعی نسبتاً نوپا است و اولین مطالعات انجامشده در این زمینه بعد از سال 2010
انجام شدهاند (رایان ،چستر ،ریس و جینوس .)2014 ،8بهعالوه ،درحالیکه ابزارهای
اعتبارسنجیشدهی متعددی برای سنجش اعتیاد به بازی 9ارائه شدهاند (گریفیتس2005 ،؛

1. Valkenburg & Peter
2. Compulsive social media use
3. Bethany, Muller, Benker & Wolfling
4. Gentile, Choo, Liau, Sim, Li & Fung
5. Shotton
6. Soper & Miller
7. Van den Eijnden, Lemmens & Valkenburg
8. Ryan, Chester, Reece & Xenos
9. Internet Gaming Disorder
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لمنز ،والکنبرگ و پیتر2009 ،؛ ون روی ،شوئنماکرز ،وندنایندن ،فرمولست و وند مهین،

2010؛ لمنز ،والکنبرگ و جنتایل ،)2015 ،1هیچ ابزار اعتبارسنجیشدهای برای سنجش اعتیاد
به رسانههای اجتماعی وجود ندارد .در عوض ،حوزهی اعتیاد به رسانههای اجتماعی از
ابزارهای سنجشی که به شکلهای خاصی از استفادهی اجباری از رسانههای اجتماعی ،مانند
اعتیاد به فیسبوک (رایان و همکاران ،)2014 ،اعتیاد به سایتهای شبکههای اجتماعی
(گریفیتس ،کوس و دیمیتروویچز ،)2014 ،اعتیاد به توئیتر (سعید ،الرشید و عبداهلل)2014 ،
و وابستگی به میکروبالگینگ (ونگ ،لی و هوآ ،)2015 ،مملو است.
از جمله ابزارهایی که میتوان برای سنجش اعتیاد به رسانههای اجتماعی استفاده کرد،
مقیاس اختالل رسانههای اجتماعی است .مفروضهی نظری زیربنایی تدوین مقیاس اختالل
رسانههای اجتماعی این است که اعتیاد به رسانههای اجتماعی و اختالل بازیهای اینترنتی دو
شکل سازهی کلی اعتیاد به اینترنت هستند و بنابراین باید با معیارهای تشخیصی یکسانی
تعریف شوند .بنابراین ،سنجش اختالل رسانههای اجتماعی 2باید با سنجش اعتیاد به اینترنت
همخوانی داشته باشد .در سالهای اخیر ،بیشتر ابزارهای مُدون برای سنجش اعتیاد به اینترنت
حداقل شش معیار  DSM-IVبرای قمار پاتولوژیک ،یعنی اشتغال ذهنی ،تحمل ،3عالئم

ترک ،عود ،تغییر خلق و پیامدهای بیرونی ،را دربرمیگرفتند (ونروی و پراوس.)2014 ،4
این شش معیار به عنوان اجزای اصلی اعتیادهای رفتاری نیز در نظر گرفته شدند (براون،5
1993؛ گریفیتس1999 ،؛ مارکس )1990 ،6و در تدوین بیشتر سنجههای اعتیاد به بازی به
کار رفتند (کینگ ،هاگسما ،دلفابرو ،گریدیسار 7و گریفیتس .)2013 ،بر اساس بررسیهای
جامع ،گروهی از کارشناسان بینرشتهای (پتری 8و همکاران )2014 ،نتیجه گرفتند ،در هنگام
تعریف معیارهای تشخیصی  DSM-5برای اعتیاد به بازیهای اینترنتی سه معیار دیگر ،یعنی
فریب( 9دیمیتروویچز و همکاران2012 ،؛ جنتایل و همکاران ،)2011 ،جابهجایی( 10هوانگ،
1. Gentile
2. Social Media Disorder
3. tolerance
4. Prause
5. Brown
6. Marks
7. King, Haagsma, Delfabbro, Gradisar
8. Petry
9. deception
10. displacement
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ونگ ،کیان ،ژونگ و تائو2007 ،؛ رهباین ،سایچ ،کالیمن و موسل )2010 ،و تعارض( 1لمنز
و همکاران )2009 ،را نیز اضافه کنند .بهعالوه ،شماری از مؤلفان حوزهی عود را استقامت،2
تغییر خلق را فرار 3و پیامدهای بیرونی را مشکالت 4مینامند (لمنز و همکاران2015 ،؛ پتری
و همکاران.)2014 ،
همچنین  ،رویکرد موجود در مقیاس اختالل رسانههای اجتماعی هم در زمینه نظری و
هم تجربی دارای پیشینه مناسب و کافی است .بنابراین ،از حالتهای ذهنیتر دورتر شده و
بیشتر بر معیارهای مالکهای عملی تاکید میکند .عالوه بر این ،مقیاس اختالل رسانههای
اجتماعی برای تشخیص راحتتر اختالل رسانههای اجتماعی بر معیارهای عینی DSM-5
استوار است و همچنین بسیار کوتاه است ،به گونهای که تکمیل کردن این پرسشنامه بیشتر
از یک دقیقه از افراد زمان نمیگیرد (ون دیایند و همکاران.)2016 ،
باوجود این ،حوزهی پژوهشی اعتیاد به اینترنت همچنان با مشکالت معنایی و سنجشی
دستوپنجه نرم میکند .همچنین نبود تعریف و مقیاس روشن برای اعتیاد به رسانههای
اجتماعی مانع از پژوهش درمورد شیوع این نوع رفتار شده است و درنتیجه ،از اجرای گامهای
حیاتی بعدی در حوزهی پژوهشی اعتیاد به رسانههای اجتماعی جلوگیری میکند .از طرفی،
به خاطر مزایای مهم ابزاری مقیاس اختالل رسانههای اجتماعی و همچنین اجرای آسان و
کوتاه ،نظیر امکان ادغام آن در زمینهیابیهایی مختلف ،مطالعهی حاضر درصدد پاسخگویی
به این سوال پژوهش است که آیا مقیاس اختالل رسانههای اجتماعی روایی و پایایی الزم در
جامعه ایران را دارد؟

روش
روش پژوهش از منظر هدف ،کاربردی و از حیث گردآوری دادهها توصیفی و از نوع
پیمایشی بود .و جامعه آماری آن را کلیه دانش آموزان دختر و پسر  13تا  18ساله ،استان
تهران تشکیل دادند  .برای برآورد حجم نمونه از جدول کرجسی و مورگان ( )1970که
بهترین روش برای تعیین حجم نمونه در طرحهای غیر آزمایشی وسیع است (سرمد ،بازرگان
1. conflict
2. persistence
3. escape
4. problems
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و حجازی )1393 ،استفاده شد .بر این اساس ،تعداد  550نفر از دانش آموزان  13تا  18ساله
استان تهران با روش نمونهگیری خوشهای چند مرحلهای به عنوان نمونه پژوهش انتخاب
شدند .مالک ورود آزمودنیها به طرح این بود که حداقل  13سال وحداکثر  18سال کامل
داشته باشند و برای شرکت در آزمون رضایت کامل داشته باشند .آزمودنیهایی دارای
مشخصات سه گانه زیر بودند از طرح خارج شدند -1 :به رسانههای اجتماعی عالقهنداشتند
 -2عالقهای نیز به استفاده از این رسانهها نداشتند  -3در محدوده سنی  13تا  18سال قرار
نداشتند.
در پژوهش حاضر از پرسشنامه اعتیاد به اینترنت یانگ به عنوان پرسشنامه همگرا استفاده
شد .این پرسشنامه توسط یانگ در سال  1998توسط کیپبرلی یانگ ساخته شد و یکی از
معتبرترین پرسشنامهها در زمینه اعتیاد اینترنتی است .این پرسشنامه با  21سوال در مقیاس
لیکرت پنج درجهای (از صفر تا  )4است .بدین ترتیب دامنه نمره هر فرد در این پرسشنامه
بین صفر تا  84است (بهشتیان .)1391 ،درگاهی و رضوی ( )1386در مطالعهای درباره عوامل
موثر در اعتیاد به اینترنت ضریب آلفا پرسشنامه یانگ را  0/88گزارش کردهاند که نشان
دهنده روایی مطلوب این پرسشنامه است .در پژوهش حاضر نیز برای بررسی پایایی آزمون
از روش آلفا کرونباخ استفاده شد که  0/86به دست آمد.
مقیاس عزت نفس روزنبرگ :این مقیاس شامل  10گویه خودگزارشی است که
احساس ارزشمندی یا پذیرش خود را به صورت مثبت بیان میکند (رجبی و بهلول.)1386 ،

هر گزارهی این مقیاس براساس مقیاس چهار درجهای از "کامال مخالفم" تا کامال موافقم"
نمرهگذاری میشود و نمرهی کلی آن از  10تا  40متغیر است (محمدی .)1384 ،نمرهی
باالتر در این مقیاس ،نشان دهندهی سطوح باالی عزت نفس است .به منظور بررسی قابلیت
استفاده این مقیاس در ایران ،پژوهشهای رجبی و بهلول ( )1386و بشلیده و همکاران
( )1391ضریب آلفای کرونباخ  84تا  92را برای این مقیاس گزارش کردهاند .همچنین پایایی
و روایی این مقیاس به روشهای تحلیلی عاملی (بشلیده و همکاران1391 ،؛ رجبی و کارجو
کسمایی )1390 ،دو نیمه کردن و بازآزمایی (محمدی )1384 ،بررسی شده که نتایح حاصل
نشان میدهد که میتوان این مقیاس را در ایران نیز مورد استفاده قرار داد .در پژوهش حاضر
نیز آلفای کرونباخ  0/83به دست آمد که نشاندهند همسانی درونی مناسب این مقیاس است.
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خرده مقیاسهای افسردگی و اضطراب  :DASS- 21مقیاس افسردگی و اضطراب
( )DASS-21توسط لوبیاندا در سال  ،1995با توجه به همپوشی افسردگی و اضطراب ،به
منظور تعریف و اندازهگیری سازههای اضطراب ،افسردگی و استرس ساخته شده است .در
واقع ،این مقیاس مجموعهای از سه مقیاس خودسنجی است که برای اندازهگیری حالت
هیجانی منفی ،افسردگی ،اضطراب و استرس طراحی شده است .اگر آزمودنی دچار
اضطراب ،افسردگی یا استرس نباشد ،نمره صفر ،اگر گزینه کم بزند نمره یک ،زیاد نمره دو
و خیلی زیاد نمره سه به او تعلق خواهد گرفت .هر مقیاس در این پرسشنامه ،پنج سوال را به
خود اختصاص میدهد ،به همین صورت ،نمره فرد در مقیاسهای اضطراب ،افسردگی و
استرس به دست میآید (بیرامی ،هاشمی ،بخشیپور ،محمودعلیلو و اقبالی .)1393 ،در مطالعه
طیبی و قنبری هاشمآبادی ( )1390اعتبار این مقیاس از طریق همسانی درونی و روایی آن با
استفاده از تحلیل عاملی و روایی مالک با اجرای همزمان آزمونهای افسردگی بک،
اضطراب زونگ و استرس ادراک شده مورد بررسی قرار گرفته است .همسانی درونی مقیاس
 ،DASSبا استفاده از آلفای کرونباخ عبارتاند از :مقیاس افسردگی  0/77و مقیاس اضطراب
 .0/79در پژوهش حاضر نیز میزان آلفای کرونباخ پرسشنامه  0/89به دست آمد.
مقیاس اختالل رسانههای اجتماعی ( :)SMDاین پرسشنامه توسط ون دن ایندن،
لمنز و ولکنبرگ ( )2016ساخته شده است و دارای  27آیتم است که نه خرده مقیاس
تعارض ،اشتغال ذهنی ،مشکالت ،تحمل ،عالئم ترک ،استقامت ،فریب ،فرار وجابه جایی را

اندازهگیری میکند .سوالهای این ابزار بر روی یک طیف دو درجهای "بله= " "1خیر ="0
درجه بندی میشود .وندن ایندن و همکاران ( )2016در پژوهشی بر روی  2198نوجوان
هلندی  10تا  17ساله از روش تحلیل عاملی اکتشافی برای بررسی ساختار عاملی این مقیاس
استفاده کردند .این پژوهشگران میزان پایایی را با استفاده از روش آلفای کرونباخ برای کل
مقیاس  0/81به دست آوردند که حاکی از یک پایایی مناسب میباشد .همچنین میزان
همبستگی این مقیاس با فرم بلند آن مقدار  0/89گزارش شده است.
روش گردآوری دادهها :به منظور اجرای پژوهش ابتدا پرسشنامه توسط دو نفر از
متخصصان زبان انگلیسی به فارسی برگردانده شد ،سپس ترجمه برگردان انجام شد .در یک
مطالعه مقدماتی پرسشنامه ترجمه شده در اختیار یک نمونه  30نفری از دانش آموزان
دبیرستانی قرار گرفت .پس از جمع آوری پرسشنامه واژگانی که برای دانش آموزان قابل
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فهم نبود ،بازنویسی شد .پرسشنامهها به صورت گروهی در اختیار دانش اموزان  20کالس
قرار داده شد .بازده زمانی  20دقیقه برای پاسخ به سواالت در نظر گرفته شد .بعد از حذف
پرسشنامههای ناقص و تکمیل نشده ،تعداد  550پرسشنامه تکمیل شده بدست آمد .تحلیل
آماری دادههای  550دانشآموز با نرم افزارهای  spss 25و  LISREL 8.80انجام شد.
برای بررسی اعتبار و پایایی پرسشنامه از آزمونهای تحلیل عاملی اکتشافی ،ضریب همبستگی
مولفهها با کل ،روایی همگرا و واگرا ،آلفای کرونباخ و روش دونیمه کردن استفاده شد.

یافتهها
در این مطالعه  550دانش آموز پسر و دختر شرکت داشتند .دامنه سنی شرکتکنندگان 13
تا  18سال بود 40 .درصد از دانش آموزان ( 220نفر) در مقطع اول متوسطه (که به ترتیب
پایه اول  20درصد ( 44نفر) پایه دوم  40درصد ( 88نفر) پایه سوم  40درصد ( 88نفر) بود و
 60درصد از دانش آموزان ( 330نفر) در مقطع دوم متوسطه (که  25درصد در پایه اول (82
نفر) 40 ،درصد ( 132نفر) در پایه دوم 35 ،درصد در پایه سوم ( 115نفر) بودند .میزان
محبوبیت برنامههای رسانههای اجتماعی به ترتیب در جدول  1آمده است.
جدول .1مقایسه میزان محبوبیت رسانههای اجتماعی در بین دانشآموزان
تعداد نمونه

میزان محبوبیت

میانگین استفاده در روز (ساعت)

رسانههای اجتماعی
تلگرام

550

0/33

2/25

اینستاگرام

550

0/30

2/30

یوتیوب

550

0/12

1

واتساپ

550

0/25

 45دقیقه

روابط درونی گویهها در یک مدل  9عاملی بر اساس مدل نظری آزمون شد .برای آزمون
تجربی مدل از شاخصهای برازندگی ریشه واریانس خطای تقریب ،ریشه استاندارد واریانس
پس ماند ،شاخص برازندگی مقایسه ،شاخص نیکویی برازش و شاخص نیکویی برازش
تعدیل شده استفاده شد .برای شاخص برازندگی برشهای متعددی توسط متخصصان مطرح
شده است .برای مثال مساوی یا کمتر از  0/05برای ریشه واریانس خطای تقریب ،مقدار
مساوی یا باالتر از  0/96با شاخص مقایسه ،مقدار مساوی یا کمتر از  0/07برای ریشه
استاندارد واریانس پس ماند ،نشان دهنده برازندگی کافی مدل است (جورساگا2003 ،؛ به
نقل از قدسی ،طالع پسند ،رضایی و محمدی فر .)1396 ،از طرف دیگر پیشنهاد شده است
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که اگر شاخصهای برازندگی مقایسهای نیکویی برازش و نیکویی برازش تعدیل شده
بزرگتر از  0/90و شاخصهای ریشه واریانس خطای تقریب و ریشه واریانس پس ماند
کوچکتر از  0/05باشد برازش بسیار مطلوب و کوچکتر از  0/01برازش مطلوب داللت
دارد (برکلر .)1990 ،برای اجرای تحلیل عاملی به روش مولفههای اصلی و اثبات این نکته
که ماتریس همبستگی دادهها در جامعه صفر نیست ،از شاخص کفایت نمونهگیری()KMO
و آزمون کرویت بارتلت برای روی دادههای حاصل از اجرای مقیاس اختالل رسانههای
اجتماعی استفاده شد .نتایج نشان داد که شاخص ( )KMO=0/82میباشد و مقدار مجذور

 X2محاسبه شده برای آزمون کرویت بارتلت در سطح آماری ( )P>0/001معنیدار میباشد.
یعنی واحد بودن ماتریس همبستگی رد شد و دادهها برای انجام تحلیل عاملی و حجم نمونه
کفایت میکند و همچنین سواالت مقیاس اختالل رسانههای اجتماعی عامل پذیر هستند.
جدول .2آزمون کرویت بارتلت و  KMOبرای مقیاس اختالل رسانههای اجتماعی
شاخص KMO

آزمون کرویت بارتلت
2

کفایت نمونه

مجذور X

DF

P

0/82

12542/42

1042

0/001

نمودار اسکری پالت یکی از روشهای تعیین تعداد مناسب عاملها است که عاملهای
بدست آمده را بر اساس ارزش ویژه نشان میدهد.
با استفاده از روش تحلیل عاملی اکتشافی و روش تحلیل مولفه اصلی و چرخش
واریماکس ،ساختار عاملی پرسشنامه بررسی شد .طبق گفته تاباکنیک و فیدل ()2007
چرخشهای عمودی منجر به راه حلهایی میشود که تفسیر و گزارش آنها راحت تر است
ولی باید محقق تصور کند که سازهای بنیادی مستقل هستند .روشهای متمایل اجازه میدهند
عاملها بعد از چرخش همبسته باشند ،ولی تفسیر ،توصیف و گزارش کردن آنها دشوارتر
است .در عمل این دو روش (متعامد و متمایل) اغلب منجر به نتایج خیلی مشابه میشوند به
ویژه وقتی الگوی همبستگی بین آیتمها روشن باشد (تاباکنیک و فیدل .)2007 ،در این
پژوهش با توج ه به این که نتایج دو روش واریماکس و ابلیمین یکسان بود ،بدین جهت که
تفسیر و گزارش روش واریماکس آسان تر و شفاف تر است ،نتایج چرخش واریماکس
گزارش شد .معیار تعیین تعداد مناسب عاملها ،ارزش ویژه باالتر از  1است که  9عامل ارزش
ویژه باالتر از یک داشتند .نتایج جدول  3نشان میدهد که ارزش ویژه تمامی عاملها بیشتر
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از  1است .باالترین ارزش ویژه مربوط به عامل اول (اشتغال ذهنی) با مقدار  3.48و عامل دوم
(تعارض) با مقدار  2.89است 9 .عامل بدست آمده در مجموع میتوانند حدود  77درصد از
واریانس کل سواالت را تبیین کنند که مقدار مناسبی است.
جدول  .3تعداد عاملهای بدست آمده بعد از چرخش واریماکس
عاملها

ارزش ویژه

واریانس تبیین شده

درصد واریانس تجمعی

اشتغال ذهنی

3/48

13/38

13/38

تعارض

2/89

11/12

24/5

مشکالت

2/45

9/42

33/92

جابه جایی

2/40

9/23

43/15

تحمل

2/25

8/65

51/80

فرار

2/25

8/65

60/45

فریب

1/80

6/92

67/37

عالئم ترک

1/42

5/46

72/83

استقامت

1/05

4/04

76/87

همانگونه که در جدول  5مشاهده میشود برای استخراج و نامگذاری عاملها از روش
چرخش واریماکس استفاده شد .معیار پذیرش هر سوال در عامل ،بارعاملی باالتر از 0/30
تعیین شد .همچ نین در مواردی که یک سوال دارای بارعاملی باالتر از  ./30در چند عامل
باشد ،در عاملی قرار گرفت که باالترین بارعاملی را با آن عامل داشت .مطابق نتایج بدست
آمده تمامی سواالت دارای بارعاملی باالتر از  0/30هستند که نشان میدهد تمامی سواالت
از اعتبار یا روایی مناسبی برخوردار هستند .بر این اساس  26سوال پرسشنامه در  9عامل
استخراج شده قرار گرفتند و دسته بندی شدند .تمامی عاملهای بدست آمده دارای  3سوال
هستند و فقط عامل جابجایی شامل  2سوال میشود .بررسی مقادیر بارهای عاملی نشان
میدهد که تمامی سواالت دارای بار عاملی مناسب و مطلوبی هستند و کمترین بار عاملی
مربوط به سوال  26با مقدار  0/63است.

جدول  .5بارهای عاملی سوالهای مقیاس اختالل رسانههای اجتماعی
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سوال
مولفه
سوال 1

اشتغال
ذهنی
0/95

سوال2

0/90

سوال3

0/86

تحمل

سوال4

0/92

سوال5

0/87

سوال6

0/82

عالیم
ترک

سوال 7

0/87

سوال 8

0/82

سوال9

0/75

استقامت

سوال10

0/90

سوال 11

0/85

سوال12

0/80

فرار

سوال13

0/88

سوال14

0/80

سوال 15

0/75

مشکالت

سوال 16

0/93

سوال 17

0/87

سوال 18

0/84

فریب

سوال 19

0/94

سوال 20

0/86

سوال 21

0/80
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جابه
جایی

سوال 22

0/91

سوال 23

0/65

تعارض

سوال 24

0/94

سوال 25

0/78

سوال 26

0/63

جهت برررسی همبستگی بین عاملهای بدست آمده با نمره کل از همبستگی پیرسون
استفاده شد تا میزان ارتباط و همبستگی بین عاملهای بدست آمده با نمره کل (عامل اصلی)
بررسی شود .همبستگی باال ،نشان از اعتبار مناسب عاملها دارد .ضریب همبستگی و واریانس

تبیین شده ( )R2بررسی شد (جدول  .)6بررسی مقادیر همبستگی نشان میدهد که تمامی
همبستگیهای مقادیر بزرگتر از  0/70دارند که به معنای این است که همبستگی قوی و قابل
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توجهی بین عاملها با نمره کل مقیاس وجود دارد .تمامی همبستگیها در سطح معنی داری

کمتر از  0/001معنی دار شده است ( .)p> 0/001بررسی شدت همبستگیها نشان میدهد
که دامنه همبستگیها از حداقل  0/82برای استقامت تا حداکثر  0/95برای تعارض بدست
آمده است .بررسی ضرایب تعیین نشان میدهد که واریانس مشترک بین عاملها با سازه
اصلی از حداقل  0/67به باال است که مقادیر مناسبی است.
جدول  .6برآورد همبستگی بین عاملها با مقیاس کل اختالل رسانههای اجتماعی
ابعاد

شماره عامل

ضریب همبستگی

ضریب تعیین

سطح معنی داری

اشتغال ذهنی

1

0/85

0/72

> 0/001

تحمل

2

0/87

0/76

> 0/001

عالئم ترک

3

0/92

0/85

> 0/001

استقامت

4

0/82

0/67

> 0/001

فرار

5

0/88

0/77

> 0/001

مشکالت

6

0/90

0/81

> 0/001

فریب

7

0/88

0/77

> 0/001

جابجایی

8

0/86

0/74

> 0/001

تعارض

9

0/95

0/90

> 0/001

روایی همگرا و واگرا :روایی همگرا ،واگرا و مالکی مقیاس اختالل رسانههای اجتماعی
از اجرای همزمان آن با پرسشنامه پریشانی روانشناختی ،عزت نفس و پرسشنامه اعتیاد به
اینترنت با مقیاس اختالل رسانههای اجتماعی بدست آمد به طوری که پرسشنامههای مذکور
نیز به طور همزمان در بین  550نفر از دانشآموزان اجرا و دادههای حاصله با استفاده از
ضریب همبستگی پیرسون تحلیل شد (جدول  .)7پیش بینی میشود که همبستگی معنی دار
و مثبتی (روایی همگرا) بین اختالل رسانههای اجتماعی با اضطراب ،افسردگی واعتیاد به
اینترنت مشاهده شود ولی بین اختالل رسانههای اجتماعی با عزت نفس رابطه منفی (روایی
واگرا) مشاهده شود.
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نتایج حاصل شده بیانگر اعتبار همگرا و واگرای قابل قبول پرسشنامه اختالل رسانههای
اجتماعی در نوجوانان است .تمامی همبستگیها معنی دار است و رابطه بین اختالل رسانههای

اجتماعی با سایر متغیرها تایید میشود ( .)p>0/001نتایج نشان از وجود رابطه مثبت بین

اختالل رسانههای اجتماعی با اضطراب ،افسردگی و اعتیاد به اینترنت دارد .شدت همبستگی
بین اختالل رسانههای اجتماعی با اضطراب برابر با  0/75با افسردگی برابر با  0/78و با اعتیاد
به اینترنت برابر با  0/80است .جهت رابطه اختالل رسانه اجتماعی با عزت نفس منفی است
و شدت همبستگی برابر با  -0/60است .جهت همبستگیها و شدت همبستگیها نشان از
تایید روایی همگرا و واگرا دارد.
جدول  .7همبستگی بین پرسشنامه اختالل رسانههای اجتماعی با مقیاس اعتیاد به اینترنت و
پریشانی روانشناختی و عزت نفس
پرسشنامهها
اختالل رسانههای
اجتماعی

اختالل رسانههای
اجتماعی

اضطراب

افسردگی

اعتیاد به
اینترنت

عزت
نفس

1

اضطراب

0/75

1

افسردگی

0/78

0/69

1

اعتیاد به اینترنت

0/80

0/62

0/83

1

عزت نفس

-0/60

-0/80

-0/55

-0/78

1

تمامی همبستگیها در سطح اطمینان حداقل  99درصد معنی دار است ( )p>0/001در نهایت
برای بررسی پایایی این ابزار از دو روش آلفای کرونباخ و روش دونیمه کردن استفاده شد.
بررسی همسازی درونی با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ نشان داد که پایایی مولفهها و
پایایی کل تایید میشود .پایایی کل برابر با  0/89است که نشان از پایایی مناسب مقیاس
اختالل رسانههای اجتماعی دارد .پایایی تمامی مولفهها باالتر از  0/70است که نشان از تایید
پایایی به روش همسازی درونی دارد.
در روش دونیمه کردن ،یک آزمون واحد بعد از اجرا به دو قسمت مساوی تقسیم شده
سپس با توجه به فرمولهای آماری محاسبه میگردد که ضریب همبستگی دو آزمون باید
باال باشد .اگر ضریب همبستگی باال باشد یعنی دارای پایایی الزم میباشد .ضریب همبستگی
کل بین دو گروه از سواالت پرسشنامه اختالل رسانههای اجتماعی برابر با  0/75است که
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مقدار باال و قابل توجهی است .این مقدار همبستگی نشان دهنده رابطه قوی بین دو گروه از
سواالت است و به معنای تایید پایایی است.
جدول  .8نتایج پایایی پرسشنامه اختالل رسانههای اجتماعی
عاملها

تعداد
سواالت

پایایی از طریق آلفای
کرونباخ

اشتغال ذهنی

3

0/85

تحمل

3

0/80

عالئم ترک

3

0/77

استقامت

3

0/72

فرار

3

0/83

مشکالت

3

0/80

جابه جایی

2

0/75

فریب

3

0/89

تعارض

3

0/73

26

0/89

اختالل رسانههای اجتماعی
(کل)

پایایی از طریق دو نیمه
کردن

0/75

بحث و نتیجهگیری
پژوهش حاضر با هدف ارزیابی ویژگیهای روانسجی (رواسازی و اعتباریابی) نسخه فارسی
پرسشنامه اختالل رسانههای اجتماعی در نوجوانان تهران (ایرانی) انجام شد .بررسی ویژگی-
های روانسنجی مقیاس کوتاه  27سوالی اختالل رسانههای اجتماعی نشان داد که ثبات
درونی مقیاس از طریق آلفای کرونباخ برای مولفه اشتغال ذهنی ،0/85تحمل  ،0/80عالئم
ترک  ،0/77استقامت ،0/72 ،فرار  ،0/83مشکالت ،0/80 ،فریب  ،0/89تعارض  0/70بود.
آلفای کرونباخ به دست آمده با مطالعه قبلی انجام شده (وندانایزندین و همکاران2016 ،؛
اندرسون و همکاران )2016 ،همخوان است .تحلیل عاملی مولفههای اساسی9 ،عامل که
مولفههای اصلی پرسشنامه اختاللهای رسانه اجتماعی هستند را استخراج نمود که با پژوهش
وندان ایزندین و همکاران ( )2016همخوانی است.
برای تعیین روایی همگرا از قدرت همبستگی بین اختالل رسانههای اجتماعی و متغیرهای
مشابه از قبیل اعتیاد به اینترنت ،و پریشانی روانشناختی و عزت نفس استفاده شد .نتایج جدول
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 7شاخصهای روایی همگرا و واگرای آزمون را نشان میدهد .همبستگی بین مقیاس اختالل
رسانههای اجتماعی با اعتیاد به اینترنت ،اضطراب ،افسردگی و عزت نفس در سطح 0/99
اطمینان معنادار بود .بنابراین ،یافتههای پژوهش حاضر ،مقیاس اختالل رسانههای اجتماعی را
برای تشخیص و تمایزگذاری بین افراد که زمانی زیادی را صرف دنیای مجازی میکنند و
کسانی که اعتیاد به اینترنت دارند برای جمعیت بالینی ایران نسخه معتبری معرفی مینماید.
از آنجایی که روش تحلیل عوامل یکی از روشهای تعیین روایی سازهی پرسشنامهها
است (ابراهیمی و موسوی )1392 ،و از سوی دیگر تحلیل عوامل مقیاس اختالل رسانههای
اجتماعی و شناخت مولفههای اصلی آن میتواند پژوهشگران را در ایجاد و توسعه طرحهای
زمینهای در جهت شناسایی و شیوع بروز این مشکل و سپس راههای درمانی موثر یاری نماید.
تحلیل عوامل انجام شده که نتایج آن در جداول  3و  4منعکس شده است 9 ،عامل را برای
مقیاس اختالل رسانههای اجتماعی شناسایی کرد که این یافته با نتایج پژوهشهای وندان-
ایزندین و همکاران ( )2016و اندرسون و همکاران ( )2016همخوانی دارد .با توجه به یافته-
های پژوهش حاضر ،مقیاس اختالل رسانههای اجتماعی واجد کیفیتهای مطلوب
روانسنجی است و برای ارزیابی و تشخیص اختالل رسانههای اجتماعی و تمایزگذاری آن
با مصرف زیاد آن در نوجوانان ایرانی مقیاس مناسبی است .لذا ،این مقیاس کوتاه و در عین
حال واجد ویژگیهای روانسنجی مطلوب به خوبی میتواند در تشخیص اختاللهای
رسانههای اجتماعی برای نوجوانان ایرانی که از گروه پرمصرف اینترنت هستند مورد استفاده
قرار گیرد .با وجود اعمال کنترلهای الزم در پژوهش حاضر ،این پژوهش با موارد پیش بینی
نشدهای همراه بود ،از میان آنها میتوان به ریزش تعداد افراد نمونه و وجود روند تربیتی و
آموزشی در مدارس اشاره کرد که امکان جمعآوری اطالعات را دشوار میکرد .همچنین
از جمله محدودیتهای پژوهش حاضر میتوان به جامعه آماری پژوهش اشاره کرد که
امکان تعمیم یافتههای حاضر بر سایر نوجوانان جامعه ایران را با تردید روبهرو میکند .بنابراین
توصیه میشود پژوهشهای بعدی با نمونههای متفاوت و جمعیت بیشتری از نوجوانان انجام
گیرد .همچنین توصیه میشود پژوهشگران و روانشناسان و سایر افراد جهت بررسی میزان
اختالل رسانههای اجتماعی در نوجوانان ،از این پرسشنامه که دارای روایی قابل قبولی است
استفاده کنند.
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