مقاله اصیل

هنجاریابی پرسشنامهی اعتیاد به بازیهای آنالین
علی محمد نظری ،1سجاد امینی منش ،*2علیرضا مرادی ،3ولیاله

فرزاد4

 1دانشیار گروه مشاوره ،دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی ،دانشگاه خوارزمی ،تهران ،ایران
2دانشجوی دکترای مشاوره ،دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی ،دانشگاه خوارزمی ،تهران ،ایران
3استاد گروه روان شناسی بالینی ،دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی ،دانشگاه خوارزمی ،تهران ،ایران
 4دانشیار گروه روانشناسی ،دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی ،دانشگاه خوارزمی ،تهران ،ایران
*نشانی نویسنده مسئول :تهران ،دانشگاه خوارزمی ،دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی ،گروه مشاوره  ،سجاد امینی منش
E-mail: sajadaminimanesh@yahoo.com

وصول، 39/6/8:اصالح،39/3/3:پذیرش39/01/42:

چکیده
زمینه و هدف:

اعتیاد به بازیهای رایانه ای ازجمله مشکالت رایج در نوجوانان است .باتوجه به نیاز پژوهشگران و متخصصان بالینی به یک

ابزار سنجش پایا و معتبر ،پژوهش حاضر با هدف بررسی ویژگیهای روانسنجی پرسشنامهی اعتیاد به بازیهای آنالین انجامشدهاست.

مواد و روشها:

پژوهش حاضر ازنوع توصیفی است و بهروش تحلیل عاملی اکتشافی و بهشیوهی تحلیل مولفههای اصلی انجامشدهاست.

نمونهی پژوهش شامل  430نفر از نوجوانان پسر شهر تهران بودند که بهروش نمونهگیری خوشهای چندمرحلهای انتخابشدند و بهوسیلهی
ایشان ،پرسشنامهی اعتیاد به بازیهای آنالین و خردهمقیاسهای اضطراب و افسردگی  DASSو مقیاس عزت نفس روزنبرگ تکمیلشد.
دادههای بهدستآمده با استفاده از روشهای آماری ضریب همبستگی پیرسون و تحلیل عاملی اکتشافی توسط نرمافزار  SPSS-19مورد تحلیل
قرارگرفتند.

یافتهها:

نتایج تحلیل عاملی اکتشافی به استخراج  5مولفه منجر شد که درمجموع 54 ،درصد واریانس کل را تبیینکردند .بررسی ضریب

همبستگی نمرهی کل پرسشنامه با متغیرهای عزتنفس ،اضطراب و افسردگی نشاندهندهی روایی واگرا و همگرای مناسب پرسشنامه بود.
ضریب پایایی بازآزمایی و آلفای کرونباخ پرسشنامه نیز بهترتیب  0/11و  0/15بهدستآمد.

نتیجهگیری:

نتایج پژوهش حاضر نشاندهندهی ویژگیهای روانسنجی مطلوب پرسشنامهی اعتیاد به بازیهای آنالین بود .لذا میتوان این

ابزار را جهت مقاصد پژوهشی و بالینی مورد استفاده قرارداد.

واژه های کلیدی :اعتیاد به بازیهای آنالین ،تحلیل عاملی ،روایی ،پایایی ،نوجوانان.

متخصصان و نهادهای مسوول در حوزهی سالمت است

مقدمه
گسترش روزافزون بازیهای رایانهای و زمان قابل

( .)3 ،2 ،1مطالعات مختلف نشان دادهاند که بین  57تا 09

توجهی که کودکان و نوجوانان صرف این بازیها میکنند

درصد کودکان و نوجوانان در سنین مدرسه از بازیهای

در دهههای اخیر از منابع عمدهی نگرانی والدین،

رایانهای استفادهمیکنند ( .)4اگرچه این بازیها از
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هنجاریابی پرسشنامهی اعتیاد به بازیهای آنالین

ویژگیهای مثبتی چون آموزشیبودن و پرکردن اوقات

وجودندارد.

فراغت برخوردارهستند ( ،)7اما آسیبهای متعددی نیز

ازآنجا که بدون دردستداشتن آمارهای معتبر،

برای آنها معرفی شدهاست .پرخاشگری و خشونت

نمیتوان درجهت پیشگیری و درمان اعتیاد به بازیها

( ،)5 ،6چاقی و کمتحرکی ( ،)8انزوا و تنهایی ( )2و

اقدامکرد ،انجام پژوهش در زمینهی تشخیص چنین

آسیبهای جسمانی ( )3ازجمله پیآمدهای "بازی کردن

مشکلی از اهمیت باالیی برخورداراست .الزمهی این امر،

بیش از حد" هستند که در ادبیات پژوهشی تحت عنوان

دراختیارداشتن ابزارهای سنجش اعتیاد به بازیهای

"اعتیاد” مورد بحث قرارمیگیرد.

رایانهای است که متاسفانه در کشور ما یک ابزار

اعتیاد به بازیهای رایانهای بهمعنای وابستگی به

خودگزارشدهی استاندارد در این زمینه در دسترس

بازی و ناتوانی در کنترل آن است که به ایجاد اختالل در

نمیباشد.پرسش نامهی اعتیاد به بازیهای آنالین ( )27از

چرخهی طبیعی زندگی و عملکرد تحصیلی ،شغلی و

جدیدترین ابزارهای تدوین شده در این زمینه است و

اجتماعی میانجامد ( .)0اعتیاد به بازیها نیز همانند سایر

برخالف ابزارهای پیشین که غالبا براساس پرسشنامههای

انواع اعتیاد ،دارای مولفههای اساسی تحمل ،عود ،تغییر

اعتیاد به اینترنت طراحی شدهاند ،به شکل اختصاصی و

رفتار و نظایر آن است( .)19ازاین دیدگاه فرد معتاد به

باتوجه به ویژگیهای بازیکنان معتاد طراحی شده و برای

بازی نیز در زمان عدم دسترسی ،دچار مشغولیت ذهنی و

بازیهای رایانهای و بازیهای آنالین قابل استفاده است.

میل به بازیکردن میشود (.)11

لذا با توجه به موجودنبودن چنین ابزاری در کشور

پژوهشهای انجامشده رابطهی اعتیاد به بازیهای

ما ،پژوهش حاضر با هدف بررسی ویژگیهای

رایانهای را با عواملی چون اضطراب ،پرخاشگری،

روانسنجی پرسشنامهی اعتیاد به بازیهای آنالین انجام

هیجانخواهی و روانرنجورخویی ( ،)12خودپندارهی

شدهاست.

تحصیلی ،اجتماعی و عاطفی فرد ،رفتار ضداجتماعی و
خطرپذیری ( )13هراس اجتماعی ( ،)14افسردگی ( 17و

مواد و روش ها

 ،)16عزتنفس ( 17و  ،)15تنهایی و خودکارآمدی (،)16

پژوهش حاضر از نوع توصیفی است و در آن به

هیجانخواهی ( )18و سالمت روان ( )10مورد بررسی

منظور بررسی روایی ،پایایی و ساختار عاملی پرسشنامهی

قراردادهاند .شیوع قابل توجه اعتیاد به این بازیها،

اعتیاد به بازیهای آنالین ،از تحلیل عاملی اکتشافی به

نشاندهندهی اهمیت چنین پژوهشهایی است.

روش تحلیل مولفههای اصلی استفادهشدهاست .این

مطالعات انجامشده در کشورهای مختلف

تحقیق ،درسال  1303صورتگرفته و جامعهی آماری این

نشاندادهاند درصد شیوع نشانگان اعتیاد به بازیهای

پژوهش شامل کلیهی نوجوانان پسر  12تا  18سالهی شهر

رایانهای در بین استفاده کنندگان از آنها قابل توجه است

تهران که ازمیان آنها 369 ،نفر به روش نمونهگیری

( .)14براساس پژوهشهای انجام شده درصد شیوع این

خوشهای چندمرحلهای انتخاب شدند .به این صورت که

مشکل در کشورهای مختلف جهان ،بین  5/7تا 11/0

از هر یک از مناطق شمال ،جنوب ،شرق ،غرب و مرکز

درصد گزارششدهاست( .)23 ،22 ،21 ،29 ،14بااینحال

شهر تهران ،یک مدرسهی راهنمایی و یک مدرسهی

اگرچه برخی مطالعات به بررسی میزان استفاده بازیکنان

متوسطه ،انتخاب و ابزارهای پژوهش در یکی از

ایرانی از بازیهای رایانهای پرداختهاند ( ،)24اما آماری در

کالسهای این مدارس اجراگردید .پس از بررسی

زمینهی استفاده از بازیهای آنالین و اعتیاد به آنها

معیارهای خروج مطالعه که عبارتبودنداز :نداشتن
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نظری و همکاران

سابقهی سوءمصرف مواد و الکل و همچنین تشخیص

پرسشنامهی اعتیاد به بازیهای آنالین بهوسیلهی مکاتبه

اختالالت محور یک روانپزشکی ( ،)0موارد نامناسب

با سازندگان آزمون ،دریافت و توسط نویسندهی مسوول

حذفشدند .درنهایت ،تعداد  328نفر کلیهی ابزارها را به

به فارسی ترجمه شد .جهت اطمینان یافتن از درستی

درستی ،تکمیل و عودتدادند و به عنوان نمونهی نهایی

ترجمه ،پرسشنامه توسط دو کارشناس ارشد زبان

پژوهش انتخابشدند .بهمنظور تعیین روایی مقیاس از

انگلیسی به زبان اصلی ،برگردانده و نسخههای حاصل با

روش تحلیل عاملی اکتشافی و روایی همزمان استفاده شد.

فرم اصلی پرسشنامه مقایسهگردید و اشکاالت موجود در

پایایی ابزار نیز به روش همسانی درونی و پایایی

آن برطرفشد .سپس پرسشنامهی حاصلشده توسط 3

بازآزمایی و با استفاده از  SPSS-19محاسبهگردید .سطح

نفر از استادان رشتههای مشاوره و روانشناسی مورد

9/97

بررسی قرارگرفت و پس از رفع اشکاالت موجود در آن،

درنظرگرفتهشد .روشهای تحلیل آماری مورد استفاده در

به آزمودنیهای پژوهش ارائهشد .الزم به ذکر است در این

پژوهش حاضر شامل آمار توصیفی ،ضریب همبستگی

مرحله نسخهی اولیه پرسشنامه که شامل  26گویه بود

پیرسون و تحلیل عاملی بهروش تحلیل مولفههای اصلی با

جهت تحلیل عاملی اکتشافی مورد استفاده قرارگرفت .نظر

چرخش واریماکس بودند .جهت جمعآوری اطالعات

به ارتباط بین متغیر اعتیاد به بازیهای آنالین و متغیرهای

مورد نیاز از ابزارهای ذیل استفاده شد:

اضطراب ،عزتنفس و افسردگی ( ،)15-17 ،12در

معناداری

برای

آزمونهای

پرسشنامهی

اعتیاد

مورد

به

استفاده

آنالین

پژوهش حاضر جهت بررسی روایی همزمان پرسشنامه از

بازیهای

( )Problematic Online GamingQuestionnaireشامل

مقیاس عزتنفس روزنبرگ و خردهمقیاسهای افسردگی

 26گویه است و پیرامون مشکالت مرتبط با استفاده از

و اضطراب  DASS-21استفاده گردید .برای بررسی پایایی

بازیهای آنالین طراحی شدهاست Demitrovics .و

ابزار نیز از روش همسانی درونی و پایایی بازآزمایی

همکاران ( )27بهمنظور ساخت این مقیاس ابتدا با مطالعه

استفادهشد.

جامع ادبیات پژوهشی منتشرشده در پایگاههای اطالعاتی

مقیاس عزتنفس روزنبرگ

و مصاحبه با بازیکنان فهرستی از  42گویه را تدوینکردند

این مقیاس شامل  19گویه خودگزارشی است که

که پس از اجرای این فهرست روی  17بازیکن حرفهای و

احساس ارزشمندی یا پذیرش خود را بهصورت مثبت

نظریهخواهی از آنها ،این تعداد به  32گویه کاهش یافت.

بیان میکند ( .)26هر گزارهی این مقیاس براساس مقیاس

درنهایت نیز پس از حذف سواالت تکراری 26 ،آیتم برای

چهاردرجهای از "کامالً مخالفم" تا "کامال موافقم"

استفاده در تحلیل عاملی انتخابشدند .پس از انجام

نمرهگذاری میشود و نمرهی کلی آن از  19تا  ،49متغیر

تحلیلی عاملی اکتشافی و تاییدی 18 ،گویه مورد تایید

است ( .)25نمرهی باالتر در این مقیاس ،نشاندهندهی

قرارگرفتند که در قالب  6عامل فرم نهایی این پرسشنامه

سطوح باالی عزت نفس است .به منظور بررسی قابلیت

را تشکیلدادند .هر گویه این مقیاس در یک طیف پنج

استفاده این مقیاس در ایران ،پژوهشهای متعددی انجام

درجهای از "هرگز" تا "همیشه" نمرهگذاری میشود و

شدهاست .رجبی و بهلول ( )26و بشلیده و همکاران ()28

نمرهی کلی آن از  18تا  ،09متغیر است( .)27نمرهی باالتر

ضرایب آلفای کرونباخ  9/84تا  9/02را برای این مقیاس

در این مقیاس ،نشاندهندهی سطوح باالی اعتیاد به

گزارشکردهاند .همچنین پایایی و روایی این مقیاس به

بازیهای رایانهای است.

روشهای تحلیل عاملی ( 28و  ،)20دونیمهکردن و

در پژوهش حاضر در ابتدا نسخهی انگلیسی
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که میتوان این مقیاس را در ایران نیز مورد استفاده

جدول  :1میانگین ،انحراف استانداردف حداکثر و حداقل نمرات در
متغیرهای پژوهش

قرارداد .در پژوهش حاضر نیز آلفای کرونباخ 9/88

میانگین
اعتیاد به بازی

06/12

2/21

21

262

عزت نفس

13/23

2/32

22

06

افسردگی

7/02

0/22

6

12

اضطراب

2/71

0/12

6

22

20/17

2/10

2

266

بهدستآمد که مشخصکنندهی همسانی درونی مناسب
این مقیاس است.
خردهمقیاسهای افسردگی و اضطراب

DASS-21

بهمنظور اندازهگیری افسردگی و اضطراب در
پژوهش حاضر از خردهمقیاسهای مقیاس

DASS-21

استفادهشد .نسخهی اصلی این مقیاس دارای  42عبارت
است که در آن برای هر یک از مقیاسهای سهگانه

ساعات بازی
هفتگی

آنالین با استفاده از چرخش واریماکس

افسردگی ،اضطراب و استرس 14 ،عبارت وجود دارد.

شماره گویه

فرم کوتاه این مقیاس توسط  Lovibondو )39(Lovibond

3

6/730

2

6/023

20

6/211

اختصاص یافت .هر یک از خرده مقیاسهای

DASS-21

استاندارد

جدول  :2نتایج تحلیل عاملی اکتشافی پرسشنامه اعتیاد به بازیهای
2

تهیهشد و به هر یک از سازههای سهگانهی آن 5 ،گویه

انحراف

حداقل

حداکثر

1

12

6/722

از  5گویه تشکیلشده که در یک طیف چهار درجهای از

0

6/762

صفر تا  3نمرهگذاری میشود و نمرهی کل آن از صفر تا

16

6/070

22

6/221

 ،21متغیر است (.)31

2

جهت بررسی قابلیت استفاده از این مقیاس در

0

6/311

26

6/731

ایران پژوهشهای متعددی انجام شدهاست .برای مثال

12

6/736

سامانی و جوکار ( )32روشهای تحلیل عاملی ،بازآزمایی،

22

6/717

0

2

7

6/313

نتایج به دستآمده را قابل قبول ارزیابیکردهاند .در

2

6/701

21

6/727

پژوهش حاضر نیز آلفای کرونباخ خرده مقیاسهای

22

6/320

اضطراب و افسردگی بهترتیب  9/58و  9/53بهدستآمد.

27

6/703

10

6/220

همسانی درونی و روایی واگرا را مورد بررسی قرارداده و

یافتهها
میانگین و انحراف معیار سن آزمودنیها بهترتیب
 17/74و  1/64سال بود 74/6 .درصد آزمودنیها (155

مدت زمان بازی سایر آزمودنیها نیز روزانه  1ساعت یا
کمتر از آن بود .جدول  1شاخصهای توصیفی متغیرهای
پژوهش در گروه نمونه را نشان میدهد.

نفر) از بازیهای آنالین استفاده میکردند و میانگین

به منظور بررسی روایی سازهی پرسشنامه از روش

ساعات بازی در هفته برای  6/8درصد از آزمودنیها بیش

تحلیل عاملی اکتشافی به شیوهی تحلیل مولفههای اصلی

از  39ساعت بود .همچنین متوسط بازی روزانه برای 2/8

استفادهشد .مقدار  KMOبرابر با  9/810بود که نشان از

درصد ( 0نفر) از نوجوانان مورد بررسی بیش از 19

کفایت حجم نمونه برای تحلیل است .همچنین آزمون

ساعت بود 4/3 .درصد ( 14نفر) بین  6تا  19ساعت و 64

کرویت بارتلت نیز ازنظر آماری معنادار بود که خود

درصد آنها نیز بین  2تا  7ساعت در روز بازی میکردند.

نشانداد این مفروضه نیز برقراراست( X2=3168و
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جدول  :3ماتریس ضرایب همبستگی متغیرهای پژوهش
اعتیاد به بازی ها
اعتیاد به بازی ها

2

اضطراب

* 6/062

افسردگی

اضطراب

عزت نفس

2

افسردگی

* 6/022

* 6/030

2

عزت نفس

* -6/012

* -6/030

* -6/020

2

ساعات بازی در هفته

* 6/062

* 6/223

*6/202

*6/023

*P<9/991

 .)P<9/991چرخش مورد استفاده در تحلیل عاملی

بنابراین نمرهی کل پرسشنامه از  15تا  ،87متغیر است.

چرخش واریماکس بود و کل نمونهی آماری در تحلیل

پس از بازنگری مقیاسها پنج مولفه استخراجشده به

وارد شدند.

ترتیب مشغولیت ذهنی ،غرق شدن در بازی  ،کنارهگیری،

باعنایت به نتایج بهدستآمده در کل  6مولفه

استفاده بیش از حد و انزوای اجتماعی نامگذاریشدند.

ارزش ویژه باالتر از  1داشتند که در مجموع  78درصد

نتایج حاصل از تحلیل مولفههای اصلی با چرخش

واریانس کل را تبیین میکردند .با توجه بهاینکه در یکی

واریماکس در جدول  2ارائه شده است.

از مولفهها از مجموع سه گویه موجود ،تنها یک گویه به

به منظور بررسی روایی همزمان پرسشنامه از

شکل مناسبی در مولفهی خود قرار گرفتهبود ،این مولفه،

بررسی همبستگی نمرهی کل حاصل از آن و متغیرهای

حذف و تعداد نهایی مولفهها به  7رسید .شکل  1نمودار

عزتنفس ،اضطراب و افسردگی استفادهشد که نتایج آن

اسکری را نشانمیدهد که جهت تعیین تعداد عاملها

در جدول  3آمده است .چنانکه مشاهدهمیشود همبستگی

درنظرگرفتهشد .بنابراین در نهایت  7مولفه تعیین شد که

نمرهی کل اعتیاد به بازیهای رایانهای با متغیرهای

 74درصد از واریانس کل را تبیینکردند.

اضطراب ،افسردگی و تعداد ساعات بازی در هفته مثبت و

نتایج تحلیل عاملی اکتشافی با استفاده از چرخش

معنادار است که نشاندهندهی روایی همگرای مناسب

واریماکس نشانداد  15گویهی این پرسشنامه دارای بار

ابزار است .روایی واگرای پرسشنامه نیز با توجه به منفی

عاملی مناسب بوده و در قالب  7عامل قرارگرفتهاند.

و معنادار بودن ضریب همبستگی بین نمرهی کل آن و
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نمرهی عزت نفس آزمودنیها مورد تایید قرارگرفت.

اضطراب و افسردگی با نمرهی کل پرسشنامهی اعتیاد به

برای بررسی پایایی ابزار نیز از روشهای

بازیهای رایانهای همبستگی مثبت و معناداری نشانداد،

همسانی درونی و پایایی بازآزمایی استفادهشد .آلفای

درحالی که ضریب همبستگی نمرهی کل پرسش نامه با

کرونباخ این پرسشنامه  9/87بهدستآمد که نشانمیدهد

متغیر عزتنفس منفی و معنادار بود .این یافتهها با نتایج

این ابزار از همسانی درونی قابل قبولی برخورداراست.

پژوهشهای پیشین همسو است ( 12-15و  .)10پایایی

آلفای کرونباخ خردهمقیاسهای پرسشنامه نیز بین

ابزار نیز با استفاده از روشهای همسانی درونی و پایایی

 9/69تا  9/86بهدستآمد .بهمنظور بررسی پایایی بازآمایی

بازآزمایی مورد تایید قرارگرفت که با نتایج پژوهش

ابزار ،اطالعات حاصل از دو بار اجرای پرسشنامه به

 Demitrovicsو همکاران ( )27همخوانی دارد.

فاصله یک هفته مورد استفاده قرارگرفت که ضریب

بنابراین با درنظرگرفتن مدت اجرا ،شیوهی اجرا و

همبستگی  9/81حاکی از پایایی بازآمایی مناسب

سهولت نمرهگذاری که از مهمترین جنبههای عملی بودن

پرسشنامه است.

آزمون به حساب میآید ،میتوان این پرسشنامه را به
عنوان ابزاری سودمند و مناسب جهت سنجش اعتیاد به

بحث

بازیهای رایانهای و بازیهای آنالین مورد استفاده
هدف از پژوهش حاضر ،بررسی ویژگیهای

قرارداد .با این حال ذکر این نکته الزامی است که نمیتوان

روانسنجی پرسشنامهی اعتیاد به بازیهای آنالین بود.

از این ابزار بهعنوان تنها مالک تشخیص اعتیاد به بازیها

با توجه به اهمیت کاربرد این پرسشنامه در پژوهشهای

استفاده کرد و انجام مصاحبههای تشخیصی بر مبنای

روانشناختی این ابزار به فارسی ترجمه و اجراشد و

مالکهای تشخیصی ( 33و  )2ضرورت دارد .در واقع

روایی و پایایی آن مورد بررسی قرارگرفت .نتایج پژوهش

همچون سایر مقیاسهای موجود در زمینههای مختلف

حاضر مشخصههای روانسنجی فرم فارسی پرسشنامهی

روانی و شخصیتی ،این گونه ابزارها صرفا به عنوان مالک

اعتیاد به بازیهای رایانهای را در نمونهای از نوجوانان 12

تشخیص اولیه قابل استفاده هستند.

تا  18ساله تاییدکرد .نتایج مربوط به روایی سازهی

مطالعهی حاضر با محدودیتهای نیز همراه بود

پرسشنامه با روش تحلیل مولفههای اصلی عالوه بر عامل

که ازآن جمله میتوان به عدم بررسی تفاوتهای جنسیتی

کلی ،وجود  7عامل را تاییدکرد که روی همرفته توانستند

و محدودبودن جامعهی آماری مربوط به نوجوانان اشاره

 74درصد واریانس کل را تبیینکنند .این یافتهها بهطور

کرد .لذا پیشنهادمیشود در پژوهشهای آتی سایر

کلی با نتایج پژوهش  Demitrivicsو همکاران ( )27در

گروههای سنی و جنسیتی نیز مدنظر قرارگیرند .درمجموع

زمینهی ساختار عاملی پرسشنامه مطابقت دارد ،اما فرم

میتوان گفت پژوهش حضر حمایتهای روانسنجی

فارسی مقیاس دارای  15سوال است و در  3گویه با فرم

کافیی را برای پرسشنامهی اعتیاد به بازیهای رایانهای

انگلیسی متفاوت بود که این گویهها عبارتبودند از 17 :و

فراهم آورده است .سهولت اجرا و توانایی این پرسشنامه

 16و .26

جهت سنجش معتبر و پایایی سازه اعتیاد به بازیهای

روایی همگرا و واگرای پرسشنامه ازطریق اجرای

رایانهای ،میتواند برای پژوهشهایی که با قصد بررسی

همزمان خردهمقیاسهای اضطراب و افسردگی  DASSو

روابط بین این سازه و متغیرهای دیگر انجاممیشود ،بسیار

مقیاس عزت نفس روزنبرگ محاسبهشد .ضرایب

سودمند باشد.

همبستگی میانگین نمرههای آزمودنیها در متغیرهای
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خانوادگی موثر بر اعتیاد به بازیهای آنالین» است که با
حمایت مالی مرکز مطالعات و پژوهشهای راهبردی
.وزارت ورزش و جوانان به انجام رسیده است

تشکر و تقدیر
این مقاله استخراج شده از پایاننامهدکترای
 اجتماعی و،مشاوره باعنوان «مطالعهی عوامل فردی
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Background and purpose: Online gaming addiction is a
common problem among youngsters. As the researchers and
experts’ needs a reliable and valid measurement, the current
study was aimed at investigating the psychometric features of the
online gaming addiction questionnaire.
Materials and Methods: In this cross sectional study, 360 male
adolescents of Tehran, were selected through randomized cluster
sampling method and have completed Problematic Online
Gaming Questionnaire, Rosenberg Self-Esteem Scale, and
anxiety and depression subscales of DASS-21. Moreover,
Pearson Correlation Coefficient and Exploratory Factor Analysis
by SPSS-19 were used for statistical analysis.
Results: The results of Exploratory Factor Analysis indicate five
factors that explained 54 % of total variance. The questionnaire
convergent and divergent validity, were confirmed by calculating
its correlation with self esteem, anxiety and depression. Also,
Test-retest reliability coefficient and Cronbach’s alpha were
obtained 0.81 and 0.85, respectively.
Conclusion: The obtained results of current study showed
desirable psychometric features of the online gaming addiction
questionnaire. Therefore this measurement can be applied for
research and therapy purposes.
Keywords: Online Gaming Addiction, Factor Analysis, Validity,
Reliability, Adolescents
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