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ساز از  مقیاس استفاده مشکل فارسیسنجی نسخه  هاي روان بررسی ویژگی

 نگاري) نگاري (اعتیاد به هرزه هرزه

 2منش   زهرا نیک  و *1مهدي درویش مال

  11/12/95پذیرش:تاریخ       5/3/95دریافت: تاریخ 

 

  چکیده

از از س استفاده مشکلنسخه فارسی سنجی  هاي روان ویژگیپژوهش بررسی از این هدف     

نفر از دانشجویان  213در بافت فرهنگی ایران بود. نمونه پژوهش شامل ) PPUS-P( نگاري هرزه

سنجی نسخه  هاي روان بود. در این پژوهش ویژگی 1395-96در سال تحصیلی دانشگاه گیالن 

ده آم هاي بدست مورد ارزیابی قرار گرفت. یافته) PPUS-P(نگاري  ساز از هرزه استفاده مشکلفارسی 

سنجی نشان داد که این ابزار از اعتبار و روایی باالیی برخوردار است. تحلیل  هاي روان از تحلیل

هاي پیشین بود.  هاي پژوهش عاملی اکتشافی چهار عامل را شناسایی کرد که مطابق با یافته

این آلفاي کرونباخ  تحلیل عاملی تأییدي مدل چهار عاملی این مقیاس را تأیید کرد. چنین، هم

 )PPUS-P(نگاري  ساز از هرزه چنین، نسخه فارسی استفاده مشکل به دست آمد. هم 85/0مقیاس 

بر اساس نتایج این پژوهش، نهایت،  نشان داد. در DASS-21 دار را با  مثبت و معنی یارتباط

براي سنجش  )PPUS-P(نگاري  ساز از هرزه نسخه فارسی استفاده مشکلتوان نتیجه گرفت که  می

 ایرانی از پایایی و روایی کافی برخوردار است.  نگاري در نمونه ساز از هرزه تفاده مشکلاس

  

  .هرزه نگاري، پایایی، رواییکلیدي:  هاي هواژ

  

  

  

  

  

 
  

                                                           
   شناسی عمومی دانشگاه سیستان و بلوچستان.  کارشناس ارشد روان -1
  . دانشگاه سیستان و بلوچستانشناسی  دانشیار گروه روان -2

 Darvishmolla@gmail.comنویسنده مسئول مقاله:  -*
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  پیشگفتار

هاي هوشمند، افزایش دسترسی به  یکی از پیامدهاي گسترش اینترنت و ابزارهایی مانند تلفن    

 42مطالعات پژوهشی نشان دادند که حدود  ).Wood, 2011د (باش می 1هاي صریح جنسی رسانه

 ). Young, 2008کنند ( نگاري) مشاهده می (هرزه 2کنندگان اینترنت، پورنوگرافی درصد از استفاده

هاي  هاي همراه نیز توجه کرد به این صورت که استفاده از تلفن باید به نقش تلفن ،بین  این در

این موضوع  ) وAllahyari, Heidari, Zhian, 2015است (یافته   فزایشچشمگیر ا اي گونه  همراه به

  به افزایش دسترسی به اینترنت کمک کرده است.

 دهد که در نشان می 2006متحده در سال  ) آمارهاي مربوط به ایاالت2007( 3در پژوهش رپالتو    

 ,Carrollد (به نقل از رس میلیارد دالر می 13صنعت پورنوگرافی به حدود  تتجار مقدارمجموع 

Walker, Nelson, Olson, McNamara Barry, 2008-Padilla Madsen .(شماربر این،  افزون 

کنند، در حال  نگاري به درمانگران مراجعه می مشکالت ناشی از مصرف هرزه دلیلافرادي که به 

  ).Gola, Lewczuk, Skorko, 2016افزایش است (

ی شامل تصویر یا توصیفی از اعمال جنسی است که موجب برانگیخته نگاري یا پورنوگراف هرزه    

وجود بحث  با). Willoughby, 2008شود ( شدن احساسات یا افکار جنسی در بیننده یا خواننده می

)،  ;Flood, 2013Ley, Prause, Finn, 2014نگاري ( هاي مثبت و منفی مصرف هرزه در مورد جنبه

نگاري فرد را در معرض خطراتی مانند  که استفاده کردن از هرزه ن باورندبر ایپژوهشگران  ،حال بااین

Walker, Nelson, Olson, -Carroll, Padillaدهد ( و افسردگی قرار می 4رفتارهاي پرخطر جنسی

Willoughby, 2014; Harkness, Mullan, Blaszczynski, 2015McNamara Barry, 2008;  .(

 ,Kor(است  5نگاري ساز از هرزه مشکل  کند، استفاده افراد را تهدید مییکی دیگر از خطراتی که این 

Fogel, Reid, Potenza, 2013 .(مفاهیمی هستند که به ناتوانی در  6ساز و اعتیاد مشکل  استفاده

شناختی و رفتاري ناشی از آن اشاره دارند  نگاري و پیامدهاي منفی روان کنترل مصرف هرزه

)ss, Mansson, Daneback, 2012 Griffiths, 2012; Ro درصد افرادي که  60تا  20). حدود

پندارند دانند و خود را معتاد به آن میساز می کنند، مصرف خود را مشکلپورنوگرافی مشاهده می

)Twohig, Crosby, Cox, 2009 .(نگاري را با اختالالتی ازجمله  ساز از هرزه محققان استفاده مشکل

                                                           
1- Sexually Explicit media 
2- Pornography 
3- Ropelato 
4- Risky Sexual Behaviors 
5- Problematic Pornography Use 
6- addiction 
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) مرتبط Kafka, 2010( 2خواهی جنسی اختالل فزون) و Grant, 2014( 1هاختالل کنترل تکان

 نگاري ساز از هرزه بسیاري نشان دادند که استفاده مشکل هاي پژوهشبر این،  افزوندانند.  می

 ,Kraus, Voon, Potenzaو اعتیاد دارد ( 3عملی-هاي بسیاري با اختالل وسواس فکري شباهت

Kor, Fogel, Reid, Potenza, 20132016; Egan, Parmar, 2013; ( .از  برخیچنین،  هم

نگاري در کنار رفتارهاي اعتیادآور (اعتیاد به  ساز از هرزه پژوهشگران ادعا کردند که استفاده مشکل

 ,Korدر نظر گرفته شود ( 7عنوان یک اعتیاد رفتاري ) به6و قماربازي 5، خرید کردن4اینترنت

Kor, Fogel, Reid, Potenza, 2013; er, Reid, Potenza, 2014; Mano, Fogel, Mikulinc-Zilcha

Yau, Crowley, Mayes,  Potenza, 2010 از سوي دیگر، در پژوهشی مروري که مصرف .(

شناختی  لحاظ عصب بررسی قرار گرفت، مشخص شد از نگاري مورد ساز و اعتیاد گونه هرزه مشکل

هایی وجود  عتیادها (مانند الکل و مواد مخدر) شباهتنگاري و سایر ا بین اعتیاد به مشاهده هرزه

چنین، تغییراتی که در مغز افراد معتاد به  . هم)Love, Laier, Brand, Hatch, Hajela, 2015دارد (

نگاري نیز رخ  دهد، همان تغییرات در مغز افراد معتاد به هرزه مواد مخدر به علت مصرف مواد رخ می

نگاري مانند  ). به همین ترتیب، اعتیاد به استفاده از هرزهnza, 2016Kraus, Voon, Poteدهد ( می

 ,Levinشناختی ازجمله اضطراب و افسردگی همراه است ( هر اعتیاد دیگري با پیامدهاي منفی روان

Mano, Fogel, Mikulincer, -Kor, ZilchaLillis, Hayes, 2012; Harper, Hodgins, 2016; 

Reid, Potenza, 2014.(  

ترین  بمنظور بررسی اعتیاد به پورنوگرافی طراحی شدند که یکی از مناسب گوناگونی یابزارها    

 Duffy, A., Dawson, D. L., & Dasاست ( 8نگاري ساز از هرزه ابزارها، مقیاس استفاده مشکل

Nair, 2016) 43نگاري را در  ساز از هرزه مقیاس استفاده مشکل) در ابتدا 2014). کر و همکاران 

 10خواهی جنسی اختالل فزون نامه پرسش)، 1998(یانگ،  9آیتم بر اساس مقیاس اعتیاد به اینترنت

)Reid, Garos, Fong, 2012( 11نگاري سایبري ) و مقیاس استفاده از هرزهGrubbs, Sessoms, 

Wheeler, Volk, 2010آیتم به دلیل اینکه در چند عامل بارگذاري  22اما  ،) طراحی کردند

                                                           
1- Impulse Control Disorder 
2- Hypersexual disorder 
3- Obsessive-Compulsive-Disorder (OCD) 
4- Internet 
5- Shopping 
6- Gambling 
7- Behavioral Addiction 
8- Problematic Pornography Use Scale (PPUS) 
9- Internet Addiction Test (IAT) 
10- Hypersexual Disorder Questionnaire (HDQ) 
11- Cyber-Pornography Use Inventory (CPUI) 
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مانده چهار عامل را تشکیل دادند. در ادامه، سه آیتم که  آیتم باقی 21دند، حذف شدند و ش می

آیتم کاهش  12مقیاس به  ترتیب، این ترین بار عاملی را براي هر عامل داشتند حفظ شدند و به بیش

 داد.  نگاري اعتبار و روایی خوبی را نشان ساز از هرزه نهایت، مقیاس استفاده مشکل و در پیدا کرد

اجباري و با فراوانی  گونه  انجام رفتار به -1دهد:  این مقیاس چهار مشخصه را موردبررسی قرار می

منفی،  هاي هیجانمثبت و یا رهایی از  هاي هیجانیابی به  میل به انجام رفتار بمنظور دست - 2باال، 

Kor, Zilcha-آن (  منفی ادامه دادن رفتار باوجود پیامدهاي -4عدم کنترل بر انجام رفتار، و  -3

, 2014Mano, Fogel, Mikulincer, Reid, Potenza .(  

نگاري و  نگاري ابزاري مناسب براي بررسی اعتیاد به هرزه ساز از هرزه مقیاس استفاده مشکل    

هاي درمانی براي افراد دچار  چنین، این مقیاس ارزیابی تأثیر روش باشد. هم هاي آن می زیرمقیاس

نگاري، اعتباریابی  اعتیاد به هرزه هایی در زمینه سازد. براي انجام پژوهش اد را ممکن میاین اعتی

نگاري ابزاري به زبان  ساز از هرزه وجود، براي بررسی استفاده مشکل ابزاري معتبر ضرورت دارد. بااین

سنجی  وانهاي ر پژوهش بررسی ویژگیاین شده، هدف   فارسی وجود ندارد. با توجه به مطالب گفته

  نگاري است. ساز از هرزه نسخه فارسی مقیاس استفاده مشکل

  

 روش پژوهش

دانشجویان دانشگاه  تمامیسنجی بود. جامعه آماري مطالعه  روان -پژوهش توصیفیاین شیوه     

اي  گیري خوشه ها به روش نمونه نفر از آن 381بودند که  1395- 96گیالن در سال تحصیلی 

ها به دلیل کامل  نفر از آزمودنی 16ها را کامل کردند.  نامه پرسششدند و  اي انتخاب چندمرحله

هاي مربوط  چنین، داده ها از نمونه حذف شدند. هم نامه پرسشهاي  درصد ماده 10نکردن بیش از 

نگاري را در  هرزه 1ماه گذشته استفاده عامدانه 6که در  ها به دلیل این نفر از آزمودنی 152به 

نفر بود که  213ترتیب نمونه نهایی شامل  این زارش نکرده بودند، وارد تحلیل نشدند. بهگ نامه پرسش

 نگاري استفاده کرده بودند.  ماه گذشته از هرزه 6در 

  

  ابزارهاي پژوهش

باشد که  می DASS-42فرم کوتاه  DASS-21(2: DASS-21مقیاس افسردگی، اضطراب و استرس (

است که  پرسش 21داراي  نامه پرسش) طراحی شد. این 1995( 3الویبوند و الویبوند به وسیله

                                                           
1- Intentionally 
2- Depression, Anxiety and Stress Scale 
3- Lovibond & Lovibond 
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سنجیده  پرسش 7با  نامه پرسشکند. هر یک از ابعاد  اضطراب، افسردگی و استرس را ارزیابی می

هاي افسردگی، اضطراب و استرس  و براي زیرمقیاس 93/0 نامه پرسششوند. آلفاي کرونباخ کل  می

چنین، آلفاي  ). همHenry, J. D., & Crawford, 2005د (گزارش ش 90/0و  82/0، 88/0به ترتیب 

شده است   گزارش 87/0و  85/0، 85/0به ترتیب  نامه پرسشهاي نسخه فارسی  کرونباخ زیرمقایس

)Asghari, Saed, Dibajnia, 2008.(  

نگاري  رزهبراي ارزیابی فراوانی استفاده عامدانه از ه .نگاري استفاده از هرزه :1نگاري استفاده از هرزه

ماه  6مطرح شد که در  پرسشو سپس، این  2ه شدیارا نگاري (پورنوگرافی) هرزهابتدا تعریفی از 

 کردید استفاده می نگاري هرزهعامدانه از  گونه  بار به طور میانگین شما هرچند وقت یک  گذشته، به

)Walker, Nelson, Olson, McNamara Barry, 2008-Carroll, Padilla Madsen .(ها از  آزمودنی

بار در  )، یک2ماه  ( 6بار در  )، یک1اصالً ندیدم (کردند:  گزینه پاسخ خود را انتخاب می 6میان 

ترتیب،  این ). به6)، هرروز یا تقریباً هرروز (5)، چند بار در هفته (4بار در هر هفته ( )، یک3هرماه (

  نگاري استفاده کرده بودند. گذشته از هرزه ماه 6بررسی قرار گرفتند که در  هایی مورد فقط آزمودنی

نگاري یک  ساز از هرزه مقیاس استفاده مشکل): PPUSنگاري ( ساز از هرزه مقیاس استفاده مشکل

شده است. این ابزار از یک   ) طراحی2014کر و همکاران ( به وسیلهآیتمی است که  12ابزار 

 و 4اوقات= تر بیش، 3، معموالً=2اوقات=، گاهی 1ندرت= ، به0اي (هرگز= درجه 6مقیاس لیکرت 

شناختی و  اند از: مشکالت روان ) برخوردار است. این مقیاس چهار مؤلفه دارد که عبارت5همیشه=

 هاي هیجاناز  پرهیزاجتماعی، تمایل شدید به استفاده، ناتوانی در کنترل و استفاده بمنظور فرار یا 

شده است   گزارش 93/0و  75/0، 86/0، 91/0ترتیب ها به  منفی. آلفاي کرونباخ این زیرمقیاس

), 2014Mano, Fogel, Mikulincer, Reid, Potenza-Kor, Zilcha.(  

) را به PPUSنگاري ( ساز از هرزه پژوهش نسخه انگلیسی مقیاس استفاده مشکلاین نویسندگان     

آگاهی داشته  نامه پرسش که از اصل زبانه بدون این آن، یک فرد دو از  فارسی ترجمه کردند. پس

شده با   ترجمه نامه پرسششده را دوباره به انگلیسی ترجمه کرد. سپس،   ترجمه نامه پرسشباشد، 

بدست آمد.  نامه پرسشمقایسه شد و نسخه نهایی با تطبیق دادن این دو  نامه پرسشنسخه اصلی 

نفر از کارشناسان ارشد  4را  نامه پرسش، نسخه نهایی نامه پرسشهاي  براي رفع ابهام آیتم

  بررسی قراردادند. شناسی مورد روان

  

                                                           
1- Pornography Use 

نگاري (پورنوگرافی) شامل تصویر یا توصیفی از اعمال جنسی است که موجب برانگیخته شدن احساسات یا  هرزه - 2

  .شوند افکار جنسی در بیننده یا خواننده آن می
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  شیوه اجرا

ها براي انجام پژوهش  هاي الزم با مسئوالن آموزش دانشکده ها، هماهنگی نامه پرسشپس از تهیه     

صورت گروهی توزیع و  چنین، نسخه آزمون پس از جلب رضایت دانشجویان به انجام شد. هم

صورت واضح در ابتداي هر  ها به نامه پرسشالزم در مورد چگونگی تکمیل آوري شد. توضیحات  گرد

  ذکر شده بودند. نامه پرسش

  

  تحلیل آماري  و  روش تجزیه

استفاده قرار گرفتند.  براي انجام تحلیل آماري مورد LISREL-8.8و  SPSS-22افزارهاي  نرم    

انحراف استاندارد، عدد و درصد  صورت میانگین، کنندگان به هاي جمعیت شناختی شرکت ویژگی

 با استفاده از آلفاي کرونباخ نگاري ساز از هرزه مقیاس استفاده مشکل 1گزارش شدند. همسانی درونی

و تحلیل  3این مقیاس از تحلیل عاملی اکتشافی 2بررسی قرار گرفت. براي بررسی روایی سازه مورد

با  5ي اصلی ها مقیاس از تحلیل مؤلفه استفاده شد. در تحلیل عاملی اکتشافی 4عاملی تأییدي

چنین، براي بررسی تحلیل عاملی تأییدي از  استفاده شد. هم 6چرخش واریماکس (متعامد)

، آماره نیکویی برازش ریشه میانگین مجذورات χ2(مجذور کاي دو  7هاي برازندگی مدل شاخص

، AGFIشده  دیل، شاخص نیکویی برازش تعGFI، شاخص نیکویی برازش RMSEAخطاي تقریب 

 ,Hu, Bentler) استفاده شد (NFI، شاخص برازش هنجار شده CFIاي  شاخص برازش مقایسه

ساز از  مقیاس استفاده مشکلبا استفاده از ضریب همبستگی پیرسون میان  8). روایی همزمان1999

 ارزیابی شد. DASS-21و  نگاري هرزه

 

  هاي پژوهش یافته

 143نفر زن و  51نگاري استفاده کرده بودند،  ماه گذشته از هرزه 6نفري که در  213از میان     

 57/20ها نیز  نفر جنسیت خود را مشخص نکرده بودند. میانگین سنی آزمودنی 19نفر مرد بودند و 

نگاري استفاده کرده  ماه گذشته از هرزه 6دهد از بین کسانی که در  هاي پژوهش نشان می بود. یافته

                                                           
1- Internal Consistency 
2- Construct Validity 
3- Exploratory Factor Analysis (EFA) 
4- Confirmatory Factor Analysis (CFA) 
5- Principal Component Analysis (PCA) 
6 -Varimax Rotation 
7- Model Fit Indices 
8- Concurrent Validity 
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نگاري استفاده  بار در هر هفته از هرزه درصد یک 4/27بار در هرماه و  کدرصد ی 9/23بودند، 

استفاده عامدانه از هرزه نگاري  مقداراي که براي بررسی  گزینه 6کردند. به این ترتیب، از میان  می

  ترین فراوانی را داشتند. بار در هر هفته) بیش (یک 4بار در هرماه) و  (یک 3هاي  وجود داشت، گزینه

هاي زن و مرد  آزمودنی هاي ههاي توصیفی مربوط به میانگین و انحراف استاندارد نمر نتایج آماره     

  نشان داده 1در جدول  نگاري، افسردگی، اضطراب و استرس ساز از هرزه در مقیاس استفاده مشکل

  شده است.

  

  .هاي توصیفی متغیرهاي پژوهش شاخص -1جدول 

  جنس

 ها مقیاس

 زن مرد

 انحراف معیار میانگین انحراف معیار میانگین

 62/8 95/18 38/11 91/23 نگاري ساز از هرزه نمره کل استفاده مشکل

 18/2 39/3 02/3 75/5 شناختی و اجتماعی مشکالت روان

 87/2 61/4 62/3 09/6 تمایل شدید به استفاده

 19/2 28/3 82/3 28/6 ناتوانی در کنترل

جتناب از منظور فرار یا ا استفاده به

 منفی هاي هیجان

79/5 01/4 67/3 80/2 

 04/4 24/13 12/4 07/15 افسردگی

 29/4 57/13 64/4 12/13 اضطراب

 62/3 01/16 26/4 20/16 استرس

نگاري از راه تحلیل عامل  ساز از هرزه روایی سازه (ساختار عاملی) مقیاس استفاده مشکل    

ها نشان داد  بررسی قرار گرفت. یافته خش واریماکس موردهاي اصلی با چر اکتشافی به شیوه مؤلفه

ماتریس  مورددر  2بارتلت مقدارو  85/0 برداري براي کفایت نمونه 1که ارزش کسیرز میر الکین

توان  ) بدست آمد. با توجه به نتایج این دو آزمون می>001/0p( 12/1492ها  همبستگی داده

 اس ماتریس همبستگی حاصل در گروه نمونه موردنتیجه گرفت که اجراي تحلیل عاملی بر اس

عامل قابل تفسیر را شناسایی کرد و این  4مطالعه قابل توجیه خواهد بود. تحلیل عاملی اکتشافی 

صورت مثبت  ها به آیتم  کردند. همه یانس کل را تبیین میوار % از 95/77رفته،  هم رويچهار عامل 

  ).2عامل بارگذاري شدند (جدول  4 در مورد

                                                           
1- Kaiser-Meyer-Olkin Measure  
2- Bartlett’s Test of Sphericity 
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ساز از  هاي هر عامل و واریانس تبیین شده در مقیاس استفاده مشکل محتوا و بار عاملی ماده -2جدول 

  .نگاري هرزه

بار  عامل

 عاملی

واریانس تبیین 

 شده

 % 40/21  شناختی و اجتماعی مشکالت روان

توجهی در روابط شخصی من با  استفاده از پورنوگرافی مشکالت قابل -1

هاي اجتماعی مختلف، در محل کار یا در دیگر  موقعیت افراد دیگر در

 .هاي مهم زندگی، ایجاد کرده است جنبه

86/0  

اي  هاي آموزشی و یا حرفه دار خود در محل کار و فرصت ي معنی رابطه -2

را به دلیل استفاده از پورنوگرافی به خطر انداخته و یا در معرض مخاطره 

 .ام قرار داده

79/0  

خطر آسیب فیزیکی (براي مثال: مشکل نعوظ به علت  باوجود -3

ی که فازحد و مشکل رسیدن به اوج لذت جنسی از طر ي بیش استفاده

چنان به استفاده از پورنوگرافی ادامه  شوند)، هم شامل پورنوگرافی نمی

 دهم. می

61/0  

 % 66/20  تمایل شدید به استفاده

  84/0 .کنم اغلب به پورنوگرافی فکر می -4

  77/0 .شوند زمان زیادي درگیر افکاري هستم که به پورنوگرافی مربوط می -5

  82/0 .کنم ریزي براي استفاده از پورنوگرافی می زمان زیادي را صرف برنامه -6

 % 94/19  ناتوانی در کنترل

  83/0 توانم تماشاي پورنوگرافی را متوقف کنم. کنم نمی احساس می -7

براي کاهش یا کنترل میزان استفاده از پورنوگرافی هاي من  تالش -8

 .ناموفق بوده است

82/0  

حتی اگر قصد متوقف کردن استفاده از پورنوگرافی را داشته باشم هم  -9

 دهم. چنان به تماشاي پورنوگرافی ادامه می

80/0  

 % 94/15  منفی هاي هیجاناستفاده بمنظور فرار یا اجتناب از 

از پورنوگرافی براي فرار از غم و اندوه و براي رهایی از احساسات  -10

 کنم. منفی استفاده می

86/0  

  83/0 .کنم زمانی که اندوهگین هستم از پورنوگرافی استفاده می -11

کنم (براي  زمانی که احساسی ناخوشایند و یا دشوار را تجربه می -12

قراري، شرم و یا  خستگی، بیمثال: افسردگی، غم و اندوه، اضطراب، 

 کنم. عصبانیت) از پورنوگرافی استفاده می

88/0  
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شده  دهد که تمام بارهاي عاملی استخراج نشان می 2ماتریس بارهاي عاملی موجود در جدول     

  ها با آزمون اصلی مطابقت دارد.  ها در خرده مقیاس باشند و توزیع ماده می 40/0باالتر از 

) وجود 1دهد، نتایج نمودار شیب دامنه عوامل (اسکري پالت نشان می 1که نمودار  گونه همان    

  را نشان داد. 1تر از  هاي بیش چهار مؤلفه با ارزش

  

  
 .نمودار شیب دامنه عوامل (اسکري پالت) -1نمودار 

 
ساز از  قیاس استفاده مشکلشده از نسخه فارسی م براي آزمون فرضیه چهار عاملی استخراج    

هاي برازندگی مدل استفاده شد.  نگاري با استفاده از روش تحلیل عاملی تأییدي از شاخص هرزه

، χ2 ،48=df ،001/0p< ،952/0=CFI=05/111مدل چهار عاملی برازش قابل قبولی را نشان داد (

920/0=GFI ،870/0=AGFI ،079/0=RMSEA ،922/0=NFIحلیل عاملی تأییدي ترتیب، ت این ). به

  آمده است. 2مدل را تأیید کرد. نتایج حاصل از تحلیل عاملی تأییدي در نمودار 

                                                           
1- Scree plot 
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 .نگاري ساز از هرزه مدل چهار عاملی برازندگی مقیاس استفاده مشکل -2نمودار 

 

سی مقیاس از همسانی براي بررسی همسانی درونی از آلفاي کرونباخ استفاده شد. نسخه فار    

بدست آمد. 85/0که آلفاي کرونباخ براي کل مقیاس  اي گونهدرونی باالیی برخوردار بود به 

) >01/0pها ( رابطه  متوسطی داشتند و همه 1هاي نسخه فارسی مقیاس، روابط درونی زیرمقیاس

(اجراي همزمان زمان  روایی هم روشچنین، روایی مالکی مقیاس، از  ). هم3معنادار شدند (جدول 

ساز از  کل استفاده مشکل  دهد که نمره نشان می 3بررسی قرار گرفت. جدول  ) موردdass-21با 

  .)>01/0pمثبت و معنادار دارد ( اي نگاري با افسردگی، اضطراب و استرس رابطه هرزه

  

  

                                                           
1- Inter-correlations 
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هاي آن با افسردگی،  ري و زیرمقیاسنگا ساز از هرزه ماتریس همبستگی بین استفاده مشکل -1جدول 

  .اضطراب و استرس

آلفاي  متغیرها

 کرونباخ

1 2 3 4 5 6 7 8 

نمره کل  -1

استفاده 

ساز از  مشکل

 نگاري هرزه

85/0 -        

مشکالت  -2

شناختی و  روان

 اجتماعی

88/0 **68/0 -       

تمایل  -3

شدید به 

 استفاده

81/0 **83/0 **43/0 -      

وانی در نات -4

 کنترل

89/0 **79/0 **39/0 **57/0 -     

استفاده  -5

منظور فرار  به

یا اجتناب از 

 هاي هیجان

 منفی

83/0 **78/0 **38/0 **54/0 **47/0 -    

   - 27/0** 29/0** 37/0** 22/0** 35/0** 79/0 افسردگی -6

  - 54/0** 34/0** 33/0** 42/0** 25/0** 41/0** 83/0 اضطراب -7

 - 65/0** 68/0** 21/0** 27/0** 32/0** 18/0* 30/0** 74/0 استرس -8

)05/0<p( * ) ،01/0<p** ( 

 
 

 گیري بحث و نتیجه

) و بررسی PPUS-Pنگاري ( ساز از هرزه مقیاس استفاده مشکلهدف پژوهش تهیه نسخه فارسی     

ازه نسخه فارسی مقیاس سنجی آن در جامعه ایرانی بود. نتیجه بررسی روایی س هاي روان ویژگی

تحلیل عاملی اکتشافی نشان داد که این مقیاس  راه) از PPUS-P(نگاري  ساز از هرزه استفاده مشکل
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شناختی و اجتماعی، تمایل شدید به استفاده، ناتوانی در کنترل و  از چهار عامل (مشکالت روان

هاي آزمون با  است و توزیع مادهشده   منفی) تشکیل هاي هیجاناستفاده بمنظور فرار یا اجتناب از 

). 2014Mano, Fogel, Mikulincer, Reid, Potenza-Kor, Zilcha ,آزمون اصلی مطابقت دارد (

  آیتم بود.  12بنابراین، نسخه فارسی این مقیاس شامل سه عامل و 

 در این مطالعه نتایج تحلیل عاملی تأییدي، مدل چهار عاملی نسخه فارسی مقیاس استفاده    

دار بدست آمدند و  ) را مورد تأیید قرارداد. همه ضرایب معنیPPUS-P(نگاري  ساز از هرزه مشکل

هاي برازندگی مدل در این  بر این، شاخص افزونهاي برازندگی در حد مطلوبی بودند.  شاخص تمامی

Mano, Fogel, -Kor, Zilchaهاي برازندگی نسخه اصلی مقیاس بود ( پژوهش مشابه شاخص

, 2014incer, Reid, PotenzaMikul.(  

با  )PPUS-P(نگاري  ساز از هرزه هاي نسخه فارسی مقیاس استفاده مشکل همسانی درونی عامل    

زیاد داشت.  ی) با همسانی درونی نسخه اصلی شباهت89/0تا  83/0استفاده از آلفاي کرونباخ (از 

 نگاري ساز از هرزه استفاده مشکلس هاي پژوهش نشان دادند که نسخه فارسی مقیا یافتهچنین،  هم

)PPUS-P با افسردگی، اضطراب و استرس رابطه مثبت و معناداري داشت. بنابراین، این مقیاس از (

هاي این مقیاس نیز با افسردگی، اضطراب و استرس  روایی همزمان خوبی برخوردار بود. زیرمقیاس

 ;Levin, Lillis, Hayes, 2012ه پژوهشی (مثبت و معنادار داشتند. این یافته با پیشین اي رابطه

Harper, Hodgins, 2016(  .همهماهنگی دارد ) دریافتند که استفاده 2014چنین، کر و همکاران (

هاي مهم زندگی (شخصی، اجتماعی، شغلی) افراد را تحت تأثیر قرار  نگاري، جنبه ساز از هرزه مشکل

-نفس پایین، وسواس فکري نگاري با اعتمادبه رزهساز از ه که استفاده مشکل اي گونهدهد. به  می

Fogel, , Mano-Kor, Zilchaعملی، افسردگی، اضطراب و مشکالت بین فردي رابطه دارد (

, 2014Mikulincer, Reid, Potenza.(  

کنندگان دانشجویان  شرکت  ها اشاره شود. همه ه باید به آنهایی دارد ک این پژوهش محدودیت    

مقیاس توان به سایر افراد تعمیم داد. عملکرد  هاي این پژوهش را نمی . بنابراین، یافتهدانشگاه بودند

بررسی قرار گرفت. بنابراین، این نیاز  در افراد غیر بالینی مورد نگاري ساز از هرزه استفاده مشکل

قرار دهد.  هاي بالینی انجام شود تا نتایج این پژوهش را مورد تأیید وجود دارد که پژوهشی در نمونه

ها طبیعتاً در  شده است، بنابراین، این داده  هاي خود گزارشی انجام پژوهش با دادهاین بر این،  افزون

نگاري بود. به این صورت که  معرض سوگیري قرار دارد. محدودیت دیگر این پژوهش، تعریف هرزه

  ر برنگرفته باشد.نگاري را د نگاري همه موارد هرزه شده از هرزه  هیممکن است تعریف ارا

نگاري  ساز از هرزه مقیاس استفاده مشکلدهد که نسخه فارسی  این پژوهش پیشنهاد می    

)PPUS-Pسنجی مناسبی در جمعیت ایرانی برخوردار است. بنابراین، یک ابزار  هاي روان ) از ویژگی
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ساز از  مشکل استفاده اعتیاد گونه وتوان در بررسی  داراي اعتبار و روایی خوبی است که می

شود که از نسخه فارسی این مقیاس تا  در جمعیت ایرانی از آن استفاده کرد. توصیه می نگاري هرزه

استفاده قرار نگیرد.  ها براي امور تشخیص بالینی مورد بررسی دقیق روایی تفکیکی خرده مقیاس

  هاي اکتشافی استفاده کرد. توان از این مقیاس براي پژوهش حال، می بااین
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