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و تابستان/ اولي شماره/ پنجمي دوره/ مديريت اطالعات سالمت 87 بهار

ي مقياس سنجش نگرش نسبت به اينترنت ارائه
5فراهاني...ا، حجت4نيكبخت، محمد3، احمدشعباني2، محمدباقر كجباف1سيد عباس حقايق

 چكيده
گيري رو به افزايش است، نگرش افراد نسبت به اينترنت مورد توجه با توجه به اين كه استفاده از اينترنت به طور چشم: مقدمه

ميپژوهشگران، و توليدكنندگان منابع اطالعاتي آن سنجي مقياس هاي روان هدف از انجام پژوهش حاضر، بررسي ويژگي. باشد بازاريان

به عنوان يك ابزار جامع بود كه شامل چهار خرده مقياس اضطراب اينترنت، مفيد بودن اينترنت، لذت ) IAS-40(نگرش به اينترنت 

و احساس خودكارآ .مدي در استفاده از اينترنت استبخش بودن اينترنت

و واحدي پژوهش شامل دانشجويان دانشگاه در اين پژوهش توصيفي، جامعه: روش بررسي هاي اصفهان، آزاد واحد نجف آباد

ها داده. نفر از دانشجويان انتخاب شدند359گيري تصادفي، به روش نمونه.، بود86-87خوراسگان مشغول به تحصيل در سال تحصيلي 

و پرسش نامه با استفاده از پرسش ي نامه هاي سنجش نگرش نسبت به اينترنت، اضطراب حالت اشپيل برگر، باورهاي خودكارآمدي شرر

شد سرزندگي جمع . مورد تحليل قرار گرفتSPSSافزار ها با نرم داده. روايي ابزار با استفاده از نظر متخصصان تأييد گرديد. آوري

و كل پرسشنتايج تحلي:ها يافته و» بازآزمايي«و» همساني دروني«نامه از ضرايبل پايايي نشان داد كه هر چهار خرده مقياس باال

هم. داري برخوردار بودند معني و اضطراب اينترنت با پرسش در بررسي روايي ي اضطراب نامه زمان، ضريب همبستگي بين خرده مقياس

).P>01/0(دار بود معني)r=55/0( خودكارآمدي با مقياس باورهاي خودكارآمدي شررو خرده مقياس)r=53/0(حالت اشپيل برگر

و چهار، نشان داد كه چهار عامل به دست آمده با ساختار اصلي پرسشنامه)CFA(در بررسي روايي سازه، نتايج تحليل عامل تأييدي  ها

و همه د خرده مقياس آن هماهنگي كامل دارد .دار بودند ست آمده، معنيي بارهاي عامل به

پ هاي روان نامه، از مؤلفه پرسش:گيري نتيجه و قابل استفاده در .هاي مربوط به اينترنت است ژوهش سنجي قابل قبولي برخوردار است

.هاي ارزش نسبي هاي روانشناسي؛ مقياس سنجي؛ تست اينترنت؛ روان: هاي كليدي واژه

 تحقيقي:نوع مقاله

16/6/87:پذيرش مقاله10/6/87:اصالح نهايي8/3/87: مقالهدريافت

 مقياس سنجش نگرش نسبتي ارائه. اله حقايق سيد عباس، كجباف محمدباقر، شعباني احمد، نيكبخت محمد، فراهاني حجت:ارجاع
):1(5؛1387 اطالعات سالمتتيريمد.به اينترنت

 مقدمه
فن در طول دهه و ارتباطات آوري اطالعاتي گذشته،

)Information and Communication of Technology(
و كار را از بنيان تغيير داده، شيوه و كسب هاي برقراري ارتباط

گيري در صنعت، كشاورزي، پزشكي، تجارت، تحوالت چشم
و ديگر زمينه در مهندسي و يكي از عوامل عمده ها پديد آورده

اس شكل هاي همچنين نظام.تدهي اقتصاد نوين جهاني بوده

اي را در جهت استفاده آموزشي در سراسر جهان، فشار فزاينده
و ارتباطات، به منظور آموختن دانش از فن و آوري اطالعات ها

و دانشجويان تجربه هاي مورد نياز دانش مهارت آموزان

)ي مسؤول نويسنده( دانشگاه اصفهانشناسي، روان كارشناسي ارشد.1

Email: abbas_Haghayegh@yahoo.com 
 دانشگاه اصفهان،شناسيناستاديار روا.2

و اطالع.3  رساني، دانشگاه اصفهان دانشيار كتابداري

، دانشگاه اصفهانشناسي ناس روان كارش.4

، دانشگاه اصفهانشناسي دكتراي روان.5
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 مقياس سنجش نگرش نسبت به اينترنتي ارائه

و تابستان/ اولي شماره/ پنجمي دوره/ مديريت اطالعات سالمت 87 بهار

فن).1(كنند مي و ها دامنه آوري اگرچه اين ي بسيار گسترده
به ولي در اين بين اينترنت جايگاه ويژهرو به رشدي دارند، اي

و پژوهش و تحقيقات هاي زيادي را برانگيخته دست آورده
و).2(است  اينترنت، امكان ارتباط بين مراكز مهم دانشگاهي

و تمامي كاربران در  تحقيقاتي، مؤسسات دولتي، مراكز تجاري
و مليتي به دور از تفاوت)3(سراسر جهان را   هاي جنسيتي

).4(سازد فراهم مي
ي ابتدايي خود در رفتار استفاده از اينترنت، در مرحله پژوهش

مي).5(قرار دارد كه با مروري بر ادبيات پژوهشي، متوجه شويم
هاي انجام شده در مورد اينترنت، بيشتر بر كاربردهاي پژوهش

و  و به ... مختلف آن در تجارت، آموزش، انتخابات متمركز شده
از سازه و نوع استفاده و اهميت آنها در مدت و نقش هاي رواني

ي با اين حال از اواسط دهه).6(اينترنت،كمتر توجه شده است 
و بين1990 المللي راه اندازي شده،، كه اينترنت به طور جدي

گسترش پيدا كرد، نگرش افراد نسبت به اينترنت همواره از جمله 
و جمعيت عموميي پژوهشگران، موضوعات مورد عالقه  بازرگانان

و كلي متغيريك عنوانبه در اين خصوص، نگرش).7(بوده است
،)Self-efficacy(هايي مانند احساس خودكارآمدي سازه

و مفيد دانستن اينترنت، ) Internet Anxiety(اضطراب اينترنت
و و از اهميت بيش از ساير موضوعات، مورد پژوهش قرار گرفته

).8،7،4(اي برخوردار بوده است ويژهجايگاه 
و و يكم، نگرش شهروندان به استفاده در قرن بيست

و آموزشي يك  يادگيري از طريق اينترنت، رشد اقتصادي
در).9(كند جامعه را تعيين مي نگرش كاربران نقش مهمي

و يادگيري، بازي مي كند استفاده از اينترنت به منظور آموزش
مه سازه).10( و هاي م ديگري مانند احساس خودكارآمدي

و نتايج آنها، اضطراب اينترنت نيز مورد پژوهش قرار گرفته اند
و حاكي از وجود روابط بين اين سازه ها با نگرش، مدت

.كيفيت استفاده از اينترنت بوده است
و اهميت پژوهش با توجه به اين مطالب، هايي ضرورت

و رابط هايي مانندي آن با سازههكه به بررسي نگرش كاربران
و تأثير آن در مدت  احساس خودكارآمدي، اضطراب اينترنت

و كيفيت استفاده از اينترنت مي پردازند، به وضوح نشان زمان

و پرسش مقياس. داده شده است هاي زيادي به سنجش نامه ها
ي اين اند، اما هيچ كدام از آنها همه ها پرداخته اين سازه

در سازه و از ها را  يك مقياس واحد مورد سنجش قرار نداده
).11-13(اند جامعيت برخوردار نبوده

هاي هدف از انجام اين پژوهش، بررسي ويژگي
 سنجي مقياس نگرش نسبت به اينترنت روان

)Internet Attitude Scale- IAS ( بود كه شامل چهار
خرده مقياس احساس خودكارآمدي، مفيد داشتن اينترنت، 

و لذت بخش بودن اينترنت بوده، از اين اضطرا ب اينترنت
و در دو نمونه و لحاظ جامعيت دارد ي وسيع دانشجويان

سنجي هاي روان كارگران صنعتي اجرا شده، ويژگي
)Psychometric properties (مي .باشد آن قابل قبول

 روش بررسي

يي آمار جامعه. اين مطالعه در دسته مطالعات توصيفي قرار دارد
 دولتي پژوهش را دانشجويان مشغول به تحصيل در دانشگاه

و آزاد اسالمي واحد خوراسگان اصفهان، آزاد اسالمي واحد نجف آباد
مي1386-1387در سال تحصيلي  نامه ابتدا پرسش. دادند تشكيل

و توسط دو تن  توسط دو نفر از دانشجويان دكتري زبان ترجمه شد
و دو تن از استادان گروه ادبيات، شناسي از استادان گروه روان

و ادبي شد از. ويراست علمي  نفر دانشجو خواسته شد 371سپس
مقياس سنجش نگرش به اينترنت را پاسخ دهند؛ اين تعداد بر اساس

چه حجم هاي پيمايشي، چنان در پژوهش«اين نظر انتخاب شدند كه 
مو370ي نفر باشد، يك نمونه10000جامعه بيش از  رد نياز نفري

 نفر به علت12هاي نامه گذاري، پرسش پس از نمره.»)14(است 
و نمونه گويي، از نمونه نقص در پاسخ ي آماريي پژوهش حذف شد

هم. نفر كاهش يافت359 به به به منظور بررسي روايي  150زمان،
و مقياس نامه نفر پرسش هاي سرزندگي، اضطراب حالت اشپيل برگر

به منظور. نيز ارائه گرديد تا به آنها پاسخ دهندخودكارآمدي شرر 
ي نامه نفر از دانشجويان، يك پرسش50تعيين ضريب بازآزمايي به 

و از آنها خواسته شد تا بعد از فاصله اي يك ماهه، دوباره اضافي داده
شد پاسخ43ابه آن پاسخ دهند كه اين بار نيز ها داده. نامه برگردانده

و تحليل Lisrelو SPSSافزارهايمبا استفاده از نر  مورد تجزيه
.قرار گرفت
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و همكارانسيد عباس حقايق

و تابستان/ اولي شماره/ پنجمي دوره/ مديريت اطالعات سالمت 87 بهار

در: مقياس سنجش نگرش نسبت به اينترنت.1 اين مقياس
ي وسيع از ادبيات، بعد از يك مطالعهZhang توسط 2001سال 

و نظرسنجي شد موجود اين مقياس).15(هاي انجام گرفته ساخته
كه گويه40 به ترتيب عبارتند از اي داراي چهار خرده مقياس است

لذت بخش دانستن اينترنت، مفيد دانستن اينترنت، اضطراب 
و احساس خودكار آمدي در استفاده از اينترنت هر خرده. اينترنت

و هرگويه در يك طيف ليكرتي چهار10مقياس شامل  گويه است
بندي رتبه) كامالً موافقم، موافقم، كامالً مخالفم، مخالفم(اي نقطه
ميي سؤاالت به صورت مستقيم نمره همه. شود مي . شوند گذاري

از ضرايب همساني دروني به دست آمده ي خرده مقياس عبارتند
،α=87/0با ) Enjoyment(لذت بردن از كار با اينترنت

با اضطراب ، مفيد بودن اينترنتα=90/0 اينترنت
)Usefulness ( 86/0با=αبا و احساس خودكارآمدي اينترنت

89/0=α.هم با ضريب α=96/0ساني دروني كل مقياس برابر
و كارگران اين مقياس بر روي دو نمونه. بود ي مستقل دانشجويان

صنعتي اجرا شده كه الگوي ساختار عاملي-يك شركت اقتصادي
و اين يافته نشانگر اعتبار  در هر دو نمونه مشابه هم بوده است

).15(باشد بيروني اين مقياس مي
 State-Trait( صفت-ي اضطراب حالت سياهه.2

Anxiety Inventory يا STAI :( كه در اين پژوهش، از
زمان آن با خرده مقياس حالت آن جهت بررسي روايي هم

در فرم اوليه. مقياس اضطراب اينترنت استفاده شد ي اين سياهه
و در سال 1964 و همكاران ساخته شد  1983 توسط اشپيل برگر

هاي بين اين مقياس در پژوهش. يد نظر قرار گرفتمورد تجد
از فرهنگي به طور گسترده و به بيش اي مورد استفاده قرار گرفته

و گويش ترجمه شده است 58 ي فرم تجديد نظر شده).16( زبان
 آن مربوط به اضطراب حالت20تا1 سؤال دارد كه سؤال40آن

و هر سؤال داراي چهار گزينه و(است جه،گاهي، عموماً، به هيچ
همبستگي مقياس آن با مقياس اضطراب. باشدمي) خيلي زياد

و همبستگي مقياس اضطراب صفت83/0تا79/0آشكار تايلر از 
. گزارش شده است58/0تا52/0با فهرست صفات عاطفه از

و مقياس صفت92/0مقياس حالت) آلفا(ضريب همساني دروني
).17( بوده است90/0

 General Self(خودكارآمدي عمومي شرر مقياس.3
efficacy Scale يا GSES :( از اين مقياس براي بررسي

هم رابطه دري زمان خرده مقياس احساس خودكارآمدي
 گويه17اين مقياس داراي. استفاده از اينترنت استفاده شد

و مادوكس ساخته شده 1982است كه در سال  توسط شرر
و همكار و ودروف اين» اعتبار«و» روايي«) 1993(است

ضريب همساني دروني اين مقياس. اند مقياس را تعيين كرده
و جهت مطالعه83/0برابر  ي روايي مالكي، همبستگي بوده
با» مسند مهارگذاري دروني راتر«آن با و درr=342/0برابر
).18(دار بوده است معنيP>01/0سطح
ي جهت بررسي رابطهاز اين مقياس: مقياس سرزندگي.4

زمان با خرده مقياس لذت بخش بودن اينترنت استفاده هم
 توسط دسي ورايان 1977اين مقياس در سال. شده است

بر7اين مقياس شامل. ساخته شده است  عبارت است كه
آن درجه7اساس يك مقياس اي عددي، ميزان درستي

اين مقياس توسط. شود عبارت در مورد آزمودني مشخص مي
و اعتبار محتوايي آن با نظر  5عريضي اعتباريابي صوري شد

ضريب پايايي اين. شناسي تأمين گرديد نفر از استادان روان
).19(بوده است85/0مقياس برابر با 

ها يافته

در شناختي نمونه هاي جمعيت برخي ويژگي ي پژوهش
مي. آورده شده است1جدول شود همان طور كه مشاهده

و بيشترين كاربران جامعه ي پژوهش در مقطع كارشناسي
.مجرد بودند

و:1جدول توزيع فراواني دانشجويان بر اساس وضعيت تأهل
 مقاطع تحصيلي

 مقطع تحصيلي
وضعيت

هلتأ
فوق
 ديپلم

 كارشناسي
كارشناسي

 ارشد
كل دكتري

 962318 20200 مجرد

201619441 متأهل

 6359 115 22216 كل
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 سنجش نگرش نسبت به اينترنت مقياسي ارائه
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و چهار خرده مقياس، مقياس نگرش به اينترنت:2جدول و بازآزمايي كل  ضرايب همساني دروني

ها خرده مقياس

 ضرايب پايايي
خرده مقياس

بخش لذت
 بودن اينترنت

خرده مقياس
مفيد بودن 

 اينترنت

خرده مقياس
 اضطراب اينترنت

خرده مقياس
احساس 

 خودكارآموزي

 نمره كل
ها مقياس

 اد نمونهتعد

 77/077/083/082/093/0359 ضريب همساني دروني

72/076/076/084/083/043 ضريب بازآزمايي

 نگرش نسبت به به منظور بررسي پايايي مقياس سنجش
و خرده مقياس » همساني دروني«آن، از دو روش هاي اينترنت

شد» بازآزمايي«و و. استفاده ضريب همساني دروني كل تست

و باال بود چهار خرده مقياس معني ي پاياني در محاسبه. دار
ي يك ماه، ضرايب بازآزمايي كل مقياس بازآزمايي در فاصله

و معنيو چهار خرده مقياس قابل قب ).2جدول(دار بود ول
هم:3جدول و احساس خودكارآمدي اينترنت نتايج روايي  زمان سه خرده مقياس لذت بخش بودن، اضطراب

ها شاخص
ها خرده مقياس

 داري سطح معني ضريب همبستگي تعداد نمونه
(خرده مقياس اول 4817/021/0)لذت بخش بودن اينترنت:

(خرده مقياس دوم >53/0001/0∗50)طراب اينترنتاض:

(خرده مقياس سوم >55/0001/0∗48)احساس خود كارآموزي در استفاده از اينترنت:

.دار هستند معني01/0ضرايب در سطح*

زمان بين نمرات خرده به منظور بررسي روايي هم
هاي اضطراب اينترنت، احساس خودكارآمدي در استفاده مقياس

و  لذت بخش بودن اينترنت به ترتيب با نمرات افراد ازاينترنت
ي اضطراب حالت اشپيل برگر، مقياس نامه در سه پرسش

و مقياس سرزندگي ضريب باورهاي خودكارآمدي عمومي شرر
ضريب همبستگي بين دو خرده مقياس. همبستگي گرفته شد

و احساس خودكارآمدي معني دار بود؛ ولي بين اضطراب اينترنت
و سرزندگي رابطهخرده مق ي ياس لذت بخش بودن اينترنت

).3جدول(داري به دست نيامد معني
مقياس سنجش نگرش به اينترنت شامل چهار خرده

و هر خرده مقياس شامل   گويه است؛ خرده مقياس10مقياس
مفيد: لذت بخش بودن اينترنت، خرده مقياس دوم: اول

و خرده اضطراب: دانستن اينترنت، خرده مقياس سوم اينترنت
. احساس خودكارآمدي در استفاده از اينترنت: مقياس چهارم

. مربوط به خرده مقياس اول37تا ...و1،5،9،13سؤاالت
. مربوط به خرده مقياس دوم38تا ...و2،6،10سؤاالت

. مربوط به خرده مقياس سوم39تا ...و3،7،11سؤاالت
 مربوط به خرده مقياس چهارم40تا ...و4،8،12سؤاالت
و صحت اين ساختار» روايي سازه«به منظور بررسي. هستند

 Confirmatotry Factor(از روش تحليل عامل تأييدي
Analysis يا CFA (شد  KMOنتايج مالك. استفاده

889/0P(وآزمون بارتلت و)= نشان داد حجم نمونه،كافي
ب تحليل عاملي براي داده سپس تحليل. وده استها، مناسب

و چرخش متعامد عوامل تأييدي با استفاده از نرم افزار
شد) واريماكس( عوامل استخراج شده به همراه بار. انجام

. آورده شده است1عاملي آن در شكل 
مي1همان گونه كه در شكل شود، سؤاالت مالحظه

مربوط به خرده مقياس لذت بخش بودن اينترنت، روي 
و باالتر از عامل اول دار  بوده3/0اي بيشترين بار عاملي
سؤاالت مربوط به خرده مقياس. دار استو لذا معني

اضطراب اينترنت، روي عامل دوم داراي بيشترين بار 
و معني دار، سؤاالت خرده مقياس خودكارآمدي، عاملي
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و معني و روي عامل سوم داراي بيشترين بار عاملي دار
 بودن اينترنت، روي عامل سؤاالت خرده مقياس مفيد

و معني كه چهارم داراي بيشترين بار عاملي دار بودند

از نامه دهد پرسش نشان مي 4ي نگرش نسبت به اينترنت
و هماهنگ با سازه هاي عامل زيربنايي اشباع شده

.نامه است زيربنايي پرسش

ن نامه نتايج تحليل عامل تأييدي پرسش:1شكل  سبت به اينترنتي چهارعاملي نگرش

 بحث

، به صورت جدي 1990ي از زماني كه اينترنت، در اواسط دهه
و گسترش يافت، نگرش افراد المللي راهو بين اندازي شد

ي نسبت به اينترنت ازجمله موضوعات مورد عالقه
و به و جمعيت عمومي تلقي شده است پژوهشگران، بازرگانان

ارآمدي در استفاده از هايي مانند احساس خودك همراه سازه
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و اضطراب اينترنت، به وضوح بيش از ساير اينترنت
هاي زيادي مقياس. موضوعات مورد پژوهش قرار گرفته است

از ها ساخته شده است، ولي هيچ براي سنجش اين سازه كدام
و همه يكي اين سازه جامعيت برخوردار نبوده ها در

از.ي واحد درج نشده است نامه پرسش  انجام اين هدف
سنجي مقياس نگرش هاي روان پژوهش، بررسي ويژگي

نسبت به اينترنت، به عنوان يك ابزار جامع بود كه شامل 
چهار خرده مقياس اضطراب اينترنت، لذت بخش دانستن 
و احساس خودكارآمدي در  اينترنت، مفيد دانستن اينترنت

اس، هر در تحليل پايايي اين مقي. باشد استفاده از اينترنت مي
و كل پرسش هم چهار خرده مقياس ساني نامه از ضرايب

)Zhang)15بااليي برخوردار بودند كه با نتايج پژوهش 
ها ضريب كل مقياس باالتر از خرده مقياس. خواني دارد هم

ي آلفاي كرونباخ با تعداد سؤاالت، بود كه با توجه به رابطه
خرده مقياس از ضرايب بازآزمايي هر چهار. قابل تبيين است

و معني7/0 كه دار بود كه براي سازه باالتر اي مانند نگرش
و ضروري است . بايد از ثبات نسبي برخوردار باشد، قابل قبول

زمان، ضريب همبستگي دو خرده مقياس در بررسي روايي هم
و خودكارآمدي اگرچه معني دار بوده ولي اضطراب اينترنت

همهمچنين روا. چندان باال نيست زمان خرده مقياس لذت يي
مي. دار نبوده است بخش بودن اينترنت معني در به نظر رسد

و نامه انتخاب ابزار بايد از پرسش اي كه شباهت مفهومي
شد ساختاري بيشتري با اين خرده مقياس دارد، استفاده مي

مي( در ). هاي بعدي مورد توجه قرار گيرد تواند در پژوهش كه
ه، نتايج تحليل عامل تأييدي نشان داد كه بررسي روايي ساز

نامه چهار عامل به دست آمده با ساختار اصلي پرسش
و همه هاي آن داراي بارهايي گويه هماهنگي كامل دارد

مي عاملي معني دهد كه روايي سازه دار هستند؛ همچنين نشان
نامه مورد تأييد كاملو ساختار چهار خرده مقياس اين پرسش

مي.ه استقرار گرفت نامه بر روي شود اين پرسش پيشنهاد
و سازمان كارمندان شركت و غير صنعتي ها كه(هاي صنعتي

و اعتبار) كنند از اينترنت استفاده مي نيز اجرا شود تا از تعميم
. نتايج در اين نمونه اطمينان حاصل شود

 گيري نتيجه

ا هايي كه در گذشته، در پژوهش نامه در بين پرسش نجام هاي
ياي اينترنت، از جامعيت برخوردار نبوده گرفته در زمينه و يك

ي نامه پرسش«اند، دو سازه را بيشتر مورد سنجش قرار نداده
و اساس نظري» سنجش نگرش نسبت به اينترنت از جامعيت

مي استوارتري بهره و از مؤلفه مند سنجي قابل هاي روان باشد
و ساختار عاملي واضحي برخ ميقبول و به وردار است تواند

و راه .گشا مورد استفاده قرار گيرد عنوان يك ابزار مطمئن
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Analysis of Psychometrics Properties of Internet Attitude Scale (IAS_40) 
Sayyedabbas Haghayegh1; Mohammadbagher Kajbaf, PhD2; Ahmad Shabani, PhD3;

Mohammad Nikbakht4; Hojattolahe Farahani, PhD5

Abstract 
Introduction: The purpose of present research is to investigate psychometrics properties of 
internet Assessment Scale (IAS-40),as a comprehensive instrument which includes four 
subscales: Internet Anxiety, Internet Usefulness,  Enjoyment and Self efficacy 
Methods: This is a survey research .For this purpose,359 Esfahan, Najafabad and Khorasgan 
university students who have been engaged in education and study in 2006-2007 education year 
were selected as study sample. 
Results: The results of final analysis showed that all four subscales have high (internal 
consistency) and (test-retest) reliability. Concurrent validity of internal Anxiety (r=.53) and Self 
efficacy(r=.55) were significant.(p=.05).Results of Confirmatory Factor Analysis(CFA)showed 
that the four factors have completed harmony with main structure of questionnaire and all factors 
were significant. 
Conclusion: This scale is a valid, reliable and useful instrument. 
Keywords: Internet; Psychometry; Psychological Tests; Ration Value Scales. 
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