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 «اعتیاد به اینترنت یانگپرسشنامه »

 

ای که ویهوانده و گخهای زیر را با دقت خواهشمندیم گویه. است شدهیطراحپرسشنامه زیر برای بررسی اعتیاد به اینترنت 

 نمایید.بیشترین تناسب را با شما دارد انتخاب 

 
 

 فرم: یکنندهلیتکماطالعات 

 میزان تحصیالت: .................... ..........سن: .............................. ........جنسیت: .......................... 
 

 

 

نت ، در اینتریدوست داشت ازآنچه تریطوالنبرای زمانی  بارکیچند وقت  .1
 مانی؟می

     

تری تا زمان بیش یکنیم نظرصرفاز انجام کارهای خانه  بارکیچند وقت  .2
 را در اینترنت بمانی؟

     

 قت خود باوهیجان بودن در اینترنت را به گذراندن  بارکیچند وقت  .3
 ؟یدهیمنزدیک ترجیح همسر یا دوست 

     

      تی؟تی هسان اینترنبه دنبال ایجاد ارتباط جدیدی با کاربر بارکیچند وقت  .4
که در اینترنت صرف  یزمانمدتاز  اتخانوادهافراد  بارکیچند وقت  .5

 ؟کنندیمابراز ناراحتی  یکنیم

     

 انجام موجب یکنیممقدار زمانی که در اینترنت صرف  بارکیچند وقت  .6
 ؟شودیمندادن تکالیفت 

     

 یکنیما چک ر، ایمیل خود قبل از انجام هر کار ضروری بارکیچند وقت  .7
 ؟

     

ر کارت دپرداختن به اینترنت، موجب ایجاد مشکل  بارکیچند وقت  .8
 ؟شودیم

     

، یکنیم کارهچدر اینترنت  پرسندیم، وقتی اطرافیان  بارکیچند وقت  .9
 ؟یریگیم یکارپنهانحالت 

     

دهنده در دست افکار آزار از خودت را یکنیمسعی  بارکیچند وقت  .10
 ؟یکنیماینترنت خالص  با کارزندگی 

     

صد مانی که قاز ز زودتر،دوباره وارد اینترنت شدن را بارکیچند وقت  .11
 ؟یکنیمداشتی، شروع 

     

ندرتبه  

 

گاهی 

اتقاو  
 اغلب

بیشتر 

اتقاو  

 همیشه

 

اهیهگو  
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ن ،پوچ و بدوآورماللکه زندگیت بدون اینترنت  یترسیم بارکیچند وقت  .12
 شادی خواهد بود؟

     

حمت شود، زمانی که در اینترنت هستی و کسی مزا بارکیوقت  هرچند .13
 ؟یزنیمناگهانی فریاد  طوربهو  یشویمناراحت 

     

 اینترنتر د روقتیدخوابت را به خاطر اینکه شب تا  بارکیچند وقت  .14
 ؟یدهیمهستی از دست 

     

 یبدجورکه  یکنیمدر اینترنت نیستی احساس  کهیوقت بارکیچند وقت  .15
 فکرت در پی آن است و هوس رفتن به اینترنت داری؟

     

موقع رفتن «فقط چند دقیقه دیگر»ییگویمبه خودت  بارکیوقت  هرچند .16
 به اینترنت است؟

     

ینترنت هستی را را که در ا یزمانمدت یکنیمسعی  بارکیوقت  هرچند .17
 کوتاه کنی، اما نتوانستی؟

     

ودنت را از بدر اینترنت  زمانمدت یکنیمسعی  بارکیوقت  هرچند .18
 دیگران پنهان کنی؟

     

فتن ر بیرون رصرف کردن وقت بیشتر در اینترنت را ب بارکیوقت  هرچند .19
 ؟یدهیمبا دیگران ترجیح 

     

ا ستی افسرده یکه وقتی در اینترنت نی یکنیماحساس  بارکیوقت  هرچند .20
از بین  یرویموقتی به اینترنت  هااحساساین  کهیدرحالعصبی هستی، 

 ؟روندیم
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 نحوه امتیازدهی پرسشنامه اعتیاد به اینترنت

 ههمیش اوقات بیشتر اغلب گاهی اوقات ندرتبه
1 2 3 4 5 

 
، دهندهسخپاتوسط  شدهدادهآوردن امتیاز کلی پرسشنامه حاصل جمع امتیازات  به دستبنابراین برای 

از  یادامنه نمره کلی پرسشنامه بوده و آمدهدستبه. نمره میکنیمجمع  باهمسؤاالت پرسشنامه را  تکتک
ه اینترنت بتر فرد تیاد باالباالتر باشد، بیانگر اعرا خواهد داشت. بدیهی است که هرچه این نمره  100تا  20

 .است شدهنعنوابه اینترنت  دهندهپاسخاز میزان اعتیاد  ییهاالتح 3-3خواهد بود و برعکس. در جدول

 میزان اعتیاد به اینترنت

 عدم اعتیاد به اینترنت 49تا  20جمع نمرات 
 رنتاینتدر معرض اعتیاد به  79تا  50جمع نمرات بین 
 اعتیاد به اینترنت 100تا  80جمع نمرات بین 

 
 روایی و پایایی

 
 شدهزارشگ 90/0خ ونباو پایایی آن در مطالعات قبلی با آلفای کر این پرسشنامه استاندارد است و روایی

لفای آن را با آایایی پو ناستی زایی  قرارگرفته مورداستفادهاست. نسخه فارسی این مقیاس در ایران نیز 

 .(1390)به نقل از بحری و همکاران، اندکردهتأیید  88/0با آلفای کرونباخ  زادهقاسمو  81/0کرونباخ 
 

 

ه؛ طیبه ور ابرکونیان دانشگاه پیام هویت در دانشجو یهاسبکاعتیاد به اینترنت با  یرابطه نامهانیپا :منبع

 حیدری


