
 

 

 

 

 

 

Lifestyle and Usage of Digital Devices in Children Questionnaire (SCREENS-Q) 

 پرسشنامه سبک زندگی و استفاده از وسایل دیجیتال در کودکانفرم فارسی  

 دکتر سعید صادقی  -دکتر حمیدرضا پوراعتماد  -فریال اشجعبرگردان به فارسی:  
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 :کودکانپرسشنامه سبک زندگی و استفاده از وسایل دیجیتال در  معرفی  

  2020باشد که در سال  می  SCREENS-Qپرسشنامه سبک زندگی و استفاده از وسایل دیجیتال در کودکان برگرفته از پرسشنامه  

های اخیر استفاده از وسایل دیجیتال در بین  با توجه به اینکه در دهه  و همکاران تدوین شده است.  2تولستراپ وستر   1توسط کالک

نوجوانان افزایش چشمگیری داشته است و با ظهور این وسایل دیجیتال نحوه سرگرمی کودکان و برقراری ارتباط با دوستان  کودکان و  

گیری میزان استفاده از وسایل دیجیتال  و خانواده تغییر یافته است، این پیشرفت سریع به اندازه کافی در ابزارهای موجود برای اندازه

به عنوان یک پرسشنامه استاندارد بر اساس گزارش   SCREENS-Q  پرسشنامهمنعکس نشده است.   به این منظور طراحی شده تا 

 والدین،عادات و میزان استفاده کودکان از وسایل دیجیتال و عوامل مرتبط با آن را مورد بررسی قرار دهد.  

 

 : دیجیتال در کودکانپرسشنامه سبک زندگی و استفاده از وسایل    دستورالعمل استفاده و تکمیل کردن

سواالت باشد و این پرسشنامه شامل چند بخش میهدف از این پرسشنامه ارزیابی رفتار و استفاده کودکان از وسایل دیجیتال است. 

. خواهشمند است هر کدام از سواالت پرسشنامه ستاطراحی شده  بیشتر  خالی برای توضیحات  به صورت چند گزینه، جدول، و جایآن  

 پاسخ دهید.  و درخواست سوال ا دقت خوانده و بر اساس فعالیت کودکرا ب
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 پرسشنامه سبک زندگی و استفاده از وسایل دیجیتال در کودکان

 

 اطالعات جمعیت شناختی

 

ناتوانی  بیش فعالی،  -ماه گذشته آیا کودک تشخیص اختالل خاصی مانند عقب ماندگی ذهنی، اتیسم، اختالل نقص توجه  3در طی  -1

 های نادر و .... را از یک متخصص دریافت کرده است؟ شناختی، اختالالت متابولیک، اختالالت ژنتیک، بیماری

 خیر   بله 

و اختاللی  چه  تشخیص  کودک  که  بنویسید  زیر  در  لطفا  است  بلی  پاسخ  که  صورتی  گرفته    در  متخصصی  چه  توسط 

 است؟.................................................. 

 آیا کودک دارای اختالالت حسی خاص مانند نابینایی، ناشنوایی،کم بینایی، کم شنوایی یا نقص عضو دارد؟-2

 خیر   بله 

 ... کند؟ نام دارو را ذکر کنید. .......................آیا کودک در حال حاضر داروی خاصی مصرف می -3

 خیر   بله 

 آیا کودک در حال حاضر خدمات درمانی مانند کاردرمانی، گفتار درمانی و یا خدمات روانشناختی دریافت می کند؟  -4

 خیر   بله 

 در صورتی که پاسخ بلی است، نوع خدمات دریافتی را ذکر کنید را در کادر زیر قید فرمایید. ................................... 

 

 سواالت به صورت چندگزینه ای طراحی شده اند، نزدیک ترین پاسخ به سوال مورد نظر را عالمت بزنید. 

 رابطه شما با کودک چیست؟-5

 پدر 

 ناپدری 

 مادر 

 نامادری 

 مادربزرگ یا پدربزرگ 



 سایر 

 اگر گزینه سایر را زدید، لطفا رابطه خود را به طور دقیق در زیر بنویسید.

 ................................................ 

 چند نفر در خانواده شما زندگی می کنند؟ همچنین افرادی که به صورت موقت با شما زندگی می کنند را نیز در نظر بگیرید. -6

 ................................................ 

 خوابد؟ز چند ساعت میساعت شبانه رو 24طور میانگین در طول  کودک به-7

 ................................................ 

 آیا کودک خواب منظمی دارد؟-8

 خیر   بله 

 کند؟ ی م استفاده خواب یدارو کودک ا یآ -9

 خیر   بله 

 د؟یخواب ی چند ساعت م نیانگیساعت(، به طور م 24شبانه روز ) کیکه سه ماه قبل، کودک شما در طول   دیلطفاً مشخص کن-10

 ........................................................................................ 

  

 دسترسی کودکان به وسایل دیجیتال 

 

با هدف سرگرم کردن کودک    لیوسا  نیا  ی عنیچقدر در طول شبانه روز، کودکتان از وسایل دیجیتال زیر استفاده می کند؟  -11

 )برای هر وسیله در داخل جدول عالمت بزنید.(  روشن بوده اند. 

 0 -29  

 دقیقه

30 -59  

 دقیقه

1-2 

 ساعت

2-3  

 ساعت

3-4 

 ساعت

4-5 

 ساعت

5-6 

 ساعت 

ساعت  6

 بیشتریا 

 موبایل  

)مجموع بازی کردن، انیمیشن دیدن،  

شبکه اجتماعی، برنامه های آموزشی و هر  

 استفاده دیگری( 

        

 کامپیوتر و لپ تاپ

)مجموع بازی کردن، انیمیشن دیدن،  

 برنامه های آموزشی و هر استفاده دیگری(

        



 0 -29  

 دقیقه
30 -59  

 دقیقه
1-2 

 ساعت
2-3  

 ساعت
3-4 

 ساعت
4-5 

 ساعت
5-6 

 ساعت 
ساعت  6

 یا بیشتر
 تلویزیون  

)مجموع برنامه کودک، کارتون، انیمیشن  

دیدن، برنامه های آموزشی و برنامه های  

 دیگر تلویزیونی ( 

        

 تبلت

)مجموع بازی کردن، انیمیشن دیدن،  

شبکه اجتماعی، برنامه های آموزشی و هر  

 استفاده دیگری( 

        

 

  تالیجید  ل یساعت(، حدوداً چند ساعت وسا  24شبانه روز )  کی در طول    نیانگیکه سه ماه قبل، به طور م  دیلطفاً مشخص کن-12

  ت یکرد و همزمان سرگرم فعال  ینگاه نم  ماًیروشن بوده است، اما کودک مستق  نهیو...( در زم  ،ید  یو  ید  ون،یزیتبلت، تلو  ل،ی)موبا

 خودش بود؟  یها  یو باز

 ....................................................................................... 

چه تعداد از وسایل دیجیتال زیر در حال حاضر در خانه ای که کودک در آن زندگی می کند وجود دارد؟ برای هر وسیله  -13

 تعدادی که از آن در خانه وجود دارد را عالمت بزنید. 

دیجیتال شامل تمام وسایلی دیجیتال موجود می شود، مانند وسایل دیجیتالی که متعلق به افرادی که موقتا در خانه    )این وسایل

هستند یا وسایلی که کودک به انها دسترسی ندارد می شود. اما وسایل دیجیتالی که هرگز توسط هیچ کس استفاده نمی شود  

 شامل این سوال نیست.(

 وسیله دیجیتال

اد هر وسیله دیجیتال یکی از پاسخ های زیر را برای تعد

 عالمت بزنید. 

 یا بیشتر  5 4 3 2 1 0

       لپ تاپ 
       کامپیوتر رومیزی

       تبلت/آی پد
       تلفن هوشمند

       تلویزیون 
       نینتندو(-پلی استیشن-کنسول بازی غیردستی)ایکس باکس

نینتندو  -گیم بوی-پی اس پی - ویتاکنسول بازی دستی)پی اس 

 سوویچ(
      

       کتابخوان الکترونیکی 



       سایر
 اگر گزینه سایر را انتخاب کردید لطفا در زیر نوع ان را مشخص کنید. 

 ......................................................... 

 ماه گذشته چه مقدار کودک از هرکدام از وسایل دیجیتال زیر استفاده کرده است؟  3در -14

 یک گزینه را برای هر وسیله انتخاب کنید.  

هر روز یا تقریبا همه   

 روز های هفته

روز   5الی  4

 در هفته

روز   3الی  2

 هفتهدر 

روز یا کمتر  1

 در هفته

استفاده 

 نمیکند

      لپ تاپ 
      کامپیوتر رومیزی

      تبلت/آی پد
      تلفن هوشمند

      تلویزیون 
- کنسول بازی غیردستی)ایکس باکس

 نینتندو(-پلی استیشن
     

پی  - کنسول بازی دستی)پی اس ویتا

 نینتندو سوویچ( -گیم بوی-اس پی
     

      کتابخوان الکترونیکی 
      سایر

 اگر گزینه سایر را انتخاب کردید لطفا در زیر نوع ان را مشخص کنید. 

 ......................................................... 

 کدام یک از وسایل دیجیتال زیر را دارد. خود کودکدر جدول زیر مشخص کنید که -15

 یک گزینه را برای هر وسیله انتخاب کنید.  

 خیر  بله 

   لپ تاپ 
   کامپیوتر رومیزی

   تبلت/آی پد
   تلفن هوشمند

   تلویزیون 
   نینتندو(-پلی استیشن-کنسول بازی غیردستی)ایکس باکس



 خیر  بله 
- گیم بوی-پی اس پی - ویتاکنسول بازی دستی)پی اس 

 نینتندو سوویچ(
  

   کتابخوان الکترونیکی 
   سایر

 اگر گزینه سایر را انتخاب کردید لطفا در زیر نوع ان را مشخص کنید. 

 ......................................................... 

   خود به مدرسه می آورد؟ اآیا کودک شما وسایل دیجیتال زیر را ب-16

 سال می باشد نیازی به پرکردن این قسمت نیست.( 7)اگر کودک شما زیر 

 یک گزینه را برای هر وسیله انتخاب کنید.  

 بله هرروز یا تقریبا هر روز بله هر هفته بله کمتر از هر هفته خیر هرگز  

     )موبایل( تلفن هوشمند
     تبلت/آی پد

     لپ تاپ 
پی  - کنسول بازی دستی)پی اس ویتا

 ( و...  نینتندو سوویچ-گیم بوی-اس پی
    

 

 

 آیا کودک از تبلت، موبایل یا کامپیوتر برای فعالیت های مرتبط با مدرسه استفاده می کند؟ -17

 سال می باشد نیازی به پرکردن این قسمت نیست.( 7)اگر کودک شما زیر  

  بله، هر روز

  بله، هر هفته

  بله، کمتر از هر هفته

  خیر، هرگز

  نمی دانم 

 



آیا کودک از تبلت، موبایل یا کامپیوتر یا دیگر وسایل دیجیتال در زمان استراحت استفاده می کند؟ به طور مثال برای بازی  -18

 هایی که در این وسایل دیجیتال هستند.

  بله، هر روز

  بله، هر هفته

  بله، کمتر از هر هفته

  خیر، هرگز

  نمی دانم 

 

 میزان استفاده و محتوای وسایل دیجیتال کودک 

 

 ماه گذشته، کودک به طور معمول چقدر زمان در هر روز صرف محتواهای زیر در وسایل دیجیتال کرده است؟   3در طی -19

 بزنید. ( )برای هر ردیف فعالیت، هر دو ستون  زمان روز های هفته و  زمان اخرهفته را عالمت 

 

 ( های پنجشنبه و جمعهروزهای آخر هفته )مدت زمان در روز ( های شنبه تا چهارشنبهروزهای هفته )مدت زمان در روز 

هیچ  

 مقدار

1 -29  

 دقیقه

30 -59  

 دقیقه

1-2 

 ساعت 

2 -3 

 ساعت 

3 -4 

 ساعت 

4 -5 

 ساعت 

5 

ساعت 

یا  

 بیشتر

هیچ 

 مقدار

1 -29  

 دقیقه

30 -59  

 دقیقه

1-2 

 ساعت 

2 -3 

 ساعت 

3 -4 

 ساعت 

4 -5 

 ساعت 

5 

ساعت 

یا  

 بیشتر

                 فیلم ها 
                 تلفن هوشمند)موبایل( 

                 پیام های بازرگانی 
                 انیمیشن 

                 برنامه های تلویزیونی 
                 ویدیوهای یوتیوب 

                 وتر یکامپ و  تاپ لپ
بازی ها )در تلفن هوشمند،  

تبلت، کنسول های بازی،  

 کامپیوتر و لپ تاپ( 

                

                 برنامه های سرگرمی 



هیچ  

 مقدار
1 -29  

 دقیقه
30 -59  

 دقیقه
1-2 

 ساعت 
2 -3 

 ساعت 
3 -4 

 ساعت 
4 -5 

 ساعت 
5 

ساعت 

یا  

 بیشتر

هیچ 

 مقدار
1 -29  

 دقیقه
30 -59  

 دقیقه
1-2 

 ساعت 
2 -3 

 ساعت 
3 -4 

 ساعت 
4 -5 

 ساعت 
5 

ساعت 

یا  

 بیشتر
 تماس های تصویری

 و ...(  آپ، واتس)اسکایپ
                

شبکه های اجتماعی یا انواع  

دیگر ارتباطات )واتس اپ،  

فیس بوک، اینستاگرام،  

توییتر، اسنپ چت، ایمیل، 

 اس ام اس( 

                

برنامه های  انند  سایر )م

تن  نقاشی کشیدن، ساخ

 موزیک یا ویدیو( 

                

 اگر گزینه سایر را انتخاب کردید لطفا در زیر نوع ان را مشخص کنید. 

 ........................................................ 

 رفتار رسانه ای در خانه 

 

 بوده است در حالی که شما آن را تماشا نمی کنید؟ آیا تا به حال در خانه، تلویزیون روشن -20

 بله، هرروز یا تقریبا هر روز 

 بله، هر هفته 

 بله، اغلب کمتر از یک بار در هفته 

 خیر، هرگز 

 تلویزیون در خانه نداریم 

 

 قوانین استفاده کودکان از وسایل دیجیتال 

 

 مرتبط با استفاده کودک از وسایل دیجیتال در خانه موافق یا مخالف هستید. در جدول زیر مشخص کنید که آیا با بیانیه های  -21

 

 



 مخالفم  موافقم 

   الف(کودک باید همیشه قبل از استفاده از وسایل دیجیتال اجازه بگیرد.

   حد و مرزهای ثابتی برای مقدار استفاده کودک از وسایل دیجیتال وجود دارد.ب(

   برای زمان استفاده کودک از وسایل دیجیتال در طول روز وجود دارد.ج( حد و مرزهای ثابتی  

   د( حد و مرزهای ثابتی برای نوع بازی هایی که کودک می تواند بازی کند، وجود دارد.

ه( حد و مرزهای ثابتی برای نوع فیلم ها، کلیپ های یوتیوب، برنامه های تلویزیونی و برنامه  

 می کند، وجود دارد.های سرگرمی که کودک نگاه  

  

 

 استفاده کودک از وسایل دیجیتال در طول روز

 

)به طور مثال برای دیدن   چند روز در هفته کودک در طی دوره های زمانی جدول از وسایل دیجیتال استفاده می کند؟ -22

 هفته عالمت بزنید(تلویزیون، بازی های ویدیویی( )برای هرکدام از زمان ها در طول روزهای هفته و در آخر 

 تعداد روزهای آخر هفته تعداد روزهای هفته 

 روز 2 روز 1 روز 0 روز 5 روز 4 روز 3 روز 2 روز 1 روز 0 

در طی نیم ساعت بعد از اینکه 

صبح از خواب بیدار می شود از  

 وسیله دیجیتال استفاده می کند؟ 

         

در طی نیم ساعت قبل از اینکه  

برود از وسیله  شب به خواب 

 دیجیتال استفاده می کند؟ 

         

 

 از وسایل دیجیتال استفاده می کند؟  ، کودکچه مقدار زمان در طی دوره های جدول در یک روز معمولی-23

هیچ  

 مقدار

1-15 

 دقیقه

15-30  

 دقیقه

30-45  

 دقیقه

45-60  

 دقیقه

1 -5 /1  

 ساعت 

5 /1 -2 

 ساعت 

2- 5 /2 

 ساعت 

5 /2 -3 

 ساعت 

3-4  

 ساعت 

4-5 

 ساعت 

            در روزهای هفته )قبل از مدرسه(

در روزهای هفته )بعد از مدرسه اما قبل از  

 شام(

           

            در روزهای هفته )بعد از شام( 

            شب(  12در روز های آخرهفته )قبل از 

شب اما    12)قبل از  در روز های آخرهفته

 قبل از شام( 

           

            در روز های آخرهفته )بعد از شام( 

 



 استفاده کودک شما از وسایل دیجیتال)موبایل، تبلت، تلویزیون،بازی های ویدیویی( در طی روز گذشته چقدر بوده است؟ -24

 

ساعت یا  5 ساعت  5- 4 ساعت  4- 3 ساعت  3- 2 ساعت  2-1 دقیقه  59- 30 دقیقه  29- 1 هیچ مقدار 

 بیشتر

استفاده کودک از وسایل دیجیتال مانند  

تلویزیون، بازی های موبایل، تبلت، 

 ویدیویی و ... در روز گذشته

        

 

 آیا این میزان ساعت استفاده نشاندهنده یک روز عادی کودک شما است؟ -

 خیر   بله 

 اگر پاسختان خیر می باشد لطفا میزان دقیق استفاده کودک از وسایل دیجیتال در طی یک روز عادی را ذکر کنید. 

 ......................................................... 

 کودک چطور از وسایل دیجیتال استفاده می کند

 

زمانی که کودک از وسایل دیجیتال استفاده می کند، چه مقدار او از بیش از یک وسیله دیجیتال همزمان استفاده می کند؟  -25

 استفاده از تبلت به طور همزمان()برای مثال نگاه کردن به تلویزیون و 

  هرگز

  به ندرت

  گاهی اوقات

  اغلب اوقات

  همیشه

 

 زمانی که کودک از وسایل دیجیتال استفاده می کند، معموال....... -26

 )فقط یکی از گزینه ها را عالمت بزنید(

 با شما یا دیگر بزرگساالن است؟ 

 با دوستانش در کنار هم اند؟ 



 با خواهر یا برادرانش است؟ 

 تنها است؟ 

 

در زیر لیستی از بیانیه هایی درباره استفاده کودک از وسایل دیجیتال است. لطفا مشخص کنید که چه میزان با هر بیانیه  -27

 موافق هستید.

 کامال مخالفم  نسبتا مخالفم  فقم انسبتا مو کامال موافقم  

اگر به کودک حق انتخاب داده شود، او همیشه انتخاب می  

کند تا وقت خود را با فعالیت های مربوط به وسایل  

 دیجیتال بگذراند. 

    

اگر به کودک حق انتخاب داده شود، او همیشه انتخاب می  

کند تا وقت خود را به بازی های بدون وسایل دیجیتال  

 اختصاص دهد. 

    

جیتال حس کودک به تعلق و مرتبط  استفاده از وسایل دی

 تقویت می کند.  را بودن با کودکان دیگر

    

استفاده از وسایل دیجیتال به آرام شدن کودک کمک می  

 کند. 

    

کودکم و من اغلب با یکدیگر از وسایل دیجیتال استفاده  

 می کنیم. 

    

استفاده کودک از وسایل دیجیتال باعث گفتگوهای خوب 

 خوشایندی با کودک می شود.و 

    

استفاده کودک از وسایل دیجیتال خالقیت و تصویرسازی  

 او را تقویت می کند. 

    

کودک مقدار مناسبی از وسایل دیجیتال در اوقات فراغتش  

 استفاده می کند. 

    

استفاده کودک از وسایل دیجیتال در اوقات فراغت به  

 کمک می کند. یادگیری صحبت کردن و نوشتن او 

    

استفاده کودک از وسایل دیجیتال در اوقات فراغت به  

 یادگیری خواندن او کمک می کند.

    

استفاده کودک از وسایل دیجیتال در اوقات فراغت به  

 یادگیری محاسبه کردن او کمک می کند. 

    

من نگران استفاده کودکم از وسایل دیجیتال در رابطه با  

 سالمتی او هستم. رشد و 

    

     



 کامال مخالفم  نسبتا مخالفم  فقم انسبتا مو کامال موافقم  

من نگران استفاده کودکم از وسایل دیجیتال در رابطه با  

 زندگی اجتماعی او هستم او هستم. 

    

اگر به کودک اجازه استفاده از وسایل دیجیتال داده نشود،  

انجام دهد دچار مشکل  در فکرکردن به چیزهایی که باید 

 می شود. 

    

کودک هر روز تمایلش به استفاده از وسایل دیجیتال را  

 بیان می کند. 

    

اگر من تالش کنم زمان استفاده کودک از وسایل دیجیتال  

 را محدود کنم معموال منجر به تعارض می شود. 

    

مدت زمانی که کودکم از وسایل دیجیتال استفاده ی کند  

 عمدتا کم تحرک است.

    

 

 ؟کودک زمانی که لپ تاپ شخصی خودش را گرفت، چندساله بود-28

                   سالگی          4سالگی                    3سالگی                    2سالگی                  1سالگی  0

 سالگی                    7سالگی                   6سالگی  5

      کودک لپ تاپ شخصی ندارد. 

 ؟کودک زمانی که کامپیوتر شخصی خودش را گرفت، چندساله بود -29

                   سالگی          4سالگی                    3سالگی                    2سالگی                  1سالگی  0

 سالگی                    7سالگی                   6سالگی  5

     شخصی ندارد.   کامپیوترکودک 

 ؟کودک زمانی که تلفن هوشمند)موبایل( شخصی خودش را گرفت، چندساله بود -30

                   سالگی          4سالگی                    3سالگی                    2سالگی                  1سالگی  0

 سالگی                    7سالگی                   6سالگی  5

     کودک تلفن هوشمند شخصی ندارد. 

 ؟کودک زمانی که تبلت شخصی خودش را گرفت، چندساله بود  -31

                   سالگی          4سالگی                    3سالگی                    2سالگی                  1سالگی  0

 سالگی                    7سالگی                   6سالگی  5

     کودک تبلت شخصی ندارد. 



 دیجیتال کرده است؟کودک از چه سنی شروع به استفاده از وسایل  -32

        ماهگی   12تا                       9ماهگی   9تا                       6ماهگی  6تا                       3ماهگی  3تا  0

          ماهگی  24تا                  21ماهگی  21تا                   18ماهگی   18تا                  15ماهگی   15تا  12

         ماهگی   36تا                   33ماهگی   33تا                   30ماهگی   30تا                  27ماهگی   27تا  24

         سالگی  5تا                    5/4سالگی  5/4تا                    4سالگی  4تا                   5/3سالگی  5/3تا  3

 سالگی  7تا                     5/6سالگی  5/6تا                    6سالگی  6تا                   5/5سالگی  5/5تا  5

 

 استفاده شما از وسایل دیجیتال

 

 آیا خانه شما محل کار یا تحصیل شما است؟-33

 بله 

 خیر 

 من در خانه نه کار می کنم و نه تحصیل. 

 

ماه گذشته روزانه چه مقدار زمان به طور معمول در خانه، در فعالیت های مرتبط با کار در وسایل دیجیتال گذرانده    3در طی -34

 ستون روزهای هفته و روزهای آخر هفته پاسخ دهید.( هر دو اید؟ )برای 

 پاسخ داده اید.(  "خیر"یا  "بله"را با  33)در صورتی به این سوال پاسخ دهید که سوال 

 روزهای آخر هفته  روزهای هفته

 هیچ مقدار  هیچ مقدار 

  دقیقه  1-30 دقیقه 1-30

 دقیقه   30-59دقیقه  30-59

 ساعت   1-2ساعت  1-2

 ساعت   2-3ساعت  2-3

 ساعت   3-5ساعت  3-5

 ساعت   5-7ساعت  5-7

 ساعت  7بیشتر از  ساعت  7بیشتر از 

 

 



 ماه گذشته، شما چقدر زمان در هر روز صرف محتواهای زیر در وسایل دیجیتال در اوقات فراغت خود کرده اید؟   3در طی -35

 برای هر دوستون روزهای هفته و آخر هفته پاسخ دهید. 

 

 روزهای آخر هفته )مدت زمان در روز(  زمان در روز(روزهای هفته )مدت  

هیچ  

 مقدار

1 -29  

 دقیقه

30 -59  

 دقیقه

1-2 

 ساعت 

2 -3 

 ساعت 

3 -4 

 ساعت 

4 -5 

 ساعت 

5 

ساعت 

یا  

 بیشتر

هیچ 

 مقدار

1 -29  

 دقیقه

30 -59  

 دقیقه

1-2 

 ساعت 

2 -3 

 ساعت 

3 -4 

 ساعت 

4 -5 

 ساعت 

5 

ساعت 

یا  

 بیشتر

فیلم ها، برنامه های  

تلویزیونی، برنامه های  

 سرگرمی، ویدیوهای یوتیوب 

                

بازی ها )در تلفن هوشمند،  

تبلت، کنسول های بازی،  

 کامپیوتر و لپ تاپ( 

                

تماس های تصویری)اسکایپ 

 و ...( 
                

شبکه های اجتماعی یا انواع  

دیگر ارتباطات )واتس اپ،  

اینستاگرام،  فیس بوک، 

توییتر، اسنپ چت، ایمیل، 

 اس ام اس( 

                

جستجو در اینترنت)خواندن 

اخبار، خرید کردن، جستجو 

 در گوگل( 

                

ادیت کردن  سایر )مانند 

 (عکس یا فیلم، پردازش لغت
                

 

 

 

 

 

 



 کودک - میزان تعامل والد

 

گذشته عالمت بزنید که چه میزان از هرکدام از فعالیت های جدول را با کودک خود انجام داده اید؟ )برای هر  ماه   3در طی  -36

 دوستون روزهای هفته و آخر هفته پاسخ دهید.( 

 روزهای آخر هفته )مدت زمان در روز(  روزهای هفته )مدت زمان در روز( 

هیچ  

 مقدار

1 -29  

 دقیقه

30 -59  

 دقیقه

1-2 

 ساعت 

2 -3 

 ساعت 

3 -4 

 ساعت 

4 -5 

 ساعت 

5 

ساعت 

یا  

 بیشتر

هیچ 

 مقدار

1 -29  

 دقیقه

30 -59  

 دقیقه

1-2 

 ساعت 

2 -3 

 ساعت 

3 -4 

 ساعت 

4 -5 

 ساعت 

5 

ساعت 

یا  

 بیشتر

                 کتاب خواندن برای کودک
                 بازی کردن با کودک 

صحبت کردن با کودک در  

 طی کارهای روزمره 
                

صحبت کردن با کودک در  

حالی که کار دیگری انجام  

 نمی دهید 

                

                 رفتن به گردش با کودک 

 

 

 اطمینان حاصل کنید که به همه سواالت پاسخ داده اید. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 :پرسشنامه سبک زندگی و استفاده از وسایل دیجیتال در کودکانروش نمره گذاری  

 دامنه به شرح زیر می باشد:  6پرسشنامه دارای این 

 سواالت مرتبط  دامنه های مورد ارزیابی 

 21-20-18-17-16-15-14-13 محیط وسایل دیجیتال 

 23-22-19 استفاده کودک از وسایل دیجیتال 

 26-25 زمینه و محتوای استفاده از وسایل دیجیتال

 31-30-29-28 قرارگیری زودرس در معرض وسایل دیجیتال

 35-34-33 وسایل دیجیتال استفاده والدین از 

 27 دیدگاه والدین در مورد استفاده کودک از وسایل دیجیتال 

 32-24-12-11-10-9-8-7-6-5-4-3-2-1 عوامل محیطی و تعاملی 

 

های روانشناسی همبستگی آن با سایر آزمونشوند و  ماه گذشته سنجیده می 3های این پرسشنامه در طی به دلیل اینکه بیشتر آیتم

باشد، لذا تفسیر این پرسشنامه به متخصصین مرتبط  کننده آن می تر با والد و کودک تکمیلهای دقیقباید سنجیده شوند و مصاحبه

 انشناسی نیاز دارد. روروانشناسی و در زمینه عصب

   متخصصین ما در ارتباط باشید. توانید با برای تفسیر این این پرسشنامه می

تماس حاصل    02129905880ارسال کرده و یا با شماره     digitalnanning.comهمچنین می توانید درخواست خود را به ایمیل  

 فرمایید. 

 

 


