
We starten met enkele vragen over de MMORPG die je momenteel het meest speelt.

Welk MMORPG−genre speel je het liefst?

Real−Life (Habbo Hotel, Second Life)

Historical (WW II Online, 9Dragons)

Sciencefiction (Star Wars Galaxies, Star Trek Online)

Fantasy (World of Warcraft, Lineage)

Sports (Football SuperStars, Shot Online)

Super−Hero (Champions Online, City of Heroes)

Welke MMORPG speel je momenteel?
Als je meerdere MMORPG’s speelt, selecteer dan de MMORPG die je het meeste speelt.

World of Warcraft

Lineage/ Lineage II

Final Fantasy XI

Eve Online

Dofus

Everquest/ Everquest 2

Ultima Online

Star Wars Galaxies

Guildwars

Runescape

Asheron's Call/ Asheron's Call 2

Lord of the Rings Online

Anders,
nl,



In de rest van de enquête zullen alle vragen die gesteld worden verwijzen naar MMORPG’s in het algemeen. Neem bij het beantwoorden van deze vragen, echter de MMORPG in gedachte die je
in de voorgaande vraag hebt geselecteerd.

Hoe lang speel je de MMORPG al?

Minder dan 1 maand.

Tussen de 1 en 3 maanden.

Tussen de 3 en 6 maanden.

Tussen de 6 maanden en 1 jaar.

Tussen de 1 en 2 jaar.

Langer dan 2 jaar.

Hoeveel uur per week ben je gemiddeld aanwezig in de MMORPG?
Neem het gemiddelde van de afgelopen maand.

Uur per week.



Heb je vrienden in je MMORPG?

Ja  Ga verder met vraag How many friends do you have in the MMORPG at the moment? Only choose the people you consider actual friends.   [!FIELD!] Friend(s)

Nee  Ga verder met vraag 3e Intro



Hoeveel vrienden heb je momenteel in de MMORPG?
Je mag zelf bepalen of je iemand een vriend vindt of niet.

Vrienden.

Hoeveel van deze vrienden in de MMORPG kende je al vanuit real life, dus voordat je de MMORPG ging spelen?
Als je geen van de vrienden uit de MMORPG reeds kende, vul dan 0 in.

Vrienden.

Hoeveel van je vrienden heb je voor het éérst ontmoet in de MMORPG?
Als je geen van de vrienden uit de MMORPG reeds kende, vul dan 0 in.

Vrienden.



Heb je wel eens vrienden, die je voor het éérst ontmoet hebt in de MMORPG, ontmoet in real life?

Ja  Ga verder met vraag How many of these friends, you originally met in the MMORPG, did you meet in real life? [!FIELD!] Friend(s)

Nee  Ga verder met vraag 2e Intro



Hoeveel van deze vrienden, die je voor het eerst hebt ontmoet in de MMORPG, heb je in real life ontmoet?

Vrienden.

Hoe vaak heb je deze vrienden, die je voor het eerst hebt ontmoet in de MMORPG, dan in de afgelopen 12 maanden in real life ontmoet?
Als je meerdere van deze vrienden in real life hebt ontmoet, neem dan het gemiddelde aantal ontmoetingen per vriend.

Dat was niet in de afgelopen 12 maanden.

Eén keer.

Enkele keren.

Eéns per 3 maanden (4 keer).

Eéns per maand.

Meerdere keren per maand.

Eéns per week.

Meerder keren per week.

Dagelijks



Nu volgen enkele stellingen over de vriendschappen met personen die je voor het éérst ontmoet hebt in de MMORPG. Overal waar MMORPG staat gaat het over de MMORPG die jij momenteel
(het meeste) speelt. Speel je bijvoorbeeld (het meest) World Of Warcraft, dan gaan alle vragen over je vrienden in World Of Warcraft.



Geef bij elke stelling aan in hoeverre je het er mee eens bent, of in hoeverre het op jou van toepassing is. Let op dat het hierbij gaat om vrienden die je voor het éérst ontmoet hebt in de
MMORPG.

 Sterk mee
oneens.

 Mee
oneens.

 Beetje
mee

oneens.  Neutraal
 Beetje

mee eens.  Mee eens.
 Sterk mee

eens.

Ik vind het fijn om de mening van mijn vrienden in de MMORPG te horen over dingen waar ik over in zit.

Ik wou dat ik in de MMORPG andere vrienden had dan de vrienden die ik nu in de MMORPG heb.

Mijn vrienden in de MMORPG begrijpen me.

Mijn vrienden in de MMORPG accepteren me zoals ik ben.

Ik voel de behoefte om meer contact te hebben met mijn vrienden in de MMORPG.

Ik voel me alleen of afgezonderd wanneer ik met mijn vrienden van de MMORPG optrek.

Mijn vrienden in de MMORPG respecteren mijn gevoelens.

Ik voel dat mijn vrienden in de MMORPG goede vrienden zijn.

Ik kan gemakkelijk tegen mijn vrienden in de MMORPG praten.

Mijn vrienden in de MMORPG helpen me om mezelf beter te begrijpen.

Mijn vrienden in de MMORPG zijn geïnteresseerd in hoe het met me gaat.

Ik ben boos op mijn vrienden in de MMORPG.

Ik vertrouw mijn vrienden in de MMORPG.

Ik ben vaker van streek dan dat mijn vrienden in de MMORPG dit weten.

Als mijn vrienden in de MMORPG weten dat me iets dwars zit, dan vragen ze daar naar.



De volgende vragen gaan over het lidmaatschap van een gilde.

Ben je lid van een gilde?

Ja  Ga verder met vraag How many members does your guild have?

Nee  Ga verder met vraag 4e Intro



Hoeveel leden heeft jouw gilde?

Minder dan 10 leden.

Tussen de 10 en de 50 leden.

Tussen de 50 en de 150 leden.

Meer dan 150 leden.

In dit onderzoek gaan we er van uit dat je gilde één hoofddoel heeft in de MMORPG. Aan de hand van dit hoofddoel hebben we een onderscheid gemaakt tussen 4 soorten gilden;

Sociale gilden: gilden die als hoofddoel hebben om vriendschappen te sluiten en waarbij het speldoel secondair is.
Raid gilden: gilden die als hoofddoel hebben om de moeilijke raid opdrachten in MMORPG’s uit te voeren.
PvP gilden: Player versus Player gilden die als hoofddoel hebben om andere spelers aan te vallen.
Role−play gilden: gilden die als hoofddoel hebben om (in character) de rol van je avatar zo strikt mogelijk (na) te spelen.

Natuurlijk is het mogelijk dat jouw gilde op meerder van bovenstaande soorten van toepassing is. Kies dan de soort die het beste past bij jouw gilde. Let er op dat het gaat om het hoofddoel van je
gilde en maak aan de hand daarvan je keuze.

Van wat voor soort gilde ben je lid?

Sociaal gilde.

Raid gilde.

PvP gilde.

Role−play gilde.

Weet niet.



De volgende stellingen gaan over hoe jouw contact met anderen verloopt. Het gaat hierbij over je contact in real life.
Probeer je zo goed mogelijk in te leven in de stellingen en deze waarheidsgetrouw in te vullen.



Geef bij elke stelling aan in hoeverre je het er mee eens bent of in hoeverre die op jou van toeppassing is.

 Sterk mee
oneens.

 Mee
oneens

 Beetje
mee

oneens.  Neutraal.
 Beetje

mee eens.  Mee eens.
 Sterk mee

eens.

Wanneer een vriend treurig is, vrolijk ik deze op.

Ik vertel mensen dat ze er leuk uit zien

Ik zeg dankjewel en ben gelukkig als iemand iets voor me doet.

Ik kijk naar mensen wanneer ze aan het praten zijn.

Ik deel wat ik heb met anderen.

Wanneer dit nodig is, bied ik mijn hulp aan anderen aan.

Ik voel me goed als ik iemand help.

Ik heb spijt als ik iemand heb pijn gedaan.

Ik doe aardige dingen voor mensen die aardig tegen mij zijn.

Ik vraag anderen hoe het met ze gaat en wat ze gedaan hebben.

Ik gebruik spullen van anderen zonder hun toestemming.

Ik lieg om te krijgen wat ik wil.

Ik treiter anderen om ze boos te maken.

Ik maak anderen belachelijk.

Ik maak vaak ruzie.



Het volgende gedeelte gaat over wat jij leuk  vindt aan het spelen van MMORPG‘s.



In hoeverre ben je het eens met de volgende uitspraken?

Sterk mee
oneens Mee oneens

Beetje mee
oneens Neutraal

Beetje mee
eens Mee eens

Sterk mee
eens

Ik vind het leuk om andere spelers in de weg te zitten.

Ik vind het fijn dat je kunt ontsnappen in de game.

Ik voel me graag almachtig in de game.

Ik vind het leuk om verschillende verhalen en achtergronden voor mijn karakters te verzinnen.

Ik steek graag energie in het beroep van mijn avatar.

Door het spelen van de game vergeet ik even de problemen die ik in real−life heb.

Ik probeer zoveel mogelijk XP (experience points) te krijgen.

Ik probeer geld of items af te pakken van andere spelers.

Door het spelen raak ik wat stress kwijt.

Ik vind het leuk om andere rollen en persoonlijkheden uit te proberen met mijn karakters.

Ik vind  het tijdsverspilling om in het beroep van een avatar te investeren.

Het is erg belangrijk voor mij om de beste uitrusting te krijgen die er is.

Ik vind het leuk deel uit te maken van een verhaal.

Ik vind het leuk om andere te overheersen in de game.

Ik besteed graag tijd aan het verkrijgen van speciale vaardigheden in de game.



In het volgende gedeelte wordt gevraagd naar hoe jij het dagelijks leven (real life) ervaart, gespecificeerd naar je werk of opleiding, je sociale leven en de moderne samenleving.



Werk je momenteel?

Ja  Ga verder met vraag Specify the extend to which you agree or disagree with each statement.

Nee  Ga verder met vraag Do you study at the moment?



In hoeverre ben je het met de volgende uitspraken eens?

Sterk mee
oneens Mee oneens

Beetje mee
oneens Neutraal

Beetje mee
eens Mee eens

Sterk mee
eens

Ik voel me gewaardeerd voor het werk wat ik doe.

Ik voel me nutteloos door het werk wat ik doe.

Ik voel me thuis tussen mijn collega's op het werk.

Mijn werk past echt bij me.

Ik vind het werk wat ik doe belangrijk.

Ik kan mijzelf door dit werk beter ontplooien.

Hoe tevreden ben je met je huidige werksituatie?



Studeer je momenteel?

Ja  Ga verder met vraag Specify the extend to which you agree or disagree with each statement.

Nee  Ga verder met vraag 7e Intro



In hoeverre ben je het eens met de volgende uitspraken?

Sterk mee
oneens Mee oneens

Beetje mee
oneens Neutraal

Beetje mee
eens Mee eens

Sterk mee
eens

Ik heb deze studie vooral gekozen om een goede baan te krijgen.

Ik heb deze studie vooral gekozen omdat het mij interessant leek.

Ik denk dat deze studie goed bij mij past.

Ik voel me niet thuis tussen mijn medestudenten.

Ik kan goed samenwerken met mijn medestudenten.

Hoe tevreden ben je met je gekozen studie?



Het volgende gedeelte gaat over jouw tevredenheid met je vriendschappen en je sociale leven.



Geef aan in hoeverre je het met de volgende uitspraken eens bent.

Sterk mee
oneens Mee oneens

Beetje mee
oneens Neutraal

Beetje mee
eens Mee eens

Sterk mee
eens

Mijn vrienden staan altijd voor mij klaar.

Soms vind ik dat mensen te weinig tijd hebben voor elkaar.

Ik vind dat mensen in deze samenleving teveel met zichzelf bezig zijn en te weinig rekening houden met elkaar.

Ik voel een verbondenheid met de mensen om mij heen.

Ik heb wel eens het gevoel dat iedereen langs elkaar heen leeft in mijn omgeving.

Ik heb het gevoel dat ik deel uitmaak van een hechte gemeenschap.

Hoe tevreden ben je met jouw sociale leven?

Hoe tevreden ben je met de sociale interacties in het dagelijks leven?



Dit laatste gedeelte gaat  over jouw tevredenheid met het leven in een moderne samenleving.



Geef aan in hoeverre je het met de volgende uitspraken eens bent.

Sterk mee
oneens Mee oneens

Beetje mee
oneens Neutraal

Beetje mee
eens Mee eens

Sterk mee
eens

Ik vind dat mensen soms te afhankelijk zijn geworden van de technologie.

Ik zou willen dat er meer ruimte is voor spiritualiteit in deze samenleving.

Er is in deze samenleving weinig oog voor de mystieke kant van het leven.

De technologische vooruitgang doet afbreuk aan de magische kant van het leven.

Ik denk dat men te weinig oog heeft voor zaken die onverklaarbaar zijn.

De technologische vooruitgang doet afbreuk aan zin en betekenis van het leven.

Hoe tevreden ben je met je leven in de moderne maatschappij?

Zie je jezelf als een religieus persoon?

Ja  Ga verder met vraag Which religion do you practice?

Nee  Ga verder met vraag Do you consider yourself a spiritual person? In the sense that there is more between heaven and earth like some sort of creator or creating force.



Zie je jezelf als een spiritueel persoon?
In de zin dat er meer tussen hemel en aarde is zoals een schepper of een scheppende kracht.

Ja  Ga verder met vraag 9e Intro

Nee  Ga verder met vraag 9e Intro



Welke religie praktiseer je?

Hoe vaak woon je momenteel een kerkdienst bij of bezoek je een gebedshuis?

Haast nooit

Eén of een aantal keer per jaar

Eén of een aantal keer per maand

Eén of een aantal keer per week

Hoe vaak praktiseer je actief je religie in het dagelijks leven? Bijvoorbeeld door te bidden.

Haast nooit

Een keer per week

Een aantal keer per week

Eén keer per dag

Een aantal keer per dag



Ten slotte nog enkele vragen over je leeftijd, geslacht en opleiding.



Hoe oud ben je?

jaar oud.

Wat is je geslacht?

Man

Vrouw

Wat is jouw nationaliteit?

Wat is je hoogst afgeronde opleiding?

Geen

Basisschool

VMBO

Havo

VWO

MBO

HBO

Universiteit

Ben je momenteel met een van de bovenstaande opleidingen bezig?

Ja, basisschool.

Ja, middelbaar onderwijs (VMBO, Havo &VWO).

Ja, MBO.

Ja, hoger onderwijs (HBO &Universiteit).

Nee, Ik volg geen van bovenstaande opleidingen.



Je bent aan het eind gekomen van deze enquête. Hartelijk dank voor het invullen!

Je gegevens zullen anoniem behandeld worden en alleen worden gebruikt voor dit onderzoek.

Mocht je nog opmerking hebben over de enquête of over de vragen in de enquête, dan kun je dit hieronder aangeven.


