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Πεξίιεςε
Ζ δηαξθψο απμαλφκελε ρξήζε ηνπ δηαδηθηχνπ απφ ρξήζηεο πνπ έρνπλ δηαθνξεηηθή
θνηλσληθή, νηθνλνκηθή επηθάλεηα, θνπιηνχξα, λννηξνπία, παηδεία

θαη θπξίσο

πξνέξρνληαη φιεο ηηο ειηθηαθέο νκάδεο, νδεγεί ηνπο ρξήζηεο ηνπ δηαδηθηχνπ πνιιέο
θνξέο ζε πνηθίιεο θαη δηαθνξεηηθέο ζπκπεξηθνξέο. Σα ηειεπηαία ρξφληα νη επηζηήκνλεο
ηεο ςπρηαηξηθήο θαη ηεο ςπρνινγίαο κειεηνχλ απηέο ηηο ζπκπεξηθνξέο κε ζθνπφ λα ηηο
εμεγήζνπλ θαη λα ηηο θαηαλνήζνπλ.
ηελ παξνχζα εξγαζία εξεπλάηαη εάλ γίλεηαη ή φρη «Πξνβιεκαηηθή» ρξήζε ηνπ
δηαδηθηχνπ απφ ηνπο εθήβνπο καζεηέο, ζε πνην βαζκφ γίλεηαη θαη ηα πηζαλά αηηία πνπ
νδεγνχλ ζηελ Πξνβιεκαηηθή Υξήζε ηνπ δηαδηθηχνπ. Ζ έξεπλα γίλεηαη κέζσ ελφο
εξσηεκαηνινγίνπ πνπ πεξηιακβάλεη πνζνηηθά θαη πνηνηηθά ζηνηρεία. Σν εξσηεκαηνιφγην
ηεο έξεπλαο ζηεξίρηεθε ζηα δηαγλσζηηθά θξηηήξηα ηεο Young. Ζ θιίκαθα κέηξεζεο πνπ
ρξεζηκνπνηήζεθε είλαη ε ΗΑΣ (Internet Addiction Test). Σα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο
έδεημαλ ζε πνιχ κηθξφ πνζνζηφ ζπγθεθξηκέλα 3% «πξνβιεκαηηθή ρξήζε» ηνπ
δηαδηθηχνπ απφ ηνπο καζεηέο.
ηελ ζπγθεθξηκέλε έξεπλα κεηαμχ ησλ άιισλ ηέζεθε θαη εξεπλήζεθε ην εξψηεκα
νη καζεηέο πνπ θάλνπλ πξνβιεκαηηθή ρξήζε ηνπ δηαδηθηχνπ πνηεο εθαξκνγέο
ρξεζηκνπνηνχλ πεξηζζφηεξν θαη αλ έρνπλ θνηλέο δξαζηεξηφηεηεο θαη εθηφο δηαδηθηχνπ. Ζ
έξεπλα θαηαδεηθλχεη φηη ζηηο πεξηπηψζεηο πξνβιεκαηηθήο ρξήζεο πνπ εμεηαζηήθαλ νη
καζεηέο είραλ ηηο ίδηεο δξαζηεξηφηεηεο ηφζν κέζα ζην δηαδίθηπν φζν θαη έμσ απφ απηφ.
πλεπψο αλ δελ γηλφηαλ ρξήζε ηνπ δηαδηθηχνπ ζα είραλ ηελ ίδηα αθξηβψο πξνβιεκαηηθή
ζπκπεξηθνξά. Απηφ ην ζπγθεθξηκέλν ζπκπέξαζκα απνηειεί ηελ θαηλνηνκία ηεο
παξνχζαο κειέηεο.

Λέμεηο Κιεηδηά
Γηαδίθηπν, Δζηζκόο, Πξνβιεκαηηθή ρξήζε.
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Abstract
The increasing use of the web by persons, with different social and financial
background, different culture, habits or education and age, leads the users to various
behavior patterns. Recently, the scientists of psychiatry and psychology studied such
behavior patterns in order to explain and understand them.
We investigate the use of the web by the teenage students becoming problematic, to
what extend this is happening and the possible causes leading to problematic behavior
patterns.
The survey is done through a questionnaire which includes, both quantitative and
quantitative data. The survey

questionnaire was based on the diagnostic criteria

of

Young. The measurement scale used is the IAT (Internet Addiction Test). The survey
results showed a very low rate (3%) of specifically "problematic” use of the web by the
students.
Another question which was put and investigated concerned the applications used
mostly by the students with problematic behaviour and whether they have common
activities in the daily life. The research shows that in all cases of problematic use of the
web, the students behaved similarly both on line and in their dally life. Consequently
if

they didn‟t use the web they would behave in exactly the same problematic way.

This particular conclusion is the novelty of this study.

Key Worlds
Internet, Addiction, Problematic Behaviour.

Πξνβιεκαηηθή Υξήζε ηνπ Γηαδηθηχνπ –Δπαλζία Γαιακήηξα © 2011

9

1.Δηζαγσγή
Σν δηαδίθηπν αλαπηχζζεηαη κε ξαγδαίνπο ξπζκνχο, εηζβάιεη ζηνλ θνηλσληθφ ηζηφ
έρνληαο σο ρξήζηεο εθαηνκκχξηα αλζξψπνπο ζε φινλ ηνλ θφζκν. Σν δηαδίθηπν άλνημε
ηηο πχιεο ηνπ ζηελ γλψζε, ζηελ πιεξνθνξία, ζηελ ελεκέξσζε, ζηελ ςπραγσγία.
Υξήζηεο θαη παξαιήπηεο ηνπ Γηαδηθηχνπ έγηλαλ φινη αλεμαξηήησο

επηζηεκνληθήο

θαηάξηηζεο θαη παηδείαο. Απηφ νδήγεζε ζην γεγνλφο φηη πνιιέο θνξέο γίλεηαη
ιαλζαζκέλε ρξήζε ηνπ κέζνπ, θπξίσο απφ ηνπο εθήβνπο, νη νπνίνη έρνπλ αλάγθε απφ
επηθνηλσλία. Μεγάιν κεξίδην επζχλεο κεηαμχ ησλ άιισλ απηήο ηεο θαηάζηαζεο έρεη
θαη ην ζρνιείν, πνπ ιεηηνπξγεί πξνζαλαηνιηζκέλα ζηελ γλψζε γηα ηελ γλψζε ρσξίο λα
αλαπηχζζεη ηελ θξηηηθή ηθαλφηεηα θαη ηηο δεμηνηερλίεο ησλ καζεηψλ. Δάλ ηα καζήκαηα
ζην ζρνιείν ήηαλ δηαδξαζηηθά θαη δηλφηαλ ε επθαηξία ζηνπο καζεηέο λα αλαπηπρζνχλ
θαη λα ζπκκεηέρνπλ ελεξγά ζηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία πηζαλφλ λα κελ είρακε
πξνβιεκαηηθέο ζπκπεξηθνξέο κέζα ζην δηαδίθηπν.
ηελ παξνχζα εξγαζία δηεξεπλάηαη ην πνζνζηφ ησλ εθήβσλ πνπ θάλεη πξνβιεκαηηθή
ρξήζε ηνπ δηαδηθηχνπ. Μειεηνχληαη νη ιφγνη πνπ νδεγνχλ ζε απηήλ ηελ πξνβιεκαηηθή
θαηάζηαζε θαη πεξηγξάθνληαη νη ζπλέπεηεο ηεο.
Σα Δξεπλεηηθά εξσηήκαηα είλαη:
1. Ο βαζκφο πξνβιεκαηηθήο ρξήζεο ηνπ δηαδηθηχνπ.
2. Ση είδνπο δξαζηεξηφηεηεο έρνπλ νη καζεηέο ζην δηαδίθηπν.
3. Αλ νη δξαζηεξηφηεηεο εθηφο δηαδηθηχνπ είλαη ζπλαθείο.
4. Αλ δελ γηλφηαλ πξνβιεκαηηθή ρξήζε ζην δηαδίθηπν ν έθεβνο ζα
κπνξνχζε λα αλαπηχμεη άιινπ είδνπο πξνβιεκαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο.
ην θεθάιαην 2 πξνζεγγίδνληαη ζεσξεηηθά νη έλλνηεο:


ηη είλαη ην δηαδίθηπν



ν ξφινο ηνπ δηαδηθηχνπ ζηελ θνηλσλία



ηα ζεηηθά θαη ηα αξλεηηθά ζηνηρεία ηνπ δηαδηθηχνπ



νξηζκφο ηνπ εζηζκνχ



ηχπνη εζηζκνχ



ηα αίηηα ηνπ εζηζκνχ, ηα ζπκπηψκαηά θαη νη ζπλέπεηεο ηνπ
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Γίλεηαη αλαθνξά ζηελ έξεπλα ηεο Young. Πεξηγξάθνληαη ηα δηαγλσζηηθά θξηηήξηα
DSM. Καζνξίδνληαη ηα θξηηήξηα πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ ζηελ έξεπλα καο. Αλαιχνληαη
νη θιίκαθεο κέηξεζεο ηνπ εζηζκνχ ζην δηαδίθηπν.
Αλαθέξνληαη ζηαηηζηηθά ζηνηρεία ρξήζεο ηνπ δηαδηθηχνπ
ην θεθάιαην 3 πεξηγξάθεηαη αλαιπηηθά ην εξεπλεηηθφ θνκκάηη ηεο εξγαζία:


Σίζεηαη ν ζθνπφο θαη ηα εξεπλεηηθά εξσηήκαηα ηεο έξεπλαο



Πξνζδηνξίδεηαη ν πιεζπζκφο ζηφρνο, ν πιεζπζκφο πξφζβαζεο θαη ην δείγκα
ηεο έξεπλαο.



Αλαθέξνληαη νη πεξηνξηζκνί ηεο έξεπλαο.

ην θεθάιαην 4 γίλεηαη ε παξνπζίαζε ηεο επεμεξγαζίαο ησλ ζηνηρείσλ πνπ
ζπιιέρηεθαλ κε γξαθήκαηα. Σέινο αθνινπζνχλ ηα ζπκπεξάζκαηα.

2. Θεσξεηηθή Πιαίζην
2.1 Ση είλαη ην Γηαδίθηπν
Γίθηπν είλαη έλα ζχλνιν θφκβσλ, δηαζπλδεδεκέλσλ έηζη ψζηε λα επηηξέπεηαη ε
αληαιιαγή πιεξνθνξηψλ θαη άιισλ αγαζψλ. Τπάξρνπλ πνιιψλ κνξθψλ δίθηπα νδηθά,
ζηδεξνδξνκηθά, ηειεπηθνηλσληαθά, θνηλσληθά, πνιηηηθά, ζξεζθεπηηθά, επηθνηλσληαθά.
Σν κεγαιχηεξν δίθηπν ππνινγηζηψλ είλαη ην δηαδίθηπν (internet) απνηεινχκελν απφ
άιια κηθξφηεξα δίθηπα ππνινγηζηψλ. Απνηειείηαη απφ εθαηνκκχξηα θφκβνπο νη νπνίνη
παξάγνπλ ή αληαιιάζζνπλ πιεξνθνξία. Αλαθέξεηαη σο έλα «Παγθφζκην Ζιεθηξνληθφ
ρσξηφ» νη «θάηνηθνη» ηνπ νπνίνπ αλεμάξηεηα απφ ππεθνφηεηα, ειηθία, ζξήζθεπκα θαη
ρξψκα κνηξάδνληαη θαη αληαιιάζνπλ ειεχζεξα απφςεηο

πέξα απφ γεσγξαθηθά θαη

θνηλσληθά ζχλνξα.
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Σν δηαδίθηπν ρξεζηκνπνηείηαη ζήκεξα απφ εθαηνκκχξηα αλζξψπνπο ζε φιν ηνλ
θφζκν, εμππεξεηψληαο ηνλ θαη θαιχπηνληαο έλα κεγάιν κέξνο ησλ αλαγθψλ ηνπ.
Σν δηαδίθηπν είλαη πξαγκαηηθά έλα

εξγαιείν φπνπ κηθξήο θαη κεγάιεο ειηθίαο

ρξήζηεο κπνξνχλ λα βξεζνχλ ζε έλαλ εηθνληθφ αιιά θαη ηφζν αιεζηλφ θφζκν γεκάην
πιεξνθνξίεο. Όια ηα παξαπάλσ νη αλήιηθνη ηα θάλνπλ ρσξίο θακηά επίβιεςε ζε
αληίζεζε κε ηελ πξαγκαηηθή δσή. Γηα ην ζέκα ηνλ θηλδχλσλ θαη ηεο αζθάιεηαο έρνπλ
γξαθηεί πνιιά άξζξα ρσξίο λα γλσξίδνπκε αθξηβψο πνπ ππάξρεη αιήζεηα θαη πνπ ε
ππεξβνιή. Ο αξηζκφο ησλ ρξεζηψλ απμάλεηαη εθζεηηθά θαζψο ην 25,6% ηνπ παγθφζκηνπ
πιεζπζκνχ είλαη ρξήζηεο ηνπ θαη ν ξπζκφο δηείζδπζεο ηνπ ζηα έηε 2000-2009 είλαη ηεο
ηάμεσο ηνπ 380,3% ελψ ν κέζνο φξνο ειηθίαο ζπλερψο κεηψλεηαη ζα πξέπεη ν γνληφο, ν
εθπαηδεπηηθφο θαη ε θνηλσλία λα αλαιάβνπλ ηηο επζχλεο ηνπο, γηα ηελ πξνζηαζία θαη ηελ
ζσζηή ελεκέξσζε ηνπ αλειίθνπ. Σν δηαδίθηπν πξνζθέξεη πνιιέο ππεξεζίεο, ελδεηθηηθά
αλαθέξνπκε:
1. Τπεξεζία Αλαδήηεζεο πιεξνθνξηψλ(search engines)
2. Ζ ππεξεζία ζπδεηήζεσλ (newsgroups, chatlines)
3. Ζ

ππεξεζία

ζπλνκηιηψλ

µε

άιινπο

ρξήζηεο

(Talk,

irc,

videoconferencing)
4. Ζ ππεξεζία ηνπ Ζιεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ (e-mail)
5. Φπραγσγία
6. Ζιεθηξνληθφ Δκπφξην (E-Commerce )
7. Δλεκέξσζε
8. Παγθφζκηα άκεζα ελεκεξσκέλε βηβιηνζήθε
9. Internet Banking
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2.2 Σν Γηαδίθηπν ζηελ θνηλσλία
Τπάξρεη κηα ηάζε «δαηκνλνπνίεζεο» ηνπ δηαδηθηχνπ, πνπ κεγαιψλεη φζν απμάλεηαη
ε δηείζδπζή ηνπ ζηελ θνηλσλία.
Κάζε ηερλνινγία έρεη έλα ξπζκφ δηείζδπζεο ζε κηα θνηλσλία. Σν απηνθίλεην ππάξρεη
120 ρξφληα πεξίπνπ. Όινη γλσξίδνπλ ηελ ρξήζε ηνπ, έρεη δαηκνλνπνηεζεί γηα ζαλάηνπο,
αθξσηεξηαζκνχο, ξχπαλζε, ηελ θαηάζηαζε ζηηο πφιεηο καο θιπ. Γελ έρνπλ φινη
απηνθίλεην νχηε νδεγνχλ φινη απηνθίλεην. Παξ΄ φια απηά θαλείο δελ δηαλνείηαη ηελ δσή
ρσξίο απηφ.
Σν δηαδίθηπν πήξε ηελ ηειηθή ηνπ κνξθή ην 1994. Ο ξπζκφο εμάπισζεο ηνπ είλαη
πνιχ ηαρχηεξνο (απφ ην απηνθίλεην) αιιά ε ρξήζε ηνπ είλαη αθφκα κηθξή θαη
πεξηνξίδεηαη ζηνλ αλαπηπγκέλν θφζκν. Κάζε ηερλνινγία έρεη δχν κεγάια εκπφδηα γηα
ηελ δηείζδπζε ηεο ζηελ θνηλσλία:
α. ην θφζηνο ηεο.
β. ηελ εθπαίδεπζε πνπ απαηηείηαη γηα ηελ ρξήζε ηεο.
ηελ πξψηε πεξίπησζε ην θφζηνο δειαδή ζα κπνξνχζακε λα πνχκε φηη κεηψλεηαη
ζηαδηαθά, ελψ αληίζεηα ε εθπαίδεπζε γηα ηελ ρξήζε ηνπ δηαδηθηχνπ ζπλερψο απμάλεηαη.
Καζψο ην δηαδίθηπν

δηεηζδχεη δπλακηθά ζηελ θνηλσλία πνιινί θξαηηθνί θνξείο

αλαιακβάλνπλ ηελ εθπαίδεπζε ησλ ρξεζηψλ (ζρνιεία, παλεπηζηήκηα, ζεκηλάξηα).
ην δηαδίθηπν ζα αληηθαηνπηξίδεηαη ε θνηλσληθή πξαγκαηηθφηεηα φπσο ηελ δνχκε
θαζεκεξηλά. ην δηαδίθηπν ππάξρεη δενληνινγία ε νπνία ζπλερψο εμειίζζεηαη. Γελ
κπνξεί φκσο λα επηβιεζεί, φπσο δελ κπνξεί λα επηβιεζεί ε επγέλεηα, ε εζηθή, ή ε
θαινζχλε. Νένη ρξήζηεο εηζέξρνληαη ζην ζχζηεκα ρσξίο απηήλ ηελ θνπιηνχξα θαη απηφ
ηνπ δίλεη κηα δπλακηθή. Ο θαζέλαο φκσο, φζν θαη λα ππνβάιιεηαη απφ ηνλ ρψξν (φπσο
ζπκπεξηθεξφκαζηε φηαλ είκαζηε ζε κία αίζνπζα γεκάηε θφζκν ή ζε έλα έξεκν κέξνο),
είλαη

ν

εαπηφο

ηνπ

θαη

θακηά

θνξά

ηνλ

ππεξβάιιεη

πεηξακαηηδφκελνο.

Τπάξρεη ζεκεηνινγία - ζχκβνια πνπ ζεκαίλνπλ ζπλαηζζήκαηα. Δπίζεο ππάξρεη κηα
θνπιηνχξα πξνζθνξάο, βνήζεηαο θαη αιιειεγγχεο φπσο: αλνηρηφ ινγηζκηθφ, βνήζεηα
απφ νκάδεο αηφκσλ κε θνηλά ελδηαθέξνληα, ζεκεηψζεηο, άξζξα, παλεπηζηεκηαθά
ζπγγξάκκαηα αλνηρηά ζε ειεχζεξε πξφζβαζε.

Πξνβιεκαηηθή Υξήζε ηνπ Γηαδηθηχνπ –Δπαλζία Γαιακήηξα © 2011

13

Γενληνινγία δελ κπνξεί λα επηβιεζεί γηαηί ζα άλνηγε ηνλ δξφκν ζε παξαπέξα
πεξηνξηζκνχο.
Οη Έιιελεο πνιχ θαζπζηεξεκέλα αιιά κε γξήγνξνπο ξπζκνχο ρξεζηκνπνηνχλ ην
δηαδίθηπν. Σν 51% ρξεζηκνπνηεί ππνινγηζηή θαη ην 44% έρεη πξφζβαζε ζην δηαδίθηπν.
(ηνηρεία 2008). Τπάξρεη ςεθηαθφ ράζκα κεηαμχ ησλ αλδξψλ θαη ησλ γπλαηθψλ. Αθφκε,
ηα πνζνζηά ησλ λέσλ (16-24 εηψλ) πνπ ρξεζηκνπνηνχλ εμειηγκέλεο ππεξεζίεο
επηθνηλσλίαο κέζσ ηνπ δηαδηθηχνπ ζηελ Διιάδα θαη ζηελ Δπξψπε είλαη παξφκνηα. Δίλαη
ελδηαθέξνλ φηη ζε νξηζκέλεο πεξηπηψζεηο νη λένη Έιιελεο ππεξηεξνχλ ησλ Δπξσπαίσλ
ζε λέεο εθαξκνγέο ηνπ δηαδηθηχνπ

φπσο video θιήζεηο κε ρξήζε θάκεξαο κέζσ

δηαδηθηχνπ θιπ. Γελ ζπκβαίλεη φκσο ην ίδην ζηνπο ειηθησκέλνπο, φπνπ ε πζηέξεζή ηνπο
ζε φιν ην θάζκα ησλ δηαδηθηπαθψλ ππεξεζηψλ είλαη έληνλε ζε ζχγθξηζε κε ηνπο
Δπξσπαίνπο.
ην δηαδίθηπν κπνξνχκε λα κηιάκε γηα πξαγκαηηθή δεκνθξαηία ζηελ πξάμε αθνχ
ηειηθά φινη φζνη ην ρξεζηκνπνηνχλ θαη νη νπνίνη κέρξη ηψξα ήηαλ απνθιεηζκέλνη απφ ηα
θέληξα ιήςεο απνθάζεσλ απνθηνχλ θσλή. Σν δηαδίθηπν πξνάγεη ηελ δεκνθξαηία θαη
ηελ ηζφηεηα εθφζνλ φινη νη ρξήζηεο κπνξνχλ λα έρνπλ πξφζβαζε ζηελ πιεξνθνξία,
ζηελ επηθνηλσλία θαη ζηελ πξνβνιή ησλ απφςεσλ θαη ησλ ζέζεψλ ηνπο κε κεδακηλφ
θφζηνο.

Ο ειεθηξνληθφο ηξφπνο ςεθνθνξίαο, απεηθφληζεο ηεο θνηλήο γλψκεο ή

βνχιεζεο είλαη κηα λέα πξνζέγγηζε πνπ κειεηάηαη απφ εηδηθνχο (ηερληθνχο, πνιηηηθνχο,
θνηλσληνιφγνπο αιιά θαη λνκηθνχο) θαη κπνξεί λα αιιάμεη ηα δεδνκέλα. Μπνξνχκε λα
κηιάκε γηα ζπκκεηνρηθή δεκνθξαηία.
Σέινο ε παηδεία θαη ε θξηηηθή ηθαλφηεηα θάζε ρξήζηε κπνξεί λα είλαη θαζνξηζηηθή
γηα ηελ εμέιημε ηνπ δηαδηθηχνπ ζηελ θνηλσλία.
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2.3 Θεηηθά ζηνηρεία ηνπ Γηαδηθηύνπ
Σν δηαδίθηπν έρεη πνιιά ζεηηθά ζηνηρεία θάπνηα απφ ηα νπνία είλαη ηα παξαθάησ:
2.3.1 Δπηθνηλσλία
Βαζηθφ ζηνηρείν ηνπ δηαδηθηχνπ είλαη ε επηθνηλσλία ε νπνία γίλεηαη είηε κέζσ
γξαπηψλ κελπκάησλ είηε κε νπηηθναθνπζηηθά κέζα θαη έρεη επηηερζεί ζε κέγηζην βαζκφ.
Με ηελ ρξήζε ηνπ δηαδηθηχνπ κπνξνχκε λα κηιάκε γηα έλα ειεθηξνληθφ παγθφζκην
ρσξηφ ρσξίο ζχλνξα. Ζ επηθνηλσλία είλαη άκεζε

θαη επηηπγράλεηαη κε κεγάιεο

ηαρχηεηεο, κεηαμχ αλζξψπσλ πνπ βξίζθνληαη ζηελ άιιε άθξε ηνπ θφζκνπ, έρνπλ
δηαθνξεηηθή θνπιηνχξα θαη παηδεία, αιιά θνηλή αλάγθε γηα επηθνηλσλία, ζπδήηεζε θαη
αληαιιαγή απφςεσλ.
2.3.2 Δλεκέξσζε
Έλα κεγάιν κέξνο ησλ πνιηηψλ πηζηεχεη φηη ηα παξαδνζηαθά ΜΜΔ ιεηηνπξγνχλ θαη
ζε ζρέζε κε ζπκθέξνληα θαη πνιίηηθεο ζθνπηκφηεηεο. Ζ ελεκέξσζε ζην δηαδίθηπν είλαη
άκεζε θαη πνιχπιεπξε. Ζ ζπγθεθξηκέλε ειεθηξνληθή κνξθή δίλεη ηελ δπλαηφηεηα ηεο
αζχγρξνλεο επηθνηλσλίαο ( ζε ρξφλν πνπ επηιέγνπλ νη ίδηνη νη ρξήζηεο - φπσο ζηνλ
έληππν ηχπν), ελψ δελ ράλνπλ ηίπνηε απφ ηηο δπλαηφηεηεο ηεο ζχγρξνλεο ειεθηξνληθήο
επαθήο (φπσο ζηελ ηειεφξαζε). Βαζηθφ είλαη φηη νη πνιίηεο έρνπλ γλψκε θαη άπνςε, ηελ
θνηλνπνηνχλ ζε άιινπο θαη αιιειεπηδξνχλ. Δίλαη ελεξγνί ζπκκεηέρνπλ θαη δελ είλαη
παζεηηθνί δέθηεο.
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2.3.3 Φπραγσγία
Σν δηαδίθηπν είλαη κηα αλεμάληιεηε πεγή ζηνλ ηνκέα ηεο ςπραγσγίαο: video games,
παηρλίδηα online, chat rooms, ειεθηξνληθφ ηαρπδξνκείν. Όια απηά πξνζθέξνπλ ζηνλ
έθεβν ζηηγκέο δηαζθέδαζεο θαη μεγλνηαζηάο.
Ο φξνο video games αλαθέξεηαη ζε θάζε ηχπνπ ειεθηξνληθά παηρλίδηα. Τπάξρνπλ
πνιινί ηχπνη παηρληδηψλ φπσο παηρλίδηα puzzle, πεξηπέηεηαο θαη άιια. Οη βαζηθνί
ρξήζηεο ησλ video games είλαη ηα παηδηά θαη νη έθεβνη, δηφηη ε θηλνχκελε εηθφλα θαη ην
εηθνληθφ πεξηβάιινλ δηεγείξνπλ ηε θαληαζία ηνπο.

Ζ ρξήζε κε κέηξν ηέηνησλ

παηρληδηψλ, κπνξεί λα επηθέξεη αξθεηά ζεηηθά απνηειέζκαηα ζην παηδί, βνεζψληαο ην λα
αλαπηχμεη αξθεηέο δεμηφηεηεο θαη λα θαιιηεξγήζεη ηε θαληαζία ηνπ. πκβάιεη ζηελ
αλάπηπμε θαη ζηε βειηίσζε θάπνησλ γλσζηηθψλ δεμηνηήησλ φπσο:


ηθαλφηεηα αλαδήηεζεο- πινήγεζεο αλάκεζα ζε πνιιαπιέο ελαιιαθηηθέο
νδνχο θαη ιχζεηο



ηελ παξαηεξεηηθφηεηα



ηνλ νπηηθνθηλεηηθφ ζπληνληζκφ



ηε δεμηνηερλία



ηελ ηθαλφηεηα επίιπζεο πξνβιεκάησλ



ηελ αχμεζε ησλ γεληθψλ γλψζεσλ



ηε ζπγθέληξσζε ηεο πξνζνρήο

Ζ κνπζηθή, νη ηαηλίεο απνηεινχλ βαζηθή πεγή δηαζθέδαζεο

ησλ ρξεζηψλ ηνπ

δηαδηθηχνπ. ην δηαδίθηπν νη ρξήζηεο έρνπλ ηελ δπλαηφηεηα λα επηιέμνπλ ην είδνο ηεο
δηαζθέδαζεο πνπ απηνί επηζπκνχλ θαη λα ηελ πξνζαξκφδνπλ ζηηο δηθέο ηνπο επηζπκίεο
θαη αλάγθεο. Βαζηθφ ραξαθηεξηζηηθφ ηνπ δηαδηθηχνπ είλαη φηη ε δηαζθέδαζε απνθηά
ραξαθηήξα πξνζσπηθφ θαη φρη καδηθήο παξαγσγήο.
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2.3.4 Πιεξνθνξίεο
Βαζηθφ ζπζηαηηθφ ηνπ δηαδηθηχνπ είλαη νη πιεξνθνξίεο. Πνηέ μαλά ε πιεξνθνξία
δελ ήηαλ ηφζν πξνζβάζηκε

θαη άκεζα δηαζέζηκε.

Σν δηαδίθηπν απνηειεί κηα

αλεμάληιεηε πεγή πιεξνθνξηψλ νη νπνίεο αλαλεψλνληαη θαζεκεξηλά. Μπνξεί λα βξεη ν
ρξήζηεο πιεξνθνξίεο γηα ζέκαηα πνπ άπηνληαη ηελ θαζεκεξηλφηεηα ηνπ, άιια θαη
εηδηθνχ ελδηαθέξνληνο. Σεξάζηηεο βηβιηνζήθεο βξίζθνληαη ζηελ δηάζεζε ηνπ κε ην
πάηεκα ελφο πιήθηξνπ. Έξεπλεο, δεκνζηεχζεηο, αλαθαιχςεηο πξνζθέξνληαη ζηνπο
ρξήζηεο κε ζθνπφ λα ελεκεξψζνπλ ή λα ηνλ βνεζήζνπλ ζηελ δηθή ηνπ έξεπλα. Τπάξρεη
έλα ηεξάζηην πνζφ πιεξνθνξηψλ δηαζέζηκν ζην δηαδίθηπν γηα θάζε ζέκα πνπ είλαη
γλσζηφ ζηνλ άλζξσπν, πνπ επεθηείλεηαη απφ ηνλ θπβεξλεηηθφ λφκν θαη ηηο ππεξεζίεο
ηνπ, ηηο εκπνξηθέο εθζέζεηο θαη ηηο δηαζθέςεηο, πιεξνθνξίεο αγνξάο, λέεο ηδέεο θαη
ηερληθή ππνζηήξημε.

2.3.5 Ηιεθηξνληθό Δκπόξην (E-Commerce )
Σν ειεθηξνληθφ εκπφξην δηαθέξεη απφ ηνλ παξαδνζηαθφ ηξφπν εκπνξίνπ.
Οινθιεξσκέλεο επηρεηξήζεηο ζηήλνληαη ζην δηαδίθηπν κε ζθνπφ λα εμππεξεηήζνπλ
πειάηεο- ρξήζηεο απφ νπνηνδήπνηε κέξνο ηνπ θφζκνπ, κε ηελ πξνυπφζεζε λα αλήθνπλ
ζην ειεθηξνληθφ παγθφζκην ρσξηφ. Σα πξντφληα είλαη δηαζέζηκα ζηνπο ππνςήθηνπο
πειάηεο δίλνληαο ηνπο ηελ δπλαηφηεηα λα επηιέμνπλ κε βάζε ην δηθφ ηνπο ζπκθέξνλ. Σν
ειεθηξνληθφ εκπφξην δίλεη ηελ δπλαηφηεηα ζηηο επηρεηξήζεηο λα δηαθεκίζνπλ ηα πξντφληα
ηνπο ζε εθαηνληάδεο ρξήζηεο, λα βξίζθνπλ πειάηεο ζηελ άιιε πιεπξά ηνπ πιαλήηε,
κπνξνχλ λα έρνπλ ηελ πιεξνθνξία ηνπ πειάηε δηαζέζηκε θαη λα πξνζαξκφδνπλ ηα
πξντφληα ηνπο κε γλψκνλα ηηο αλάγθεο ησλ πειαηψλ ηνπο θαη ηηο πξνηηκήζεηο ηνπο. Απηφ
έρεη ζαλ απνηέιεζκα λα έρνπλ ρακειφ θφζηνο παξαγσγήο ζπλεπψο θαιχηεξεο ηηκέο.
Απφ ηελ άιιε πιεπξά ν πειάηεο έρεη ηελ δπλαηφηεηα λα επηιέμεη κε βάζε ηηο
πξνζσπηθέο ηνπ αλάγθεο θαη πξνηηκήζεηο. Βξίζθεη πξντφληα πνπ πηζαλφλ θάησ απφ
άιιεο ζπλζήθεο ζα ήηαλ δχζθνιν λα βξεζνχλ. Απηφ έρεη ζαλ απνηέιεζκα λα βξίζθεη
ζπάληα θαη θζελά αγαζά εμνηθνλνκψληαο ρξήκα θαη ρξφλν.
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2.3.6 Τπεξεζίεο
Δθαηνληάδεο ππεξεζίεο είλαη δηαζέζηκεο ζηνπο ρξήζηεο φπσο ζπλαιιαγέο κε
ηξάπεδεο, θξαηήζεηο μελνδνρείσλ, εχξεζε εξγαζίαο, θξαηήζεηο εηζηηήξησλ, θαζψο επίζεο
θαη εμεηδηθεπκέλεο ππεξεζίεο φπσο εθπαίδεπζε απφ απφζηαζε, ηειεταηξηθή θηι. Όιεο
κε ζθνπφ ηελ εμππεξέηεζε ησλ ρξεζηψλ θαη ηελ δηεπθφιπλζε ηνπο. Σν κεγαιχηεξν
κέξνο ησλ ππεξεζηψλ πξνζθέξνληαη δσξεάλ αλεμαξηήησο εκέξαο θαη ψξαο.
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2.4 Αξλεηηθά ζηνηρεία ηνπ δηαδηθηύνπ
2.4.1 Κινπή πξνζσπηθώλ ζηνηρείσλ
Σν θαηλφκελν ηεο "θινπήο ηαπηφηεηαο" (identity theft) μεπεξλά θαηά πνιχ ηηο
θιαζηθέο πεξηπηψζεηο πιαζηνγξαθίαο θαη ζπλδέεηαη κε ηελ παξάλνκε ρξήζε
πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ. Απηά ππνθιέπηνληαη κέζα ζην δηαδίθηπν κε ζθνπφ ηελ
ρξεζηκνπνίεζε ηνπο απφ ηξίηνπο.

2.4.2 Spamming
Spam είλαη ε αλεπηζχκεηε καδηθή απνζηνιή κεγάινπ αξηζκνχ κελπκάησλ πνπ
απεπζχλνληαη ζε έλα ζχλνιν παξαιεπηψλ ηνπ Γηαδηθηχνπ ρσξίο απηνί λα ην επηζπκνχλ
θαη ρσξίο λα έρνπλ ζπλεηδεηά πξνθαιέζεη ηελ αιιεινγξαθία κε ηνλ ελ ιφγσ απνζηνιέα.
Σν Spam ζπρλά έρεη ηελ κνξθή ελεκεξσηηθψλ ή δηαθεκηζηηθψλ κελπκάησλ γηα
πξντφληα ή ππεξεζίεο ρσξίο λα έρνπκε δεηήζεη ηελ ελ ιφγσ πιεξνθφξεζε.
2.4.3 Απεηιή Ιώλ
Οη ηνί ησλ ππνινγηζηψλ είλαη κηθξά πξνγξάκκαηα ινγηζκηθνχ, ζρεδηαζκέλα λα
εμαπιψλνληαη απφ ηνλ έλαλ ππνινγηζηή ζηνλ άιινλ θαη λα παξεκβαίλνπλ ζηε ιεηηνπξγία
ηνπ ππνινγηζηή. Έλαο ηφο κπνξεί λα αιινηψζεη ή λα δηαγξάςεη δεδνκέλα απφ ηνλ
ππνινγηζηή. Οη ηνί εμαπιψλνληαη πην εχθνια κέζσ ησλ ζπλεκκέλσλ ησλ κελπκάησλ
ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ ή ησλ άκεζσλ κελπκάησλ.
2.4.4 Αζθάιεηα- ηδησηηθόηεηα
Ζ αζθάιεηα θαη ε ηδησηηθφηεηα είλαη ζηνηρεία ηα νπνία δελ κπνξεί λα ηα εγγπεζεί
πξνο ην παξφλ δηαδίθηπν. Απνηεινχλ έλα κεγάιν θεθάιαην πξνο δηεξεχλεζε. Αθνξνχλ
θπξίσο ρξεκαηηθέο – εκπνξηθέο ζπλαιιαγέο
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2.4.5 Online απάηεο
Γελ δηαθέξνπλ ηδηαίηεξα απφ ηηο απάηεο ζηελ θαζεκεξηλή καο δσή. Δίλαη ε
εμαπάηεζε ηνπ ρξήζηε κε ζθνπφ ην θέξδνο. Απηφ ζπλήζσο γίλεηαη ελ αγλνία καο θαη
επηηπγράλεηαη κε ηελ αλαθαηεχζπλζε ηνπ browser ζε ςεχηηθεο ηζηνζειίδεο.
2.4.6 Δθθνβηζκόο (Cyber Bullying)
Γηαδηθηπαθφο Δθθνβηζκφο είλαη ν εθθνβηζκφο ν νπνίνο ζπκβαίλεη κέζσ ηνπ
Γηαδηθηχνπ. Πεξηιακβάλεη εζθεκκέλε, επαλαιακβαλφκελε θαη ερζξηθή ζπκπεξηθνξά
απέλαληη ζε θάπνην άηνκν κε ζθνπφ λα ην απνκνλψζεη ή λα ην βιάςεη. Ο Γηαδηθηπαθφο
Δθθνβηζκφο ζπλήζσο έρεη ηε κνξθή ελφο εθθνβηζηηθνχ, ξαηζηζηηθνχ ή πξνζβιεηηθνχ
ειεθηξνληθνχ κελχκαηνο, θσηνγξαθίαο ή βίληεν.
2.4.7 Ηιεθηξνληθό έγθιεκα
Δίλαη ε εκπινθή ζε νπνηαδήπνηε παξάλνκε online ελέξγεηα, ε νπνία κπνξεί λα
παξαιακβάλεη θινπή πλεπκαηηθήο ηδηνθηεζίαο, παξαβίαζε ζηνηρείσλ ή πξνγξακκάησλ
ππνινγηζηψλ πνπ ζεσξνχληαη απφξξεηα,

παξάλνκε πξφζβαζε ζε

δεδνκέλα

ππνινγηζηψλ, πνξλνγξαθία αλειίθσλ.
2.4.8 Φπρνινγηθά πξνβιήκαηα
Κάπνηνη ρξήζηεο κε ηελ ππεξβνιηθή ελαζρφιεζε ηνπο κε ην δηαδίθηπν ππνζηεξίδεη
νκάδα επηζηεκφλσλ φηη κπνξεί λα δηαηξέρνπλ ηνλ θίλδπλν λα εκθαλίζνπλ ζπκπηψκαηα
θαηάζιηςεο, απνκφλσζεο θαη εζηζκνχ ή αδπλακία ζπγθέληξσζεο θαη ζε βάζνο
επεμεξγαζίαο ελφο ζέκαηνο.
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2.5 Δζηζκόο

Σα ηειεπηαία ρξφληα ην δηαδίθηπν έρεη κπεη δπλακηθά ζηελ δσή καο θαη ε ρξήζε ηνπ
απμάλεηαη εθζεηηθά. Ο κηθξφθνζκνο ν νπνίνο δνχκε θαη δξαζηεξηνπνηνχκαζηε έπαπζε λα
είλαη πιένλ ε γεηηνληά καο, ή ε πφιε καο, έρεη κεγαιψζεη ζε ηέηνην βαζκφ πνπ θαη ε άιιε
άθξε ηεο γεο ζα ηνικνχζακε λα πνχκε φηη είλαη ε δηπιαλή καο γεηηνληά ή ην κεζεπφκελν
ηεηξάγσλν.

Ενχκε ζε κηα δηαζπλδεδεκέλε θνηλσλία ε νπνία είλαη γνεηεπηηθή θαη

πνιχπινθε. Σν δηαδίθηπν παξέρεη ηεξάζηηεο δπλαηφηεηεο πνπ δελ ακθηζβεηνχληαη απφ
θαλέλα. Ζ αλάπηπμε κηαο ηερλνινγίαο αθνινπζείηαη

πνιιέο θνξέο θαη απφ

ακθηζβεηήζεηο θαη επηθπιάμεηο, ην ίδην ζπκβαίλεη θαη κε ην δηαδίθηπν, παξάιιεια κε
ηελ δπλακψζεη ηνπ εκθαλίζηεθαλ θαη πξνβιήκαηα φζνλ αθνξά ηελ ρξήζε ηνπ. Λφγσ
ηεο ειθπζηηθφηεηαο ηνπ παξαηεξείηαη πνιιέο θνξέο θαθή ρξήζε ηνπ δηαδηθηχνπ κε
απνηέιεζκα λα εκθαλίδνληαη ζπκπηψκαηα εζηζκνχ.
ηελ βηβιηνγξαθία αλαθέξνληαη ζπλήζσο δχν νξηζκνί γηα ηνλ εζηζκφ:
1) Δζηζκφο σο εμάξηεζε απφ κηα δηαδηθαζία δηα κέζνπ ηεο νπνίαο κηα ζπκπεξηθνξά
κπνξεί λα ιεηηνπξγεί ηαπηφρξνλα γηα λα πξνθαιεί επραξίζηεζε θαη γηα λα αλαθνπθίδεη
κηα εζσηεξηθή δπζθνξία, κε έλαλ ηξφπν πνπ ραξαθηεξίδεηαη επαλαιακβαλφκελε
απνηπρία ειέγρνπ απηήο ηεο ζπκπεξηθνξάο (αληθαλφηεηα) θαη ηελ επηδίσμε ηεο παξά ηηο
ζεκαληηθέο αξλεηηθέο ζπλέπεηεο (απψιεηα ειέγρνπ) [Goodman, 1990].
2) Δζηζκόο είλαη ε εμάξηεζε απφ κηα νπζία (αιθνφι, λαξθσηηθά) αιιά επίζεο θαη
απφ κηα ζπκπεξηθνξά ε απφ κηα θαηάζηαζε (βνπιηκία, ηδφγνο, παζνινγηθά ςψληα,
επαλαιακβαλφκελεο απφπεηξεο απηνθηνλίαο, αλνξεμία, ζεμνπαιηθέο ζπκπεξηθνξέο,
θιεπηνκαλία θ.α) αθφκα απφ κηα ζπλαηζζεκαηηθή ζρέζε, εθφζνλ βηψλνληαη ζπρλά κηα
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νδχλε, κηα ελνρή θαζψο θαη επαλαιακβαλφκελεο απφπεηξεο ειέγρνπ ε δηαθνπήο. [Λεμηθφ
Φπρηαηξηθήο, 2000].
Δπηιέγεηαη ν δεχηεξνο νξηζκφο γηαηί είλαη ζχγρξνλνο θαη αλαζεσξεκέλνο θαη γηαηί
ηπγράλεη επξχηεξεο απνδνρήο απφ ηνπο ςπρηάηξνπο θαη ηνπο ςπρνζεξαπεπηέο.
[Πνιπρξφλεο, personal communication].
Πξηλ αλαιπζεί ν εζηζκφο ζην δηαδίθηπν ίζσο ζα ήηαλ ζθφπηκν λα αλαθέξνπκε απηφ
πνπ είπε ν Levy [1996] φηη ην δηαδίθηπν είλαη έλα εξγαιείν απφ ην νπνίν απνθνκίδνπκε
άκεζα νθέιε θαη δελ είλαη κηα ζπζθεπή πνπ ζα πξέπεη λα επηθξίλεηαη σο εζηζηηθή.
Τπάξρνπλ πνιινί φξνη πνπ ρξεζηκνπνηνχλ νη επηζηήκνλεο γηα πξνζδηνξίζνπλ ηνλ
εζηζκφ φπσο εζηζκέλνο ζην Γηαδίθηπν, [Bai, Lin, & Chen, 2001; Mitchell, 2000; Shapira,
θ,α, 2000 Young, 1998]
εμάξηεζε απφ ην

παζνινγηθή ρξήζε ηνπ Γηαδηθηχνπ, [Davis, 2001] πςειή

Γηαδίθηπν [Davis, Flett, & Besser, 2002]

θαη άιια.

Μεηαμχ ησλ φξσλ απηψλ, ν φξνο “εζηζκφο ζην Γηαδίθηπν” είλαη ν πην δεκνθηιήο. Γελ
κπνξνχκε λα πνχκε φηη ππάξρεη θαζνιηθά απνδεθηφο νξηζκφο γηα ηνλ εζηζκφ ζην
δηαδίθηπν.
Πξψηε θνξά αλαθέξζεθε ην 1995 κε έλα άξζξν ζην ηχπν «The Lure and Addiction
of Life On Line». O‟Neill ν νπνίνο αλαθεξφηαλ ζηνλ εζηζκφ ησλ επαγγεικαηηψλ ηεο
πιεξνθνξηθήο.
Γηαηαξαρή απφ ηελ εμάξηεζε ζην δηαδίθηπν (Internet Addiction Disorder, ΗΑD )
νλφκαζε ν Ivan Goldberg [1996] ηελ λέα λφζν πνπ κπνξεί λα πξνθαιέζεη ε ππεξβνιηθή
ρξήζε ηνπ δηαδηθηχνπ,

ηεο νπνίαο ηα ζπκπηψκαηα ηα παξνκνίαζε κε απηά πνπ

πξνθαινχλ νη εμαξηεζηνγφλεο νπζίεο. Ο Ivan Goldberg θαζεγεηήο ηνπ παλεπηζηεκίνπ
ηεο Columbia ήηαλ νπζηαζηηθά ν πξψηνο πνπ ππνζηήξημε φηη ν εζηζκφο ζην δηαδίθηπν
νδεγεί ζε δπζιεηηνπξγία ηνπ αηφκνπ, πνπ έρεη εζηζηεί ζε απηφ.
Σν 1996 ε Kimberly Young

παξνπζίαζε κηα κειέηε κε ηίηιν «Δζηζκφο ζην

δηαδίθηπν» ζηελ Ακεξηθάληθε Έλσζε Φπρνιφγσλ. Ζ πξψηε πεξίπησζε εμάξηεζεο ζην
δηαδίθηπν είδε ην θσο ηεο δεκνζηφηεηαο ην 1997 ζηηο Ζ.Π.Α.
Έλα άιινο νξηζκφο γηα ηνλ εζηζκφ ζην δηαδίθηπν είλαη ε αδπλακία ειέγρνπ ηνπ ηζηνχ
πνπ

νδεγεί

ζε

ζπλαηζζήκαηα

άγρνπο,

πίεζεο

θαη

δπζιεηηνπξγηθέο

ζπκπεξηθνξέο [ Shapira N., Goldsmith T., Gold m. θ.α, 2003]. Χο εζηζκφο έρεη
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ραξαθηεξηζηεί ε «θαηαλαγθαζηηθή ππέξ-ρξήζε ηνπ δηαδηθηχνπ ηεο νπνίαο ε ζηέξεζε
αθνινπζείηαη απφ επεξέζηζηε ή δπζζπκηθή ζπκπεξηθνξά» [Mitchell, 2000].
Κάπνηνη εξεπλεηέο νξίδνπλ ηνλ εζηζκφ κε βάζε ηνλ ρξφλν πνπ πεξλνχλ νη ρξήζηεο
ζην δηαδίθηπν.
Δζηζκέλνο ζεσξείηαη θάπνηνο ν νπνίνο παξακειεί ζε ζεκαληηθφ βαζκφ άιιεο
δξαζηεξηφηεηεο, νη νπνίεο είλαη πην δσηηθήο ζεκαζίαο γηα ηνλ ίδην (απηνεμππεξέηεζε,
εξγαζία) ή γηα ηα άηνκα ηνπ πεξηβάιινληφο ηνπ (π.ρ. παξακέιεζε ησλ παηδηψλ ηνπ, ησλ
θίισλ ηνπ, ησλ ζπκκαζεηψλ ηνπ).
Ζ Young έδσζε έλα λέν νξηζκφ κεηά απφ κειέηε, γηα ηνλ εζηζκφ, ιέγνληαο φηη ν
εζηζκφο ζην δηαδίθηπν

θαιχπηεη έλα ζχλνιν απφ ζπκπεξηθνξέο. Υαξαθηήξηζε ην

θαηλφκελν απηφ σο πξνβιεκαηηθή ρξήζε ηνπ δηαδηθηχνπ (PIU) [Young 1999-a, Young
1999 –b], θαη φηη κπνξεί λα ηαμηλνκεζεί ζε πέληε θαηεγνξίεο, αλάινγα κε ην είδνο ηεο
δξαζηεξηφηεηαο πνπ έρεη ν ρξήζηεο ζην δηαδίθηπν:
1) Δζηζκφο ζε ζειίδεο ζεμνπαιηθνχ ελδηαθέξνληνο: πλερή ρξήζε ηζηνζειίδσλ νη
νπνίεο πεξηέρνπλ πνξλνγξαθηθφ πιηθφ (cyberporn) θαη δηαδηθηπαθφ ζεμ (cybersex).
2) Δζηζκφο ζηηο δηαδηθηπαθέο ζρέζεηο: Ζ ζπλερήο

ελαζρφιεζε ζε δηαδηθηπαθέο

εηθνληθέο ζρέζεηο (Cyber-relationship).
3) Καζαξνί θαηαλαγθαζκνί: Δκκνλή ζηνλ ειεθηξνληθφ ηδφγν, ζηηο online αγνξέο (net
compulsions).
4) Τπεξβνιηθή αλαδήηεζε πιεξνθνξηψλ: θαηαλαγθαζηηθέο αλαδεηήζεηο ζε βάζεηο
δεδνκέλσλ (compulsive web surfing or database searches)..
5) Δζηζκφο ζηνπο ειεθηξνληθνχο ππνινγηζηέο: Δκκνλή ζηα ειεθηξνληθά δηθηπαθά
παηρλίδηα (computer addiction).
Ο Davis [1999] πξφηεηλε ηνλ φξν πξνβιεκαηηθή ρξήζε ηνπ δηαδηθηύνπ ε νπνία
κπνξεί λα ηαμηλνκεζεί σο ζπγθεθξηκέλε παζνινγηθή ρξήζε (SPIU) ζχκθσλα κε ηελ
νπνία νη ρξήζηεο είλαη εμαξηεκέλνη κε κηα ζπγθεθξηκέλε ιεηηνπξγία ηνπ δηαδηθηχνπ, θαη
ηελ γεληθεπκέλε παζνινγηθή ρξήζε (GPIU) φπνπ ππάξρεη γεληθφηεξε θαηάρξεζε ηνπ
δηαδηθηχνπ.
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Ο εζηζκφο ζην δηαδίθηπν είλαη έλαο ηερλνινγηθφο εζηζκφο φπσο αλαθέξεη ν Βξεηαλφο
ςπρνιφγνο Griffiths [1997] παξφκνηνο κε ηνλ εζηζκφ αλζξψπνπ- κεραλήο έρνληαο κηα
ζρέζε αιιειεπίδξαζεο κεηαμχ ηνπο. Ο νξηζκφο πνπ δίλεη ν Griffiths έρεη ηα έμεο έμη
ραξαθηεξηζηηθά:
1. Πξνβνιή:

φηαλ ε ρξήζε ηνπ δηαδηθηχνπ είλαη ζπλερψο ζηε ζθέςε ελφο

αηφκνπ θαη φηαλ ε ζπγθεθξηκέλε δξαζηεξηφηεηα γίλεηαη πξνηεξαηφηεηα ζηελ
δσή ηνπ.
2. Αλνρή: Όηαλ ε ζπγθεθξηκέλε δξαζηεξηφηεηα απαηηεί ζπλερψο πεξηζζφηεξν
ρξφλν, γηα λα επηηεπρζνχλ νη ζηφρνη.
3. χγθξνπζε: „Όηαλ ππάξρνπλ ζπλερείο ζπγθξνχζεηο κεηαμχ ησλ αηφκσλ πνπ
ζεσξνχληαη εμαξηεκέλνη, κε ηνπο αλζξψπνπο πνπ βξίζθνληαη ζην θνληηλφ
ηνπο πεξηβάιινλ

θαη

ζπγθξνχζεηο κε ηηο άιιεο δξαζηεξηφηεηεο πνπ ζα

έπξεπε λα έρεη ν εμαξηεκέλνο.
4. Σξνπνπνίεζε δηάζεζεο:

Όηαλ ηα άηνκα αληινχλ επραξίζηεζε κε ηελ

ζπκκεηνρή ηνπο ζηελ ζπγθεθξηκέλε δξαζηεξηφηεηα.
5. πκπηψκαηα ζηέξεζεο: χλδξνκν ζηέξεζεο ή θαθή δηάζεζε φηαλ ε
ζπγθεθξηκέλε δξαζηεξηφηεηα πεξηνξίδεηαη ή ζηακαηάεη.
6. Τπνηξνπή: Σα άηνκα έρνπλ ηελ επηζπκία λα επαλέιζνπλ ζηελ πξφηεξε
εζηζηηθή θαηάζηαζε.
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2.6 Δζηζκόο ή αιιηώο πξνβιεκαηηθή ρξήζε
Ο φξνο εζηζκφο δελ είλαη απνδεθηφο απφ φιε ηελ επηζηεκνληθή θνηλφηεηα. Γελ είλαη
φ πιένλ θαηάιιεινο γηα λα πεξηγξάςεη ηελ δξαζηεξηφηεηα ησλ αηφκσλ ζην δηαδίθηπν,
θαη ηνλ ρξφλν πνπ θαηαλαιψλνπλ κέζα ζε απηφ.
χκθσλα κε ηνλ John Grohol [1999] θάζε ρξήζηεο έρεη δηαθνξεηηθέο αλάγθεο πνπ
απνξξένπλ απφ ην είδνο ηεο εξγαζίαο ηνπ, ηεο εθπαίδεπζεο ηνπ, ζπλεπψο ν ρξφλνο
παξακνλήο ηνπ κέζα ζην δηαδίθηπν είλαη αλάινγνο κε απηέο ηηο αλάγθεο. πλεπψο είλαη
δχζθνιν λα κηιήζνπκε γηα ππεξβνιηθή ρξήζε. Δπίζεο ε ελαζρφιεζε κε ην δηαδίθηπν
απνηειεί γηα θάπνηα άηνκα κηα έμνδν δηαθπγήο απφ ηα πξνβιήκαηα πνπ πηζαλφλ λα
αληηκεησπίδνπλ.
Ζ Δξεπλήηξηα Sara Kiesler [1998] ππνζηήξημε φηη είλαη πνιχ δχζθνιν λα ζεσξεζεί
σο εζηζκφο ε ππεξβνιηθή ελαζρφιεζε θάπνησλ αλζξψπσλ κε ην δηαδίθηπν. Θα πξέπεη λα
ζπληξέρνπλ θαη άιινη ιφγνη θαη παξάγνληεο γηα λα ζπκβεί απηφ.
Σν δηαδίθηπν ζήκεξα ζεσξείηαη απαξαίηεην εξγαιείν, θαη έρεη εμέρνπζα ζέζε ζηελ
δσή ησλ αλζξψπσλ, ζχκθσλα κε ηνλ Mitchell [2000], κε απνηέιεζκα λα κελ κπνξνχκε
λα πνχκε αλ θάησ απφ ηνλ εζηζκφ ηνπ δηαδηθηχνπ ππνζάιπεη θάπνηα ςπρηαηξηθή
αζζέλεηα. Ζ ζπκπεξηθνξά ησλ αηφκσλ πνπ αληηκεησπίδνπλ θάπνην πξφβιεκα ζρεηηθά
κε ηελ ππεξβνιηθή ρξήζε ηνπ δηαδηθηχνπ, είλαη δηαθνξεηηθή ζε φινπο. Άξα δελ είλαη
απφιπηα μεθαζαξηζκέλν αλ ην πξφβιεκα δεκηνπξγείηαη κέζα ζην δηαδίθηπν ή έμσ απφ
απηφ. Αξθεηνί απφ ηνπο αλζξψπνπο πνπ ζεσξνχληαη εζηζκέλνη ζην δηαδίθηπν έρνπλ έλα
είδνο άιινπ εζηζκνχ [Mitchell 2000].
Πξνβιήκαηα πνπ άπηνληαη ηεο ςπρνινγίαο φπσο θαηάζιηςε, αγνξαθνβία, δηάζπαζε
πξνζνρήο, είλαη θάπνηα απφ ηα νπνία πάζρνπλ ηα άηνκα κε εζηζκφ ζην δηαδίθηπν,
ζχκθσλα κε ηελ Maressa Hecht Orzack, ςπρνιφγν ζην

Harvard.

Ο εζηζκφο ζην

δηαδίθηπν κπνξεί λα επηβαξχλεη ηελ θαηάζηαζε ησλ αηφκσλ πνπ αληηκεησπίδνπλ
παξφκνηα πξνβιήκαηα.
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2.6.1 Σύπνη εζηζκνύ ζην δηαδίθηπν
Γεληθφηεξα νη ηχπνη εζηζκνχ φπσο παξαηίζεληαη ζηελ βηβιηνγξαθία είλαη:

1. Compulsive Surfing
Ζ ζπλερή πινήγεζε ζην δηαδίθηπν, ε αλαδήηεζε πιεξνθνξίαο ρσξίο ζπγθεθξηκέλν
ζθνπφ θαη ρξήζε.

2. Online Software downloading
Πξφθεηηαη γηα εζηζκφ πνπ έρεη άκεζε ζρέζε κε ηελ ζπλερή ιήςε πξνγξακκάησλ,
παηρληδηψλ, ηαηληψλ, κνπζηθψλ αξρείσλ ρσξίο λα ζεσξνχληαη απαξαίηεηα ή λα
εμππεξεηνχλ θάπνην ζθνπφ.

3. Online Auction Addiction
Δίλαη ν εζηζκφο ζε δεκνπξαζίεο είηε είλαη πξαγκαηηθέο είηε πιαζκαηηθέο ρσξίο θάζε
θνξά λα πξαγκαηνπνηνχληαη αγνξέο.

4. Cyber stalking
Δίλαη ρξήζηεο ν νπνίνο είλαη κέινο δηαδηθηπαθψλ θνηλνηήησλ δηαθφξσλ εηδψλ (π.ρ.
forum, chatroom, blog, Facebook, MSN θηι.) θαη θξπκκέλνο πίζσ απφ ηελ αλσλπκία ηνπ
κέζνπ, ειέγρεη

ηηο θηλήζεηο ησλ άιισλ ρξεζηψλ ζην δηαδίθηπν (π.ρ. αλ θαη πφηε

βξίζθνληαη online θάπνπ, πνηεο ζειίδεο επηζθέπηνληαη θηι).
Κχξην ραξαθηεξηζηηθφ ηνπ stalker πάλησο είλαη ε ςπρνινγηθή βία/ηξνκνθξαηία πνπ
αζθεί ζηνπο άιινπο ρξήζηεο.

5. .Cyber-relation
ειίδεο θνηλσληθήο δηθηχσζεο πνπ παξέρνπλ ηε δπλαηφηεηα άκεζεο νπηηθήο
επηθνηλσλίαο κε άγλσζηνπο «θίινπο»,

κε ζθνπφ ηελ ζχλαςε «εξσηηθψλ ζρέζεσλ»

κεηαμχ ησλ ρξεζηψλ.

6. Cyberporn Addiction
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Γηαθίλεζε θάζε είδνπο πνξλνγξαθηθνχ πιηθνχ κέζσ ηνπ δηαδηθηχνπ. Απνηειεί ίζσο
κηα απφ ηηο κεγαιχηεξεο απεηιέο ηνπ δηαδηθηχνπ.

7. Online game -Online gambling
Δίλαη ν εζηζκφο ζηα δηαδηθηπαθά παηρλίδηα κε ζπκπαίθηεο άιινπο ρξήζηεο ή θάπνηεο
θνξέο ηνλ ππνινγηζηή. Ο ειεθηξνληθφο ηδφγνο, ηα ηπρεξά παηρλίδηα, ηα on line θαδίλν
έρνπλ εθαηνληάδεο παίθηεο θαζεκεξηλά.

8. Obsessive Role Play Gaming
Δίλαη ν εζηζκφο ζηα γλσζηά MMORPG παηρλίδηα ξφισλ πνπ παίδνπλ εθαηνκκχξηα
ρξήζηεο ζε φινλ ηνλ θφζκν αλεμαξηήησο ειηθίαο θαη θχινπ, πηνζεηψληαο εηθνληθέο
ηαπηφηεηεο κέζα ζε δπλεηηθέο θνηλφηεηεο.

9. Chat Room Addiction
Δίλαη ην γλσζηφ “chat” ε επηθνηλσλία θπξίσο λεαξψλ αηφκσλ κε άιινπο ρξήζηεο
«θίινπο» κέζα ζε ζειίδεο θνηλσληθήο δηθηχσζεο, κε ηελ ρξήζε πιεθηξνινγίνπ αιιά θαη
κε ηελ ρξήζε θάκεξαο θάπνηεο θνξέο. Πνιχσξεο ζπλνκηιίεο κεηαμχ αγλψζησλ πνιιέο
θνξέο, κε ζθνπφ ην θιεξη, ηελ αληαιιαγή απφςεσλ, ηνλ ζρνιηαζκφ γεγνλφησλ.
Δκπεηξηθή έξεπλα πνπ έρεη δηεμαρζεί (εκπεηξηθή ζεσξείηαη κηα κειέηε φηαλ έρνπκε
αλζξψπηλε ζπκκεηνρή θαη έλα πνζνηηθφ κέζν κέηξεζεο) απφ ην 1996- 2006

ζε

αλαδεηήζεηο ησλ αθαδεκατθψλ βάζεσλ δεδνκέλσλ ηεο Google θαη ηεο Yahoo γηα ηνλ
εζηζκφ ζην Γηαδίθηπν ρξεζηκνπνηψληαο ιέμεηο-θιεηδηά φπσο εζηζκφο ζην
πξνβιεκαηηθή ρξήζε ηνπ Γηαδηθηχνπ, θαη

εζηζκφ ζηνπο

Internet,

ππνινγηζηέο, έδσζε ζαλ

απνηειέζκαηα 120 άξζξα ηα νπνία θαιχπηνπλ ηελ ζπγθεθξηκέλε πεξίνδν. ε 61
βξέζεθαλ λα έρεη ρξεζηκνπνηεζεί ε εκπεηξηθή έξεπλα, 22 απνθιεηζηήθαλ

γηαηί

επηθεληξψλνληαη ζην θνηλσληθφ θαη νηθνλνκηθφ θφζηνο ηνπ δηαδηθηχνπ, ζεξαπείεο
πξνβιεκάησλ θαη θαηαγγειίεο.
Σέινο 39 είλαη πιένλ δηαζέζηκα ζε www. netaddict.org/IA39.xls [nternet Addiction:
Metasynthesis of 1996–2006 Quantitative Research].
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Οη Shaw θαη Gant [2002] θαη Sanders et al. [2000] αληίζεηα, απέδεημαλ ζηελ εξεπλά
ηνπο φηη ε ρξήζε ηνπ δηαδηθηχνπ αθφκα θαη φηαλ είλαη ππεξβνιηθή, έρεη ζεηηθή επίδξαζε
πνιιέο θνξέο ζε άηνκα κεγάιεο ειηθίαο θαη ζε νξηζκέλεο πεξηπηψζεηο ζε κνλαρηθά
άηνκα. Σα ζηνηρεία ηεο εξεπλάο ηνπο δείρλνπλ φηη ε ζρέζε κεηαμχ εζηζκνχ θαη
ςπρνινγηθήο επεμίαο αιιάδεη ζηε δηάξθεηα ηεο δσήο ηνπ αηφκνπ ζηαδηαθά. Οη εξεπλεηέο
[Chen θαη Persson 2002, White θ.α. 1999, Wright 2000] βξήθαλ φηη ε ρξήζε ηνπ
Γηαδηθηχνπ κπνξεί λα απμήζεη ηελ ςπρηθή επεμία ζηνπο ελήιηθεο κεγαιχηεξεο ειηθίαο.
Γηα παξάδεηγκα, ε Chen θαη Persson [2002] κε δείγκα 218 ελήιηθεο κεγαιχηεξεο ειηθίαο
απέδεημαλ φηη νη άλζξσπνη απηνί ηείλνπλ λα είλαη ιηγφηεξν κφλνη φηαλ ρξεζηκνπνηνχλ ην
δηαδίθηπν.
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2.7 Αίηηα ηνπ εζηζκνύ.
Έρνπλ γίλεη πνιιέο πξνζπάζεηεο λα εληνπηζηνχλ ηα πηζαλά αίηηα πνπ πξνθαινχλ
εζηζκφ. Οη ςπρίαηξνη ζπλερίδνπλ λα δηαθσλνχλ γηα ην αλ απηή ε ζπκπεξηθνξά κπνξεί λα
ραξαθηεξηζηεί «εζηζκφο», κε ηελ πιεηνςεθία ησλ επηζηεκφλσλ λα ηελ απνθαινχλ
«θαηαλαγθαζηηθή ζπκπεξηθνξά». Όινη ζπκθσλνχλ φηη ε πξνβιεκαηηθή ρξήζε ηνπ
δηαδηθηχνπ είλαη έλαο ζπγθεξαζκφο πνιιψλ πξνβιεκαηηθψλ ζηάζεσλ θαη ζπκπεξηθνξψλ.
ηελ πξνζπάζεηά καο λα εληνπίζνπκε ηα αίηηα πνπ πξνθαινχλ εζηζκφ θάλνπκε δηθέο καο
αλαγσγέο θαη θαηάηκεζε ησλ ιφγσλ πνπ πηζαλνινγνχκε φηη πξνθαινχλ απηήλ ηελ
πξνβιεκαηηθή ζπκπεξηθνξά.
ηελ πξνζπάζεηα πξνζδηνξηζκνχ ηεο αηηηνινγίαο ηνπ θαηλνκέλνπ, ν Βeard [2005]
πξνηείλεη έλα κνληέιν γηα ηελ πξνβιεκαηηθή ρξήζε ηνπ Γηαδηθηχνπ, ην νπνίν
πεξηιακβάλεη βηνρεκηθνχο, γελεηηθνχο, ςπρνινγηθνχο, νηθνγελεηαθνχο, πεξηβαιινληηθνχο
θαη πνιηηηζηηθνχο δπλακηθνχο παξάγνληεο. Απφ βηνινγηθήο άπνςεο, ζεσξείηαη φηη
ελδέρεηαη λα ππάξρεη έλαο ζπλδπαζκφο γνληδίσλ πνπ κπνξεί λα νδεγήζεη ζηελ αλάπηπμε
ζπκπεξηθνξψλ εζηζκνχ. Ζ ςπρνινγηθή αληηκεηψπηζε ηνλίδεη ηε ρξήζε θιαζηθήο
εμαξηεκέλεο κάζεζεο γηα ηελ έλαξμε, δηαηήξεζε ή ηξνπνπνίεζε κηαο ζπκπεξηθνξάο
εζηζκνχ. Ζ θνηλσληθή πξνζέγγηζε αλαγλσξίδεη νηθνγελεηαθνχο, θνηλσληθνχο ή
πνιηηηζηηθνχο δπλακηθνχο παξάγνληεο πνπ κπνξεί λα εληζρχζνπλ ηε ρξήζε ηνπ
Γηαδηθηχνπ.
χκθσλα κε ηηο έξεπλεο ην κεγαιχηεξν πνζνζηφ ησλ εμαξηεκέλσλ ρξεζηψλ είλαη ηα
άηνκα λεαξήο ειηθίαο, θαη θπξίσο ηα αγφξηα. [Busch, 1995]. Απηφ πηζαλφλ λα νθείιεηαη
ζην γεγνλφο φηη νη ζπγθεθξηκέλεο νκάδεο πιεζπζκνχ είλαη πην θνληά ζηελ ηερλνινγηθή
αλάπηπμε.
Γιαηί ηα νεαρά παιδιά κάθονηαι ηόζες πολλές ώρες μπροζηά ζηον
σπολογιζηή;

Οη ίδηνη νη λένη απαληνχλ:
… εθεί είκαη, ηνπιάρηζηνλ, θάπνηνο!
… εθεί κπνξψ λα δίλσ εγψ νδεγίεο!
… εθεί κνπ δίλνπλ ιίγν πξνζνρή!
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… εθεί ππάξρεη πάληα θάπνηνο λα κ' αθνχζεη!
… εθεί κπνξψ λα ειέγρσ ηα πάληα!
… εθεί βηψλσ θάηη, δε βαξηέκαη φιν ην απφγεπκα!
… εθεί κπνξψ λα μεράζσ ηα πάληα!
… εθεί βγάδσ φιν ην ζπκφ κνπ!

2.7.1 Βηνινγηθά αίηηα
Πξνζπαζψληαο λα εμεγήζνπκε ζπκπεξηθνξέο εζηζκνχ πνιινί επηζηήκνλεο εζηηάδνπλ
ζε βηνινγηθνχο θαη θιεξνλνκηθνχο παξάγνληεο. Σν πιεφλαζκά ή ε έιιεηςε θάπνησλ
νπζηψλ κπνξεί λα ζεσξεζνχλ ππεχζπλεο.

Οη νπζίεο απηέο δηεγείξνπλ ην λεπξηθφ

ζχζηεκα. Ο εζηζκφο ζην δηαδίθηπν κνηάδεη κε ηνλ εζηζκφ ζηνλ ηδφγν θαη ζηα ηπρεξά
παηρλίδηα, εμάιινπ ηα πξψηα δηαγλσζηηθά θξηηήξηα κέηξεζεο ηνπ εζηζκνχ ζην δηαδίθηπν
ζηεξίρηεθαλ ζηα δηαγλσζηηθά θξηηήξηα ησλ ηπρεξψλ παηρληδηψλ. ε θιεξνλνκηθνχο
παξάγνληεο εληνπίδεηαη ε ξίδα ηεο εμάξηεζεο απφ ηα ηπρεξά παηρλίδηα, ππνζηεξίδεη
απζηξαιηαλή κειέηε πνπ έγηλε ζε δίδπκα, είπε ζην

Ρφηηεξ ε Γνπέληη ινχηζθε

θαζεγήηξηα ηνπ παλεπηζηεκίνπ ηνπ Μηζνχξη. Πηζαλφλ απηφ λα ηζρχζεη θαη γηα ηνλ
εζηζκφ ζην δηαδίθηπν δεδνκέλνπ φηη πνιιέο εθαξκνγέο ζην δηαδίθηπν είλαη
δηαζθεδαζηηθέο θαη δηεγεξηηθέο [Ferris 1997].
2.7.2 Φπρνινγηθά αίηηα
Οη Chack θαη Leung [2004] παξνπζηάδνπλ δπν ιφγνπο γηα ηνλ εζηζκφ: ηελ
ληξνπαιφηεηα ή ηνλ θφβν λα επηθνηλσλνχλ κε άιινπο αλζξψπνπο. Δίλαη άηνκα πνπ δελ
κπνξνχλ λα ηθαλνπνηνχλ θνηλσληθέο θαη ζπλαηζζεκαηηθέο αλάγθεο θαη δελ κπνξνχλ λα
ειέγμνπλ ηε ρξήζε. Άιια αίηηα εζηζκνχ είλαη ε κνλαμηά, άγρνο, θαηάζιηςε θαη ε ρακειή
απηνεθηίκεζε. Οη Davis, Flett θαη Besser [2002] ζεκείσζαλ σζηφζν φηη ε
αλαβιεηηθφηεηα θαη ε ζπλαηζζεκαηηθή απφξξηςε κπνξεί λα ζεσξεζνχλ αίηηα ηνπ
εζηζκνχ.
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Δίλαη κάιηζηα ραξαθηεξηζηηθφ φηη ζηα παηδηά ηα νπνία αληηκεησπίδνπλ πξφβιεκα κε
ηελ ρξήζε ηνπ δηαδηθηχνπ

εκθαλίδεηαη πςειή ζπλλνζεξφηεηα κε άιια πξνβιήκαηα,

φπσο νη δηαηαξαρέο ειέγρνπ ησλ παξνξκήζεσλ, ην ζχλδξνκν ππεξθηλεηηθφηεηαο θαη
ειιεηκκαηηθήο πξνζνρήο, ε θαηάρξεζε θαπλνχ, αιθνφι θαη άιισλ νπζηψλ. Μεγάιεο
εληάζεηο, έιιεηςε δπλαηφηεηαο αληηκεηψπηζεο ηνπ ζηξεο, απνζάξξπλζε είλαη θάπνηνη
πηζαλνί ιφγνη παζνινγηθήο ρξήζεο ηνπ δηαδηθηχνπ.
2.7.3 Κνηλσληθά αίηηα
Οη εζηζκνί είλαη πνιιέο θνξέο αλάινγνη κε ηελ ειηθία, ην θχιν, ηελ ρψξα θαη ηελ
θνηλσληθή, νηθνλνκηθή θαη νηθνγελεηαθή θαηάζηαζε. ε κηα επνρή πνπ ε δσή ησλ
αλζξψπσλ αδεηάδεη απφ λφεκα ε εμάξηεζε απφ ηελ εηθνληθή πξαγκαηηθφηεηα ζα
κπνξνχζε λα ραξαθηεξηζηεί, φπσο θαη ε ηνμηθνκαλία, σο «πξνζζεηηθφ αλαπιήξσκα ηνπ
λνήκαηνο» φπσο επηζεκαίλεη ν θ. Πνιπρξφλεο παηδνςπρίαηξνο. Ζ πξνβιεκαηηθή ρξήζε
ηνπ δηαδηθηχνπ γίλεηαη θπξίσο ζχκθσλα κε ηηο έξεπλεο απφ άηνκα λεαξήο ειηθίαο θαη
αγφξηα, ρσξίο απηφ βέβαηα λα ζεκαίλεη φηη είλαη απφιπηα αθξηβέο. Ζ απνζηαζεξνπνίεζε
ηεο ππάξρνπζαο νηθνγελεηαθήο θαηάζηαζεο απνηειεί πνιιέο θνξέο αηηία αλάπηπμεο
ελφο εζηζκνχ, ζηα λεαξά θπξίσο άηνκα, ηα νπνία πξνζπαζνχλ λα δξαπεηεχζνπλ απφ ηελ
πξαγκαηηθφηεηα, θαζψο θαη ε αλεπαξθήο ζρέζε γνλέσλ- παηδηνχ. Σα πξνβιήκαηα ζην
ζρνιείν (ππεξθφξησζε, ππεξβνιηθέο απαηηήζεηο, θφβνο απνηπρίαο), πξνβιήκαηα κε
θίινπο, αδηαθνξία ζηηο δηαπξνζσπηθέο ζρέζεηο είλαη θάπνηεο πηζαλέο αηηίεο εκθάληζεο
ηνπ εζηζκνχ.
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2.8 πκπηώκαηα θαη ζπλέπεηεο εζηζκνύ
Ο εζηζκφο ζην Γηαδίθηπν δελ αλαγλσξίδεηαη σο επίζεκε ςπρηθή δηαηαξαρή πγείαο.
Χζηφζν, νη επαγγεικαηίεο ςπρηθήο πγείαο έρνπλ γξάςεη γηα ην ζέκα ζπκπηψκαηα ή
ζπκπεξηθνξέο πνπ, φηαλ ππάξρνπλ ζε

επαξθή αξηζκφ, κπνξεί λα ππνδεηθλχνπλ

πξνβιεκαηηθή ρξήζε. Τπάξρνπλ αξθεηέο πξνεηδνπνηεηηθέο ελδείμεηο πνπ θαηαδεηθλχνπλ
πξνβιεκαηηθή ρξήζε ηνπ δηαδηθηχνπ, ζσκαηηθά, ςπρνινγηθά θαη αθαδεκατθά.
O James Fearing [2003] ηαηξφο

ηνπ Δζληθνχ πκβνπιεπηηθνχ Κέληξνπ ζηε

Μηλεάπνιε, ππνζηήξημε φηη δέθα είλαη ηα βαζηθά ζπκπηψκαηα ηνπ εζηζκνχ ζην
Γηαδίθηπν:
1. Καλέλαο πεξηνξηζκφο (Υξφλνπ). Υάλεηαη ν έιεγρνο ζηελ πξνζπάζεηα λα
πεξηνξηζηεί ν ρξφλνο πνπ αθηεξψλεηαη ζην δηαδίθηπν.
2. Αλεληηκφηεηα. Τπάξρεη αλεληηκφηεηα ζε ζρέζε κε ηελ έθηαζε ηνπ ρξφλνπ
θαη πξνζπάζεηα θάιπςεο ησλ δξαζηεξηνηήησλ πνπ έρνπλ ζην δηαδίθηπν.
3. Δπηβιαβείο ζπλέπεηεο. Απνηέιεζκα ηνπ ρξφλνπ πνπ μνδεχεηαη ζην δηαδίθηπν
είλαη νη θίινη ή νηθνγέλεηα ηνπ ρξήζηε λα βηψλνπλ αξλεηηθέο ζπλέπεηεο.
4. Καηά ηελ ρξήζε ηνπ ππνινγηζηή παξαηεξείηαη αλάξκνζηε ζπκπεξηθνξά θαη
ζπκβηβαζκνί ζηα ήζε θαη ζηηο αμίεο κε ην πξφζρεκα φηη παξακέλνπλ
αλψλπκνη.
5. Άξλεζε ηνπ πξνβιήκαηνο θαη αηηηνιφγεζε. Τπεξάζπηζε ηνπ δηθαηψκαηνο ηνπ
ρξήζηε λα ρξεζηκνπνηεί ηνλ ππνινγηζηή γηα φζν ρξφλν απηφο επηζπκεί
αδηαθνξψληαο γηα ηηο ζπλέπεηεο ζηελ δσή ησλ νηθείσλ ηνπ. Καζψο θαη κηα
ππεξ- αλαπηπγκέλε αίζζεζε ηεο ζπνπδαηφηεηαο ηνπ ππνινγηζηή ζηνλ ρξήζηε,
θαζηζηψληαο ην απαξαίηεην γηα ηελ δσή ηνπ.
6. Δπθνξία. πλαηζζήκαηα ελνρήο ή επθνξίαο πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηνλ ρξφλν
παξακνλήο ζην δηαδίθηπν ή απφ αλάξκνζηε ζπκπεξηθνξά κέζα ζε απηφ.
7. Άγρνο. Έληνλα ζπλαηζζήκαηα άγρνπο, αλεζπρίαο ή θαη θαηάζιηςεο φηαλ
πεξηνξίδεηαη ν ρξφλνο παξακνλήο ζην δίθηπν.
8. Έκκνλε ηδέα. Αλεζπρία κε ηνλ ππνινγηζηή θαη κε ηηο ζρεηηθέο
δξαζηεξηφηεηεο φηαλ δελ ρξεζηκνπνηείηαη.
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9. Κξεζθχγεην. Υξεζηκνπνηείηαη ν ππνινγηζηήο θαη ζεσξείηαη κέζν δηαθπγήο
φηαλ ππάξρνπλ πξνβιήκαηα ή ν ρξήζηεο αηζζάλεηαη αλήζπρνο.
10. Μεγάιεο δαπάλεο. Μεγάιεο νηθνλνκηθέο δαπάλεο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα
ηελ αγνξά πιηθνχ

ππνινγηζηψλ ή ρξήκαηα πνπ μνδεπηήθαλ κέζα ζην

δηαδίθηπν κε απνηέιεζκα ην άηνκν λα αληηκεησπίδεη νηθνλνκηθά πξνβιήκαηα.
2.8.1 σκαηηθά ζπκπηώκαηα θαη ζπλέπεηεο
ηα ζσκαηηθά πεξηιακβάλνληαη:


Γηαηξνθηθέο δηαηαξαρέο, ν ρξεζηήο αιιάδεη ηηο ζπλήζεηεο ηνπ θαγεηνχ θαη
θάπνηεο θνξέο «μερλάεη» ή παξαθάκπηεη γεχκαηα.



Γηαηαξαρέο θαη αιιαγή ησλ ζπλεζεηψλ χπλνπ, ιφγσ ηνπ φηη ην άηνκν πεξλάεη
πνιιέο ψξεο ζηνλ ππνινγηζηή κε απνηέιεζκα λα παξακειεί ηνλ χπλν ηνπ γηα λα
παξαηείλεη ηελ απεπζείαο ζχλδεζε ηνπ.



Μπνζθειεηηθέο παζήζεηο (π.ρ. ζθνιίσζε), ζπρλνί ηξαπκαηηζκνί ζηα ρέξηα, μεξά
κάηηα-κπσπία, εκηθξαλίεο.



Μεησκέλε αζιεηηθή δξαζηεξηφηεηα, αθνχ ην

άηνκν βξίζθεηαη πνιιέο ψξεο

κπξνζηά ζηελ νζφλε.


Παξακέιεζε πξνζσπηθήο πγηεηλήο. [Young, Kimberly S. 2001].

2.8.2 Φπρνινγηθά ζπκπηώκαηα θαη ζπλέπεηεο
Σα ςπρνινγηθά ζπκπηψκαηα πνιιέο θνξέο δελ είλαη άκεζα αλαγλσξίζηκα, αθνχ
ζχκθσλα κε θάπνηνπο εξεπλεηέο θάπνηα απφ απηά ππνζάιπνπλ ζηνλ ρξήζηε θαη γίλνληαη
εκθαλή κεηά ηελ ππεξβνιηθή ρξήζε ηνπ δηαδηθηχνπ. Ο ρξήζηεο εκθαλίδεη ζεκάδηα
απνκφλσζεο ή απνμέλσζεο απφ ην πεξηβάιινλ ηνπ. Γελ έρεη ελεξγή ζπκκεηνρή ζε
άιιεο δξαζηεξηφηεηεο πέξαλ ηνπ δηαδηθηχνπ. Καθή δηάζεζε, επηζεηηθφηεηα είλαη ηα
ραξαθηεξηζηηθά ζηνηρεία φηαλ δελ βξίζθεηαη ζε απεπζείαο ζχλδεζε. Σν αίζζεκα ηεο
θαηάζιηςεο αλεζπρίαο, εληείλεηαη φηαλ ε ζχλδεζε ζην δηαδίθηπν δελ είλαη εθηθηή. Ο
ρξήζηεο ληψζεη φηη ην δηαδίθηπν είλαη ν κφλνο θίινο θαη ληψζεη θαιά θαη άλεηα φηαλ
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βξίζθεηαη ζπλδεδεκέλνο κε απηφ. Όια απηά ζα κπνξνχζακε λα ηα θαηεγνξηνπνηήζνπκε
σο εμήο:
Δλαζρφιεζε κε ην Γηαδίθηπν: Ο Υξήζηεο ζθέθηεηαη ζπρλά γηα ην Γηαδίθηπν.
Απψιεηα ειέγρνπ: Ο Δζηζκέλνο ρξήζηεο αηζζάλεηαη αλίθαλνο ή απξφζπκνο λα
ζεθσζεί απφ ηνλ ππνινγηζηή.

Κάζεηαη λα ειέγμεη ηα e-mail ή λα αλαδεηήζεη έλα

θνκκάηη ησλ πιεξνθνξηψλ, θαη θαηαιήγεη λα κέλεη ζε απεπζείαο ζχλδεζε κε ηηο ψξεο.
Αλεμήγεηε ζιίςε ή θαηήθεηα φηαλ δελ online: Ζ εμάξηεζε απφ νπνηαδήπνηε νπζία,
ζηελ πξνθεηκέλε πεξίπησζε ην δηαδίθηπν

πξνθαιεί ζπρλά αιιαγή ηεο δηάζεζεο,

ππάξρνπλ ινηπφλ παξελέξγεηεο φηαλ ν εζηζκέλνο ρξήζηεο είλαη ρσξηζηά απφ ηελ νπζία
(ην δηαδίθηπν).
Υξήζε ηνπ Γηαδηθηχνπ σο αληηθαηαζιηπηηθφ: Έλα θνηλφ ζχκπησκα πνιιψλ
εμαξηεκέλσλ ζην δηαδίθηπν είλαη φηη ην δηαδίθηπν δξα σο αληηθαηαζιηπηηθφ.
Αλεληηκφηεηα ζε ζρέζε κε ηε ρξήζε ηνπ Γηαδηθηχνπ: Οη εμαξηεκέλνη ελδέρεηαη λα
θαηαιήμνπλ λα ιέλε ςέκαηα ζηνπο εξγνδφηεο ή ηα κέιε ηεο νηθνγέλεηαο ζρεηηθά κε ην
πνζφ ηνπ ρξφλνπ πνπ μνδεχνπλ ζε απεπζείαο ζχλδεζε, ή λα βξνπλ άιινπο ηξφπνπο γηα
λα απνθξχςνπλ ην βάζνο ηεο εκπινθήο ηνπο κε ην δηαδίθηπν.
Απψιεηα νξίσλ ή αλαζηνιέο:

Οη εζηζκέλνη ρξήζηεο έρνπλ πνιιέο θνξέο

θαληαζηψζεηο θαη φλεηξα ζρεηηθά κε ην δηαδίθηπν. Πνιχ ζπρλά νη ρξήζηεο ράλνπλ ηνλ
έιεγρν θαη απηφ ζπκβαίλεη θπξίσο φηαλ εζηζκέλνη ρξήζηεο ζπκκεηέρνπλ ζε ηπρεξά
παηρλίδηα. Ζ απεπζείαο ζχλδεζε ζε πεξηνρέο παηρληδηνχ κπνξεί λα ηνπο πξνθαιέζεη λα
μνδέςνπλ

πεξηζζφηεξα ρξήκαηα απφ απηά πνπ ζα μφδεπαλ

ζε έλα

θαδίλν ηεο

πξαγκαηηθήο δσήο, επεηδή νη ρξήζηεο δελ κπνξνχλ λα δνπλ πξαγκαηηθά ηα ρξήκαηα, κε
απνηέιεζκα λα πηζηεχνπλ φηη είλαη εηθνληθά. ηα Chat rooms κπνξεί λα παξαθηλεζνχλ νη
ρξήζηεο λα απνθαιχςνπλ κπζηηθά πνπ δελ ήζειαλ λα απνθαιχςνπλ ζε ηειεθσληθέο
ζπλνκηιίεο ή ζε κηα πξφζσπν κε πξφζσπν ζπλάληεζε. Δπίζεο, νη εμαξηεκέλνη ρξήζηεο
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είλαη πνιχ πην πηζαλφ λα δηαπξάμνπλ εγθιήκαηα, (π.ρ., "hacking") απφ ηνπο κε
εμαξηεκέλνπο.
Απψιεηα κηαο ζεκαληηθήο ζρέζεο ιφγσ ηεο ρξήζεο ηνπ δηαδηθηχνπ:

Όηαλ νη

ρξήζηεο μνδεχνπλ πάξα πνιχ ρξφλν ζην Γηαδίθηπν, ζπρλά παξακεινχλ ηηο πξνζσπηθέο
ηνπο ζρέζεηο, κε απνηέιεζκα λα νδεγνχληαη πνιιέο θνξέο ζε δηαθνπή ησλ ζρέζεσλ ηνπο.
2.8.3 Αθαδεκατθά επαγγεικαηηθά ζπκπηώκαηα θαη ζπλέπεηεο
Ζ Young κεηά απφ έξεπλεο θαηέιεμε ζην ζπκπέξαζκα φηη πνιιέο είλαη νη ζπλέπεηεο
ζηελ νηθνλνκηθή, θνηλσληθή, αθαδεκατθή θαη επαγγεικαηηθή δσή. Γηαπηζηψζεθε φηη νη
καζεηέο θαη νη θνηηεηέο έρνπλ αξθεηά πξνβιήκαηα ιφγσ ηεο ππεξβνιηθήο ρξήζεο ηνπ
δηαδηθηχνπ

Young [2003]. Ζ έιιεηςε χπλνπ έρεη ζαλ απνηέιεζκα λα θνπξάδνληαη

ππεξβνιηθά, λα έρνπλ κεησκέλε απφδνζε ζην ζρνιείν ή ζην παλεπηζηήκην, ρακεινχο
βαζκνχο, ράλνπλ καζήκαηα θαη δελ κπνξνχλ λα ζπκκεηέρνπλ ζε εξγαζίεο, λεπξηθφηεηα,
απφζπξζε απφ ηηο θνηλσληθέο δξαζηεξηφηεηεο.
ηελ επαγγεικαηηθή δσή ηα πξνβιήκαηα είλαη αλάινγα. Ζ πξνβιεκαηηθή ρξήζε ηνπ
δηαδηθηχνπ κπνξεί λα νδεγήζεη αθφκα θαη ζε θαηαζηξνθή ηεο επαγγεικαηηθή δσήο.
Δξγαζίεο παξακεινχληαη, πξνζεζκίεο ράλνληαη κε απνηέιεζκα ν εξγαδφκελνο λα έξρεηαη
ζε ζχγθξνπζε κε ηνπο ππφινηπνπο εξγαδφκελνπο ή πξντζηακέλνπο. Ο ρξήζηεο δελ
αληηιακβάλεηαη ην κέγεζνο ηνπ πξνβιήκαηνο αιιά αθφκε θαη φηαλ ην ζπλεηδεηνπνηεί
γίλεηαη πξνζπάζεηα κείσζεο ηνπ ρξφλνπ ρξήζεο ηνπ δηαδηθηχνπ αλεπηηπρψο. Απηφ νδεγεί
ηνλ εξγαδφκελν ζε απψιεηα ρξεκάησλ, ή θαη ηεο απαζρφιεζεο ηνπ.
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2.9 Η Έξεπλα ηεο Young
Ζ πξψηε νπζηαζηηθά έξεπλα πνπ έγηλε γηα ηνλ εζηζκφ ζην δηαδίθηπν
πξαγκαηνπνηήζεθε απφ ηελ Kimberly S. Young θαζεγήηξηα ηνπ παλεπηζηεκίνπ ηνπ
Pittsburgh κε ηνλ ηίηιν “INTERNET ADDICTION: THE EMERGENCE OF A NEW
CLINICAL DISORDER” θαη παξνπζηάζηεθε ζηελ Ακεξηθαληθή Φπρνινγηθή Έλσζε ζην
Σνξφλην ηνπ Καλαδά ζηηο 15 Απγνχζηνπ 1996.
Ο ζθνπφο απηήο ηεο

κειέηεο ήηαλ λα δηεξεπλήζεη εάλ ε ρξήζε δηαδηθηχνπ ζα

κπνξνχζε λα ζεσξεζεί εζηζηηθή θαη λα πξνζδηνξίζεη ηελ έθηαζε θαη ηα πξνβιήκαηα πνπ
δεκηνπξγνχληαη απφ ηέηνηα θαθή ρξήζε.
Απηή ε κειέηε αλέπηπμε έλα ζπλνπηηθφ εξσηεκαηνιφγην νθηψ-ζηνηρείσλ φπνπ
νλνκάζηεθε δηαγλσζηηθφ εξσηεκαηνιφγην (DQ) θαη ην φπνην ηξνπνπνίεζε ηα θξηηήξηα
γηα ην παζνινγηθφ παηρλίδη έηζη ψζηε λα κπνξεί λα δηαγλσζηεί ν εζηζκφο ζην δηαδίθηπν.
Σα εξσηήκαηά πνπ ηέζεθαλ είλαη ηα παξαθάησ
1. Αηζζάλεζαη απνξξνθεκέλνο ζην δηαδίθηπν (ζθέςνπ κηα πξνεγνπκέλε ή κηα
κειινληηθή πεξίνδν ζχλδεζεο ζην δηαδίθηπν);
2. Αηζζάλεζαη ηελ αλάγθε λα ρξεζηκνπνηείο ην δηαδίθηπν γηα, δηαξθψο
απμαλφκελα, ρξνληθά δηαζηήκαηα γηα λα επηηχρεηο ηελ ηθαλνπνίεζή ζνπ;
3. Έθαλεο, επαλεηιεκκέλα, πξνζπάζεηεο, πνπ δελ ήηαλ επηηπρεκέλεο, γηα λα
ειέγμεηο ή λα πεξηνξίζεηο ή λα ζηακαηήζεηο νινθιεξσηηθά ηε ρξήζε ηνπ
δηαδηθηχνπ;
4. Αηζζάλεζαη αλήζπρνο, βαξχζπκνο, κειαγρνιηθφο θαη επέμαπηνο φηαλ
πξνζπαζείο λα πεξηνξίζεηο ή λα ζηακαηήζεηο νινθιεξσηηθά ην δηαδίθηπν;
5. Όηαλ είζαη ζπλδεδεκέλνο κε ην δηαδίθηπν, παξακέλεηο ζπλδεδεκέλνο γηα
πεξηζζφηεξν ρξφλν απφ φζν ζθφπεπεο αξρηθά;
6. Έρεηο ράζεη ή θηλδχλεπζεο λα ράζεηο κηα ζεκαληηθή ζρέζε, κηα ζεκαληηθή
εξγαζία, κηα εθπαηδεπηηθή επθαηξία ή κηα επθαηξία θαξηέξαο, επεηδή είζαη
ρξήζηεο ηνπ δηαδηθηχνπ;
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7. Δίπεο πνηέ ςέκαηα ζε κέιε ηεο νηθνγελείαο ζνπ, ζην γηαηξφ ζνπ ή ζηνλ
ςπρνιφγν ζνπ, γηα λα θξχςεηο ηελ έθηαζε ηεο ρξήζεο, απφ ζέλα, ησλ
εθαξκνγψλ ηνπ δηαδηθηχνπ;
8. Υξεζηκνπνηείο ην δηαδίθηπν, ζαλ έλα ηξφπν απφδξαζεο απφ ηα πξνβιήκαηα ή
αλαθνχθηζεο ηεο πνιχ θαθήο ζνπ δηάζεζεο; (π.ρ αηζζήκαηα έιιεηςεο
βνήζεηαο, ελνρήο, αλππνκνλεζίαο, κειαγρνιίαο)
Δζηζκέλνη ζην δηαδίθηπν ζχκθσλα κε ηελ έξεπλα ήηαλ απηνί πνπ απαληνχζαλ ζεηηθά
ζε 5 απφ ηα 8 εξσηήκαηα, θαζψο επίζεο θαη ν ρξφλνο παξακνλήο ηνπ ζην δηαδίθηπν
πάλσ απφ 39 ψξεο ηελ εβδνκάδα.
Οη εζηζκέλνη ρξήζηεο αλέθεξαλ κηα ζεηξά απφ πξνβιήκαηα πνπ αληηκεηψπηζαλ ζην
εξγαζηαθφ, ζην θηιηθφ θαη ζην νηθνγελεηαθφ πεξηβάιινλ, ιφγσ ηεο ζπλερφκελεο ρξήζεο
ηνπ δηαδηθηχνπ.
Απηφ πνπ πξνέθπςε απφ ηελ κειέηε ήηαλ φηη νη εζηζκέλνη ρξήζηεο ρξεζηκνπνηνχζαλ
ην δηαδίθηπν γηα κηθξφ ρξνληθφ δηάζηεκα, ιηγφηεξν απφ 1 έηνο. Σν κεγαιχηεξν πνζνζηφ
ιάκβαλε κέξνο ζε δηαδξαζηηθά δηθηπαθά παηρλίδηα

θαη ζε δσκάηηα επηθνηλσλίαο,

ζπλεπψο ζα πξέπεη λα ιακβάλνληαη ππφςε θαη άιινη παξάγνληεο θπξίσο ςπρνινγηθέο
δηαηαξαρέο (π.ρ. θαηάζιηςε, δηπνιηθή αλαηαξαρή, ςπραλαγθαζηηθή αλαηαξαρή,
δηάζπαζεο ηεο πξνζνρήο).
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2.10 Γηαγλσζηηθά θξηηήξηα DSM
ε απηήλ ηελ ελφηεηα παξαηίζεληαη ηα δηαγλσζηηθά θξηηήξηα ηνπ παζνινγηθνχ
ηδφγνπ δεδνκέλνπ φηη ζεσξείηε ζπγγελήο ηεο πξνβιεκαηηθήο ρξήζεο ηνπ δηαδηθηχνπ.
Ζ Ακεξηθαληθή Φπρηαηξηθή Έλσζε

δεκνζηεχεη ην Γηαγλσζηηθφ θαη ηαηηζηηθφ

Δγρεηξίδην ησλ Φπρηθψλ Γηαηαξαρψλ (DSM)

ην νπνίν πεξηέρεη ηα θξηηήξηα γηα ηελ

ηαμηλφκεζε ησλ ςπρηθψλ δηαηαξαρψλ. Σν ζπγθεθξηκέλν εγρεηξίδην είλαη απνδεθηφ θαη
ρξεζηκνπνηείηαη ζε φινλ ηνλ θφζκν. Καηεγνξηνπνηεί ηηο ςπρηθέο δηαηαξαρέο θαη παξέρεη
ηα θξηηήξηα εθείλα πνπ ρξεηάδνληαη γηα ηελ αλαγλψξηζε ηνπο. Ζ ηειεπηαία ζεκαληηθή
αλαζεψξεζε ήηαλ ε ηέηαξηε έθδνζε ("DSM-IV), πνπ δεκνζηεχζεθε ην 1994, αλ θαη"
αλαζεψξεζε θεηκέλνπ "παξήρζε ην 2000. Ζ πέκπηε έθδνζε (" DSM-5 ") είλαη ζήκεξα
ζε δηαβνχιεπζε, ην ζρεδηαζκφ θαη ηελ πξνεηνηκαζία, πνπ νθείινληαη γηα ηε δεκνζίεπζε
Μάην ηνπ 2013.
Ζ παζνινγηθή ελαζρφιεζε κε ηα ηπρεξά παηρλίδηα κπνξεί λα ζεσξεζεί

σο

θαηαλαγθαζηηθή δηαηαξαρή ρσξίο ιήςε νπζηψλ.
χκθσλα κε ην DSM_IV ηα δηαγλσζηηθά θξηηήξηα γηα ηνλ παζνινγηθό ηδόγν
είλαη:
1. πλερήο εκκνλή κε ηε δξαζηεξηφηεηα ηνπ ηδφγνπ (ην άηνκν αζρνιείηαη ζπλερψο
κε ηηο πξνεγνχκελεο εκπεηξίεο ζηνηρεκάησλ, ζρεδηάδεη ηηο κειινληηθέο θηλήζεηο ηνπ ή
ζθέθηεηαη ηξφπνπο γηα λα εμνηθνλνκήζεη ρξήκαηα γηα λα παίμεη).
2. Σν άηνκν έρεη αλάγθε λα παίδεη φιν θαη κεγαιχηεξα ρξεκαηηθά πνζά γηα λα
επηηχρεη ηελ επηζπκεηή δηέγεξζε.
3. Έρεη πξνζπαζήζεη αλεπηηπρψο λα ειέγμεη, λα πεξηνξίζεη ή λα ζηακαηήζεη ηνλ
ηδφγν.
4. Δλνριείηαη ή είλαη επεξέζηζηνο/ε θάζε θνξά πνπ επηρεηξεί λα ζηακαηήζεη λα παίδεη.
5. Καηαθεχγεη ζην ηδφγν γηα λα μεθχγεη απφ ηα πξνβιήκαηά ηνπ/ηεο ή λα απαιχλεη
ηε δπζθνξία πνπ ληψζεη (αξλεηηθά ζπλαηζζήκαηα ελνρήο, απειπηζίαο, άγρνπο ή
θαηάζιηςεο).
6. Όηαλ ράλεη, επηζηξέθεη θάπνηα άιιε ζηηγκή γηα λα πάξεη πίζσ ηα ρακέλα ρξήκαηα.
7. Φεχδεηαη ζε κέιε ηεο νηθνγέλεηάο ηνπ/ηεο ή ζε άιινπο γηα ην βαζκφ ηεο εκπινθήο ηνπ
κε ην ηδφγν.

Πξνβιεκαηηθή Υξήζε ηνπ Γηαδηθηχνπ –Δπαλζία Γαιακήηξα © 2011

38

8. Έρεη δηαπξάμεη παξάλνκεο πξάμεηο, π.ρ. ιεζηεία, απάηε, γηα λα εμνηθνλνκήζεη
ρξήκαηα γηα ην ηδφγν.
9. Γηαθηλδπλεχεη ηελ απψιεηα ζεκαληηθψλ ζρέζεσλ, ηεο εξγαζίαο ηνπ/ηεο ή θαη ηεο
θαξηέξαο ηνπ/ηεο αθφκε, εμαηηίαο ηνπ ηδφγνπ.
10. Βαζίδεηαη ζηνπο άιινπο φηη ζα ηνλ/ηελ εληζρχζνπλ νηθνλνκηθά γηα λα
αληαπεμέιζεη ζηα ρξέε πνπ ηνπ/ηεο έρεη πξνθαιέζεη ν ηδφγνο.
Γηα ηε δηάγλσζε ηνπ παζνινγηθνχ ηδφγνπ απαηηνχληαη πέληε απφ ηα παξαπάλσ
θξηηήξηα θαη ρξεζηκνπνηείηαη ε θιίκαθα South Oaks Gambling Screen ( SOGS), πνπ
ζεσξείηαη ην πην αμηφπηζην εξγαιείν.
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2.11 Γηαγλσζηηθά θξηηήξηα
Δίλαη θνηλά απνδεθηφ φηη δελ ππάξρεη ζαθήο δηάθξηζε αθφκα θαη γηα ηνλ νξηζκφ ηεο
ζπκπεξηθνξάο ησλ ρξεζηψλ ηνπ δηαδηθηχνπ. Κάπνηνη ραξαθηεξίδνπλ απηήλ ηελ
ζπκπεξηθνξά σο «εζηζκφ» θαη άιινη κηιάλε γηα «παζνινγηθή ρξήζε ηνπ δηαδηθηχνπ».
Δίλαη ινηπφλ πνιχ δχζθνιν λα ππάξμνπλ θνηλά δηαγλσζηηθά θξηηήξηα. Απφ φιεο ηηο
δηαγλψζεηο νη επηζηήκνλεο ππνζηεξίδνπλ, φηη ε πην θνληηλή ζην δηαδίθηπν είλαη απηή ηνπ
παζνινγηθνχ παηρληδηνχ (ηδφγνπ).
Ο πξψηνο, ν νπνίνο νπζηαζηηθά κίιεζε γηα εμάξηεζε θαη εζηζκφ ήηαλ ν Goldberg
[1996], φπνπ θαη δεκηνχξγεζε κηα κέζνδν εθηίκεζεο «Γηαηαξαρή Δζηζκνχ ζην
Γηαδίθηπν»,(Internet Addictive Disorder, IAD) ε νπνία απνηειείηαη απφ επηά
δηαγλσζηηθά θξηηήξηα, ηα νπνία ηα πξνζάξκνζε απφ ην DSM-IV [1994].
χκθσλα κε ηνλ Goldberg θάπνηνο ζεσξείηαη αζζελήο αλ εκθαλίδεη ηξία ή
πεξηζζφηεξα απφ ηα παξαθάησ ζπκπηψκαηα θαη κάιηζηα ζε νπνηνδήπνηε δηάζηεκα ζε
κηα πεξίνδν ελφο έηνπο.
I. Αλνρή φπσο νξίδεηαη ζε θάπνην απφ ηα παξαθάησ:
Α. Ζ αλάγθε γηα λα απμεζεί ζεκαληηθά ε πνζφηεηα ηνπ ρξφλνπ ζχλδεζεο ζην
δηαδίθηπν πξνθεηκέλνπ λα επηηερζεί ε ηθαλνπνίεζε.
Β. εκαληηθά κεησκέλε επίδξαζε κε ηελ ζπλερή ρξήζε ηεο ίδηαο πνζφηεηαο ηνπ
ρξφλνπ ζην δηαδίθηπν.
II. ηέξεζε ε νπνία θαίλεηαη απφ ην Α ε Β
Α. Σν ραξαθηεξηζηηθφ ηνπ ζπλδξφκνπ ζηέξεζεο ε νπνία θαίλεηαη απφ ηα
παξαθάησ 1, 2 θαη 3:
1. Μείσζε ηεο ρξήζεο ηνπ δηαδηθηχνπ.
2. Σνπιάρηζηνλ δχν απφ ηα παξαθάησ θξηηήξηα ηα νπνία αλαπηχζζνληαη κεηά απφ
θάπνηεο εκέξεο έσο έλα κήλα κεηά ην θξηηήξην 1.
i.

Φπρνθηλεηηθή δηέγεξζε.
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ii.

Άγρνο.

iii.

Έκκνλεο ζθέςεηο γηα ην ηη ζπκβαίλεη ζην δηαδίθηπν.

iv.

Φαληαζηψζεηο ή φλεηξα γηα ην δηαδίθηπν.

v.

Δθνχζηα ή αθνχζηα θίλεζε ησλ δαθηχισλ.
3. Σα ζπκπηψκαηα ζην θξηηήξην 2 νδεγνχλ ζε παξακέιεζε ηεο θνηλσληθήο,

επαγγεικαηηθήο, ή άιιεο ζεκαληηθήο δξαζηεξηφηεηαο.
Β. Ζ ρξήζε ηνπ δηαδηθηχνπ ε κηαο άιιεο παξφκνηαο ππεξεζίαο online,
αλαζηέιιεη ηα ζπκπηψκαηα ηεο ζηέξεζεο.
III. Ζ πξφζβαζε ζην δηαδίθηπν γίλεηαη πην ζπρλά θαη γηα κεγαιχηεξν ρξνληθφ δηάζηεκα
απφ φηη είρε ζρεδηαζηεί.
IV. Ο ρξήζηεο έρεη κηα έληνλε επηζπκία ή γίλνληαη αλεπηηπρείο πξνζπάζεηεο απφ ηνλ
ρξήζηε, γηα λα πεξηνξίζεη ε λα ειέγρεη ηελ ρξήζε ηνπ δηαδηθηχνπ.
V. Μεγάια πνζά ρξφλνπ δαπαλνχληαη ζε δξαζηεξηφηεηεο πνπ είλαη ζρεηηθέο κε ηελ
ρξήζε ηνπ δηαδηθηχνπ.
VI. Ζ ζπλερήο ρξήζε ηνπ δηαδηθηχνπ έρεη ζαλ απνηέιεζκα λα κεησζνχλ ζε δηάξθεηα ή
λα ζηακαηήζνπλ ηειείσο άιιεο ζεκαληηθέο δξαζηεξηφηεηεο, φπσο ε ελαζρφιεζε
κε ηελ νηθνγέλεηα, ή θαη θάπνηεο θνηλσληθέο, επαγγεικαηηθέο, ςπραγσγηθέο
δξαζηεξηφηεηεο.
VII. Ζ ρξήζε ηνπ δηαδηθηχνπ ζπλερίδεηαη αθφκα θαη φηαλ ηα άηνκν γλσξίδεη φηη
ππάξρνπλ θάπνηα πξνβιήκαηα ζηελ νηθνγέλεηα, ζην επάγγεικα, θνηλσληθά ή αθφκα
θαη ςπρνινγηθά πξνβιήκαηα ηα νπνία πηζαλφλ λα πξνθιήζεθαλ απφ ηελ ρξήζε ηνπ
δηαδηθηχνπ ή λα επηδεηλψζεθαλ απφ απηφ.

H Morahan- Martin

θαη Schumacher [2000]

φπνπ θαη απηνί βαζίζηεθαλ ζηα

θξηηήξηα ηνπ DSM-IV ηα νπνία θαη πξνζάξκνζαλ δεκηνπξγψληαο έηζη έλα δηθφ ηνπο
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εξσηεκαηνιφγην κε 13 εξσηήζεηο. Με απηφ ηνλ ηξφπν εηζήγαγαλ ηελ θιίκαθα PIU
(Pathological Internet Use). χκθσλα κε ηελ εξεπλά ηνπο νη λένη πνπ θάλνπλ
πξνβιεκαηηθή

ρξήζε

ηνπ

δηαδηθηχνπ,

είλαη

εθείλνη

πνπ

επηδηψθνπλ

θπξίσο

ζπλαηζζεκαηηθή ζηήξημε θαη θάπνηνπ είδνπο θνηλσληθφ δηαινγηθφ παηρλίδη.

Σν

εξσηεκαηνιφγην πνπ ρξεζηκνπνίεζαλ πεξηιακβάλεη ηηο εμήο εξσηήζεηο:
1. Έρεηο έξζεη ζε ζχγθξνπζε πνηέ κε θάπνηνλ γηα ην γεγνλφο φηη ήζνπλ ζην
δηαδίθηπν;
2. Οη πεξηζζφηεξνη κνπ ιέλε φηη «μνδεχσ» κεγάιν πφζν ηνπ ρξφλνπ κνπ ζην
δηαδίθηπν.
3. Δάλ έρεη πεξάζεη θάπνην ρξνληθφ δηάζηεκα απφ ηελ ηειεπηαία θνξά πνπ
ζπλδέζεθα ζην δηαδίθηπν ηφηε αλππνκνλψ θαη ζθέθηνκαη ζπλερψο ηελ επφκελε
θνξά πνπ ζα ζπλδεζψ.
4. Γελ έρεη αιιάμεη ε απφδνζή ζηελ εξγαζία κνπ ιφγσ ηνπ δηαδηθηχνπ.
5. Έρσ ελνρέο γηα ηελ πνζφηεηα ηνπ ρξφλνπ πνπ είκαη ζπλδεδεκέλνο ζην δηαδίθηπν.
6. Όηαλ ε ςπρνινγηθή κνπ θαηάζηαζε

δελ είλαη πνιχ θαιή ζπλδένκαη ζην

δηαδίθηπν γηα λα ληψζσ θαιχηεξα.
7. Πξνζπάζεζα λα κεηψζσ ηνλ ρξφλν πνπ είκαη ζην δηαδίθηπν, ρσξίο φκσο
απνηέιεζκα.
8. Γηα λα θαηαθέξσ λα είκαη πεξηζζφηεξν ρξφλν ζην δηαδίθηπν, θνηκάκαη ιηγφηεξεο
ψξεο.
9. Κάζε θνξά πνπ ε ςπρνινγηθή κνπ θαηάζηαζε δελ είλαη θαιή ρξεζηκνπνηψ ηα
δηαδίθηπν γηα λα επηθνηλσλψ.
10. Γηα λα βξίζθνκαη πεξηζζφηεξν ρξφλν ζην δηαδίθηπν, ρξεζηκνπνηψ ρξφλν απφ ηελ
εξγαζία κνπ.
11. Αληηκεηψπηζα πξνβιήκαηα ζηηο ζπνπδέο κνπ ή ζηελ εξγαζία κνπ ιφγσ ησλ
δξαζηεξηνηήησλ κνπ ζην δηαδίθηπν.
12. Γελ ιακβάλσ κέξνο ηηο πεξηζζφηεξεο θνξέο ζε άιιεο δξαζηεξηφηεηεο, γηαηί
βξίζθνκαη ζην δηαδίθηπν.
13. Λέσ ςέκαηα γηα ηνλ πξαγκαηηθφ ρξφλν πνπ δαπαλψ ζην δηαδίθηπν φηαλ κε
ξσηάλε.
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ε κηα άιιε κειέηε, Shapira θ.α. [2000] κεηά απφ ζπλεληεχμεηο απφ αλζξψπνπο πνπ
πάζρνπλ απφ PIU (νξίδεηαη σο ζπκκεηνρή ζηε ρξήζε ηνπ Γηαδηθηχνπ πνπ ήηαλ
αλεμέιεγθηε, ρξνλνβφξα, θαη είρε αξλεηηθέο ζπλέπεηεο γηα ηνλ ρξήζηε) θαηέιεμε ζην
ζπκπέξαζκα φηη, «κε βάζε ηα ηξέρνληα

πεξηνξηζκέλα εκπεηξηθά ζηνηρεία, ε

πξνβιεκαηηθή ρξήζε ηνπ Γηαδηθηχνπ κπνξεί θαιχηεξα λα ραξαθηεξηζηεί σο κηα
αλαηαξαρή ειέγρνπ ψζεζεο ». Παίξλνληαο ππ‟ φςηλ θαη ηα δηαγλσζηηθά θξηηήξηα DSM
IV –TR‟s (θξηηήξηα γηα ηελ δηαηαξαρή ειέγρνπ ψζεζεο) πξφηεηλαλ ηα παξαθάησ:
1. Ζ ππεξβνιηθή αλεζπρία γηα ην δηαδίθηπν θαίλεηαη απφ ηα παξαθάησ:
i.

Έληνλε ζθέςε θαη αλεζπρία γηα ην δηαδίθηπν.

ii.

Τπεξβνιηθή ρξήζε ηνπ δηαδηθηχνπ γηα πνιχ κεγαιχηεξν
δηάζηεκα απφ φηη αξρηθά είρε πξνγξακκαηηζηεί.

2. Ζ ππεξβνιηθή ρξήζε ηνπ δηαδηθηχνπ
αξλεηηθά

άιινπο

ηνκείο

ηε

δσήο

απνδπλακψλεη θαη επεξεάδεη
ηνπ

ρξήζηε

θνηλσληθνχο,

επαγγεικαηηθνχο.
3. Ζ ππεξβνιηθή ρξήζε ηνπ δηαδηθηχνπ δελ εκθαλίδεηαη απνθιεηζηηθά θαηά
ηελ δηάξθεηα ησλ πεξηφδσλ καλίαο.

Οη Beard θαη Wolf [2001] πξφηεηλαλ κηα ηξνπνπνίεζε ζηα δηαγλσζηηθά θξηηήξηα πνπ
ππέβαιε Young [1996] αλαθέξνπλ φηη ε δηάγλσζε ηνπ εζηζκνχ ζην Γηαδίθηπν απαηηεί ηα
πξψηα πέληε θξηηήξηα πνπ ηζρχνπλ θαη επηπιένλ έλα απφ ηα ηειεπηαία ηξία θξηηήξηα. Ζ
αλαζεψξεζε απηή πξνηάζεθε δεδνκέλνπ φηη ηα πξψηα πέληε θξηηήξηα ζα κπνξνχζαλ λα
επηηεπρζνχλ ρσξίο έλα άηνκν αλαγθαζηηθά θαηαδεηθλχεη ιεηηνπξγηθέο δηαηαξαρέο ζηελ
θαζεκεξηλή ηνπ δσή.

Σα ηειεπηαία ηξία δηαγλσζηηθά θξηηήξηα αμηνινγνχλ ηελ

ηθαλφηεηα λα αληηκεησπίζνπλ θαη λα αιιειεπηδξάζνπλ κε άιινπο [Beard & Wolf, 2001].
Σα πξνηεηλφκελα δηαγλσζηηθά θξηηήξηα, εληνχηνηο ήηαλ απφ άιινπο εξεπλεηέο πνπ
ππνζηεξίδνπλ φηη ε άκεζε κεηαθνξά ησλ θξηηεξίσλ γηα κηα κνλαρηθή δξαζηεξηφηεηα
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(φπσο είλαη ηα ηπρεξά παηρλίδηα) ζε έλα θνηλσληθφ κέζν φπσο ην Γηαδίθηπν θαίλεηαη
απζαίξεηε θαη δελ ζηεξίδεηαη ζε εκπεηξηθά ζηνηρεία [Grohol, 1999].
1. Αλεζπρία γηα ην δηαδίθηπν (ππάξρνπλ ζθέςεηο γηα ηελ πξνεγνχκελε ζχλδεζε ζην
δίθηπν ή αλππνκνλεζία γηα ηελ επφκελε ζχλδεζε).
2. Έληνλε αλάγθε γηα αχμεζε ηνπ ρξφλνπ παξακνλήο ζην δηαδίθηπν πξνθεηκέλνπ λα
ππάξμεη ηθαλνπνίεζε.
3. Έρνπλ γίλεη πξνζπάζεηεο λα ζηακαηήζεη ε είζνδν ζην δηαδίθηπν ή γηα κείσζε ηνπ
ρξφλνπ παξακνλήο.
4. Τπάξρνπλ ζπκπηψκαηα θαηάζιηςεο, ην άηνκν γίλεηαη λεπξηθφ ή αθφκα πηνζεηεί
κηα θπθινζπκηθή ζπκπεξηθνξά φηαλ γίλεηαη πξνζπάζεηα λα δηαθνπή ε ρξήζε ηνπ
δηαδηθηχνπ.
5. Σν άηνκν κέλεη ζπλδεδεκέλν ζην δηαδίθηπν πεξηζζφηεξν ρξφλν απφ φηη είρε
αξρηθά ζρεδηαζηεί.
Καη ηνπιάρηζηνλ έλα απφ ηα παξαθάησ:
1. ρέζεηο, επαγγεικαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο θαη εθπαηδεπηηθέο επθαηξίεο

έρνπλ

παξακειεζεί ή έρνπλ θηλδπλεχζεη λα ραζνχλ ιφγσ ηεο παξαηεηακέλεο ρξήζεο ηνπ
δηαδηθηχνπ.
2. Πξνζπάζεηα απφθξπςεο ηνπ ρξφλνπ παξακνλήο ζην δηαδίθηπν απφ ηνπο νηθείνπο
ή ηνπο άιινπο.
3. Σν δηαδίθηπν απνηειεί έλα κέζν δηαθπγήο απφ ηα πξνβιήκαηα ή ρξεζηκνπνηείηαη
γηα λα αιιάμεη ηελ δηάζεζε ηνπ ρξήζηε (αλεζπρία, θαηάζιηςε, άγρνο).
Μηα θνηλή αδπλακία ζηα δηαγλσζηηθά θξηηήξηα πνπ πξνηείλεη ε Young [1996], Beard
θαη Wolf [2001], θαη Shapira θ.α. [2003] είλαη φηη θαηά θχξην ιφγν αλαπηχρζεθαλ
ζπγθξίλνληαο ηνλ εζηζκφ ζην δηαδίθηπν,

κε

παξφκνηα κνληέια ηεο ζπκπεξηθνξάο

εζηζκνχ θαη ηεο έιιεηςεο εκπεηξηθψλ ζηνηρείσλ πνπ λα ππνζηεξίδνπλ ην πεξηερφκελν ή
ζεκεία απνθνπήο [Ko θ.α., 2005]. Οη Ko θ.α. [2005] θαίλεηαη λα έρνπλ αλαπηχμεη κηα
πην νινθιεξσκέλε κέζνδν ρξεζηκνπνηψληαο δηαγλσζηηθά θξηηήξηα, πνπ πεξηιακβάλνπλ
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ηα ζπκπηψκαηα ηεο ζπκπεξηθνξάο εζηζκνχ, δηαηαξαρέο ειέγρνπ, παξφξκεζε, θαη ηελ
θιηληθή εηθφλα ησλ εμαξηεκέλσλ πνιιψλ ςπρηάηξσλ κε πείξα ζηνλ ηνκέα.
Γελ πξνζαξκφδεηαη θαιά ην κνηίβν ρξήζεο ηνπ Γηαδηθηχνπ, πνπ νδεγεί ζε θιηληθά
ζεκαληηθή αλεπάξθεηα ή θηλδχλνπ, πνπ ζπκβαίλεη αλά πάζα ζηηγκή, εληφο ηεο ίδηαο 3κελψλ.
A. Έμη (ή πεξηζζφηεξα) απφ ηα αθφινπζα ζπκπηψκαηα ζεσξνχληαη

ζήκεξα

θιηληθέο ελδείμεηο εμάξηεζεο απφ ην δηαδίθηπν:
1.

Δλαζρφιεζε κε ηηο δξαζηεξηφηεηεο ηνπ δηαδηθηχνπ.

2.

Πεξηνδηθή απνηπρία λα αληηζηαζνχλ νη ρξήζηεο ζηελ παξφξκεζε λα
ρξεζηκνπνηνχλ ην Γηαδίθηπν.

3.

Αλνρή: ζεκαληηθή αχμεζε ηεο δηάξθεηαο ηεο ρξήζεο ηνπ Γηαδηθηχνπ γηα
λα επηηχρνπλ ηελ ηθαλνπνίεζε ηνπο.

4.

Απφζπξζε, φπσο εθδειψλεηαη κε έλα απφ ηα αθφινπζα:
i.

Σα

ζπκπηψκαηα

δπζθνξηθήο

δηάζεζεο,

άγρνο,

επεξεζηζηφηεηα, θαη ηελ πιήμε κεηά απφ αξθεηέο εκέξεο
ρσξίο δξαζηεξηφηεηα ζην Γηαδίθηπν.
ii.

Ζ ρξήζε ηνπ Γηαδηθηχνπ γηα ηελ αλαθνχθηζε ή ηελ
απνθπγή ζπκπησκάησλ ζηέξεζεο.

5.

Ζ ρξήζε ηνπ Γηαδηθηχνπ επί ρξνληθή πεξίνδν κεγαιχηεξε απφ ηε
ζθνπνχκελε ρξήζε ηνπ.

6.

Δπίκνλε επηζπκία ή / θαη αλεπηηπρείο πξνζπάζεηεο λα πεξηνξίζνπλ ή λα
κεηψζνπλ ηε ρξήζε ηνπ Γηαδηθηχνπ.

7.

Τπεξβνιηθφο ρξφλνο πνπ δαπαλάηαη γηα δξαζηεξηφηεηεο ζην Γηαδίθηπν.

8.

Τπεξβνιηθή πξνζπάζεηα πνπ δαπαλάηαη γηα δξαζηεξηφηεηεο πνπ είλαη
απαξαίηεηεο γηα λα απνθηήζνπλ πξφζβαζε ζην Γηαδίθηπν.

9.

Ζ ζπλερηδφκελε έληνλε ρξήζε ηνπ Γηαδηθηχνπ, παξά ηε γλψζε φηη κπνξεί
λα έρνπλ

έλα επίκνλν ή ππνηξνπηάδνληα ζσκαηηθφ ή ςπρνινγηθφ

πξφβιεκα πνπ ελδέρεηαη λα έρεη πξνθιεζεί ή λα επηδεηλσζεί απφ ηε ρξήζε
ηνπ Γηαδηθηχνπ.
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C. Λεηηνπξγηθέο δηαηαξαρέο: έλα (ή πεξηζζφηεξα) απφ ηα αθφινπζα ζπκπηψκαηα:
1.

Ζ πεξηνδηθή ρξήζε ηνπ Internet κε απνηέιεζκα ηελ αδπλακία λα
εθπιεξψζνπλ ζεκαληηθέο ππνρξεψζεηο ζην ζρνιείν θαη ζην ζπίηη.

2.

Γπζιεηηνπξγία ησλ θνηλσληθψλ ζρέζεσλ.

3.

Παξαβαηηθή ζπκπεξηθνξά φζνλ αθνξά ηνπο θαλφλεο ηνπ ζρνιείνπ ή
λφκνπο πνπ νθείινληαη ζηε ρξήζε ηνπ Γηαδηθηχνπ.

D. Ζ εζηζηηθή ζπκπεξηθνξά ζην δηαδίθηπν εμεγείηαη σο απνηέιεζκα ςπρσηηθήο
δηαηαξαρήο ή δηπνιηθήο δηαηαξαρήο.
Ζ Chiungjung Huang

[2010]

ζηελ

κειέηε

ηεο εμέηαζε πέληε δείθηεο ηεο

ζηαζεξφηεηαο θαη ηεο αιιαγήο ηνπ εζηζκνχ ζην δηαδίθηπν : δνκηθή ζηαζεξφηεηα, κέζν
επίπεδν ζηαζεξφηεηαο, δηαθνξνπνηεκέλν επίπεδν ζηαζεξφηεηαο,

αηνκηθφ επίπεδν

ζηαζεξφηεηαο θαη απηνλφεηε ζηαζεξφηεηα.
Οη δηαγλσζηηθέο εξσηήζεηο πνπ ρξεζηκνπνίεζε ζηελ κειέηε ηεο ήηαλ:
1. Μήπσο ν εζηζκφο ζην δηαδίθηπν αιιάδεη κε ηελ πάξνδν ηνπ ρξφλνπ;
Δπαλαδηαηππσκέλε, πνηα είλαη ε δνκηθή ζηαζεξφηεηα ηνπ εζηζκνχ ζην
Γηαδίθηπν κε ηελ πάξνδν ηνπ ρξφλνπ;
2. Πνηα είλαη ε ζπνπδαηφηεηα ηεο αιιαγήο θαηά κέζν φξν γηα ηνλ εζηζκφ κε ηελ
πάξνδν ηνπ ρξφλνπ;
Δπαλαδηαηππσκέλε, ν βαζκφο ηνπ κέζνπ επίπεδνπ ζηαζεξφηεηαο
αιιάδεη κε ηελ πάξνδν ηνπ ρξφλνπ;
3. Μήπσο ε ζηαζεξφηεηα ηεο ζρεηηθήο ζέζεο γηα ην απνηέιεζκα εζηζκνχ ζην
δηαδίθηπν

αιιάδεη

κε

ηελ

πάξνδν

ηνπ

ρξφλνπ;

Δπαλαδηαηππσκέλε, ε δηαθνξνπνηεκέλε ζηαζεξφηεηα ηνπ εζηζκνχ Γηαδηθηχνπ
αιιάδεη θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ ρξφλνπ;
4. Πνηα είλαη ε ζπνπδαηφηεηα ησλ αιιαγψλ ζηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ θάζε αηφκνπ;
Δπαλαδηαηππσκέλε, ε απηνλφεηε ζηαζεξφηεηα ηνπ εζηζκνχ αιιάδεη κε
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ηνλ θαηξφ;
5. Πνηα

είλαη ζπνπδαηφηεηα ησλ αιιαγψλ

Γηαδίθηπν

γηα

θάζε

άηνκν

κε

ζην απνηέιεζκα ηνπ εζηζκνχ
ηελ

πάξνδν

ηνπ

ζην

ρξφλνπ;

Δπαλαδηαηππσκέλε, πνηφο είλαη ν βαζκφο ηεο αιιαγήο ζην επίπεδν ηνπ αηφκνπ
ζηνλ εζηζκφ ζην Γηαδίθηπν ηελ πάξνδν ηνπ ρξφλνπ;
6. Ζ αθαδεκατθή έλλνηα ηνπ αηφκνπ ζρεηίδεηαη κε ην επίπεδν ζηαζεξφηεηαο ηνπ
αηφκνπ θαη ηελ απηνλφεηε ζηαζεξφηεηα ηνπ δηαδηθηχνπ;
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2.12 Κιίκαθεο κέηξεζεο ηνπ εζηζκνύ ζην δηαδίθηπν
Έλεθα ηεο αζάθεηαο ζηνλ νξηζκφ ηεο ππεξβνιηθήο ρξήζεο ηνπ δηαδηθηχνπ, δελ
είλαη εχθνιν λα δηαθξίλνπκε ηνλ εζηζκφ απφ ηελ πξνβιεκαηηθή ρξήζε ηνπ δηαδηθηχνπ κε
αθξηβή δηαγλσζηηθά θξηηήξηα. Παξαηίζεληαη νη θπξηφηεξεο ζρεηηθέο θιίκαθεο κέηξεζεο.
Ζ Young [1996] αλέπηπμε ην πξψην κέηξν πνπ θαζνξίδεη ηνλ εζηζκφ ζην δηαδίθηπν,
ζχκθσλα κε ηα δηαγλσζηηθά θξηηήξηα γηα Παζνινγηθά ηπρεξά παηρλίδηα. Σν ΗΑΣ είλαη
κηα εθηελέζηεξε εθδνρή ηνπ DQ. Σν ΗΑΣ αμηνινγεί ηελ ρξήζε ηνπ δηαδηθηχνπ απφ ηνλ
βαζκφ αλεζπρίαο, ηελ αδπλακία λα ειέγμεη ην άηνκν ηελ ρξήζε ηνπ δηαδηθηχνπ, ηελ
απφθξπςε ηνπ πξαγκαηηθνχ ρξφλνπ ρξήζεο ηνπ δηαδηθηχνπ, θαη ηελ ζπλέρηζε ηεο
απεπζείαο ζχλδεζεο ηνπ ρξήζηε παξφηη αληηιακβάλεηαη ηηο αξλεηηθέο ζπλέπεηεο [Young,
2007]. Σν IAT έρεη επηδείμεη θαιή εζσηεξηθή ζπλνρή θαη ηαπηφρξνλα εγθπξφηεηα
[Widyanto & McMurran, 2004] θαη απνηειεί έλα απφ ηα πην επξέσο ρξεζηκνπνηνχκελα
κέζα ζηνλ ηνκέα ηεο έξεπλαο ηνπ εζηζκνχ ζην Γηαδίθηπν [Ha θ.α., 2006].
Τπήξμαλ κηα ζεηξά κέηξσλ ηνπ εζηζκνχ ζην Γηαδίθηπν δηαζθεπαζκέλν απφ ην IAT,
φπσο είλαη ην κέηξν πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε γηα ηελ κέηξεζε ηεο Κηλεδηθήο Δμάξηεζεο
απφ ην Γηαδίθηπν [CIAI θ.α., 2007]. Πνιιέο κεηαθξάζεηο ηνπ ΗΑΣ αλαπηχρζεθαλ
επίζεο ζε δηάθνξεο άιιεο γιψζζεο φπσο ηα ηηαιηθά [Ferraro θ.α., 2007], Κνξεάηηθα
[Kim, 2000], θαη ηεο Κηλέδηθα [Cao θ.α., 2007].
Γχν κέηξα έρνπλ αλαπηπρζεί κε βάζε «Γλσζηαθφ – ζπκπεξηθνξηαθφ κνληέιν
εζηζκνχ ζην δηαδίθηπν [Davis, 2001].

Ο Caplan [2002] αλέπηπμε ηε Γεληθεπκέλε

Πξνβιεκαηηθή ρξήζε ηνπ Γηαδηθηχνπ (PIU) θιίκαθα πνπ ζρεδηάζηεθε γηα λα κεηξήζεη
ην βαζκφ ζηνλ νπνίν έλα άηνκν βηψλεη γλψζεηο θαη ζπκπεξηθνξέο πνπ ζρεηίδνληαη κε
«γεληθεπκέλε πξνβιεκαηηθή ρξήζε». Ο

Caplan [2002] αλέθεξε ηελ GPIU φηη έρεη

ηζρπξή εζσηεξηθή αμηνπηζηία ζπλνρή θαη παξνπζίαζε πξνθαηαξθηηθά ζηνηρεία γηα ηε
δνκηθή εγθπξφηεηα ζηελ πξάμε.
Ο Davis, Flett, θαη Besser [2002] νδεγήζεθαλ

ζηε δεκηνπξγία κηαο παξφκνηαο

θιίκαθαο κέηξεζεο ηεο GPIU, πνπ βαζίζηεθε ζην γλσζηηθφ κνληέιν ζπκπεξηθνξάο θαη
επηθεληξψζεθε θπξίσο ζε πξνβιεκαηηθέο γλψζεηο πνπ ζρεηίδνληαη κε ην Γηαδίθηπν.
Απηή ε «Online Cognition Scale» ε «Online Γλσζηηθή Κιίκαθα» (OCS), είλαη έλα 36-
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ζεκείν κέηξνπ κε ηέζζεξηο ππνθιίκαθεο: ε κνλαμηά / θαηάζιηςε, πιεκκειήο έιεγρνο
/παξφξκεζε, θνηλσληθή άλεζε, θαη απφζπαζε ηεο πξνζνρήο. Σν OCS παξάγεη επίζεο
κηα ζπλνιηθή βαζκνινγία ηεο πξνβιεκαηηθήο ρξήζεο ηνπ Γηαδηθηχνπ. Ο Davis θ.α.,
[2002] αλέθεξε φηη ε OCS έρεη πςειή εζσηεξηθή ζπλνρή γηα ηηο ηέζζεξηο ππνθιίκαθεο
θαη ηδηαηηέξσο ζεκαληηθφ ζηνηρείν-ζχλνιν ζπζρεηηζκψλ.
Μηα ζεηξά άιισλ κέηξσλ εζηζκνχ ζην Γηαδίθηπν έρνπλ ζρεδηαζηεί ζπλδπάδνληαο
ηνπο νξηζκνχο, ηηο ζεσξίεο θαη ηα δηαγλσζηηθά θξηηήξηα. Χζηφζν, ηα πεξηζζφηεξα απφ
απηά ηα κέηξα έσο ηψξα δελ παξνπζίαζαλ θακία αμηνπηζηία. Παξαδείγκαηα ηέηνησλ
κέηξσλ είλαη ε Κιίκαθα Απνηειεζκαηηθνχ Γηαδηθηχνπ (IES) [Suhail & Bargees, 2006],
Κιίκαθα

Τπεξβνιηθήο

Υξήζεο

ηνπ

Γηαδηθηχνπ

(IOS)

[Jenaro

θ.α.,

2007],

Δξσηεκαηνιφγην γηα ηε Υξήζε ηνπ Γηαδηθηχνπ (IUQ) [Campbell, Cumming, & Hughes,
2006], θαη Δξσηεκαηνιφγην γηα ηηο Δπηδξάζεηο ηνπ Γηαδηθηχνπ (IEQ) [Campbell,
Cumming, & Hughes, 2006].
Γελ κπνξνχκε λα πνχκε ινηπφλ κε βεβαηφηεηα πνηα θιίκαθα ζα ρξεζηκνπνηεζεί θάζε
θνξά, απηφ εμαξηάηαη απφ πνιινχο παξάγνληεο, (νξηζκφ, δηαγλσζηηθά θξηηήξηα, ηη
ζέινπκε λα κεηξήζνπκε) θαη νχηε αλ ηα απνηειέζκαηα πνπ ζα πξνθχςνπλ θαη κεηξεζνχλ
φηη είλαη απφιπηα αζθαιή.
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2.13 ηαηηζηηθά δεδνκέλα ρξήζεο ηνπ δηαδηθηύνπ
‟ απηήλ ηελ ελφηεηα παξαηίζεληαη ηα ζηαηηζηηθά ζηνηρεία ρξήζεο ηνπ δηαδηθηχνπ
φπσο ηα παξνπζίαζε ε ζηαηηζηηθή ππεξεζία ζρεηηθά κε ηελ ρξήζε ηνπ δηαδηθηχνπ ζηελ
Διιάδα θαηά ην έηνο 2009. Σα ζηνηρεία απηά είλαη δηαζέζηκα ζηελ ηζηνζειίδα
[http://www.statistics.gr].
Ζ αλνδηθή ηάζε ησλ ηειεπηαίσλ εηψλ ζπλερίδεηαη, ηφζν φζνλ αθνξά ζηε ρξήζε
ειεθηξνληθνχ ππνινγηζηή φζν θαη ζηελ πξφζβαζε ζην δηαδίθηπν. Σν A' ηξίκελν ηνπ
2009, ην πνζνζηφ ησλ αηφκσλ πνπ ρξεζηκνπνίεζαλ Ζ/Τ αλέξρεηαη ζην 47,3% θαη ην
πνζνζηφ ησλ αηφκσλ πνπ ρξεζηκνπνίεζαλ ην δηαδίθηπν ζην 42,4%. (Βιέπε πίλαθεο 1, 2
θαη 3 θαη γξαθήκαηα 1 θαη 2). Ζ ρξήζε ειεθηξνληθνχ ππνινγηζηή ή θαη δηαδηθηχνπ
κπνξεί λα έρεη πξαγκαηνπνηεζεί απφ φινπο ηνπο ρψξνπο πξφζβαζεο, δειαδή θαηνηθία,
ρψξν εξγαζίαο, ρψξν εθπαίδεπζεο, γεηηνληθά, θηιηθά ή ζπγγεληθά ζπίηηα, μελνδνρεία,
internet cafés θιπ.
Υξήζε ειεθηξνληθνύ ππνινγηζηή θαη πξόζβαζε ζην δηαδίθηπν
(Α΄ ηξίκελν 2005 – 2009)

Ο κέζνο εηήζηνο ξπζκφο κεηαβνιήο γηα ην δηάζηεκα 2005-2009 είλαη 13,6% γηα ηε
ρξήζε ηνπ Ζ/Τ θαη 17,4% γηα ηε ρξήζε ηνπ δηαδηθηχνπ. Δληαηηθνπνίεζε θαηαγξάθεηαη
ζηε ζπρλφηεηα ρξήζεο ηνπ δηαδηθηχνπ. Πην ζπγθεθξηκέλα, ρξήζε θαζεκεξηλή ή ζρεδφλ
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θαζεκεξηλή πξαγκαηνπνηεί ην 64,4% φζσλ ρξεζηκνπνίεζαλ ην δηαδίθηπν θαηά ην Α΄
ηξίκελν ηνπ έηνπο.
(Βιέπε ζρεηηθφ γξάθεκα 3).
«ΠΡΟΦΙΛ» ΥΡΗΣΧΝ ΣΟΤ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟΤ - ΛΟΓΟΙ ΥΡΗΗ ΣΟΤ
ΓΙΑΓΙΚΣΤΟΤ
Ο κέζνο ρξήζηεο ηνπ δηαδηθηχνπ είλαη απφθνηηνο δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο θαη
ηλζηηηνχησλ επαγγεικαηηθήο θαηάξηηζεο, αλήθεη ζηελ ειηθηαθή νκάδα 25-34 εηψλ θαη
είλαη κηζζσηφο. πγθεληξσηηθά αλά θαηεγνξία ρξήζεο ηνπ δηαδηθηχνπ ηα πνζνζηά
ρξήζεο, γηα πξνζσπηθνχο ιφγνπο, θαηά ην Α‟ ηξίκελν ηνπ 2009 είλαη:


Δπηθνηλσλία 78,2%



Αλαδήηεζε πιεξνθνξηψλ θαη on-line ππεξεζηψλ 93,1%



Σξαπεδηθέο ζπλαιιαγέο 13,2%



Τπεξεζίεο εθπαίδεπζεο 61,3%



Ζιεθηξνληθή δηαθπβέξλεζε 28,3%

Πην ζπγθεθξηκέλα, νη κυριότεροι λόγοι πινήγεζεο ζην δηαδίθηπν είλαη:


Αλαδήηεζε πιεξνθνξηψλ γηα πξντφληα θαη ππεξεζίεο 77,8%



Απνζηνιή ή ιήςε ειεθηξνληθψλ κελπκάησλ 72,9%



Αλαδήηεζε πιεξνθνξηψλ γηα ηαμίδηα θαη θαηαιχκαηα 58,1%



Αλαδήηεζε πάζεο θχζεσο πιεξνθνξηψλ κε ζθνπφ ηε γλψζε 54,9%



Αλάγλσζε εθεκεξίδσλ θαη πεξηνδηθψλ 50,0%



Απνζηνιή κελπκάησλ ζε chat sites, ζε blogs, ζε νκάδεο ζπδήηεζεο (MySpace,
Facebook), ζπκκεηνρή ζε forums, αληαιιαγή γξαπηψλ κελπκάησλ ζε πξαγκαηηθφ
ρξφλν (MSN θ.ά.) 42,3%. Αμίδεη λα ζεκεησζεί φηη ν ηειεπηαίνο ιφγνο είλαη ν
θπξηφηεξνο γηα ηελ ειηθηαθή νκάδα 16 – 24 εηψλ (44,0%).
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ΝΟΙΚΟΚΤΡΙΑ ΚΑΙ ΝΔΔ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΔ – ΤΝΓΔΗ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ
ΚΑΙ
ΣΤΠΟ ΤΝΓΔΗ
Σν 38% ησλ λνηθνθπξηψλ ηεο Υψξαο έρεη πξφζβαζε ζην δηαδίθηπν απφ ηελ θαηνηθία,
πνζνζηφ απμεκέλν ζε ζρέζε κε απηφ ησλ πξνεγνχκελσλ εηψλ. ε ζρέζε κε ην 2005, πνπ
ην αληίζηνηρν πνζνζηφ ήηαλ 21,7%, ε αχμεζε είλαη, πεξίπνπ, 75%. Απφ ηα λνηθνθπξηά
πνπ έρνπλ πξφζβαζε ζην δηαδίθηπν, ην 87% δηαζέηεη ζχλδεζε επξείαο ζπρλφηεηαο (DSL,
SHDSL, θαισδηαθή, UMTS θιπ.) θαη ε θπξηφηεξε ζπζθεπή κε ηελ νπνία ζπλδένληαη ζην
δηαδίθηπν είλαη ν ειεθηξνληθφο ππνινγηζηήο (≈98%).
Δπξπδσληθή ζύλδεζε ζηελ θαηνηθία (2005 – 2009)
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Πίλαθαο 1. Πνζνζηηαία θαηαλνκή ηεο επαγγεικαηηθήο θαηάζηαζεο ησλ
ρξεζηώλ Η/Τ θαη ησλ αηόκσλ κε πξόζβαζε ζην δηαδίθηπν: Α΄ ηξίκελν 2009
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Πίλαθαο 2. Πνζνζηηαία θαηαλνκή ηνπ επηπέδνπ εθπαίδεπζεο ησλ ρξεζηώλ Η/Τ
θαη ησλ αηόκσλ κε πξόζβαζε ζην δηαδίθηπν: Α΄ ηξίκελν 2009

Πίλαθαο 3. Υξήζε ειεθηξνληθνύ ππνινγηζηή θαη πξόζβαζε ζην δηαδίθηπν αλά
ειηθηαθή νκάδα ρξήζηε: Α΄ ηξίκελν 2009 (%)
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ΓΡΑΦΗΜΑ 1. Υξήζε ειεθηξνληθνύ ππνινγηζηή θαη πξόζβαζε ζην δηαδίθηπν
αλά κεγάιεο γεσγξαθηθέο πεξηνρέο: Α΄ ηξίκελν 2009 (%)

ΓΡΑΦΗΜΑ 2. Υξνληθή θαηαλνκή ηεο πην πξόζθαηεο πξόζβαζεο ζην δηαδίθηπν
θαη ρξήζεο Η/Τ, αλά θύιν.
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ΓΡΑΦΗΜΑ 3. πρλόηεηα ρξήζεο δηαδηθηύνπ: Α΄ ηξίκελν 2009 (%)
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3. Δξεπλεηηθό Μέξνο
ηελ παξνχζα κειέηε πηνζεηείηαη ν φξνο «πξνβιεκαηηθή ρξήζε ηνπ δηαδηθηχνπ»
θαη φρη ν «εζηζκφο ζην δηαδίθηπν».
θνπφο κειέηεο
Να δηεξεπλεζεί ζε ηη πνζνζηφ γίλεηαη πξνβιεκαηηθή ρξήζε ηνπ δηαδηθηχνπ απφ ηνπο
εθήβνπο, πνηνη νη ιφγνη θαη νη ζπλέπεηεο.
Σα Δξεπλεηηθά εξσηήκαηα είλαη:
1. Ο βαζκφο πξνβιεκαηηθήο ρξήζεο ηνπ δηαδηθηχνπ.
2. Ση είδνπο δξαζηεξηφηεηεο έρνπλ νη καζεηέο ζην δηαδίθηπν.
3. Αλ νη δξαζηεξηφηεηεο εθηφο δηαδηθηχνπ είλαη ζπλαθείο.
4. Αλ δελ γηλφηαλ πξνβιεκαηηθή ρξήζε ζην δηαδίθηπν ν έθεβνο ζα
κπνξνχζε λα αλαπηχμεη άιινπ είδνπο πξνβιεκαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο.
ΤΛΗΚΟ ΚΑΗ ΜΔΘΟΓΟ
Δξεπλεηηθφ πεδίν
Δπηιέρζεθε ην Γεληθφ Λχθεην Καηεξίλεο
Πιεζπζκφο ζηφρνο
Όινη νη έθεβνη καζεηέο Λπθείνπ
Πιεζπζκφο πξφζβαζεο
Σν ζχλνιν ησλ καζεηψλ Γεληθνχ Λπθείνπ Καηεξίλεο.
Γείγκα
Δθαηφλ ζαξάληα πέληε (5 ηκεκάησλ) καζεηέο ηνπ Γεληθνχ Λπθείνπ Καηεξίλεο νη
νπνίνη επηιέρηεθαλ ηπραία.
Γεηγκαηνιεπηηθή κέζνδνο
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Ζ κέζνδνο ε νπνία επηιέρηεθε

γηα ηελ ζπιινγή ησλ δεδνκέλσλ ηεο πεξνχζαλ

κειέηεο πεξηείρε ηα εμήο θξηηήξηα:
1. Να είλαη καζεηέο Γεληθνχ Λπθείνπ.
2. Να έρνπλ πξφζβαζε ζην δηαδίθηπν.
3. Δζεινληηθή ζπκκεηνρή ζηελ έξεπλα.
Δξεπλεηηθά ζηνηρεία
Σν εξεπλεηηθφ εξγαιείν πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε ζηελ παξνχζα έξεπλα ήηαλ ην
εξσηεκαηνιφγην ηεο Kimberly S. Young θαζεγήηξηα ηνπ παλεπηζηεκίνπ ηνπ Pittsburgh ε
φπνηα ζηεξίρζεθε ζηα θξηηήξηα ηνπ παζνινγηθνχ παηρληδηνχ DSM-IV (APA, 1994) θαη
αλέπηπμε έλα εξσηεκαηνιφγην νθηψ εξσηήζεσλ ην νπνίν νλνκάζηεθε «δηαγλσζηηθφ
εξσηεκαηνιφγην» DQ. Σν ζπγθεθξηκέλν ζεσξήζεθε σο ην πην θαηάιιειν εξεπλεηηθφ
εξγαιείν γηα ηελ ζπγθεθξηκέλε έξεπλα δεδνκέλνπ φηη ε πξνβιεκαηηθή ρξήζε ηνπ
δηαδηθηχνπ θαηά θνηλή νκνινγία ησλ πεξηζζφηεξσλ επηζηεκφλσλ είλαη πην θνληά ζην
παζνινγηθφ παηρλίδη.
Σν εξσηεκαηνιφγην ησλ 8 εξσηήζεσλ εκπινπηίζηεθε απφ 46 επηπιένλ εξσηήζεηο νη
νπνίεο απνηεινχλ θαηλνηνκία ηεο παξνχζαο εξγαζίαο. Οη 54 εξσηήζεηο ρσξίζηεθαλ ζε
νκάδεο. Ζ πξψηε νκάδα

απνηειείηαη απφ ηέζζεξηο γεληθέο εξσηήζεηο (θχιν, ηάμε

ειηθία, ζρνιηθή επίδνζε), ε δεχηεξε νκάδα απνηειείηαη απφ πέληε εξσηήζεηο πνπ
πξνζδηνξίδνπλ ην θνηλσληθφ πεξηβάιινλ ηνπ καζεηή. Ζ επφκελε αθνξά ην νηθνγελεηαθφ
πεξηβάιινλ θαη απνηειείηαη απφ πέληε εξσηήζεηο. Αθνινπζεί κηα άιιε νκάδα ην
δηαδίθηπν θαη ε νηθνγέλεηα ζνπ ε νπνία απνηειείηαη απφ πέληε εξσηήζεηο θαη δείρλεη ηελ
ζρέζε ηεο νηθνγέλεηαο κε ην δηαδίθηπν. Σν δηαδίθηπν θαη εζχ είλαη κηα θαηεγνξία πνπ
απνηειείηαη απφ 24 πξνζδηνξηζηηθέο εξσηήζεηο.

Σειεπηαία είλαη ε νκάδα πνπ αθνξά

πξνζσπηθέο πιεξνθνξίεο γηα ηνλ καζεηή θαη απνηειείηαη απφ έλδεθα εξσηήζεηο. Ζ
θιίκαθα κέηξεζεο πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε γηα ηελ ζπγθεθξηκέλε κειέηε ήηαλ εξσηήζεηο
αλνηθηνχ ηχπνπ, θιίκαθα δηαβάζκηζεο απφ ην 1 εψο ην 5.
Γηα ηηο αλάγθεο ηεο έξεπλαο έγηλε έλα blog ζην δηαδίθηπν γηα ηελ ζπκπιήξσζε ηνπ
εξσηεκαηνινγίνπ. Σν δείγκα ησλ καζεηψλ ήηαλ ηπραίν, θαη ηεξήζεθε ε αλσλπκία. Με
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ηελ ζπκπιήξσζε ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ θαηαγξαθφηαλ ε απάληεζε άκεζα, ε εκεξνκελία
θαη ε ψξα ζπκπιήξσζεο ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ.
Αλάιπζε ησλ δεδνκέλσλ θαη ησλ απνηειεζκάησλ έξεπλαο
Γηα ηελ ζηαηηζηηθή αλάιπζε ησλ δεδνκέλσλ ρξεζηκνπνηήζεθε ηα ζηαηηζηηθφ παθέην
γηα ηηο Κνηλσληθέο Δπηζηήκεο (Statistical Package of Social Sciences, SPSS) θαη ην
Excel.
Πεξηνξηζκνί κειέηεο
ηελ ζπγθεθξηκέλε κειέηε ππήξραλ θάπνηνη πεξηνξηζκνί:
1. Οη έθεβνη ήηαλ φινη απφ κία εκηαζηηθή πεξηνρή κε απνηέιεζκα λα κελ
κπνξνχλ λα γεληθεπζνχλ ηα ζπκπεξάζκαηα κε αθξίβεηα γηα κεγάιεο αζηηθέο
πφιεηο ή αγξνηηθέο πεξηνρέο, σζηφζν ε ζπγθεθξηκέλε πεξηνρή δελ εκθαλίδεη
ηδηαηηεξφηεηεο ζπλεπψο αληηθαηνπηξίδεη έλα κεγάιν θνκκάηη ηεο ππφινηπεο
Διιάδαο.
2. Ο αξηζκφο ησλ εξσηεκαηνινγίσλ πνπ ζπκπιεξψζεθε πηζαλφλ λα κελ είλαη
αξθεηφο θαη λα κελ έρεη θαιχςεη φιν ην πνζνζηφ ησλ εθήβσλ πνπ θάλνπλ
πξνβιεκαηηθή ρξήζε ζην δηαδίθηπν.
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4. Παξνπζίαζε ηεο έξεπλαο κέζσ γξαθεκάησλ
4.1 Γεληθέο Πιεξνθνξίεο

Σν εξσηεκαηνιφγην ζπκπιεξψζεθε απφ 145 καζεηέο: 85 αγφξηα (59%) θαη 60
θνξίηζηα (41%). Σα πνζνζηά είλαη αλάινγα ησλ πξαγκαηηθψλ πνζνζηψλ ησλ καζεηψλ
ηνπ ζρνιείνπ (407 καζεηέο: 57 % αγφξηα θαη 43% θνξίηζηα).

Σα πεξηζζφηεξα εξσηεκαηνιφγηα ζπκπιεξψζεθαλ απφ ηνπο καζεηέο ηεο Α‟ Λπθείνπ
(47%) θαη ιηγφηεξα απφ ηνπο καζεηέο ηεο Γ‟ Λπθείνπ (17%). Ο ιφγνο ηεο δηαθνξάο
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απηήο νθείιεηε ζην γεγνλφο φηη νη καζεηέο πνπ ζπκπιεξψζαλ ηα εξσηεκαηνιφγηα είραλ
επηιέμεη ν κάζεκα επηινγήο ηελ πιεξνθνξηθήο. Γεληθά ε ηάμε ηεο Α‟ Λπθείνπ έρεη
πεξηζζφηεξα παηδηά πνπ επηιέγνπλ ην κάζεκα ηεο Πιεξνθνξηθήο, ηεο Γ ηάμεο επηιέγνπλ
σο κάζεκα θαη ηηο «Αξρέο Οηθνλνκηθήο Θεσξίαο» ην νπνίν ην δίλνπλ θαη παλειιαδηθέο
εμεηάζεηο γηα λα κπνξνχλ λα ζπκκεηέρνπλ ζην 5ν πεδίν.

χκθσλα κε ηηο απαληήζεηο ησλ καζεηψλ ην 87% έρνπλ βγάιεη ζην πξνεγνχκελν
έηνο βαζκνινγία >15.

4.2 Κνηλσληθό Πεξηβάιινλ

Παξαηεξψληαο ην πνζνζηφ ησλ καζεηψλ πνπ ζεσξνχλ εάλ είλαη ή φρη θνηλσληθά
άηνκα, ην 7% δειψλνπλ φηη δελ είλαη θαζφινπ ή ζρεδφλ θαζφινπ. Όκσο ε κεζαία
θαηεγνξία ζπγθεληξψλεη ην 30% ησλ εξσηεζέλησλ. Πξνθαλψο θάπνην πνζνζηφ ηεο
κεζαίαο θαηεγνξίαο κπνξεί λα αλαθέξεηαη ζηα κε θνηλσληθά άηνκα, έηζη ην πνζνζηφ ζηα
άηνκα πνπ δειψλνπλ φηη δελ είλαη θνηλσληθά μεπεξλάεη ην 15%
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Σν 26% ην καζεηψλ δειψλεη φηη δελ αζρνιείηαη κε θακία ή ζρεδφλ κε θακία
δξαζηεξηφηεηα. Λακβάλνληαο ππφςε ηελ κεζαία θαηεγνξία ηφηε ην πνζνζηφ μεπεξλάεη
ην 30%.

Πξνθαλψο κε απηήλ ηελ εξψηεζε επηβεβαηψλεηαη ε νξζφηεηα ησλ απαληήζεσλ ηεο
πξνεγνχκελεο εξψηεζεο. Οη καζεηέο δειψλνπλ φηη ζε πνζνζηφ 47% νη θίινη ηνπο δελ
ζπκκεηέρνπλ θαζφινπ ή ζρεδφλ θαζφινπ ζηηο δξαζηεξηφηεηέο ηνπο. Πξνθαλψο
ιακβάλνληαο ππφςε θαη ηελ κεζαία απάληεζε ην πνζνζηφ απηφ μεπεξλάεη ην 50%.

ε πνζνζηφ 27% νη καζεηέο δειψλνπλ φηη δηαθέξνπλ απφ ηνπο άιινπο, κε απηφ
δειψλνπλ φηη πηζαλφλ λα δηαθέξνπλ ζηηο δεμηφηεηεο, ζηνλ ραξαθηήξα, ζηελ εμσηεξηθή
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εκθάληζε, ζηελ νηθνλνκηθή θαηάζηαζε, ζηελ ζπκπεξηθνξά θαη γεληθφηεξα ζε
νπνηαδήπνηε άιιν ραξαθηεξηζηηθφ

ε πνζνζηφ 7% νη καζεηέο δειψλνπλ φηη δελ γίλνληαη απνδεθηνί. ηελ πξνεγνχκελε
εξψηεζε δειψζαλ φηη ζε πνζνζηφ 27% δηαθέξνπλ απφ ηνπο άιινπο, απνδέρνληαη ηειηθά
φηη γίλνληαη απνδεθηνί παξφιν πνπ πηζηεχνπλ φηη δηαθέξνπλ απφ ηνπο άιινπο.

4.3 Οηθνγελεηαθό Πεξηβάιινλ

Απφ ηελ παξαπάλσ εξψηεζε κπνξεί λα αληηιεθζεί θάπνηνο φηη ζε πνζνζηφ 9% νη
καζεηέο δνπλ κε έλαλ γνλέα ή κε θεδεκφλα. Άξα πξνθαλψο ην πεξηβάιινλ ζην νπνίν
αλαπηχζζνληαη θαη νινθιεξψλνληαη σο πξνζσπηθφηεηεο δηαθέξεη απφ ηνπο άιινπο
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Απφ ηα παξαπάλσ δηαγξάκκαηα θαίλεηαη φηη ε βαζκίδα εθπαίδεπζεο είλαη απφ Μέζε
σο Αλψηαηε ζε πνζνζηφ 75% γηα ηνλ παηέξα θαη 80% γηα ηελ κεηέξα αληίζηνηρα.

ε πνζνζηφ 10% νη καζεηέο δειψλνπλ φηη νη γνλείο ηνπο δελ ηνπο αθηεξψλνπλ ηνλ
ρξφλν πνπ νη ίδηνη ζα επηζπκνχζαλ.
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4.4 To δηαδίθηπν θαη ε νηθνγέλεηα ζνπ

Σν επάγγεικα ηνπ παηέξα θαη ηεο κεηέξαο ζε πνζνζηφ 92% δελ έρεη άκεζε ζρέζε κε
ην δηαδίθηπν φπσο δειψλνπλ νη καζεηέο θαη κφλν ην 8% έρεη πνιχ ή παξά πνιχ ζρέζε
κε ην δηαδίθηπν.

Πξνβιεκαηηθή Υξήζε ηνπ Γηαδηθηχνπ –Δπαλζία Γαιακήηξα © 2011

65

Πξνθαλψο απφ ηηο απαληήζεηο ησλ καζεηψλ κπνξεί λα ηζρπξηζηεί θάπνηνο φηη ηα
αδέξθηα ηνπο (πξνθαλψο κεγαιχηεξα ηνπο) αζρνινχληαη ζε πνζνζηφ >70% κε ην
δηαδίθηπν.

Μφλν ζε πνζνζηφ 14% (παηέξαο) θαη 6% (κεηέξα) αζρνινχληαη αξθεηά κε ην
δηαδίθηπν, κε απνηέιεζκα νη ππφινηπνη γνλείο λα κελ κπνξνχλ λα ειέγμνπλ ηε ρξήζε ηνπ
δηαδηθηχνπ πνπ θάλνπλ ηα παηδηά ηνπο.

4.5 Σν δηαδίθηπν θαη εζύ....
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πγθξίλνληαο ηα παξαπάλσ δχν δηαγξάκκαηα παξαηεξεί θαλείο: α ) ην 83% ησλ
καζεηψλ δηαζέηνπλ «δηαδίθηπν» ζην ζπίηη θαη πξνθαλψο έρνπλ πξφζβαζε ζην δηαδίθηπν
απφ ην ζπίηη ηνπο.
Σν πην ζεκαληηθφ είλαη φηη φινη (100%) έρνπλ πξφζβαζε ζην δηαδίθηπν. Πξνθαλψο
ην πνζνζηφ ησλ 8% πνπ έρνπλ πξφζβαζε απφ θηιηθφ ζπίηη, ζρνιείν, θαη «other» έρνπλ
θαη πεξηνξηζκέλν ρξφλν γηα πξφζβαζε ζην δηαδίθηπν.

Ζ εθκάζεζε ηεο ρξήζεο ηνπ δηαδηθηχνπ ζχκθσλα κε ηηο δειψζεηο ησλ καζεηψλ έρεη
γίλεη ζε πνζνζηφ 40% απφ ηνπο θίινπο ηνπο. Ζ εθκάζεζε ηεο ρξήζεο ζηελ νηθνγέλεηα
(23%) πξνήιζε θπξίσο απφ ηα αδέξθηα ησλ παηδηψλ (ζε πνζνζηφ 54% απφ ηα αδέξθηα
αζρνινχληαη κε ην δηαδίθηπν πάξα πνιχ) θαη ιηγφηεξν απφ ηνπο γνλείο (14% ν παηέξαο
θαη 6% ε κεηέξα αζρνινχληαη κε ην δηαδίθηπν αξθεηά). Απηφ πηζαλφλ λα ζηεξίδεη θαη
ηελ άπνςε φηη νη ηα παηδηά ζεσξνχληαη δάζθαινη ζρεηηθά κε ηηο γλψζεηο ηνπο γηα ην
δηαδίθηπν θαη νη γνλείο καζεηέο.
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ε πνζνζηφ 20% νη καζεηέο αθηεξψλνπλ ρξφλν >3 ψξεο ζην δηαδίθηπν ηελ εκέξα.
Καη εάλ εμαηξέζεη θάπνηνο ην πνζνζηφ ησλ 8% πνπ έρνπλ πεξηνξηζκέλε ζε ρξφλν
πξφζβαζε ιφγν ηνπ ηξφπνπ πξφζβαζεο (Φηιηθφ ζπίηη, ζρνιείν, άιιν) πξνθαλψο ην
πνζνζηφ ησλ καζεηψλ πνπ αθηεξψλνπλ >3 ψξεο ηελ εκέξα ζα μεπεξλνχζε ην 20%.
Αμηνζεκείσην είλαη ην γεγνλφο φηη 60% ησλ καζεηψλ αθηεξψλνπλ πάλσ απφ 1 ψξα ζην
δηαδίθηπν.

Παξαηεξνχκε φηη κφλν ην 23% ησλ καζεηψλ ρξεζηκνπνηεί ην δηαδίθηπν ιηγφηεξν απφ
1 ρξφλν. Άξα ην δηαδίθηπν έρεη κπεη ζηελ δσή ησλ καζεηψλ ηεο δηθή καο επαξρηαθήο
πφιεο εδψ θαη 1 ρξφλν ηνπιάρηζηνλ.

Πξνβιεκαηηθή Υξήζε ηνπ Γηαδηθηχνπ –Δπαλζία Γαιακήηξα © 2011

68

Παξαηεξψληαο ηα παξαπάλσ δηαγξάκκαηα πξνθχπηεη ην ζπκπέξαζκα φηη: ην
δηαδίθηπν ρξεζηκνπνηείηαη θπξίσο γηα ςπραγσγία κέζσ θνηλσληθψλ δηθηχσλ,
επηθνηλσλία, gamming. Θα κπνξνχζακε ινηπφλ λα πνχκε φηη απαληνχλ ζε κηα κεγάιε
αλάγθε ησλ παηδηψλ λα μεθχγνπλ απφ ηελ πξαγκαηηθφηεηα πνπ βηψλνπλ.
Παξφιν πνπ θάπνηνη καζεηέο ηζρπξίδνληαη φηη ην δηαδίθηπν πέξαλ ην φηη ηνπ
ρξεζίκεπζε γηα αλαδήηεζε πιεξνθνξηψλ (παξάιιεια κε άιιεο δξαζηεξηφηεηεο θαη ζε
πνζνζηφ 39%) δελ ηνπο πξφζθεξε θάηη άιιν απφ λα ηνπο ςπραγσγήζεη ή λα ζπλαληήζεη
θάπνηνλ άιινλ ή λα ηνπο ελεξγνπνηήζεη ζε θάπνηα δξάζε.
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Σν 50% ησλ καζεηψλ δειψλεη φηη έρεη ηηο ίδηεο δξαζηεξηφηεηεο θαη εθηφο δηαδηθηχνπ.
Άξα ζε πεξίπησζε πνπ δελ ππήξρε ην δηαδίθηπν ην 50% ησλ καζεηψλ ζα έθαλε ην ίδην
θάπνπ αιινχ (π.ρ. δηαζθέδαζε, ςπραγσγία, θιεξη …).
Βιέπνληαο ηηο απαληήζεηο πνπ έρνπλ δψζεη νη καζεηέο ζηελ εξψηεζε «Πεξηέγξαςε
κνπ δξαζηεξηφηεηεο ηηο εθηφο δηθηχνπ δσήο ζνπ» πνπ ήηαλ ειεχζεξεο απάληεζεο
επηβεβαηψλεηαη ν παξαπάλσ ηζρπξηζκφο.
ην 50% πνπ απαληά «Όρη φηη δελ θάλεη ηηο ίδηεο δξαζηεξηφηεηεο» νη καζεηέο ζηελ
εξψηεζε «Πεξηέγξαςε κνπ δξαζηεξηφηεηεο ηηο εθηφο δηθηχνπ δσήο ζνπ» ζπλήζσο
απαληνχλ φηη αζρνινχληαη κε ηνλ αζιεηηζκφ.

Παξφηη νη γνλείο δελ αζρνινχληαη κε ην δηαδίθηπν (κφλν ην 14% ν παηέξαο θαη 6% ε
κεηέξα αζρνινχληαη πνιχ ή πάξα πνιχ) βιέπνπλ «φρη αξλεηηθά» ηελ ελαζρφιεζε ησλ
παηδηψλ ηνπο κε ην δηαδίθηπν ζε πνζνζηφ 72%. Απηφ πηζαλφλ λα νθείιεηε ζην γεγνλφο
φηη νη ίδηνη δελ είλαη γλψζηεο ηνπ δηαδηθηχνπ ή δελ γλσξίδνπλ ηνπο πηζαλνχο θηλδχλνπο
πνπ κπνξεί θξχβεη ε ρξήζε ηνπ.
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ε πνζνζηφ 13% δειψλνπλ νη καζεηέο φηη νη θίινη ηνπο βιέπνπλ ηελ ελαζρφιεζε
ηνπο κε ην δηαδίθηπν αξλεηηθά, είλαη πνιχ κεγάιν ην πνζνζηφ πνπ ην βιέπεη ζεηηθά ή
αδηάθνξα (87%) θαη απηφ κπνξεί λα νθείιεηε ζην γεγνλφο φηη θαη νη ίδηνη (νη θίινη ηνπο)
αζρνινχληαη κε ην δηαδίθηπν.

Σνπιάρηζηνλ ην 3% ησλ καζεηψλ δειψλνπλ φηη ζα παξακεινχζαλ κία
δξαζηεξηφηεηα γηα λα αθηεξψζνπλ ρξφλν ζην δηαδίθηπν. Θεσξνχλ φηη ε ελαζρφιεζε κε
ην δηαδίθηπν ηνπο πξνζθέξεη κεγαιχηεξε ηθαλνπνίεζε απφ κία νπνηαδήπνηε άιιε
δξαζηεξηφηεηα.
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Σνπιάρηζηνλ ην 4% δειψλεη φηη θαληάδεηαη φηη βξίζθεηαη ζην δηαδίθηπν ή φηη είλαη
ζην δηαδίθηπν.

Σνπιάρηζηνλ ην 11% ησλ καζεηψλ δειψλεη φηη ληψζεη έληαζε ή πίεζε φηαλ δελ
κπνξεί λα ρξεζηκνπνηήζεη ην δηαδίθηπν γηα ην ρξνληθφ δηάζηεκα πνπ ζα ήζειε.

Σνπιάρηζηνλ ην 9% ησλ καζεηψλ δειψλνπλ φηη ληψζνπλ θαηάζιηςε ή λεπξηθφηεηα
φηαλ δελ ρξεζηκνπνηνχλ ην δηαδίθηπν.
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Σν 7% ησλ καζεηψλ απαληνχλ φηη ζρεδφλ πάληα ή πάληα παξακεινχλ ηηο
ππνρξεψζεηο πνπ έρνπλ (ζρνιηθέο ή άιιεο δξαζηεξηφηεηεο) γηα λα αζρνιεζνχλ
πεξηζζφηεξν ρξφλν κε ην δηαδίθηπν.

Σνπιάρηζηνλ 7% ησλ καζεηψλ δειψλνπλ φηη παξακεινχλ αθφκε θαη ηνλ χπλν ηνπο
γηα λα πεξάζνπλ πεξηζζφηεξν ρξφλν ζην δηαδίθηπν.

Απφ ηελ ζπγθεθξηκέλε δήισζε ησλ καζεηψλ ζπκπεξαίλνπκε φηη ν ρξφλνο κε ηνλ/ηελ
ζχληξνθν είλαη πνιπηηκφηεξνο απφ νπνηαδήπνηε ςπραγσγία ή ραξά κπνξεί λα ηνπ
πξνζθέξεη ην δηαδίθηπν. Σν ειάρηζην πνζνζηφ ηνπ 1% δειψλεη φηη επηιέγεη ην δηαδίθηπν
απφ ηελ/ηνλ ζχληξνθν ζρεδφλ πάληα. Απηφ πηζαλφλ λα επηβεβαηψλεη ηελ αλάγθε ησλ
καζεηψλ γηα επηθνηλσλία θαη ςπραγσγία.
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ε πνζνζηφ 27% δειψλνπλ νη ίδηνη νη καζεηέο φηη δηακαξηχξνληαη νη θνληηλνί ηνπο
άλζξσπνη γηα ηνλ ρξφλν πνπ ζπαηαινχλ ζην δηαδίθηπν.

Σν 30% ησλ καζεηψλ ληψζνπλ φηη πξέπεη λα κεηψζνπλ ηνλ ρξφλν πνπ αζρνινχληαη
κε ην δηαδίθηπν. Απηή ε επηζπκία πηζαλφλ λα απνξξέεη απφ ηηο απμεκέλεο ζρνιηθέο
ππνρξεψζεηο ή θαη άιισλ δξαζηεξηνηήησλ θαη επηβαηβεψλεηαη θαη απφ ηελ πξνεγνχκελε
απάληεζε ησλ παηδηψλ φηη νη νηθείνη ηνπο δηακαξηχξνληαη γηα ηνλ ρξφλν παξακνλήο ηνπο
ζην δηαδίθηπν.
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Σνπιάρηζηνλ ην 28% ησλ καζεηψλ δειψλνπλ φηη ε ρξήζε ηνπ δηαδηθηχνπ ηνπο
δεκηνπξγεί πξνβιήκαηα. Παξφια απηά απηνί ζπλερίδνπλ λα ην ρξεζηκνπνηνχλ.

ε πνζνζηφ 28% νη καζεηέο δειψλνπλ φηη ρξεηάδνληαη βνήζεηα γηα ηελ ζρέζε ηνπο
κε ην δηαδίθηπν, θάηη πνπ δειψλεη φηη αληηιακβάλνληαη ηελ χπαξμε θάπνηνπ
πξνβιήκαηνο.

Σν πνζνζηφ απηφ επηβεβαηψλεη ηελ πξνεγνχκελε εξψηεζε φηη ην

δηαδίθηπν ηνπο δεκηνπξγεί πξνβιήκαηα θαη ηειηθά ρξεηάδνληαη θάπνηα βνήζεηα λα ηα
επηιχζνπλ.

ε πνζνζηφ 35% νη καζεηέο δειψλνπλ φηη ρξεζηκνπνηνχζαλ ην δηαδίθηπν
πεξηζζφηεξν ζηελ αξρή ελψ ζε πνζνζηφ 29% φηη ην ρξεζηκνπνηνχλ ηψξα. Λακβάλνληαο
ππφςε ηελ κεζαία παξαηήξεζε κπνξνχκε λα πνχκε φηη πεξίπνπ 50% ησλ καζεηψλ
ρξεζηκνπνίεζαλ ην δηαδίθηπν ζηελ αξρή θαη δελ ην ρξεζηκνπνηνχλ ηφζν ηψξα. Ζ
εξκελεία απηνχ κεγάινπ πνζνζηνχ πηζαλφλ λα είλαη: ην «Γηαδίθηπν» αληηκεησπίδεηαη
ζηελ αξρή σο έλα παηρλίδη, φζν είλαη θαηλνχξγην αζρνιείζαη πεξηζζφηεξν θαη φζν
πεξλάεη ν θαηξφο ην βαξηέζαη θαη ην παξαηάο.
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4.6 Πξνζσπηθέο Πιεξνθνξίεο

Παξαηεξψληαο ηηο απαληήζεηο ησλ καζεηψλ ζηελ εξψηεζε βιέπνπκε φηη έλα
πνζνζηφ ηεο ηάμεσο ηνπ 87 % αηζζάλεηαη θάηη απφ ηα παξαπάλσ ην ηειεπηαίν ρξνληθφ
δηάζηεκα θαη αθφκα φηη θάπνηνη καζεηέο έρνπλ πεξηζζφηεξα απφ έλα ζπκπηψκαηα.
Κάπνηα απφ ηα ζπκπηψκαηα πηζαλφλ λα πξνυπήξραλ πξηλ απφ ηελ ρξήζε ηνπ δηαδηθηχνπ
θαη λα κελ νθείινληαη ζε απηφ. Δλψ έλα 40% ησλ καζεηψλ δελ αηζζάλεηαη ηίπνηε απφ ηα
παξαπάλσ.

Με ηηο απαληήζεηο ησλ καζεηψλ παξαηεξνχκε φηη ηα πνζνζηά ζε απηήλ ηελ εξψηεζε
είλαη πεξίπνπ ηα ίδηα. Σν 49% ησλ καζεηψλ δειψλεη δελ έρνπλ θάλεη πξάγκαηα πνπ
ζεσξνχληαη απαγνξεπκέλα, ελψ ην 51% ησλ καζεηψλ έρνπλ θάλεη θάηη πνπ ζεσξεί
απαγνξεπκέλν. ηελ εξψηεζε « Πεξηέγξαςε κνπ θάπνηα απφ απηά.....»

ππάξρνπλ

καζεηέο πνπ δελ απαληνχλ ελψ νη απαληήζεηο ησλ άιισλ καζεηψλ ( «πίλσ αιθνφι,
παίδσ ηδφγν, θαηεβάδσ ηαηλίεο θαη ηξαγνχδηα παξάλνκα απφ ην δηαδίθηπν, κπαίλσ ζε site
κε πνξλνγξαθηθφ πιηθφ»)
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Σν 88% ην καζεηψλ απάληεζαλ φηη πνηέ δελ έρνπλ δνθηκάζεη «απαγνξεπκέλεο
νπζίεο». Σν 9% ησλ καζεηψλ απάληεζε φηη έζησ θαη κηα θνξά έρεη θάλεη ρξήζε νπζηψλ.
Τπήξρε θαη έλα πνζνζηφ ηεο ηάμεσο ηνπ 2% πνπ δελ απάληεζε θαζφινπ ζηελ εξψηεζε.
ηελ εξψηεζε «Πσο ληψζεηο φηαλ ζπκκεηέρεηο ζε απηέο ηηο κε θνηλσληθά απνδεθηέο
δξαζηεξηφηεηεο;» θάπνηνη καζεηέο απφ ην πνζνζηφ ηνπ 9% δελ απάληεζε θαζφινπ ζηελ
εξψηεζε, ελψ νη απαληήζεηο ησλ άιισλ καζεηψλ ήηαλ «θαιά», «αδηαθνξία», « ηχςεηο».

Σν 75% ησλ καζεηψλ δειψλνπλ φηη νη γνλείο ηνπο δελ γλσξίδνπλ ηηο δξαζηεξηφηεηέο
ηνπο εθηφο δηαδηθηχνπ θαη κφλν έλα 25% δειψλεη φηη νη γνλείο είλαη ελήκεξνη. Απηφ
πηζαλφλ λα ππνδειψλεη φηη νη ζρέζεηο θαη ε επηθνηλσλία γνλέσλ- παηδηψλ δελ έρεη
επηηερζεί ζην θαιχηεξν δπλαηφ βαζκφ.
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ε αληίζεζε κε ηελ απάληεζε ησλ καζεηψλ ζηελ πξνεγνχκελε εξψηεζε κφλν έλα
πνζνζηφ ηεο ηάμεσο ηνπ 17% ησλ θίισλ ηνπο δελ γλσξίδνπλ ηηο δξαζηεξηφηεηέο ηνπο, ην
ππφινηπν 51% γλσξίδεη

ηη θάλνπλ νη καζεηέο εθηφο δηαδηθηχνπ. Απηφ πηζαλφλ λα

δειψλεη φηη θαη νη ίδηνη νη θίινη ηνπο ζπκκεηέρνπλ ζε απηέο.

Σνπιάρηζηνλ ην 50% ησλ καζεηψλ δειψλνπλ φηη έρνπλ εκκνλέο ζην λα θάλνπλ
πξάγκαηα πνπ ηνπο αξέζνπλ πνιχ.Έλα πνζνζηφ 40% δειψλεη φηη έρνπλ θάπνηεο θνξέο
έρνπλ εκκνλή,ελψ κφλν ην 13% δειψλεη φηη δελ έρεη θακία εκκνλή.

ε απηήλ ηελ εξψηεζε ην 59% ησλ καζεηψλ ζεσξνχλ φηη έρνπλ πνιχ ή πνιχ ζπρλά απηφ
ζπγθξάηεζε. Σν 6% ζεσξεί φηη δελ έρεη θαζφινπ απηνζπγθξάηεζε θαη ππάξρεη έλα
πνζνζηφ ηεο ηάμεσο ηνπ 32% πνπ ζεσξεί φηη θάπνηεο θνξέο είλαη εγθξαηήο θαη θάπνηεο
φρη.
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5. πκπεξάζκαηα
Σα απνηειέζκαηα ηεο παξνχζαο έξεπλαο θαη ε αλάιπζε ησλ

δεδνκέλσλ πνπ

ζπγθεληξψζεθαλ απφ ηα εξσηεκαηνιφγηα (Κεθ 2) πνπ ηέζεθαλ θαη ζπκπιεξψζεθαλ,
δείρλνπλ πσο ε πιεηνςεθία ησλ καζεηψλ πνπ πήξαλ κέξνο δελ παξνπζηάδνπλ θακία
ηδηαίηεξε εμάξηεζε ή εζηζηηθή ζπκπεξηθνξά ζρεηηθή κε ην δηαδίθηπν.
Έλα πνιχ κηθξφ πνζνζηφ ηεο ηάμεσο ηνπ 3% θαίλεηαη φηη θάλεη πξνβιεκαηηθή ρξήζε
ηνπ δηαδηθηχνπ. Οη ιφγνη πνπ νδεγνχλ ηνπο καζεηέο ζε απηήλ ηελ ζπκπεξηθνξά
δηαπηζηψλεηαη φηη είλαη πνιινί θαη θνηλνί. Ζ δπλαηφηεηα λα επηθνηλσλήζνπλ κε άιινπο,
λα παίμνπλ έλα δηαδξαζηηθφ παηρλίδη ελδνγελέο ηνπ δηαδηθηχνπ, λα ζπκκεηάζρνπλ ζε
ειεθηξνληθφ ηδφγν ή

λα επηζθεθηνχλ κηα ηζηνζειίδα πνξλνγξαθηθνχ πεξηερνκέλνπ

θαίλεηαη λα απνηεινχλ ηνπο θπξηφηεξνπο ιφγνπο πνπ επηιέγεηαη ην δηαδίθηπν.
ρεηηθά κε ηνπο καζεηέο πνπ απνηεινχλ ην πνζνζηφ 3% ησλ πξνβιεκαηηθψλ
ρξεζηψλ δηαπηζηψζεθαλ ηα εμήο:
1) είλαη αγφξηα θαη θνξίηζηα, ζπλεπψο δελ έρνπκε ελδείμεηο φηη ε πξνβιεκαηηθή ρξήζε
ζρεηίδεηαη ηδηαίηεξα κε ην θχιν ηνπ ρξήζηε.
2) Έρνπλ κέηξηα σο άξηζηε επίδνζε ζηα καζήκαηά ηνπο.
3) Πηζηεχνπλ νη ίδηνη φηη δελ είλαη ηδηαίηεξα θνηλσληθά άηνκα, φηη δηαθέξνπλ απφ ηνπο
άιινπο θαη φηη δελ γίλνληαη απφιπηα απνδεθηνί απφ ην πεξηβάιινλ πνπ δνπλ θαη
δξαζηεξηνπνηνχληαη.
4) Οη γνλείο ησλ καζεηψλ έρνπλ κέζε ή θαη αλψηαηε εθπαίδεπζε θαη θνηλφ
ραξαθηεξηζηηθφ φπσο πηζηεχνπλ νη καζεηέο είλαη φηη δελ ηνπο αθηεξψλνπλ ηνλ ρξφλν πνπ
νη ίδηνη ζα επηζπκνχζαλ, θαζηζηψληαο ηηο ζρέζεηο γνληψλ θαη παηδηψλ φρη θαιέο. Οη
πεξηζζφηεξνη καζεηέο

ζηελ εξψηεζε πσο είλαη ε ζρέζε ηνπο κε ηνπο γνλείο ηνπο

απάληεζαλ «ράιηα», γεγνλφο πνπ θαηαδεηθλχεη πσο κεηαμχ γνληψλ θαη παηδηψλ δελ
ππάξρεη επαξθήο ή θαη θαζφινπ επηθνηλσλία. Οη γνλείο δελ γλσξίδνπλ ηηο
δξαζηεξηφηεηεο ησλ παηδηψλ ζην δηαδίθηπν θαη απηφ απνηειεί ζπλάξηεζε ηνπ ρξφλνπ θαη
ηεο ζρέζεο πνπ έρνπλ κεηαμχ ηνπο. Όινη νη γνλείο βιέπνπλ αδηάθνξα ηελ ελαζρφιεζε
ησλ παηδηψλ ηνπο κε ην δηαδίθηπν γεγνλφο πνπ θαηαδεηθλχεη φηη ην δηαδίθηπν δελ έρεη
εληαρζεί πιήξσο ζηελ νηθνγελεηαθή δσή, θαη ζηεξίδεη ηελ άπνςε φηη νη γνλείο απνηεινχλ
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“κεηαλάζηεο” ελψ νη καζεηέο “ηζαγελείο” ηνπ ηζηνρψξνπ. Σα αδέξθηα ησλ καζεηψλ
αζρνινχληαη φια κε ην δηαδίθηπν ζηνλ ίδην πεξίπνπ βαζκφ.
5) Όινη νη καζεηέο απάληεζαλ φηη έκαζαλ ην δηαδίθηπν απφ θίινπο θαη απηφ πηζαλά λα
απνηειεί κηα παξάκεηξν ζην φηη δελ γίλεηαη ζσζηή ρξήζε ηνπ. Με ηελ έλλνηα φηη ζεκείν
αλαθνξάο είλαη νη αλάγθεο φπσο ηηο επεμεξγάδνληαη νη νκήιηθνη κεηαμχ ηνπο, ρσξίο λα
ζπκκεηέρεη θαη ν ιφγνο ησλ γνληψλ.
6) Ζ ελαζρφιεζε κε ην δηαδίθηπν μεπεξλά ηηο πέληε ψξεο εκεξεζίσο
7) Τπάξρεη θνηλή άπνςε γηα ην ηη ζεκαίλεη ην δηαδίθηπν γηα απηνχο ραξαθηεξηζηηθή
απάληεζε ησλ καζεηψλ «ηα πάληα», αζρνινχληαη κε ηηο ίδηεο δξαζηεξηφηεηεο κέζα ζε
απηφ (επηθνηλσλία, θνηλσληθά δίθηπα, ηπρεξά παηρλίδηα gamming, facebook, ΥΥΥ
ζειίδεο), ην ρξεζηκνπνίεζαλ γηα λα ζπλαληήζνπλ αλζξψπνπο πνπ γλψξηζαλ ζην
δηαδίθηπν, γεγνλφο πνπ δείρλεη ηελ αλάγθε ηνπο γηα επηθνηλσλία, επαθή θαη πξνζνρή.
Απηφ εμάιινπ ζηεξίδεη θαη ηελ απάληεζε ησλ καζεηψλ φηη ζηεξνχληαη νπζηαζηηθήο
επαθήο θαη επηθνηλσλίαο ηφζν κέζα ζην νηθνγελεηαθφ πεξηβάιινλ φζν θαη ζην θηιηθφ.
8) Υξεζηκνπνηνχλ ην δηαδίθηπν γηα ςπραγσγία, ε νπνία είλαη βαζηθή αλάγθε ηεο
εθεβείαο (κέζα απφ ηελ επαθή δειψλνπλ δε νη ίδηνη φηη ζα ηελ αλαδεηνχζαλ θαη εθηφο
δηαδηθηχνπ αλ δελ ππήξρε. θεπηηθνχο καο θάλεη ην φηη ην δηαδίθηπν θαη ε επηθνηλσλία
δελ εληάζζνπλ ηελ ζσκαηηθή, ζπλαηζζεκαηηθή, βιεκκαηηθή …… επαθή θαη δηαθχβεπζε.
9) Αμηνζεκείσην είλαη ην γεγνλφο φηη νη ζπγθεθξηκέλνη καζεηέο ρξεζηκνπνηνχλ ην
δηαδίθηπν ιηγφηεξν απφ 1 ρξφλν, απηφ κπνξεί λα απνηειέζεη έλαλ ιφγν γηα ην φηη
αζρνινχληαη ηφζεο ψξεο αλ ζηεξηρηνχκε ζηελ άπνςε φηη είλαη γη‟ απηνχο έλαο λένο
θφζκνο πνπ ζα ήζειαλ λα εμεξεπλήζνπλ, λα κάζνπλ, λα βηψζνπλ λέεο εκπεηξίεο
ραξαθηεξηζηηθφ ησλ λέσλ θαη ηεο εθεβείαο. Μεηά απφ θάπνην ρξνληθφ δηάζηεκα ζε κηα
άιιε παξφκνηα έξεπλα νη ίδηνη καζεηέο πηζαλφλ λα κελ έθαλαλ πξνβιεκαηηθή ρξήζε ηνπ
δηαδηθηχνπ.
10) Οη πεξηζζφηεξνη καζεηέο απάληεζαλ «Ναη» ζηελ εξψηεζε αλ νη δξαζηεξηφηεηεο πνπ
έρνπλ εθηφο δηαδηθηχνπ είλαη ίδηεο κε απηέο πνπ έρνπλ κέζα ζην δηαδίθηπν, αιιά θαη
απηνί πνπ απάληεζαλ αξλεηηθά θαίλεηαη φηη ζηελ πξαγκαηηθή ηνπο δσή θάλνπλ ηα ίδηα
πξάγκαηα επηθνηλσλνχλ κε θίινπο, ςπραγσγνχληαη, δηαζθεδάδνπλ.
Απηφ ινηπφλ νδεγεί πηζαλφλ ζην ζπκπέξαζκα φηη αθφκε θαη αλ δελ ππήξρε ην δηαδίθηπν
ζα είραλ ηηο ίδηεο δξαζηεξηφηεηεο θαη φηη απιψο ην δηαδίθηπν ηνπο δίλεη κηα επηπιένλ
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δπλαηφηεηα λα ηα θάλνπλ φια απηά ρσξίο κεγάιν νηθνλνκηθφ θφζηνο θαη κέζα ζην
νηθνγελεηαθφ ηνπο πεξηβάιινλ, ηθαλνπνηψληαο ίζσο ηελ αλάγθε ηνπο γηα επηθνηλσλία,
έθθξαζε ζπλαηζζεκάησλ. ην δηαδίθηπν ππάξρεη πάληα θάπνηνο λα ηνπο αθνχζεη λα
αζρνιεζεί καδί ηνπο λα ηνπο δψζεη ηελ απαηηνχκελε πξνζνρή θαη ηελ επηβεβαίσζε φηη
είλαη θάπνηνη, φηη έρνπλ ππφζηαζε θαη φηη νη απφςεηο ηνπο, νη επηζπκίεο ηνπο θαη
ζπλαηζζήκαηα ηνπο έρνπλ βαξχηεηα θαη ζεκαζία.
11) Οη ζπγθεθξηκέλνη καζεηέο αληηκεησπίδνπλ ηα ίδηα πξνβιήκαηα δηαηαξαρή ζην χπλν,
δηαηξνθηθέο δηαηαξαρέο θαη παξακέιεζε πξνζσπηθήο πγηεηλήο. Κάλνπλ πξάγκαηα πνπ
ζεσξνχληαη απαγνξεπκέλα, έρνπλ δνθηκάζεη πεξηζζφηεξν απφ κία θνξά ςπρφηξνπεο
απαγνξεπκέλεο νπζίεο, θαη ηα ζπλαηζζήκαηά ηνπο παξνπζηάδνπλ γεληθά ηελ ίδηα εηθφλα
(ζπκφ, απνγνήηεπζε), γεγνλφο πνπ καο νδεγεί πηζαλφλ ζην ζπκπέξαζκα φηη πξνζπαζνχλ
λα βξνπλ ηξφπν λα δξαπεηεχζνπλ απφ ηελ πξαγκαηηθφηεηα, ςάρλνληαο γηα ην θαηάιιειν
θξεζθχγεην.
Αλ θαλείο ρξεζηκνπνηνχζε ηελ ζεσξία ησλ γεληθψλ ζπζηεκάησλ θαη ηεο
πνιππινθφηεηαο ( general theory and complexity theory), ζα αμηνπνηνχζε πεξηζζφηεξν
απηφ πνπ νη ίδηνη δειψλνπλ:
… εθεί είκαη, ηνπιάρηζηνλ, θάπνηνο!
… εθεί κπνξψ λα δίλσ εγψ νδεγίεο!
… εθεί κνπ δίλνπλ ιίγν πξνζνρή!
… εθεί ππάξρεη πάληα θάπνηνο λα κ' αθνχζεη!
… εθεί κπνξψ λα ειέγρσ ηα πάληα!
… εθεί βηψλσ θάηη, δε βαξηέκαη φιν ην απφγεπκα!
… εθεί κπνξψ λα μεράζσ ηα πάληα!
… εθεί βγάδσ φιν ην ζπκφ κνπ
Γηα λα αλαδνκήζεη ζπζηήκαηα φπσο ε νηθνγέλεηα ην ζρνιείν θ.α. ψζηε λα ππάξρνπλ
θαη ζ‟απηά νη ιεηηνπξγίεο πνπ ηθαλνπνηνχληαη ζην δηαδίθηπν αληί λα αλαδεηά κε
πνζνηηθέο κεηξήζεηο θαη γξακκηθέο αλαιχζεηο πεηζηήξηα γηα λα δηθαηνινγήζεη κηα
αλαγσγηθή θαη κε γξακκηθέο ζρέζεηο αηηίνπ- αηηηαηνχ ζεψξεζε πνπ νδεγεί ζε εηηθέηεο
λφζνπ γηα ηελ ζπκπεξηθνξά ησλ λέσλ ζε ζεξαπείεο κε θάξκαθα (Δπξψπε, Ακεξηθή) θαη
ειεθηξνζφθ (Κίλα) ….. θαη εγθισβηζκνχ ηειηθά φισλ ζηελ ίδηα αλεπαξθή ζεψξεζε
ηνπο.
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πλνςίδνληαο ηνλίδνπκε φηη ε αμία ηνπ δηαδηθηχνπ δελ ακθηζβεηείηαη, απηφ πνπ ίζσο
ζα έπξεπε λα είρε γίλεη απφ ηελ αξρή ηεο έληαμεο ηνπ ζηελ επξχηεξε θνηλσλία είλαη ε
ελεκέξσζε, ε πιεξνθφξεζε θαη ε εθπαίδεπζε ησλ κειινληηθψλ ρξεζηψλ. Ζ νξγάλσζε
νκάδσλ ελεκέξσζεο, εκεξίδσλ θαη ζπλεδξίσλ ζρεηηθά κε ηηο δπλαηφηεηεο ηνπ
δηαδηθηχνπ θαη ηελ ζσζηή ηνπ ρξήζε θξίλεηαη επηηαθηηθά πιένλ αλαγθαία θαζψο ε
ρξήζε ηνπ γίλεηαη δηαξθψο απφ νινέλα κηθξφηεξεο ειηθίεο. Ζ έληαμε ηνπ Γηαδηθηχνπ ζην
σξνιφγην πξφγξακκα ησλ ζρνιείσλ θξίλεηαη απαξαίηεηε, θαζψο θαη ε ζπζηεκαηηθή
εθκάζεζε ηνπ. Δπίζεο ζα ήηαλ επθηαίν νη νηθνγέλεηεο λα θηλεηνπνηεζνχλ θαη αληί λα
θαηαζθεπάδνπλ έλα θαηλνχξγην ερζξφ ή «απνδηνπνκπαίν ηξάγν», πξνιεπηηθά λα
εληάμνπλ ην δηαδίθηπν ζηηο επθαηξίεο γηα θνηλή νηθνγελεηαθή δξάζε – ηαμίδηα –
ςπραγσγία.
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Παξάξηεκα (Δξσηεκαηνιόγην)
1. Φχιιν

Αγφξη
Κνξίηζη

2. Πφζν εηψλ είζαη;

3. Ση ηάμε πεγαίλεηο ; *

Α' Γπκλαζίνπ
B' Γπκλαζίνπ
Γ΄ Γπκλαζίνπ
Α' Λπθείνπ
Β' Λπθείνπ
Γ' Λπθείνπ
Φνηηεηήο
Απφθνηηνο
Άιιν:

4. Ση βαζκφ έβγαιεο ηνλ πξνεγνχκελν ρξφλν ζην ζρνιείν ;
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8,5 -13
13,1 - 15
15,1 - 18
18,1 - 20
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Κνηλσληθό Πεξηβάιινλ
5. Δίζαη θνηλσληθφ άηνκν;

1

2

3

4

5

Καζφινπ

Πάξα πνιχ

6. Αζρνιείζαη κε δηάθνξεο δξαζηεξηφηεηεο; (Αζιεηηθέο δξαζηεξηφηεηεο, ρφκπη,
ζχιινγνη θιπ )

1

2

3

4

5

Καζφινπ

Πάξα πνιχ

7. πκκεηέρνπλ νη θίινη ζνπ ζηηο δξαζηεξηφηεηέο ζνπ; (Αζιεηηθέο δξαζηεξηφηεηεο,
ρφκπη, ζχιινγνη θιπ )

1

2

3

4

5

Καζφινπ

Πάξα πνιχ

8. Πηζηεχεηο φηη δηαθέξεηο απφ φινπο ηνπο άιινπο;

1
Καζφινπ

2

3

4

5
Πάξα πνιχ
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9. Πηζηεχεηο φηη είζαη απνδεθηή /νο ζην πεξηβάιινλ πνπ δεηο;

1
Καζφινπ

2

3

4

5
Πάξα πνιχ

Πξνβιεκαηηθή Υξήζε ηνπ Γηαδηθηχνπ –Δπαλζία Γαιακήηξα © 2011

90

Οηθνγελεηαθό Πεξηβάιινλ
10. Οηθνγέλεηα

2 γνλείο ρσξίο αδέξθηα
2 γνλείο κε αδέξθηα
1 γνλέαο ρσξίο αδέξθηα
1 γνλέαο κε αδέξθηα
θεδεκφλαο
Άιιν:

11. Ση Βαζκίδα εθπαίδεπζεο έρεη ν παηέξαο ζνπ ;

Γεκνηηθφ
Γπκλάζην
Λχθεην
ΑΔΗ/ΣΔΗ
Μεηαπηπρηαθφ / Γηδαθηνξηθφ
Άιιν:

12. Ση Βαζκίδα εθπαίδεπζεο έρεη ε κεηέξα ζνπ ;

Γεκνηηθφ
Γπκλάζην
Λχθεην

Πξνβιεκαηηθή Υξήζε ηνπ Γηαδηθηχνπ –Δπαλζία Γαιακήηξα © 2011

91

ΑΔΗ/ΣΔΗ
Μεηαπηπρηαθφ / Γηδαθηνξηθφ
Άιιν:
13. νπ αθηεξψλνπλ νη γνλείο ζνπ ηνλ ρξφλν πνπ ζα ήζειεο ;

1

2

3

4

5

Καζφινπ

Πάξα πνιχ

14. Πσο ζα πεξηέγξαθεο ηε ζρέζε ζνπ κε ηνπο γνλείο ζνπ;
Αλνηθηνχ ηχπνπ
To δηαδίθηπν θαη ε νηθνγέλεηα ζνπ
15. Έρεη ζρέζε ην επάγγεικα ηνπ παηέξα ζνπ κε ην δηαδίθηπν ;

1

2

3

4

5

Καζφινπ

Πάξα Πνιχ

16. Έρεη ζρέζε ην επάγγεικα ηεο κεηέξαο ζνπ κε ην δηαδίθηπν ;

1
Καζφινπ

2

3

4

5
Πάξα Πνιχ

17. Δάλ έρεηο αδέξθηα αζρνινχληαη κε ην δηαδίθηπν ;
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1

2

3

4

5

Καζφινπ

Πάξα Πνιχ

18. Αζρνιείηαη ν παηέξαο ζνπ κε ην δηαδίθηπν ζην ζπίηη ;

1

2

3

4

5

Καζφινπ

Πάξα Πνιχ

19. Αζρνιείηαη ε κεηέξα ζνπ κε ην δηαδίθηπν ζην ζπίηη ;

1
Καζφινπ

2

3

4

5
Πάξα Πνιχ
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Σν δηαδίθηπν θαη εζύ....
20. Έρεηο internet ζην ζπίηη ;

Ναη
Όρη
21. H πξφζβαζε ζην δηαδίθηπν γίλεηαη θπξίσο απφ:

πίηη
Φηιηθφ ζπίηη
Net θαθέ
ρνιείν
Πνπζελά
Άιιν:

22. Απφ πνπ έκαζεο λα ρξεζηκνπνηείο ην δηαδίθηπν ;

Οηθνγέλεηα
Φίινπο
ρνιείν
Άιιν:

23. Πφζν ρξφλν αθηεξψλεηο ζην internet ηελ εκέξα ;
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0 - 1 ψξεο
1-3 ψξεο
3-5 ψξεο
> 5 ψξεο
24. Πφζν ρξφληα αζρνιείζαη κε ην δηαδίθηπν ;

< 6 κήλεο
6 κήλεο - 1 ρξφλν
1 - 2 ρξφληα
> 2 ρξφληα
25. Με ηη αζρνιείζαη πεξηζζφηεξν ζην δηαδίθηπν ;

Αλαδήηεζε πιεξνθνξηψλ
Δλεκέξσζε
Gamming
Κνηλσληθά δίθηπα (facebook, hi5....)
Δπηθνηλσλία
Σπρεξά παηρλίδηα
XXX ζειίδεο
Άιιν:
26. Ση ζεκαίλεη ην δηαδίθηπν γηα ζέλα;
Αλνηθηνχ ηχπνπ
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27. Σν δηαδίθηπν ζνπ έρεη ρξεζηκέςεη:

Να ζπλαληήζεηο αλζξψπνπο πνπ γλψξηζεο ζην δηαδίθηπν
ε ελεξγνπνίεζε ζε θάπνηα θνηλσληθή δξάζε
ε ςπραγψγεζε
Άιιν:
28. Έρεηο ηηο ίδηεο δξαζηεξηφηεηεο θαη εθηφο δηαδηθηχνπ ;

Ναη
Όρη
Άιιν:
29. Πεξηέγξαςε κνπ δξαζηεξηφηεηεο ηηο εθηφο δηθηχνπ δσήο ζνπ
Αλνηθηνχ ηχπνπ
30. Θα παξακεινχζεο κία "δξαζηεξηφηεηα" γηα λα κπεηο ζην δηαδίθηπν ;

1
Πνηέ

2

3

4

5
Πάληα

31. Πσο βιέπνπλ νη γνλείο ζνπ ηελ ελαζρφιεζή ζνπ κε ην δηαδίθηπν ;

Θεηηθά
Αξλεηηθά
Αδηάθνξα
Άιιν:
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32. Πσο βιέπνπλ νη θίινη ζνπ ηελ ελαζρφιεζή ζνπ κε ην δηαδίθηπν ;

Θεηηθά
Αξλεηηθά
Αδηάθνξα
Άιιν:
33. Πφζν ζπρλά θαληάδεζαη ην δηαδίθηπν ή ζθέθηεζαη φηη είζαη online φηαλ δελ είζαη
ζην δηαδίθηπν ;

1

2

3

4

5

Πνηέ

Πάληα

34. Πφζν ζπρλά ληψζεηο έληαζε ή πίεζε αλ δελ κπνξείο λα ρξεζηκνπνηήζεηο ην
δηαδίθηπν γηα φζν δηάζηεκα ζα ήζειεο ;

1

2

3

4

5

Πνηέ

Πάληα

35. Πφζν ζπρλά ληψζεηο ζπκβαίλεη λα ληψζεηο θαηάζιηςε ή λεπξηθφηεηα φηαλ δελ
είζαη ζην δηαδίθηπν θαη ηα ζπλαηζζήκαηα απηά ζηακαηνχλ κφιηο είζαη onlne ;

1
Πνηέ

2

3

4

5
Πάληα
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36. Πφζν ζπρλά παξακειείο ηηο εξγαζίεο ζνπ γηα λα πεξάζεηο πεξηζζφηεξν ρξφλν ζην
δηαδίθηπν;

1

2

3

4

5

Πνηέ

Πάληα

37. Πφζν ζπρλά παξακειείο ηνλ χπλν ζνπ γηα λα πεξάζεηο πεξηζζφηεξν ρξφλν ζην
δηαδίθηπν;

1

2

3

4

5

Πνηέ

Πάληα

38. Πφζν ζπρλά επηιέγεηο ην δηαδίθηπν αληί λα είζαη κε ηνλ ζχληξνθφ ζνπ;

1

2

3

4

5

Πνηέ

Πάληα

39. Πφζν ζπρλά νη θνληηλνί ζνπ άλζξσπνη δηακαξηχξνληαη γηα ηνλ ρξφλν πνπ
μνδεχεηο ζην δηαδίθηπν;

1
Πνηέ

2

3

4

5
Πάληα
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40. Πφζν ζπρλά ληψζεηο φηη πξέπεη λα κεηψζεηο ηνλ ρξφλν πνπ μνδεχεηο ζην
δηαδίθηπν;

1

2

3

4

5

Πνηέ

Πάληα

Πφζν ζπρλά ληψζεηο φηη ε ρξήζε ηνπ δηαδηθηχνπ ζνπ δεκηνπξγεί πξνβιήκαηα;

1

2

3

4

5

Πνηέ

Πάληα

Πφζν ζπρλά λνκίδεηο φηη πξέπεη λα δεηήζεηο βνήζεηα γηα ηελ ζρέζε ζνπ κε ην
δηαδίθηπν;

1

2

3

4

5

Πνηέ

Πάληα

Πφηε ρξεζηκνπνηνχζεο ην δηαδίθηπν πεξηζζφηεξν ;

1
Αξρή

(φηαλ

2

3

4

ην
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Σψξα

99

πξσηνγλψξηζεο)
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0

Πξνζσπηθέο Πιεξνθνξίεο
Πνηφ είλαη ην ζπλαίζζεκά ζνπ ηψξα;
Αλνηθηνχ ηχπνπ
ε αληηπξνζσπεχεη ην ζπλαίζζεκα απηφ ην ηειεπηαίν θαηξφ;
Αλνηθηνχ ηχπνπ

Αηζζάλεζαη θάηη απφ ηα παξαθάησ ην ηειεπηαίν ρξνληθφ δηάζηεκα ;

Ζκηθξαλίεο
Πφλνπο ζηελ πιάηε
Γηαηξνθηθέο δηαηαξαρέο
Παξακέιεζε πξνζσπηθήο πγηεηλήο
Ξεξά κάηηα - κπσπία
Γηαηαξαρέο χπλνπο
Άιιν:
Κάλεηο πξάγκαηα ηα νπνία ζεσξνχληαη "απαγνξεπκέλα" ;

1

2

3

4

Πνηέ

5
Πνιχ πρλά

Πεξηέγξαςε κνπ θάπνηα απφ απηά.....
Αλνηθηνχ ηχπνπ
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1

Έρεηο δνθηκάζεη "απαγνξεπκέλεο νπζίεο" ;

1

2

3

4

5

Πνηέ

Πνιχ πρλά

Πσο ληψζεηο φηαλ ζπκκεηέρεηο ζε απηέο ηηο κε θνηλσληθά απνδεθηέο δξαζηεξηφηεηεο;
Αλνηθηνχ ηχπνπ

Γλσξίδεη θάπνηνο απφ ηνπο γνλείο ζνπ απηέο ηηο δξαζηεξηφηεηέο ζνπ εθηφο
δηαδηθηχνπ; ηηο "απαγνξεπκέλεο" δξαζηεξηφηεηεο

Ναη
Όρη
Άιιν:

Γλσξίδεη θάπνηνο απφ ηνπο θίινπο ζνπ ηηο δξαζηεξηφηεηέο ζνπ εθηφο δηαδηθηχνπ; ηηο
"απαγνξεπκέλεο" δξαζηεξηφηεηεο

Ναη
Όρη
Άιιν:

Έρεηο εκκνλή ζην λα θάλεηο θάηη πνπ ζνπ αξέζεη πνιχ

1

2

3

4

5
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10
2

Πνηέ

Πνιχ πρλά

Θεσξείο φηη έρεηο απηνζπγθξάηεζε ζαλ άλζξσπνο;

1
Πνηέ

2

3

4

5
Πνιχ πρλά

0
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3

