
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

 Η ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΟΥ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ

Μεταπτυχιακή διατριβή:

"ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΕΠΙΔΡΑΣΗΣ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΙΣΤΟΤΟΠΩΝ

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΙΚΤΥΩΣΗΣ ΣΤΟΥΣ ΕΦΗΒΟΥΣ, ΜΕ

ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑ ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ"

Αλεξάνδρα Θεοδωρίδου

Επιβλέπων καθηγητής: Φαρμάκης Νικόλαος

Θεσσαλονίκη, Δεκέμβρης 2013



ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

 Η ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΟΥ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ

"ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΕΠΙΔΡΑΣΗΣ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΙΣΤΟΤΟΠΩΝ

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΙΚΤΥΩΣΗΣ ΣΤΟΥΣ ΕΦΗΒΟΥΣ, ΜΕ

ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑ ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ"

της

Αλεξάνδρας Θεοδωρίδου

Θεσσαλονίκη, Δεκέμβρης 2013



ii

ΕΝΤΥΠΟ ΕΓΚΡΙΣΗΣ

Μεταπτυχιακή διατριβή

"ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΕΠΙΔΡΑΣΗΣ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΙΣΤΟΤΟΠΩΝ

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΙΚΤΥΩΣΗΣ ΣΤΟΥΣ ΕΦΗΒΟΥΣ, ΜΕ

ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑ ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ"

Παρουσιάστηκε από

Αλεξάνδρα Θεοδωρίδου

Επιβλέπων καθηγητής _______________________________________________________

Φαρμάκης Νικόλαος

Μέλος επιτροπής ____________________________________________________________

Αντωνίου Ιωάννης

Μέλος επιτροπής ____________________________________________________________

Μωυσιάδης Πολυχρόνης

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Δεκέμβρης 2013



iii

Ευχαριστίες

Για την υλοποίηση της παρούσας Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας θα ήθελα να
ευχαριστήσω ιδιαίτερα:

Τον επιβλέποντα την Εργασία αυτή καθηγητή κ. Φαρμάκη Νικόλαο για τις ιδιαιτέρως
χρήσιμες παρατηρήσεις του και την καθοδήγησή του κατά τη συγγραφή της εργασίας.

Το σύζυγό μου για την ενθάρρυνση και την ηθική υποστήριξη σε κάθε μου βήμα.

Τους γονείς και τα αδέρφια μου που με στηρίζουν σε κάθε προσπάθεια.



iv

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Η κοινωνική δικτύωση αποτελεί μια ιδιαίτερα δημοφιλή επιλογή των μαθητών για την

επικοινωνία τους σήμερα μέσω του Διαδικτύου. Όμως η χρήση της κρύβει κινδύνους γύρω

από το θέμα της ιδιωτικότητας (privacy)  και του προσωπικού απορρήτου του χρήστη.

Επιπλέον υπάρχουν τα φαινόμενα του εθισμού (addiction), της παρενόχλησης και του

εκφοβισμού (cyber bullying). Καταρτίσαμε ένα ερωτηματολόγιο διερευνώντας την ασφαλή

χρήση της κοινωνικής δικτύωσης από τους μαθητές Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης,

συγκεκριμένα μαθητών Λυκείου. Παρουσιάζουμε τα αποτελέσματα του δείγματος 66

μαθητών και παραθέτουμε συμπεράσματα και κατευθύνσεις προς την ορθή χρήση της

κοινωνικής δικτύωσης.

Λέξεις κλειδιά: Ερωτηματολόγιο, Κοινωνική Δικτύωση, Facebook, Προσωπικό Απόρρητο



v

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ.............................................................................................................................. iv

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ................................................................................................ v

ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ............................................................................................................. vii

ΑΠΟΔΟΣΗ ΟΡΩΝ.................................................................................................................viii

ΕΙΣΑΓΩΓΗ............................................................................................................................... ix

ΜΕΡΟΣ Α’ : ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ..................................................................................... 1

ΕΝΟΤΗΤΑ 1: ΤΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ ΚΑΙ Η ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΤΟΥΣ ΕΞΕΛΙΞΗ................. 2

1.1 Τι είναι το κοινωνικό δίκτυο............................................................................................ 2

1.2 Η ιστορία των κοινωνικών δικτύων................................................................................. 3

1.3 Δημοτικότητα κοινωνικών δικτύων................................................................................. 7

1.4 Οφέλη και κίνδυνοι κοινωνικών δικτύων........................................................................ 8

1.5 Υπηρεσίες που πιθανώς να παρέχει ένα κοινωνικό δίκτυο ........................................... 10

ΕΝΟΤΗΤΑ 2: ΔΗΜΟΦΙΛΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ ........................................................... 13

2.1 FACEBOOK.................................................................................................................. 13

2.2 TWITTER...................................................................................................................... 14

2.3 LinkedIn......................................................................................................................... 15

2.4 MySpace ........................................................................................................................ 15

2.5 GOOGLE+..................................................................................................................... 16

2.6 DeviantArt ..................................................................................................................... 16

2.7 LiveJournal .................................................................................................................... 17

2.8 TAGGED ....................................................................................................................... 17

2.9 ORKUT.......................................................................................................................... 18

2.10 CafeMom ..................................................................................................................... 18



vi

ΜΕΡΟΣ Β’: ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΕΡΕΥΝΑ............................................................................. 19

ΕΝΟΤΗΤΑ 3: ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ........................................................................ 20

3.1 Καθορισμός του αντικειμενικού σκοπού της έρευνας................................................... 21

3.2 Πληθυσμός..................................................................................................................... 21

3.3 Ερευνητικό εργαλείο...................................................................................................... 21

3.4 Ανάλυση αποτελεσμάτων .............................................................................................. 22

ΕΝΟΤΗΤΑ 4: ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ....................................... 23

4.1 Δημογραφικοί πίνακες ................................................................................................... 23

4.2 Πίνακες που αφορούν τις ώρες χρήσης των ΙΚΔ .......................................................... 25

4.3 Πίνακες που αφορούν τους ΙΚΔ που χρησιμοποιούν οι έφηβοι.................................... 28

4.4 Πίνακες που αφορούν τους λόγους χρήσης των ΙΚΔ από τους εφήβους ...................... 30

4.5 Πίνακες που αφορούν τη σύγκριση μεταξύ ΙΚΔ και συμβατικού e-mail...................... 34

4.6 Πίνακες που αφορούν τους φίλους στους ΙΚΔ .............................................................. 35

4.7 Πίνακες που αφορούν τους κινδύνους που ελλοχεύουν στους ΙΚΔ.............................. 39

4.8 Πίνακες που αφορούν τις απόψεις των εφήβων για τον εθισμό στο Διαδίκτυο ............ 45

4.9 Συσχέτιση του φύλου με διάφορες μεταβλητές ............................................................. 48

ΕΝΟΤΗΤΑ 5: ΣΥΖΗΤΗΣΗ - ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ........................................................................... 58

5.1 Συσχέτιση των αποτελεσμάτων με τις υποθέσεις έρευνας ............................................ 58

5.2 Ευρήματα έρευνας – συζήτηση ..................................................................................... 59

5.4 Προτάσεις ...................................................................................................................... 60

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ..................................................................................................................... 62

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ........................................................................................................................ 64



vii

ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ

Ε.Π.Π.Σ.: Ενιαίο Πλαίσιο Προγράμματος Σπουδών

Ε.Τ.Α.: Επιστημονικός και Τεχνολογικός Αλφαβητισμός

Τ.Π.Ε.: Τεχνολογίες της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών

Τ.Ε.: Τεχνολογικός Εγγραμματισμός

ICTs: Information and Communication Technologies

ΙΚΔ: Ιστότοποι Κοινωνικής Δικτύωσης



viii

ΑΠΟΔΟΣΗ ΟΡΩΝ

Internet addiction Εθισμός στο διαδίκτυο

Cyber bullying Εκφοβισμός μέσω διαδικτύου

SNS Ιστότοποι Κοινωνικής Δικτύωσης

Social networking Κοινωνική δικτύωση



ix

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Με την εργασία αυτή έγινε μια προσπάθεια διερεύνησης της επίδρασης της χρήσης

ιστοτόπων κοινωνικής δικτύωσης από εφήβους με δειγματοληψία και στατιστική ανάλυση.

Ακολουθεί περιγραφή των Κεφαλαίων της εργασίας:

Μέρος Α’: Θεωρητικό πλαίσιο

Ενότητα 1: Δίνεται το θεωρητικό πλαίσιο που αφορά στα κοινωνικά δίκτυα και την ιστορική

τους εξέλιξη.

Ενότητα 2: Περιγράφονται διάφορα δημοφιλή κοινωνικά δίκτυα, όπως το Facebook, το

Twitter, το LinkedIn κλπ.

Μέρος Β’: Εφαρμοσμένη Έρευνα

Ενότητα 3: Περιγράφεται η μεθοδολογία της έρευνας, καθορίζεται ο αντικειμενικός σκοπός

της, ο πληθυσμός, το ερευνητικό εργαλείο.

Ενότητα 4: Αποτυπώνονται τα ερευνητικά αποτελέσματα και τα συμπεράσματα της έρευνάς

μας. Παρουσιάζονται τα αποτελέσματα σε μορφή δημογραφικών πινάκων.

Ενότητα 5: Γίνεται συσχέτιση των αποτελεσμάτων με τις υποθέσεις έρευνας, συζήτηση επί

των ευρημάτων και διατυπώνονται προτάσεις.

Ακολουθούν οι βιβλιογραφικές αναφορές και το Παράρτημα, όπου υπάρχει αντίγραφο του

ερωτηματολογίου (εργαλείο έρευνας).
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ΜΕΡΟΣ Α’ : ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ
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ΕΝΟΤΗΤΑ 1: ΤΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ ΚΑΙ Η ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΤΟΥΣ ΕΞΕΛΙΞΗ

1.1 Τι είναι το κοινωνικό δίκτυο

Ο όρος δίκτυο μπορεί να αναφέρεται σε οποιαδήποτε αλληλοσυνδεόμενη ομάδα ή σύστημα.

Υπάρχουν διάφορα δίκτυα μεταξύ των οποίων και τα κοινωνικά. Κοινωνικό δίκτυο είναι μια

κοινωνική δομή αποτελούμενη από κόμβους. Συνήθως πρόκειται για άτομα που συνδέονται

μεταξύ τους με έναν ή περισσότερους τύπους αλληλεξάρτησης όπως αξίες, οράματα, ιδέες,

οικονομικές συναλλαγές, φιλία, συγγένεια, επιγραμμικές (web) επαφές κτλ.[3] Κοινωνική

δικτύωση είναι η συγκέντρωση ή συμμετοχή των ατόμων σε συγκεκριμένες ομάδες, όπως για

παράδειγμα οι αγροτικές κοινότητες, οι γειτονιές, οι χώροι εργασίας, τα πανεπιστήμια και τα

σχολεία.

Στη βιβλιογραφία εμφανίζονται διάφοροι ορισμοί για το τι είναι ένα κοινωνικό δίκτυο. Σύμφωνα

με την κοινωνική ψυχολογία κοινωνικό δίκτυο είναι μια ομάδα σχέσεων που ενώνει τα άτομα και

τοποθετεί τη σχέση μέσα στα πλαίσια μιας δομής σχέσεων.[4] Ο Χτούρης [5] ορίζει ως κοινωνικά

δίκτυα τα «πολυδιάστατα συστήματα επικοινωνίας και διαμόρφωσης της ανθρώπινης πρακτικής

και της κοινωνικής ταυτότητας». Οι Walker, MacBride και Vachon, [6] όρισαν ως κοινωνικό

δίκτυο το άθροισμα των προσωπικών επαφών μέσω των οποίων το άτομο διατηρεί την κοινωνική

του ταυτότητα, λαμβάνει συναισθηματική υποστήριξη, υλική ενίσχυση και συμμετοχή στις

υπηρεσίες, έχει πρόσβαση στις πληροφορίες και δημιουργεί νέες κοινωνικές επαφές. Τα κοινωνικά

δίκτυα συνήθως αποτελούνται από τα μέλη της οικογένειας, τους φίλους και τους γνωστούς και

περιλαμβάνουν τρεις κρίσιμες έννοιες: α) το μέγεθος ή το εύρος, το οποίο αναφέρεται στον αριθμό

των ατόμων που συμμετέχουν στο δίκτυο, β) τη σύνθεση, δηλαδή το ποσοστό συμμετοχής μελών

της ευρύτερης οικογένειας ή φίλων στο δίκτυο, γ) τη συχνότητα, που δηλώνει το πόσο συχνά τα

μέλη ενός κοινωνικού δικτύου αλληλεπιδρούν μεταξύ τους (Χτούρης, Παπάνης, Ρόντος, 2004).

Ένα κοινωνικό δίκτυο είναι επομένως μια κοινωνική δομή που αποτελείται από άτομα τα οποία

συνδέονται ή δεσμεύονται μεταξύ τους με έναν ή περισσότερους συγκεκριμένους τύπους

αλληλεξάρτησης όπως η φιλία, η συγγένεια, τα κοινά ενδιαφέροντα, οι οικονομικές συναλλαγές

κλπ. Δεν είναι ίσως υπερβολή το να ισχυριστούμε ότι τα θέματα και τα ενδιαφέροντα των

κοινωνικών δικτύων είναι  τόσο ποικίλα και πλούσια, όσο και η ιστορία του κόσμου μας. Η
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κοινωνική δικτύωση σήμερα είναι ιδιαίτερα δημοφιλής στην online μορφή της, δηλαδή σε

απευθείας σύνδεση στο Διαδίκτυο. Αυτό συμβαίνει διότι το Διαδίκτυο είναι γεμάτο με

εκατομμύρια άτομα που επιθυμούν να γνωρίσουν άλλους ανθρώπους, να αναπτύξουν φιλίες ή

επαγγελματικές συμμαχίες, να αναζητήσουν εργασία, να σχηματίσουν ομάδες και να μοιράζονται

από πρώτο χέρι πληροφορίες και εμπειρίες σχετικά με τα χόμπι και τα ενδιαφέροντά τους.

Όταν πρόκειται για online κοινωνική δικτύωση, χρησιμοποιούνται ιστοσελίδες γνωστές ως

ιστότοποι κοινωνικής δικτύωσης. Οι ιστότοποι κοινωνικής δικτύωσης  λειτουργούν ως online

κοινότητες των χρηστών του Διαδικτύου. Ανάλογα με τα χαρακτηριστικά κάθε ιστότοπου, τα μέλη

της online κοινότητας έχουν κοινά ενδιαφέροντα όπως κάποιο χόμπι, τη θρησκεία ή την πολιτική.

Η εγγραφή και πρόσβαση σε έναν ιστότοπο κοινωνικής δικτύωσης παρέχει στα μέλη του άμεση

και συνεχή κοινωνικοποίηση. Αυτή η κοινωνικοποίηση μπορεί να περιλαμβάνει την ανάγνωση του

προφίλ των άλλων μελών και συχνά και την επικοινωνία μαζί του.

Οι ιστοσελίδες κοινωνικής δικτύωσης επιτρέπουν στα άτομα να παρουσιάσουν τους εαυτούς τους,

να αναπτύξουν την κοινωνική τους δικτύωση, καθώς και να δημιουργήσουν ή να διατηρήσουν

συνδέσεις µε άλλους χρήστες. Η ιστοσελίδα  κοινωνικής δικτύωσης όμως που ξεχώρισε ανάμεσα

στις άλλες είναι το Facebook. Με 200% μέση ετήσια αύξηση εγγραφών το Facebook είναι

αναμφισβήτητα η δημοφιλέστερη ιστοσελίδα κοινωνικής δικτύωσης. [7]

1.2 Η ιστορία των κοινωνικών δικτύων

Μερικές από τις πρώτες ιδέες της θεωρίας των κοινωνικών δικτύων συναντάμε σε γραπτά των

αρχαίων Ελλήνων που έχουν μελετηθεί. Στα τέλη του 1800, η Emile Durkheim και ο Ferdinand

Tönnies προδιαγράφουν την ιδέα των κοινωνικών δικτύων στις θεωρίες τους και στην έρευνα που

κάνουν για τις κοινωνικές ομάδες . Ο Tönnies υποστήριξε ότι οι κοινωνικές ομάδες μπορεί να

υφίστανται ως προσωπικοί και άμεσοι κοινωνικοί δεσμοί που είτε συνδέουν τα άτομα που

μοιράζονται αξίες και πεποιθήσεις είτε ως απρόσωποι επίσημοι και καθοριστικοί κοινωνικοί

δεσμοί.[8] Η Durkheim έδωσε μια μη-ατομιστική εξήγηση των κοινωνικών γεγονότων

υποστηρίζοντας ότι τα κοινωνικά φαινόμενα προκύπτουν όταν αλληλεπιδρούν άτομα που

αποτελούν μια πραγματικότητα που δεν μπορεί πλέον να εξηγηθεί από την άποψη των ιδιοτήτων

των επιμέρους παραγόντων.[9]

Σημαντικές εξελίξεις στον τομέα μπορεί να δει κανείς το 1930 από διάφορες ομάδες στην

ψυχολογία, ανθρωπολογία, μαθηματικά και εργάζονται ανεξάρτητα. Το πρώτο αναγνωρίσιμο

social network site προωθείται το 1997. Το SixDegrees.com επέτρεψε στους χρήστες να
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δημιουργήσουν το προφίλ τους, να έχουν έναν κατάλογο των φίλων τους και έπειτα να μπορούν να

έρθουν σε επαφή μαζί τους. Η επιχείρηση όμως δεν χειρίστηκε πολύ καλά το θέμα και έκλεισε

τελικά τρία έτη αργότερα. Ο λόγος για αυτό ήταν, ότι πολλοί άνθρωποι που χρησιμοποιούσαν το

διαδίκτυο εκείνη την περίοδο δεν είχαν διαμορφώσει πολλά κοινωνικά δίκτυα ως εκ τούτου

υπήρξε μικρό περιθώριο ελιγμών. [10] Κάθε ένα από αυτά τα χαρακτηριστικά γνωρίσματα υπήρξε

σε κάποια μορφή πριν από SixDegrees, φυσικά. Τα προφίλ υπήρχαν στις περισσότερες ιστοσελίδες

γνωριμιών και σε πολλές κοινοτικές ιστοσελίδες. Οι ιστοσελίδες φίλων AIM και ICQ υποστήριξαν

τους καταλόγους φίλων, αν και εκείνοι οι φίλοι δεν ήταν ορατοί σε άλλους. Ενώ οι άνθρωποι

συγκεντρώνονταν ήδη στο διαδίκτυο, οι περισσότεροι δεν είχαν επεκτείνει τα δίκτυα των φίλων

τους που ήταν σε σύνδεση στο δίκτυο. Οι πρόωροι χρήστες παραπονέθηκαν ότι υπήρχαν λίγα

πράγματα να κάνουν μετά την αποδοχή των αιτημάτων φιλίας, και οι περισσότεροι χρήστες δεν

ενδιαφέρθηκαν να γνωρίσουν αγνώστους. [11]

Το Classmates.com θεωρείται από τις πρωτοπόρες ιστοσελίδες, που επέτρεψε στους χρήστες να

συνδεθούν με το γυμνάσιο ή το κολλέγιο τους και να αναζητήσουν στο δίκτυο άλλα άτομα που

συνδέθηκαν επίσης στην συγκεκριμένη σελίδα. Το 1995 αριθμούσε πάνω από 40 εκατομμύρια

εγγεγραμμένους χρήστες. Εντούτοις το Classmates.com δεν επέτρεψε στους χρήστες να

δημιουργήσουν συνδέσεις με χρήστες που δεν είχαν φοιτήσει στο ίδιο σχολείο. [12] Από το 1997

ως το 2001, διάφορα εργαλεία άρχισαν να υποστηρίζουν τους διάφορους συνδυασμούς προφίλ και

ανάρτησαν δημόσια τους φίλους. Το AsianAvenue, BlackPlanet και MiGente επέτρεψαν στους

χρήστες να δημιουργήσουν προσωπικό και επαγγελματικό προφίλ, και οι χρήστες μπορούσαν να

προσδιορίσουν τους φίλους τους στα προσωπικά προφίλ τους χωρίς να επιδιώξουν την έγκρισή

τους. Επιπλέον, αμέσως μετά από την έναρξή του, το 1999, το LiveJournal απαρίθμησε τις μόνο-

κατευθυντικές συνδέσεις στις σελίδες των χρηστών. [10]

Η κορεατική εικονική παγκόσμια ιστοσελίδα Cyworld άρχισε το 1999 και πρόσθεσε τα

χαρακτηριστικά γνωρίσματα κοινωνικού δικτύου το 2001,ανεξάρτητα από αυτές τις άλλες

ιστοσελίδες. Επιπλέον, όταν ο σουηδικός κοινοτικός Ιστός LunarStorm έγινε κοινωνικό δίκτυο το

2000, περιείχε τους καταλόγους φίλων, guestbooks, και τις σελίδες ημερολογίων.

Το επόμενο κύμα σελίδων κοινωνικής δικτύωσης άρχισε όταν προωθήθηκε το Ryze.com το 2001

για να βοηθήσει τους ανθρώπους να ενδυναμώσουν τα επιχειρησιακά δίκτυά τους. Ο ιδρυτής του

Ryze αναφέρει ότι εισήγαγε αρχικά την ιστοσελίδα στους φίλους του, μέλη της κοινότητας

επιχειρήσεων και τεχνολογίας του Σαν Φρανσίσκο, συμπεριλαμβανομένων των επιχειρηματιών και

των επενδυτών πίσω από πολλά μελλοντικά κοινωνικά δίκτυα. Συγκεκριμένα, οι άνθρωποι πίσω
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από Ryze, το Tribe.net, LinkedIn, και Friendster περιπλέχτηκαν στενά, προσωπικά και

επαγγελματικά. Θεώρησαν ότι θα μπορούσαν να υποστηρίξουν ο ένας τον άλλον χωρίς

ανταγωνισμό. Στο τέλος, το Ryze ποτέ δεν απέκτησε μαζική δημοτικότητα, το Tribe.net έτεινε να

προσελκύσει μια εμπαθή βάση χρηστών, το LinkedIn έγινε ισχυρή υπηρεσία επιχείρησης, και το

Friendster έγινε το σημαντικότερο, σαν "μια από τις μεγαλύτερες απογοητεύσεις στην ιστορία του

Διαδικτύου".[10]

Από το 2003 και μετά, πολλά νέα κοινωνικά δίκτυα προωθήθηκαν. Τα περισσότερα έλαβαν τη

μορφή profile-centric ιστοσελίδων, που προσπαθούν να αναβιώσουν την πρόωρη επιτυχία του

Friendster ή στοχεύουν σε συγκεκριμένους δημογραφικούς στόχους. Ενώ κοινωνικά-οργανωμένα

δίκτυα αποσκοπούν στα ευρέα ακροατήρια, οι επαγγελματικές ιστοσελίδες όπως LinkedIn, Visible

Path, και η Xing εστιάζουν στους επιχειρηματίες. Τα “Passion-centric" κοινωνικά δίκτυα όπως

Dogster, βοηθούν τους ξένους να συνδεθούν βασισμένοι στα κοινά ενδιαφέροντα τους. Το Care2

βοηθά τους ακτιβιστές να συναντηθούν, το Couchsurfing συνδέει τους ταξιδιώτες με τους

ανθρώπους με τους καναπέδες, και το MyChurch ενώνει τις χριστιανικές εκκλησίες και τα μέλη

τους. Επιπλέον, καθώς τα κοινωνικά μέσα αυξήθηκαν, οι ιστοχώροι  που είναι βασισμένοι στη

διανομή πολυμέσων άρχισαν να γίνονται και οι ίδιοι SNS. Τα παραδείγματα περιλαμβάνουν το

Flickr (photo sharing), Last.FM (music listening habits), και YouTube (video sharing).

Λίγοι άνθρωποι έδωσαν προσοχή σε κοινωνικά δίκτυα που κέρδιζαν τη  δημοτικότητα σε άλλες

περιοχές, ακόμη και σε εκείνα που δημιουργήθηκαν από σημαντικές εταιρίες. Παραδείγματος

χάριν, το Orkut της Google απέτυχε να χτίσει μια βιώσιμη αμερικάνικη βάση χρηστών, αλλά έγινε

το Orkut το εθνικό κοινωνικό  δίκτυο της Βραζιλίας. Το Windows Live Spaces της Microsoft

(MSN) δεν προωθήθηκε σημαντικά στην αμερικάνικη κοινωνία αλλά έγινε εξαιρετικά δημοφιλές

αλλού.

Λίγοι αναλυτές ή δημοσιογράφοι παρατήρησαν τότε το MySpace που προωθήθηκε στη Σάντα

Μόνικα, Καλιφόρνια, εκατοντάδες μίλια μακριά από τη Silicon Valley. Το MySpace άρχισε το

2003 να ανταγωνίζεται το Friendster, Xanga, και AsianAvenue, σύμφωνα με τον Tom Anderson.

Οι ιδρυτές θέλησαν να προσελκύσουν τους αποξενωμένους χρήστες του Friendster. Αφότου

προέκυψαν οι φήμες ότι το Friendster θα υιοθετούσε ένα σύστημα μη βασισμένο στην πληρωμή

για τα μέλη του, οι χρήστες τοποθέτησαν μηνύματα στο Friendster που ενθάρρυναν τους

ανθρώπους να ενωθούν με άλλα εναλλακτικά κοινωνικά δίκτυα, συμπεριλαμβανομένου του

Tribe.net και MySpace. Λόγω αυτού, το MySpace ήταν σε θέση να αυξηθεί γρήγορα με την
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κεφαλαιοποίηση του Friendster.

Το MySpace διαφοροποιήθηκε από τα άλλα, με την προσθήκη χαρακτηριστικών γνωρισμάτων

ανάλογα με τη ζήτηση χρηστών και δίνοντας την ευχέρεια στους χρήστες να αλλάξουν τις σελίδες

τους. Αυτό το στοιχείο προέκυψε επειδή το MySpace δεν περιόρισε τους χρήστες από την

προσθήκη HTML στο προφίλ τους.

Οι έφηβοι άρχισαν να χρησιμοποιούν μαζικά το MySpace το 2004. Σε αντίθεση με  τους

μεγαλύτερους χρήστες, οι περισσότεροι έφηβοι δεν ήταν ποτέ ενωμένοι με το Friendster,

ορισμένοι ενώθηκαν επειδή θέλησαν να συνδεθούν με τα αγαπημένα τους συγκροτήματα και άλλοι

εισήχθησαν στην ιστοσελίδα μέσω των παλαιότερων μελών. Καθώς οι έφηβοι άρχισαν να γίνονται

μέλη, ενθάρρυναν τους φίλους τους να ενωθούν. Αντί να απαγορεύει την εγγραφή ανήλικων

χρηστών, το MySpace άλλαξε την πολιτική χρηστών του για να επιτρέψει στους ανηλίκους να

γίνουν μέλη. Δεδομένου ότι η ιστοσελίδα αυξήθηκε σε αριθμό μελών, τρεις ευδιάκριτες ομάδες

άρχισαν να διαμορφώνονται: μουσικοί/ καλλιτέχνες, έφηβοι, και το αστικό κοινωνικό πλήθος. [7]

Το Friendster κέρδισε την πρωτιά στα νησιά του Ειρηνικού. Το Mixi έγινε ευρέως γνωστό στην

Ιαπωνία, ενώ το LunarStorm απογειώθηκε στη Σουηδία. Το Hi5 υιοθετήθηκε στις μικρότερες

χώρες στην Λατινική Αμερική, τη Νότια Αμερική και την Ευρώπη και το Bebo έγινε δημοφιλές σε

Ηνωμένο Βασίλειο και Αυστραλία. Επιπλέον, οι προηγουμένως δημοφιλείς ιστοσελίδες

επικοινωνίας και κοινωνικών υπηρεσιών άρχισαν να υλοποιούν τα χαρακτηριστικά γνωρίσματα

των ιστοσελίδων κοινωνικής δικτύωσης. Η κινέζικη υπηρεσία QQ έγινε αμέσως το μεγαλύτερο

κοινωνικό δίκτυο παγκοσμίως όταν πρόσθεσε τα προφίλ και κατέστησε τους φίλους ορατούς, ενώ

το CyWorld εισήγαγε τις αρχικές σελίδες και τους φίλους.[11]

Το Facebook μπήκε στη ζωή μας στις αρχές του 2004 από τον Mark Zuckerberg,  δευτεροετή

φοιτητή του Πανεπιστημίου του Χάρβαρντ. Στην αρχή αναπτύχθηκε για τους φοιτητές των

πανεπιστημίων καθώς για να συνδεθεί ο χρήστης έπρεπε να έχει πανεπιστημιακή διεύθυνση

ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Από το Σεπτέμβριο του 2005, το Facebook επεκτάθηκε για να

περιλαμβάνει στους χρήστες του τον καθένα. Αντίθετα από άλλα κοινωνικά δίκτυα, οι χρήστες του

Facebook είναι ικανοί να ελέγξουν αν το προφίλ τους θα είναι γνωστό σε άλλους χρήστες. Το 2010

το Facebook είχε πάνω από 500 εκατομμύρια ενεργούς χρήστες.

Το Μάρτιο του 2006 δημιουργήθηκε το Twitter από τον Jack Dorsey. Απέκτησε γρήγορα

παγκόσμια δραστηριότητα. Πρόκειται για μια πλατφόρμα επικοινωνίας σε πραγματικό χρόνο. Το

2011 έκανε την εμφάνιση του και το Google+.



7

1.3 Δημοτικότητα κοινωνικών δικτύων

Στο σημείο αυτό θα αναφέρουμε κάποιες έρευνες σε σχέση με τη δημοτικότητα των κοινωνικών

δικτύων.

Σύμφωνα με έρευνα του Παρατηρητηρίου για την Κοινωνία της Πληροφορίας, οι ηλεκτρονικοί

υπολογιστές και το διαδίκτυο έχουν ενταχθεί δυναμικά στην καθημερινή ζωή των Ελλήνων. Ο

μισός πληθυσμός της χώρας (51%) χρησιμοποιεί ηλεκτρονικό υπολογιστή, ενώ ένα παρόμοιο

ποσοστό (44%) έχει πρόσβαση στο διαδίκτυο. Σύμφωνα με την ίδια έρευνα, η χρήση Η/Υ και η

πρόσβαση στο διαδίκτυο τόσο για τις γυναίκες όσο και για τους άνδρες είναι πολύ πιο έντονη στις

ηλικιακές κατηγορίες 16 -35, με τα άτομα ηλικίας 16 -25 ετών να εμφανίζουν πολύ υψηλά

ποσοστά χρήσης.[13]

Σύμφωνα με παρόμοια έρευνα της Εθνικής Στατιστικής Αρχής, οι λόγοι χρήσης του διαδικτύου

είναι ποικίλοι και ολοένα αυξανόμενοι. Η αναζήτηση πληροφοριών και on-line υπηρεσιών

παραμένει στην κορυφή της λίστας των δραστηριοτήτων μέσω διαδικτύου. Αύξηση παρουσιάζουν

χρήσεις του διαδικτύου που αφορούν στην αποστολή μηνυμάτων σε chat sites, blogs και ομάδες

συζήτησης (Twitter, Facebook κλπ), η συμμετοχή σε forum και η ανταλλαγή γραπτών μηνυμάτων

σε πραγματικό χρόνο. [14]

Σύμφωνα με δημοσίευση του Συνδέσμου Επιχειρήσεων Πληροφορικής & Επικοινωνιών Ελλάδας

(ΣΕΠΕ), ένας στους τρεις Έλληνες χρησιμοποιεί σήμερα τα κοινωνικά δίκτυα με σκοπό να έρθει

σε επικοινωνία με τους φίλους του, να εκφραστεί, να ψυχαγωγηθεί, να αποδράσει, να φλερτάρει

και να εκτονωθεί.

Μεταξύ των δημοφιλέστερων προορισμών κοινωνικών δικτύων περιλαμβάνονται τα: Facebook,

You tube, Twitter, myspace.com, hi5 και flickr. Ειδικότερα το Facebook αποτελεί τον

δημοφιλέστερο κόμβο. [15]

Σύμφωνα με έρευνα που πραγματοποίησε το Εργαστήριο Ηλεκτρονικού Επιχειρείν (ELTRUN) του

Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, σχετικά με το πώς αντιμετωπίζουν την ιστοσελίδα και την

ηλεκτρονική κοινωνική δικτύωση οι Έλληνες χρήστες, τα ηλεκτρονικά κοινωνικά δίκτυα

αποτελούν αναμφισβήτητα ένα νέο και ταχύτατα ανερχόμενο φαινόμενο της εποχής µας. Το

facebook είναι ανάμεσα τους σαφώς το δημοφιλέστερο ηλεκτρονικό κοινωνικό δίκτυο.
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1.4 Οφέλη και κίνδυνοι κοινωνικών δικτύων

Η χρήση online κοινωνικών δικτύων προσφέρει στους χρήστες τους πολλά οφέλη και

πλεονεκτήματα. Όσον αφορά στις δυνατότητες κοινωνικής δικτύωσης, τα online κοινωνικά δίκτυα

έχουν παγκόσμια έκταση και πολυφωνία. Επομένως τα οφέλη τους είναι:

● Η δυνατότητα δημιουργίας δεσμών με πολύ μεγάλο αριθμό ατόμων, εφόσον το διαδίκτυο

συγκεντρώνει πλήθος άτομα από όλο τον κόσμο.

● Η δυνατότητα δημιουργίας δεσμών με άτομα που μπορεί να βρίσκονται σε μεγάλη γεωγραφική

απόσταση το ένα από το άλλο, εφόσον το διαδίκτυο καταργεί τις αποστάσεις. Αυτή η δυνατότητα

δεν υπάρχει στα στενά κοινωνικά δίκτυα του άμεσου πραγματικού περιβάλλοντος του ατόμου.

● Η δυνατότητα δημιουργίας μεγάλης ποικιλίας κοινωνικών δεσμών εφόσον στο διαδίκτυο

συρρέουν άτομα από διαφορετικές χώρες, κοινωνίες, πολιτισμούς και με διαφορετικές συνήθειες

και χαρακτηριστικά.

● Η δυνατότητα επιλογής ανάμεσα σε μεγάλο πλήθος κοινωνικών ομάδων και η αναζήτηση της

ομάδας που εκφράζει και ωφελεί το άτομο με τον καλύτερο δυνατό τρόπο.

● Η δυνατότητα επαφής με πολλούς διαφορετικούς πολιτισμούς και επομένως η δυνατότητα

διεύρυνσης των γνώσεων και των πνευματικών οριζόντων του ατόμου.

● Η δυνατότητα δραστηριοποίησης και σύμπραξης για κοινούς σκοπούς με άτομα που μπορεί να

βρίσκονται οπουδήποτε στη γη και επομένως η ενίσχυση του κοινού σκοπού με μεγάλο πλήθος

συμμετεχόντων.

Όσον αφορά στην πρόσβαση των χρηστών τους σε χρήσιμο περιεχόμενο, τα σημαντικότερα από

τα οφέλη τους είναι:

● Η δυνατότητα αναζήτησης και ανεύρεσης περιεχομένου (φωτογραφιών, βίντεο κλπ) στο οποίο οι

χρήστες δε θα μπορούσαν να έχουν πρόσβαση με διαφορετικό τρόπο (π.χ. Από έντυπα μέσα).

● Η δυνατότητα άμεσης και από πρώτο χέρι ενημέρωσης για οτιδήποτε συμβαίνει στον κόσμο,

εφόσον οι ειδήσεις μεταδίδονται μεταξύ των χρηστών του Διαδικτύου από τη μια άκρη της γης

στην άλλη, σε ελάχιστο χρόνο. Η ενημέρωση μπορεί να είναι γενική ή στοχευμένη, δηλ. με

συγκεκριμένο αντικείμενο.
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● Η δυνατότητα εύκολης πρόσβασης σε ψυχαγωγικό περιεχόμενο, από το σπίτι, μέσω π.χ. της

παρακολούθησης βιντεοκλίπ και μέσω της ενασχόλησης με εφαρμογές ψυχαγωγικού χαρακτήρα

όπως τα παιχνίδια.

Εκτός όμως από τα παραπάνω σημαντικά οφέλη, υπάρχουν και σοβαροί κίνδυνοι που σχετίζονται

με την online κοινωνική δικτύωση. Κάποιοι από τους κινδύνους αυτούς αφορούν και στην

δικτύωση στον πραγματικό κόσμο. Για παράδειγμα, όπως υπάρχει ο κίνδυνος του “αγνώστου”

κατά την κοινωνικοποίηση σε πραγματικούς χώρους όπως το σχολείο, η εργασία ή το μπαρ, το ίδιο

ισχύει και κατά την online κοινωνική δικτύωση.

Υπάρχουν όμως επιπλέον κίνδυνοι που οφείλονται στο μέγεθος και στη φύση του κυβερνοχώρου.

Σε αυτούς τους επιπλέον κινδύνους συμπεριλαμβάνονται:

● Η έκθεση σε πολύ μεγαλύτερο αριθμό κινδύνων κοινωνικού χαρακτήρα. Ενώ θα περίμενε κανείς

ότι το Διαδίκτυο λόγω της απόστασης που εμπεριέχει, θα προφύλασσε τα άτομα από την επαφή με

πραγματικούς κινδύνους, είναι πολλές οι περιπτώσεις όπου ιδιαίτερα οι νέοι βιώνουν έντονα

καταστάσεις μέσα από την χρήση του κυβερνοχώρου, οι οποίες είναι τραυματικές για την ψυχική

τους υγεία εξαιτίας της χρήσης online κοινωνικών δικτύων και της επαφής τους με πλήθος

αγνώστων ατόμων.

● Η επιβλαβής έκθεση της προσωπικής ζωής του ατόμου. Τα online κοινωνικά δίκτυα είναι χώροι

όπου μπορεί να συγκεντρώνεται πλήθος διαφορετικών και άγνωστων ατόμων. Η καταχώρηση και

δημοσίευση προσωπικών στοιχείων σε αυτά, καθιστά τους χρήστες τους ευάλωτους σε πολύ

μεγαλύτερο αριθμό ατόμων, συχνά με ανεξέλεγκτες συνέπειες.

● Ο κίνδυνος εξαπάτησης, δηλ. η σύνδεση με άτομα που ισχυρίζονται ότι είναι κάποιοι που δεν

είναι στην πραγματικότητα. Οι χρήστες του Διαδικτύου μπορούν να διατηρήσουν την ανωνυμία

τους όταν έρχονται σε επαφή με άλλους χρήστες, αλλά μπορούν εύκολα και να εξαπατήσουν ή να

εξαπατηθούν από τους υπόλοιπους χρήστες εξαιτίας αυτής της δυνατότητας. Η επαφή και η

διασύνδεση με παντελώς αγνώστους ενέχει περισσότερους κινδύνους απ’ ότι η επαφή με

αγνώστους στον πραγματικό κόσμο, γιατί δεν υπάρχει η αμεσότητα και η δυνατότητα ανάπτυξης

κριτικής σκέψης και αντίδρασης.

● Η παρενόχληση από άτομα εντελώς άγνωστα μέλη του κοινωνικού δικτύου χωρίς τη δυνατότητα

προστασίας ή αντιμετώπισης τέτοιων ενεργειών.

● Η κλοπή των προσωπικών δεδομένων και γενικά η απειλή της ασφάλειας των προσωπικών

δεδομένων των χρηστών τους. Η συμμετοχή και η παροχή προσωπικών δεδομένων σε ιστότοπους,
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δυστυχώς δεν είναι ασφαλής και ο χρήστης δεν μπορεί να γνωρίζει αν αυτά τα δεδομένα

χρησιμοποιούνται από τους συγκεκριμένους ιστότοπους με τρόπους που ο ίδιος δεν έχει εγκρίνει.

● Η εύκολη μετάδοση και επαφή με ηλεκτρονικό περιεχόμενο που δεν είναι ασφαλές για τους

χρήστες του, όπως κακόβουλο λογισμικό, πορνογραφικό υλικό, υλικό προσηλυτισμού, υλικό

εθισμού σε επικίνδυνες ουσίες, υλικό με θέμα τη βία, ρατσιστικό περιεχόμενο κ.ά.

● Ο βομβαρδισμός με διαφημιστικά μηνύματα από τις σελίδες του ιστοτόπου. Οι διαφημίσεις

αυτές αποτελούν το κύριο έσοδο της εταιρείας που διαχειρίζεται τον ιστότοπο και είναι το τίμημα

που “πληρώνουν” τα μέλη για τις “δωρεάν” παροχές Το 63% των Ελλήνων χρηστών σύμφωνα με

δημοσίευμα της εφημερίδας “Ελευθεροτυπία” έχουν δημιουργήσει προφίλ σε κάποια online

υπηρεσία κοινωνικής δικτύωσης, ενώ ο αντίστοιχος ευρωπαϊκός μέσος όρος είναι 45%. Το υψηλό

αυτό ποσοστό φέρνει την Ελλάδα στην τρίτη θέση πανευρωπαϊκά, μετά τη Δανία και τη Νορβηγία.

[18].

1.5 Υπηρεσίες που πιθανώς να παρέχει ένα κοινωνικό δίκτυο

Online Chat

Τα συστήματα συνδιάλεξης μέσω γραπτών μηνυμάτων επιτρέπουν σε πολλούς ανθρώπους να

γράφουν μηνύματα σε πραγματικό χρόνο σε έναν δημόσιο χώρο. Όταν ένα άτομο υποβάλλει ένα

μήνυμα αυτό εμφανίζεται στο κάτω μέρος μιας scrolling οθόνης. Τα chat groups συνήθως

μορφοποιούνται με την κατάταξη των χώρων όπου λαμβάνουν χώρα οι συνδιαλέξεις (chat rooms)

ανάλογα με το όνομα, την τοποθεσία, τον αριθμό ανθρώπων, το θέμα της συζήτησης, κτλ. Πολλά

συστήματα υποστηρίζουν ελεγχόμενη πρόσβαση στους χώρους συνδιάλεξης ή παρουσία

μεσολαβητών που θα διευθύνουν τις συζητήσεις. Αυτό όμως που έχει μεγαλύτερο ενδιαφέρον για

τους ερευνητές αφορά θέματα που σχετίζονται με την επικοινωνία πραγματικού χρόνου όπως

ανωνυμία, παρακολούθηση της ροής της συζήτησης, αυξομείωση του αριθμού των χρηστών και

προσβλητικοί χρήστες. Αν και τα chat-like συστήματα μπορούν να χρησιμοποιούν και μέσα που

δεν βασίζονται σε κείμενο, η έκδοση βασιζόμενη σε κείμενο είναι πιο ενδιαφέρουσα από την

άποψη ότι μας επιτρέπει να έχουμε ένα άμεσο αντίγραφο της συζήτησης το οποίο έχει όχι μόνο

μακροπρόθεσμη αξία αλλά επιτρέπει να γυρίζουμε πίσω στα όσα έχουν ειπωθεί κατά την διάρκεια

της συζήτησης πράγμα που διευκολύνει στο να λάβουν μέρος στην συζήτηση και άτομα που δεν

ήταν παρόντα από την αρχή.
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Internet forum

Ένα διαδικτυακό φόρουμ είναι μια δικτυακή εφαρμογή η οποία φιλοξενεί διάφορες συζητήσεις

που κάνουν οι χρήστες τις συγκεκριμένης υπηρεσίας. Τα διαδικτυακά φόρουμ είναι γνωστά και ως

δικτυακά φόρουμ, πίνακες μηνυμάτων, πίνακες συζήτησης, ομάδες συζήτησης, φόρουμ συζήτησης

η απλά με μία λέξη φόρουμ. Τα διάφορα μηνύματα σε ένα φόρουμ εμφανίζονται είτε κατά

χρονολογική σειρά που γράφτηκαν είτε ταξινομημένα κατά δημοσιότητα (εμφανίζονται  πρώτα τα

θέματα με την πιο πολλή συζήτηση). Το θέμα συζήτησης εξαρτάται κυρίως από το είδος του

φόρουμ και από το είδος των χρηστών που φιλοξενεί χωρίς αυτό να περιορίζει κάποιο χρήστη να

θίξει ένα θέμα που θέλει το οποίο είναι άσχετο με την θεματολογία του φόρουμ. Την ευθύνη για

την εύρυθμη λειτουργία ενός φόρουμ και τον έλεγχο του τι γράφεται μέσα στις διάφορες

συζητήσεις την έχουν κάποια άτομα τα οποία διοικούν κατά κάποιο τρόπο το φόρουμ

(administrators και moderators).

Blog

To blog είναι κάτι σαν ένα μικρό δικτυακό περιοδικό για ένα συγκεκριμένο πρόσωπο. Ο

ιδιοκτήτης γράφει ένα μήνυμα στο blog του και οι επισκέπτες του blog μπορούν να σχολιάσουν

αυτό το μήνυμα. Συνήθως το μήνυμα αφορά την καθημερινή ζωή του ιδιοκτήτη ή κάποιο θέμα της

επικαιρότητας που θέλει να συζητήσει. Πέρα από το γεγονός ότι ένα blog είναι μια απλή

προσωπική σελίδα ή ένα προσωπικό ημερολόγιο μερικά blog επιτρέπουν την εισαγωγή μηνυμάτων

και έτσι δημιουργείτε ένα φόρουμ συζήτησης.

Voice chat

Η συνομιλία με φωνή είναι μια μέθοδος επικοινωνίας που χρησιμοποιεί ως μέσο τον διαδικτυακό

χώρο. Μερικά από τα μέσα που υποστηρίζουν αυτή την υπηρεσία είναι  τα Yahoo! Messenger,

AOL Instant Messenger και Windows Live Messenger. Αυτή η υπηρεσία βοηθάει την επικοικωνία

με κάποιο άτομο το οποίο βρίσκεται μακριά με σχεδόν μηδενικό κόστος. Υπάρχουν και αρκετά

διαδικτυακά παιχνίδια που υποστηρίζουν τέτοιες συνομιλίες κατά την διάρκεια του παιχνιδιού.
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Video

Είναι η τεχνολογία κατά την οποία γίνεται ηλεκτρονική σύλληψη, καταγραφή, επεξεργασία,

αποθήκευση και μετάδοσης μιας ακολουθίας από εικόνων που συνθέτουν μια σκηνή με κίνηση. Η

τεχνολογία αυτή αρχικά αναπτύχθηκε για τα συστήματα τηλεόρασης σήμερα όμως μπορούμε να

παρακολουθήσουμε video clips ή streaming media clips στο διαδίκτυο.

E-mail

Η υπηρεσία ηλεκτρονικού ταχυδρομείου παρέχει έναν εύκολο τρόπο ανταλλαγής μηνυμάτων

μεταξύ των χρηστών. Η ανταλλαγή βασίζεται στο μοντέλο αποθήκευσης και προώθησης, δηλαδή

το μήνυμα αποστέλλεται και αποθηκεύεται σε έναν εξυπηρετητή έως ότου ο παραλήπτης ελέγξει

την αλληλογραφία του, οπότε και θα παραλάβει το μήνυμα. Η υπηρεσία αυτή, επομένως, δεν είναι

πραγματικού χρόνου. Τα μηνύματα μπορούν να εμπλουτιστούν με επιπλέον δεδομένα εκτός του

απλού κειμένου, όπως είναι η εικόνα και ο ήχος. Η ευκολία που προσφέρει το ηλεκτρονικό

ταχυδρομείο το έχει κάνει αρκετά δημοφιλές σε όλους τους χρήστες του Διαδικτύου. Ο εξοπλισμός

που απαιτείται είναι ελάχιστος, αφού ένας υπολογιστής μετρίων επιδόσεων και μια απλή

τηλεφωνική σύνδεση με το Διαδίκτυο θεωρούνται αρκετά για την παροχή της υπηρεσίας. Πολλές

φορές μάλιστα τείνει να υποκαταστήσει την τηλεφωνική επικοινωνία. [19]
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ΕΝΟΤΗΤΑ 2: ΔΗΜΟΦΙΛΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ

Η λίστα που ακολουθεί περιλαμβάνει τα 10 πιo δημοφιλή συστήματα κοινωνικής  δικτύωσης

σύμφωνα με την τελευταία ενημέρωση του eBizMBA, The eBusiness Knowledgebase, όπως αυτά

προκύπτουν από την παγκόσμια κατάταξη κίνησης Alexa και την κατάταξη κίνησης U.S.[21] :

• Facebook

• Twitter

• LinkedIn

• MySpace

• Google Plus+

• DeviantArt

• LiveJournal

• Tagged

• Orkut

• CafeMom

2.1 FACEBOOK

Το Facebook είναι ιστοχώρος κοινωνικής δικτύωσης που ξεκίνησε στις 4 Φεβρουαρίου του 2004.

Οι χρήστες μπορούν να επικοινωνούν μέσω μηνυμάτων με τις επαφές τους και να τους ειδοποιούν

όταν ανανεώνουν τις προσωπικές πληροφορίες τους. Όλοι έχουν ελεύθερη πρόσβαση στο να

συμμετάσχουν σε δίκτυα που σχετίζονται μέσω πανεπιστημίου, θέσεων απασχόλησης ή

γεωγραφικών περιοχών.

Ο Μαρκ Ζάκερμπεργκ ίδρυσε το Facebook ως μέλος του πανεπιστημίου του Harvard. Αρχικά

δικαίωμα συμμετοχής είχαν μόνο οι φοιτητές του Harvard ενώ αργότερα επεκτάθηκε για την Ivy

League. Το όνομα της ιστοσελίδας προέρχεται από τα έγγραφα παρουσίασης των μελών

πανεπιστημιακών κοινοτήτων μερικών Αμερικάνικων κολεγίων και προπαρασκευαστικών

σχολείων που χρησιμοποιούσαν οι νεοεισερχόμενοι σπουδαστές για να γνωριστούν μεταξύ τους.

Tο 2005 το δικαίωμα πρόσβασης επεκτάθηκε σε μαθητές συγκεκριμένων λυκείων και σε μέλη
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ορισμένων μαθητικών κοινοτήτων, ενώ το 2006 η υπηρεσία έγινε προσβάσιμη σε κάθε άνθρωπο

του πλανήτη που η ηλικία του ξεπερνούσε τα 13 χρόνια.

Το Facebook σήμερα έχει πάνω από 800 εκατομμύρια ενεργούς χρήστες, κατατάσσοντάς το έτσι

στη λίστα ταξινόμησης του Alexa ως ένα από τα δημοφιλέστερα web sites του πλανήτη (2ο μετά

το Google). Επίσης, το Facebook είναι ένα από τα δημοφιλέστερα sites για ανέβασμα

φωτογραφιών με πάνω από 14 εκατομμύρια φωτογραφίες καθημερινά. Με αφορμή τη

δημοτικότητά του, το Facebook έχει υποστεί κριτική και κατηγορηθεί σε θέματα που αφορούν τα

προσωπικά δεδομένα και τις πολιτικές απόψεις των ιδρυτών του. Ωστόσο η συγκεκριμένη

ιστοσελίδα παραμένει η πιο διάσημη κοινωνική περιοχή δικτύωσης σε πολλές αγγλόφωνες χώρες.

Το Facebook είναι ένας καλός τρόπος δικτύωσης με φίλους και γνωστούς. Παρά το ότι ενέχει

κινδύνους (κυρίως για παραβίαση προσωπικών δεδομένων), ο προσεκτικός χρήστης δεν έχει

πρόβλημα.

Ιδιαίτερα δημοφιλή μεταξύ των χρηστών του facebook είναι τα παιχνίδια που παρέχει και η

συνήθεια ανεβάσματος φωτογραφιών και βίντεο. Η δημοτικότητα του facebook στην ελληνική

κοινωνία αντικατοπτρίζεται στο γεγονός οτι πολύς κόσμος από αφέλεια πληκτρολογεί τη λέξη

“ψαφεβοοκ” και η μηχανή αναζήτησης επιστρέφει απευθείας την κεντρική σελίδα του facebook.

[22]

2.2 TWITTER

Το twitter δημιουργήθηκε το 2006 και έχει περίπου 250 εκατομμύρια χρήστες, οι οποίοι

δημοσιεύουν καθημερινά 65 εκατομμύρια μηνύματα. Τα μηνύματα είναι μικρού μεγέθους, μέχρι

140 χαρακτήρες όσο δηλαδή περίπου και τα μηνύματα κινητής τηλεφωνίας. Όταν ένας χρήστης

δημοσιεύσει ένα μήνυμα, δεν είναι δυνατόν να το αλλάξει, αλλά μόνο να το διαγράψει. Τα μέλη

μπορούν να ακολουθούν τα μηνύματα άλλων χρηστών καθώς και να απαντούν σε αυτά. Οι

δημοσιεύσεις των μελών εμφανίζονται αυτόματα στις σελίδες των επαφών τους. Τα μέλη μπορούν

να στέλνουν προσωπικά μηνύματα στις διασυνδέσεις τους. Το δίκτυο προσφέρει στους χρήστες

του τη δυνατότητα να αναφέρουν ενόχληση από άλλα μέλη του δικτύου, των οποίων ο

λογαριασμός μπορεί να ανασταλεί γι’ αυτό το λόγο. Το δίκτυο έχει απαγορευθεί στην Κίνα

(λογοκρισία). [23]
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2.3 LinkedIn

Πρόκειται για ένα σύστημα κοινωνικής δικτύωσης που προορίζεται για επαγγελματική χρήση

(business oriented). Ιδρύθηκε τον Δεκέμβρη του 2002 από τον Reid Hoffman (πρώην διευθύνοντα

σύμβουλο του LinkedIn) και κυκλοφόρησε στο κοινό τον Μάη του 2003. Σήμερα διευθύνων

σύμβουλος είναι ο Jeff Weiner, πρώην σύμβουλος της εταιρίας Yahoo.

Πρόκειται για ένα δίκτυο επαγγελματικών και όχι προσωπικών στοιχείων, όπου ο κάθε

εργαζόμενος μπορεί να ανεβάσει τα βιογραφικά του στοιχεία (προϋπηρεσία,  εκπαίδευση,

ενδιαφέροντα, κλπ) και στην συνέχεια να "καλέσει" γνωστούς, φίλους, συναδέλφους, κλπ. να

"μπουν" στο δίκτυό του. Με αυτό τον τρόπο αναπτύσσει μια κοινότητα "άμεσων" και "έμμεσων"

συναδέρφων. Πλέον, το LinkedIn έχει εμπλουτιστεί και με εφαρμογές τρίτων που μπορούν να

αλληλεπιδρούν με το site, και έτσι για παράδειγμα μπορεί κανείς να συνδέσει το blog που διατηρεί

στο WordPress με το LinkedIn, να εμφανίσει τα βιβλία που προτιμά μέσω του Amazon, να

δημοσιεύσει παρουσιάσεις (της εταιρείας, των προϊόντων ή κάποιου project για παράδειγμα) και

πολλά άλλα.

Μέσω του συστήματος αυτού εργοδότες μπορούν να δημιουργήσουν λίστες με ευκαιρίες εργασίας

αλλά και πιθανοί ενδιαφερόμενοι για μια θέση εργασίας μπορούν να εκτιμήσουν το προφίλ του

μάνατζερ με τον οποίο ενδέχεται να συνεργαστούν. [23]

Ο ιστοχώρος είναι διαθέσιμος σε έξι γλώσσες, Αγγλικά, Γαλλικά, Γερμανικά, Ιταλικά, Ισπανικά

και Πορτογαλικά και σήμερα θεωρείται ο πιο επιτυχημένος ιστοχώρος κοινωνικής δικτύωσης για

επαγγελματίες στον κόσμο, μετρώντας περισσότερους από 100 εκατομμύρια εγεγραμμένους

χρήστες.

2.4 MySpace

Οι πρώτοι χρήστες του MySpace ήταν εργαζόμενοι της εταιρίας eUniverse (Intermix Media), στα

πλαίσια διαγωνισμού για το ποιος θα μπορούσε να εγγράψει τους περισσότερους χρήστες σε

αυτήν. Τους πόρους του διαγωνισμού αυτού χρησιμοποίησαν στην συνέχεια για να προωθήσουν

στο κοινό το MySpace, συγκεντρώνοντας γρήγορα 20 εκατομμύρια χρήστες και εγγεγραμμένα

μέλη. Επιτρέπει την δημιουργία προσωπικού προφίλ, δικτύου φίλων, φωτογραφιών, μουσικής,

videos, αλλά και Blog του χρήστη. Ειδικά η δυνατότητα να στήσει κανείς τη δική του σελίδα, έχει

κάνει το MySpace ιδιαίτερα διάσημο και δημοφιλές.
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Το MySpace διατηρούσε την πρωτιά σε ό,τι αφορά την απήχηση στους χρήστες μέχρι τις αρχές

του 2008, όταν τελικά το ξεπέρασε (σε αριθμό μοναδικών επισκεπτών) το Facebook. Οι χρήστες

του σήμερα μετριούνται γύρω στις 80 εκατομμύρια. Το τελευταίο διάστημα έχει επανασχεδιαστεί

και πλέον προσφέρει πρακτικά οποιαδήποτε υπηρεσία social networking μπορεί κανείς να

φανταστεί.

Πολύ ισχυρά είναι τα εργαλεία δημιουργίας και μορφοποίησης του προφίλ των χρηστών (μπορεί

κάποιος να βάλει στοιχεία, αλλά και να τα παρουσιάσει με τη μορφή που θέλει), οι δυνατότητες

σχετικά με τη μουσική, καθώς και οι προσωπικές σελίδες που μπορεί κανείς να δημιουργήσει.[23]

2.5 GOOGLE+

Η τελευταία δημιουργία της google στην προσπάθειά της να ανταγωνιστεί το facebook ονομάζεται

Google+, και ελπίζει να φέρει το πλούτο της κοινωνικής δικτύωσης της πραγματικής ζωής στον

online κόσμο. Σε αντίθεση με το Facebook, όπου όλες οι συνδέσεις, απλά θεωρούνται «φίλοι» και

τα εργαλεία που παρέχονται για την πραγματοποίηση συνδέσεων και την κοινή χρήση είναι πολύ

άκαμπτα, το Google+ επιτρέπει μεγαλύτερη ευελιξία και προσαρμογή. Το Google+ διαθέτει μια

σειρά εφαρμογών όπως το Circles, το Sparks, το Hangouts, το Mobile, το Location, το Instant

Upload και το Huddle. Ένα από τα πρώτα χαρακτηριστικά που κάνει το Google+ μοναδικό είναι

αυτό που ονομάζεται Circles. Με το Circles ουσιαστικά δίνεται η δυνατότητα στο χρήστη να

προσαρμόσει και να κατηγοριοποιήσει τη λίστα των φίλων του. Στον πραγματικό κόσμο δεν

μοιραζόμαστε τα πάντα με όλους τους φίλους μας με τον ίδιο τρόπο. Για παράδειγμα, μπορεί να

θέλει κάποιος να μοιραστεί διαφορετικά πράγματα με τους γονείς, τους φίλους από το

πανεπιστήμιο, και το αφεντικό. [24]

Το Google+ σήμερα έχει περίπου 65 εκατομμύρια εγγεγραμμένους χρήστες ενώ είναι σε

λειτουργία από τις αρχές του 2011. Τότε για να γίνει κανείς μέλος έπρεπε να δεχτεί πρόσκληση

στην κοινότητα. Από το Σεπτέμβριο του 2011 είναι ανοιχτό σε κάθε χρήστη άνω των 18 ετών.

2.6 DeviantArt

Κοινοποιήθηκε στις 7 Αγούστου του 2000 από τους Scott Jarkoff, Matthew Stephens, Angelo

Sotira ως μέρος ενός μεγαλύτερου δικτύου ιστοσελίδων σχετικών με μουσική ονομαζόμενο

Dmusic Network. Σκοπός του είναι να επιτρέπει σε κάθε καλλιτέχνη να εκθέτει και να ανταλλάσει

απόψεις για τα έργα του. Αυτά είναι οργανωμένα σε περιεκτικές ομάδες, μερικές από τις οποίες
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είναι φωτογραφία, ψηφιακή τέχνη, παραδοσιακή τέχνη, λογοτεχνία, φιλμογραφία, εφαρμογές

Flash, θέματα εφαρμογών και διάφορες άλλες. Επίσημη μασκότ του deviantArt (συντομογραφία

του οποίου είναι το dA) είναι η “Fella”, μια μικρή γάτα ρομπότ.

H ιστοσελίδα αριθμεί πάνω από 25 εκατομμύρια μέλη και καθημερινά προσελκύει το λιγότερο 36

εκατομμύρια επισκέπτες.

Κατά την υποβολή νέων έργων στο dA δεν υπάρχει κάποια αναφορά στην άδεια Creative

Commons, ούτε κάτι σχετικό με τα πνευματικά δικαιώματα του έργου γι’ αυτό και πολλές

υποκλοπές και παραβιάσεις δεν γίνονται αντιληπτές μέχρι να αναφερθούν επίσημα. Υπάρχει

μηχανισμός που προειδοποιεί τους διαχειριστές του συστήματος για πιθανές παραβιάσεις άδειας

πνευματικών δικαιωμάτων αλλά και πάλι μέλη της κοινότητας έχουν πέσει θύματα κατάχρησης

από διαβόητους πωλητές που διακινούν παράνομα πίνακες και άλλα πλαστά έργα. [23]

2.7 LiveJournal

Το LiveJournal (γνωστό ως LJ) είναι ένα κοινωνικό δίκτυο που ανήκει στην SUP Media, όπου οι

χρήστες του Διαδικτύου μπορούν να διατηρήσουν ένα blog, ένα περιοδικό ή ένα ημερολόγιο - ένα

ευρύ φάσμα πολιτικών προσωπικοτήτων για πολιτικό σχολιασμό, ιδιαίτερα στη Ρωσία. Όπως και

σε πολλά άλλα κοινωνικά δίκτυα, μια μεγάλη ποικιλία δημοσίων προσώπων χρησιμοποιούν το

δίκτυο. Το LiveJournal ξεκίνησε στις 15 Απριλίου του 1999 από τον αμερικάνο προγραμματιστή

Brad Fitzpatrick, ως τρόπος για να κρατήσει ενήμερους τους φίλους του από το γυμνάσιο για τις

δραστηριότητές του. Σήμερα έχει πάνω από 20 εκατομμύρια εγγεγραμμένους χρήστες. [25]

2.8 TAGGED

To Tagged είναι μια ιστοσελίδα κοινωνικής δικτύωσης με έδρα το Σαν Φρανσίσκο, την

Καλιφόρνια και τις Ηνωμένες Πολιτείες, που ιδρύθηκε το 2004. Το Tagged επιτρέπει στα μέλη να

περιηγηθούν στα προφίλ των άλλων μελών, να παίζουν παιχνίδια, να μοιραστούν επισημάνσεις και

να προσφέρουν εικονικά δώρα. Το tagged έχει κοντά στα 20 εκατομμύρια μέλη. Το 2009, το

tagged επικρίθηκε για την αποστολή παραπλανητικών e-mail και πλήρωσε 1,4 εκατομμύρια

δολλάρια για τους δικαστικούς διακανονισμούς. Η εταιρεία από τότε έχει υιοθετήσει ρυθμίσεις

απορρήτου και έχει αλλάξει τις διαδικασίες πρόσκλησης. [26]
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2.9 ORKUT

Το Orkut είναι ένας ιστοχώρος κοινωνικής δικτύωσης που ανήκει και λειτουργεί από την Google

Inc από τον Αύγουστο του 2008. Η υπηρεσία έχει σχεδιαστεί για να βοηθήσει τους χρήστες να

βρουν νέους και παλιούς φίλους και να διατηρήσουν  υπάρχουσες σχέσεις. Η ιστοσελίδα έχει πάρει

το όνομά της από το δημιουργό της, υπάλληλο της Google Orkut Büyükkökten. Αν και το Orkut

είναι λιγότερο δημοφιλές στις Ηνωμένες Πολιτείες από ότι οι ανταγωνιστές του Facebook και

MySpace, είναι μία από τις πιο δημοφιλείς ιστοσελίδες στην Ινδία και τη Βραζιλία. [27] Σήμερα

έχει πάνω από 17 εκατομμύρια εγγεγραμμένα μέλη.

2.10 CafeMom

Το CafeMom είναι μία σελίδα κοινωνικής δικτύωσης που υποστηρίζεται από διαφημίσεις και

απευθύνεται ειδικά σε μητέρες και σε μέλλουσες μητέρες.

 Ιδρύθηκε το 2006 από τον Andrew Shue και τον Michael Sanchez. Εντός ενός έτους από την

έναρξή του, το CafeMom έγινε η πιο συχνά επισκεπτόμενη ιστοσελίδα από γυναίκες σύμφωνα με

την comScore. Σήμερα έχει πάνω από 12 εκατομμύρια εγγεγραμμένα μέλη. [28]
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ΜΕΡΟΣ Β’: ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΕΡΕΥΝΑ
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ΕΝΟΤΗΤΑ 3: ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ

Περιγραφή έρευνας

Η έρευνα αυτή έχει στόχο να διερευνήσει την χρήση της κοινωνικής δικτύωσης σε ηλικίες ατόμων

που φοιτούν στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση. Το ερωτηματολόγιο απαντήθηκε ανώνυμα από 66

μαθητές όλων των τάξεων του Λυκείου, παρουσία της ερευνήτριας ώστε να υπάρχει δυνατότητα

διευκρίνησης και αποτελείται από 23 ερωτήσεις κλειστού τύπου.

Η δημιουργία του ερωτηματολογίου βασίστηκε στην εμπειρική παρατήρηση και επαφή της

ερευνήτριας  με το δείγμα των μαθητών (μιας και που ταυτόχρονα η ερευνήτρια έχει την ιδιότητα

του μοναδικού καθηγητή πληροφορικής του σχολείου).

Για την δημιουργία του ερωτηματολογίου ακολουθήθηκε η διαδικασία που προτείνεται για την

κατασκευή κοινωνικού ερωτηματολογίου εκ του μηδενός (Φαρμάκης, 2009).

Το υπό μελέτη θέμα της έρευνας είναι η διείσδυση της χρήσης της κοινωνικής δικτύωσης σε

χρήστες της ηλικιακής ομάδας μαθητών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και κατά πόσο γνωρίζουν

τους κινδύνους που ελλοχεύουν κατά την άκριτη χρήση της, καθώς και το κατά πόσο γνωρίζουν

πώς να προφυλαχθούν.

Επιμέρους στόχοι που συνεισφέρουν στην ποσοτική αξιολόγηση του μελετώμενου θέματος

αποτελούν, η μέτρηση του ποσοστού χρήσης της κοινωνικής δικτύωσης από το μαθητικό δείγμα

και το χρόνο που αφιερώνουν σε αυτή κατά την χρήση του Διαδικτύου, τους λόγους χρήσης της

κοινωνικής δικτύωσης, το αν έχουν συναντήσει φαινόμενα παρενόχλησης ή εθισμού.

Η προέρευνα κατασκευής του ερωτηματολογίου με στόχο την νοηματική και λεξικολογική

καταλληλότητα των ερωτήσεων ως προς το θέμα της μελέτης, καλύφθηκε από την επαφή της

ερευνήτριας ως εκπαιδευτικού πληροφορικής στο εξεταζόμενο δείγμα. Τέλος το διερευνητικό

δείγμα των 15 ερωτηματολογίων που δόθηκε σε κάποιους μαθητές συνετέλεσε στην προσθήκη της

απάντησης «Άλλο(περιγράψετε)………» σε κάποιες ερωτήσεις όπου οι απαντήσεις δεν

εμφανίζονταν επαρκείς για κάποιους μαθητές.
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3.1 Καθορισμός του αντικειμενικού σκοπού της έρευνας

Αντικειμενικός σκοπός της έρευνας είναι η διερεύνηση του αν και κατά πόσο γίνεται κακή χρήση

(κατάχρηση) των ιστoτόπων κοινωνικής δικτύωσης από τους εφήβους, αν υπάρχουν φαινόμενα

εθισμού ή παρενόχλησης και ποιους τρόπους θεωρούν οι έφηβοι κατάλληλους για την πρόληψη

των αρνητικών επιπτώσεων της χρήσης των IKΔ.

3.2 Πληθυσμός

Ο πληθυσμός, στον οποίο απευθύνεται η έρευνά µας, είναι έφηβοι του Νομού Ημαθίας.

   Για τον καθορισµό του δείγµατος επιλέχθηκαν οι μαθητές και μαθήτριες του 2ου Γενικού

Λυκείου Βέροιας που φοιτούν και στις τρεις τάξεις του Λυκείου και παρακολουθούν το μάθημα

επιλογής «Εφαρμογές Πληροφορικής».

Το δείγµα ανέρχεται σε 66 παιδιά από σύνολο περίπου 200 παιδιών του σχολείου, δείγµα που

επιλέχθηκε ώστε να είναι ικανοποιητικό, προκειµένου  το αποτέλεσµα να είναι όσον το δυνατό πιο

αντιπροσωπευτικό. Το δείγμα θεωρείται αντιπροσωπευτικό για την έρευνά μας για τον πρόσθετο

λόγο ότι στο 2ο Γενικό Λύκειο Βέροιας φοιτούν τόσο παιδιά που διαμένουν στο κέντρο της πόλης

όσο και σε γειτονικές κοινότητες.

3.3 Ερευνητικό εργαλείο

Το µέσο έρευνας που επιλέχθηκε ήταν το ερωτηματολόγιο το οποίο περιείχε κλειστές  ερωτήσεις,

καθώς και ερωτήσεις της κλίμακας likert που αφορούσαν στις εξής θεµατικές ενότητες:

 δηµογραφικά στοιχεία,

 ώρες χρήσης των ΙΚΔ ημερησίως

 μέσα σύνδεσης σε ΙΚΔ

 λόγους χρήσης των ΙΚΔ

 φαινόμενα παρενόχλησης μέσω ΙΚΔ

 Ασφάλεια προσωπικών δεδομένων

 φαινόμενα εθισμού

 Τρόπους αντιμετώπισης εθισμού στο Διαδίκτυο

Τα ερωτηματολόγια συμπληρώθηκαν από τους ίδιους τους μαθητές παρουσία της ερευνήτριας.

Πριν ξεκινήσουν οι μαθητές να συμπληρώνουν το ερωτηματολόγιο, τονίστηκε στα παιδιά ότι  τα
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ερωτηματολόγια είναι ανώνυμα, οι απαντήσεις είναι προαιρετικές και επιπλέον ότι δεν υπάρχει

λάθος απάντηση. Όλες οι απαντήσεις είναι αποδεκτές και σωστές. Τέλος τους γνωστοποιήθηκε ότι

τα αποτελέσµατα της έρευνας αυτής πρόκειται να χρησιμοποιηθούν αποκλειστικά για

εκπαιδευτικούς και επιστημονικούς σκοπούς.

       Το ερωτηματολόγιο, όπως ανέφεραν οι περισσότεροι μαθητές, ήταν ευανάγνωστο, δεν ήταν

δύσκολο στην κατανόηση των ερωτήσεων, δεν έφερε σε δύσκολη θέση κανένα παιδί και επιπλέον

δεν κούρασε.

3.4 Ανάλυση αποτελεσμάτων

Σε πρώτο στάδιο έγινε χρήση των μεθόδων της περιγραφικής στατιστικής. Κατόπιν αυτού, έγινε

κωδικοποίηση σε όλες τις απαντήσεις των ερωτώμενων προκειμένου να γίνει ευκολότερη η

στατιστική ανάλυση των δεδομένων.

Καταχωρήθηκαν όλες τις κωδικοποιημένες απαντήσεις στη βάση δεδομένων η οποία

δημιουργήθηκε µε τη χρήση του προγράμματος S.P.S.S. 17 και, έπειτα, εξήχθησαν οι πίνακες

συχνοτήτων των αποτελεσμάτων της έρευνας όπου έγινε µια περιγραφική στατιστική σε κάθε ένα

από αυτούς, για την καλύτερη κατανόηση τους.

    Τέλος, έγιναν έλεγχοι συσχέτισης των ερωτήσεων με το φύλο των μαθητών, οι οποίοι θα έχουν -

κατά τη γνώµη µου- τη δυνατότητα να εξασφαλίσουν  ωφέλιµα στοιχεία  στη διερεύνηση των

βασικών προβληματισμών και ερωτημάτων της παρούσας έρευνας .
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ΕΝΟΤΗΤΑ 4: ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ

Στην συνέχεια παρατίθενται οι πίνακες συχνοτήτων των αποτελεσμάτων της έρευνας και

παράλληλα εµφανίζονται συσχετίσεις στατιστικά σηµαντικές.. Σε μερικούς πίνακες υπάρχει η

ένδειξη «missing system». Αυτό σημαίνει ότι στην ερώτηση αυτή δεν απάντησε καθόλου το

ποσοστό των ατόμων που αναγράφεται παραπλεύρως.

4.1 Δημογραφικοί πίνακες

Πίνακας 1: Φύλο
fylo

Frequency Percent Valid Percent

Cumulative

Percent

αγόρι 35 53,0 53,0 53,0

κορίτσι 31 47,0 47,0 100,0

Valid

Total 66 100,0 100,0

Το δείγμα αποτελείται από 66 άτομα εκ των οποίων 35 αγόρια (53% επί του συνόλου) και 31

κορίτσια (47%).

Πίνακας 2: Ηλικία
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hlikia

Frequency Percent Valid Percent

Cumulative

Percent

16,00 27 40,9 41,5 41,5

17,00 33 50,0 50,8 92,3

17,50 1 1,5 1,5 93,8

18,00 4 6,1 6,2 100,0

Valid

Total 65 98,5 100,0

Missing System 1 1,5

Total 66 100,0

Το 92,3% των παιδιών ήταν 16 και 17 ετών (41,5% ήταν 16 και 50,8% ήταν 17 αντίστοιχα) ενώ το

7,7% των μαθητών ήταν μεγαλύτεροι από 17 ετών και μέχρι 18.
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4.2 Πίνακες που αφορούν τις ώρες χρήσης των ΙΚΔ

Πίνακας 3: Πόσες ώρες είσαι συνήθως συνδεδεμένος/η σε κάποιο κοινωνικό δίκτυο;
question1

Frequency Percent Valid Percent

Cumulative

Percent

δεν χρησιμοποιώ SNS 6 9,1 9,1 9,1

< 1 ώρα 27 40,9 40,9 50,0

2 ώρες 16 24,2 24,2 74,2

3 ώρες 8 12,1 12,1 86,4

4 ώρες 2 3,0 3,0 89,4

5 ώρες 2 3,0 3,0 92,4

7 ώρες και πάνω 5 7,6 7,6 100,0

Valid

Total 66 100,0 100,0

Το μεγαλύτερο ποσοστό των εφήβων μαθητών είναι συνδεδεμένο σε κάποιο κοινωνικό δίκτυο

λιγότερο από 1 ώρα ημερησίως (40%) ενώ αθροιστικά το 65,1% των ερωτηθέντων είναι

συνδεδεμένο μέχρι 2 ώρες ημερησίως. Το 9,1% των μαθητών δεν χρησιμοποιεί ΙΚΔ. Κάτι

αξιοπερίεργο είναι ότι μόνο ένα 6% των μαθητών είναι συνδεδεμένο 4 με 5 ώρες ημερησίως ενώ

το 7,6% των μαθητών απάντησε ότι είναι συνδεδεμένο πάνω από 7 ώρες ημερησίως.
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Πίνακας 4: Από τότε που αρχίσατε να χρησιμοποιείτε τα κοινωνικά δίκτυα, οι ώρες που
αφιερώνετε στον Η/Υ έχουν:

question2

Frequency Percent Valid Percent

Cumulative

Percent

6 9,1 9,1 9,1

αυξηθεί 36 54,5 54,5 63,6

ελαττωθεί 7 10,6 10,6 74,2

είναι οι ίδιες όπως και πριν 14 21,2 21,2 95,5

δεν έχω γνώμη 3 4,5 4,5 100,0

Valid

Total 66 100,0 100,0

Στην ερώτηση αν από τότε που χρησιμοποιούν ΙΚΔ έχουν αυξηθεί οι ώρες που αφιερώνουν στον

Η/Υ η συντριπτική πλειοψηφία (54,5 %) απάντησε θετικά. Το 21,2% απάντησε πως δεν υπήρξε

αλλαγή, ενώ 13,6% των μαθητών είτε δεν είχε γνώμη είτε δεν ήθελε να απαντήσει. Αξιοσημείωτο

είναι ότι σε ποσοστό 10,6% επί του συνόλου οι μαθητές απάντησαν πως οι ώρες που είναι

συνδεδεμένοι σε κάποιον ΙΚΔ έχουν μειωθεί.
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Πίνακας 5: Πόσες ώρες αφιερώνετε στο να παίζετε παιχνίδια στα περιβάλλοντα κοινωνικής
δικτύωσης;

question4

Frequency Percent Valid Percent

Cumulative

Percent

4 6,1 6,1 6,1

καμία 38 57,6 57,6 63,6

1-2 16 24,2 24,2 87,9

3-4 5 7,6 7,6 95,5

5-6 1 1,5 1,5 97,0

7 και πάνω 1 1,5 1,5 98,5

δεν απαντώ 1 1,5 1,5 100,0

Valid

Total 66 100,0 100,0

Στην ερώτηση: «Πόσες ώρες αφιερώνετε στο να παίζετε παιχνίδια στα περιβάλλοντα κοινωνικής

δικτύωσης;» το 57,6% των ερωτηθέντων απάντησε καμία, που σημαίνει ότι περισσότερους από

τους μισούς έφηβους χρήστες των ΙΚΔ δεν τους χρησιμοποιούν για παιχνίδι. Μεγάλο είναι και το

ποσοστό (24,2%) των μαθητών που αφιερώνουν το πολύ μέχρι 1-2 ώρες για παιχνίδι στους ΙΚΔ,

πολύ μικρότερο (7,6%) το ποσοστό που αφιερώνει 3-4 ώρες ημερησίως ενώ πολύ λίγα παιδιά

αφιερώνουν περισσότερες από 5 ώρες.
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4.3 Πίνακες που αφορούν τους ΙΚΔ που χρησιμοποιούν οι έφηβοι

Πίνακας 6: Ποιο μέσο χρησιμοποιείτε συνήθως για να συνδεθείτε σε κάποιο κοινωνικό δίκτυο;
question3

Frequency Percent Valid Percent

Cumulative

Percent

35 53,0 53,0 53,0

Η/Υ 25 37,9 37,9 90,9

κινητό 4 6,1 6,1 97,0

Internet TV 1 1,5 1,5 98,5

δεν έχω γνώμη 1 1,5 1,5 100,0

Valid

Total 66 100,0 100,0

Η πλειοψηφία των εφήβων μαθητών (53%) χρησιμοποιεί περισσότερα του ενός μέσα για να

συνδεθεί στους ΙΚΔ (συνήθως τον Η/Υ και το κινητό τηλέφωνο). Το 37,9% χρησιμοποιεί μόνο τον

Η/Υ ενώ το 6,1% το κινητό. Μόλις ένας μαθητής απάντησε ότι χρησιμοποιεί Internet TV, κάτι που

δείχνει ότι δεν είναι ακόμα πολύ διαδεδομένη η χρήση της.
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Πίνακας 7: Ποια κοινωνικά δίκτυα χρησιμοποιείτε;
question5

Frequency Percent Valid Percent

Cumulative

Percent

47 71,2 71,2 71,2

facebook 15 22,7 22,7 93,9

Άλλο 1 1,5 1,5 95,5

skype 1 1,5 1,5 97,0

yahoo 1 1,5 1,5 98,5

G-mail 1 1,5 1,5 100,0

Valid

Total 66 100,0 100,0

Στην ερώτηση «Ποια κοινωνικά δίκτυα χρησιμοποιείτε;» η μεγαλύτερη πλειοψηφία των

ερωτηθέντων απάντησε ότι χρησιμοποιεί περισσότερα του ενός, ενώ το facebook είναι το πιο

δημοφιλές κοινωνικό δίκτυο.
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4.4 Πίνακες που αφορούν τους λόγους χρήσης των ΙΚΔ από τους εφήβους

Πίνακας 8: Χρησιμοποιείτε τα κοινωνικά δίκτυα για διασκέδαση;
question6

Frequency Percent Valid Percent

Cumulative

Percent

3 4,5 4,5 4,5

πάρα πολύ συχνά 6 9,1 9,1 13,6

πολύ συχνά 7 10,6 10,6 24,2

αρκετά συχνά 17 25,8 25,8 50,0

λίγο 22 33,3 33,3 83,3

καθόλου 11 16,7 16,7 100,0

Valid

Total 66 100,0 100,0

Στην ερώτηση αν χρησιμοποιούν τα κοινωνικά δίκτυα για διασκέδαση οι απόψεις είναι

μοιρασμένες: 33,3% απαντούν «λίγο» ενώ 36,4% απαντούν από «αρκετά συχνά» μέχρι «πολύ

συχνά». Λιγότεροι είναι οι μαθητές που απαντούν «πολύ συχνά» (10,6%) ή «καθόλου» (16,7%).
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Πίνακας 9: Χρησιμοποιείτε τα κοινωνικά δίκτυα για να κάνετε νέες γνωριμίες;
question7

Frequency Percent Valid Percent

Cumulative

Percent

2 3,0 3,0 3,0

πολύ συχνά 5 7,6 7,6 10,6

αρκετά συχνά 9 13,6 13,6 24,2

λίγο 26 39,4 39,4 63,6

καθόλου 24 36,4 36,4 100,0

Valid

Total 66 100,0 100,0

Ενδιαφέρον είναι πως οι περισσότεροι από τους ερωτηθέντες (75,8% επί του συνόλου του

δείγματος) απάντησαν πως  δεν χρησιμοποιούν τα κοινωνικά δίκτυα για νέες γνωριμίες ή το

κάνουν λίγο. Μόνο το 13,6% του δείγματος απάντησε πως το κάνει «αρκετά συχνά» και μόνο 5

από τα 66 άτομα απάντησαν πως πολύ συχνά χρησιμοποιούν τους ΙΚΔ για νέες γνωριμίες.

Φαίνεται πως οι έφηβοι προτιμούν να χρησιμοποιούν τα κοινωνικά δίκτυα για να συναντούν τους

φίλους τους περισσότερο και όχι για να κάνουν νέους. Επίσης 2 άτομα δεν θέλησαν να

απαντήσουν σ’ αυτή την ερώτηση.
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Πίνακας 10: Χρησιμοποιείτε τα κοινωνικά δίκτυα για να μαθαίνετε νέα των φίλων σας;
question8

Frequency Percent Valid Percent

Cumulative

Percent

2 3,0 3,0 3,0

πάρα πολύ συχνά 10 15,2 15,2 18,2

πολύ συχνά 13 19,7 19,7 37,9

αρκετά συχνά 21 31,8 31,8 69,7

λίγο 12 18,2 18,2 87,9

καθόλου 6 9,1 9,1 97,0

δεν έχω γνώμη 2 3,0 3,0 100,0

Valid

Total 66 100,0 100,0

Στην ερώτηση αν χρησιμοποιούν τα κοινωνικά δίκτυα για να μαθαίνουν νέα των φίλων τους οι

απαντήσεις των ερωτηθέντων ακολουθούν κανονική κατανομή με μέγιστο στη μέση τιμή «αρκετά

συχνά» (31,8% του δείγματος).
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Πίνακας 11: Χρησιμοποιείτε τα κοινωνικά δίκτυα για να μοιράζεστε με τους φίλους σας τις
εμπειρίες σας;

question9

Frequency Percent Valid Percent

Cumulative

Percent

2 3,0 3,0 3,0

πάρα πολύ συχνά 4 6,1 6,1 9,1

πολύ συχνά 15 22,7 22,7 31,8

αρκετά συχνά 13 19,7 19,7 51,5

λίγο 20 30,3 30,3 81,8

καθόλου 12 18,2 18,2 100,0

Valid

Total 66 100,0 100,0

Ομοίως με προηγούμενες ερωτήσεις, οι απαντήσεις στην ερώτηση «χρησιμοποιείτε τα κοινωνικά

δίκτυα για να μοιράζεστε με τους φίλους σας τις εμπειρίες σας;» είναι μοιρασμένες: 30,3% του

δείγματος απαντάει ότι τι κάνει «λίγο» ενώ 22,7% απαντά «πολύ συχνά». Υπάρχει κι ένα ποσοστό

καθόλου ευκαταφρόνητο (18,2%) που λέει ότι δεν το κάνει καθόλου γι’ αυτόν το λόγο.
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4.5 Πίνακες που αφορούν τη σύγκριση μεταξύ ΙΚΔ και συμβατικού e-mail

Πίνακας 12: Προτιμάς τους ΙΚΔ από το συμβατικό e-mail;

question10

Frequency Percent Valid Percent

Cumulative

Percent

2 3,0 3,0 3,0

ναι 45 68,2 68,2 71,2

όχι 12 18,2 18,2 89,4

δεν έχω γνώμη 7 10,6 10,6 100,0

Valid

Total 66 100,0 100,0

Στην Ερώτηση 10, το 68,2% του δείγματος απάντησε ότι προτιμά τους ιστότοπους κοινωνικής

δικτύωσης από το συμβατικό e-mail έναντι ενός 18,2% που απάντησε αρνητικά. Ένα μικρό

ποσοστό μαθητών (13,6%) δεν θέλησε να απαντήσει στην ερώτηση αυτή.
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4.6 Πίνακες που αφορούν τους φίλους στους ΙΚΔ

Πίνακας 13: Πόσους φίλους έχεις στο δίκτυο που χρησιμοποιείς;
question11

Frequency Percent Valid Percent

Cumulative

Percent

4 6,1 6,1 6,1

κανέναν 3 4,5 4,5 10,6

1-50 3 4,5 4,5 15,2

51-100 3 4,5 4,5 19,7

101-300 13 19,7 19,7 39,4

301-500 17 25,8 25,8 65,2

501-1000 15 22,7 22,7 87,9

1001 και πάνω 5 7,6 7,6 95,5

δεν έχω γνώμη 3 4,5 4,5 100,0

Valid

Total 66 100,0 100,0

Κανονική κατανομή παρουσιάζουν και οι απαντήσεις στην ερώτηση για το πλήθος των

διαδικτυακών «φίλων» μέσω ΙΚΔ. Το 25,8% του δείγματος έχει από 300 μέχρι 500 φίλους, 22,7%

έχει από 500 μέχρι 1000 και 19,7% από 100 μέχρι 300. Μόνο 5 από τα 66 υποκείμενα είχαν

περισσότερους από 1000 φίλους και μόνο 6 κάτω από 100. Υπήρξαν και 3 άτομα που απάντησαν

ότι δεν έχουν κανένα φίλο, προφανώς ήταν από τους εφήβους που απάντησαν νωρίτερα ότι δεν

χρησιμοποιούν ΙΚΔ.

Πίνακας 14: Πόσους φίλους από τους παραπάνω γνωρίζεις προσωπικά;
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question12

Frequency Percent Valid Percent

Cumulative

Percent

3 4,5 4,5 4,5

όλους 9 13,6 13,6 18,2

τους περισσότερους 33 50,0 50,0 68,2

μερικούς 15 22,7 22,7 90,9

λίγους 2 3,0 3,0 93,9

κανέναν 1 1,5 1,5 95,5

δεν έχω γνώμη 3 4,5 4,5 100,0

Valid

Total 66 100,0 100,0

Οι μισοί από τους ερωτώμενους απάντησαν ότι γνωρίζουν προσωπικά τους περισσότερους από

τους διαδικτυακούς τους φίλους, το 22,7% του δείγματος μερικούς και 13,6% όλους. Υπήρξε κι

ένας έφηβος που περιέργως απάντησε ότι δεν γνωρίζει κανέναν, πιθανώς η απάντηση να μην

ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα.
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Πίνακας 15: Επικοινωνείτε με ξένους (διαφορετικής εθνικότητας) χρήστες στα κοινωνικά δίκτυα;
question13

Frequency Percent Valid Percent

Cumulative

Percent

3 4,5 4,5 4,5

ναι 22 33,3 33,3 37,9

όχι 39 59,1 59,1 97,0

δεν έχω γνώμη 2 3,0 3,0 100,0

Valid

Total 66 100,0 100,0

Στην ερώτηση αν επικοινωνούν με διαφορετικής εθνικότητας χρήστες των κοινωνικών δικτύων, η

πλειοψηφία (59,1%) απάντησε αρνητικά, 33,3% θετικά και οι υπόλοιποι δεν θέλησαν να

απαντήσουν.
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Πίνακας 16: Εάν ναι, με πόσους;
question14

Frequency Percent Valid Percent

Cumulative

Percent

5 7,6 7,6 7,6

δεν επικοινωνώ με ξένους 39 59,1 59,1 66,7

1-5 13 19,7 19,7 86,4

6-10 4 6,1 6,1 92,4

11 και πάνω 3 4,5 4,5 97,0

δεν έχω γνώμη 2 3,0 3,0 100,0

Valid

Total 66 100,0 100,0

Από αυτούς που απάντησαν ότι επικοινωνούν με διαφορετικής εθνικότητας διαδικτυακούς φίλους,

το μεγαλύτερο ποσοστό έχει μέχρι 5 τέτοιους φίλους (13 από τα 22 άτομα) , λιγότεροι μέχρι 10 (4

άτομα) και ακόμα λιγότεροι έχουν περισσότερους από 11 άλλης εθνικότητας φίλους (3 άτομα).
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4.7 Πίνακες που αφορούν τους κινδύνους που ελλοχεύουν στους ΙΚΔ

Πίνακας 17: Έχετε συναντήσει φαινόμενα σεξουαλικής παρενόχλησης στα περιβάλλοντα ΚΔ;
question15

Frequency Percent Valid Percent

Cumulative

Percent

3 4,5 4,5 4,5

ναι 11 16,7 16,7 21,2

όχι 52 78,8 78,8 100,0

Valid

Total 66 100,0 100,0

Στην κρίσιμη ερώτηση αν έχουν συναντήσει φαινόμενα σεξουαλικής παρενόχλησης στα

περιβάλλοντα των κοινωνικών δικτύων δυστυχώς το 16,7% (δηλαδή 11 από τα 66 παιδιά)

απάντησαν θετικά. Σημειώνουμε ότι 3 άτομα δεν ήθελαν να απαντήσουν σ’ αυτήν την ερώτηση.
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Πίνακας 18: Εάν ναι, πόσα τέτοια φαινόμενα έχετε συναντήσει;
question16

Frequency Percent Valid Percent

Cumulative

Percent

7 10,6 10,6 10,6

δεν έχω συναντήσει 50 75,8 75,8 86,4

1 4 6,1 6,1 92,4

2 3 4,5 4,5 97,0

δεν απαντώ 2 3,0 3,0 100,0

Valid

Total 66 100,0 100,0

Στην επόμενη ερώτηση, πόσα είναι τα φαινόμενα που συνάντησαν, τα πράγματα αλλάζουν:

συνολικά 7 παιδιά από τα 11 απαντούν ότι συνάντησαν 1 ή 2 τέτοια φαινόμενα ενώ 9 παιδιά

απαντούν είτε ότι δεν έχουν γνώμη είτε ότι δεν θέλουν να απαντήσουν.  Το 75,8% των παιδιών

απαντά ότι δεν έχει συναντήσει τέτοια φαινόμενα. Στην προηγούμενη ερώτηση το ποσοστό αυτό

ήταν 78,8%.



41

Πίνακας 19: Κατά πόσο επηρεάζεστε από τις δημοσιεύσεις ή τα σχόλια στα κοινωνικά δίκτυα;
question17

Frequency Percent Valid Percent

Cumulative

Percent

3 4,5 4,5 4,5

πάρα πολύ 1 1,5 1,5 6,1

πολύ 1 1,5 1,5 7,6

αρκετά 13 19,7 19,7 27,3

λίγο 27 40,9 40,9 68,2

καθόλου 21 31,8 31,8 100,0

Valid

Total 66 100,0 100,0

Μας ικανοποιεί το γεγονός ότι η πλειοψηφία των παιδιών απαντά ότι επηρεάζονται από τις

δημοσιεύσεις ή τα σχόλια καθόλου (31,8%) ή λίγο (40,9%) και μόνο 1 παιδί απάντησε «πολύ» ή

«πάρα πολύ». Δεν είναι ευκαταφρόνητο όμως και το 19,7% των παιδιών που απάντησαν ότι

επηρεάζονται αρκετά. Οι πληροφορίες αυτές θεωρώ πως θα πρέπει να βάλουν εμάς τους ενήλικες

σε σκέψεις.
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Πίνακας 20: Πόσο ασφαλής νιώθετε για τα δημοσιευμένα προσωπικά σας δεδομένα στα ΚΔ;
question18

Frequency Percent Valid Percent

Cumulative

Percent

3 4,5 4,5 4,5

πάρα πολύ 2 3,0 3,0 7,6

πολύ 5 7,6 7,6 15,2

αρκετά 25 37,9 37,9 53,0

λίγο 20 30,3 30,3 83,3

καθόλου 9 13,6 13,6 97,0

δεν έχω γνώμη 1 1,5 1,5 98,5

δεν απαντώ 1 1,5 1,5 100,0

Valid

Total 66 100,0 100,0

Ενδιαφέρον παρουσιάζουν οι απαντήσεις των εφήβων μαθητών στην ερώτηση που αφορά το πόσο

ασφαλείς νιώθουν για τα δημοσιευμένα προσωπικά τους δεδομένα. Ποσοστό 37,9% του δείγματος

απαντά ότι αισθάνεται αρκετά ασφαλές, ενώ 30,3% λίγο. Διόλου ευκαταφρόνητο και το 13,6% που

απαντά ότι δεν αισθάνεται καθόλου ασφαλές ενώ μόνο 3% αισθάνεται πάρα πολύ ασφαλές. Σε

κάθε ερώτηση υπάρχει ένα μερίδιο μαθητών που δεν έχει γνώμη ή δεν απαντά.
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Πίνακας 21: Έχετε παραμελήσει ποτέ άλλες σημαντικές δραστηριότητες για να ασχοληθείτε με τα
κοινωνικά δίκτυα;

question19

Frequency Percent Valid Percent

Cumulative

Percent

2 3,0 3,0 3,0

πολύ συχνά 6 9,1 9,1 12,1

αρκετά συχνά 10 15,2 15,2 27,3

λίγο 16 24,2 24,2 51,5

καθόλου 31 47,0 47,0 98,5

δεν απαντώ 1 1,5 1,5 100,0

Valid

Total 66 100,0 100,0

Στην προσπάθειά μας να ανιχνεύσουμε σημάδια εθισμού στο διαδίκτυο, ρωτήσαμε τους μαθητές

αν έχουν παραμελήσει ποτέ σημαντικές δραστηριότητες για να ασχοληθούν με τα κοινωνικά

δίκτυα. Δυστυχώς μόνο το 47% απάντησε καθόλου ενώ το διόλου ευκαταφρόνητο 25,3% του

δείγματος παραμελεί σημαντικές δραστηριότητες από αρκετά ως πολύ συχνά. Άλλο ένα 24,2% το

κάνει σε μικρότερο βαθμό.
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Πίνακας 22: Πάνω από πόσες ώρες χρήσης κοινωνικών δικτύων πιστεύετε ότι θεωρείτε εθισμός;
question20

Frequency Percent Valid Percent

Cumulative

Percent

2 3,0 3,0 3,0

κάτω από 1 1 1,5 1,5 4,5

1 έως 2 6 9,1 9,1 13,6

3 έως 4 9 13,6 13,6 27,3

5 έως 6 32 48,5 48,5 75,8

7 έως 8 7 10,6 10,6 86,4

9 έως 10 3 4,5 4,5 90,9

11 και πάνω 6 9,1 9,1 100,0

Valid

Total 66 100,0 100,0

Οι έφηβοι κατά πλειοψηφία θεωρούν πως 5 έως 6 ώρες χρήσης κοινωνικών δικτύων θεωρείται

εθισμός. Ακολουθούν 3-4 ώρες (13,6%) και 7-8 ώρες (10,6%).
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4.8 Πίνακες που αφορούν τις απόψεις των εφήβων για τον εθισμό στο Διαδίκτυο

Πίνακας 23: Ποιους από τους παρακάτω τρόπους θεωρείτε κατάλληλους για την αντιμετώπιση και
πρόληψη του εθισμού στο Διαδίκτυο;

question21

Frequency Percent Valid Percent

Cumulative

Percent

47 71,2 71,2 71,2

καλύτερη ενημέρωση για

τους κινδύνους

8 12,1 12,1 83,3

ενασχόληση με

εξωσχολικές

δραστηριότητες

3 4,5 4,5 87,9

συχνότερη προσωπική

επαφή με φίλους

5 7,6 7,6 95,5

άλλο 1 1,5 1,5 97,0

κανένα 1 1,5 1,5 98,5

δεν έχω γνώμη 1 1,5 1,5 100,0

Valid

Total 66 100,0 100,0

Καταλληλότερο τρόπο για την αντιμετώπιση και την πρόληψη του εθισμού στο Διαδίκτυο οι

έφηβοι θεωρούν την καλύτερη ενημέρωση για τους κινδύνους, τη συχνότερη προσωπική επαφή με

φίλους και την ενασχόληση με εξωσχολικές δραστηριότητες. Η πλειοψηφία των ερωτηθέντων

(71,2 %) απάντησε ταυτόχρονα περισσότερες της μιας επιλογής στην ερώτηση αυτή.
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Πίνακας 24: Πόσο νομίζετε ότι επηρεάζεται η ανθρώπινη σκέψη και η συμπεριφορά στα ΚΔ;
question22

Frequency Percent Valid Percent

Cumulative

Percent

1 1,5 1,5 1,5

πάρα πολύ 16 24,2 24,2 25,8

πολύ 21 31,8 31,8 57,6

αρκετά 18 27,3 27,3 84,8

λίγο 8 12,1 12,1 97,0

καθόλου 2 3,0 3,0 100,0

Valid

Total 66 100,0 100,0

Ενδιαφέρουσες είναι και οι απαντήσεις στην ερώτηση που αφορά το πόσο θεωρούν οι έφηβοι ότι

επηρεάζεται η σκέψη και η συμπεριφορά τους στα κοινωνικά δίκτυα: Το 56% του δείγματος

απάντησε από «πολύ» έως «πάρα πολύ» ενώ το 27,3% απάντησε «αρκετά» και μόνο ένα 12,1%

απάντησε «λίγο» και το 3% «καθόλου».
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Πίνακας 25: Πόσο νιώθετε μοναξιά χωρίς τα ΚΔ;
question23

Frequency Percent Valid Percent

Cumulative

Percent

6 9,1 9,1 9,1

πάρα πολύ 1 1,5 1,5 10,6

πολύ 2 3,0 3,0 13,6

αρκετά 5 7,6 7,6 21,2

λίγο 18 27,3 27,3 48,5

καθόλου 33 50,0 50,0 98,5

δεν έχω γνώμη 1 1,5 1,5 100,0

Valid

Total 66 100,0 100,0

Ενθαρρυντικά είναι τα αποτελέσματα από την Ερώτηση 23: Το 50% του δείγματος απάντησε ότι

δεν αισθάνεται καθόλου μοναξιά χωρίς τα κοινωνικά δίκτυα και το 27,3% απάντησε «λίγο». Δεν

πρέπει όμως να παραβλέψουμε ότι τα παιδιά που απάντησαν από «αρκετά» μέχρι «πάρα πολύ»

αθροιστικά αποτελούν το 12,1% του δείγματος- κάτι που πρέπει να μας προβληματίσει.
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4.9 Συσχέτιση του φύλου με διάφορες μεταβλητές

Οι παρακάτω πίνακες αφορούν στη σύμπλεξη κάποιων ερωτήσεων- μεταβλητών με το φύλο,

προκειμένου να παρατηρήσουμε τις απόψεις των εφήβων κατά φύλο. Με τον τρόπο αυτό, θα

καταλάβουμε αν υπάρχει ομοφωνία στις απόψεις τους, ασχέτως φύλου ή το αντίθετο.

    Στην κεφαλίδα των πινάκων, το σύμβολο «*» διαχωρίζει τις δύο μεταβλητές που μελετάμε.

Στον Πίνακα 26 συσχετίζουμε τις απαντήσεις στην Ερώτηση: «Πόσες ώρες είσαι συνήθως

συνδεδεμένος/η καθημερινά σε κάποιο κοινωνικό δίκτυο;» με το φύλο των ερωτηθέντων.

Παρατηρούμε ότι μόνο αγόρια απάντησαν «δεν χρησιμοποιώ ΙΚΔ» που σημαίνει ότι όλα τα

κορίτσια του δείγματος χρησιμοποιούν κοινωνικά δίκτυα. Στις υπόλοιπες απαντήσεις δεν

παρατηρούνται σημαντικές διαφοροποιήσεις μεταξύ τους.

Πίνακας 26: fylo * question1 Crosstabulation

question1

δεν

χρησιμοπο

ιώ SNS

< 1

ώρα 2 ώρες 3 ώρες 4 ώρες 5 ώρες

7 ώρες και

πάνω Total

Count 6 12 8 5 0 1 3 35

% within fylo 17,1% 34,3% 22,9% 14,3% ,0% 2,9% 8,6% 100,0%

% within

question1

100,0% 44,4% 50,0% 62,5% ,0% 50,0% 60,0% 53,0%

αγόρι

% of Total 9,1% 18,2% 12,1% 7,6% ,0% 1,5% 4,5% 53,0%

Count 0 15 8 3 2 1 2 31

% within fylo ,0% 48,4% 25,8% 9,7% 6,5% 3,2% 6,5% 100,0%

% within

question1

,0% 55,6% 50,0% 37,5% 100,0

%

50,0% 40,0% 47,0%

fylo

κορίτσι

% of Total ,0% 22,7% 12,1% 4,5% 3,0% 1,5% 3,0% 47,0%

Count 6 27 16 8 2 2 5 66

% within fylo 9,1% 40,9% 24,2% 12,1% 3,0% 3,0% 7,6% 100,0%

% within

question1

100,0% 100,0

%

100,0

%

100,0

%

100,0

%

100,0

%

100,0% 100,0%

Total

% of Total 9,1% 40,9% 24,2% 12,1% 3,0% 3,0% 7,6% 100,0%
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Πίνακας 27: fylo * question2 Crosstabulation

Count

question2

αυξη

θεί

ελαττ

ωθεί

είναι οι

ίδιες

όπως

και πριν

δεν έχω

γνώμη Total

αγό

ρι

6 20 4 4 1 35fylo

κορί

τσι

0 16 3 10 2 31

Total 6 36 7 14 3 66

Στον Πίνακα 27 συσχετίζουμε με το φύλο την Ερώτηση «Από τότε που αρχίσατε να

χρησιμοποιείτε τα κοινωνικά δίκτυα, οι ώρες που αφιερώνετε στον Η/Υ έχουν…» Η πλειοψηφία

των αγοριών (20 από συνολικά 35) λένε ότι αυξήθηκαν οι ώρες ενώ 16 από τα 31 κορίτσια

υποστηρίζουν το ίδιο. Μόνο 4 από τα 35 αγόρια λένε πως ασχολούνται τις ίδιες ώρες με πριν με

τον Η/Υ ενώ το ποσοστό των κοριτσιών με αυτή την απάντηση είναι μεγαλύτερο (10/31).

Πίνακας 28: fylo * question3 Crosstabulation

Count

question3

Η/Υ κινητό

Internet

TV

δεν έχω

γνώμη Total

αγόρι 21 12 0 1 1 35fylo

κορίτσι 14 13 4 0 0 31

Total 35 25 4 1 1 66

Στον Πίνακα 28 συσχετίζουμε με το φύλο την Ερώτηση 3 : «Ποιο μέσο χρησιμοποιείτε συνήθως

για να συνδεθείτε σε κάποιο κοινωνικό δίκτυο;» Δεν υπάρχουν σημαντικές διαφορές στις

απαντήσεις αγοριών και κοριτσιών στην ερώτηση αυτή. Τα περισσότερα παιδιά χρησιμοποιούν

περισσότερα του ενός μέσα –συνήθως τον Η/Υ και το κινητό.
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Πίνακας 29: fylo * question4 Crosstabulation

Count

question4

καμία 1-2 3-4 5-6

7 και

πάνω

δεν

απαντώ Total

αγόρι 4 15 9 4 1 1 1 35fylo

κορίτσ

ι

0 23 7 1 0 0 0 31

Total 4 38 16 5 1 1 1 66

Στον Πίνακα 29 παρατηρούμε τη συσχέτιση του φύλου με τις ώρες που αφιερώνουν οι έφηβοι στο

να παίζουν παιχνίδια στα περιβάλλοντα κοινωνικής δικτύωσης. Παρατηρούμε ότι τα αγόρια

ασχολούνται περισσότερο με παιχνίδια στους ΙΚΔ σε σχέση με τα κορίτσια.

Πίνακας 30: fylo * question5 Crosstabulation

Count

question5

faceboo

k Άλλο skype yahoo G-mail Total

αγόρι 26 8 0 1 0 0 35fylo

κορίτσι 21 7 1 0 1 1 31

Total 47 15 1 1 1 1 66

Στη συσχέτιση φύλου με την Ερώτηση 5 παρατηρούμε ότι τόσο τα αγόρια όσο και τα κορίτσια του

δείγματος χρησιμοποιούν περισσότερους του ενός ΙΚΔ με δημοφιλέστερο το facebook.

Πίνακας 31: fylo * question6 Crosstabulation

Count

question6

πάρα πολύ

συχνά

πολύ

συχνά

αρκετά

συχνά λίγο

καθόλο

υ Total

αγόρι 3 5 5 8 7 7 35fylo

κορίτσι 0 1 2 9 15 4 31

Total 3 6 7 17 22 11 66
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Στην Ερώτηση «Χρησιμοποιείτε τα κοινωνικά δίκτυα για διασκέδαση;»  παρατηρούμε ότι τα

αγόρια απαντούν περισσότερο «πάρα πολύ συχνά» ή «πολύ συχνά» και τα κορίτσια απαντούν

«αρκετά συχνά» ή «λίγο», όπως φαίνεται στον Πίνακα 31.

Πίνακας 32: fylo * question7 Crosstabulation

Count

question7

πολύ

συχνά

αρκετά

συχνά λίγο καθόλου Total

αγόρι 2 1 8 15 9 35fylo

κορίτσι 0 4 1 11 15 31

Total 2 5 9 26 24 66

Στην Ερώτηση «Χρησιμοποιείτε τα κοινωνικά δίκτυα για να κάνετε νέες γνωριμίες;»

παρατηρούμε ότι τόσο τα αγόρια όσο και τα κορίτσια απαντούν περισσότερο «λίγο» ή «καθόλου»,

όπως φαίνεται στον Πίνακα 32. Παρατηρούμε συγχρόνως, όμως, μεγαλύτερο ποσοστό των

αγοριών από ότι των κοριτσιών να απαντά «αρκετά συχνά».

Πίνακας 33: fylo * question8 Crosstabulation

Count

question8

πάρα πολύ

συχνά

πολύ

συχνά

αρκετά

συχνά λίγο

καθόλο

υ

δεν έχω

γνώμη Total

αγόρι 2 4 4 11 8 5 1 35fylo

κορίτσι 0 6 9 10 4 1 1 31

Total 2 10 13 21 12 6 2 66

Στην Ερώτηση «Χρησιμοποιείτε τα κοινωνικά δίκτυα για να μαθαίνετε τα νέα των φίλων σας;»

παρατηρούμε ότι τόσο τα αγόρια όσο και τα κορίτσια απαντούν καταφατικά, όπως φαίνεται στον

Πίνακα 33. Παρατηρούμε συγχρόνως, όμως, μεγαλύτερο ποσοστό των αγοριών από ότι των

κοριτσιών να απαντά «λίγο» ή «καθόλου».
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Πίνακας 34: fylo * question9 Crosstabulation

Count

question9

πάρα πολύ

συχνά

πολύ

συχνά

αρκετά

συχνά λίγο καθόλου Total

αγόρι 2 2 6 7 10 8 35fylo

κορίτσι 0 2 9 6 10 4 31

Total 2 4 15 13 20 12 66

Στην Ερώτηση «Χρησιμοποιείτε τα κοινωνικά δίκτυα για να μοιράζεστε με τους φίλους σας τις

εμπειρίες σας;»  παρατηρούμε ότι τόσο τα αγόρια όσο και τα κορίτσια απαντούν καταφατικά, όπως

φαίνεται στον Πίνακα 34, χωρίς σημαντικές διαφοροποιήσεις μεταξύ τους.

Πίνακας 35: fylo * question10 Crosstabulation

Count

question10

ναι όχι δεν έχω γνώμη Total

αγόρι 2 24 5 4 35fylo

κορίτσι 0 21 7 3 31

Total 2 45 12 7 66

Στον Πίνακα 35 παρατηρούμε ότι τόσο τα αγόρια όσο και τα κορίτσια του δείγματος απαντούν

στην Ερώτηση 10 ότι προτιμούν τους ΙΚΔ από το κοινό e-mail, με τα ίδια ποσοστά.

Πίνακας 36: fylo * question11 Crosstabulation

Count

question11

κανέναν 1-50 51-100

101-

300

301-

500

501-

1000

1001 και

πάνω

δεν έχω

γνώμη Total

αγόρι 3 2 1 3 5 5 11 4 1 35fylo

κορίτσι 1 1 2 0 8 12 4 1 2 31

Total 4 3 3 3 13 17 15 5 3 66
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Στην Ερώτηση «Πόσους φίλους έχετε στο δίκτυο που χρησιμοποιείτε;» παρατηρούμε ότι πιο

δημοφιλής απάντηση για τα περισσότερα κορίτσια είναι «300-500 φίλοι» ενώ για τα περισσότερα

αγόρια «1001 και πάνω».

Πίνακας 37: fylo * question12 Crosstabulation

Count

question12

όλους

τους

περισσότερους μερικούς λίγους κανέναν

δεν έχω

γνώμη Total

αγόρι 3 4 17 8 0 1 2 35fylo

κορίτσι 0 5 16 7 2 0 1 31

Total 3 9 33 15 2 1 3 66

Στην Ερώτηση 12: «Πόσους από τους παραπάνω γνωρίζετε προσωπικά» οι απαντήσεις των

εφήβων δεν διαφοροποιούνται σε σχέση με το φύλο (Πίνακας 37). Η πλειοψηφία απαντά «τους

περισσότερους».

Πίνακας 38: fylo * question13 Crosstabulation

Count

question13

ναι όχι δεν έχω γνώμη Total

αγόρι 3 12 19 1 35fylo

κορίτσι 0 10 20 1 31

Total 3 22 39 2 66

Ομοίως στην ερώτηση «Επικοινωνείτε με διαφορετικής εθνικότητας χρήστες στα κοινωνικά

δίκτυα;» δεν υπάρχει διαφοροποίηση μεταξύ αγοριών και κοριτσιών (Πινακας 38).
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Πίνακας 39: fylo * question14 Crosstabulation

Count

question14

δεν

επικοινωνώ

με ξένους 1-5 6-10 11 και πάνω

δεν έχω

γνώμη Total

αγόρι 4 18 8 2 2 1 35fylo

κορίτσι 1 21 5 2 1 1 31

Total 5 39 13 4 3 2 66

Επίσης, τόσο τα αγόρια όσο και τα κορίτσια που επικοινωνούν με ξένους, έχουν από 1 μέχρι 5

ξένους φίλους, κατά πλειοψηφία. Λιγότεροι έχουν από 6 μέχρι 10 ξένους φίλους. Και πάλι δεν

φαίνεται να παίζει ρόλο το φύλο (Πίνακας 39).

Πίνακας 40: fylo * question15 Crosstabulation

Count

question15

ναι όχι Total

αγόρι 3 2 30 35fylo

κορίτσι 0 9 22 31

Total 3 11 52 66

Αντιθέτως, στην Ερώτηση 15 «Έχετε συναντήσει φαινόμενα σεξουαλικής παρενόχλησης στα

περιβάλλοντα ΚΔ;» περισσότερα είναι τα κορίτσια που απάντησαν καταφατικά σε σχέση με τα

αγόρια, όπως παρατηρούμε στον Πίνακα 40.
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Πίνακας 41: fylo * question16 Crosstabulation

Count

question16

δεν έχω

συναντήσει 1 2

δεν

απαντώ Total

αγόρι 4 27 1 1 2 35fylo

κορίτσι 3 23 3 2 0 31

Total 7 50 4 3 2 66

Στον Πίνακα 41 παρατηρούμε ότι συνολικά 5 από τα 31 κορίτσια απαντούν ότι έχουν συναντήσει

φαινόμενα παρενόχλησης  στους ΙΚΔ (1 ή 2 συνολικά) ενώ στην προηγούμενη ερώτηση

καταφατικά είχαν απαντήσει 9 κορίτσια.

Πίνακας 42: fylo * question17 Crosstabulation

Count

question17

πάρα πολύ πολύ αρκετά λίγο καθόλου Total

αγόρι 3 0 1 7 12 12 35fylo

κορίτσι 0 1 0 6 15 9 31

Total 3 1 1 13 27 21 66

Στον Πίνακα 42 παρατηρούμε ότι δεν υπάρχουν διαφοροποιήσεις στις απαντήσεις αγοριών και

κοριτσιών στην ερώτηση αν επηρεάζονται από τις δημοσιεύσεις ή τα σχόλια στους ΙΚΔ. Οι

απαντήσεις τους είναι καθησυχαστικές καθώς οι περισσότεροι επηρεάζονται λίγο ή καθόλου.

Πίνακας 43: fylo * question18 Crosstabulation

Count

question18

πάρα

πολύ πολύ αρκετά λίγο καθόλου

δεν έχω

γνώμη

δεν

απαντώ Total

αγόρι 3 2 4 14 8 3 0 1 35fylo

κορίτσι 0 0 1 11 12 6 1 0 31

Total 3 2 5 25 20 9 1 1 66
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Στην ερώτηση «Πόσο ασφαλής νοιώθετε για τα δημοσιευμένα προσωπικά σας δεδομένα στα

κοινωνικά δίκτυα» παρατηρούμε ότι τα αγόρια δηλώνουν ότι αισθάνονται πιο ασφαλή από τα

κορίτσια.

Πίνακας 44: fylo * question19 Crosstabulation

Count

question19

πολύ

συχνά

αρκετά

συχνά λίγο καθόλου

δεν

απαντώ Total

αγόρι 2 4 3 9 16 1 35fylo

κορίτσι 0 2 7 7 15 0 31

Total 2 6 10 16 31 1 66

Στον Πίνακα 44 παρατηρούμε ότι ενώ γενικά οι έφηβοι ανεξαρτήτως φύλου απαντούν πως έχουν

λίγο ή καθόλου παραμελήσει άλλες σημαντικές δραστηριότητες για να ασχοληθούν με τα

κοινωνικά δίκτυα, το ποσοστό των κοριτσιών που απαντά ότι το κάνει αρκετά συχνά είναι

μεγαλύτερο από αυτό των αγοριών. Ίσως τα κορίτσια έχουν μεγαλύτερη επίγνωση από τα αγόρια

στο θέμα αυτό.

Πίνακας 45: fylo * question20 Crosstabulation

Count

question20

κάτω από

1 1 έως 2 3 έως 4 5 έως 6 7 έως 8

9 έως

10

11 και

πάνω Total

αγόρι 2 0 6 5 15 1 2 4 35fylo

κορίτσι 0 1 0 4 17 6 1 2 31

Total 2 1 6 9 32 7 3 6 66

Στην Ερώτηση 20 «Πάνω από πόσες ώρες χρήσης κοινωνικών δικτύων πιστεύετε ότι θεωρείται

εθισμός;» δεν υπήρξε σημαντική διαφορά στις απαντήσεις αγοριών και κοριτσιών (Πιν.45).  Το

ίδιο ισχύει και στους τρόπους που θεωρούν κατάλληλους για την αντιμετώπιση και πρόληψη του

εθισμού στο διαδίκτυο (Πιν. 46):
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Πίνακας 46: fylo * question21 Crosstabulation

Count

question21

καλύτερη

ενημέρωση

για τους

κινδύνους

ενασχόληση με

εξωσχολικές

δραστηριότητες

συχνότερη

προσωπική

επαφή με

φίλους άλλο κανένα

δεν έχω

γνώμη Total

αγόρι 24 3 2 3 1 1 1 35fylo

κορίτσι 23 5 1 2 0 0 0 31

Total 47 8 3 5 1 1 1 66

Αντιθέτως, φαίνεται ότι τα κορίτσια θεωρούν ότι η ανθρώπινη σκέψη και η συμπεριφορά

επηρεάζεται από τα κοινωνικά δίκτυα περισσότερο από τα αγόρια, σύμφωνα με τη συσχέτιση των

απαντήσεών τους στην Ερώτηση 22 που φαίνεται στον Πίνακα 47:

Πίνακας 47: fylo * question22 Crosstabulation

Count

question22

πάρα πολύ πολύ αρκετά λίγο καθόλου Total

αγόρι 1 8 11 6 8 1 35fylo

κορίτσι 0 8 10 12 0 1 31

Total 1 16 21 18 8 2 66

Επίσης, τα κορίτσια απαντούν ότι αισθάνονται μοναξιά χωρίς τα ΚΔ λιγότερο από ότι τα αγόρια,

όπως φαίνεται στον Πίνακα 48:

Πίνακας 48: fylo * question23 Crosstabulation

Count

question23

πάρα

πολύ πολύ αρκετά λίγο καθόλου

δεν έχω

γνώμη Total

αγόρι 6 0 1 2 11 14 1 35fylo

κορίτσι 0 1 1 3 7 19 0 31

Total 6 1 2 5 18 33 1 66
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ΕΝΟΤΗΤΑ 5: ΣΥΖΗΤΗΣΗ - ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

5.1 Συσχέτιση των αποτελεσμάτων με τις υποθέσεις έρευνας

Στα πλαίσια της παρούσας έρευνας έγινε μια προσπάθεια να διερευνηθούν κάποια ερωτήµατα,

προκειµένου να επαληθευθούν ή όχι οι υποθέσεις εργασίας που έγιναν αρχικά. Για να συµβεί

αυτό, θα συσχετιστούν τα ερευνητικά  αποτελέσµατα που προέκυψαν από την έρευνα µε τις

παρακάτω υποθέσεις εργασίας  που αποτέλεσαν τη βάση για την ποσοτική έρευνα.

-Οι έφηβοι είναι εξοικειωμένοι με την χρήση των κοινωνικών δικτύων.
Η υπόθεση αυτή επαληθεύεται, καθώς από την έρευνά μας προκύπτει πως η πλειοψηφία των

εφήβων μαθητών (53%) χρησιμοποιεί περισσότερα του ενός μέσα για να συνδεθεί στους ΙΚΔ

(συνήθως τον Η/Υ και το κινητό τηλέφωνο).

- Επειδή η χρήση των κοινωνικών δικτύων στο εξωτερικό είναι πολύ διαδεδομένη

και υπάρχουν συχνά φαινόμενα εθισμού στο διαδίκτυο, το ίδιο ισχύει και στη χώρα

μας.
Από τα αποτελέσματα της έρευνας προέκυψε ότι το μεγαλύτερο ποσοστό των εφήβων μαθητών

είναι συνδεδεμένο σε κάποιο κοινωνικό δίκτυο λιγότερο από 1 ώρα ημερησίως (40%) ενώ

αθροιστικά το 65,1% των ερωτηθέντων είναι συνδεδεμένο μέχρι 2 ώρες ημερησίως. Το 9,1% των

μαθητών δεν χρησιμοποιεί ΙΚΔ.

Συνεπώς, από τα ευρήματα της έρευνας συμπεραίνουμε ότι στον τόπο μας δεν υπάρχει έντονο το

φαινόμενο του εθισμού στο διαδίκτυο και οι έφηβοι κάνουν λογική χρήση των κοινωνικών

δικτύων . Όμως δεν πρέπει να παραβλέψουμε το γεγονός πως στην ερώτηση αν από τότε που

χρησιμοποιούν ΙΚΔ έχουν αυξηθεί οι ώρες που αφιερώνουν στον Η/Υ, η συντριπτική πλειοψηφία

(54,5 %) απάντησε θετικά, όπως επίσης και  στην ερώτηση αν έχουν παραμελήσει ποτέ σημαντικές

δραστηριότητες για να ασχοληθούν με τα κοινωνικά δίκτυα, μόνο το 47% απάντησε καθόλου ενώ

το διόλου ευκαταφρόνητο 25,3% του δείγματος παραμελεί σημαντικές δραστηριότητες από αρκετά

ως πολύ συχνά.

- Οι έφηβοι επηρεάζονται πολύ από τα σχόλια που δέχονται στους ιστότοπους

κοινωνικής δικτύωσης.

Όπως παρατηρήσαμε στον πίνακα 9 , η πλειοψηφία των παιδιών απαντά ότι επηρεάζονται από τις

δημοσιεύσεις ή τα σχόλια καθόλου (31,8%) ή λίγο (40,9%) και μόνο 1 παιδί απάντησε «πολύ» ή

«πάρα πολύ». Δεν είναι ευκαταφρόνητο όμως και το 19,7% των παιδιών που απάντησαν ότι
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επηρεάζονται αρκετά. Οι πληροφορίες αυτές θεωρώ πως θα πρέπει να βάλουν εμάς τους ενήλικες

σε σκέψεις, αν τις συσχετίσουμε με τις απαντήσεις στην ερώτηση που αφορά το πόσο θεωρούν οι

έφηβοι ότι επηρεάζεται η σκέψη και η συμπεριφορά τους στα κοινωνικά δίκτυα: Το 56% του

δείγματος απάντησε από «πολύ» έως «πάρα πολύ» ενώ το 27,3% απάντησε «αρκετά» και μόνο ένα

12,1% απάντησε «λίγο» και το 3% «καθόλου».
-Τα κοινωνικά δίκτυα είναι επικίνδυνα γιατί μπορεί σ’ αυτά οι έφηβοι να υποστούν
παρενόχληση.
Στην κρίσιμη ερώτηση αν έχουν συναντήσει φαινόμενα σεξουαλικής παρενόχλησης στα

περιβάλλοντα των κοινωνικών δικτύων δυστυχώς το 16,7% (δηλαδή 11 από τα 66 παιδιά)

απάντησαν θετικά. Σημειώνουμε ότι 3 άτομα δεν ήθελαν να απαντήσουν σ’ αυτήν την ερώτηση

και ότι τα περισσότερα παιδιά που απάντησαν θετικά ήταν κορίτσια. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι

τα κοινωνικά δίκτυα πρέπει να αποφεύγονται αλλά ότι οι έφηβοι θα πρέπει να γνωρίζουν τους

τρόπους για την ασφαλή χρήση τους.
-Οι έφηβοι δεν γνωρίζουν πώς να προστατευτούν από τις «παρενέργειες» της χρήσης
των ΙΚΔ
Η παραπάνω υπόθεση διαψεύστηκε αφού καταλληλότερο τρόπο για την αντιμετώπιση και την

πρόληψη του εθισμού στο Διαδίκτυο οι έφηβοι θεωρούν την καλύτερη ενημέρωση για τους

κινδύνους, τη συχνότερη προσωπική επαφή με φίλους και την ενασχόληση με εξωσχολικές

δραστηριότητες.

5.2 Ευρήματα έρευνας – συζήτηση

Η παρούσα έρευνα πραγματοποιήθηκε σε ένα μικρό αστικό κέντρο, τη Βέροια. Θεωρώ πως το

δείγμα ήταν αρκετά αντιπροσωπευτικό, γιατί το σχολείο στο οποίο φοιτούν οι έφηβοι που

συμμετείχαν την έρευνα βρίσκεται μεν σε προάστιο της πόλης, δέχεται όμως τόσο μαθητές που

διαμένουν στο κέντρο όσο και σε γειτονικά χωριά. Επίσης, το δείγμα ήταν αρκετά μεγάλο (66

άτομα από συνολικά 200 περίπου μαθητές του σχολείου.

Προκύπτει από την έρευνά μας ότι οι έφηβοι είναι πολύ καλά εξοικειωμένοι με τη χρήση των

ιστοτόπων κοινωνικής δικτύωσης τους οποίους επισκέπτονται καθημερινά και με περισσότερα του

ενός μέσα (κινητό, Η/Υ).

Φαίνεται ότι μπορούν να κρατήσουν ισορροπίες και να μη φτάσουν στην κατάχρηση του μέσου,

ενώ αναγνωρίζουν ότι υπάρχουν κίνδυνοι στην ασφάλεια της ιδιωτικότητάς τους όταν

δημοσιοποιούν προσωπικά δεδομένα.
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Φαίνεται, επίσης, ότι γνωρίζουν τρόπους να προστατευτούν από τον εθισμό και την παρενόχληση,

όμως φαίνεται ότι ένα μικρό ποσοστό ενδέχεται να παρουσιάζει αδυναμία στο συγκεκριμένο

κομμάτι.

5.4 Προτάσεις

Δεδομένης της αυξανόμενης χρήσης του Διαδικτύου και της κοινωνικής δικτύωσης  σε ολοένα και

μικρότερες ηλικίες μαθητών, είναι απαραίτητο να εμφυσήσουμε μια  σωστή στάση των μαθητών

απέναντι στο μέσο από μικρότερες ηλικίες. Ο Πανσεληνάς προτείνει την βιωματική μέθοδο ως τη

μόνη κατάλληλη προς επίτευξη αυτού του στόχου. Μέσα από συμμετοχικές/βιωματικές διδακτικές

παρεμβάσεις ο μαθητής με την καθοδήγηση του εκπαιδευτικού θα πρέπει να αντιληφθεί τους

κινδύνους που δύναται να εμφανιστούν κατά τη χρήση του μέσου και να αναγνωρίσει και να

υιοθετήσει σωστές πρακτικές χρήσης που θα αποτρέψουν στο μέλλον αυτούς τους κινδύνους

(Πανσεληνάς, 2010). Την κριτική αυτή στάση των μαθητών πρέπει επιπλέον να ενισχύσει ο

εκπαιδευτικός παρέχοντας τους τεχνικές γνώσεις για την προφύλαξη τους στην πράξη. Για να

επιτευχθούν οι παραπάνω σκοποί, ο εκπαιδευτικός διαμορφώνει κατάλληλα σενάρια ενεργειών,

μέσω των οποίων να καταστήσει εμφανές στους μαθητές το πρόβλημα, στη συνέχεια από κοινού

με τους μαθητές διαμορφώνουν μια στάση που θα αποτρέπει ή θα ελαχιστοποιεί τις επιπτώσεις του

προβλήματος και τέλος υποβοηθητικά και πάντα ανάλογα με το επίπεδο ωριμότητας των μαθητών

να προβεί σε χρήση κατάλληλων επιλογών και ρυθμίσεων που προσφέρονται από τους ιστοχώρους

κοινωνικής δικτύωσης, ώστε να αποτραπεί μελλοντική επανεμφάνιση του.

Επιπλέον είναι σημαντικό να διδαχθούν οι μαθητές από νωρίς την πιο προσωπική επικοινωνία

καθώς και την δυνατότητα μεταφοράς αρχείων που προφέρει η χρήση του e-mail. Βέβαια η

τεχνολογία στο διαδίκτυο δείχνει να ωθεί τον χρήστη σε μια διαφορετική πραγματικότητα όπου τα

αρχεία του δεν θα βρίσκονται στον προσωπικό υπολογιστή του αλλά σε ιστοχώρους (π. χ. google

docs) προς επεξεργασία και διαμοιρασμό με τους υπόλοιπους μέσω απλά του συνδέσμου προς

αυτά. Σίγουρα κάτι τέτοιο εξοικονομεί το χρόνο μεταφόρτωσης του αρχείου κατά την αποστολή

και τη λήψη του αλλά χάνεται κατά μια έννοια η ιδιωτικότητα προς το περιεχόμενο του αρχείου.

Η γνώση και των δυο αυτών σημαντικών μορφών επικοινωνίας με τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά

τους η καθεμία θα επιτρέψει στους μαθητές να επιλέξουν την καταλληλότερη ανά περίπτωση.

Η χρήση κοινωνικής δικτύωσης επιτρέπει την διεύρυνση της σχέσης εκπαιδευτικού με

εκπαιδευόμενο και εκτός του στενού πλαισίου της διδακτικής ώρας και ωραρίου λειτουργίας του
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σχολείου, κάνοντας ευκολότερη την βιωματική προσέγγιση που θα οδηγήσει το μαθητή σε μια

γενικότερα καλή στάση απέναντι στις νέες τεχνολογίες.

Σε συνδυασμό με την εφαρμογή νέων μορφών καθοδήγησης του μαθητή, η κοινωνική δικτύωση

μοιάζει να επιτρέπει πολλαπλά οφέλη κατά την ενσωμάτωση της στην εκπαιδευτική διαδικασία.

Ο καθηγητής με τη χρήση κοινωνικής δικτύωσης μπορεί να κάνει γνωστές πηγές από Διαδίκτυο

προς μελέτη και υποβοήθηση των μαθητών καθώς και να διανείμει υλικό σε ψηφιακή μορφή,

πιθανώς καταλληλότερη από την έντυπη σε κάποια διδακτικά αντικείμενα.

Η διαδραστική μορφή του διαδικτύου επιτρέπει στον καθηγητή να καθοδηγεί κατάλληλα τους

μαθητές πάνω στις εργασίες που έχουν αναλάβει και εκτός της ώρας  του σχολείου και αν το

επιθυμεί μπορεί να οργανώσει μια μικρή διαδικτυακή συνάντηση για συζήτηση αν κρίνει ότι

κάποιο θέμα απασχολεί τους μαθητές του και δεν είναι ιδιαίτερα κατανοητό. Επιπλέον η

δημοσίευση των εργασιών των μαθητών στην ομάδα του μαθήματος μπορεί να δώσει μια εικόνα

στους μαθητές για τις ασκήσεις των συμμαθητών τους,  αποκομίζοντας με αυτό τον τρόπο ο

μαθητής ποικίλες ιδέες και γνώσεις από τις διαφορετικές προσεγγίσεις κατά την επίλυση ή

παρουσίαση ενός θέματος.

Εν κατακλείδι,  η χρήση των ιστοτόπων κοινωνικής δικτύωσης μπορεί να χρησιμοποιείται και για

εκπαιδευτικούς σκοπούς εκτός των λοιπών χρήσεων που έχουν ευρέως σήμερα από τους εφήβους,

δηλαδή της ψυχαγωγίας και της διευκόλυνσης των κοινωνικών τους επαφών. Σε κάθε περίπτωση,

επιβάλλεται η ορθή ενημέρωση-πληροφόρησή των εφήβων για την ασφαλή και εποικοδομητική

χρήση των ΙΚΔ, όπως και του οικογενειακού τους περιβάλλοντος για τον τρόπο αντιμετώπισης και

πρόληψης των προβλημάτων. Υπάρχουν δράσεις- όπως το saferinternet.gr- οι οποίες βοηθούν προς

αυτή την κατεύθυνση. Θα πρέπει όλοι οι ενήλικες, τόσο οι γονείς όσο και οι καθηγητές, να

οπλιστούμε με γνώση και με σύμμαχο την σωστή επικοινωνία με τα παιδιά να χαιρόμαστε όλοι

μαζί ένα ασφαλές Διαδίκτυο.
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ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΙΣΤΟΤΟΠΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΙΚΤΥΩΣΗΣ
Φύλο: Αγόρι Ηλικία:  .           Τάξη

Κορίτσι

1.Πόσες ώρες είσαι συνήθως συνδεδεμένος/η καθημερινά σε κάποιο κοινωνικό δίκτυο (facebook, twitter,
linkedin κλπ);

Δεν χρησιμοποιώ ιστότοπους κοινωνικής δικτύωσης

Λιγότερο από 1 ώρα 4 ώρες 7 ώρες και πάνω

2 ώρες 5 ώρες Δεν έχω γνώμη

 3 ώρες 6 ώρες Δεν απαντώ

2. Από τότε που αρχίσατε να χρησιμοποιείτε τα κοινωνικά δίκτυα, οι ώρες που αφιερώνετε στον Η/Υ, έχουν
. . . .

Αυξηθεί Δεν έχω γνώμη

Ελαττωθεί Δεν απαντώ

Είναι οι ίδιες όπως και πριν
3.Ποιό μέσο χρησιμοποιείτε συνήθως για να συνδεθείτε σε κάποιο κοινωνικό δίκτυο ;

Internet TV

Άλλο

Δεν έχω γνώμη

4.Πόσες ώρες αφιερώνετε στο να παίζετε παιχνίδια στα περιβάλλοντα κοινωνικής δικτύωσης ;

7 και πάνω

Δεν έχω γνώμη

Δεν απαντώ

5.Ποιά κοινωνικά δίκτυα χρησιμοποιείτε ; ( μπορείτε να δώσετε πολλές απαντήσεις )

Yahoo Ning Άλλο

Msn Google+ Κανένα

G-mail Linked In Δεν απαντώ

6. Χρησιμοποιείτε τα κοινωνικά δίκτυα για διασκέδαση;

Η/Υ

Κινητό

iPod Δεν απαντώ

Καμία

1-2

3-4

5-6

Facebook

Twitter

Skype
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Πάρα πολύ συχνά Λίγο

Πολύ συχνά Καθόλου

Αρκετά συχνά Δεν έχω γνώμη

Δεν απαντώ

7. Χρησιμοποιείτε τα κοινωνικά δίκτυα για να κάνετε νέες γνωριμίες;

Πάρα πολύ συχνά Λίγο

Πολύ συχνά Καθόλου

Αρκετά συχνά Δεν έχω γνώμη

Δεν απαντώ

8. Χρησιμοποιείτε τα κοινωνικά δίκτυα για να μαθαίνετε τα νέα των φίλων σας;

Πάρα πολύ συχνά Λίγο

Πολύ συχνά Καθόλου

Αρκετά συχνά Δεν έχω γνώμη

Δεν απαντώ

9. Χρησιμοποιείτε τα κοινωνικά δίκτυα για να μοιράζεστε με τους φίλους σας τις εμπειρίες σας;

Πάρα πολύ συχνά Λίγο

Πολύ συχνά Καθόλου

Αρκετά συχνά Δεν έχω γνώμη

Δεν απαντώ

10. Προτιμάς τους ιστότοπους κοινωνικής δικτύωσης από το συμβατικό e-mail;

Ναι Δεν έχω γνώμη

Όχι Δεν απαντώ

11. Πόσους φίλους έχετε στο δίκτυο που χρησιμοποιείτε?

101 – 300 1001 και πάνω

301 – 500 Δεν έχω γνώμη

501 – 1000 Δεν απαντώ

Κανέναν

1 – 50

51 – 100



67

12. Πόσους φίλους από τους παραπάνω γνωρίζετε προσωπικά?

Όλους Μερικούς Κανέναν

Τους περισσότερους Λίγους Δεν έχω γνώμη     Δεν απαντώ

13. Επικοινωνείτε με ξένους (διαφορετικής εθνικότητας) χρήστες στα κοινωνικά δίκτυα ;

Ναι Δεν έχω γνώμη

Όχι Δεν απαντώ

14. Εάν ναι, με πόσους ;

15. Έχετε συναντήσει φαινόμενα σεξουαλικής παρενόχλησης στα περιβάλλοντα κοινωνικής δικτύωσης;

Ναι Δεν έχω γνώμη

Όχι Δεν απαντώ

16. Εάν ναι, πόσα τέτοια φαινόμενα έχετε συναντήσει;

3

4 και παραπάνω

Δεν έχω γνώμη

Δεν απαντώ

17. Κατά πόσο επηρεάζεστε από τις δημοσιεύσεις η τα σχόλια στα κοινωνικά δίκτυα ;

Πάρα πολύ Λίγο

Πολύ Καθόλου

Αρκετά Δεν έχω γνώμη

Δεν απαντώ

18. Πόσο ασφαλής νοιώθετε για τα δημοσιευμένα προσωπικά σας δεδομένα στα κοινωνικά δίκτυα;
Πάρα πολύ Λίγο Δεν με ενδιαφέρει
Πολύ Καθόλου η ασφάλειά τους
Αρκετά Δεν έχω γνώμη

Δεν απαντώ

Δεν επικοινωνώ με ξένους

1-5

6-10

11 και πάνω

Δεν έχω γνώμη

Δεν απαντώ

Δεν έχω συναντήσει

1

2
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19. Έχετε παραμελήσει ποτέ άλλες σημαντικές δραστηριότητες, για να ασχοληθείτε με τα κοινωνικά δίκτυα;

Πάρα πολύ συχνά Λίγο

Πολύ συχνά Καθόλου

Αρκετά συχνά Δεν έχω γνώμη

Δεν απαντώ

20. Πάνω από πόσες ώρες χρήσης κοινωνικών δικτύων πιστεύετε ότι θεωρείται εθισμός ;

Κάτω από 1 5 έως 6 11 και πάνω

1 έως 2 7 έως 8 Δεν έχω γνώμη

3 έως 4 9 έως 10 Δεν απαντώ

21. Ποιούς από τους παρακάτω τρόπους θεωρείτε κατάλληλους για την αντιμετώπιση και πρόληψη του
εθισμού στο διαδίκτυο ; (Μπορείτε να δώσετε πολλές απαντήσεις)

Καλύτερη ενημέρωση για τους κινδύνους

Ενασχόληση με εξωσχολικές δραστηριότητες

Συχνότερη προσωπική επαφή με φίλους

Άλλο

Κανένα

Δεν έχω γνώμη

Δεν απαντώ

22. Πόσο νομίζετε ότι επηρεάζεται η ανθρώπινη σκέψη και η συμπεριφορά από τα κοινωνικά δίκτυα ;

Πάρα πολύ Λίγο

Πολύ Καθόλου

Αρκετά Δεν έχω γνώμη

Δεν απαντώ

23. Πόσο νοιώθετε μοναξιά χωρίς τα κοινωνικά δίκτυα ;

Πάρα πολύ Λίγο

Πολύ Καθόλου

Αρκετά Δεν έχω γνώμη

Δεν απαντώ



69


