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ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Εισαγωγή: Η μελέτη της συμπεριφοράς των φοιτητών σχετικά με τις ψηφιακές τεχνολογίες παρουσιάζει ιδιαίτερο
ενδιαφέρον, καθώς η συγκεκριμένη πληθυσμιακή ομάδα θεωρείται ευάλωτη στην ανάπτυξη προβληματικής
ενασχόλησης με αυτές.
Σκοπός: Σκοπός της παρούσας έρευνας ήταν η διερεύνηση της χρήσης και πιθανής κατάχρησης του Ηλεκτρονικού
Υπολογιστή (Η/Υ) και του διαδικτύου από τους φοιτητές του ΤΕΙ Αθήνας, προκειμένου να σχεδιαστούν κατάλληλες
υποστηρικτικές παρεμβάσεις.
Υλικό και Μέθοδος: Το δείγμα της έρευνας αποτέλεσαν 403 φοιτητές/τριες από όλα τα τμήματα των σχολών του ΤΕΙ
Αθήνας και από όλα τα εξάμηνα σπουδών. Για τη συλλογή των δεδομένων, χρησιμοποιήθηκε ανώνυμο
ερωτηματολόγιο που περιελάμβανε ερωτήματα σχετικά με τα κοινωνικά - δημογραφικά χαρακτηριστικά των
φοιτητών, τον τρόπο και το σκοπό χρήσης του Η/Υ και του διαδικτύου και την Κλίμακα Εθισμού Εφήβων στους
Ηλεκτρονικούς Υπολογιστές (ΚΕΕΦΥ). Η ανάλυση των δεδομένων έγινε με το Στατιστικό Πακέτο SPSS-20, με την
εφαρμογή μη παραμετρικών ελέγχων (Mann Whitney U, Kruskal – Wallis, συντελεστής συσχέτισης Spearman).
Αποτελέσματα: Το 32% του δείγματος, αντιμετώπιζε συχνά προβλήματα από τη χρήση του Η/Υ και του διαδικτύου,
ενώ για το 1,8% τα προβλήματα αυτά ήταν τόσο σοβαρά ώστε θα μπορούσαν να θεωρηθούν «εθισμένοι». Το φύλο, η
ηλικία, η ηλικία έναρξης της χρήσης Η/Υ, η σχολή φοίτησης και οι λόγοι για τους οποίους οι συμμετέχοντες έκαναν
χρήση των ψηφιακών τεχνολογιών, εμφάνισαν στατιστικά σημαντική συνάφεια με τις βαθμολογίες σε διάφορες
διαστάσεις της κλίμακας εθισμού.
Συμπεράσματα: Με δεδομένη την επιρρέπεια μεγάλου αριθμού φοιτητών στην προβληματική ενασχόληση με τους Η/Υ,
κρίνεται απαραίτητη η υποστήριξή τους στην ορθολογική χρήση της ψηφιακής τεχνολογίας, αλλά και στη διαχείριση των
προκλήσεων της φοιτητικής ζωής.
Λέξεις κλειδιά: Ψηφιακές τεχνολογίες, εθισμός, ηλεκτρονικός υπολογιστής και διαδίκτυο, παραμέληση κοινωνικής
ζωής, παραμέληση εργασίας.
Υπεύθυνος αλληλογραφίας: Παπαγεωργίου Ευάγγελος, Κ. Παλαιολόγου 14, 17122 Νέα Σμύρνη, Αθήνα. E-mail:
koinyp@teiath.gr
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ABSTRACT
Introduction: Research in student behavior towards digital technologies is of special interest, as the specific group of
population is considered vulnerable to the development of problematic involvement with these technologies.
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Aim: The aim of the present research was the investigation of the use and possible abuse of computer and internet by
the students of the Technological Educational Institute of Athens, in order to design appropriate supportive
interventions.
Material and Method: The research sample consisted of 403 students of both sexes, from all faculties and departments
of ΤΕΙ of Athens and from all semesters of study. Research data was collected with the application of an anonymous
questionnaire, including questions about the students’ social – demographical features, the ways they used computers
and the main purposes of their use, as well as the Adolescent Computer Addiction Test (ACAT). Data analysis was
conducted with the use of the Statistical Package SPSS-20, through the application of non - parametric tests (Mann
Whitney U, Kruskal – Wallis, Spearman correlation coefficient).
Results: 32% of the sample often experienced problems with their use of computer and internet, while for the 1.8%
these problems were so serious that they could be considered “addicted”. Gender, current age, as well as age at onset of
involvement with computers, faculty of attendance and main purposes of the use of digital technologies, presented
statistically significant correlations with the participants’ scores in various dimensions of the addiction scale.
Conclusions: Due to the vulnerability of a large number of students to problematic computer usage, the application of
supportive interventions is rendered necessary, in order to help them to adopt a reasonable use of digital technology as
well as to cope with the challenges that student life presents.
Keywords: Digital technologies, addiction, computer and internet, neglect of social life, neglect of occupation.
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Ο

ι

τεχνολογίες

του

Ηλεκτρονικού

Υπολογιστή (Η/Υ) αποτελούν ιδιαίτερα

ατόμων

που

συνθήκες

αντιμετωπίζουν

ζωής

και

στην

αντίξοες

αύξηση

των

σημαντικά εργαλεία και ενασχόληση του

αισθημάτων ευεξίας.2

σύγχρονου Έλληνα. Συγκεκριμένα, κατά το

Ωστόσο, η χρήση των τεχνολογιών του Η/Υ

έτος

είχαν

συνοδεύεται και από ανησυχίες σχετικά με

πρόσβαση σε Ηλεκτρονικό Υπολογιστή από

την ανάπτυξη παθολογικών συμπεριφορών

την κατοικία τους και το 68,1% είχαν

γύρω από αυτές.3 Η υπεραπασχόληση με τον

πρόσβαση και στο Διαδίκτυο.1 H ευρεία

Η/Υ και το διαδίκτυο έχει βρεθεί να επιφέρει

διάδοση των τεχνολογιών του Η/Υ στην

πολλαπλές αρνητικές συνέπειες, ανάμεσα

καθημερινή

στις οποίες η απώλεια ωρών ύπνου, η

2015

68,6%

ζωή

των

κατά

Ελλήνων

τις

τελευταίες

δεκαετίες, έχει επιφέρει ποικίλα κοινωνικά,

αίσθηση

πολιτισμικά και ατομικά οφέλη. Όσον αφορά

υποσιτισμός, η μείωση της παραγωγικότητας

ειδικότερα στους νέους, σύμφωνα με τα

και

ευρήματα αρκετών ερευνών, η χρήση αυτών

δραστηριοτήτων.3-5

των τεχνολογιών έχει θετική επίδραση στη

βλέπουν στην υπερβολική χρήση του Η/Υ και

μάθηση, διευκολύνει τη διερεύνηση του

του διαδικτύου ένα πρότυπο συμπεριφοράς

κοινωνικού

την

που μπορεί να θεωρηθεί εθισμός,6-9 ενώ άλλοι

αυτοέκφραση, ενώ μπορεί να συνεισφέρει

υποστηρίζουν ότι θα πρέπει να υπάρξει

σημαντικά στην ενδυνάμωση των νεαρών

διαχωρισμός μεταξύ εθισμού στη χρήση του

τους

κόσμου

και

κόπωσης,
η

η

υπερφαγία

παραμέληση
Πολλοί

ή

ο

σημαντικών
μελετητές
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διαδικτύου και εθισμού

στις επιμέρους

ετών (μαθητές στις τελευταίες τάξεις του

δραστηριότητες που ασκούνται μέσω του

σχολείου και φοιτητές),

διαδικτύου (παιγνίδια, κοινωνική δικτύωση,

υψηλότερα επίπεδα επικινδυνότητας για

αγορές

προβληματική εμπλοκή.1,5,19-26

κ.α.).10-11

Σύμφωνα

με

άλλες

να εμφανίζουν

θεωρήσεις, η υπερβολική χρήση του Η/Υ και

Ειδικότερα, τα άτομα που σπουδάζουν,

του διαδικτύου δεν είναι παρά σύμπτωμα

θεωρούνται

άλλων υποκείμενων προβλημάτων, όπως η

χρήση του Η/Υ και του διαδικτύου14,27 για

κοινωνική απομόνωση, το άγχος12-14 και η

διάφορους λόγους, μεταξύ των οποίων οι

«εισβολή» των ψηφιακών τεχνολογιών σε

θετικές

όλες τις όψεις της κουλτούρας και της

τεχνολογία την οποία αντιλαμβάνονται ως

καθημερινής ζωής.15-16

προνομιακό

Παρά

τις

διαφορές

στην

εννοιολογική

επιρρεπή

προσδοκίες

στην

από

μέσο

πληροφορίες,

υπερβολική

την

ψηφιακή

πρόσβασης

δραστηριότητες

σε

κ.λπ.,25

το

σύλληψη του φαινομένου, αρκετές έρευνες

γεγονός ότι η συγκεκριμένη τεχνολογία είναι

συγκλίνουν

σχεδιασμένη

σε

συγκεκριμένους

ώστε

έχει

απήχηση

να συνδέονται με την υπερβολική χρήση του

κουλτούρα,28 η αυξημένη επαφή με το

Η/Υ και του διαδικτύου, όπως η χαμηλή

διαδίκτυο λόγω των σπουδών,29 αλλά και η

αυτοεκτίμηση,

κοινωνικές

μετάβασή τους στην αυτονομία, μαζί με την

δεξιότητες, η κατάθλιψη και το άγχος,17 αν

ύπαρξη αρκετού ελεύθερου χρόνου τον

και η κατεύθυνση της αιτιότητας αυτών των

οποίον

συσχετίσεων δεν έχει καταδειχθεί. Ένας

βούληση.30

ακόμη παράγοντας που από την ανασκόπηση

Παγκοσμίως, η επικράτηση της υπερβολικής

της

προκύπτει

χρήσης του διαδικτύου από τους φοιτητές,

σχετικός με την υπερβολική χρήση του

εκτιμάται μεταξύ 6 - 26%,30 ενώ τα ποσοστά

διαδικτύου, είναι η φύση της δραστηριότητας

των

που ασκείται στο διαδίκτυο. Φαίνεται πως τα

θεωρηθούν «εθισμένοι», κυμαίνονται από

άτομα που εμπλέκονται προβληματικά με το

0,8% στην Ιταλία, έως 18,3% στη Μεγάλη

διαδίκτυο,

ασχολούνται

Βρετανία.31

κοινωνική

δικτύωση

διεθνούς

ελλιπείς

βιβλιογραφίας

κυρίως

(chat

με

rooms),

την
τα

δική

μεγαλύτερη

ψυχοκοινωνικούς παράγοντες που ενδέχεται

οι

στη

να

μπορούν

φοιτητών

τους

να

που

ιδιαίτερη

διαθέτουν

θα

Ωστόσο,

η

κατά

μπορούσαν

να

μεθοδολογική

ανομοιογένεια των εν λόγω ερευνών δεν

διαδικτυακά παιγνίδια και τη διακίνηση

επιτρέπει

μια

ασφαλή

σύγκριση

των

πορνογραφικού υλικού.16-18 Το φύλο και η

ερευνητικών ευρημάτων μεταξύ τους. Στη

ηλικία φαίνεται να παίζουν ρόλο επίσης, με

χώρα μας, σύμφωνα με τα ευρήματα έρευνας

τους άνδρες και την ηλικιακή ομάδα 16-24

σε 1207 φοιτητές ΑΕΙ και ΤΕΙ,32 ποσοστό
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21% του δείγματος βρέθηκε να διατρέχει

Υλικό και μέθοδος

κίνδυνο εθισμού, ενώ 13% θα μπορούσαν να

Η

χαρακτηριστούν «εθισμένοι», με τους άνδρες

διάρκεια του ακαδημαϊκού έτους 2013-2014

να προηγούνται και τον εθισμό να συνδέεται

σε 403 φοιτητές/τριες από όλα τα τμήματα

με τη χρήση του διαδικτύου για τη συμμετοχή

των σχολών του ΤΕΙ Αθήνας και από όλα τα

σε χώρους συζητήσεων (chat rooms) και

εξάμηνα σπουδών, με τη χορήγηση ανώνυμου

παιγνίδια και με χαμηλότερη ακαδημαϊκή

ερωτηματολογίου κλειστών ερωτήσεων. Η

επίδοση. Από άλλη πρόσφατη έρευνα που

συμμετοχή

πραγματοποιήθηκε το 2011 σε 514 φοιτητές

συμπλήρωση των ερωτηματολογίων έγινε

του ΕΚΠΑ και του Παντείου Πανεπιστημίου,22

στους χώρους του Ιδρύματος, παρουσία των

προέκυψε πως το 26% των φοιτητών έχουν

ερευνητών.

μεγάλες

αναπτύξουν

Το ερωτηματολόγιο που χρησιμοποιήθηκε για

παθολογική εμπλοκή με το διαδίκτυο και το

τη συλλογή των δεδομένων περιελάμβανε:

3,5%

ανάλογα

(α) 14 ερωτήσεις που αφορούσαν στα

συμπτώματα, με τους τελευταίους να έχουν

κοινωνικά - δημογραφικά χαρακτηριστικά

και

των φοιτητών, καθώς και τον τρόπο και το

πιθανότητες
έχει

ήδη

υψηλότερη

να

εμφανίσει
συχνότητα

κατάχρησης

αλκοόλ.

έρευνα

πραγματοποιήθηκε

ήταν

κατά

εθελοντική

και

τη

η

σκοπό χρήσης του Η/Υ και του διαδικτύου
και (β) την Κλίμακα Εθισμού Εφήβων στους

Σκοπός
Σε

Ηλεκτρονικούς Υπολογιστές (ΚΕΕΦΥ),21 το

μια

προσπάθεια

του

μοναδικό μέχρι στιγμής ερευνητικό εργαλείο

φαινομένου, η Κοινωνική Συμβουλευτική

που είναι έγκυρο και πιστοποιημένο για

Υπηρεσία του ΤΕΙ Αθήνας, προέβει σε μελέτη

χρήση

της συμπεριφοράς των φοιτητών του ΤΕΙ

χρηστών Η/Υ. Η ΚΕΕΦΥ είναι δομημένη με

Αθήνας αναφορικά με τη χρήση και την

βάση τις ερωτήσεις του Internet Addiction

πιθανή

του

Test (ΙΑΤ),18 αλλά προσαρμοσμένη ώστε να

την

καλύπτει

κατάχρηση

διαδικτύου,

με

διερεύνησης

του
τελικό

ευαισθητοποίηση

και

σκοπό

ελληνικό

όχι

μόνο

πληθυσμό

την

νεαρών

πλοήγηση

στο

εκπαιδευτικής

διαδίκτυο, αλλά και τη χρήση του Η/Υ εν

κοινότητας, τη διάχυση των αποτελεσμάτων

γένει. Αποτελείται από 20 ερωτήσεις οι

στο ίδιο το Ίδρυμα και στην ερευνητική

οποίες διερευνούν τη συμπεριφορά των νέων

κοινότητα,

σχεδιασμό

ως προς τη χρήση του Η/Υ και του

παρεμβάσεων εστιασμένων στους φοιτητές

διαδικτύου και το βαθμό στον οποίον

του Ιδρύματος.

επηρεάζει την καθημερινή ρουτίνα, την

καθώς

της

Η/Υ

σε

και

τον

κοινωνική ζωή, την παραγωγικότητα, τις
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συνήθειες

συναισθήματά

με απόλυτο έλεγχο από την πλευρά του

ανάλυση

της

χρήστη, 40–59 εκφράζει συχνά και μέτριας

ΚΕΕΦΥ,21 οδήγησε στην εξαγωγή τεσσάρων

έντασης προβλήματα από τη χρήση και 60-

παραγόντων, ήτοι: (α) Υπερβολική Χρήση,

100, αντιστοιχεί στην ύπαρξη σημαντικών

που αναφέρεται στη διάθεση μεγάλου μέρους

προβλημάτων από τη χρήση.

του χρόνου του ατόμου σε δραστηριότητες

Η ανάλυση των δεδομένων έγινε με τη χρήση

σχετικές με τον Η/Υ, (β) Εξάρτηση από τον

του στατιστικού πακέτου SPSS v. 20, με την

Η/Υ, ήτοι, συναισθήματα και συμπεριφορές

εφαρμογή

που καταμαρτυρούν έλλειψη αυτοελέγχου

(συντελεστής συσχέτισης Spearman, έλεγχοι

στη χρήση, (γ) Παραμέληση Εργασίας, που

Mann Whitney U και Kruskal – Wallis), καθώς

αφορά στη μείωση της παραγωγικότητας του

ο έλεγχος κανονικότητας έδειξε πως οι υπό

ατόμου και (δ) Παραμέληση Κοινωνικής Ζωής

μελέτη μεταβλητές δεν ακολουθούσαν την

και γενική έκπτωση της κοινωνικότητας.

κανονική κατανομή.

τους.22,32

ύπνου
Η

και

τα

παραγοντική

μη

παραμετρικών

ελέγχων

Η κλίμακα έχει υψηλή αξιοπιστία (α του
Cronbach=0,93), ενώ καθένας από τους

Αποτελέσματα

τέσσερις

παράγοντες

που

Το 27,3% των φοιτητών που συμμετείχαν

βρέθηκε

να

υψηλή

εσωτερική

στην έρευνα (110 άτομα) ήταν άνδρες και το

συνέπεια (με επιμέρους δείκτες alpha μεταξύ

72,7% (293 άτομα) ήταν γυναίκες, με μέσο

0,74 και 0,85).21

όρο ηλικίας τα 20,56 έτη. Ο μέσος όρος

Οι απαντήσεις δίδονται σε 5βάθμια κλίμακα

ηλικίας έναρξης της χρήσης Η/Υ από τους

Likert, από το 1 (καθόλου) έως το 5 (πάντα)

συμμετέχοντες

και η συνολική βαθμολογία κυμαίνεται από

πλειοψηφία των συμμετεχόντων (55,3%),

20 - 100. Όσο υψηλότερη η συνολική

δήλωσε ότι συνδέεται στο διαδίκτυο μέσω

βαθμολογία,

το

ατομικού Η/Υ ή tablet, ενώ μεγάλο ποσοστό

πρόβλημα από τη χρήση του Η/Υ και του

(25,6%) συνδεόταν μέσω κινητού τηλεφώνου

διαδικτύου.

και 18,8% έκαναν χρήση και των δύο μέσων.

κοινώς

διαθέτει

περιλαμβάνει

τόσο
Παρόλο

αποδεκτά

παθολογίας,

που
σημεία

για

αποτελεσμάτων
ελήφθει

μεγαλύτερο

υπόψη

την
της
η

δεν

και

υπάρχουν

ορισμού
εκτίμηση

παρούσας

τα

13,16

έτη.

Η

της

Μόνο 2% των συμμετεχόντων συνδεόταν

των

μέσω internet café.

έρευνας

επισήμανση

ήταν

Ο βασικός λόγος χρήσης του διαδικτύου για

των

την ευρεία πλειοψηφία των φοιτητών ήταν η

δημιουργών της ΚΕΕΦΥ για την ενδεικτική

ψυχαγωγία (87,3%), ωστόσο εξίσου υψηλά

κλιμάκωση των σκορ,21

όπου: βαθμολογία

ποσοστά δήλωσαν ότι χρησιμοποιούν το

20–39 αποτελεί ένδειξη φυσιολογικής χρήσης

διαδίκτυο για την αναζήτηση πληροφοριών
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σχετικά με τις σπουδές (82,3%), ή και σχετικά

υπόλοιπο 33,8% των συμμετεχόντων, η

με

(80,1%).

χρήση του Η/Υ και του διαδικτύου φαίνεται

Ακολουθεί η κοινωνική δικτύωση (62,7%), η

να προκαλεί συχνά προβλήματα, είτε ήπια

επικοινωνία

ηλεκτρονικού

(32%), είτε και σημαντικά (1,8%). Όσον

ταχυδρομείου (57,7%), οι αγορές προϊόντων

αφορά στην άποψη των φοιτητών για το

(25,1%), η αναζήτηση πορνογραφικού υλικού

κατά πόσο οι ίδιοι ένιωθαν «εθισμένοι» στη

(15,9%) και τέλος τα τυχερά παιγνίδια

χρήση του Η/Υ και το διαδικτύου, το 22,9%

(6,2%).

του δείγματος εκτίμησαν ότι είναι εθισμένοι,

προσωπικά

Ζητώντας

ενδιαφέροντα

μέσω

από

του

τους

να

ενώ το 77,1% όχι. Η εφαρμογή του μη -

εκτιμήσουν τις βασικές συναισθηματικές

παραμετρικού ελέγχου U των Mann-Whitney,

καταστάσεις που, κατά την άποψή τους,

κατέδειξε ότι οι φοιτητές που θεωρούν ότι

επιχειρούσαν να αντιμετωπίσουν μέσω της

είναι εθισμένοι στη χρήση του διαδικτύου,

χρήσης του διαδικτύου (Πίνακας 1), υψηλά

έχουν στατιστικά σημαντικά υψηλότερα σκορ

ποσοστά συγκέντρωσε η αντιμετώπιση των

και στους τέσσερις παράγοντες της ΚΕΕΦΥ

αισθημάτων ανίας, που αναφέρθηκε ως λόγος

(p<0,001) (Πίνακας 3).

καταφυγής στο διαδίκτυο από το 42,9% των

Για τη διερεύνηση της επίδρασης του φύλου

συμμετεχόντων

ή

στη βαθμολογία των τεσσάρων παραγόντων

πάντα), καθώς και η αντιμετώπιση των

της ΚΕΕΦΥ (Πίνακας 4), ο έλεγχος U των

αισθημάτων μοναξιάς (24,3%). Το 18,9%

Mann – Whitney έδειξε ότι τα σκορ εξάρτησης

ανέφερε τη χρήση του διαδικτύου για την

από

ανακούφιση του άγχους και της έντασης και

παραμέλησης

το 16,7% για την αντιμετώπιση της θλίψης.

κοινωνικής

Για το 14,3% των συμμετεχόντων η χρήση

ενασχόλησης, είναι σημαντικά υψηλότερα

του

στα αγόρια απ’ ό,τι στα κορίτσια του

(συχνά,

διαδικτύου

«πρόφαση»

για

συμμετέχοντες

πολύ

αποτελούσε
την

συχνά,

μια

καλή

αναβολή

των

τον

Η/Υ

και
της

ζωής

το

διαδίκτυο

εργασίας
λόγω

και

και

της

αυτής

της

δείγματος (p<0,01).

υποχρεώσεών τους, ενώ το 11,7% δήλωσε ότι

Ως προς την πιθανή επίδραση της ηλικίας των

χρησιμοποιούσε το διαδίκτυο ως καταφυγή

φοιτητών του δείγματος στα αποτελέσματα

μετά από συγκρούσεις με άλλα πρόσωπα.

της ΚΕΕΦΥ, με την εφαρμογή του ελέγχου

Η πλειοψηφία των συμμετεχόντων (66,2%)

Spearman

συγκέντρωσε σχετικά χαμηλή

σημαντική αρνητική συνάφεια μεταξύ της

στην

ΚΕΕΦΥ

(20-39

βαθμολογία

βαθμούς),

εντοπίστηκε

μια

στατιστικά

που

ηλικίας και του παράγοντα «Εξάρτηση από

υποδηλώνει ελεγχόμενη χρήση του Η/Υ και

τον Η/Υ» (ρ=-0,126, DF = 399, p<0,05), με

του διαδικτύου (Πίνακας 2). Ωστόσο, για το

τους μεγαλύτερους σε ηλικία φοιτητές να
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παρουσιάζουν χαμηλότερη βαθμολογία στον

Σχολών Τεχνολογικών Εφαρμογών (ΣΤΕΦ)

παράγοντα

και

αυτόν,

σε

σχέση

με

τους

Διοίκησης

–

Οικονομίας

νεώτερους. Στατιστικά σημαντική αρνητική

εμφανίζουν

συνάφεια εντοπίστηκε επίσης μεταξύ της

υψηλότερες βαθμολογίες από τους φοιτητές

ηλικίας έναρξης της χρήσης Η/Υ και των

των

τριών από τους παράγοντες της ΚΕΕΦΥ, ήτοι,

παράγοντες της ΚΕΕΦΥ. Πιο συγκεκριμένα,

της Υπερβολικής Χρήσης του Η/Υ (ρ=-0,180,

στον παράγοντα Παραμέληση της Εργασίας,

DF=397, p<0,001), της Εξάρτησης από τον

οι

Η/Υ (ρ=-0,180, DF=393, p<0,001) και της

στατιστικά

Παραμέλησης της Κοινωνικής Ζωής (ρ=-

βαθμολογίες (p<0,01) από τους φοιτητές

0,150, DF=397, p<0,05). Συγκεκριμένα, οι

όλων των άλλων σχολών, ήτοι, της Σχολής

φοιτητές που ξεκίνησαν να ασχολούνται με

Επαγγελμάτων Υγείας – Πρόνοιας (ΣΕΥΠ),

τον Η/Υ σε μεγαλύτερη ηλικία, παρουσιάζουν

της Σχολής Καλλιτεχνικών Σπουδών (ΣΓΤΚΣ),

χαμηλότερες τιμές υπερβολικής χρήσης και

της

εξάρτησης από αυτόν και φαίνεται να

Διατροφής

παραμελούν λιγότερο την κοινωνική τους

Διοίκησης και Οικονομίας (ΣΔΟ). Οι ίδιοι,

ζωή προκειμένου να διαθέσουν χρόνο σε

συγκέντρωσαν επίσης στατιστικά σημαντικά

σχετικές δραστηριότητες.

υψηλότερες βαθμολογίες από τους φοιτητές

Για

τη

σύγκριση

μεταξύ

των

σχολών

στατιστικά

(ΣΔΟ),

άλλων

τριών

φοιτητές

της

Σχολής

σημαντικά

σχολών,

σε

τρεις

ΣΤΕΦ

συγκέντρωσαν

σημαντικά

υψηλότερες

Τεχνολογίας
(ΣΤΕΤΡΟΔ)

Τροφίμων

και

της

και

Σχολής

της ΣΕΥΠ, της ΣΓΤΚΣ και της ΣΤΕΤΡΟΔ, στον

φοίτησης ως προς τους τέσσερις παράγοντες

παράγοντα

Παραμέληση

της ΚΕΕΦΥ, χρησιμοποιήθηκε ο έλεγχος

Ζωής (p<0,05) και στατιστικά σημαντικά

Kruskal – Wallis, από τα αποτελέσματα του

υψηλότερες βαθμολογίες από τους φοιτητές

οποίου προέκυψε πως οι βαθμολογίες των

της ΣΕΥΠ (p<0,01) και της ΣΤΕΤΡΟΔ (p<0,05)

συμμετεχόντων στην Εξάρτηση από τον Η/Υ

στον παράγοντα Εξάρτηση από τον Η/Υ.

(χ2=11,78, df=4, p<0,05), στην Παραμέληση

Οι

της Εργασίας (χ2=25,60, df=4, p<0,001) και

παρουσιάζουν

στατιστικά

σημαντικά

υψηλότερες

στην Παραμέληση της Κοινωνικής Ζωής

βαθμολογίες

στην

(χ2=18,31,

Κοινωνικής

p<0,01),

διέφεραν

της

Κοινωνικής

ΣΔΟ,

df=4,

φοιτητές

της

Ζωής

Παραμέληση
συγκριτικά

με

της
τους

σημαντικά, ανάλογα με τη σχολή φοίτησης.

φοιτητές της ΣΕΥΠ (p<0,01), της ΣΓΤΚΣ

Προκειμένου να καθοριστεί ποιες από τις

(p<0,01) και της ΣΤΕΤΡΟΔ (p<0,05), καθώς

σχολές διαφέρουν σημαντικά μεταξύ τους, τα

και σημαντικά υψηλότερες βαθμολογίες στην

αποτελέσματα του ελέγχου U των Mann-

Εξάρτηση από τον Η/Υ, σε σχέση με τους

Whitney, έδειξαν πως οι φοιτητές των

φοιτητές της ΣΕΥΠ (p<0,05).
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Εξετάζοντας

τις

πιθανές

βαθμολογίες

των

στις

και του διαδικτύου. Σε σύγκλιση με τα

στους

ευρήματα άλλων ερευνών,14,32 τα αγόρια

τέσσερις παράγοντες της ΚΕΕΦΥ σε σχέση με

εμφανίζονται πιο ευάλωτα στον εθισμό, μια

τις

στο

ευαλωτότητα που έχει αποδοθεί σε ποικίλα

διαδίκτυο, ο έλεγχος U των Mann-Whitney

αίτια, όπως η μεγαλύτερη εξοικείωση με τον

έδειξε ότι οι φοιτητές που χρησιμοποιούσαν

Η/Υ χωρίς επαρκή καθοδήγηση,33 η έλλειψη

το

υποστήριξης από την οικογένεια34 και η

συμμετεχόντων

δραστηριότητες

διαδίκτυο

διαφορές

που

ασκούσαν

κυρίως

για

συλλογή

πληροφοριών σχετικά με τις σπουδές τους,

μικρότερη ανοχή στη ματαίωση.35

παρουσίαζαν

σημαντικά

Επιπλέον, για το 22,9% του δείγματος που

χαμηλότερα σκορ παραμέλησης της εργασίας

χαρακτήρισαν τον εαυτό «εθισμένο», τα

τους, σε σύγκριση με τους φοιτητές που

αποτελέσματα της ΚΕΕΦΥ επιβεβαιώνουν

δήλωσαν

την

στατιστικά

διαφορετικά

(Πίνακας

Οι

(p<0,05)

φοιτητές

έλλειψη

ελέγχου

στη

χρήση

των

που

ψηφιακών τεχνολογιών. Η αναπαράσταση

χρησιμοποιούσαν το διαδίκτυο κυρίως για

του εαυτού ως εθισμένου, αντικατοπτρίζει

συλλογή

με

την ενόχληση που βιώνουν τα συγκεκριμένα

προσωπικά ενδιαφέροντα, δεν εμφάνισαν

άτομα από τον τρόπο ενασχόλησής τους με

στατιστικά σημαντικές διαφοροποιήσεις από

τις ψηφιακές τεχνολογίες, ενώ παράλληλα

εκείνους που δεν έκαναν ανάλογη χρήση του

έχει θεωρηθεί και ως ένας πολιτισμικός λόγος

διαδικτύου, ως προς τις βαθμολογίες τους

που συνδέεται με αισθήματα αβοηθησίας (επί

στις διαστάσεις της ΚΕΕΦΥ. Τέλος, οι

του προκειμένου, απέναντι στη «γοητεία της

φοιτητές που δήλωσαν ότι έκαναν χρήση του

τεχνολογίας»)

διαδικτύου για ψυχαγωγία, τυχερά παιγνίδια,

αντιμετώπιση των καταστάσεων.36

αγορές, κοινωνική δικτύωση και εντοπισμό

Ο μέσος όρος ηλικίας έναρξης της χρήσης Η/Υ

πορνογραφικού

(13,16 έτη), αντιστοιχεί σε μια ηλικία που θα

στατιστικά

5).

κίνητρα

πληροφοριών

σχετικά

υλικού,

εμφάνισαν

σημαντικά

υψηλότερες

την

και

με

χαρακτηρίζαμε

την

παθητική

«ρεαλιστική»,

βαθμολογίες από τους φοιτητές που δήλωσαν

λαμβάνοντας υπόψη ότι περίπου 70% του

διαφορετικά

ελληνικού πληθυσμού διαθέτει Η/Υ και

κίνητρα,

σε

έναν

ή

περισσότερους παράγοντες της ΚΕΕΦΥ.

πρόσβαση στο διαδίκτυο,1 αλλά και την
ευρεία διάδοση της χρήσης του Η/Υ στη

Συζήτηση
Ένα

αξιοσημείωτο

δευτεροβάθμια εκπαίδευση.37 Οι φοιτητές
ποσοστό

φοιτητών

που εξοικειώθηκαν σε μικρότερη ηλικία με τη

(33,8%), φαίνεται να αντιμετωπίζει μέτρια ή

χρήση Η/Υ -και άρα είναι πιθανό να

σοβαρά προβλήματα από τη χρήση του Η/Υ

ξεκίνησαν την ενασχόληση αυτήν σε ένα μη Σελίδα | 281
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ελεγχόμενο

περιβάλλον,32

εμφανίζονται

(ή να αποφύγουν προσωρινά), την πίεση που

ιδιαίτερα ευάλωτοι στην εξάρτηση και στην

βιώνουν.

παραμέληση της κοινωνικής ζωής. Δεν είναι

Επιπροσθέτως, οι ασχολίες των φοιτητών

ωστόσο εμφανές, εάν η ενασχόληση με τον

στο διαδίκτυο, εμφανίζονται ως παράγοντες

Η/Υ

που

οδήγησε

στην

έκπτωση

της

συνδέονται

με

την

ορθολογική

ή

κοινωνικότητας, ή εάν κάποια προϋπάρχουσα

ανεξέλεγκτη χρήση του. Σε συμφωνία με τα

κατάσταση

ευρήματα

κοινωνικό

(συστολή,
άγχος

ενδοστρέφεια,

κ.α.),37-39

έκανε

τους

παλαιότερων

και

πρόσφατων

ερευνών,17,18,32,40 η χρήση του διαδικτύου για

συγκεκριμένους φοιτητές να στραφούν πιο

ψυχαγωγία,

εντατικά στην ενασχόληση με τον Η/Υ.

κοινωνική δικτύωση και παρακολούθηση

Το

πορνογραφικού

εύρημα

φοιτητές,

ότι

οι

μικρότερης

παρουσιάζουν

ηλικίας

υψηλότερη

τυχερά

παιγνίδια,

υλικού,

αγορές,

φαίνεται

να

σχετίζεται με το φαινόμενο του εθισμού, ενώ

βαθμολογία στη διάσταση της εξάρτησης, σε

αντίθετα,

σχέση με τους μεγαλύτερους, θα μπορούσε να

πληροφοριών για εκπαιδευτικούς σκοπούς,

ερμηνευθεί ως ένδειξη αυξητικής τάσης στην

σχετίζεται με την ελεγχόμενη ενασχόληση με

επικράτηση του φαινομένου, με την πάροδο

τον Η/Υ. Δηλαδή, οι φοιτητές που κάνουν

των ετών.21 Θα μπορούσε όμως και να

επιλεκτική χρήση των τεχνολογιών του Η/Υ

αντικατοπτρίζει

και

τη

δυσκολία

των

τις

η

χρήση

αξιοποιούν

για

αναζήτηση

προκειμένου

να

νεαρότερων ατόμων να διαχειριστούν τα

ανταποκριθούν στους εκπαιδευτικούς τους

δεδομένα της μεταβατικής αναπτυξιακής

στόχους, φαίνεται να διατρέχουν μικρότερο

φάσης που διανύουν,32 μιας φάσης ζωής που

κίνδυνο παθολογικής ενασχόλησης. Με βάση

περιλαμβάνει την ανεξαρτητοποίηση από τον

την παραπάνω διαπίστωση, η αυξημένη

οικογενειακό πυρήνα, την αναζήτηση φίλων

επιρρέπεια των φοιτητών των σχολών ΣΤΕΦ

και ομάδων ένταξης, αλλαγές στον τρόπο

και

ζωής και ποικίλους προβληματισμούς για το

κλίμακας εθισμού, δεν θα μπορούσε να

μέλλον,

το

αποδοθεί στις ιδιαίτερες απαιτήσεις του

διαδίκτυο μια πρόσφορη καταφυγή. Από

εκπαιδευτικού τους αντικειμένου. Εξάλλου, οι

αυτήν την άποψη, είναι ενδεικτική η δήλωση

φοιτητές που είναι εθισμένοι στο διαδίκτυο,

αρκετών φοιτητών (22,4%) ότι η χρήση του

είναι λογικό να ασχολούνται περισσότερο με

Η/Υ τους βοηθά «να απωθήσουν δυσάρεστες

αυτό απ’ ό,τι με τις σπουδές τους.18,32 Ίσως η

σκέψεις για τη ζωή τους», να αντιμετωπίσουν

ειδοποιός διαφορά να βρίσκεται στο ότι οι

δυσάρεστα συναισθήματα και να εκτονώσουν

συγκεκριμένοι φοιτητές είναι πιθανό να

που

μπορεί

να

καθιστούν

ΣΔΟ,

διατηρούν

σε

διάφορες

περισσότερες

διαστάσεις

ή

της

υψηλότερες
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προσδοκίες από τη χρήση των ψηφιακών

τους) και να επεκταθούν σε ολόκληρη την

τεχνολογιών.25

εκπαιδευτική

Η

σύνδεση

μεταξύ

του

κοινότητα,

γνωστικού αντικειμένου των σπουδών και

συμπεριλαμβάνοντας: (α) την ενημέρωση

του τρόπου ενασχόλησης με τον ηλεκτρονικό

εκπαιδευτικών και φοιτητών για τον έγκαιρο

υπολογιστή,

να

εντοπισμό της υπερβολικής ενασχόλησης με

περαιτέρω

τις τεχνολογίες του Η/Υ και την τρέχουσα

διερευνηθεί

θα

ήταν

ενδιαφέρον

εκτενέστερα,

σε

μελέτη.

κατάσταση γνώσης σχετικά με το φαινόμενο,
(β) την ενθάρρυνση και υποστήριξη των

Συμπεράσματα

φοιτητών

Εν κατακλείδι, τα ερευνητικά ευρήματα

συναισθηματικών

αντικατοπτρίζουν τη σημαντική επιρροή του

προκλήσεων και μεταβάσεων που βιώνουν

Η/Υ και του διαδικτύου σε ποικίλες πτυχές

κατά τη διάρκεια της φοιτητικής τους ζωής

της καθημερινής ρουτίνας, της κοινωνικής

και (γ) την καλλιέργεια του συμπεριληπτικού

ζωής,

του

χαρακτήρα του εκπαιδευτικού ιδρύματος,

ψυχισμού των συμμετεχόντων, αλλά και την

που μπορεί να αποτελέσει χώρο συμμετοχής

επιρρέπεια ενός αριθμού φοιτητών στον

σε

διαδικτυακό εθισμό. Μάλιστα, το ποσοστό

δραστηριότητες,41,42 εκτός διαδικτύου.

φοιτητών που φαίνεται να αντιμετωπίζουν

Η φοιτητική ζωή είναι συνδεδεμένη στην

πρόβλημα από τη χρήση του Η/Υ και του

κοινή σκέψη με την ξεγνοιασιά και την

διαδικτύου,

αφοσίωση

της

παραγωγικότητας

ενδέχεται

να

και

είναι

ακόμη

στη

ποικίλες

διαχείριση
και

κοινωνικές

στην

των

ψυχοκοινωνικών

–

πολιτισμικές

προσωπική

ανάπτυξη,

μεγαλύτερο στην πραγματικότητα, καθώς οι

παραγνωρίζοντας ότι τα άτομα που διανύουν

φοιτητές με σοβαρά προβλήματα από τη

τη συγκεκριμένη φάση ζωής, καλούνται να

χρήση του, μπορεί να απουσιάζουν συχνά από

διαχειριστούν

τη σχολή τους -και άρα να μην είχαν τις ίδιες

προσωπικές

πιθανότητες συμμετοχής στην έρευνα.

προκλήσεις.39,41,42 Η εκπαιδευτική κοινότητα

Για

καθίσταται

μπορεί να αποτελέσει σημαντικό φορέα

πολύπλευρων

στήριξης των φοιτητών στις δυσκολίες που

παρεμβάσεων, που θα προωθούν την υγιή

ίσως αντιμετωπίζουν, τόσο με στοχευμένες

χρήση. Οι παρεμβάσεις αυτές θα μπορούσαν

παρεμβάσεις, όσο και με την ευρύτερη

να ξεκινήσουν από τις πιο ευάλωτες ομάδες

επιδίωξη της εμπλοκής των φοιτητών σε

φοιτητών (όπως οι πρωτοετείς φοιτητές που

δραστηριότητες

έχουν ακόμη μεγαλύτερη ανάγκη να νιώσουν

ενισχύσουν μια ενεργητική στάση ζωής και

τους

αναγκαίος

λόγους
ο

αυτούς,

σχεδιασμός

ποικίλες

(ακαδημαϊκές,

και

ενδυνάμωσης,

κοινωνικές)

που

θα

«πλαισιωμένοι» από το νέο χώρο ένταξής
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(Eds.), Clinical manual of impulse-control

ατομικές και κοινωνικές τους δεξιότητες.

disorders

(pp.

291–308).

American

PsychiatricPublishing, Arlington, VA, 2006.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
Πίνακας 1.Κατανομή συχνοτήτων χρήσης του διαδικτύου σε διάφορες συναισθηματικά
φορτισμένες καταστάσεις, από τους σπουδαστές του δείγματος.
ΧΡΗΣΗ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ ΣΤΗΝ
ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ…

Καθόλου

Περιστασιακά

Συχνά

Πολύ
συχνά

Πάντα

ΑΓΧΟΥΣ/
ΕΝΤΑΣΗΣ

43,5%

37,6%

13,7%

3,5%

1,7%

ΘΛΙΨΗΣ

54,4%

28,9%

14,5%

1,5%

0,7%

36,7%

20,4%

26,7%

12,5%

3,7%

56,8%

28,9%

9,8%

3%

1,5%

43,3%

32%

15,4%

7,8%

1,5%

65,1%

23,2%

8,2%

2,5%

1%

ΑΝΙΑΣ
ΑΝΑΓΚΗΣ ΓΙΑ ΑΝΑΒΟΛΗ
ΠΡΑΓΜΑΤΩΝ
ΜΟΝΑΞΙΑΣ
ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΩΝ ΜΕ ΤΟΥΣ
ΑΛΛΟΥΣ
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Πίνακας 2. Κατηγοριοποίηση συνολικών βαθμολογιών στην ΚΕΕΦΥ.
Τύπος χρήσης Η/Υ και διαδικτύου

Συνολική

Συχνότητα

Ποσοστό

βαθμολογία ΚΕΕΦΥ

(%)

Φυσιολογική χρήση

21-39

263

66,2

Συχνά, ήπια προβλήματα από τη

40-59

127

32

60-100

7

1,8

397

100

χρήση
Σημαντικά προβλήματα από τη
χρήση
Σύνολα

Πίνακας 3. Βαθμολογία στους 4 παράγοντες της ΚΕΕΦΥ και απαντήσεις των σπουδαστών στη δήλωση
«Πιστεύω ότι είμαι εθισμένος/η στο Διαδίκτυο».

Παράγοντες ΚΕΕΦΥ

Υπερβολική Χρήση
Εξάρτηση από τον Η/Υ
Παραμέληση Εργασίας
Παραμέληση Κοινωνικής
Ζωής
***p<0,001

Μέσος όρος
σπουδαστών
που θεωρούν
ότι είναι
εθισμένοι

Μέσος όρος
σπουδαστών
που δεν
θεωρούν ότι
είναι
εθισμένοι

8,66

Mann - Whitney
U

Z

7,07

8246

-6,20

13,05

10,26

7634,5

-6,68

11,69

8,79

6423

-7,94

10,35

8,60

8869,5

-5,55

P

0,000**
*
0,000**
*
0,000**
*
0,000**
*
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Πίνακας 5. Ζ τιμές και στατιστική σημαντικότητα των βασικών λόγων χρήσης του διαδικτύου, ως
προς τη βαθμολογία στους τέσσερις παράγοντες της ΚΕΕΦΥ.
Παράγοντες ΚΕΕΦΥ
Λόγοι χρήσης του

Υπερβολική Χρήση

Εξάρτηση από τον Η/Υ

Παραμέληση Εργασίας

Παραμέληση

διαδικτύου

Κοινωνικής Ζωής
Z

p

Z

p

Z

P

Z

p

-0,649

0,516

-1,804

0,071

-2,447

0,014*

-1,706

0,088

-1,258

0,208

-0,212

0,832

-1,133

0,257

-1,062

0,288

Ψυχαγωγία

-4,071

0,000***

-3,947

0,000***

-2,942

0,003**

-0,491

0,623

Κοινωνική δικτύωση

-4,773

0,000***

-3,402

0,001***

-3,280

0,001***

-2,589

0,01**

Αγορές

-1,747

0,081

-0,605

0,545

-2,362

0,018*

-2,910

0,004**

Τυχερά παιγνίδια

-1,981

0,048*

-2,152

0,031*

-3,026

0,002**

-2,215

0,027*

Πορνογραφία

-2,984

0,003**

-2,593

0,010**

-4,993

0,000***

-3,511

0,000***

Συλλογή πληροφοριών
σχετικά με τις σπουδές
Συλλογή πληροφοριών για
προσωπικά ενδιαφέροντα

*p<0,05, **p<0,01, ***p<0,001
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