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Νέοι και εθισμός στο διαδίκτυο: Ερευνητική προσέγγιση συχνότητας του φαινομένου.
Αργύρησ Β. ΚΑρΑπετσΑσ*, Αποστολοσ Ι. Φωτησ**, ΝΙΚοσ Χ. Ζυγουρησ***

Περίληψη

το διαδίκτυο αποτελεί την τεχνολογική εξέλιξη που
σχεδιάστηκε προκειμένου να βοηθήσει την επικοινωνία
και την έρευνα ανάμεσα σε πανεπιστημιακά ιδρύματα,
καθώς και σε στρατιωτικές υπηρεσίες. η ευρεία όμως
διάδοσή του, ιδιαίτερα σε συγκεκριμένες πληθυσμιακές
ομάδες, όπως οι νέοι, είχε ως αποτέλεσμα τη δημιουργία μιας μορφής εθισμού των νέων στο διαδίκτυο η
οποία και απετέλεσε ένα πεδίο έρευνας για την επιστημονική κοινότητα. σκοπός του παρόντος ερευνητικού πρωτοκόλλου είναι να μελετήσει το πλήθος και τα
χαρακτηριστικά των μαθητών που είναι εθισμένοι στο
διαδίκτυο. η έρευνα διεξήχθη σε σύνολο 100 μαθητών
γυμνασίου του Νομού Μαγνησίας με μέσο όρο ηλικίας
14,3(τ.Α. 0,647). στο νομό Μαγνησίας παρατηρούνται
τα μεγαλύτερα ποσοστά εθισμού στο διαδίκτυο στη
Θεσσαλία, γεγονός που λειτούργησε καταλυτικά στη
διεξαγωγή έρευνας στη συγκεκριμένη γεωγραφική περιοχή. η έρευνα έρχεται να επισημάνει το μέγεθος του
προβλήματος εθισμού των παιδιών στο Διαδίκτυο. στη
συνέχεια για να εντοπιστεί ο εθισμός στο διαδίκτυο χρησιμοποιήθηκε το ερωτηματολόγιο εντοπισμού εθισμού
της Young (1996) [1]. τα αποτελέσματα της έρευνας
καταδεικνύουν ότι το 22% των μαθητών παρουσίασαν
εθισμό στο διαδίκτυο. το υψηλό ποσοστό προβληματίζει ιδιαίτερα, καθώς στη σύγχρονη εποχή εγείρεται προβληματισμός γύρω από τις αρνητικές του επιδράσεις στην κοινωνία, γίνεται όλο και πιο έντονος. τα
παρόντα ερευνητικά δεδομένα θα χρησιμοποιηθούν σε
μια έρευνα πιλότο, που αυτή τη στιγμή διεξάγεται από το
εργαστήριο Νευροψυχολογίας του πανεπιστημίου
Θεσσαλίας.
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Εισαγωγή

Το διαδίκτυο είναι ουσιαστικά ένα καινούργιο εργαλείο το οποίο έχει γίνει μέρος της καθημερινότητας πολλών ανθρώπων, ιδιαίτερα των νέων [2,38]. Όλοι πλέον
αντιλαμβάνονται τη σπουδαιότητα ο χρήστης να μπορεί να αντλήσει πληροφορίες, να επικοινωνήσει και να
γίνει ενεργό μέλος της μεγάλης παγκόσμιας διαδικτυακής κοινότητας.
Ο όρος διαδίκτυο (internet) χρησιμοποιήθηκε
πρώτη φορά το 1982 και στα μέσα της δεκαετίας του
’90 διαδόθηκε ευρύτερα. Άμεσα έγιναν αντιληπτές από
όλους οι πολλές δυνατότητες επικοινωνίας και πρόσβασης στην πληροφορία που αυτό παρείχε, παρά το
γεγονός ότι τα αρχικά περιβάλλοντα πλοήγησης δεν
διακρίνονταν για την ευκολία χρήσης τους, πραγματικότητα η οποία σήμερα έχει ανατραπεί χάρη στην
ανάπτυξη νέων τεχνολογιών στην επικοινωνία ανθρώπου μηχανής (HCI), καθιστώντας κυρίως τα προγράμματα πλοήγησης πολύ πιο εύχρηστα και λειτουργικά. Το διαδίκτυο εξαπλώθηκε και εξαπλώνεται ραγδαία.
Παρά το γεγονός ότι στη μελέτη μας ασχολούμαστε
με τις αρνητικές συνέπειες της χρήσης του διαδικτύου,
δεν πρέπει να αγνοήσουμε και τα πλεονεκτήματα της
χρήσης του. Η κοινωνικοποίηση και η ανταλλαγή απόψεων είναι ένα από τα πλεονεκτήματα της χρήσης του
διαδικτύου για τους μαθητές [3,4]. Μέσω του διαδικτύου
μπορεί να επανασυναφθούν κοινωνικές σχέσεις μεταξύ
ατόμων, που η φυσική απόσταση δεν τους επιτρέπει να
επικοινωνούν, ενώ ταυτόχρονα παρέχονται ευκαιρίες
ανάπτυξης νέων κοινωνικών επαφών. Επιπλέον, τα
εκπαιδευτικά οφέλη είναι πολλά από τη χρήση του διαδικτύου για τους μαθητές. Η ύπαρξη δικτυακών τόπων
προσομοίωσης σχολικών εργαστηρίων, επιτρέπει
στους μαθητές να επικοινωνούν σε ένα εικονικό χώρο
μελέτης, πειραματισμού και ανταλλαγής απόψεων. Οι
μαθητές μέσω του διαδικτύου επίσης, έρχονται σε
επαφή με νέες, διαφορετικές ιδέες και κουλτούρες περ-
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ιοχών που η προσέγγισή τους είναι πολλές φορές
δύσκολη έως αδύνατη. Το διαδίκτυο δίδει επιπλέον
δυνατότητες επαφής και εξοικείωσης με τις νέες τεχνολογίες. Παράλληλα, πολλοί μαθητές αυξάνουν την
αίσθηση αυτοεκτίμησής τους [5] , όταν βοηθούν την
τάξη τους με δύσκολες στη χρήση εφαρμογές υπολογιστών, καθώς η χρήση του διαδικτύου και η υπέρμετρη
χρήση των νέων τεχνολογιών τους καθιστά ειδικούς.
Όπως κάθε εργαλείο, άλλωστε έτσι και το διαδίκτυο
παρουσίασε και τις αρνητικές πλευρές της χρήσης του.
Τα διαδικτυακά δεδομένα στο μεγαλύτερο ποσοστό
τους αποτελούν πληροφορίες αμφιβόλου αξιοπιστίας.
Συνεπώς, είναι αρκετά πιθανό οι μαθητές που δεν
έχουν δημιουργήσει ένα σταθερό χαρακτήρα να προσεγγίσουν όχι μόνο αναξιόπιστες, αλλά και επικίνδυνες
πολλές φορές για τον ψυχισμό τους πληροφορίες. Το
πορνογραφικό υλικό, για παράδειγμα, είναι πλέον
εύκολα προσβάσιμο στους μαθητές δημιουργώντας
προβλήματα στην προσωπική, στην κοινωνική και την
σχολική έκφανση της ζωής τους. Επίσης, η προβληματική χρήση του διαδικτύου μπορεί να συνδεθεί με
πολλά οικογενειακά προβλήματα [3,5] καθώς χάνεται η
δυνατότητα ουσιαστικής επικοινωνίας, αφού ο χρόνος
σπαταλάται διαδικτυακά. Πολλές έρευνες επισημαίνουν
με ιδιαίτερη ακρίβεια τη μεταστροφή αυτή των οικογενειακών σχέσεων [2,6,7]. Οι διαδικτυακές δραστηριότητες των παιδιών δεν τους επιτρέπουν να επικοινωνούν ουσιαστικά με την οικογένειά τους, ενώ τα ψέματα
είναι καθημερινή πρακτική [6]. Ένα άλλο χαρακτηριστικό των διαδικτυακών δραστηριοτήτων είναι η ανωνυμία των χρηστών. Πολλοί μαθητές οδηγούνται στην
παρουσίαση μίας ψευδούς προσωπικότητας, που οι
ίδιοι θα ήθελαν να έχουν, με μεγάλο κίνδυνο να έρθουν
σε επαφή με άτομα ψυχοσυναισθηματικά διαταραγμένα
ή να εμπλακούν εν αγνοία τους σε παράνομα κυκλώματα.
Ο Ivan Goldberg το 19958 ήταν ο πρώτος που απλά
ανέφερε την έννοια του εθισμού στη χρήση του διαδικτύου. Η έκφραση όμως εθισμός στο διαδίκτυο καθιερώνεται ένα χρόνο μετά, από την Ψυχολόγο Kimberly
Young, ενώ στη συνέχεια ακολούθησαν πάρα πολλές
αναφορές σχετικά με τις αρνητικές συνέπειες της χρήσης του διαδικτύου [9,10,11,12,13,14,15,16,36,39,40].
Ωστόσο, πολλοί ερευνητές υποστηρίζουν ότι ο όρος
εθισμός θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί μόνο σε περιπτώσεις χρήσης ουσιών [17,18] χωρίς όμως να επικρατήσει η άποψή τους. Έτσι ο όρος εθισμένος χρησιμοποιήθηκε για να χαρακτηρίσει περιπτώσεις ατόμων
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που έχουν παθολογική σχέση με τα τυχερά παιχνίδια
[19], τα ηλεκτρονικά παιχνίδια [20], την τροφή-υπερφαγία [21], τη σωματική άσκηση [22], τις ερωτικές σχέσεις [23] και την παρακολούθηση τηλεοπτικών εκπομπών [24].
Τo 1996 η Young παρουσίασε μια σύντομη κλίμακα
[1], η οποία χρησιμοποιήθηκε για την αξιολόγηση ατόμων εθισμένων στο διαδίκτυο. Η αρχική αυτή κλίμακα
της Young και το κριτήριο των πέντε θετικών απαντήσεων προκειμένου κάποιος να χαρακτηρισθεί εθισμένος στο διαδίκτυο, προέκυψε μετά από μελέτη της
κλίμακας εθισμού στα τυχερά παιχνίδια και ύστερα από
συσχετισμό της με τη χρήση του διαδικτύου. Σε μια
περαιτέρω μελέτη των επιπτώσεων του νέου εργαλείου
στην σχολική πραγματικότητα η Young το 1996 [1]
διαπίστωσε ότι το 58% των μαθητών παρουσίασαν
αλλαγές στον τρόπο μελέτης, ελάττωση των βαθμολογικών επιδόσεων, ακόμη και δυσκολίες απόκτησης ικανοποιητικών βαθμών προκειμένου να προβιβαστούν
σε μεγαλύτερες τάξεις. Αυτό οφειλόταν στο εξής: Αρχικά το διαδίκτυο στην σχολική πραγματικότητα παρουσιάστηκε ως ένα εργαλείο το οποίο παρέχει στους
μαθητές πολλές νέες δυνατότητες ανακάλυψης νέων
γνώσεων, επικοινωνίας, εξάσκησης. Παρόλα αυτά το
86% των υπεύθυνων εκπαιδευτικών, των βιβλιοθηκάριων και των εκπαιδευτικών της πληροφορικής,
διαπίστωσαν ότι στην πραγματικότητα το διαδίκτυο δεν
αύξανε τις αποδόσεις των μαθητών που ήρθαν σε
πρώτη επαφή με αυτό [25].
Μεθοδολογία

Στην έρευνα συμμετείχαν 100 παιδιά (51 αγόρια/49
κορίτσια) ηλικίας από 13 έως 15 ετών
(Μ.Ο.14,3±0,647), τα οποία εντοπίστηκαν με τυχαία
δειγματοληψία σε σχολεία δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης του αστικού συγκροτήματος του Βόλου. Στα παιδιά
αυτά χορηγήθηκε το ερωτηματολόγιο μέτρησης του εθισμού στο διαδίκτυο της Young (1996) [1] προσαρμοσμένο στα Ελληνικά. Η συγκεκριμένη δοκιμασία περιλαμβάνει οκτώ ερωτήσεις με δύο πιθανές απαντήσεις
(ναι/όχι). Το ποσοστό του εθισμού του αξιολογούμενου
προκύπτει από το σύνολο των θετικών απαντήσεων.
Συγκεκριμένα, από τη διεθνή χρήση του εργαλείου
καθώς και η στάθμιση της Young (1996)1 προτείνει ότι
εθισμένος στο διαδίκτυο είναι ο εξεταζόμενος που θα
απαντήσει θετικά τουλάχιστον σε πέντε ερωτήσεις. Την
ίδια ακριβώς μεθοδολογία χρησιμοποιήσαμε και στο
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ερευνητικό πρωτόκολλο που διεξήχθη από το εργαστήριο Νευροψυχολογίας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.
Προκειμένου να εντοπιστεί ο αριθμός των μαθητών
που είναι εθισμένοι στο διαδίκτυο χρησιμοποιήσαμε
στατιστική ανάλυση συχνότητας για τον εντοπισμό του
μέσου όρου των απαντήσεων των εξεταζομένων.
Επίσης, χρησιμοποιήσαμε ανάλυση διακύμανσης με
μία ανεξάρτητη μεταβλητή προκειμένου να εντοπιστούν
οι διαφορές στον τρόπο που απαντούν τα άτομα ανάλογα με το εάν είναι εθισμένοι στο διαδίκτυο. Όλες οι
στατιστικές αναλύσεις πραγματοποιήθηκαν με το Στατιστικό Πακέτο για της Κοινωνικές Επιστήμες (SPSS
[19]). Τέλος, σε κάθε περίπτωση η μηδενική μας υπόθεση (Η0) είναι ότι στις ηλικίες που μελετήθηκαν δεν
υπάρχουν εθισμένοι στο διαδίκτυο και ότι εάν
υπάρχουν δεν παρουσιάζουν στατιστικά σημαντικές
διαφορές με τον υπόλοιπο ερευνητικό πληθυσμό.
Αποτελέσματα

Από τον έλεγχο των απαντήσεων στο ερωτηματολόγιο της Young (1996) [1] προκύπτει το συμπέρασμα ότι το 22% του συνόλου του δείγματος των νέων
που μελετήθηκαν με το παρόν ερευνητικό πρωτόκολλο
είναι εθισμένοι στο διαδίκτυο. Τα αποτελέσματα φαίνονται και στο γράφημα που ακολουθεί.

Γράφημα 1. Ποσοστό εθισμένων νέων στο διαδίκτυο
Στο σημείο αυτό κρίνεται απαραίτητο να αναφερθούν οι διαφορές στις απαντήσεις των παιδιών ανάλογα
με την ερευνητική ομάδα στην οποία ανήκουν. Για το
σκοπό αυτό πραγματοποιήθηκε στατιστική ανάλυση
διακύμανσης με ανεξάρτητη μεταβλητή το εάν τα παιδιά
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χαρακτηρίζονται ως εθισμένα στο διαδίκτυο ή ανήκουν
στην ομάδα ελέγχου. Συγκεκριμένα στην πρώτη
ερώτηση (νιώθετε απορροφημένος συνεχώς από το
internet) F(1,98) 99,70 p<0.001. Στη δεύτερη ερώτηση
(χρειάζεται να χρησιμοποιείτε internet με αυξητικούς
ρυθμούς χρόνο) F(1,98) 56,675 p<0.001. Στην τρίτη
ερώτηση F(1,98) 18,740 p<0.001. Στην τέταρτη
ερώτηση F(1,98) 17,091 p<0.001. Στην πέμπτη
ερώτηση (Παραμένετε συνδεδεμένοι στο internet περισσότερη ώρα από ό,τι αρχικά είχατε προγραμματίσει)
F(1,98) 6,931 p=0.01. Στην έκτη ερώτηση F(1,98)
20,950 p<0.001. Στην έβδομη ερώτηση F(1,98) 42,809
p<0.001. Τέλος στην όγδοη ερώτηση F(1,98) 22,036
p<0.001. Συνεπώς, γίνεται αντιληπτό ότι το 22% των
ερωτηθέντων που εντοπίστηκαν στην έρευνα μας ως
εθισμένοι στο διαδίκτυο παρουσιάζουν υψηλές στατιστικά σημαντικές διαφορές στις απαντήσεις τους στο
ερωτηματολόγιο εθισμού της Young (1996) [1], σε
σχέση με τους συμμαθητές τους που εντάχθηκαν στην
ομάδα ελέγχου. Στο γράφημα που ακολουθεί παρουσιάζονται οι απαντήσεις των συμμετεχόντων στην έρευνα ανάλογα με την ομάδα που εντάσσονται.

.

Γράφημα 2. Μέσος όρος απαντήσεων συμμετεχόντων
εθισμένων στο διαδίκτυο (αριστερή στήλη) και ομάδας
ελέγχου (δεξιά στήλη)

Προκειμένου να διερευνήσουμε την υπόθεση εάν οι
απαντήσεις των συμμετεχόντων στο ερωτηματολόγιο
διαφοροποιούνται ανάλογα με το φύλο πραγματοποιήθηκε μονοπαραγοντική στατιστική ανάλυση διακύμανσης. Από τα αποτελέσματα που προέκυψαν δεν
εντοπίστηκαν στατιστικά σημαντικές διαφορές στις
απαντήσεις των συμμετεχόντων μια και p>0.05. Ωστό-
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σο, στην ερώτηση πέντε οι συμμετέχοντες F(1,98)
9,370 p<0.01. Συγκεκριμένα, τα κορίτσια απάντησαν
στατιστικά σημαντικά θετικά σε σχέση με τα αγόρια.
Επιπλέον, πραγματοποιήθηκε μονοπαραγοντική
στατιστική ανάλυση διακύμανσης προκειμένου να εντοπιστεί εάν τα παιδιά απαντούν διαφορετικά στο ερωτηματολόγιο ανάλογα με την ηλικία τους. Εντοπίστηκε,
λοιπόν, ότι τα παιδιά απαντούν με τον ίδιο τρόπο σε
όλες τις απαντήσεις του ερωτηματολογίου, εκτός από
την ερώτηση 7 (έχετε πει ποτέ ψέματα σε ένα μέλος της
οικογένειάς σας προκειμένου να αποκρύψετε την έκταση του προβλήματος) όπου F(1,98) 3,40 p<0.05. Παρουσιάζεται ότι οι συμμετέχοντες ηλικίας 14 ετών απάντησαν τις περισσότερες φορές θετικά στη συγκεκριμένη
ερώτηση σε σχέση με αυτούς που εντάσσονταν σε
άλλες ηλικιακές ομάδες.
Η στατιστική μας ανάλυση δεν θα ήταν ολοκληρωμένη εάν δεν καταγράφονταν και οι συχνότητες εμφάνισης του εθισμού, όπως αυτές αποτυπώνονται στο
ερωτηματολόγιο, ανάλογα με το φύλο των συμμετεχόντων. Από τη συγκεκριμένη ανάλυση, εντοπίστηκε ότι το
δείγμα των εθισμένων στο διαδίκτυο, όπως κρίνεται
από την αξιολόγηση του ερωτηματολογίο, (Ν=22),
συμμετέχουν σε ποσοστό 45,5% αγόρια και 54,5%
κορίτσια.
Αξίζει να αναφερθεί το γεγονός ότι αναφορικά με
την ηλικιακή αντιπροσώπευση της ερευνητικής ομάδας
στην ομάδα των εθισμένων στο διαδίκτυο τα παιδιά
που απάντησαν θετικά σε τουλάχιστον πέντε ερωτήσεις
ήταν σε ποσοστό 54,5% στην ηλικία των δεκατεσσάρων ετών. Οι αναλογίες των συμμετεχόντων ανάλογα με
την ηλικία παρουσιάζονται αναλυτικά στο γράφημα που
ακολουθεί.

Γράφημα 3. Ηλιακές αναλογίες συμμετεχόντων που
εντάχθηκαν στην ομάδα των εθισμένων στο διαδίκτυο
παιδιών
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Τέλος, προκειμένου να ελέγξουμε την αξιοπιστία του
ερωτηματολογίου που χρησιμοποιήθηκε, μια και η
μετάφρασή του έγινε από την ερευνητική ομάδα χρησιμοποιήθηκε ο δείκτης αξιοπιστίας Cronbach’s α. Με
βάση τη συγκεκριμένη ανάλυση οι απαντήσεις των εξεταζομένων στην Ελληνική έκδοση του ερωτηματολογίου εθισμού της Young [1] ήταν 0.751, βαθμός αξιοπιστίας που κρίνεται αρκετά ικανοποιητικός από την
ερευνητική ομάδα.
Συζήτηση

Κριτήριο αντίληψης του μεγέθους του προβλήματος, αποτελεί η ποσοτική καταγραφή μέσα από σταθμισμένες επιστημονικές κλίμακες, διαχωρισμού δηλαδή
του εθισμένου στο διαδίκτυο πληθυσμού από αυτόν
της ομάδας ελέγχου. Σε ένα τυχαίο δείγμα 100 μαθητών του αστικού συγκροτήματος του Βόλου, εντοπίσαμε εξάρτηση στη χρήση του διαδικτύου σε ποσοστό
22%. Το υψηλό αυτό ποσοστό είναι χαρακτηριστικό του
μεγάλου κοινωνικού προβλήματος που ήδη έχει
ανακύψει [32,39,40]. Στη σύγχρονη Ελληνική κοινωνία
παρατηρούνται ποσοστά που την κατατάσουν σε μια
από τις πιο εθισμένες χώρες του πλανήτη. Χαρακτηριστικά αναφέρουμε ότι σε έρευνα που δημοσιεύθηκε το
2012 στο Χόνγκ Κονγκ το 26,4% ,3328 μαθητών
ηλικίας 12.59±0.74 χρονών, παρουσίασαν εθισμό στο
διαδίκτυο [26]. Μελετώντας τη διεθνή βιβλιογραφία
σχετικά με το πρόβλημα του εθισμού στο διαδίκτυο διαπιστώνουμε μια συνεχώς αυξητική τάση του φαινομένου [27,28,29]. Ο εθισμός στις νέες τεχνολογίες, σύμφωνα με έρευνα της Ελληνικής Εταιρίας Μελέτης της
Διαταραχής Εθισμού στο Διαδίκτυο το 2008 είχε διαμορφωθεί από 11% εώς 16%, ενώ συγκεκριμένα στην
πόλη του Βόλου παρουσιάστηκε το υψηλότερο ποσοστό [30]. Αντίστοιχη έρευνα το 2009 στη Χίο [31] προσδιόρισε το ποσοστό εθισμού στο διαδίκτυο στο 15%.Σε
πρόσφατη έρευνα το 2012 στην Κω [32] διαπιστώθηκε εθισμός σε ποσοστό 16,1% στον μαθητικό πληθυσμό. Το αντίστοιχο ποσοστό το 2008 ήταν 11,3%, άρα
και εδώ έχουμε ραγδαία αύξηση των ποσοστών εθισμού στο διαδίκτυο. Τα ποσοστά της έρευνας που διεξήχθη στην πόλη του Βόλου, είναι υψηλότερα. Μια
πλειάδα αλληλένδετων παραγόντων φαίνεται να
ευθύνονται για αυτό. Ο Βόλος είναι μεγαλύτερη πόλη,
με εντονότερο το πρόβλημα της αποξένωσης των
μαθητών και περισσότερες δυνατότητες πρόσβασης
στο διαδίκτυο. Επιπροσθέτως το σύγχρονο περιβάλλον
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της οικονομικής κρίσης, γενικότερα στο Ελλαδικό
χώρο, υποθέτουμε ότι λειτουργεί ως καταλύτης στην
αύξηση των ποσοστών εθισμού στο διαδίκτυο, καθώς
το διαδίκτυο αποτελεί μέσο διαφυγής από τα προβλήματα της καθημερινότητας με σχεδόν μηδενικό κόστος.
Η σχέση του εθισμού στο διαδίκτυο και της οικονομικής
κρίσης αποτελεί πεδίο περαιτέρω επιστημονικής μελέτης.
Η έρευνά μας κατέδειξε ότι το φύλο του μαθητή δεν
αποτελεί κριτήριο το οποίο αυξάνει ή ελαττώνει
αντίστοιχα την πιθανότητα εθισμού στο διαδίκτυο,
παρά το γεγονός ότι παρουσιάστηκε εντονότερο το
πρόβλημα στα κορίτσια. Χαρακτηριστικά αναφέρουμε
ότι τα στατιστικά δεδομένα της έρευνάς μας, εντόπισαν
εθισμό στο διαδίκτυο σε ποσοστό 45,5% στα αγόρια
και 54,5% στα κορίτσια. Σε παλαιότερη έρευνα στην
Κίνα [33] (2004) είχε διαπιστωθεί εθισμός 56% στα
αγόρια και 44% στα κορίτσια. Αντίστοιχη έρευνα (2006),
στην Κίνα εντόπισε εθισμό σε αγόρια 51,3% και στα
κορίτσια 48,7%. Παρατηρούμε αύξηση του ποσοστού
εθισμού των κοριτσιών και εξισορρόπηση μεταξύ των
φύλων. Το ποσοστό εθισμού επί των χρηστών του διαδικτύου, σε έρευνα στο Ελλαδικό χώρο (2009) [31],
ήταν παρόμοιο με αυτό που προέκυψε στο ερευνητικό
μας πρωτόκολλο. Συγκεκριμένα, ο εθισμός στο
διαδίκτυο είχε ίση κατανομή και στα δύο φύλλα (50%).
Παράλληλα, διαπιστώνεται ότι οι διαδικτυακές εφαρμογές που χρησιμοποιούνται κυρίως από τα κορίτσια
είναι εφαρμογές επικοινωνίας (ιστοσελίδες κοινωνικής
δικτύωσης, ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, κ.α.), ενώ τα
αγόρια δείχνουν περισσότερο ευάλωτα στα διαδικτυακά παιχνίδια [35]. Το γεγονός αυτό σε συνδυασμό με

την ραγδαία ανάπτυξη των τελευταίων χρόνων της κοινωνικής δικτύωσης αύξησε δραματικά τα ποσοστά των
εθισμένων κοριτσιών στο διαδίκτυο σε αντίθεση με
αυτά των αγοριών.
Στην έρευνα διαπιστώθηκε ότι σε δείγμα εύρους ηλικιών από 13 έως 15 χρονών οι μαθητές που απάντησαν θετικά σε περισσότερες από 5 ερωτήσεις από το
σύνολο των 8 βρίσκονται στην ηλικία των 14 ετών. Χαρακτηριστικά το ποσοστό των εθισμένων ηλικίας 14
ετών είναι 54,5 %, οπότε και οι ηλικίες 13 και 15 έχουν
μαζί ποσοστό 45,5%.
Τέλος στο ερευνητικό πρωτόκολλο που εκπονήθηκε
υπάρχουν ορισμένοι περιορισμοί. Συγκεκριμένα το
δείγμα των 100 παιδιών είναι μικρό προκειμένου να
εξάγουμε ασφαλή συμπεράσματα που αντιπροσωπεύουν το συνολικό μαθητικό πληθυσμό του αστικού
κέντρου του Βόλου. Η έρευνα θα πρέπει να πραγματοποιηθεί σε μεγαλύτερο δείγμα, αλλά και με καλύτερη
κατανομή στο σύνολο των σχολείων του νομού Μαγνησίας.
Ωστόσο, το μικρό δείγμα, χρησιμοποιήθηκε ως
πιλότος για τη στάθμιση της προσαρμογής της δοκιμασίας στην Ελληνική γλώσσα. Το μεγάλο ποσοστό
εθισμένων εφήβων στο διαδίκτυο, καθώς και οι στατιστικές εφαρμογές που χρησιμοποιήθηκαν καταδεικνύει
την εγκυρότητα και την αξιοπιστία των αποτελεσμάτων
μας. Τα αποτελέσματα που προκύπτουν από το συγκεκριμένο ερευνητικό πρωτόκολλο πρόκειται να χρησιμοποιηθούν και στην έρευνα με μεγαλύτερο τόσο αριθμητικά, όσο και ηλικιακά πρωτόκολλο, που αυτή τη στιγμή διεξάγεται από το Εργαστήριο Νευροψυχολογίας
του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.
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