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Περίληψη: Η κοινωνικοποίηση φαίνεται να είναι από τους σημαντικότερους παράγοντες πίσω

από  την  ελκυστική  δύναμη  που  ασκεί  ο  διαδικτυακός  κόσμος.  Η  ανεπαρκής  εξω-ψηφιακή

κοινωνικοποίηση  σχετίζεται  ερευνητικά  με  την  δυσλειτουργική  για  το  άτομο  διαδικτυακή

ενασχόληση. Η έννοια της Ευαισθησίας στην Απόρριψη (ΕΑ) παρέχει ένα πλαίσιο ερμηνείας και

κατανόησης  της  εμφάνισης  των  δυσπροσαρμοστικών συμπεριφορών κατά  τη  διαπροσωπική

διάδραση και των ψυχοσυναισθηματικών καταστάσεων που επάγει η ανεπαρκής διαπροσωπική

διάδραση, όπως  το  συναίσθημα  της  μοναξιάς.  Η  συγκεκριμένη  έρευνα  εξέτασε  το

διαμεσολαβητικό ρόλο της μοναξιάς, στη σχέση της ΕΑ με τη Δυσλειτουργικά Παρατεταμένη

Χρήση (ΔΠΧ) του Διαδικτύου. Επιπλέον, καθώς το είδος και το ποσοστό της ενασχόλησης είναι

εξαρτώμενο  ενός  πλέγματος  παραγόντων,  εξατάστηκαν παράλληλα  με  τους  ατομικούς

παράγοντες  της  ΕΑ,  Μοναξιάς  και αντίληψης Αυτό-Αποτελεσματικότητας  κοινωνικής

διάδρασης και η επίδραση της διαδικτυακής εφαρμογής/υπηρεσίας, καθώς και του φύλου, για το

επίπεδο ΔΠΧ του Διαδικτύου. Στην έρευνα συμμετείχαν 239 προπτυχιακοί φοιτητές, ηλικίας 18

έως 25.  Εκ των αποτελεσμάτων, η ΕΑ προέκυψε  ικανός προβλεπτικός παράγοντας της ΔΠΧ,

εισάγοντας σε ερευνητικό επίπεδο μία νέα έννοια για την εξήγηση του συμπεριφορικού αυτού

φαινομένου.  Αντίστοιχα,  η  ανάλυση  διαμεσολάβησης  μέσω  του  προγράμματος  PROCESS,

υπέδειξε πως η Μοναξιά διαμεσολαβεί μερικώς στη σχέση της ΕΑ με τη ΔΠΧ. Επιπλέον, από

την ανάλυση παλινδρόμησης το γυναικείο  φύλο ανέκυψε ως παράγοντας επιρρέπειας για την

εμφάνιση ΔΠΧ, ενώ η αντίληψη Αυτό-Αποτελεσματικότητας κοινωνικής διάδρασης προέκυψε

πως δεν είναι σε θέση να προβλέψει την ΔΠΧ του Διαδικτύου παρότι συσχετίζεται με αυτή.

Αντίστοιχα, η συσχέτιση κάποιων εφαρμογών/υπηρεσιών με το επίπεδο ΔΠΧ, επιβεβαιώνει την

διαφορετική τους επίδραση στην πιθανότητα ΔΠΧ. Η παρούσα έρευνα  θέτει μία καλή βάση

ανάδειξης των μεθοδολογικών ζητημάτων που δύναται να προκύψουν σε έρευνες σχετικά με την

χρήση  του  Διαδικτύου,  αλλά  και  εισάγει  την  ΕΑ  ως  παράγοντα  επιρρέπειας  για  τη

δυσλειτουργική  διαδικτυακή  ενασχόληση,  υποδεικνύοντας  μία  νέα  κατεύθυνση  τόσο για  την

έρευνα όσο και για τη θεραπευτική προσέγγιση και πρόληψη. 

Λέξεις-κλειδιά: Ευαισθησία στην Απόρριψη, Μοναξιά, Αντίληψη Αυτό-Αποτελεσματικότητας 

κοινωνικής διάδρασης, Δυσλειτουργικά Παρατεταμένη Χρήση του Διαδικτύου.
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Η διαδικτυακή τεχνολογία είναι ένα εργαλείο, το οποίο ως αντικείμενο, δεν επιδέχεται 

ηθικούς χαρακτηρισμούς. Πάραυτα, όπως κάθε εργαλείο, δεδομένης της χρήσης του, δύναται 

να επάγει καταστάσεις ανεξαρτήτως αντίκτυπου. Βέβαια, οι κύριες προεκτάσεις του 

εργαλείου αυτού, τόσο σε επίπεδο πολίτη, όσο και στο ευρύτερο κοινωνικό-οικονομικό 

επίπεδο, συνεισφέρουν στον χαρακτηρισμό του μέσου ως κάτι θετικό. Όχι τυχαία, εφόσον η 

διαδικτυακή τεχνολογία, ειδικότερα των αρχών του 21ου αιώνα και έπειτα, είναι 

συνυφασμένη με την οικονομική ανάπτυξη και τις κοινωνικές αλλαγές. Πώς θα μπορούσε 

άλλωστε να μην είναι. Η διαδικτυακή τεχνολογία, ως ένα μέσο ποικίλων χρησιμοτήτων, 

συνάδει με τις ανάγκες του σύγχρονου τρόπου ζωής, διευκολύνοντας την αμεσότητα και την 

ταχύτητα, και συνεισφέρει στην παγκοσμιοποιημένη κοινότητα παρέχοντας εγγύτητα. 

Η νέα αυτή τεχνολογία έχει καταστεί τόσο πολυεπίπεδα χρηστική, που η 

καθημερινότητα από την οποία απουσιάζει, είναι δύσκολο να αναπαρασταθεί ακόμα και 

νοερά. Όχι αδικαιολόγητα, καθώς η πολυσχιδής αυτή τεχνολογία, ως εργαλείο καθημερινής 

χρησιμότητας, αναπόφευκτα τροποποιεί και μετασχηματίζει τη φύση της ανθρώπινης 

εμπειριάς. Το μέγεθος και η ένταση της αναδιάρθρωσης της ανθρώπινης εμπειρίας υπό το 

πρίσμα της διαδικτυακής τεχνολογίας, είναι ένα ζήτημα υπό μελέτη και παρατήρηση καθώς 

ελλοχεύει αρνητικές συνέπειες. Η έκταση των αρνητικών επιπτώσεων της διαδικτυακής 

τεχνολογίας δεν είναι ακόμα καταφανής, αλλά η πιθανότητα η διαδικτυακή χρήση να προάγει 

επιπτώσεις σε πτυχές ή στο σύνολο της ατομικής υπόστασης, υφίσταται. Καθώς 

δισεκατομμύρια χρήστες έχουν εντάξει τη διασύνδεση στην καθημερινότητά τους, δεδομένου 

ότι ο αριθμός αυτός αυξάνεται με ταχύτατους ρυθμούς και η διαδικτυακή τεχνολογία ολοένα 

εξελίσσεται, διευκολύνοντας τη διασύνδεση και αυξάνοντας την ποικιλία των υπηρεσιών και 

σε προέκταση την αναγκαιότητα του εργαλείου αυτού για τον/την κοινωνό του σύγχρονου 

τρόπου ζωής, η ανίχνευση των ενδεχόμενων συνεπειών της διαδικτυακής “εισβολής” στην 

εξω-ψηφιακή υπόσταση του ατόμου, καθίσταται επιτακτική. Απώτερος σκοπός, η γνώση να 

λειτουργήσει προστατευτικά, ώστε να διατηρήσει το μέσο, μόνο τις θετικές προεκτάσεις του 

για το άτομο. 

Η παρούσα εργασία κινείται προς αυτήν την κατεύθυνση. Συγκεκριμένα, επιχειρεί την 

ανίχνευση των πιθανών αιτιών πίσω από την προβληματική ενασχόληση με το Διαδίκτυο και 

τον Παγκόσμιο Ιστό, που μπορεί να καταστεί επιβλαβής για διάφορες πτυχές της εξω-

ψηφιακής υπόστασης του/της εκάστοτε χρήστη. Υπό την προσπάθεια καλύτερης διερεύνησης 
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των παραγόντων που καθιστούν κάποιον επιρρεπή στην πιθανότητα ανάπτυξης 

δυσπροσαρμοστικής διαδικτυακής συμπεριφοράς, επιβάλλεται πρωτίστως η γνωριμία με το 

μέσο και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του.  Υπόψη αυτού, η παρούσα έρευνα στο πρώτο 

μέρος εισαγάγει το Διαδίκτυο και τον Παγκόσμιο Ιστό. Ακολούθως, προσσεγγίζεται το 

φαινόμενο της προβληματικής διαδικτυακής ενασχόλησης υπό την απόπειρα μίας όσο το 

δυνατόν ευρύτερης κάλυψης των αναδυόμενων ζητημάτων σχετικά με την νοηματοδότηση 

του φαινομένου (ορισμός, διαγνωστικά κριτήρια, μεθοδολογικά εργαλεία). Στο δεύτερο 

μέρος, επιθεωρούνται τα χαρακτηριστικά εκείνα που ερευνητικά έχουν προκύψει να 

σχετίζονται με τον/την δυσλειτουργικά διαδικτυωμένο/η χρήστη και σε αλληλεπίδραση με τα 

διαδικτυακά χαρακτηριστικά, μπορούν να ενισχύσουν την τάση για προβληματική 

διαδικτυακή ενασχόληση. Στη συνέχεια παρουσιάζονται τα πορίσματα από τον ερευνητικό 

έλεγχο των υποθέσεων στις οποίες οδήγησε η ερευνητική ανασκόπηση του φαινομένου της 

δυσπροσαρμοστικής για το άτομο διαδικτυακής ενασχόλησης και τέλος, εξετάζεται η 

χρησιμότητα των ευρυμάτων αυτών για την έρευνα καθώς και τον συμβουλευτικό κλάδο.   
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1. ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΙΣΤΟΣ & ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

1.1. Ιστορική Αναδρομή

Έχουν περάσει μόλις 26 χρόνια  (δηλαδή το 1989), από τότε που ο Tim Berners-Lee, 

υπάλληλος του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Πυρηνικών Ερευνών (CERN), πρότεινε για πρώτη 

φορά την ιδέα που οδήγησε τελικά στη διαμόρφωση του Παγκόσμιου Ιστού (World Wide 

Web) (McCracken, 2014). Το 1991 υλοποιήθηκε η πρώτη ιστοσελίδα, και το 1993, μόλις 22 

χρόνια πριν, ο CERN, κατέστησε την τεχνολογία του Παγκόσμιου Ιστού διαθέσιμη για 

δημόσια χρήση (O'Luanaigh, 2014.). Η απουσία επιβολής πνευματικών δικαιωμάτων στο 

λογισμικό του Παγκόσμιου Ιστού, εγκαινίασε ουσιαστικά μία νέα τεχνολογική εποχή, καθώς 

η δωρεάν και ελεύθερη χρήση του λογισμικού από όλους, συνείσφερε στην ραγδαία εξέλιξη 

και ανάπτυξή του (Berners-Lee, 2014).

Κατ'ουσίαν η κατασκευή του Παγκόσμιου Ιστού, της υπηρεσίας που προσέφερε στον 

διαδικτυακό κόσμο την σημερινή του υπόσταση, διευκόλυνε την πρόσβαση στο Διαδίκτυο1 

και επέτρεψε την αύξηση των χρηστών με ταχύτατους ρυθμούς. Ενδεικτικός της αύξησης 

αυτής, είναι ο πληθυσμός των χρηστών του διαδικτύου, ο οποίος από τα 400 εκατομμύρια 

δηλωμένους χρήστες το 2000, ανέρχεται στα 3,2 δισεκατομμύρια για το 2015 (International 

Telecommunication Union [ITU], 2015). Στην προ Παγκόσμιου Ιστού εποχή, ένας 

υπολογιστής συνδέονταν μέσω του διαδικτύου (internet) σε έναν συγκεκριμένο υπολογιστή, 

δίκτυο υπολογιστών ή σε μία βάση δεδομένων, το Διαδίκτυο. Αντιθέτως, πλέον οι χρήστες 

μπορούν να περιηγηθούν μεταξύ χιλιάδων πληροφοριών που διασυνδέονται μεταξύ τους, με 

δυνατότητα πρόσβασης σε αυτές, ανεξαρτήτως του είδους της πληροφορίας, του λογισμικού, 

της συσκευής ή της γλώσσας του διαδικτυωμένου (Berners-Lee, 2014).

Χάρις στην ιδέα του Berners-Lee, εφαρμογές και διαδικτυακές υπηρεσίες όπως ο 

Firefox, η Google, η Wikipedia, το Υoutube, το Facebook κ.α., έγιναν εφικτές και εισήγαγαν 

μία εποχή όπου οι διαδικτυακοί χρήστες, δεν περιορίζονται στην ανταλλαγή μηνυμάτων 

μεταξύ τους ή στην εύρεση πληροφοριών από συγκεκριμένη βάση, αλλά δύνανται, μέσω του 

Παγκόσμιου Ιστού, να συνδεθούν, να περιηγηθούν και να γνωρίσουν, χωρίς γεωγραφικά όρια 

και να είναι ταυτόχρονα αποδέκτες και πομποί πληροφοριών, ιδεών, απόψεων και 

δημιουργημάτων, ανεξαρτήτως μορφής και έκτασης (κείμενο, εικόνα, ήχος, βίντεο).

1 Το διαδίκτυο με το πρώτο γράμμα πεζό, αναφέρεται στο δίκτυο με το οποίο μέσω τηλεφωνικής γραμμής 
συνδέεται ένας αριθμός υπολογιστών. Εν αντιθέσει, το Διαδίκτυο με κεφαλαίο, έχει επικρατήσει να 
αναφέρεται στο παγκόσμιο δίκτυο δικτύων συνδεδεμένων υπολογιστών.
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Αυτή τη στιγμή, υπάρχουν τουλάχιστον 4.3 δισεκατομμύρια συσκευές που έχουν 

δυνατότητα πρόσβασης στο διαδίκτυο (συσκευές που ανήκουν σε καταγεγραμμένους χρήστες

που τους έχει αποδοθεί IP, διαδικτυακό πρωτόκολλο διεύθυνσης το λεγόμενο Internet 

Protocol) και αυτός ο αριθμός αυξάνεται διαρκώς (Mitchell, 2015). Επιπρόσθετα, η Διεθνής 

Τηλεπικοινωνιακή Ένωση (International Telecommunication Union) υπολογίζει πως το 2015, 

στις αναπτυγμένες χώρες, το 89 τοις εκατό των νοικοκυριών έχουν διαδικτυακή σύνδεση, ενώ

για τις αναπτυσσόμενες το ποσοστό αυτό ανέρχεται στο 34 τοις εκατό (ITU, 2015). Ποσοστό 

καθόλου ευκαταφρόνητο αν ληφθεί υπόψη πως οι αναπτυσσόμενες χώρες καταλαμβάνουν 

μεγαλύτερο ποσοστό του παγκόσμιου πληθυσμού από ό,τι οι αναπτυγμένες (βλ. ITU, 2015).

Αντιστοίχως, η αμεσότητα και ευκολία της διαδικτυακής διασυνδεσιμότητας έχει 

εισάγει μία νέα εποχή στην καθημερινότητα μεγάλου ποσοστού του παγκόσμιου πληθυσμού, 

ειδικότερα των ανεπτυγμένων χωρών. Η σύνδεση στο διαδίκτυο, στις αρχές του 21ου αιώνα 

περιοριζόταν στους κατόχους κάποιου ηλεκτρονικού υπολογιστή. Πλέον, διανύοντας τη 

δεύτερη δεκαετία του αιώνα, η χρήση των λεγόμενων “έξυπνων” κινητών (smart phones), η 

οποία έχει καταστήσει εφικτή την ανά πάσα στιγμή και ανεξαρτήτως πλαισίου πρόσβαση στο 

Διαδίκτυο και Παγκόσμιο Ιστό, ολοένα αυξάνεται (Kuss, Griffiths, Karila, & Billieux, 2014). 

Η Διεθνής Τηλεπικοινωνιακή Ένωση, υπολογίζει πως στις χώρες του δυτικού κόσμου, οι 78 

από τους 100 κατόχους κινητού τηλεφώνου, έχουν μέσω αυτού, ενεργή συνδρομή στο 

διαδίκτυο (ITU, 2015). Ειδικά οι νεαροί/ες ενήλικες, οι οποίοι φαίνεται να είναι η 

πληθυσμιακή ομάδα που υιοθετεί ταχύτερα αυτού του είδους την τεχνολογία (Lepp, Barkley 

& Karpinski, 2014).

1.2. Διασυνδεσιμότητα

Η τεχνολογία και δη η διαδικτυακή τεχνολογία, ως ένα συνεχώς εξελίσιμο πεδίο, αλλά 

και ως ένα πεδίο που η διάδοσή του δεν εξαρτάται από τεχνολογικούς παράγοντες 

απoκλειστικά, είναι εύλογο πως δεν θα διαχέεται ομοιόμορφα μεταξύ των πληθυσμών όχι 

μόνο διακρατικά, όσο και εντός των συνόρων της ίδιας χώρας (Helsper, & Gerber, 2012). 

Παράγοντες οικονομικοί, πολιτισμικοί, κοινωνικοί, φύλου και ηλικίας φαίνεται να 

επηρεάζουν και να συνεισφέρουν στη διάδοση και χρήση του διαδικτύου (Helsper & Gelber, 

2012. Kuss et al., 2014. Andreou & Svoli, 2013).

Η δυνατότητα διασυνδεσιμότητας, καθώς και η ευκολία και αμεσότητα πρόσβασης, 

επηρεάζουν αναπόφευκτα το επίπεδο της χρήσης που υφίσταται το μέσο (Helsper & Gelber, 



9

2012. Kuss et al., 2014). Για παράδειγμα, φαίνεται πως η δυνατότητα  πρόσβασης μέσω των 

“έξυπνων” κινητών, έχει αυξήσει το ποσοστό διασυνδεσιμότητας ειδικά μεταξύ των νέων 

(Pfeiffer, Kleeb, Mbelwa, & Ahorlu, 2014), εις βάρος πολλές φορές άλλων διαστάσεων της 

καθημερινότητάς τους (Lee, Chang,  Lin & Cheng, 2014. Lepp et al., 2014).  Αντιστοίχως, η 

δυνατότητα του να είσαι διαδικτυωμένος, συνδέεται με μία σειρά από επιλογές όπως η 

αποστολή υλικού σε συγκεκριμένο παραλήπτη ή παραλήπτες, η μάθηση, η αγορά, η 

περιήγηση σε διαφορετικές ιστοσελίδες, η συμμετοχή σε παιχνίδια που προϋποθέτουν 

διασύνδεση, η δυνατότητα επικοινωνίας και κοινωνικοποίησης με φίλους από την 

καθημερινότητα, φίλους σε απόσταση, γνωστούς, συνεργάτες, μέλη της άμεσης και έμμεσης 

έξω-ψηφιακής κοινότητας ή μετέχοντες αποκλειστικώς της ψηφιακής κοινότητας, καθώς 

ακόμα και με τη δυνατότητα απόδρασης από την καθημερινότητα και τη μεταποίηση της 

ταυτότητας, μέσω της ιδιο-κατασκευής ενός εικονικού εαυτού (Avatar) και την διάδραση 

μέσω αυτού, σε έναν εικονικό κόσμο. Η ποικιλία αυτή των επιλογών, φαίνεται πως επηρεάζει 

το βαθμό και την ένταση της ενασχόλησης μεταξύ των χρηστών (π.χ. βλ. Casale και 

Fioravanti, 2011. Hormes, Kearns και Timko, 2014. Jin, 2014. Pontes, Szabo και Griffiths, 

2015).

Βέβαια, στο σημείο αυτό κρίνεται σκόπιμο να γίνει μία διευκρίνιση. Ο κατάλογος των 

δυνατοτήτων της διαδικτύωσης δεν περιορίζεται στις παραπάνω επιλογές, καθώς οι υπηρεσίες

που παρέχονται μέσω του Διαδικτύου και του Παγκόσμιου Ιστού, συνεχώς εξελίσσονται, 

καθιστώντας πολλές φορές το δημοφιλές σε ξεπερασμένο, σε μικρό χρονικό διάστημα2. Οι 

ταχύτατες εξελίξεις στο χώρο του Διαδικτύου και Παγκόσμιου Ιστού, ενδεχομένως να 

οδηγήσουν κάποιον στο συμπέρασμα πως η ερευνητική διαδικασία ανάγεται σε έρμαιο του 

χρόνου. Πάραυτα, τα ερευνητικά αποτελέσματα δεν μπορούν να θεωρηθούν εφήμερα ή μη 

γενικεύσιμα, καθώς οι επιστήμες που μελετούν την ανθρώπινη συμπεριφορά, εστιάζουν στην 

αξία που αποδίδει κάποιος στην διαδικτυακή του ενασχόληση, αλλά και στο είδος των 

απαιτήσεων και αναγκών που ικανοποιούνται από την ενασχόλησή του αυτή. Όπως 

αναφέρουν ο Douglas και συν. (2008), ο λόγος που το Διαδίκτυο και ο Παγκόσμιος Ιστός, 

ελκύει την προσοχή των ανθρωπιστικών επιστημών, είναι για τις “συναισθηματικές, 

ψυχολογικές και κοινωνικές προεκτάσεις” που μπορεί να έχει στην καθημερινότητα του 

ατόμου και στους τομείς που αυτή περιλαμβάνει (π.χ. εργασία, σπουδές, κοινωνικές σχέσεις, 

οικογένεια, φυσική κατάσταση κ.α.) (σελ. 3029).

Εν πάση περιπτώσει, τα στοιχεία από τα διαφορετικά εθνικά δεδομένα, φαίνεται να 

συνηγορούν υπέρ της δυνατότητας ομαδοποίησης και ταξινόμησης των διαφορετικών 

2 Για παράδειγμα, τo MySpace, που το 2008 ήταν το πρώτο σε επισκεψιμότητα μέσο κοινωνικής δικτύωσης, το
2011, έπεσε στην 138η θέση, εξαιτίας της εμφάνισης του μόλις πέντε χρονών Facebook (Hartung, 2011)
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χρήσεων ή επιλογών που παρέχονται διαδικτυακά, σε ευρύτερες κατηγορίες. Βέβαια, οι 

κατηγορίες αυτές και οι ανάγκες που εξυπηρετούν, διαφέρουν διακρατικά σε συχνότητα 

εμφάνισης (Helsper, & Gerber, 2012). Σύμφωνα με στοιχεία των Helsper και Gerber (2012), 

από επιβεβαιωτική ανάλυση δεδομένων από 12 χώρες, φαίνεται πως οι διαφορετικές χρήσεις 

και επιλογές που παρέχει η διαδικτύωση, μπορούν να ταξινομηθούν υπό τρεις βασικές 

κατηγορίες. Οι κατηγορίες αυτές αναπόφευκτα σχετίζονται και με την ικανοποίηση 

διαφορετικών αναγκών. Μέσω του Διαδικτύου και του Παγκόσμιου Ιστού, παρέχονται λοιπόν

οι επιλογές αυτές οι οποίες μπορούν να ταξινομηθούν υπό την κατηγορία της εργαλειακής 

χρήσης του Διαδικτύου, στην οποία περιλαμβάνονται δραστηριότητες σχετικές με την 

απόκτηση πληροφοριών, υπό την κατηγορία της χρήσης για διασκέδαση, στην οποία 

περιλαμβάνονται δραστηριότητες σχετικές με τον ελεύθερο χρόνο και τέλος, υπό την 

κατηγορία της κοινωνικής χρήσης, στην οποία περιλαμβάνονται δραστηριότητες σχετικές με 

την παντός είδους διαδικτυωμένη κοινωνικοποίηση. Η άνωθεν κατηγοριοποίηση, 

υποστηρίζεται και από λοιπές επιβεβαιωτικές έρευνες (Casale & Fioravanti, 2011. Hamburger

& Ben-Artzi, 2000).  Βέβαια, το ενδεχόμενο νέα είδη χρήσης, να συνδέονται με νέα είδη 

ικανοποίησης, υφίσταται. Για παράδειγμα οι Stavropoulos, Alexandraki και Motti-Stefanidi, 

(2013-α) βρήκαν πως η ψευδαίσθηση της παρουσίας στο ψηφιακό περιβάλλον (telepresence3) 

που προάγουν κάποια διαδικτυακά παιχνίδια εξαιτίας των ιδιαίτερων γραφικών τους, μπορεί 

να ενισχύσει την προσήλωση (flow4) του ατόμου στη δραστηριότητα αυτή, η οποία 

προσήλωση ενδέχεται να λειτουργήσει ενισχυτικά από μόνη της και σε προέκταση να αυξήσει

υπέρμετρα την ενασχόληση του ατόμου με τα παιχνίδια αυτά.

Ευλόγως, όπως προκύπτει και από τα παραπάνω στοιχεία, συνάγεται πως η επιλογή από

την ποικιλία των υπηρεσιών που παρέχει ο Παγκόσμιος Ιστός και γενικά το Διαδίκτυο, 

προωθείται από διαφορετικά κίνητρα, εφόσον η ικανοποίηση διαφορετικών αναγκών θα 

κατευθύνει με διαφορετικό τρόπο τον/την χρήστη. Για παράδειγμα, κάποιος/α μπορεί να 

επιλέξει να ικανοποιήσει την ανάγκη του ανήκειν (Baumeister, & Leary, 1995) είτε μέσω των 

Μέσων Κοινωνικής Δικτύωσης5 (Kuss & Griffiths, 2011) είτε μέσω της κοινωνικοποίησης 

εντός εφαρμογών, που επιτρέπουν την διάδραση σε περιβάλλοντα εικονικών κόσμων (π.χ.  

3 Με τον όρο “Telepresence περιγράφεται μια ψυχολογική κατάσταση στην οποία η εικονική φύση της 
εμπειρίας της χρήσης του Διαδικτύου δεν γίνεται αντιληπτή” , Stavropoulos, Alexandraki και Motti-Stefanidi,
(2013-α), σελ. 1941

4 Ο όρος “flow” αναφέρεται στην κατάσταση που προάγει τόσο βαθιά συγκέντρωση η οποία οδηγεί στην 
απώλεια της συνειδητότητας και της αίσθησης του χρόνου. Σύμφωνα με τον Csikszentmihalyi, που εισήγαγε 
τον όρο, η “προσήλωση” αναφέρεται σε μια “δραστηριότητα που δεν γίνεται με την προσδοκία κάποιου 
μελλοντικού οφέλους, αλλά απλώς και μόνο επειδή η  ίδια δραστηριότητα λειτουργεί ως ανταμοιβή”. Στο 
Stavropoulos, Alexandraki και Motti-Stefanidi, (2013-α), σελ. 1942.  

5 Τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης αναφέρονται στις ψηφιακές αυτές πλατφόρμες μέσω των οποίων το άτομο 
έχοντας δημιουργήσει ένα προφίλ, μπορεί να διαδρά με άτομα που γνώρισε στην εξω-ψηφιακή κοινότητα 
καθώς και άτομα που γνώρισε εντός αυτής π.χ. Twitter, Facebook κ.α.. (Kuss & Griffiths, 2011)
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Hassouneh και Brengman, 2014. Hooi και Cho, 2014). Εξαιτίας αυτού, πολλοί ερευνητές 

υποστηρίζουν πως το κίνητρο της χρήσης του διαδικτύου, διαδραματίζει καίριο ρόλο στο 

είδος της σχέσης που θα αναπτύξει το άτομο με το μέσο (βλ. σχετικά Dong και Potenza, 2014.

Kuss και συν., 2014). Το ενδεχόμενο, μέσα από τη σταδιακή διαδικτυακή διάδραση, κάποιος 

να καταλήξει να ικανοποιεί μία συγκεκριμένη ανάγκη πλειοψηφικά ή και αποκλειστικά εντός 

του ψηφιακού κόσμου υφίσταται (Caplan, 2003, 2005, 2007. Cash, Rae, Steel & Winkler, 

2012. Kuss & Griffiths, 2011.) και έχει συνήθως αρνητικές επιπτώσεις για την έξω-ψηφιακή 

υπόσταση του ατόμου (Chang & Man Law, 2008. İskender & Akin, 2010. Lepp et al., 2014. 

Staksrud, Ólafsson & Livingstone, 2013. Stavropoulos, Alexandraki & Motti-Stefanidi, 2013-

β. Suhail & Bargees, 2006. κ.α.), θέμα το οποίο θα αναπτυχθεί διεξοδικότερα στη συνέχεια.

Παρότι, η δυνατότητα διασύνδεσης με το Διαδίκτυο και τον Παγκόσμιο Ιστό, αποτελεί 

ένα εργαλείο την χρησιμότητα του οποίου δεν αμφισβητεί κανείς, φαίνεται πως η διαθέσιμη 

διασυνδεσιμότητα (Kuss et al., 2014.) η ποικιλία των υπηρεσιών που παρέχονται διαδικτυακά 

(Pontes, Szabo et al., 2015) καθώς και οι ατομικές ανάγκες που ικανοποιούνται μέσω αυτών 

(π.χ. Dong και Potenza, 2014. Hamburger και Ben-Artzi, 2000. Hassouneh και Brengman, 

2014. κ.α.) συμμετέχουν σε συνεργασία και με άλλους παράγοντες (Cash et al., 2012) στο 

είδος και το ποσοστό της χρήσης στην οποία θα προβεί κάποιος, με ενδεχόμενο την εμφάνιση 

ενός φαινομένου με αρνητική χροιά. Το φαινόμενο αυτό, στο οποίο είναι αφιερωμένη η 

επόμενη ενότητα, σχετίζεται με το είδος και το ποσοστό της χρήσης του ψηφιακού κόσμου, 

αλλά υπό τη σκοπιά της δυσλειτουργικά παρατεταμένης διαδικτυακής ενασχόλησης και των 

επιπτώσεων της ενασχόλησης αυτής, για την έξω-ψηφιακή υπόσταση του ατόμου.

1.3. Δυσλειτουργική διασυνδεσιμότητα

Από τη στιγμή που το Διαδίκτυο και ο Παγκόσμιος Ιστός κατέστησαν ευκόλως 

προσβάσιμα και συνδέθηκαν με την καθημερινότητα των χρηστών, έκαναν την εμφάνισή τους

κάποιες συμπεριφορικές εκφάνσεις, σχετικές με την παρατεταμένη χρήση αυτών. Ήδη από τα

τέλη της δεκαετίας του 1990, εμφανίστηκαν τα πρώτα ερευνητικά δεδομένα που 

προανήγγειλαν την παρουσία ενός φαινομένου, ο ορισμός του οποίου δεν έχει παγιωθεί 

ακόμα (Pontes, Kuss & Griffiths, 2015). Ερευνητές όπως η Young, ήταν από τους πρώτους 

που εισήγαγαν στoν επιστημονικό χώρο ερευνητικά δεδομένα σχετικά με την ύπαρξη αυτού 

που ονόμασε Διαταραχή Εθισμού στο Διαδίκτυο (Internet addiction disorder) (Cash et al., 

2012. Douglas et al., 2008. Kuss et al., 2014. Yellowlees & Marks, 2007). Έκτοτε, τα 

ερευνητικά δεδομένα που συνηγορούν υπέρ της ύπαρξης μίας συμπεριφοράς που δύναται να 
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ταξινομηθεί ως συμπεριφορική εξάρτηση, συσσωρεύονται (Cash et al., 2012. Douglas et al., 

2008. Kuss et al., 2014).

Για την ταξινόμηση της διαδικτυακής συμπεριφοράς ως εξάρτηση, απαιτείται η 

εμφάνιση κάποιων συμπεριφορικών χαρακτηριστικών συνεχόμενα, για ορισμένο χρονικό 

διάστημα (Kuss et al., 2014). Σύμφωνα με τους Chang και Man Law (2008), παρά τις 

διαφορετικές προσεγγίσεις επί του θέματος, μπορούν να ανακύψουν κάποια κοινά 

συμπεριφορικά χαρακτηριστικά. Ενδεικτικά, μεταξύ των άλλων, τα χαρακτηριστικά αυτά 

μπορεί να σχετίζονται με τη σφοδρή και ανεξέλεγκτη επιθυμία για την ενασχόληση με 

διαδικτυακές εφαρμογές και υπηρεσίες, την αδυναμία ελέγχου του χρόνου διαδικτυακής 

ενασχόλησης ή των σκέψεων σχετικά με αυτήν, την χρήση του Διαδικτύου ως υποκατάστατο 

για την λήψη συναισθηματικής στήριξης, τις συναισθηματικές μεταβολές που βιώνει το άτομο 

κατά την επαφή ή απομάκρυνσή του από αυτό, την αίσθηση στέρησης όταν το άτομο δεν έχει 

διαδικτυακή πρόσβαση και την αδυναμία αλλαγής της συμπεριφοράς παρά την αναγνώριση 

των αντίξοων επιπτώσεων6 που επιφέρει η ενασχόληση αυτή (Cash et al., 2012. Chang & Man

Law, 2008. Griffiths, 2000. Kuss et al. 2014. Young, 1998.) Επιπτώσεις που αγγίζουν τομείς 

όπως οι ακαδημαϊκές και επαγγελματικές επιδόσεις, η κοινωνική ζωή, η οικονομική 

κατάσταση, αλλά και η σωματική υγεία του ατόμου (Douglas et al., 2008. Suhail & Bargees, 

2006. Tsai et al., 2009. Young, 2004).

1.3.1. Ορισμός

Όπως αναφέρθηκε ήδη, οι ερευνητές που εστιάζουν στη δυσλειτουργική διαδικτυακή 

χρήση, δεν έχουν παγιώσει έναν από κοινού ορισμό του τι περιλαμβάνει η διαδικτυακή 

εξάρτηση (Pontes, Kuss et al., 2015). Αντιστοίχως, πολλοί όροι έχουν χρησιμοποιηθεί για να 

περιγράψουν την παρατεταμένη χρήση του διαδικτύου που καθίσταται δυσλειτουργική για το 

άτομο (Cash et al., 2012. Douglas et al. 2008). Τοιουτοτρόπως, στην ερευνητική βιβλιογραφία

μπορούν να εντοπιστούν ποικίλα είδη αναφοράς στο εν λόγω φαινομένου. Ενδεικτικά 

αναφέρονται οι όροι: Ανεξέλεγκτη Διαδικτυακή Χρήση/Unregulated Internet Use (LaRose, 

Lin & Eastin, 2003),  Διαδικτυακός Εθισμός/Internet Addiction (Young, 1998), Διαδικτυακή 

Εξάρτηση/Internet Dependence (Yuen & Lavin, 2004), Παθολογική Διαδικτυακή Χρήση/ 

Pathological Internet Use και Γενικευμένη Παθολογική Διαδικτυακή Χρήση/ Generalized 

Pathological Internet Use (Davis, 2001), Προβληματική Διαδικτυακή Χρήση/ Problematic 

6 Για αναλυτική παρουσίαση της συμπεριφορικής πραγμάτωσης κάθε χαρακτηριστικού βλ. Griffiths (2000) 
σελ.414-415 ή  Cash και συν. (2012), σελ.293



13

Internet Use (Caplan, 2002. Thatcher, Wretschko, & Fridjhon, 2008) και Υπέρμετρη 

Διαδικτυακή Χρήση/Excessive Internet Use (Suhail & Bargees, 2006) (για επιπλέον όρους βλ.

Kuss και συν., 2014)

Η πολυσημία αυτή, ενδεχομένως να οφείλεται στο γεγονός πως το φαινόμενο της 

παρατεταμένης διαδικτυακής χρήσης δεν χαίρει ακόμα πλήρης αναγνώρισης ως 

συμπεριφορικός εθισμός από επίσημους φορείς όπως η Αμερικανική Ψυχoλογική Εταιρεία 

(APA). Αντιθέτως, η APA περιλαμβάνει την παράμετρο του Εθισμού στα Διαδικτυακά 

Παιχνίδια (Internet gaming disorder), ως εν δυνάμει κατηγορία εξάρτησης, που χαίρει 

περαιτέρω διερεύνησης (American Psychological Association [APA], 2013). Επιπλέον, 

μεταξύ των ερευνητών, αμφισβητείται το εάν η δυσλειτουργική διαδικτυακή ενασχόληση θα 

πρέπει να ταξινομηθεί ως εξάρτηση, διαταραχή ελέγχου της παρόρμησης (impulse-control 

disorder) ή ιδεοψυχαναγκαστική διαταραχή (obsessive-compulsive disorder) (Cash et al., 

2012).

Ακολούθως, έλλειψη συναίνεσης μεταξύ των ερευνητών, για το συμπεριφορικό αυτό 

φαινόμενο, υφίσταται και ως προς το αν το άτομο μπορεί να αναπτύξει δυσλειτουργική σχέση

γενικότερα απέναντι στο διαδίκτυο (Caplan, 2002. Young, 1998, 2004) ή ειδικά ως προς 

κάποιες συγκεκριμένες διαδικτυακές εφαρμογές ή υπηρεσίες (Thatcher & Goolam, 2005. 

Yellowless & Marks, 2007.), καθώς επίσης και εάν η εξάρτηση μπορεί να αναφέρεται στο 

διαδίκτυο καθ'αυτό (Young, 1998, 2004) ή στο υλικό με το οποίο έρχονται σε επαφή οι 

χρήστες μέσω του διαδικτύου (Griffiths, 2000), καθώς μέσω της διαδικτύωσης μπορούν να 

βρουν δίοδο προϋπάρχουσες διαταραχές σχετικές με τον τζόγο, το σεξ ή τις αγορές (Caplan, 

2002.  Shapira et al., 2003. Yellowless & Marks, 2007).  

1.3.2. Αναγνώριση φαινομένου

Επακόλουθο των διαφορετικών ορισμών, είναι η ύπαρξη διαφορετικών διαγνωστικών 

κριτηρίων και σε προέκταση, διαφορετικών μεθοδολογικών εργαλείων για την ανίχνευση του 

φαινομένου. Για παράδειγμα, η Young (1998), υποστηρίζει πως για να διαγνωσθεί κάποιος με 

τη διαταραχή του Eθισμού στο Διαδίκτυο, θα πρέπει να εμφανίζει πλειοψηφικά, συμπτώματα 

αντίστοιχα της συμπεριφορικής διαταραχής Τζόγου, όπως αυτά περιγράφονται στο εγχειρίδιο 

(DSM-IV) της Αμερικάνικης Ψυχολογικής Eταιρείας (APA, 1994) (Young (1998), σελ. 2).  

Επιπρόσθετα, ο Shapira και συν. (2003), καθώς αντιλαμβάνονται την εξάρτηση στο 

διαδίκτυο, ως διαταραχή ελέγχου της παρόρμησης (impulse control disorder), θεωρούν πως η 
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διάγνωση θα πρέπει να ακολουθεί τα κριτήρια που περιλαμβάνονται στο DSM-IV, για την 

αξιολόγηση των διαταραχών της παρόρμησης (Axis I). Ακολούθως, ο Caplan (2002), 

βασιζόμενος στη θεωρία του Davis (2001), ο οποίος εισήγαγε ένα γνωστικό-συμπεριφορικό 

μοντέλο για την εξήγηση της προβληματικής διαδικτυακής συμπεριφοράς, δίνει έμφαση στην 

ανίχνευση των δυσπροσαρμοστικών σκέψεων που σχετίζονται με την έναρξη και διατήρηση 

της προβληματικής διαδικτυακής συμπεριφοράς, ενώ η LaRose (2003) βασιζόμενη στη 

θεωρητική κατασκευή της αυτό-ρύθμισης του Bandura, εξηγεί τη συμπεριφορά αυτή, ως 

ανεπάρκεια αυτορύθμισης και αυτοελέγχου και στοχεύει προς την ανίχνευση της ανεπαρκούς 

αυτό-παρατήρησης (self-monitoring), κριτικής διαδικασίας (judgmental process) και αυτό-

ενίσχυσης (self-reaction) που επιδεικνύει κάποιος.

 Ενδεικτικός της απουσίας κοινού παρονομαστή, είναι ο αριθμός των διαγνωστικών 

εργαλείων. Η Kuss και συν. (2014), σε μία ανασκόπηση των επιδημιολογικών ερευνών της 

τελευταίας δεκαετίας, αναφέρουν την ύπαρξη 21 διαγνωστικών εργαλείων.  Από αυτά, το 

ερωτηματολόγιο μέτρησης του Διαδικτυακού Εθισμού (IAT) της Young (1998), φαίνεται να 

είναι το πιο διαδεδομένο εργαλείο αξιολόγησης μεταξύ των ερευνητών (Kuss et al., 2014. 

Yellowlees & Marks, 2007). Αντιστοίχως, μεταξύ των ελλήνων ερευνητών, φαίνεται να 

επικρατεί το Diagnostic Test for Internet Addiction της Young7, ως εργαλείο μέτρησης 

(Andreou & Svoli, 2013. Floros & Siomos, 2013. Kafetsios & Sideridis, 2006. Kalaitzaki & 

Birtchnell, 2014. Siomos, Floros, Mouzas & Angelopoulos, 2009. Stavropoulos et al., 2013-α. 

2013-b).

1.3.3. Λειτουργικός ορισμός 

Από τα παραπάνω, γίνεται σαφές πως τα σχετικά με τη διαδικτυακή χρήση 

συμπεριφορικά φαινόμενα, στερούνται όχι μόνο κοινού ορισμού, το οποίο άλλωστε θα 

απαιτούσε καταρχάς διευκρίνιση και αποδοχή των κοινών παραμέτρων του φαινομένου, αλλά

και μεθοδολογικής προσέγγισης.  Βέβαια, η περιγραφική παρουσίαση των σχετικών με το εν 

λόγω φαινόμενο προσεγγίσεων, παρότι δεν επιτρέπει στη πλάστιγγα να γύρει προς 

συγκεκριμένη πλευρά, αναδεικνύει τουλάχιστον, μία όσο το δυνατόν ευρύτερη οπτική του 

πεδίου. Άλλωστε, η ανασκόπηση των σχετικών ερευνητικών δεδομένων, που θα επέτρεπαν 

την ανάληψη μίας σαφούς θέσης σχετικά με τα παραπάνω ζητήματα, απαιτεί μία διαδικασία 

που ξεπερνάει τους σκοπούς της συγκεκριμένης έρευνας. Εν προκειμένω, το ενδιαφέρον δεν 

7 Η αγγλική εκδοχή του ερωτηματολογίου αυτού, είναι διαθέσιμη μέσω του διδικτυακού τόπου Net Addiction, 
στην ιστοσελίδα http://netaddiction.com/internet-addiction-test/
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εστιάζεται στην διερεύνηση του φαινομένου της εξάρτησης στο διαδίκτυο per se, όσο στην 

ανίχνευση των παραγόντων που σχετίζονται με την παρατεταμένη διαιδκτυακή χρήση, η 

οποία ενδέχεται να αποβεί δυσλειτουργική για το άτομο.

Βέβαια, η εισαγωγή ενός έστω τινά ορισμού, κρίνεται αναγκαία, προκειμένου να 

θεσπιστεί ένα κοινό σημείο αναφοράς μεταξύ του/της αναγνώστη/στριας και του ζητούμενου 

της παρούσας εργασίας. Έτσι, εφόσον η δυσλειτουργική χρήση του διαδικτύου περιλαμβάνει 

την έννοια της διαχείρισης του χρόνου (Davis, 2001. Shapira et al., 2003. Thatcher et al., 

2008), κρίνεται δόκιμος ο όρος  “παρατεταμένος”, ο οποίος κυριολεκτικά σημαίνει “που 

διαρκεί πάνω από τον αναμενόμενο χρόνο”8 για να περιγράψει την παράμετρο του ποσοστού 

διαδικτυακής ενασχόλησης που καταλήγει δυσλειτουργική για τις εξω-ψηφιακές δράσεις του 

ατόμου.

Στο σημείο αυτό, επιβάλλεται να διευκρινιστεί πως, το ποσοστό διαδικτυακής 

διάδρασης, δεν καθιστά καθ'αυτό προβληματική την διαδικτυακή ενασχόληση. Αντιστοίχως, 

ενώ η εξάρτηση στο διαδίκτυο συνεπάγεται υπερβολική χρήση του Διαδικτύου, η 

παρατεταμένη χρήση καθ'αυτή, δεν ανάγεται αναγκαστικά σε εξάρτηση (Chen, 2006. 

Thatcher et al., 2008. Pontes, Kuss et al., 2015). Τοιουτοτρόπως, ο παρατεταμένος χρόνος, 

στην προκειμένη περίπτωση, αναμένεται να έχει αρνητική χροιά, όταν συνδυάζεται με την 

χρήση εκείνη, που οδηγεί το άτομο σε μειωμένη ποιότητα ή πλήρη παραμέληση των λοιπών 

τομέων της ζωής του. Κοινώς, θα γίνεται χρήση του όρου δυσλειτουργικός, όταν το ποσοστό 

της διαδικτυακής ενασχόλησης λειτουργεί επιβαρυντικά για την έξω-ψηφιακή υπόσταση του 

διαδικτυωμένου.

Από τα παραπάνω προκύπτει πως η δυσλειτουργικά παρατεταμένη διαδικτυακή 

ενασχόληση, συνδέεται με δύο συμπεριφορικές εκφάνσεις διαφορετικής έντασης. Αφενός η 

παρατεταμένη χρήση που μπορεί να χαρακτηριστεί προβληματική και αφετέρου η 

παρατεταμένη χρήση που μπορεί να χαρακτηριστεί εξάρτηση. Από το δίπολο αυτό, 

απουσιάζουν οι σαφώς οριοθετημένοι παράμετροι.

Σε θεωρητικό επίπεδο, ο Caplan υποστηρίζει ότι η εκτεταμένη χρήση, διαφέρει από την 

εξάρτηση σε “βαθμό και ποσότητα”, καθώς η πρώτη έχει να κάνει με την υπέρβαση του 

“φυσιολογικού, σύνηθες ή επιδιωκόμενου χρόνου”, ενώ η δεύτερη με την “αδυναμία ελέγχου 

της παρόρμησής” (Pontes, Κuss και συν.(2015), σελ.14). Βέβαια, τίποτε δεν αποκλείει η 

υπέρβαση του “φυσιολογικού, σύνηθες ή επιδιωκόμενου χρόνου” να οφείλεται σε αδυναμία 

ελέγχου της παρόρμησης. Ακολούθως, σε ερευνητικό επίπεδο, οι Lee, Park και συν. (2014), 

υποστηρίζουν πως τα άτομα που μπορούν να ταξινομηθούν ως εξαρτημένα στο διαδίκτυο, 

8 Πύλη για την Ελληνική γλώσσα. http://www.greek-
language.gr/greekLang/modern_greek/tools/lexica/triantafyllides/
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διαφέρουν από τα άτομα που κάνουν απλώς προβληματική χρήση, ως προς την 

συννοσηρότητα με ψυχικές διαταραχές και κάποιες συμπεριφορές. Συγκεκριμένα, οι Lee, 

Park και συν. (2014) βρήκαν πως στην ομάδα εξάρτησης, οι διαταραχές της διάθεσης και 

ιδιαίτερα η καταθλιπτική διαταραχή9, ήταν πιο συχνή από ό,τι η Διαταραχή Ελλειμματικής 

Προσοχής-Υπερκινητικότητας [ΔΕΠΥ], αποτέλεσμα αντίστροφο από την ομάδα 

προβληματικής χρήσης, όπου η ΔΕΠΥ, ήταν η δεσπόζουσα. Αντιθέτως, συμπεριφορές όπως η 

τάση για καταχρήσεις και το μειωμένο κοινωνικό ενδιαφέρον, διέφεραν μόνο σε ένταση 

μεταξύ των υπερβολικών χρηστών και των εξαρτημένων, με τους δεύτερους να υπερέχουν σε 

ένταση των πρώτων. Φυσικά, από τα παραπάνω αποτελέσματα, τίποτε δεν αποκλείει το 

ενδεχόμενο, οι υπερβολικοί χρήστες του “σήμερα”, να γίνουν οι εξαρτημένοι χρήστες του 

“αύριο”.

 Άλλωστε, το ερώτημα εάν η εξάρτηση στο διαδίκτυο αποτελεί συμπεριφορική 

εκδήλωση προϋπάρχουσας διαταραχής ή αιτία αυτής, αιωρείται ακόμα, καθιστώντας το 

επιχείρημα της συνοσσηρότητας αβάσιμο μέχρι στιγμής (Ko, Yen, Yen, Chen & Chen, 2012). 

Παρότι υπάρχει ένα μεγάλο σώμα ερευνών που εμφανίζουν στοιχεία υπέρ της συν-εμφάνισης 

της εξάρτησης από το διαδίκτυο, με διαταραχές σχετικές με κατάχρηση ουσιών καθώς και 

ψυχικών διαταραχών (Cash et al. 2012. Douglas et al., 2008. Kuss, et al., 2014. Pontes, Kuss 

et al., 2015) τα στοιχεία αυτά δεν επαρκούν. Σύμφωνα με τους με τον Ko και συν. (2012), το 

βασικό ερώτημα του αν οι συν-εμφανιζόμενες με την εξάρτηση από το διαδίκτυο ψυχικές 

διαταραχές, αποτελούν την αιτία ή το αποτέλεσμα της εξάρτησης στη διαδικτύωση, δεν 

μπορεί να απαντηθεί βάσει των μέχρι πρόσφατα δεδομένων. Σε μία σχετική με τη 

συννοσηρότητα ερευνητική ανασκόπηση, οι ίδιοι υποστηρίζουν πως η μεγάλη πλειοψηφία 

των εν λόγω ερευνών είναι συγχρονικές, καθιστώντας την έκβαση ασφαλούς συμπεράσματος 

αδύνατη10.  

Τα δεδομένα λοιπόν μέχρι στιγμής, συνηγορούν, υπέρ της αδυναμίας σαφούς 

οριοθέτησης της προβληματικής συμπεριφοράς από τη συμπεριφορά εξάρτησης. Άλλωστε, 

όπως αναφέρθηκε ήδη, η πολυσημία του φαινομένου, η ποικιλία των διαγνωστικών κριτηρίων

καθώς και των μεθοδολογικών εργαλείων, δεν διευκολύνει την σαφή οριοθέτηση των δύο. Το 

9 Στο σημείο αυτό αρμόζει μία διευκρίνιση. Όπως θα φανεί στη συνέχεια, τα άτομα που χαρακτηρίζονται από 
Δυσλειτουργικά Παρατεταμένη Χρήση του διαδικτύου, ενδέχεται να εμφανίζουν σε μεγάλο ποσοστό 
συναισθήματα μοναξιάς, θλίψης ή άγχους. Τα συναισθήματα αυτά, διαφέρουν ποσοτικά και ποιοτικά από τις 
αντίστοιχες διαταραχές.   

10 Για παράδειγμα, εξαίρεση μπορούν να αποτελέσουν αφενός η διαχρονική έρευνα των Dong, Lu, Zhou και 
Zhao (2011), οι οποίοι βρήκαν πως από τις ψυχικές διαταραχές της κατάθλιψης, άγχους, επιθετικότητας και 
ψυχωτισμού, μόνο η διάσταση του ιδεοψυχαναγκασμού προϋπήρχε μεταξύ των ατόμων που ανέπτυξαν 
εξάρτηση στο διαδίκτυο. Αφετέρου, η διαχρονική έρευνα των Chang και συν. (2014), στην οποία 
υποστηρίζεται πως η προϋπάρχουσα κατάθλιψη ήταν εκείνη που ενίσχυσε την πιθανότητα έναρξης 
συμπεριφορών εξάρτησης στο διαδίκτυο για τους έφηβους. Είναι βέβαια εμφανές, πως ο περιορισμένος 
αριθμός αντίστοιχων ερευνών, δεν επιτρέπει ολοκληρωμένα συμπεράσματα.
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καλύτερο δυνατό, την δεδομένη στιγμή, είναι να λάβει υπόψη του ο/η αναγνώστης/στρια, πως

η παρατεταμένη χρήση, δύναται να καταστεί δυσλειτουργική για το άτομο, σε μικρότερο, 

μεγαλύτερο ή απόλυτο βαθμό.  Άλλωστε, ακόμα και στο πεδίο των ουσιοεπαγώμενων 

εξαρτήσεων, το οποίο θεωρείται σχετικά παγιωμένο, ανακύπτουν σημαντικές πολιτισμικές 

διαφορές, στην “εφαρμοσιμότητα και την αναγνώριση των εννοιών” που σχετίζονται με την 

εξάρτηση, παρά το γεγονός πως το τι καθιστά εξάρτηση από μία ουσία “έχει πλέον 

καθιερωθεί στο μεγαλύτερο μέρος του κόσμου" (World Health Organization (2004), σελ. 12).

Σε επιβεβαίωση της άνωθεν θεώρησης, τα δεδομένα από τις διάφορες εθνικές έρευνες, 

σχετικά με τα ποσοστά επικράτησης του συμπεριφορικού φαινομένου που κάποιοι ερευνητές 

χαρακτηρίζουν ως εξάρτηση στο διαδίκτυο, υποδεικνύουν το μεγάλο ρόλο που διαδραματίζει 

το ευρύτερο κοινωνικοπολιτισμικό πλαίσιο, στην αξιολόγηση της διαδικτυακής εξάρτησης 

(ακόμα και αν χρησιμοποιείται το ίδιο διαγνωστικό εργαλείο) (Kuss et al., 2014) καθώς τα 

ποσοστά αυτά, εμφανίζονται διακρατικά πολύ διαφορετικά11 (Ko et al., 2012). Για 

παράδειγμα, η Κίνα και η Νότια Κορέα, έχουν αναγνωρίσει την εξάρτηση στο διαδίκτυο, ως 

μία σημαντική απειλή για τη δημόσια υγεία και προωθούν τις κατάλληλες ενέργειες για την 

αντιμετώπιση του φαινομένου αυτού (ενημέρωση, έρευνα, θεραπεία) (Cash, et al. 2012). 

Ειδικά για τις Ασιατικές χώρες, τα ποσοστά εμφάνισης είναι στατιστικώς σημαντικά 

υψηλότερα από αυτά των δυτικών χωρών, ακόμα και μεταξύ των εφήβων (Kuss et al., 2014) 

(π.χ. Ιταλία, 0,8%, Ελλάδα, 8,2%, Τουρκία, 5%, Φιλανδία, ~1,5%,  Κίνα, 7,5%, Χονγκ Κονγκ,

26,4%, Ν.Κορέα, 20,3%, Ταϊβάν, 23,4% των εφήβων)12. Τα ποσοστά αυτά διαφοροποιούνται 

αναλόγως του διαγνωστικού εργαλείου. Εν προκειμένω, επιλέχθηκαν αυτά που βασίζονται 

στο Internet Addiction Test της Young(1998). 

Διαφορές όμως μπορούν να προκύψουν ερευνητικά και εντός της ίδιας χώρας (π.χ. 

επικράτηση φαινομένου μεταξύ μαθητών με τη χρήση του ίδιου εργαλείου, Siomos και συν. 

(2012) 17,2%, Fissoun και συν. (2012) 5,3 %. Στην Kuss και συν.(2014), σελ. 8), καθώς 

παράγοντες οικονομικοί, πολιτισμικοί, κοινωνικοί, και δημογραφικοί φαίνεται να επηρεάζουν 

και να συνεισφέρουν στη διάδοση και χρήση του διαδικτύου13. Το άμεσο 

κοινωνικοπολιτισμικό πλαίσιο (π.χ. Οικονομική κατάσταση, οικογένεια, δυνατότητα 

πρόσβασης, μέρος κατοικίας, σχετικές αντιλήψεις, αποδοχή κ.τ.λ.) επεμβαίνει και 

αλληλεπιδρά με τους λοιπούς ατομικούς παράγοντες (π.χ. ηλικία, φύλο, κίνητρα, ψυχολογικές

διαθέσεις, χαρακτηριστικά προσωπικότητας κ.α.)  (Cash, et al., 2012. Helsper & Gelber, 2012.

Kuss et al., 2014). Άλλωστε, δεν πρέπει να αμελείται το γεγονός πως τα μεθοδολογικά 

11 αναλυτικά τα ποσοστά αυτά παρουσιάζονται στον Ko και συν. (2012).
12 Περισσότερες πληροφορίες στην Kuss και συν. (2014), σελ. 4-18.
13 Για πληρέστερη παρουσίαση των παραγόντων αυτών, ο αναγνώστης προτρέπεται να ανατρέξει στις σχετικές 

ανασκοπήσεις των Cash και συν. (2012), Douglas και συν. (2008), Helsper και Gerber (2012), Ko και συν. 
(2012), Kuss και Griffiths (2011), Kuss και συν. (2014) και Pontes, Kuss και συν. (2015).
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εργαλεία που χρησιμοποιούνται, είναι εργαλεία που μετράνε την αυτό-αντίληψη του ατόμου 

σχετικά με τη χρήση του διαδικτύου, η οποία αυτό-αντίληψη αναπόφευκτα θα επηρεαστεί 

έστω και στον ελάχιστο βαθμό, από τα κοινωνικά πρότυπα και τις ισχύουσες αξίες14.

Αναγνωρίζοντας πάραυτα, την ανάγκη ορισμού του συμπεριφορικού φαινομένου που 

σχετίζεται με τη προβληματική χρήση του διαδικτύου και λαμβάνοντας υπόψη αυτό που 

χαρακτηριστικά υποστηρίζουν και ο Camchong και συν.(2011), ότι δηλαδή “η εξάρτηση είναι 

το τέλος ενός συνεχούς που κυμαίνεται από την ελεγχόμενη κοινωνική χρήση, έως τη 

διαταραχή που χαρακτηρίζεται από πλήρη έλλειψη ελέγχου επί της συμπεριφοράς” (σελ. 

1117)15, θα μπορούσε να ειπωθεί πως η δυσλειτουργική διαδικτυακή συμπεριφορά, είναι εκείνη 

που το είδος της χρήσης σε συνδυασμό με το ποσοστό της χρήσης, παρεμβαίνει στις έξω-

ψηφιακές δραστηριότητες του ατόμου, είτε με μείωση της ποιότητάς τους, είτε με πλήρη 

παραμέληση αυτών. Βάσει του παρόντος ορισμού, κρίθηκε σκόπιμο για την τρέχουσα έρευνα, 

να χρησιμοποιηθεί το ερωτηματολόγιο της Young [ΙΑΤ] μέσω του οποίου δύναται να 

μετρηθεί το ποσοστό παρέμβασης της παρατεταμένης χρήσης του διαδικτύου στους λοιπούς 

τομείς του ατόμου (μοτίβο χρήσης, σκέψεις σχετικά με τη χρήση, συνέπειες χρήσης), 

υποδηλώνοντας πως μεγαλύτερη βαθμολογία στη κλίμακα, σηματοδοτεί πιο δυσλειτουργική 

συμπεριφορά (αναλυτικότερες πληροφορίες στο κεφάλαιο της μεθοδολογίας, σελ. 49).

Συνοψίζοντας, μέχρι στιγμής η παρουσίαση του συμπεριφορικού φαινομένου που 

σχετίζεται με την δυσπροσαρμοστική διαδικτυακή ενασχόληση, ήταν εστιασμένη στο να 

διευκρινιστούν όσο το δυνατόν, ζητήματα σχετικά με την νοηματοδότηση της δυσλειτουργικά

παρατεταμένης χρήσης του διαδικτύου (ορισμός, κριτήρια, εργαλεία). Προσπάθεια μάλλον 

φιλόδοξη, εφόσον η έρευνα σχετικά με την δυσλειτουργική διαδικτυακή χρήση, αποτελεί ένα 

πεδίο ανοιχτό σε διερεύνηση υπό πολλές και διαφορετικές οπτικές. Πάραυτα, μέσω της 

άνωθεν ανασκόπησης, έγινε απόπειρα να εξετασθεί ένα όσο το δυνατόν μεγαλύτερο τμήμα 

των ζητημάτων που αναδύονται στο εν λόγω πεδίο, έστω και περιγραφικά. Ήταν μία 

ευρύτερη οπτική, από την οποία επιπλέον ανέκυψαν και κάποιοι παράγοντες που 

συνεισφέρουν στην επιρρέπεια της προβληματικής ενασχόλησης με το Διαδίκτυο και τον 

Παγκόσμιο Ιστό. Όπως αναφέρθηκε ήδη, η διαθέσιμη διασυνδεσιμότητα (Kuss et al., 2014.) η

ποικιλία των υπηρεσιών που παρέχονται διαδικτυακά  (Pontes, Szabo et al., 2015) καθώς και 

οι ατομικές ανάγκες που ικανοποιούνται μέσω αυτών (π.χ. Dong και Potenza, 2014. 

Hamburger και Ben-Artzi, 2000), Hassouneh και Brengman(2014), κ.α.) συμμετέχουν σε 

14 Για παραδειγμα αν η κυρίαρχη αντιληψη είναι πως κάποιος πρέπει να δουλεύει 12 ώρες και αντ'αυτού 
δουλεύει 8, γιατί τις υπόλοιπες είναι απασχολημένος στο Διαδίκτυο, θα κρίνει ότι το Διαδίκτυο καταναλώνει 
χρόνο από τη δουλειά του. Αντίθετα, αν η κυρίαρχη άποψη είναι πως κάποιος πρέπει να δουλεύει 8 ώρες και 
δουλεύει 8 θα κρίνει ότι το Διαδίκτυο εφόσον δεν καταναλώνει χρόνο από τη δουλειά του, το έχει υπό 
έλεγχο, παρότι μπορεί να ξοδεύει τις ίδιες ώρες διασυνδεδεμένος με τον πρώτο.

15 Παρότι οι συγγραφείς αναφέρονται στην ουσιοεπαγώμενη εξάρτηση, η οπτική αυτή είναι εφαρμόσιμη και για
τις συμπεριφορικές εξαρτήσεις.
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συνεργασία και με άλλους κοινωνικοπολιτισμικούς παράγοντες (Cash et al., 2012) στο είδος 

και το ποσοστό της χρήσης του Διαδικτύου.

Το επόμενο μέρος, θα είναι εστιασμένο στους παράγοντες που επηρεάζουν το 

φαινόμενο της Δυσλειτουργικά Παρατεταμένης Χρήσης του Διαδικτύου και Παγκόσμιου 

Ιστού, όπως αυτοί εκδηλώνονται υπό το πρίσμα του/της διαδικτυακού/ης χρήστη και 

συνεισφέρουν στην εκδήλωση του φαινομένου της δυσλειτουργικά παρατεταμένης 

ενασχόλησης.
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2. ΔΥΣΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚA ΠΑΡΑΤΕΤΑΜEΝΗ ΧΡHΣΗ/

ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΕΠΙΡΡΕΠΕΙΑΣ

Στο προηγούμενο μέρος, η παρουσίαση του συμπεριφορικού φαινομένου που σχετίζεται

με την δυσλειτουγικά παρατεταμένη χρήση του Διαδικτύου και του Παγκόσμιου Ιστού16, ήταν

προσανατολισμένη στο να διευκρινιστεί όσο το δυνατόν, η νοηματοδότηση της 

προβληματικής για το άτομο διαδικτυακής ενασχόλησης.  Από τη σχετική ανασκόπηση 

προέκυψε, πως η χρήση του Διαδικτύου και σε προέκταση η Δυσλειτουργικά Παρατεταμένη 

Χρήση των διαδικτυακών εφαρμογών/υπηρεσιών, επηρεάζεται καταρχάς από τα ίδια τα 

χαρακτηριστικά του Διαδικτύου (διασυνδεσιμότητα, ευκολία χρήσης, ποικιλία επιλογών, 

κ.α.), το άμεσο και έμμεσο κοινωνικοπολιτισμικό πλαίσιο, καθώς και το είδος της 

εφαρμογής/υπηρεσίας, ως δίαυλος ικανοποίησης διαφορετικών αναγκών. Ακολούθως, η 

εστίαση θα είναι προσανατολισμένη ειδικότερα προς τους ατομικούς παράγοντες επιρρέπειας 

σην δυσλειτουργική ενασχόληση με το Διαδίκτυο. Πάραυτα, ο προσανατολισμός αυτός δεν 

μπορεί να αγνοήσει το πολυποίκιλο του πλέγματος επιρροής στο φαινόμενο της 

Δυσλειτουργικά Παρατεταμένης διαδικτυακής Χρήσης, καθώς οι ατομικοί παράγοντες 

αναμένεται να βρίσκονται σε αλληλεπίδραση με τους έξω-ατομικούς παράγοντες. Για τον 

λόγο αυτό, οι εξω-ατομικοί παράγοντες θα λαμβάνονται υπόψη και θα αναφέρονται, όπου 

κρίνονται βοηθητικοί για τη κατανόηση του φαινομένου.

 Στο μέρος που ακολουθεί λοιπόν, θα γίνει απόπειρα αποσαφήνισης ζητημάτων σχετικά 

με τις πιθανές αιτίες διέλευσης από την λειτουργική και ελεγχόμενη χρήση των διαδικτυακών 

υπηρεσιών, στην Δυσλειτουργικά Παρατεταμένη Χρήση του Διαδικτύου. Υπό αυτή την 

οπτική, θα γίνει προσπάθεια να διευκρινιστούν οι ατομικές ανάγκες που εξυπηρετούνται 

μέσω των διαδικτυακών εφαρμογών, καθώς και τα χαρακτηριστικά που φέρει ο/η 

διαδικτυακός χρήστης που τον/την καθιστούν πιο επιρρεπή στο να εμπλακεί σε 

Δυσλειτουργικά Παρατεταμένη Χρήση (ΔΠΧ) του Διαδικτύου.

2.1. Δημογραφικοί Παράγοντες

16 Εφεξής χάριν συντομίας, όπου αναφέρεται ο όρος Διαδίκτυο, θα υποννοούνται ταυτόχρονα και οι υπηρεσίες 
του Παγκόσμιου Ιστού.
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Παράγοντες όπως ο γεωγραφικός (πόλη ή χωριό, επαρχία ή πρωτεύουσα κ.τ.λ.) αλλά 

και ο κοινωνικό-οικονομικός τόπος διαμονής (κέντρο ή προάστιο κ.τ.λ.), η οικογένεια, το 

σχολείο ή η σχολή, η οικονομική κατάσταση, η ηλικία και το φύλο, είναι δημογραφικοί 

παράγοντες που έχει ανακύψει ερευνητικά πως επηρεάζουν τα ποσοστά επικράτησης του 

φαινομένου της ΔΠΧ (βλ. Kuss και συν. (2014), σελ. 18).

Εκ των αποτελεσμάτων, οι πιο συχνοί δημογραφικοί παράγοντες επιρρέπειας στην 

χρήση του Διαδικτύου, φαίνεται πως είναι αυτοί της ηλικίας και του φύλου, οι οποίοι και 

παρουσιάζονται αναλυτικότερα στη συνέχεια.

2.1.α. Ηλικία

Η σχετικά πρόσφατη είσοδος των διαδικτυακών δυνατοτήτων στην ανθρώπινη 

καθημερινότητα, έχει όπως υποστηρίζουν οι ανθρωπολόγοι που μελετούν την κυβερνο-

συμπεριφορά, διαχωρίσει τον παγκόσμιο πληθυσμό μεταξύ των ψηφιακών-μεταναστών 

(digital-immigrants) και των ψηφιακών-ιθαγενών (digital-natives) (Guitton, 2014). Η δεύτερη 

πληθυσμιακή κατηγορία, που εμφανίζεται γενικότερα στην βιβλιογραφία με τον όρο 

ψηφιακοί-ιθαγενείς, περιλαμβάνει παιδιά, έφηβους και νεαρούς ενήλικες, οι οποίοι από νωρίς 

στην ανάπτυξή τους, απέκτησαν εμπειρίες και εξοικειώθηκαν με τις πληροφοριακές και 

επικοινωνιακές τεχνολογίες (Gaston, 2006. Guitton, 2014. ITU, 2013). Σύμφωνα με στοιχεία 

της Διεθνούς Τηλεπικοινωνιακής Ένωσης [ITU], υπολογίζεται πως για το 2013, πάνω από το 

5 τοις εκατό του παγκόσμιου πληθυσμού ή αλλιώς το 30 τοις εκατό του παγκόσμιου 

πληθυσμού της νεολαίας, συγκαταλέγεται στους ψηφιακούς- ιθαγενείς17 (ITU, 2013).  

Αντίθετα με τους ιθαγενείς της τεχνολογίας, που μεγάλωσαν σχεδόν με δεδομένες τις 

δυνατότητες που παρέχει η διασυνδεσιμότητα στο Διαδίκτυο (Guitton, 2014), οι ψηφιακοί 

-μετανάστες, ήρθαν σε επαφή μεταγενέστερα και σταδιακά, με τις σχετικές τεχνολογίες.

Σε αντιδιαστολή, με τους ψηφιακούς-μετανάστες, οι ψηφιακοί-ιθαγενείς, ξεχωρίζουν 

τουλάχιστον ως προς τις τεχνολογικές δεξιότητες και ικανότητές τους από τους πρώτους, 

αλλά και από τους συνομίληκούς τους (Staksrud et al., 2013), καθώς ο βαθμός εμπειρίας και 

εξοικείωσης με τις νέες τεχνολογίες, υπόκειται ταυτόχρονα και σε έξω-ατομικούς παράγοντες 

(Bennett, Maton, & Kervin, 2008), χωρίς αυτό να υποδηλώνει πως οι αναπτυγμένες 

τεχνολογικές δεξιότητες λειτουργούν προστατευτικά για τους νέους απέναντι στους κινδύνους

που ελλοχεύουν στο Διαδίκτυο (Staksrud et al., 2013). Υπό αυτή τη σκοπιά, δείχνει θεμιτό, να

17 Για τα στατιστικά δεδομένα, λήφθηκαν υπόψη στοιχεία νεαρών μεταξύ 15-24 ετών, με πέντε ή περισσότερα 
χρόνια διαδικτυακής εμπειρίας (ITU, 2013).
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λαμβάνεται υπόψη στις ερευνητικές προσεγγίσεις, πως οι συμπεριφορές που σχετίζονται με 

τις διαδικτυακές χρήσεις, ενδεχομένως να έχουν διαφορετική “απόχρωση” για τα παιδιά, 

έφηβους/ες και νεαρούς/ες ενήλικες ψηφιακούς-ιθαγενείς, από ό,τι για τους/τις ενήλικες που 

ήρθαν μεταγενέστερα στην ανάπτυξη και διαμόρφωσή τους με το ευρύτερο Διαδίκτυο18.  

Άλλωστε, μέσω κάποιων ερευνητικών ανασκοπήσεων, επιβεβαιώνεται η διαφορετικότητα στα

στοιχεία που προκύπτουν ως προς τη χρήση του Διαδικτύου μεταξύ των παραπάνω ηλικιακών

κατηγοριών (π.χ. Kuss και συν., 2014)

Οι νεαροί ενήλικες φαίνεται να είναι η πληθυσμιακή ομάδα με την πιο εκτεταμένη 

χρήση του Διαδικτύου (Kuss et al., 2014. Hills & Argyle, 2003). Επίσης ως θιασώτες των 

νέων τεχνολογιών και δη των smart phones (Chiu, 2014. Beranuy, Oberst, Carbonell & 

Chamarro, 2009. Lepp et al., 2014. Pfeiffer et al., 2014) είναι πιο επιρρεπείς στην ανάπτυξη 

ΔΠΧ του Διαδικτύου είτε μέσω υπολογιστή, είτε μέσω του κινητού τηλεφώνου, εξαιτίας των 

διαδικτυακών δυνατοτήτων που αυτό παρέχει (Beranuy et al., 2009. Bian & Leung, 2015. 

Chiu, 2014. King, Delfabbro, Griffiths & Gradisar, 2012. Salehan & Negahban, 2013). 

Αντιστοίχως, όπως αναφέρθηκε ήδη, μεταξύ των παιδιών, εφήβων και νεαρών ενηλίκων που 

μεγάλωσαν με δεδομένη την διαδικτυακή τεχνολογία (ψηφιακοί-ιθαγενείς), υπάρχουν εκείνοι 

που είναι πιο αναπτυγμένοι τεχνολογικά από τους υπόλοιπους χρήστες, καθώς έχουν έρθει σε 

επαφή νωρίτερα ή και περισσότερο με την διαδικτυακή τεχνολογία. Οι αναπτυγμένες 

τεχνολογικές δεξιότητες, δεν φαίνεται να λειτουργούν προστατευτικά απέναντι στις όποιες 

επιπτώσεις της ενασχόλησης με το Διαδίκτυο (Staksrud et al., 2013) και δη της πιθανότητας 

εμφάνισης ΔΠΧ. Τουναντίον, οι τεχνολογικές δεξιότητες δύναται να συνεισφέρουν στο 

ενδεχόμενο ΔΠΧ του Διαδικτύου ( Chang & Man Law, 2008. King et al., 2012. Morahan-

Martin & Schumacher, 2000. Thatcher & Goolam, 2005).

Επιπρόσθετα, είναι ενδεικτικό πως η ηλικία έναρξης της ενασχόλησης με το Διαδίκτυο, 

εμφανίζεται ως παράγοντας που συσχετίζεται θετικά με την εμφάνιση συμπεριφοράς ΔΠΧ 

(Τhatcher & Goolam, 2005). Πολλές φορές η ενασχόληση με το Διαδίκτυο σε νεαρότερη 

ηλικία, μπορεί να κάνει τη διαφορά στο ποσοστό ενασχόλησης, ακόμα και στο στενό ηλικιακό

εύρος της εφηβείας (Andreou & Svoli, 2013) αυξάνοντας την πιθανότητα για ΔΠΧ, καθώς το 

μεγαλύτερο ποσοστό ενασχόλησης αποτελεί παράγοντα επικινδυνότητας για ΔΠΧ (Beranuy 

et al., 2009. Kuss & Griffiths, 2011). Το νεαρό της ηλικίας, καθώς και η ηλικία έναρξης της 

ενασχόλησης με το Διαδίκτυο, ως παράγοντες επιρρέπειας στη ΔΠΧ, εμφανίζονται σε μια 

σειρά από ερευνητικές ανασκοπήσεις (π.χ. βλ. Douglas και συν., 2008. Kuss και συν., 2014)  

18 Για τη παρούσα έρευνα, λαμβάνοντας υπόψη τις διαφορές που ενδέχεται να υπάρχουν μεταξύ ψηφιακών 
-ιθαγενών και -μεταναστών, η διαμόρφωση των υποθέσεων, βασίστηκε σε στοιχεία που προκύπτουν από 
έρευνες δειγμάτων πρωτίστως νεαρών ενηλίκων (προπτυχιακών φοιτητών) και δευτερευόντως ανήλικων 
(εφήβων)
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Υπό αυτή την οπτική, μπορεί να ειπωθεί με κάποια βεβαιότητα, ότι όσο νωρίτερα ηλικιακά 

ξεκινήσει κάποιος να ασχολείται με τις διαδικτυακές υπηρεσίες και εφαρμογές, τόσο 

πιθανότερο είναι να αναπτύξει ΔΠΧ. Καθώς όμως δεν αναπτύσσουν ΔΠΧ όλοι όσοι έρχονται 

σε επαφή από νεαρή ηλικία με το Διαδίκτυο, αυτό υποδεικνύει πως υπάρχουν περαιτέρω 

παράγοντες που επενεργούν σχετικά.

2.1.β. Φύλο

Παρότι ερευνητικά τα στοιχεία δεν είναι ομοιογενή όπως στην περίπτωση της ηλικίας 

(Douglas et al., 2008), το φύλο φαίνεται να είναι ένας ακόμα παράγοντας που επηρεάζει το 

είδος και ποσοστό της χρήσης του Διαδικτύου (Helsper & Gerber, 2012). Σε κάποιες έρευνες 

το ανδρικό φύλο φαίνεται να ενισχύει την πιθανότητα για εμφάνιση ΔΠΧ (Servidio, 2014), 

ενώ σε άλλες, την πιθανότητα φαίνεται να ενισχύει το γυναικείο φύλο (Young, 1998). 

Υπάρχουν κάποιοι ερευνητές που από τα αποτελέσματά τους προκύπτει πως τα αγόρια ή 

νεαροί άνδρες (προπτυχιακοί φοιτητές), είναι πιο επιρρεπεις στην ανάπτυξη ΔΠΧ, από ό,τι τα 

κορίτσια ή γυναίκες αντίστοιχης ηλικίας (Canan, Ataoglu, Ozcetin & Icmeli, 2012. Caplan, 

2005. Chang, Chiu, Lee, Chen & Miao, 2014. Kalaitzaki & Birtchnell, 2014. Lee, Chang et 

al., 2014. Morahan-Martin & Schumacher, 2000. Stavropoulos et al., 2013-α. 2013-β. Tsai et 

al., 2009). Από την άλλη, υπάρχουν ερευνητικά αποτελέσματα που αναδεικνύουν την έλλειψη

διαφοράς στην πιθανότητα ανάπτυξης ΔΠΧ μεταξύ των δύο φύλων (Andreou & Svoli, 2013. 

Chang & Man Law, 2008. Weinstein et al., 2015), αλλά και κάποια που αναγνωρίζουν τις 

νεαρές ενήλικες (προπτυχιακές φοιτήτριες), ως πιο δυσλειτουργικές χρήστες από ό,τι οι 

αντίστοιχης ηλικίας νεαροί ενήλικες (Beranuy et al., 2009).

 Οι Morahan-Martin και Schumacher (2000), αποδίδουν την διαφορά αυτή στον τρόπο 

συλλογής των δεδομένων. Υποστηρίζουν ότι, οι έρευνες που γίνονται έξω-διαδικτυακά 

εμφανίζουν υψηλότερα ποσοστά για τους άντρες, ενώ εκείνες που πραγματώνονται 

διαδικτυακά εμφανίζουν είτε καμία διαφορά, είτε μεγαλύτερα ποσοστά για τις γυναίκες. Η 

εξήγηση αυτή όμως, δεν φαίνεται να ισχύει (π.χ. βλ. Andreou και Svoli, 2013. Beranuy και 

συν., 2009). Μία άλλη οπτική στο ζήτημα της έλλειψης συναίνεσης ερευνητικά, υποδεικνύει 

πως τα αντικρουόμενα αυτά στοιχεία ενδεχομένως να οφείλονται στην επίδραση 

κοινωνικοπολιτισμικών παραγόντων (Kuss et al., 2014). Ερευνητικά στοιχεία υποδηλώνουν 

πως δεν είναι το βιολογικό φύλο που διαφοροποιεί τη χρήση, όσο το κοινωνικό φύλο, καθώς 

κοινωνικοπολιτισμικές αξίες αναπαράγονται μέσω αυτού. Ο Shapira και συν. (2003), 
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υποδεικνύουν το γεγονός πως οι διαφορές στα ποσοστά της εξάρτησης που βρήκαν μεταξύ 

των φύλων, δεν οφείλονται στο γεγονός ότι οι γυναίκες είναι λιγότερο πιθανό να εμφανίσουν 

ΔΠΧ, αλλά στο ότι ήταν πιο αδιάφορες απέναντι στη τεχνολογία. Αντίστοιχα οι Soule και 

συν. (2003), (όπως αναφέρεται στον Douglas και συν.(2008)), υποστηρίζουν πως οι διαφορές 

που ανακύπτουν ερευνητικά, δεν οφείλονται στο διαφυλικά διαφορετικό ποσοστό 

ενασχόλησης, αλλά στην διαφυλικά διαφορετική πρόθεση ενασχόλησης. Ενδεχομένως λοιπόν,

οι εθνικοί, πολιτισμικοί και κοινωνικοί παράγοντες που διαμεσολαβούν στην κατασκευή της 

κοινωνικής ταυτότητας φύλου, να είναι αυτοί που επενεργούν και διαφοροποιούν την χρήση 

(Joiner et al., 2014. Pfeiffer et al., 2014), καθώς τα κοινωνικά πρότυπα φύλου, καθορίζουν τις 

αποδεκτές συμπεριφορές και σε προέκταση και την στάση απέναντι στη τεχνολογία (Shapira 

et al., 2003).  Σε ενίσχυση του επιχειρήματος αυτού, οι Stavropoulos, Kuss, Griffiths, και 

Motti-Stefanidi (2015), έδειξαν πως ακόμα και το άμεσο πλαίσιο επιδρά με διαφορετικό 

τρόπο στα δύο φύλα, με αποτέλεσμα να επηρεάζεται και το ποσοστό της προβληματικής 

ενασχόλησης με το Διαδίκτυο, ως προέκταση της επίδρασης αυτής. Επίσης, το φύλο φαίνεται 

να επιδρά και στο είδος/κατηγορία διαδικτυακής ενασχόλησης, καθώς οι άντρες ενδέχεται να 

εμφανίζουν μεγαλύτερη χρήση των υπηρεσιών που συνδέονται με τον ελεύθερο χρόνο, ενώ οι

γυναίκες με την κοινωνικοποίηση (Hamburger & Ben-Artzi, 2000). Η επίδραση του 

κοινωνικού φύλου φαίνεται πως εκδηλώνεται και μέσω της διαφορετικότητας στον τρόπο 

αλληλεπίδρασης που εμφανίζουν τα δύο φύλα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, όπου σε 

φανερό επίπεδο διάδρασης, η συμπεριφορά συμφωνεί με τις αντίστοιχες διαφυλικές νόρμες 

(Joiner et al., 2014. Kuss & Griffits, 2011).

2.2. Διαδικτυακοί παράγοντες

Στο πρώτο μέρος αναφέρθηκε πως παράγοντες που σχετίζονται με τα ίδια τα 

χαρακτηριστικά του Διαδικτύου, επιδρούν στο ποσοστό και το είδος της ενασχόλησης που θα 

αναπτυχθεί ανάμεσα στον χρήστη και το μέσο. Στη συνέχεια θα γίνει απόπειρα διερεύνησης 

του πώς τα χαρακτηριστικά του Διαδικτύου “διυλίζονται” μέσα από το άτομο, υπό το 

ενδεχόμενο να ενισχύσουν τις δυσλειτουργικές διαδικτυακές συμπεριφορές.

2.2.α. Είδος Διαδικτυακής Υπηρεσίας/Εφαρμογής
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Το είδος της δραστηριότητας φαίνεται να παίζει σημαντικό ρόλο στο είδος της σχέσης 

που θα εδραιώσει το άτομο με το Διαδίκτυο (Niculović, Živković, Manasijević & Štrbac, 

2014. Pontes, Szabo et al., 2015. Salehan & Negahban, 2013). Κάποιες διαδικτυακές 

συμπεριφορές ελλοχεύουν μεγαλύτεροo κίνδυνο ΔΠΧ από άλλες, όπως τα παιχνίδια που 

προϋποθέτουν δασυνδεσιμότητα και η χρήση του Διαδικτύου για κοινωνική δικτύωση (Kuss, 

van Rooij, Shorter, Griffiths & van de Mheen, 2013). Φαίνεται πως μεταξύ των εφήβων  

(Chang, et al., 2014. Kuss et. al., 2013) και νεαρών ενηλίκων (Chang & Man Law, 2008) η 

σύναψη διαδικτυακών σχέσεων και η συμμετοχή σε διαδικτυακά παιχνίδια, είναι οι 

δραστηριότητες που συνδέονται περισσότερο με τη ΔΠΧ.

Αντίστοιχα, οι Chang και Man Law (2008) σε επιβεβαιωτική ανάλυση του Ιnternet 

Αddiction Τest της Young (1998), βρήκαν πως ο βαθμός ΔΠΧ του Διαδικτύου μεταξύ 

προπτυχιακών φοιτητών, διέφερε αναλόγως του είδους χρήσης με τον οποίο εμπλέκονταν. Οι 

φοιτητές/τριες που δραστηριοποιούνταν σε κυβερνοσχέσεις και κυβερνοπαιχνίδια, είχαν 

μεγαλύτερες βαθμολογίες ΔΠΧ και εμφάνιζαν μεγαλύτερη συσχέτιση με τον παράγοντα 

“απόσυρση και κοινωνικά προβλήματα” από ό,τι οι χρήστες που χρησιμοποιούσαν το 

Διαδίκτυο κυρίως για πληροφόρηση. Πάραυτα, φαίνεται πως δεν είναι το είδος της 

εφαρμογής καθ'αυτής, αλλά η αλληλεπίδρασή της εφαρμογής με τα ατομικά χαρακτηριστικά 

του χρήστη, που θα επηρεάσει το είδος και το ποσοστό της ενασχόλησης. Για παράδειγμα, 

άτομα που εμφάνιζαν μειωμένες κοινωνικές δεξιότητες και πιο προβληματικές διαπροσωπικές

σχέσεις, αλλά συμμετείχαν σε διαδικτυακά παιχνίδια, ήταν περισσότερο επιρρεπείς στην 

εμφάνιση ΔΠΧ  (σε αντίθεση με τους αντίστοιχους παίκτες που δεν εμφάνιζαν μειωμένες 

κοινωνικές δεξιότητες και προβληματικές διαπροσωπικές σχέσεις) (Blinka & Mikuška, 2014) 

το οποίο υποδεικνύει ένα κοινό χαρακτηριστικό που ενδεχομένως μπορεί να ανακύψει μεταξύ

των Δυσλειτουργικά Παρατεταμένων χρηστών.

2.2.β. Επικοινωνιακά χαρακτηριστικά Διαδικτύου

Το  Διαδίκτυο δύναται να εκπληρώνει σημαντικούς για την ανθρώπινη λειτουργία 

ρόλους. Οι  Sproull και Faraj (1995) υπογράμμισαν τον κοινωνικό ρόλο που μπορεί να 

διαδραματίσει το Διαδίκτυο, καθώς “ως δίαυλος επικοινωνίας, παρέχει τη δυνατότητα σε 

άτομα με κοινά ενδιαφέροντα και απόψεις να έλθουν σε επαφή” (καταρχήν ψηφιακή) “και 

τοιουτοτρόπως να οδηγηθούν στην ανάπτυξη μίας αντίληψης δεσμού μεταξύ τους, καθώς και 

της συμμετοχής σε μία κοινότητα” (όπως αναφέρεται στο Hamburger και Ben-Artzi (2000), 

σελ. 442).
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Πάραυτα, η κοινωνικοποίηση στα ψηφιακά περιβάλλοντα, διαφέρει μορφολογικά από 

την έξω-ψηφιακή κοινωνικοποίηση, καθώς είθισται να πραγματώνεται σε γραπτή μορφή, 

στην πλειοψηφία των εφαρμογών (μέσα κοινωνικής δικτύωσης, Blogs, παιχνίδια που 

απαιτούν διασύνδεση, ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, forum, κ.α.) (Gonzales, 2014). Η μορφή 

αυτή επικοινωνίας, ενδέχεται να παράσχει στο άτομο μία σειρά από, αυτό που μπορεί να 

εκλάβει ως επικοινωνιακά πλεονεκτήματα (Morahan-Martin & Schumacher, 2003). 

Πλεονεκτήματα όπως η δυνατότητα να διατηρηθεί η ανωνυμία και η δυνατότητα ελέγχου των

πληροφοριών που θα εκτεθούν κατά τη διάρκεια μίας διαδικτυακής διαπροσωπικής 

διάδρασης (απουσία μη-λεκτικής επικοινωνίας). Τα πλεονεκτήματα αυτά μπορεί να 

δημιουργήσουν την αίσθηση μεγαλύτερης ασφάλειας κοινωνικής διάδρασης, προϋπόθεση για 

τις παραμέτρους που ενισχύουν την ανάπτυξη δεσμού, όπως η αυτό-αποκάλυψη (Caplan, 

2003. Gonzales, 2014).

Τα επικοινωνιακά αυτά χαρακτηριστικά της διαδικτυακής διάδρασης, μπορούν να 

διαδραματίσουν πολύ σημαντικό ρόλο στην κοινωνικοποίηση των μελών κοινωνικά 

στιγματισμένων μειονοτήτων (π.χ. σεξουαλικές προτιμήσεις, φορείς HIV κ.α.) (Amichai-

Hamburger, Kingsbury, & Schneider, 2013. McKenna & Bargh,1998). Tο άτομο μέσω της 

επαφής του με διαδικτυακές ομάδες, επικοινωνεί με εκείνους/ες που αναγνωρίζει ως οικείους,

νιώθει ασφάλεια να μοιραστεί προσωπικά του/της δεδομένα, καλλιεργεί το αίσθημα της αυτό-

αποδοχής και λαμβάνει ψυχολογική στήριξη, χωρίς να διακινδυνεύει να εκτεθεί στον έξω-

ψηφιακό του/της περίγυρο (Amichai-Hamburger et al., 2013. McKenna & Bargh, 1998).

Βέβαια, δεν προέρχονται όλοι όσοι εμφανίζουν ΔΠΧ από κοινωνικά στιγματισμένες 

ομάδες, όμως ενδέχεται το κοινό στοιχείο μεταξύ των διαφορετικών χρηστών, να είναι η 

προτίμηση κάποιων εξ'αυτών, να αντικαταστήσουν μέρος των έξω-ψηφιακών εμπειριών τους,

με εμπειρίες προερχόμενες από το Διαδίκτυο (π.χ. Steinfield, Ellison και Lampe, 2008) 

εξαιτίας των επικοινωνιακών πλεονεκτημάτων που αυτό προσφέρει. Τα άτομα με αυτή την 

επιθυμία, φαίνεται να εμφανίζουν την τάση να περνούν περισσότερη ώρα διαδικτυωμένοι 

(Chang & Man Law, 2008) και όπως αναφέρθηκε ήδη, η παρατεταμένη ενασχόληση, δύναται 

σταδιακά να καταλήξει δυσλειτουργική για το άτομο (Douglas et al., 2008). Πιθανόν λοιπόν, 

η κοινωνική απομόνωση που αντιλαμβάνονται οι άλλοι σαν προεξέχον χαρακτηριστικό στους 

δυσλειτουργικά παρατεταμένους χρήστες (Τσουβέλας, Κατέρη, Βιταλάκη, Παρασκευοπούλου

& Γιωτάκος, 2015) να παρωθείται κατ'ουσίαν από την επιθυμία τους για το αντίθετο. Υπό 

αυτή την οπτική, στη συνέχεια θα γίνει προσπάθεια να απαντηθεί το ερώτημα, για ποιο λόγο 

κάποια άτομα ενδέχεται να προτιμούν κάποιες εμπειρίες τους να πραγματώνονται ένδο-

διαδικτυακά, αντί για έξω-διαδικτυακά.  
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2.3. Κίνητρα

2.3.α. Κοινωνικοποίηση

 Η κοινωνική διάσταση των πραγμάτων και εν προκειμένω του Διαδικτύου, δεν είναι 

μία αμελητέα δύναμη επενέργειας στην ανθρώπινη υπόσταση. Είναι πλέον σχεδόν κοινά 

αποδεκτό πως η ανάγκη του ατόμου να δημιουργεί και να διατηρεί διαπροσωπικές σχέσεις, 

αποτελεί ένα θεμελιώδες και βασικό κίνητρο της ανθρώπινης ύπαρξης (Baumeister & Leary, 

1995). Εξαιτίας αυτού, το άτομο φαίνεται να τείνει περισσότερο προς τη δημιουργία δεσμών, 

παρά προς τη διάσπαση αυτών (Baumeister & Leary, 1995).  Απαραίτητη προϋπόθεση για να 

τεθούν οι βάσεις για την ενδεχόμενη ανάπτυξη διαπροσωπικών σχέσεων, αποτελεί η 

κοινωνικοποίηση. Η κοινωνικοποίηση είναι μία έννοια που εμπεριέχει την διαδικασία της 

προσέγγισης και επαφής. Η  κοινωνικοποίηση, μπορεί να παρωθείται από την ανάγκη 

κάποιου/ας να νιώσει μέλος μίας κοινότητας, να σχηματίσει φιλικές σχέσεις, να αναζητήσει 

συναισθηματική στήριξη, αλλά και γενικότερα να καλύψει τις όποιες ανάγκες ικανοποιούνται 

μέσω της συμμετοχής σε διαπροσωπικές σχέσεις. Φαίνεται πως η κοινωνικοποίηση είναι μία 

διαδικασία, που μπορεί να πραγματωθεί εξίσου διαδικτυακά και έξω-διαδικτυακά, 

παρέχοντας τα ίδια πλεονεκτήματα στο άτομο (Amichai-Hamburger et al., 2013. Oh, Ozkaya 

& LaRose, 2014).

Αντιστοίχως, μεγαλύτερη επίδραση φαίνεται να ασκεί το κίνητρο που κάποιος 

χρησιμοποιεί μία εφαρμογή, παρά η ίδια η εφαρμογή (Kuss et al., 2014). Οι Dong και Potenza

(2014) θεωρούν το κινητρό σημαντικό στοιχείο για την εξήγηση της  συμπεριφοράς  που 

σχετίζεται με την δυσλειτουργική διαδικτυακή ενασχόληση19. Το κίνητρο θα οδηγήσει προς 

την επιλογή συγκεκριμένης εφαρμογής (Ross et al., 2009) όμως το κίνητρο δεν είναι πάντα το

προφανές, καθώς οι ανάγκες που ικανοποιούνται μέσα από μία εφαρμογή ή υπηρεσία μπορεί 

να διαφέρουν από τον αρχικό σκοπό για τον οποίο κατασκευάστηκαν (π.χ. βλ. Rieger, Wulf, 

Kneer, Frischlich και Bente, 2014). Η κοινωνική διάσταση του Διαδικτύου φαίνεται πως 

αποτελεί έναν μάλλον συχνό, εάν όχι τον πιο συχνό λόγο διασυνδεσιμότητας. Ερευνητικά,  

φαίνεται πως η χρήση των Μέσων Κοινωνικής Δικτύωσης (ΜΚΔ)20
 και των παιχνιδιών που 

απαιτούν διασυνδεσιμότητα, μπορούν να αποτελέσουν προβλεπτικό παράγοντα έναρξης ΔΠΧ

μεταξύ των νέων (Chang et al., 2014). Παρότι το κίνητρο χρήσης μπορεί να φαντάζει 

πρόδηλο, κατ'ουσίαν δεν είναι ούτε πάντα ένα, ούτε πάντα το προφανές, ακόμα και για 

19Επιχειρούν να  εξηγήσουν την δυσλειτουργική ενασχόληση με τα παιχνίδια που απαιτούν διασύνδεση, 
εισάγοντας ένα μοντέλο με βασικό “κορμό” το κίνητρο.

20 Τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης αναφέρονται στις ψηφιακές αυτές πλατφόρμες μέσω των οποίων το άτομο 
έχοντας δημιουργήσει ένα προφίλ, μπορεί να διαδρά με άτομα που γνώρισε στην εξω-ψηφιακή κοινότητα 
καθώς και άτομα που γνώρισε εντός αυτής. (Kuss & Griffiths, 2011)
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εφαρμογές όπως η χρήση των ΜΚΔ21  (βλ. π.χ. Aydın και συν., 2013. Floros και Siomos, 

2013. κ.α) ή τα παιχνίδια που προϋποθέτουν διασύνδεση (π.χ. βλ. Blinka και Mikuška, 2014. 

Kowert και Oldmeadow, 2014. Rieger και συν., 2014)  Για παράδειγμα, μπορεί ένα παιχνίδι 

να έχει κατασκευαστεί με σκοπό να εξυπηρετήσει την ανάγκη για διασκέδαση. Το παιχνίδι 

όμως αυτό, μπορεί να δίνει στους παίχτες την αίσθηση πως είναι μέλη μίας κοινότητας και να 

χρησιμοποιείται τοιουτοτρόπως (Hassouneh & Brengman, 2014. Hooi & Cho, 2014). Για 

παράδειγμα, οι Kowert και Oldmeadow (2014), βρήκαν πως τα άτομα με αποφευκτικό τύπο 

προσκόλλησης, ήταν πιθανότερο να εμπλέκονται σε παιχνίδια που απαιτούν διασύνδεση, ως 

κάτι που διευκόλυνε την κοινωνική τους διάδραση και όχι ως κάτι που επιθυμούσαν απλώς 

για διασκέδαση, καθώς πολλά από αυτά τα παιχνίδια διασύνδεσης περιλαμβάνουν την 

δυνατότητα διάδρασης σε μία εικονική κοινότητα.

Η κοινωνικοποίηση δείχνει να είναι από τους σημαντικότερους παράγοντες πίσω από 

την ελκυστική δύναμη που ασκεί ο διαδικτυακός κόσμος (Douglas et al., 2008). Η δυνατότητα

κοινωνικής διάδρασης, οδηγεί τους μετέχοντες της ψηφιακής κοινότητας να διαδρούν 

παρατεταμένα μεταξύ τους, με το ενδεχόμενο η παρατεταμένη χρήση να καταλήξει 

δυσλειτουργική (Douglas και συν.(2008), σελ. 3028). Για παράδειγμα, η χρήση των ΜΚΔ έχει

βρεθεί πως ελλοχεύει μεγαλύτερη πιθανότητα ΔΠΧ, καθώς τα χαρακτηριστικά των 

εφαρμογών αυτών (συχνή επισκεψιμότητα, γραπτή επικοινωνία κ.α.), ενισχύουν την 

παρατεταμένη χρήση (Kuss & Griffiths, 2011), η οποία μπορεί να επιφέρει ποικίλες αρνητικές

επιπτώσεις για το άτομο (Douglas et al., 2008. Kuss et al., 2013). Ειδικά η χρήση των ΜΚΔ, 

συσχετίζεται αρνητικά με την κοινωνική συμμετοχή στην έξω-ψηφιακή ζωή, τα ακαδημαϊκά 

επιτεύγματα, και τα προβλήματα στις σχέσεις (Kuss & Griffiths, 2011) γεγονός μάλλον 

ανησυχητικό, καθώς μεταξύ των νεαρών χρηστών (ανήλικων και ενήλικων), φαίνεται πως η 

χρήση των ΜΚΔ για κοινωνικούς σκοπούς προτιμάται ιδιαίτερα (Douglas et al., 2008. Floros 

& Siomos, 2013. Kuss & Griffiths, 2011. Luchman, Bergstrom & Krulikowski, 2014).

Η ελκυστική δύναμη της κοινωνικοποίησης μέσω του Διαδικτύου φαίνεται πως δεν 

περιορίζεται στους νεαρούς ενήλικες και έφηβους. Σύμφωνα με τη Υοung (1998) σε ένα 

δείγμα με Μ.Ο. ηλικίας τα 29 χρόνια για τους άντρες και τα 43 για τις γυναίκες, βρήκε πως 

μεταξύ χρηστών που χαρακτηρίζονταν από ΔΠΧ και χρηστών που δεν είχαν δυσλειτουργική 

σχέση με το Διαδίκτυο, οι πρώτοι ένιωθαν μεγαλύτερη ικανοποίηση από το γεγονός ότι μέσω 

του διαδικτύου μπορούσαν να κοινωνικοποιηθούν και να συνδιαλλαχθούν με νέους φίλους. Η

δυνατότητα αυτή έχαιρε της εκτίμησής τους, επειδή τους παρείχε τη δυνατότητα σύναψης 

21 Σύμφωνα με τους Kuss και Griffiths, (2011),  τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης  παρά τις ποικίλες επιλογές που 
προσφέρουν κάποια από αυτά (π.χ. Παιχνίδια του Facebook), χρησιμοποιούνται κυρίως για κοινωνικούς 
σκοπούς. Πάραυτα η χρήση των ΜΚΔ δεν αποκλείεται να εξυπηρετεί και ατομικά κίνητρα όπως η 
ναρκισιστική επιβεβαίωση (Subramanian, Wise, Davis, Bhandari & Morris, 2014).
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αυτών που εκείνοι εκλάμβαναν ως οικείες και εμπιστευτικές σχέσεις, δηλαδή σχέσεις που τις 

βίωναν ως λιγότερο απειλητικές, από τις έξω-ψηφιακές σχέσεις. Η υπόσταση των ψηφιακών 

αυτών σχέσεων, μείωνε το αίσθημα μοναξιάς των ΔΠΧ'ς ατόμων, και οι δυσλειτουργικά 

παρατεταμένοι χρήστες σε αντιδιαστολή με τους μη-δυσλειτουργικά παρατεταμένους 

χρήστες, δήλωσαν πως συχνά προτιμούσαν την συνδιαλλαγή με τους ψηφιακούς φίλους τους, 

παρά με τους έξω-ψηφιακούς.

Αντίστοιχα, η χρήση γενικότερα του Διαδικτύου (Douglas et al., 2008) και ειδικότερα 

των ΜΚΔ (Kuss & Griffiths, 2011) ως προτιμότερη μορφή κοινωνικής συνδιαλλαγής, αντί για

την πρόσωπο με πρόσωπο διάδραση, εμφανίζεται συχνά και μεταξύ νεαρότερων ηλικιών 

(προπτυχιακοί φοιτητές) (Caplan, 2003, 2005, 2007). Όπως έχει φανεί ερευνητικά, οι φοιτητές

που προτιμούν το Διαδίκτυο για την κοινωνική τους διάδραση είναι πιο επιρρεπής στο να 

αναπτύξουν ΔΠΧ (Caplan, 2003. Casale & Fioravanti, 2011).

Δημιουργείται λοιπόν το ερώτημα, σε ποιες περιπτώσεις ή για ποιους είναι προτιμότερο

η κοινωνικοποίηση να πραγματώνεται ενδο-διαδικτυακά;  Προϋπόθεση για τη διευκρίνιση 

του ερωτήματος αυτού, κρίνεται μία αποσαφήνιση των ενδεχόμενων τρόπων που μπορεί η 

κοινωνικοποίηση να επηρεάζει τη ΔΠΧ, εφόσον η κοινωνικοποίηση, είναι μία έννοια με 

πολλές παραμέτρους και κάθε παράμετρος αναμένεται να συνδέεται με διαφορετικές ανάγκες.

2.3.β Συναισθηματική αποφόρτιση

 Μία παράμετρος της επιθυμίας για ενδο-διαδικτυακή κοινωνικοποίηση, εκτός από την 

ικανοποίηση της ανάγκης του ανήκειν (Baumeister & Leary, 1995), φαίνεται να αποτελεί η 

επιδίωξη ανεύρεσης συναισθηματικής στήριξης, απέναντι σε προβλήματα που επιφέρουν 

ψυχοσυναισθηματική δυσφορία. Η δυνατότητα λήψης συναισθηματικής στήριξης, σχετίζεται 

άμεσα με τον κύκλο των διαπροσωπικών επαφών του ατόμου. Η ανεπαρκής έξω-ψηφιακή 

κοινωνική στήριξη, φαίνεται πως μπορεί να αποτελέσει παράγοντα επικινδυνότητας για την 

ανάπτυξη ΔΠΧ (Tsai et al., 2009). Φαίνεται πως το άτομο δύναται να χρησιμοποιεί τη 

διασυνδεσιμότητα αντισταθμιστικά προς την ελλιπή έξω-ψηφιακή συναισθηματική στήριξη, 

ως έναν τρόπο δηλαδή, διαχείρισης της συναισθηματικής φόρτισης που του δημιουργούν 

κάποια γεγονότα ζωής (Beranuy et al., 2009. Chiu, 2014. Lepp et al., 2014. Oh et al., 2014. 

Tang et al., 2014).

Η Kuss και συν. (2014), υποδεικνύουν την πιθανότητα το Διαδίκτυο να αποτελεί μία 

στρατηγική διαχείρισης των προβλημάτων που βιώνει κάποιος (π.χ. Μοναξιά, οικογενειακές 
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καταστάσεις, καταθλιπτική διάθεση). Η στρατηγική αυτή, μπορεί να είναι ενεργητική και να 

σχετίζεται με την αναζήτηση ψυχοσυναισθηματικής στήριξης μέσω κάποιου άλλου στο 

Διαδίκτυο (Amichai-Hamburger et al., 2013. Morahan-Martin & Schumacher, 2003. Oh et al.,

2014)  ή να είναι παθητική και να σχετίζεται με την απόδραση από τα προβλήματα αυτά 

(Tang et al., 2014).

Ο Tang και συν. (2014), βρήκαν πως μεταξύ των εφήβων, η χρήση της διαδικτυακής 

ενασχόλησης ως είδος παθητικής στρατηγικής διαχείρισης (π.χ. αποφυγή της αντιμετώπισης 

του προβλήματος), ενίσχυσε τον βαθμό συσχέτισης μεταξύ των αγχογόνων γεγονότων ζωής 

και την ανάπτυξη ΔΠΧ. Δηλαδή, ο τρόπος που κάποιος/α διαχειρίζεται τις 

ψυχοσυναισθηματικές συνέπειες των αγχογόνων γεγονότων της ζωής του/της, ενδέχεται να 

τον/την προδιαθέσει προς μία δυσπροσαρμοστική χρήση του Διαδικτύου και η 

δυσπροσαρμοστική χρήση να έχει ως συνέπεια την ανάπτυξη ΔΠΧ (Tang et al., 2014). 

Φαίνεται λοιπόν, πως η ενασχόληση με το Διαδίκτυο, δύναται να λειτουργήσει ως μία 

στρατηγική απόδρασης από τις αρνητικές σκέψεις και συναισθήματα που βιώνει κάποιος/α, 

καθώς μέσω του Διαδικτύου ενδέχεται να καταφέρνει να τα αποφεύγει, χωρίς όμως να βρίσκει

τρόπους για να τα επιλύσει, το οποίο χαρακτηρίζει αυτόν τον τρόπο διαχείρισης ως 

δυσπροσαρμοστικό.

Eπιπλέον, από την ίδια έρευνα (Tang et al., 2014) προέκυψε πως η παθητική διαχείριση 

της ψυχοσυναισθηματικής φόρτισης, σχετίζονταν και με ανεπάρκεια στρατηγικών διαχείρισης

των διαπροσωπικών προβλημάτων. Από τα αποτελέσματα του Tang και συν. (2014), 

υπονοείται πως η διαδικτυακή απομόνωση/απόδραση, σαν στρατηγική διαχείρισης της 

ψυχοσυναισθηματικής φόρτισης, μπορεί να είναι και αποτέλεσμα απουσίας εναλλακτικών 

επιλογών. Δηλαδή ενδέχεται το άτομο, να μην είναι σε θέση να επιδιώξει κοινωνική στήριξη 

έξω-διαδικτυακά (ή και ενδο-διαδικτυακά), επειδή στερείται των κατάλληλων διαπροσωπικών

δεξιοτήτων (Caplan, 2003) και για αυτό να καταλήγει σε δυσπροσαρμοστικές στρατηγικές 

αποφόρτισης. Η ανεπάρκεια στις διαπροσωπικές δεξιότητες, που θα επηρεάσει αναπόφευκτα 

το μέγεθος του κοινωνικού δικτύου κάποιου, φαίνεται να είναι χαρακτηριστική συγκεκριμένα 

για τα άτομα με υψηλή ΔΠΧ, σε αντιδιαστολή με άτομα από άλλες συμπεριφορικές 

εξαρτήσεις (Tonioni et al., 2014). Τα πρώτα, εξαιτίας της ανεπάρκειας αυτής, εμφανίζουν 

τάση για μεγαλύτερη απομόνωση από τα δεύτερα, η οποία εκδηλώνεται μέσω της ΔΠΧ του 

Διαδικτύου (Tonioni et al., 2014). Αντίστοιχα ο Billieux και συν.(2013), βρήκαν πως 

διαχρονικά, το κίνητρο της απόδρασης μέσω των διαδικτυακών παιχνιδιών ιδιο-κατασκευής 

ψηφιακής περσόνας, σχετίζονταν περισσότερο με την ΔΠΧ, σε αντίθεση με τα κίνητρα της 

ανταγωνιστικότητας ή της ομαδικής συνεργασίας. Φαίνεται λοιπόν πως το κίνητρο της 

απόδρασης, ειδικά για τους μη έχοντες κοινωνικής στήριξης, μπορεί να λειτουργήσει 
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ενισχυτικά στην πιθανότητα εμφάνισης ΔΠΧ.

 Ενδεχομένως, η απόδραση και η απομόνωση διαδικτυακά, από σκέψεις και 

συναισθήματα, να διευκολύνονται εξαιτίας των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών του Διαδικτύου. 

Ίσως έτσι να εξηγείται και το γεγονός ότι τα άτομα με μεγαλύτερο βαθμό διασπαστικών 

συμπτωμάτων (dissociative symptoms)22, εμφανίζουν μεγαλύτερο επίπεδο ΔΠΧ (Bernardi & 

Pallanti, 2009. Canan et al., 2012). Φαίνεται λοιπόν, πως η ενασχόληση με το Διαδίκτυο 

επιτρέπει στα άτομα με ανεπαρκείς διαπροσωπικές σχέσεις, να απομονωθούν από εκείνα που 

κρίνουν δυσάρεστα (είτε σκέψεις, είτε συναισθήματα, είτε περιβάλλον)(Chiu, 2014. Tonioni 

et al., 2014. Tsai et al., 2009).

Επίσης, ο Chang και συν. (2014), σε μία διαχρονική έρευνα στη Taiwan, βρήκαν πως οι 

ακαδημαϊκές επιδόσεις των εφήβων που εμφάνιζαν υψηλή ΔΠΧ και αυτών που δεν εμφάνιζαν

πλέον ΔΠΧ, ήταν μειωμένες σε σχέση με αυτών που δεν εμφάνισαν ποτέ ΔΠΧ, υπονοώντας 

την εκ των προτέρων της ΔΠΧ ύπαρξης ακαδημαϊκών προβλημάτων. Από την ίδια έρευνα 

προέκυψε πως, η αδυναμία σύναψης φιλικών σχέσεων στο σχολείο, μπορούσε να 

λειτουργήσει ως προβλεπτικός παράγοντας για την αύξηση της ενασχόλησης με τις 

διαδικτυακές δραστηριότητες και σε προέκταση τη ΔΠΧ του Διαδικτύου. Τα αποτελέσματα 

αυτά υπονοούν πως για τους μαθητές που βίωναν δυσφορία εξαιτίας των άσχημων 

ακαδημαϊκών επιδόσεων, αλλά δυσκολεύονταν να δημιουργήσουν φιλικές σχέσεις στο 

σχολείο, η πιθανότητα να εμφανίσουν ΔΠΧ, ήταν αυξημένη καθώς κατέφευγαν στο Διαδίκτυο

για να διαχειριστούν ενδο-διαδικτυακά ό,τι μπορεί να σηματοδοτούσε η άσχημη ακαδημαϊκή 

επίδοση για εκείνους/νες. Ελληνικά δεδομένα εμφανίζουν αντίστοιχα ευρήματα. Τα στοιχεία 

που ανακύπτουν από τους Kalaitzaki και Birtchnell (2014), υποδηλώνουν πως για τους 

νεαρούς/ρες ενήλικες, η πιθανότητα ανάπτυξης ΔΠΧ, επηρεάζεται από τους παράγοντες 

αφενός της δυσκολίας ανάπτυξης έξω-διαδικτυακού δεσμού με τους ομηλίκους και αφετέρου 

από τα συναισθήματα θλίψης, ως αποτέλεσμα του γονεϊκού προτύπου που επηρέαζε τη 

διαμόρφωση των διαπροσωπικών σχέσεων και το συναίσθημα της θλίψης.

Η έλλειψη έξω-διαδικτυακών διαπροσωπικών επαφών, φαίνεται πως αυξάνει το 

αίσθημα της μοναξιάς (Morahan-Martin & Schumacher, 2003) και οδηγεί στην αναζήτηση της

κοινωνικής επαφής ενδο-διαδικτυακά (Aydın, Muyan & Demir, 2013. Bozoglan, Demirer & 

Sahin, 2013. Caplan, 2003. Hormes et al, 2014. Morahan-Martin & Schumacher, 2000, 2003),

λειτουργώντας έτσι ως μέσο συναισθηματικής αποφόρτισης από την ψυχοσυναισθηματική 

δυσφορία (Amichai-Hamburger et al., 2013. Morahan-Martin & Schumacher, 2003. Oh et al., 

2014.).

22Διασπαστικά συμπτώματα εμφανίζει κάποιος που τείνει να αγνοεί κάποιο τμήμα της διάστασής του (π.χ. 
σκέψεις ή συναισθήματα) ή του περιβάλλοντος. βλ. Canan, Ataoglu, Ozcetin και Icmeli (2012), σελ. 422.
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Το συμπέρασμα λοιπόν που προκύπτει μέχρι στιγμής, είναι πως η τάση για 

κοινωνικοποίηση μέσω του Διαδικτύου είναι ένα ισχυρό κίνητρο που μπορεί να εξηγήσει το 

ενδεχόμενο ανάπτυξης ΔΠΧ.  Το κίνητρο αυτό όμως, δεν είναι πάντα πρόδηλο, καθώς η 

ανάγκη για κοινωνική διάδραση μπορεί να ικανοποιείται μέσω εφαρμογών που δεν 

προορίζονται καθ'αυτό για αυτόν τον σκοπό (Kowert & Οldmeadow, 2014. Hassouneh & 

Brengman, 2014. Hooi & Cho, 2014). Τα κίνητρα που σχετίζονται με την κοινωνικοποίηση 

περιλαμβάνουν διαφορετικές παραμέτρους, όπως η αναζήτηση διαπροσωπικής επαφής για τη 

διαχείριση της ψυχοσυναισθηματικής δυσφορίας (Chiu, 2014. Tang et al., 2014. Lepp et al., 

2014. Oh et al., 2014) ή η ανάγκη για απομόνωση από την καθημερινότητα εξαιτίας έλλειψης 

εναλλακτικών τρόπων διαχείρισης, που σχετίζονται με την ανεπαρκή κοινωνικοποίηση 

(Chang et al., 2014. Chiu, 2014. Tonioni et al., 2014. Tsai et al., 2009). Το συμπέρασμα που 

προκύπτει από τα δεδομένα ερευνητικά στοιχεία, είναι πως ο κοινός παράγοντας πίσω από τα 

παραπάνω κίνητρα, είναι η μειωμένη ή/και ελλιπής δυνατότητα εκπλήρωσης των κινήτρων 

αυτών έξω-διαδικτυακά (Blinka & Mikuška, 2014. Caplan, 2003, 2005, 2007. Chang et al., 

2014. Chiu, 2014. İskender & Akin, 2010. Kalaitzaki, 2014. Lepp et al., 2014. Oh et al., 2014. 

Tang et al., 2014. Tonioni et al., 2014. Tsai et al., 2009).  

Η αδυναμία εκπλήρωσης έξω-διαδικτυακά των σχετικών με την κοινωνικοποίηση 

κινήτρων, συνδέεται με μία σειρά από ψυχοσυναισθηματικές επιπτώσεις (Aydın, Muyan & 

Demir, 2013. Bian & Leung, 2015. Caplan, 2003. Morahan-Martin & Schumacher, 2003). 

Τοιουτοτρόπως, υποδεικνύεται πως μία ακόμα προσέγγιση στο ζήτημα των παραγόντων 

επιρρέπειας στην ΔΠΧ, αποτελεί η ανεύρεση των ψυχολογικών και συναισθηματικών 

χαρακτηριστικών που μοιράζονται τα άτομα που αναπτύσσουν ΔΠΧ, υπό το ενδεχόμενο τα 

συναισθηματικά αυτά χαρακτηριστικά να συμβάλλουν στην πιθανότητα εμφάνισης ΔΠΧ (π.χ. 

Amichai- Hamburger και συν., 2013).  Ακολούθως λοιπόν, θα γίνει προσπάθεια να απαντηθεί 

ποια είναι τα ψυχοσυναισθηματικά χαρακτηριστικά που φέρουν εκείνοι που επιζητούν αφενός

την ενδο-ψηφιακή διαπροσωπική διάδραση (Caplan, 2003) και αφετέρου την προτιμούν 

έναντι της έξω-διαδικτυακής διαπροσωπικής διάδρασης (Caplan, 2005. Kujath, 2011).

2.4. Ψυχοσυναισθηματικοί παράγοντες

Παράγοντες που σχετίζονται με τις ακαδημαϊκές επιδόσεις (Chang & Man Law, 2008. 

Chiu, 2014. Lepp et al., 2014. Odaci, 2011. Suhail & Bargees, 2006. Tang et al., 2014), τις 

διαπροσωπικές σχέσεις (Blinka & Mikuška, 2014. Chang et al., 2014. Chiu, 2014. Kalaitzaki 
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& Birtchnell, 2014. Lee, Chang et al., 2014. Morahan-Martin &  Schumacher, 2003. Suhail & 

Bargees, 2006. Tang et al., 2014. Tonioni et al., 2014. Tsai et al., 2009. Weinstein et al., 2015) 

και τις οικογενειακές σχέσεις (Chiu, 2014. Kalaitzaki & Birtchnell, 2014) δύνανται να 

επηρεάσουν το είδος και το ποσοστό της ενασχόλησης που θα αναπτύξει κάποιος με το 

Διαδίκτυο, άμεσα ή έμμεσα, καθώς ενδέχεται να δημιουργήσουν προβλήματα στο άτομο τα 

οποία μπορεί να το οδηγήσουν σε θλίψη (Chang et al., 2014. Kalaitzaki & Birtchnell, 2014), 

μοναξιά (Caplan, 2007. Morahan-Martin &  Schumacher, 2000, 2003. Tsai et al., 2009), άγχος

(Jenaro,  Flores, Gómez-Vela, González-Gil & Caballo, 2007. Lepp et al., 2014. Weinstein et 

al., 2015) και γενικότερα συναισθηματική (Caplan, 2003. Chiu, 2014. Hormes et al., 2014 ) 

και ψυχολογική δυσφορία (Beranuy et al., 2009. Suhail & Bargees, 2006). Ερευνητικά έχει 

φανεί πως όλες οι παραπάνω καταστάσεις συνδέονται με μεγαλύτερα επίπεδα ΔΠΧ.

Όπως παρουσιάστηκε ήδη, η αναζήτηση ανακούφισης από το Διαδίκτυο ή μέσω του 

Διαδικτύου, συνδέεται με ελλιπής έξω-διαδικτυακές διαπροσωπικές σχέσεις (π.χ. Amichai-

Hamburger και συν., 2013. Oh και συν., 2014. κ.α.). Η ανεπάρκεια στις διαπροσωπικές 

σχέσεις, φαίνεται να σχετίζεται από μόνη της με ψυχοσυναισθηματική δυσφορία (Bian & 

Leung, 2015), δηλαδή συναισθηματικές καταστάσεις όπως η θλίψη, η μοναξιά ή το άγχος. 

Αντίστοιχα, η μοναξιά, η θλίψη (Bozoglan et al., 2013. Caplan, 2003. Morahan-Martin & 

Schumacher, 2000, 2003), όπως και το άγχος γενικά (Chiu, 2014. Jenaro et al., 2007. Kim & 

Davis, 2009) αλλά και το άγχος κοινωνικής διάδρασης ειδικά (Caplan, 2007. Weinstein et al., 

2015), φαίνεται πως είναι παράγοντες που σχετίζονται σημαντικά με την ανάπτυξη ΔΠΧ. 

Δηλαδή, η ανεπάρκεια στις διαπροσωπικές σχέσεις μπορεί να οδηγήσει σε 

ψυχοσυναισθηματική δυσφορία και η ψυχοσυναισθηματική δυσφορία να προδιαθέτει το 

άτομο σε ΔΠΧ του Διαδικτύου.

Οι διάφορες πτυχές της ψυχοσυναισθηματικής δυσφορίας όμως, δεν είναι έννοιες 

σαφώς ιεραρχημένες. Για παράδειγμα, η μοναξιά μπορεί να είναι το συναίσθημα που 

προκύπτει όταν κάποιος/α εμφανίζει μειωμένη έξω-ψηφιακή κοινωνική ζωή, εξαιτίας της 

θλίψης ή του άγχους κοινωνικής διάδρασης που βιώνει (Andreou & Svoli, 2013).  

Αντιστοίχως, κάποιος/α μπορεί να βιώνει θλίψη και μοναξιά, εξαιτίας της ανασφάλειας που 

νιώθει να διαδρά με τους άλλους (Caplan, 2003) και η μειωμένη του/της αυτοπεποίθηση 

διάδρασης (Aydin & Sari, 2011) μπορεί να ενισχύσει το άγχος κοινωνικής διάδρασης (Caplan,

2007) και τα δύο σε προέκταση τη ΔΠΧ.

Το άγχος κοινωνικής διάδρασης είναι ένας ψυχοσυναισθηματικός παράγοντας που 

φαίνεται να συσχετίζεται αρκετά με την ανάπτυξη ΔΠΧ (Caplan, 2007. Weinstein et al., 

2015). Το άγχος κοινωνικής διάδρασης, συντηρείται από τις πεποιθήσεις σχετικά με την 

ανεπάρκεια κοινωνικής διάδρασης (Caplan, 2007). Άλλωστε, η ψυχοσυναισθηματική 
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δυσφορία, μπορεί να οφείλεται (Segrin & Flora, 2003) ή να προκαλέσει σε κάποιον/α (Gable 

& Shean, 2000), μία λανθασμένα αρνητική αυτο-αντίληψη σχετικά με την επάρκεια των 

δεξιοτήτων διαπροσωπικής διάδρασης που κατέχει, και αυτό να τον/την οδηγήσει στη 

μοναξιά (Caplan, 2003) και η μοναξιά σε λοιπές αρνητικές ψυχοσυναισθηματικές και 

συμπεριφορικές καταστάσεις όπως η ΔΠΧ (Bozoglan et al., 2013. Casale & Fioravanti, 2011. 

Hormes et al., 2014. Kalaitzaki & Birtchnell, 2014. Morahan-Martin & Schumacher, 2003. 

Odaci & Kalkan, 2010).  

Κοινό σημείο μεταξύ των αρνητικά φορτισμένων συναισθημάτων, είναι πως για τα 

άτομα που τα βιώνουν και νιώθουν πως δεν έχουν έξω-ψηφιακή εναλλακτική (λόγω 

ανεπάρκειας διαπροσωπικών σχέσεων), το Διαδίκτυο δύναται να λειτουργήσει ως δίαυλος 

αποφόρτισης (Amichai-Hamburger et al., 2013. Caplan, 2003) Άλλωστε έχει φανεί 

ερευνητικά, πως συχνά τα άτομα αναζητούν μέσω του Διαδικτύου την σύνδεση και 

διαπροσωπική επαφή που δεν κατάφεραν να βρουν έξω-ψηφιακά  (Amichai-Hamburger et al.,

2013. Morahan-Martin & Schumacher, 2000, 2003).  

Αντίστοιχα, οι πεποιθήσεις κάποιους/ας σχετικά με την επάρκεια κοινωνικών 

δεξιοτήτων του/της, σχετίζονται σημαντικά με την ΔΠΧ (Caplan, 2007. İskender & Akin, 

2010) και τα άτομα με μειωμένες κοινωνικές δεξιότητες είναι πιο ευάλωτα στο να αναπτύξουν

ψυχοσυναισθηματικές δυσκολίες όπως μοναξιά, θλίψη ή το άγχος κοινωνικής διάδρασης 

(Segrin & Flora, 2003). Η μοναξιά φαίνεται να σχετίζεται σημαντικά με την έλλειψη έξω-

διαδικτυακών διαπροσωπικών σχέσεων γενικά (Morahan-Martin & Schumacher, 2003) αλλά 

και την αυτο-αντίληψη ανεπάρκειας κοινωνικών δεξιοτήτων ειδικά (Caplan, 2003, 2005). 

Επιπλέον, η μοναξιά, φαίνεται πως είναι ένας παράγοντας που σχετίζεται σημαντικά με την 

έναρξη ΔΠΧ (Bozoglan et al., 2013. Odaci & Kalkan, 2010) και φαίνεται πως είναι ο πιο 

άμεσος παράγοντας επικινδυνότητας για την έναρξη ΔΠΧ, από ό,τι οι λοιπές αρνητικές 

συναισθηματικές καταστάσεις (Andreou & Svoli, 2013. Casale & Fioravanti, 2011).

Τα ερευνητικά αποτελέσματα που χρησιμοποιήθηκαν και στη παρούσα εργασία, 

συνηγορούν υπέρ της άποψης, πως είναι τα άτομα που νιώθουν έξω-ψηφιακή μοναξιά που 

οδηγούνται στη χρήση του διαδικτύου και όχι η χρήση του διαδικτύου που εκκινεί 

συναισθήματα μοναξιάς (Amichai-Hamburger & Ben-Artzi, 2003. Aydin et al., 2013. 

Bozoglan et al., 2013. Masur, Reinecke, Ziegele & Quiring, 2014. Morahan-Martin & 

Schumacher, 2003. Oh et al., 2014). Οι Amichai-Hamburger και Ben-Artzi (2003), θεωρούν 

πως ειδικά για τις γυναίκες, η αναζήτηση συντροφικότητας διαδικτυακά, εκδηλώνεται πιο 

πρόδηλα, καθώς η μοναξιά τις ωθεί προς τις πιο φανερά κοινωνικές εφαρμογές του 

Διαδικτύου. Σε κάποιες περιπτώσεις, η μη λειτουργική χρήση του Διαδικτύου, δύναται να 

επιβαρύνει τα προϋπάρχοντα αυτά συναισθήματα μοναξιάς (Yao & Zhong, 2014), καθώς 
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όπως αναφέρθηκε ήδη, η ΔΠΧ του διαδικτύου, ενδέχεται μεταξύ των άλλων, να επιφέρει και 

αρνητικές συνέπειες στις υπάρχουσες διαπροσωπικές σχέσεις (Douglas et al., 2008. Kuss et 

al., 2014. Kuss et al., 2013).

Μεταξύ των νεαρών ενηλίκων, η υψηλή μοναξιά επίσης συνδέεται με υψηλή ΔΠΧ  

(Casale & Fioravanti, 2011. Morahan-Martin & Schumacher, 2000, 2003). Συγκεκριμένα, σε 

μία έρευνα των Morahan-Martin και Schumacher (2000), οι φοιτητές/τήτριες με υψηλή ΔΠΧ, 

εμφάνισαν στατιστικώς σημαντικά μεγαλύτερη μοναξιά από ό,τι τα άτομα με μέτρια ΔΠΧ και

καθόλου ΔΠΧ. Επίσης οι φοιτητές/τήτριες με υψηλή ΔΠΧ, δήλωσαν μεγαλύτερη άνεση στο 

να διαδρούν κοινωνικά μέσω διαδικτύου, από ό,τι τα άτομα με μέτρια ΔΠΧ και καθόλου 

ΔΠΧ. Ενδεικτικό είναι πως μεταξύ των ατόμων με υψηλή ΔΠΧ, ο κυριότερος από 11 λόγους, 

για να χρησιμοποιούν το Διαδίκτυο, ήταν για να γνωρίζουν νέο κόσμο και ο τρίτος 

συχνότερος, για να λαμβάνουν συναισθηματική υποστήριξη. Βέβαια, έχει φανεί πως μεταξύ 

των φοιτητών/τριών, η προτίμηση χρήσης εφαρμογών του Διαδικτύου για κοινωνικοποίηση, 

μειώνει μεν το αίσθημα μοναξιάς (Aydin et al., 2013), αλλά σχετίζεται με την πιθανότητα 

ανάπτυξης ΔΠΧ ( Casale & Fioravanti, 2011. Morahan-Martin & Schumacher, 2003. Hormes 

et al., 2014).

Από τα παραπάνω στοιχεία συμπερασματικά προκύπτει πως τα άτομα που 

αντιλαμβάνονται εαυτόν ως λιγότερο επαρκή σε διαπροσωπικές δεξιότητες, θα είναι 

πιθανότερο να έχουν μειωμένες έξω-διαδικτυακές διαπροσωπικές σχέσεις, να νιώθουν 

μοναξιά και να προτιμούν την ενδο-διαδικτυακή επικοινωνία για την επίτευξη διαπροσωπικής

διάδρασης (Caplan, 2005, 2007. İskender & Akin, 2010), καθώς όπως αναφέρθηκε ήδη, η 

γραπτή φύση της διαδικτυακής επικοινωνίας, παρέχει κάποια πλεονεκτήματα που επιτρέπουν 

στα ανασφαλή επικοινωνιακά άτομα, να νιώθουν μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση διάδρασης (

Caplan, 2003. Gonzales, 2014. Morahan-Martin & Schumacher, 2000, 2003). Φαίνεται 

λοιπόν, πως εκείνοι που νιώθουν ότι υστερούν στις δεξιότητες που θα τους επέτρεπαν να 

διαδράσουν έξω-διαδικτυακά, πρόσωπο με πρόσωπο, τείνουν να προτιμούν την διαδικτυακή 

διάδραση για την ικανοποίηση των αναγκών που σχετίζονται με ή παρωθούνται από, την 

κοινωνικοποίηση (Caplan, 2005, 2007. Morahan-Martin & Schumacher, 2003. Yuen & Lavin, 

2004). Ενδέχεται τοιουτοτρόπως, όσο τα άτομα θα νιώθουν ασφαλέστερα να διαδρούν 

ψηφιακά, να αντικαταστούν την έξω-διαδικτυακή διάδραση με την ενδο-διαδικτυακή, σε 

αναλογία με το επίπεδο της αυτο-αντίληψης κοινωνικής επάρκειας που κατέχουν, ενισχύοντας

κατά αυτόν τον τρόπο την πιθανότητα εμφάνισης ΔΠΧ (Chang & Man Law, 2008).

Συνοψίζοντας τα παραπάνω δεδομένα, φαίνεται πως η μοναξιά όπως και οι λοιπές 

συναισθηματικές καταστάσεις που επάγουν δυσφορία και αρνητική φόρτιση, οι οποίες 

συντηρούνται ή παρωθούνται από έλλειψη ικανοποιητικών για το άτομο έξω-ψηφιακών 
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διαπροσωπικών σχέσεων, συσχετίζονται σημαντικά με την πιθανότητα ανάπτυξης ΔΠΧ. 

Λαμβάνοντας υπόψη, πως η σύναψη κοινωνικών σχέσεων εξαρτάται από το επίπεδο των 

διαπροσωπικών δεξιοτήτων που φέρει κάποιος/α, και η ύπαρξη ή όχι διαπροσωπικών 

σχέσεων σχετίζεται με την εμφάνιση ΔΠΧ, εύλογα σχηματίζεται η υπόθεση πως το επίπεδο 

των έξω-ψηφιακών κοινωνικών δεξιοτήτων που κατέχει κάποιος/α, θα συσχετίζεται με το 

επίπεδο δυσλειτουργικής σχέσης που θα δημιουργήσει αυτός/η με το Διαδίκτυο. Καθώς η 

επάρκεια των ικανοτήτων διαπροσωπικής διάδρασης υπόκειται στην επίδραση των 

πεποιθήσεων του ατόμου σχετικά με αυτές, εν προκειμένω μπορεί να συναχθεί πως η αυτο-

αντίληψη σχετικά με την ικανότητα διαπροσωπικής διάδρασης έξω-διαδικτυακά, ενδέχεται να

είναι η ειδοποιός διαφορά ανάμεσα στα άτομα που εμφανίζουν μη-δυσλειτουργική σχέση με 

το Διαδίκτυο, έναντι αυτών που αναπτύσσουν δυσλειτουργική χρήση του Διαδικτύου. Δηλαδή

τα άτομα που αντιλαμβάνονται τον εαυτό τους ως λιγότερο επαρκή στο να συνάψουν έξω-

διαδικτυακά διαπροσωπικές σχέσεις, θα προτιμούν την διαδικτυακή επικοινωνία, το οποίο 

ελλοχεύει τον κίνδυνο αντικατάστασης των έξω-διαδικτυακών διαπροσωπικών εμπειριών με 

τις ενδο-διαδικτυακές και την ανάπτυξη ΔΠΧ (Chang & Man Law, 2008. Douglas et al., 

2008).

Το ερώτημα λοιπόν που ανακύπτει εν προκειμένω, είναι γιατί κάποιος να νιώθει 

ανεπαρκής ως προς τις δεξιότητες έξω-διαδικτυακής διαπροσωπικής διάδρασης.

2.5. Γνωστικοί παράγοντες

Η εξήγηση μίας συμπεριφοράς, φαίνεται πιο εφικτή όταν δύναται να ανιχνευθούν οι 

λανθάνοντες γνωστικοί παράγοντες. Τοιουτοτρόπως και για την ΔΠΧ, ενδεχομένως κάποιοι 

γνωστικοί παράγοντες, κοινοί μεταξύ των δυσλειτουργικά παρατεταμένων χρηστών, να 

μπορούν να εξηγήσουν έστω εν μέρει, την εμφάνιση δυσπροσαρμοστικής σχέσης με το 

Διαδίκτυο. Σύμφωνα με τον Davis (2001), υπάρχουν δύο ήδη παραγόντων που θα 

επηρεάσουν την δυσλειτουργική χρήση του Διαδικτύου. Αφενός, οι δυσπροσαρμοστικές 

σκέψεις όπως η μειωμένη αυτο-αντίληψη ικανοτήτων (αυτοπεποίθηση) και αφετέρου, τα 

δυσπροσαρμοστικά συναισθήματα που σχετίζονται με τις σκέψεις αυτές όπως το άγχος ή η 

μοναξιά. Ο ίδιος θεωρεί πως η  ΔΠΧ μπορεί να ερμηνευθεί ως “αποτέλεσμα του συνδυασμού 

δυσπροσαρμοστικών σκέψεων που οδηγούν σε δυσπροσαρμοστικές συμπεριφορές απέναντι 

στο διαδίκτυο” (σελ.188). Υπό την θεώρηση αυτή, οι συναισθηματικές (θλίψη, μοναξιά, 

άγχος κ.α.) και συμπεριφορικές (μειωμένη ακαδημαϊκή επίδοση, παραμέληση έξω-ψηφιακών 
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δραστηριοτήτων, εκτεταμένη χρήση εφαρμογών, κ.α.) εκφάνσεις που ερευνητικά φαίνεται να 

συσχετίζονται με την έναρξη και διατήρηση της ΔΠΧ, μπορεί να είναι καταρχάς αποτέλεσμα 

δυσπροσαρμοστικών σκέψεων, που προηγούνται της ΔΠΧ, αλλά σε δεύτερη φάση, να 

προωθούν και να ενισχύουν την ΔΠΧ (Spada, Langston, Nikčević & Moneta, 2008. Lu & 

Yeo, 2015).

Από τα μέχρι τώρα ερευνητικά στοιχεία, φαίνεται πως η μειωμένη αυτο-αντίληψη 

σχετικά με την επάρκεια των ικανοτήτων κοινωνικής και διαπροσωπικής διάδρασης, μπορεί 

να αποτελέσει παράγοντα επιρρέπειας έναρξης ΔΠΧ του Διαδικτύου (Caplan, 2005, 2007. 

Morahan-Martin & Schumacher, 2003. Yuen & Lavin, 2004). Η μειωμένη αυτο-αντίληψη 

επάρκειας διαπροσωπικής διάδρασης αναμένεται πως θα έχει συμπεριφορικές, 

συναισθηματικές, μα και γνωστικές επιπτώσεις στο άτομο. Η σύναψη κοινωνικών δεσμών και

η συμμετοχή ή όχι σε διαπροσωπικές σχέσεις είναι κάτι που επιδρά αναπόφευκτα στην 

διαμόρφωση των συναισθηματικών και γνωστικών διαδικασιών (Baumeister & Leary, 1995). 

Για παράδειγμα, η αδυναμία διαμόρφωσης διαπροσωπικών σχέσεων, φαίνεται να έχει 

επιπτώσεις σε κάποιες γνωστικές διαδικασίες όπως η λήψη αποφάσεων (Buelow, Okdie, 

Brunell & Trost, 2015), αλλά και η ικανότητα αυτο-ρύθμισης της συμπεριφοράς (Baumeister, 

DeWall, Ciarocco & Twenge, 2005. Farley & Kim-Spoon, 2014) οι οποίες πιθανόν να 

επιδρούν περεταίρω στην αδυναμία σύναψης διαπροσωπικών σχέσεων (Farley & Kim-Spoon,

2014. Khoshkam, Bahrami, Ahmadi, Fatehizade & Etemadi, 2012).

Ο  Caplan (2005), μέσω της ανασκόπησης σχετικών ερευνητικών δεδομένων, αναφέρει 

πως η αυτο-αντίληψη της ανεπάρκειας κοινωνικών δεξιοτήτων κατά την έξω-ψηφιακή 

κοινωνική διάδραση, μπορεί να έχει μία σειρά από ψυχοσυναισθηματικές επιπτώσεις όπως το 

συναίσθημα της μοναξιάς, θλίψης, άγχους κοινωνικής διάδρασης και γενικότερα της 

ευημερίας του ατόμου. Οι επιπτώσεις αυτές, αναφέρει ο ίδιος, είναι επακόλουθες της 

αδυναμίας του ατόμου να συνάψει σχέσεις και να διαδράσει κοινωνικά με έναν “κατάλληλο 

και εποικοδομητικό τρόπο” (σελ. 723)   Εξαιτίας αυτού, ο Caplan θεώρησε πως τα άτομα που 

αντιλαμβάνονται εαυτόν ως ανεπαρκή διαπροσωπικών δεξιοτήτων, θα δείχνουν μία 

προτίμηση στην ψηφιακή κοινωνική διάδραση, ως μία πιο ελεγχόμενη από τους ίδιους 

διαδικασία. Τα αποτελέσματα από την έρευνά του σε προπτυχιακούς φοιτητές, επιβεβαίωσαν 

την υπόθεσή του αυτή (Caplan, 2005, 2007). Συγκεκριμένα βρήκε, πως το άγχος της 

κοινωνικής διάδρασης, δηλαδή του συναισθήματος που δημιουργείται από την αυτο-αντίληψη

του ατόμου περί ανεπάρκειας ανταπόκρισης στις κοινωνικές απαιτήσεις μίας κατάστασης, 

οδηγεί τα άτομα να προτιμούν την κοινωνική διάδραση μέσω Διαδικτύου, αντί για την έξω-

διαδικτυακή διάδραση (Caplan, 2007). Μετέπειτα έρευνα των Lee, Chang και συν. (2014), 

επιβεβαίωσε την συσχέτιση της ΔΠΧ με το άγχος για την κοινωνική διάδραση.
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Ενδεχομένως, έτσι να εξηγείται ότι η ΔΠΧ συσχετίζεται αντιστρόφως ανάλογα με την 

αυτοπεποίθηση γενικά (Kim & Davis, 2009. Sariyska et al., 2014) και την αυτοπεποίθηση 

κοινωνικής διάδρασης ειδικά (Aydin & Sari, 2011). Η έννοια της αυτοπεποίθησης συνδέεται 

με την αυτο-αντίληψη επάρκειας αντιμετώπισης συγκεκριμένων καταστάσεων. 'Όπως 

προκύπτει από τα παραπάνω δεδομένα, οι αρνητικές σκέψεις του ατόμου σχετικά με την 

ικανότητά του να διαμορφώσει διαπροσωπικές σχέσεις, παίζουν σημαντικό ρόλο στην 

ανάπτυξη ΔΠΧ. Το άτομο που αντιμετωπίζει το διαδίκτυο σαν στρατηγική διαχείρισης των 

αρνητικών συναισθημάτων που προκύπτουν από διάφορες καταστάσεις, θεωρώντας πως είναι

πιο ικανό διαδικτυακά να βρει την ψυχολογική υποστήριξη που επιζητά (Hormes et al., 2014) 

φάνηκε πως ενισχύει την ευαλωτότητά του σε ΔΠΧ του Διαδικτύου. Αντίστοιχα, η επιτυχία 

που μπορεί να βρει κάποιος/α στην διαδικτυακή κοινωνική διάδραση, μπορεί να τονώσει την 

χαμηλή του αυτοπεποίθηση και να λειτουργήσει ενισχυτικά, επιβαρύνοντας το ενδεχόμενο 

εμφάνισης ΔΠΧ (Yuen & Lavin, 2004). Αντίθετα, η αυτο-αντίληψη κοινωνικής επάρκειας, 

φαίνεται να λειτουργεί προστατευτικά απέναντι στη πιθανότητα εμφάνισης ΔΠΧ, για τα 

άτομα που βιώνουν ψυχοσυναισθηματική δυσφορία από τα γεγονότα ζωής (Chiu, 2014). 

Δηλαδή, το άτομο που νιώθει επάρκεια κοινωνικής διάδρασης, είναι λιγότερο πιθανό να 

αναπτύξει ΔΠΧ, το οποίο οφείλεται στην πεποίθησή του πως είναι ικανός να συνάψει έξω-

διαδικτυακά κοινωνικές σχέσεις, το οποίο θα τον προστατεύσει από το αίσθημα της μοναξιάς 

και πιθανόν οι σχέσεις αυτές να του παράσχουν και την ψυχοσυναισθηματική στήριξη που 

επιζητά, για τυχόν προβλήματα που βιώνει.

Παρότι ο γνωστικός παράγοντας απέδειξε τη σπουδαιότητα που δύναται να 

διαδραματίσει στην πιθανότητα εμφάνισης ΔΠΧ, το ερώτημα παραμένει. Γιατί κάποιος/α να 

δυσκολεύεται να δημιουργήσει διαπροσωπικές σχέσεις και κοινωνικούς δεσμούς έξω-

διαδικτυακά με αποτέλεσμα να αντιλαμβάνεται με αρνητικό τρόπο την κοινωνική του 

επάρκεια;

Καθώς φάνηκε, από τα μέχρι στιγμής παρουσιαζόμενα στοιχεία, είναι δύσκολο να 

διαχωρίσεις τα συναισθήματα από τις πεποιθήσεις καθώς η σχέση μεταξύ πεποιθήσεων και 

συναισθημάτων δεν δείχνει να είναι γραμμική, αλλά μάλλον κυκλική. Υπό αυτή την οπτική, 

μία γνωστικό-θυμική θεωρητική κατασκευή κρίνεται καταλληλότερη ως παράγοντας 

κατανόησης της ΔΠΧ του Διαδικτύου. Με βάση τα στοιχεία που έχουν προκύψει από την 

μέχρι τώρα ερευνητική ανασκόπηση, η γνωστικό-θυμική κατασκευή η οποία κρίνεται για τη 

παρούσα έρευνα, ως εν δυνάμει επεξηγηματικός παράγοντας, ονομάζεται Ευαισθησία στην 

Απόρριψη και αποσαφηνίζεται στη συνέχεια.
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2.6. Γνωστικό-Θυμικοί παράγοντες/

Ευαισθησία στην Απόρριψη

Συνοψίζοντας τα μέχρι τώρα δεδομένα προκύπτει πως η πιθανότητα ΔΠΧ ειδικά για 

τους νέαρούς/ες ενήλικες και έφηβους/ες, επηρεάζεται από την ικανότητα θέσπισης 

διαπροσωπικών σχέσεων στον εξω-ψηφιακό κοινωνικό τους περίγυρο. Οι πρώιμες σχέσεις 

που αναπτύσσει κάποιος/α με τα λοιπά μέλη της οικογένειάς του/της, δύναται να επηρεάσουν 

την επάρκεια κοινωνικής διάδρασης κατά την εφηβεία (Bell, Avery, Jenkins, Feld & 

Schoenrock, 1985) και τη δυνατότητα σύναψης διαπροσωπικών σχέσεων (φιλικών ή 

ρομαντικών) (Collins, Welsh & Furman, 2009). Οι  πρώτες αυτές οικογενειακές εμπειρίες, 

φαίνεται πως εκτείνουν την επίδρασή τους και στη σύναψη σχέσεων μεταξύ των νεαρών 

ενηλίκων (Downey, Khouri & Felman, 1997. Laible, 2007). Ειδικά για τους/τις νεαρούς/ές 

ενήλικες, το είδος των σχέσεων που αναπτύσσουν με τους/τις συνομίληκους/κες τους, θα 

διαμορφώσει την αυτοπεποίθηση της κοινωνικής διάδρασης  (Aydin & Sari, 2011. Farley & 

Kim-Spoon, 2014) η οποία αυτοπεποίθηση κοινωνικής διάδρασης όπως αναφέρθηκε ήδη, 

σχετίζεται επίσης με την πιθανότητα ΔΠΧ. Αντίστοιχα με τα δεδομένα που υποδεικνύουν την 

συσχέτιση της ικανότητας διαπροσωπικής διάδρασης και ΔΠΧ, προκύπτουν δεδομένα που 

συσχετίζουν τις πρώιμες οικογενειακές εμπειρίες όχι μόνο με τις επιπτώσεις που έχουν αυτές 

στην επάρκεια διαπροσωπικής διάδρασης, αλλά και στην πιθανότητα εμφάνισης ΔΠΧ, 

(Kalaitzaki & Birtchnell, 2014. Schimmenti, Passanisi, Gervasi, Manzella & Famà, 2013). 

Φαίνεται λοιπόν πως το σχεσιακό παρελθόν επιδρά στο σχεσιακό παρόν. Το ερώτημα είναι με 

ποιον τρόπο και πώς σχετίζεται η επίδραση αυτή με τη πιθανότητα ΔΠΧ. 

Η Ευαισθησία στην Απόρριψη (ΕΑ) είναι μία θεωρητική κατασκευή η οποία ενοποιεί 

τη διαχρονία και τη συγχρονία των διαπροσωπικών εμπειριών του ατόμου, ως παράγοντα 

παραμετροποίησης και εξήγησης της συμπεριφοράς κατά τη διαπροσωπική διάδραση. 

Σύμφωνα με τη θεωρητική κατασκευή της ΕΑ, οι πρώιμες εμπειρίες με τους σημαντικούς 

άλλους (γονείς/τροφούς) μορφοποιούν ένα γνωστικό “εγχειρίδιο” διάδρασης και 

διαπροσωπικής υπόστασης (σκέψεις, συναισθήματα και συμπεριφορές) στο οποίο 

“ανατρέχει” το άτομο όταν και ενόσω βρίσκεται σε καταστάσεις που απαιτούν διαπροσωπική 

διάδραση (Feldman & Downey, 1994). Οι πρότερες σχεσιακές εμπειρίες δηλαδή, 

διαμορφώνουν μία γνωστικοθυμική βάση σχετικά με το τι να περιμένει κάποιος/α από το 

έτερο μέλος μίας σχέσης και πως να συμπεριφερθεί εντός αυτής (Ayduk, Downey, Testa, Yen 

& Shoda, 1999. Croft & Zimmer-Gembeck, 2014. Galliher & Bentley, 2010. Pearson, Watkins

& Mullan, 2011. Thomas & Bowker, 2013. Zimmer-Gembeck & Nesdale, 2013) Η βάση 
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αυτή, δεν είναι αμετάβλητη, καθώς τροποποιείται και μετασχηματίζεται από τις 

εναλλασσόμενες εμπειρίες του ατόμου κατά τη διάδραση του με άλλα άτομα, σε μία 

ενεργητική αλληλεπίδραση της παρελθούσας βάσης, με τις νέες πληροφορίες (Croft & 

Zimmer-Gembeck, 2014. Feldman & Downey, 1994. Hafen, Spilker, Chango, Marston & 

Allen, 2014. Zimmer-Gembeck, Nesdale, McGregor, Mastro, Goodwin & Downey, 2013). Η 

ΕΑ δηλαδή, επενεργεί στον τρόπο που το άτομο βιώνει τις διαπροσωπικές του σχέσεις (Ayduk

et al., 1999. Galliher & Bentley, 2010.), αλλά και στον τρόπο που επιχειρεί ή όχι, την σύναψη 

διαπροσωπικών σχέσεων (Bernstein & Benfield, 2013. Butler, Doherty & Potter, 2007. 

Galliher & Bentley, 2010. Hafen et al., 2014. Pearson et al., 2011. Thomas & Bowker, 2013).

Τα άτομα  με υψηλή Ευαισθησία στην Απόρριψη, εμφανίζουν ένα αντιληπτικό σύστημα

προσανατολισμένο στο να ανιχνεύει πιθανά στοιχεία απόρριψης από το κοινωνικό τους 

περιβάλλον, καθώς βρίσκονται σε ιδιαίτερη εγρήγορση για τον εντοπισμό και άμεση 

αντίδραση συγκεκριμένα σε τέτοιου είδους ερεθίσματα, τα οποία άπαξ και αντιληφθούν, 

έχουν την τάση να αντιδρούν συναισθηματικώς υπερβολικά απέναντί τους (επιθετικά ή 

θυμωμένα) (Berenson et al., 2009. Downey, Freitas, Michaelis & Khouri, 1998. Downey, 

Lebolt, Rincon & Freitas, 1998. Jacobs & Harper, 2012. Romero-Canyas, Downey, Berenson, 

Ayduk & Kang, 2010). Τα άτομα που εμφανίζουν ευαισθησία στην απόρριψη, “είναι πιο 

πιθανό να ερμηνεύουν και να αντιδρούν στα διφορούμενα κοινωνικά στοιχεία, κατά τρόπο 

συνεπή με το φόβο της απόρριψης τους” (Liu, Kraines, Massing-Schaffer και Alloy (2014), 

σελ. 87), το οποίο σημαίνει πως το τι αποτελεί στοιχείο απόρριψης από το κοινωνικό 

περιβάλλον, συνήθως υπόκειται σε υποκειμενικά κριτήρια. Το άτομο με αυξημένη ΕΑ, 

ενδέχεται να εκλάβει ως απόρριψη ένα στοιχείο από το κοινωνικό του περιβάλλον, που 

κάποιος/α που δεν μοιράζεται το ίδιο επίπεδο ΕΑ, πιθανόν να το προσπεράσει ή να μην το 

κρίνει ως τέτοιο (Norona, Salvatore, Welsh & Darling, 2014), χωρίς αυτό να σημαίνει πως δύο

άτομα που μοιράζονται τον ίδιο βαθμό ευαισθησίας στην απόρριψη θα εκλάβουν απαραίτητα 

το ίδιο στοιχείο ως ένδειξη κοινωνικής απόρριψης (Zimmer-Gembeck et al., 2013). Το κοινό 

στοιχείο μεταξύ των ατόμων με υψηλή EA, είναι πως εμφανίζουν την τάση, ακόμα και 

αμφιβόλου χροιάς ερεθίσματα, να τα εκλαμβάνουν αρνητικά (Norona et al., 2014).

Από τα παραπάνω, γίνεται αντιληπτό πως το κοινωνικό περιβάλλον, διαδραματίζει 

σημαντικό ρόλο στην διαμόρφωση του βαθμού της ΕΑ, καθώς η έννοια της ΕΑ σχετίζεται 

ιδιαίτερα με το κοινωνικό πλαίσιο, ευρύτερο ή άμεσο. Τα πρότυπα αποδεκτής κοινωνικής 

υπόστασης, είτε από άποψη εμφάνισης (Flett, 2014. Kelly, Didie & Phillips, 2014. Park, 

DiRaddo & Calogero, 2009) είτε συμπεριφοράς (Butler et al., 2007) και κατά πόσον το άτομο 

ανταποκρίνεται ή όχι σε αυτά, μπορούν να ενισχύσουν τον βαθμό ΕΑ.  Αντίστοιχα, υπάρχουν 

πλαίσια (π.χ. σχολείο, σχολή, εργασία κ.α.) που συνδέονται εντονότερα με συγκεκριμένα 
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πρότυπα κοινωνικής υπόστασης. Τα περιβάλλοντα αυτά, εξαιτίας κάποιων χαρακτηριστικών 

που φέρει το άτομο, όπως η ντροπαλότητα, το τραύλισμα, ή ακόμα και το φύλο ή η φυλή, 

ενδέχεται να ενεργοποιούν την ΕΑ συχνότερα και τοιουτοτρόπως να προάγουν την ενίσχυση 

του βαθμού της ΕΑ για τα συγκεκριμένα άτομα, στα συγκεκριμένα περιβάλλοντα (π.χ.  

Ahlqvist, London και Rosenthal, 2013. Butler και συν., 2007. Henson, Derlega, Pearson, 

Ferrer και Holmes, 2013. London, Rosenthal και Gonzalez, 2011). Το άτομο με υψηλή ΕΑ, 

μαθαίνει δηλαδή να περιμένει την απόρριψη, περισσότερο σε κάποια περιβάλλοντα από ό,τι 

σε άλλα, ενισχύοντας τοιουτοτρόπως τον φαύλο κύκλο προσδοκιών απόρριψης - αντίληψης 

απόρριψης, για τα συγκεκριμένα περιβάλλοντα.

Φαίνεται λοιπόν, πως μεταξύ δύο ατόμων με τον ίδιο βαθμό ΕΑ, θα υπάρχουν 

συμπεριφορικές διαφορές, εξαιτίας της αλληλεπίδρασης των ατομικών και περιβαλλοντικών 

χαρακτηριστικών στην ΕΑ (π.χ. Page-Gould, Mendoza-Denton και Mendes, 2014). Αυτό που 

συνδέει τα άτομα με υψηλό βαθμό ευαισθησίας στην απόρριψη, είναι η αντιληπτική 

προκατάληψη υπέρ της απόρριψης (Downey, Lebolt et al., 1998), η αγχώδης προσδοκία 

απόρριψης, οι εντονότερες επιθετικές ή/και θυμωμένες αντιδράσεις απέναντι σε αυτό που 

εκλαμβάνουν ως απόρριψη (Ayduk, Gyurak & Luerssen, 2008. Berenson et al., 2009. Downey

et al., 1997. Downey, Feldman & Ayduk, 2000. Jakobs & Harper, 2013. Romero- Canyas et 

al., 2010. Zimmer-Gembeck & Nesdale, 2013) αλλά και οι ψυχοσυναισθηματικές επιπτώσεις 

των πεποιθήσεών τους (Chango, McElhaney, Allen, Schad & Marston, 2011. Liu et al., 2014. 

London, Downey, Bonica & Paltin, 2007. Marston, Hare & Allen, 2010. Selby, Ward & Joiner,

2009. Watson & Nesdale, 2012. Zimmer-Gembeck & Nesdale, 2013), οι οποίες αναπόφευκτα 

θα επηρεάσουν την συμπεριφoρά τους (π.χ. Jakobs και Harper, 2013, Pearson και συν., 2011. 

Thomas και Bowker, 2013) και σε προέκταση, την επιτυχία ή όχι, της επιδίωξης, δημιουργίας 

και διατήρησης διαπροσωπικών σχέσεων (Butler et al., 2007. Croft & Zimmer-Gembeck, 

2014. Downey et al., 2000. Downey, Freitas et al., 1998.  Hafen et al., 2014. Zimmer-

Gembeck, Trevaskis, Nesdale & Downey, 2014).

Επιπλέον, όπως γίνεται σαφές και από την ίδια τη δομή της θεωρητικής κατασκευής της

ΕΑ, αν το άτομο, παρότι μπορεί να εμφανίζει ευαισθησία στην απόρριψη, καταφέρει να 

επιδιώκει ή να δημιουργεί διαπροσωπικές σχέσεις με επιτυχημένο τρόπο (γιατί έτυχε σε ένα 

περιβάλλον που ευνοεί προς αυτή την κατεύθυνση) (McDonald, Bowker, Rubin, Laursen & 

Duchene, 2010), αυτό θα επηρεάσει τις ήδη υπάρχουσες πεποιθήσεις του με θετικό τρόπο και 

τοιουτοτρόπως την ψυχοσυναισθηματική του κατάσταση (Berenson et al., 2009. McDonald et

al., 2010. Selby et al., 2009), τη συμπεριφορά (Bernstein & Benfield, 2013. Farley & Kim-

Spoon, 2014. Thomas & Bowker, 2013) και σε προέκταση και την επιδίωξη και διατήρηση 

σχέσεων (London et al., 2007. Thomas & Bowker, 2013. Watson & Nesdale, 2012. Zimmer-
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Gembeck & Nesdale, 2013). Αντιστοίχως, αν το περιβάλλον του ατόμου με ΕΑ, δεν ευνοεί 

την επιδίωξη και δημιουργία σχέσεων (λιγότερο υποστηρικτικά άτομα στο περιβάλλον του), 

τότε οι προϋπάρχουσες πεποιθήσεις, θα λειτουργήσουν ενισχυτικά στην αδυναμία του ατόμου

για διαπροσωπική διάδραση -τκαθώς θα είναι προδιατεθειμένος/νη και θα αντιλαμβάνεται 

περισσότερη και συχνότερη απόρριψη, και τοιουτοτρόπως θα αντιδρά με δυσλειτουργικό για 

τη σύναψη σχέσεων τρόπο (Bernstein & Benfield, 2013)- το οποίο θα επηρεάσει περαιτέρω 

τις προϋπάρχουσες πεποιθήσεις (Butler et al., 2007), ενισχύοντας τον βαθμό της ευαισθησίας 

στην απόρριψη (Ayduk et al., 1999)(και ακολούθως, τη συμπεριφορά, τα συναισθήματα και 

σε προέκταση τη σύναψη σχέσεων (McDonald et al., 2010).).

Η ΕΑ λοιπόν, λειτουργεί σαν ένας γνωστικός μηχανισμός αυτο-προστασίας του ατόμου 

από ενδεχόμενο διαπροσωπικής ή κοινωνικής απόρριψης (Downey, Mougios, Ayduk, London 

& Shoda, 2004). Ο βαθμός όμως, και η ένταση του μηχανισμού αυτού, μπορεί να οδηγήσει σε

δυσπροσαρμοστικές επιπτώσεις για το άτομο, καθώς αφενός μπορεί να λειτουργήσει 

αποτρεπτικά από τη σύναψη σημαντικών σχέσεων (Brookings, Zembar & Hochstetler, 2003. 

Downey, Freitas et al., 1998. Watson & Nesdale, 2012. Zimmer-Gembeck & Nesdale, 2013) 

και αφετέρου μπορεί να υπονομεύσει τις ήδη υπάρχουσες σχέσεις προάγοντας περαιτέρω 

συναισθήματα απόρριψης (Ayduk et al., 1999. Berenson et al., 2009. Galliher & Bentley, 

2010). Από τα παραπάνω δεδομένα, γίνεται αντιληπτό πως ο “αμυντικός” αυτός 

“κινητοποιητικός μηχανισμός” (Downey et al., 2004) είναι πιθανό να παρεμβαίνει κατά την 

κοινωνική διάδραση, αναστέλλοντας την δημιουργία διαπροσωπικών σχέσεων και σε 

προέκταση την εκπλήρωση της θεμελιώδης ανάγκης του ανήκειν (Baumeister & Leary, 1995).

Επιχείρημα μάλλον βάσιμο, εφόσον ερευνητικά έχει φανεί πως η ευαισθησία στην απόρριψη 

σχετίζεται σημαντικά με την τάση για κοινωνική απομόνωση (Downey, Freitas et al., 1998. 

Watson & Nesdale, 2012. Zimmer-Gembeck & Nesdale, 2013) και μοναξιά (Lοndon et al., 

2007. Τhomas, 2015. Watson & Nesdale, 2012. Zimmer-Gembeck et al., 2014), ως 

αποτέλεσμα της ταραχής, φόβου και άγχους που βιώνουν τα άτομα με ΕΑ κατά την κοινωνική

διάδραση, εξαιτίας της έντονης αποστροφής τους για απόρριψη (Downey, Freitas et al., 1998. 

Hafen, et al., 2014. Khoshkam et al., 2012. Marston et al,.2010. Selby et al., 2009. Thomas & 

Bowker, 2013. Watson & Nesdale, 2012. Zimmer-Gembeck & Nesdale, 2013).

Φαίνεται λοιπόν, πως η ΕΑ είναι μία θεωρητική κατασκευή, η οποία δύναται να 

εξηγήσει την εμφάνιση δυσπροσαρμοστικών διαπροσωπικών συμπεριφορών, ως αποτέλεσμα 

δυσλειτουργικών πεποιθήσεων διαπροσωπικής επάρκειας, οι οποίες θα επηρεάσουν την 

κοινωνική διάδραση παιδιών (Downey, Lebolt et al., 1998) και εφήβων (Downey, Khouri & 

Feldman, 1997) με τους ομηλίκους τους23, σε προέκταση τη σύναψη διαπροσωπικών σχέσεων,

23 Καλό είναι να διευκρινιστεί πως η ευαισθησία στην απόρριψη, δύναται να επηρεάσει γενικότερα τη 
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όπως οι ερωτικές ή φιλικές σχέσεις και θα έχουν ψυχοσυναισθηματικές επιπτώσεις όπως η 

μοναξιά. Συνοψίζοντας  λοιπόν, φαίνεται πως η ΕΑ μπορεί να συμμετέχει στο συμπεριφορικό 

φαινόμενο της ΔΠΧ του Δοαδικτύου, εφόσον η ικανότητα διαπροσωπικής διάδρασης και 

σύναψης σχέσεων επηρεάζουν την πιθανότητα εμφάνισης ΔΠΧ ( π.χ. Chang και συν., 2014.  

Kalaitzaki και Birtchnell, 2014. Tonioni και συν., 2014.  Tsai και συν., 2009) και η ΕΑ 

σχετίζεται με την ύπαρξη διαπροσωπικών δυσκολιών στη σύναψη και διατήρηση σχέσεων 

(π.χ. Downey και συν., 1997. Hafen και συν., 2014). 

Από την ανασκόπηση των ερευνητικών δεδομένων δεν προέκυψε κάποια προηγούμενη 

έρευνα που να υποδεικνύει την άμεση σύνδεση της ΔΠΧ με την ΕΑ. Από τα σχετικά με τη 

ΔΠΧ ερευνητικά δεδομένα, οι Davis, Flett και Besser (2002) είναι οι μόνοι που αναφέρουν 

την ΕΑ, αλλά ως μία μεταβλητή η οποία συσχετίζεται με τις τέσσερις διαστάσεις 

(μοναξιά/κατάθλιψη, παρορμητικότητα, κοινωνική άνεση, περισπασμός) της κλίμακας 

ελέγχου των σχετικών με τη χρήση του Διαδικτύου σκέψεων (on-line cognition scale). 

Συμφωνα με το μοντέλο των Davis και συν. (2002), η ΕΑ έπεται των γνωστικών επιπτώσεων 

που συνδέονται με τη χρήση του Διαδικτύου, αν και η προσέγγιση αυτή δεν φαίνεται να 

υποστηρίζεται από τη σχετική θεωρία, και η διάσταση της “κοινωνικής άνεσης” ήταν η μόνη 

που μπορούσε να λειτουργήσει ως προβλεπτική μεταβλητή για την διακύμανση της ΕΑ.

Αντιθέτως, στη παρούσα έρευνα θα γίνει απόπειρα σύνδεσης της ΔΠΧ με την ΕΑ, 

αντιμέτωπίζοντας την ΕΑ ως μία κατάσταση η οποία μπορεί να προδιαθέσει την εμφάνιση 

ΔΠΧ. Η ΕΑ είναι μία έννοια που συσχετίζεται με πολλούς από τους παράγοντες που έχουν 

ανακύψει ερευνητικά να συνδέονται με την εμφάνιση της ΔΠΧ. Εν προκειμένω θα ελεγχθούν 

η σχέση της ΕΑ με τους παράγοντες της μοναξιάς (London et al., 2007. Τhomas, 2015. 

Zimmer-Gembeck et al., 2014) και της αντίληψης αυτό-αποτελεσματικότητας κοινωνικής 

διάδρασης (Selby et al., 2009. Zimmer-Gembeck & Nesdale, 2013) καθώς και η ενδεχόμενη 

συμμετοχή της σχέσης αυτής στο φαινόμενο της ΔΠΧ. 

συμπεριφορά του ατόμου, όχι μόνο κατά τις διαπροσωπικές σχέσεις, π.χ. βλ. London, Rosenthal και 
Gonzalez (2011), ή/και London, Rattan, Downey, Romero-Canyas και Tyson (2012). Απλώς για τη παρούσα 
έρευνα είναι οι επιπτώσεις της ΕΑ στην διαπροσωπική διάδραση που ενδιαφέρουν.
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3.  ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ

Από τη βιβλιογραφική ανασκόπηση που παρουσιάστηκε μέχρι το σημείο αυτό, φαίνεται

πως μεταξύ των νεαρών ενηλίκων, η χρήση των Διαδικτυακών εφαρμογών και υπηρεσιών 

είναι ιδιαίτερα διαδεδομένη. Ειδικότερα οι εφαρμογές που σχετίζονται με την κοινωνική 

διάσταση του Διαδικτύου, οι οποίες μπορούν να ενισχύσουν την πιθανότητα ΔΠΧ (Douglas et

al., 2008. Kuss et al., 2013). Μεταξύ των νέων που δείχνουν να προτιμούν την κοινωνική 

διάσταση τoυ Διαδικτύου (Floros & Siomos, 2013. Kuss & Griffiths, 2011, Luchman et al., 

2014), φαίνεται πως η πιθανότητα εμφάνισης ΔΠΧ είναι μεγαλύτερη (Caplan, 2003. Casale &

Fioravanti, 2011. Chang & Man Law, 2008.) και παρότι το κίνητρο χρήσης μιας εφαρμογής 

δεν είναι πάντα πρόδηλο (Kowert & Oldmeadow, 2014) αναμένεται πως:

Υ1: Η χρήση του Διαδικτύου θα είναι ιδιαίτερα διαδεδομένη μεταξύ των νεαρών 

ενήλικων φοιτητών/τριών (προπτυχιακοί/ες ) και ειδικά των μέσων κοινωνικής δικτύωσης 

(ΜΚΔ) σε σχέση με τις άλλες εφαρμογές όπως το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, τα παιχνίδια που 

απαιτουν διασύνδεση, το πρόγραμμα άμεσης επικοινωνίας, η επίσκεψη ιστοσελίδων ή κάτι 

άλλο.

Αντίστοιχα, αναμένονται διαφυλικές διαφορές ως προς τη χρήση του Διαδικτύου 

εξαιτίας κοινωνικοπολιτισμικών επιδράσεων. Παρότι η πλειοψηφία των ερευνητικών 

αποτελεσμάτων υποδεικνύει το αντρικό φύλο ως παράγοντα επιρρέπειας στη ΔΠΧ, φαίνεται 

πως τα αποτελέσματα αυτά οφείλονται στις διαφορετικές στάσεις των δύο φύλων απέναντι 

στη τεχνολογία (Shapira et al., 2003). Καθότι, η πανεπιστημιακή φοίτηση προϋποθέτει και 

προωθεί την χρήση της Διαδικτυακής τεχνολογίας εξίσου, θα αναμένονταν μία ισότιμη 

ενασχόληση και πιθανότητα εμφάνισης ΔΠΧ διαφυλικά. Όμως, φαίνεται πως το άμεσο 

πλαίσιο επιδρά με διαφορετικό τρόπο στα δύο φύλα (Stavropoulos et al., 2015), με 

αποτέλεσμα να αναμένονται κάποιες διαφυλικές διαφορές ως προς την πιθανότητα ΔΠΧ, οι 

οποίες ενδεχομένως να σχετίζονται με τις διαφυλικά διαφορετικές προτιμητέες διαδικτυακές 

κατηγορίες ενασχόλησης (Hamburger & Ben-Artzi, 2000). Υπό αυτή την οπτική αναμένεται 

πως:

Υ2: θα εμφανιστούν διαφυλικές διαφορές ως προς τον βαθμό δυσλειτουργικής 

ενασχόλησης με το Διαδίκτυο, οι οποίες θα σχετίζονται με το είδος χρήσης του Διαδικτύου.
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Καθώς όμως το κίνητρο χρήσης μίας διαδικτυακής υπηρεσίας ή εφαρμογής δεν είναι 

πάντα πρόδηλο ή συνυφασμένο με αυτή (π.χ. Kowert και Οldmeadow, 2014) και η 

εφαρμογή/υπηρεσία από μόνη της δεν μπορεί να εξηγήσει την πιθανότητα ΔΠΧ, όσο η 

αλληλεπίδρασή αυτής, με τα χαρακτηριστικά του χρήστη (Blinka & Mikuska, 2014), 

επιβάλλεται η ανίχνευση των κοινών ατομικών παραγόντων για την ερμηνεία του φαινομένου

της ΔΠΧ. Από τα δεδομένα της παρούσηςς ανασκόπησης προκύπτει πως ένας κοινός 

παράγοντας πίσω από τα διαφορετικά κίνητρα χρήσης διαφορετικών εφαρμογών/υπηρεσιών 

είναι η μειωμένη ή/και ελλιπής δυνατότητα εκπλήρωσης των αναγκών που σχετίζονται με 

αυτά τα κίνητρα εξω-διαδικτυακά (Beranuy  et al., 2009. Blinka & Mikuška, 2014. Caplan, 

2003, 2005, 2007. Chang et al., 2014. Chiu, 2014. Kalaitzaki, 2014. Lepp et al., 2014. Oh et 

al., 2014. Tang et al., 2014. Tonioni et al., 2014. Tsai et al., 2009). Μία αιτία που ανακύπτει 

ερευνητικά σχετικά με την αδυναμία εκπλήρωσης κάποιων αναγκών έξω-διαδικτυακά, είναι η

έλλειψη ικανοποιητικών διαπροσωπικών επαφών.  Η έλλειψη ικανοποιητικών διαπροσωπικών

επαφών σχετίζεται με τη μειωμένη ικανότητα σύναψης διαπροσωπικών σχέσεων έξω-

διαδικτυακά και επάγει ψυχοσυναισθηματική δυσφορία (Caplan, 2003. Chiu, 2014. Beranuy  

et al., 2009. Hormes et al., 2014. Suhail & Bargees, 2006) και ειδικότερα συναισθήματα 

μοναξιάς  (Bian & Leung, 2015. Bozoglan et al., 2013. Casale & Fioravanti, 2011. Odaci & 

Kalkan, 2010) τα οποία σχετίζονται σημαντικά με την πιθανότητα εμφάνισης ΔΠΧ. Η 

έλλειψη εξω-διαδικτυακών διαπροσωπικών επαφών, δεν αυξάνει απλώς το αίσθημα της 

μοναξιάς (Morahan-Martin & Schumacher, 2003) αλλά οδηγεί και στην αναζήτηση της 

κοινωνικής επαφής ενδο-διαδικτυακά (Aydın et al., 2013. Bozoglan et al., 2013. Caplan, 2003.

Hormes et al, 2014. Morahan-Martin & Schumacher, 2000, 2003) Αντίστοιχα, η προτίμηση 

της ένδο-διαδικτυακής κοινωνικής διάδρασης έναντι της έξω-διαδικτυακής, που σχετίζεται 

επίσης σημαντικά με την πιθανότητα ΔΠΧ, φαίνεται να παρωθείται από τις πεποιθήσεις του 

ατόμου σχετικά με την ανεπάρκειά του στις διαπροσωπικές δεξιότητες ή μία αυτό-αντίληψη 

ανεπάρκειας (Aydin & Sari, 2011. Blinka & Mikuška, 2014. Hassouneh & Brengman, 2014. 

Hooi & Cho, 2014. Kowert & Oldmeadow, 2014). Τα παραπάνω ερευνητικά δεδομένα 

οδηγούν στις υποθέσεις ότι:

Υ3: Η μοναξιά θα συσχετίζεται με τη χρήση του Διαδικτύου και την πιθανότητα ΔΠΧ

Υ4: Η αυτο-αντίληψη σχετικά με την επάρκεια διαπροσωπικής διάδρασης, θα σχετίζεται 

αντιστρόφως ανάλογα με την πιθανότητα εμφάνισης ΔΠΧ του Διαδικτύου.

Υ5:  Η μοναξιά και η αντίληψη αυτο-αποτελεσματικότητας κοινωνικής διάδρασης θα 

σχετίζονται αντιστρόφως ανάλογα μεταξύ τους.
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 Οι πεποιθήσεις σχετικά με την ικανότητα διαπροσωπικής διάδρασης, φάνηκε πως 

επηρεάζονται σημαντικά από τον βαθμό ευαισθησίας στην απόρριψη που χαρακτηρίζει 

κάποιον/α. Η ΕΑ δύναται να επηρεάσει την αυτο-αντίληψη κοινωνικής επάρκειας (Bernstein 

& Benfield, 2013) εξαιτίας της αλληλεπίδρασης της ΕΑ με την αυτοπεποίθηση (Khoshkam et 

al., 2012) και γενικότερα την ικανότητα αυτο-ρύθμισης της συμπεριφοράς (Farley & Kim-

Spoon, 2014).  Ακολούθως, η ΕΑ ως αγωγός πεποιθήσεων κοινωνικής διάδρασης, προάγει 

ψυχοσυναισθηματικές καταστάσεις όπως η μοναξιά (London et al., 2007. Τhomas, 2015. 

Watson & Nesdale, 2012. Zimmer-Gembeck et al., 2014) και η μοναξιά σχετίζεται σημαντικά 

με τη πιθανότητα εμφάνισης ΔΠΧ (Bian & Leung, 2015. Bozoglan et al., 2013. Casale & 

Fioravanti, 2011. Odaci & Kalkan, 2010). Αντίστοιχα η ΕΑ επηρεάζεται από τις πρώιμες 

σχέσεις και επηρεάζει τις σχέσεις με τους συνομίληκους, οι οποίες αμφότερες έχει φανεί πως 

σχετίζονται με τη ΔΠΧ. Αναμένεται λοιπόν πως η ΕΑ αφενός θα σχετίζεται με την πιθανότητα

εμφάνισης ΔΠΧ και αφετέρου θα ενισχύει την δυσλειτουργική ενασχόληση με το Διαδίκτυο 

μέσω της μοναξιάς που επάγει. Τοιουτοτρόπως πιθανολογείται πως:

Υ6: Η ΕΑ θα σχετίζεται με τη μοναξιά και η μοναξιά που επάγει η ΕΑ θα ενισχύει την 

πιθανότητα ΔΠΧ.
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4. ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ

4.1. Συμμετέχοντες

Για την τρέχουσα έρευνα, συλλέχθηκαν στοιχεία από 260 άτομα. Από το αρχικό δείγμα, 

εννέα άτομα απερρίφθησαν από την τελική επεξεργασία λόγω ηλικίας (>25) και 12 εξαιτίας 

ελλιπών στοιχείων. Στην τελική επεξεργασία συμπεριλήφθηκαν συνολικά, τα δεδομένα 239 

ατόμων του αρχικού δείγματος. Το δείγμα περιλαμβάνει 108 άντρες (45,2%) και 131 γυναίκες

(54,8%). Το ηλικιακό εύρος των συμμετεχόντων κυμαίνεται από τα 18 έως τα 25 έτη, με Μ.Ο 

ηλικίας τα 20.95 χρόνια ( Μ.Ο. = 21,27 για τους άντρες, Μ.Ο.= 20,69 για τις γυναίκες). Όλοι 

οι συμμετέχοντες ήταν προπτυχιακοί σπουδαστές ανώτατων ιδρυμάτων που εδράζονται σε 

δύο από τους νομούς της Κρήτης. Ο κύριος όγκος συμμετοχών, προέρχεται από το 

Πολυτεχνείο Κρήτης (Σχολή Αρχιτεκτόνων Μηχανικών και Σχολή Ηλεκτρονικών Μηχανικών

και Μηχανικών Υπολογιστών), με 209 συμμετέχοντες (87%), και μόλις 30 (13%) από το 

Πανεπιστήμιο Κρήτης (Σχολή Επιστημών Αγωγής). Το 82 τοις εκατό του δείγματος 

καταλαμβάνεται από το πρώτο, τρίτο και τέταρτο έτος (30.1%, 30,5%, 21,3% αντιστοίχως).  

Η εύρεση του δείγματος καθορίστηκε από το ωρολόγιο πρόγραμμα των εν λόγω σχολών και 

την πρόθεση των εκάστοτε διδασκόντων να παραχωρήσουν μέρος της διδακτικής τους ώρας, 

για τους σκοπούς της συγκεκριμένης έρευνας.

4.2. Ερευνητικά εργαλεία

4.2.α. Ερωτηματολόγιο αυτό-αποτελεσματικότητας.

Για τη μέτρηση της αυτο-αποτελεσματικότητας των συμμετεχόντων, χρησιμοποιήθηκαν

2 υποκλίμακες  του «Multidimensional Scales of Perceived Self-Efficacy» (MSPSE) του 

Bandura (Γκαβογιαννάκη-Ματσοπούλου, 2011). Σύμφωνα με τον Bandura (1994),  το 

ερωτηματολόγιο της αυτο-αποτελεσματικότητας, είναι ένα εργαλείο ποσοτικοποίησης της 

αντιλαμβανόμενης από το άτομο δυνατότητάς του, να ενεργήσει κατά το δοκούν στα 

εκάστοτε γεγονότα ζωής. Η αντίληψη αυτή δεν είναι μία σταθερά, ανεξάρτητη από το 

προκείμενο, αλλά δεδομένου των εκάστοτε αντιλαμβανόμενων απαιτήσεων, δύναται να 

τροποποιείται (Bandura, 1989).  Για την παρούσα έρευνα κρίθηκε σκόπιμο να 

χρησιμοποιηθούν τα στοιχεία από τις υποκλίμακες του Bandura, όπως αναφέρεται στη 
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Γκαβογιαννάκη-Ματσοπούλου (2011), τα οποία εστιάζουν στην μέτρηση της αυτό-αντίληψης

της επάρκειας ως προς την ικανότητα κοινωνικής διάδρασης (social self-efficacy) και την 

ικανότητα αποτελεσματικής διεκδίκησης (self-assertive efficacy). Οι υποκλίμακες αυτές 

φαίνεται να εμφανίζουν την απαραίτητη αξιοπιστία24 (Miller, Coombs & Fuqua, 1999). Οι δύο

υποκλίμακες μεταφράστηκαν στα ελληνικά από τη Γκαβογιαννάκη-Ματσοπούλου (2011), και

σύμφωνα με τα ερευνητικά της δεδομένα, επιβεβαιώθηκε η υψηλή αξιοπιστία μέτρησης25. Οι 

δύο αυτές υποκλίμακες μαζί, συνθέτουν ένα ερωτηματολόγιο οκτώ ερωτήσεων, στις οποίες η 

απάντηση δίνεται σε κλίμακα Likert που κυμαίνεται από το 1 (καθόλου), έως το 5 (πάρα 

πολύ). Υψηλότερο σκορ στην κλίμακα (μέγιστο 40) υποδηλώνει μεγαλύτερη αντίληψη αυτο-

αποτελεσματικότητας κοινωνικής διάδρασης. Στην παρούσα έρευνα, οι δύο υποκλίμακες 

αυτές εμφάνισαν αξιοπιστία εσωτερικής συνοχής της τάξεως α=.73 (Πίνακας 1, σελ. 57).

4.2.β. Ερωτηματολόγιο μέτρησης της Μοναξιάς.

Η κλίμακα αυτή αποτελεί μετάφραση της αναθεωρημένης έκδοσης του UCLA 

Loneliness Scale (Russel, 1996) όπως προσαρμόστηκε στα ελληνικά από τους Kafetsios και 

Sideridis (2006). Το ερωτηματολόγιο αποτελείται από 20 ερωτήσεις (11 αρνητικής χροιάς και 

9 θετικής) των οποίων η απάντηση κυμαίνεται από 1 (ποτέ) έως 4 (συχνά) και υποδεικνύει 

την υποκειμενική αντίληψη της ανεπάρκειας των κοινωνικών δικτύων, μέσω της 

ποσοτικοποίησης του συναισθήματος της μοναξιάς και κοινωνικής απομόνωσης που βιώνει 

το άτομο. Η αναθεωρημένη έκδοση του UCLA Loneliness Scale, φαίνεται να εμφανίζει την 

απαραίτητη εγκυρότητα (συντρέχουσα και δομική) (Durak, & Senol-Durak, 2010).  Η 

κλίμακα επίσης, φαίνεται να εμφανίζει υψηλή αξιοπιστία μέτρησης (Vassar & Crosby, 2008) 

και η παρούσα έρευνα επιβεβαίωσε την αξιοπιστία μέσω του δείκτη εσωτερικής συνοχής 

(Cronbach's α.= .88) (Πίνακας 1, σελ. 57). Η βαθμολογία προκύπτει από το άθροισμα των 

εκάστοτε αριθμητικών επιλογών ανά ερώτηση, μετά την αντιστροφή των στοιχείων θετικής 

χροιάς. Μεγαλύτερη βαθμολογία στην κλίμακα αυτή (μέγιστο 80), υποδηλώνει μεγαλύτερη 

αυτό-αντίληψη μοναξιάς και κοινωνικής απομόνωσης.

24Αξιοπιστία εσωτερικής συνοχής Cronbach's α=.83 (κοινωνική αυτοαποτελεσματικότητα) και α= .84 
(αποτελεσματικής διεκδίκησης),  και εσωτερική συνέπεια του συνολικού εργαλείου α=.92 (Miller, Coombs &
Fuqua, 1999)

25Εσωτερική συνέπεια της συνολικής κλίμακας, α= .82 (πρώτη μέτρηση) και α=. 86 (δεύτερη μέτρηση) 
(Γκαβογιαννάκη-Ματσοπούλου, 2011)
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4.2.γ. Ερωτηματολόγιο Ευαισθησίας στην Aπόρριψη

To  ερωτηματολόγιο αυτό, αποτελεί μετάφραση του Rejection Sensitivity Questionnaire

(RSQ)26 το οποίο κατασκευάστηκε για την μέτρηση της έννοιας της Ευαισθησίας στην 

Απόρριψη (Downey & Feldman, 1996). Η εννοιολογική αυτή κατασκευή περιγράφει την 

τάση που εμφανίζεται μεταξύ κάποιων, να αντιλαμβάνονται με μεγαλύτερη ευκολία στοιχεία 

απόρριψης στο κοινωνικό τους περιβάλλον, καθώς βρίσκονται σε μεγαλύτερη εγρήγορση στο 

να τα αναζητούν, με αποτέλεσμα να αντιδρούν συναισθηματικά ή και συμπεριφορικά 

υπερβολικά απέναντι σε αυτά. Η κλίμακα αυτή περιλαμβάνει 18 υποθετικές καταστάσεις, 

κάθε μία από τις οποίες ζητά από τους συμμετέχοντες να κρίνουν αφενός την ανησυχία 

απόρριψης και αφετέρου την προσδοκία αποδοχής που τους έχει αφυπνίσει η κατάσταση 

αυτή. Οι απαντήσεις δίνονται σε κλίμακα που κυμαίνεται από το 1 (καθόλου) έως το 6 (πάρα 

πολύ) για την ανησυχία απόρριψης και αντιστοίχως, 1 (καθόλου πιθανό) έως 6 (πολύ πιθανό) 

για την προσδοκία αποδοχής. Η συγκεκριμένη κλίμακα εμφανίζεται αξιόπιστη όπως 

προκύπτει μέσω του δείκτη εσωτερικής συνοχής α= .81 και του δείκτη επαναληπτικών

μετρήσεων rs=.8327
. Για τους σκοπούς της συγκεκριμένης έρευνας, η κλίμακα μεταφράστηκε 

και προσαρμόστηκε στα ελληνικά με την μέθοδο της αντίστροφης μετάφρασης. Η κλίμακα 

στη παρούσα έρευνα, επέδειξε υψηλή αξιοπιστία (εσωτερική συνοχή)28
 της τάξεως Cronbach's

α=.88 (Πίνακας 1, σελ. 57). Η βαθμολογία της Ευαισθησίας στην απόρριψη προκύπτει από το

άθροισμα των απαντήσεων του ατόμου στην ανησυχία απόρριψης και στην προσδοκία 

αποδοχής, μετά την αντιστροφή της βαθμολογίας της προσδοκίας αποδοχής. (βαθμολογία = 

ευαισθησία απόρριψης + [7- προσδοκία αποδοχής] ). Μεγαλύτερη βαθμολογία στην κλίμακα 

(μέγιστο 216) υποδηλώνει μεγαλύτερη ευαισθησία στην απόρριψη.

4.2.δ. Ερωτηματολόγιο Εθισμού στο Διαδίκτυο.

Το Ερωτηματολόγιο Εθισμού στο Διαδίκτυο αποτελεί μετάφραση του Diagnostic Test 

for Internet Addiction της Young29. Το ερωτηματολόγιο αυτό αποτελείται από 20 ερωτήσεις 

που έχουν σκοπό να ανιχνεύσουν την αυτό-αντίληψη του ατόμου για το επίπεδο της 

26 Η αγγλική εκδοχή του ερωτηματολογίου αυτού, είναι διαθέσιμη μέσω του διαδικτυακού τόπου του 
Πανεπιστημίου Columbia, στην ιστοσελίδα http://socialrelations.psych.columbia.edu/measures/rs-
personal/24-rejection-sensitivity-questionnaire-rsq

27 Τα δεδομένα προέρχονται από τους ίδιους τους κατασκευαστές. βλ. 
http://socialrelations.psych.columbia.edu/measures/rs-personal/24-rejection-sensitivity-questionnaire-rsq

28 Για τον υπολογισμό του δείκτη εσωτερικής συνοχής το σύστημα απέρριψε τα στοιχεία από 2 συμμετέχοντες.
29 Η αγγλική εκδοχή του ερωτηματολογίου αυτού, είναι διαθέσιμη μέσω του διδικτυακού τόπου Net Addiction, 

στην ιστοσελίδα http://netaddiction.com/internet-addiction-test/
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δυσλειτουργικής χρήσης του Διαδικτύου στην οποία επιδίδεται (μοτίβο χρήσης, σκέψεις 

σχετικά με τη χρήση, αρνητικές επιπτώσεις) (Young, 1998).  Οι απαντήσεις δίνονται σε 

κλίμακα από το 1 (καθόλου) έως το 5 (πάντα). Η βαθμολογία προκύπτει από το άθροισμα των

εκάστοτε αριθμητικών επιλογών ανά ερώτηση. Με βάση το σύνολο των απαντήσεων μπορεί 

να προκύψει μη-δυσλειτουργική ήπια χρήση για το επίπεδο 20-49, περιστασιακή ή συχνή 

δυσλειτουργία λόγω ενασχόλησης με το Διαδίκτύο για το επίπεδο 50-79, και χρήση του 

Διαδικτύου που δημιουργεί σημαντικές δυσλειτουργίες στη καθημερινότητα του ατόμου, για 

το επίπεδο 80-100. Το ερωτηματολόγιο αυτό μεταφράστηκε και προσαρμόστηκε στα 

ελληνικά από τους Siomos και συν. (2009), οι οποίοι υποστήριξαν την αξιοπιστία και 

εγκυρότητά του μέσω έλεγχου της εγκυρότητας κατασκευής, την αξιοπιστία στον χρόνο και 

την εσωτερική συνοχή. Ο Siomos και συν. (2009) στη μεταφρασμένη κλίμακα, αποδίδουν ως 

μεταφραστικό αντίστοιχο της on-line κατάστασης, το “σύνδεση στον υπολογιστή”. Για την 

παρούσα έρευνα, η χρήση του όρου σύνδεση στον υπολογιστή κρίθηκε περιοριστική και 

αντικαταστάθηκε από το “σύνδεση στο Διαδίκτυο” καθώς εν προκειμένω, ενδιαφέρει η 

συμπεριφορά που σχετίζεται με τη γενικότερη σύνδεση στο Διαδίκτυο, ανεξαρτήτως 

τεχνολογικού μέσου. Η αντικατάσταση δεν φάνηκε να επηρέασε την αξιοπιστία του 

ερωτηματολογίου, καθώς ο δείκτης εσωτερικής συνοχής ανέκυψε υψηλός (Cronbach's 

α=.87 ) (Πίνακας 1, σελ. 57), και τα διαφορετικά στοιχεία του ερωτηματολογίου εμφάνισαν 

την απαραίτητη συσχέτιση μεταξύ τους.

4.3. Διαδικασία

Η συμπλήρωση των ερωτηματολογίων πραγματοποιήθηκε από τους φοιτητές ανώνυμα, 

εθελοντικά, άνευ αντιτίμου (χρηματικού ή άλλου είδους),  παρουσία της ερευνήτριας, εντός 

των αιθουσών διδασκαλίας και διήρκεσε 20 με 30 λεπτά. Συγκεκριμένα, η ερευνήτρια, 

κατόπιν επικοινωνίας με τους διδάσκοντες που εμφανίζονταν στο ωρολόγιο πρόγραμμα των 

εκάστοτε σχολών, απευθύνθηκε στους φοιτητές των συγκεκριμένων διδασκόντων, οι οποίοι 

συμφώνησαν να παραχωρήσουν ένα τριαντάλεπτο από τη διδακτική τους ώρα. Μοναδικό 

κριτήριο συμμετοχής στην έρευνα τέθηκε κατά τη χορήγηση, η επιθυμία των φοιτητών να 

συμμετάσχουν, εφόσον η ιδιότητά τους ως φοιτητές ανώτατων ιδρυμάτων, εξασφάλιζε την 

προαπαιτούμενη γνώση της ελληνικής αλλά και την χρήση του Διαδικτύου. Για την παρούσα 

έρευνα, εκτός από τα τέσσερα ερωτηματολόγια που παρουσιάσθηκαν άνωθεν, δόθηκαν και 

ερωτήσεις δημογραφικών στοιχείων σχετικά με την ηλικία, σχολή, έτος σπουδών και 

συχνότητας χρήσης των διάφορων εφαρμογών του Διαδικτύου (παράρτημα Δ.). Οι 
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δημογραφικές ερωτήσεις και τα τέσσερα ερωτηματολόγια, μοιράστηκαν συνημμένα, 

συνιστώντας τοιουτοτρόπως μία κοινή χορήγηση. Για την αποφυγή ενδεχόμενου 

συστηματικού λάθους οφειλόμενο στη δομή της χορήγησης, κάθε φυλλάδιο, μορφοποιήθηκε 

έτσι ώστε η σειρά των ερωτηματολογίων να διαφέρει, δημιουργώντας κατά αυτόν τον τρόπο 

τρία διαφορετικά μοτίβα συμπλήρωσης. Τα δημογραφικά στοιχεία διατηρήθηκαν στην αρχή 

του φυλλαδίου και στα τρία μοτίβα χορήγησης. Επίσης, σε μία προσπάθεια στάθμισης των 

συνθηκών, κάθε χορήγηση έλαβε χώρα, στις πανεπιστημιακές αίθουσες που 

παρακολουθούσαν οι συμμετέχοντες τις σχετικές με τις σπουδές τους, διαλέξεις.
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5. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

5.1. Στατιστική ανάλυση

Για την ανάλυση των δεδομένων χρησιμοποιήθηκε το SPSS Statistics 22 και το 

πρόγραμμα Process του Hayes (2013). Για την στατιστική ανάλυση των ποσοτικών 

μεταβλητών (ΕΑ, Μοναξιά, αυτο-αποτελεσματικότητα, ΔΠΧ), χρησιμοποιήθηκαν στατιστικά 

κριτήρια για παραμετρικά δείγματα30, κατόπιν ελέγχου αυτών για εμφάνιση κανονικής 

κατανομής μέσω της χρήσης Ιστογράμματος, Κανονικού γραφήματος Q-Q, Detrended Q-Q 

Plot και Θηκογράμματος31 (Παράρτημα: Α/1- 4) (Ρούσσος & Τσαούσης, 2011) 

Από την ανάλυση των βαθμολογιών στο Internet Addiction Test (ΙΑΤ), προέκυψε πως 

εάν η ταξινόμηση γίνει σύμφωνα με τις οδηγίες της Young32, από τους/τις 239 

συμμετέχοντες/ουσες, το 65,3 τοις εκατό εμφανίζει ήπια χρήση του Διαδικτύου (20 - 49 

βαθμοί), το 34,3 τοις εκατό μέτρια Δυσλειτουργικά Παρατεταμένη Χρήση (ΔΠΧ) (50-79 

βαθ.) και το 0,4 τοις εκατό, υψηλή ΔΠΧ (80-100 βαθ.). Αν εφαρμοστούν οι οδηγίες του 

Siomos και συν. (2009), για την ταξινόμηση του δείγματος βάσει των βαθμολογιών στο IAT,  

τότε το 29,3 τοις εκατό του δείγματος εμφανίζει ήπια χρήση (20-39 βαθ.), το 62,8 τοις εκατό 

μέτρια ΔΠΧ (40-59 βαθ.), και το 7,9 τοις εκατό, υψηλή ΔΠΧ (60-100 βαθ.). Τα ποσοστά από 

τα παρόντα δεδομένα, σε σύγκριση με εκείνα τα δεδομένα από έφηβους χρήστες του 

Διαδικτύου στην Ελλάδα, που παρουσιάζουν οι Siomos και συν. (2009), με τη χρήση του 

ίδιου εργαλείου μέτρησης και κριτηρίων διαχωρισμού, εμφανίζονται μικρότερα κατά 43 τοις 

εκατό για την μέτρια ΔΠΧ, έναντι των ενηλίκων του παρόντος δείγματος (Έφηβοι: 19.76% - 

προπτυχιακοί/ες φοιτητές/τριες: 62.8%). Αντίστοιχα, μεγαλύτερο ποσοστό μέτριας ΔΠΧ των 

νεαρών ενηλίκων έναντι των εφήβων από το δείγμα των Siomos και συν. (2009), προκύπτει 

ακόμα και αν εφαρμοστούν τα κριτήρια ταξινόμησης που προτείνει η κατασκευαστής του 

IAT. Τα ποσοστά επικράτησης του φαινομένου εξακολουθούν να είναι μεγαλύτερα για τους 

νεαρούς ενήλικες σχετικά με τη μέτρια ΔΠΧ (50-79 βαθ.) (Έφηβοι: 19.76% - προπτυχιακοί/ες

φοιτητές/τριες: 34.3%) αλλά και σε σύγκριση με τα δεδομένα από τους Stavropoulos και συν. 

30 Όπως θα φανεί στη συνέχεια, όπου τα δεδομένα δεν πληρούν τις προυποθέσεις για παραμετρικά δείγματα, 
χρησιμοποιούνται μη παραμετρικά κριτήρια.

31 Η ΕΑ και η ΔΠΧ εμφανίζουν προδηλέστερα κανονική κατανομή έναντι της Μοναξιάς και την Αυτο-
αποτελεσματικότητας, όμως η κάπως ασύμετρη κατανομή της μοναξιάς μπορεί να οφείλεται στην εμφάνιση 
οκτώ έκτοπων τιμών, οι οποίες δεν κρίθηκε σκόπιμο να αφαιρεθούν από την ανάλυση. Το θηκόγραμμα 
φαίνεται να υποστηρίζει την κανονική κατανομή των μεταβλητών της μοναξιάς και αυτο-
αποτελεσματικότητας παρά το ότι αυτό δεν είναι τόσο εμφανές από το ιστόγραμμα. (Ρούσσος & Τσαούσης, 
2011) 

32 Όπως αυτές παρατίθονται στην ιστοσελίδα http://netaddiction.com/internet-addiction-test/
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(2013-β) οι οποίοι σε δείγμα 2090 εφήβων, ορίζοντας τους 51 βαθμούς ως βάση μεταξύ της 

ήπιας διαδικτυακής χρήσης (<51) και της μέτριας και υψηλής ΔΠΧς (≥ 51), ανέκυψε 3,1 τοις 

εκατό ποσοστό επικράτησης της ΔΠΧ επί του δείγματος, ενώ για τα παρόντα δεδομένα η 

βάση αυτή θα περιλάμβανε το 31,4 τοις εκατό του δείγματος. Τοιουτοτρόπως, σε σύγκριση με

τους έφηβους, η ΔΠΧ του Διαδικτύου, φαίνεται να είναι πιο διαδεδομένη μεταξύ των νεαρών 

ενηλίκων, υποδηλώνοντας μία τάση των νεαρών προπτυχιακών φοιτητών/τριών, προς την πιο 

ΔΠΧ του Διαδικτύου. Υπό αυτή την οπτική το πρώτο σκέλος της Υ1, φαίνεται να 

επιβεβαιώνεται.

Επίσης, το 48 τοις εκατό του δείγματος, δήλωσε πως χρησιμοποιεί συχνότερα το 

Διαδίκτυο για τα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης (ΜΚΔ), ακολούθως για την επίσκεψη 

ιστοσελίδων (20.2 %) και λιγότερο συχνά για instant messaging (12.1%), ηλεκτρονικό 

ταχυδρομείο (9.4%), διαδικτυακά παιχνίδια (5.8%) ή κάτι άλλο (4.5%). Υπό αυτή την οπτική 

και το δεύτερο σκέλος της Υ1 φαίνεται να επιβεβαιώνεται.

 Η κατηγορία διαδικτυακής εφαρμογής ή υπηρεσίας γενικότερα, δεν έδωσε στατιστικώς

σημαντική συσχέτιση με τις βαθμολογίες ΔΠΧ, όμως συγκρίνοντας τους μέσους όρους ΔΠΧ, 

εκείνων που έκαναν συχνότερη χρήση των ΜΚΔ (46.3), από εκείνους που χρησιμοποιούσαν 

συχνότερα το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (40.3), προέκυψε πως η χρήση των ΜΚΔ σχετίζεται 

περισσότερο με την βαθμολογία ΔΠΧ από ό,τι η χρήση του ηλ.ταχυδρομείου (t(126)= 2.31, 

p=.023) και η χρήση των παιχνιδιών που απαιτούν διασύνδεση επηρεάζουν περισσότερο την 

βαθμολογία ΔΠΧ, από ό,τι τα ΜΚΔ ( t(118)=2.96, p=.004). Δεν ανέκυψαν περαιτέρω 

διαφορές μεταξύ των μέσων όρων ΔΠΧ των λοιπών διαδικτυακών εφαρμογών/υπηρεσιών 

μέσω του κριτηρίου t. Αντ'αυτού χρησιμοποιήθηκε το κριτήριο Mann-Whitney (μη 

παραμετρικό κριτήριο), το οποίο έδειξε πως η χρήση παιχνιδιών που απαιτούν διασύνδεση 

είναι η μόνη που διαφοροποιείται στατιστικώς σημαντικά ως προς τη βαθμολογία ΔΠΧ από 

όλες τις άλλες εφαρμογές (Πίνακας 3, σελ. 58) και επιβεβαιώθηκαν τα αποτελέσματα του 

κριτηρίου t, ότι δηλαδή τα άτομα που κάνουν συχνότερη χρήση των διαδικτυακών παιχνιδιών

εμφανίζουν μεγαλύτερη βαθμολογία ΔΠΧ από τα άτομα που προβαίνουν σε συχνότερη χρήση

των ΜΚΔ, ενώ και οι δύο κατηγορίες εμφανίζουν μεγαλύτερη ΔΠΧ από τα άτομα που κάνουν

συχνότερη χρήση του ηλ.ταχυδρομείου. Ως προς τη μοναξιά, δεν προέκυψαν διαφορές μεταξύ

των διαφορετικών εφαρμογών και των Μ.Ο. της βαθμολογίας στη μοναξιά, το οποίο δεν 

επιτρέπει συμπεράσματα σχετικά με το ποια εφαρμογή μπορεί να χρησιμοποιείται συχνότερα 

από άτομα που χαρακτηρίζονται από μοναξιά33. Επιπρόσθετα, δεν προέκυψαν διαφυλικές 

33 Για τη μοναξιά πραγματοποιήθηκε επιπλέον έλεγχος με τη χρήση του μη-παραμετρικού κριτηρίου Mann-
Whitney, εξαιτίας της μη ξεκάθαρα κανονικής κατανομής των δεδομένων, ο οποίος επίσης όμως δεν έδωσε 
στατιστικώς σημαντικές διαφορές για τις βαθμολογίες της μοναξιάς μεταξύ των διαφορετικών κατηγοριών 
διαδικτυακών εφαρμογών και υπηρεσιών.
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διαφορές ως προς την βαθμολογία της μοναξιάς, το οποίο υποδεικνύει πως για το 

συγκεκριμένο δείγμα, το συναίσθημα της μοναξιάς ανευρίσκεται παρόμοια μεταξύ ανδρών 

και γυναικών.

Αντίστοιχα, δεν προέκυψαν διαφορές φύλου μεταξύ των βαθμολογιών στην αντίληψη 

αυτό-αποτελεσματικότητας και την ευαισθησία στην απόρριψη (ΕΑ). Διαφυλικές διαφορές 

προέκυψαν μόνο ως προς την βαθμολογία ΔΠΧ, με τους άντρες να εμφανίζουν κατά μέσο 

όρο, στατιστικώς σημαντικά μεγαλύτερη βαθμολογία ΔΠΧ από ό,τι οι γυναίκες (Μ.Ο. άντρες 

47.43 έναντι 43.44 γυναίκες, t(237)=2.92, p< .005). Ενδιαφέρον όμως παρουσιάζει το 

αποτέλεσμα της ανάλυσης συσχέτισης Pearson r, από την οποία προέκυψε πως η βαθμολογία 

ΔΠΧ του Διαδικτύου συσχετίζεται περισσότερο με το γυναικείο φύλο παρά το με το αντρικό 

(r(237)= -.19, p< .01), όπως και ότι το φύλο φάνηκε να λειτουργεί σαν προβλεπτικός 

παράγοντας του βαθμού χρήσης του Διαδικτύου για τις γυναίκες ( b = -3.98, p<.01). 

Επιπλέον, φαίνεται πως το φύλο είναι υπεύθυνο για το 3,5 τοις εκατό της διακύμανσης του 

βαθμού χρήσης του Διαδικτύου (r2=.035)34. Αντιθέτως, η συσχέτιση φύλου-ΔΠΧ δεν 

επιβεβαιώνεται όταν από την ανάλυση απουσιάζουν τα δεδομένα από την ήπια χρήση του 

Διαδικτύου (<50) (ταξινόμηση βάσει κριτηρίων Young). Μεταξύ του φύλου και της μέτριας 

και υψηλής ΔΠΧ του Διαδικτύου (ΔΠΧ ≥ 50) δεν εμφανίστηκε καμία συσχέτιση, ούτε 

στατιστικώς σημαντική διαφορά μεταξύ των Μ.Ο. ΔΠΧ (≥ 50) ανδρών και γυναικών. 

Συγκεκριμένα για τη συσχέτιση του φύλου και της μέτριας και υψηλής ΔΠΧ του Διαδικτύου, 

προκύπτει r(81)= -.088, ns, και οι Μ.Ο. υψηλής και μέτριας ΔΠΧ ανδρών (57.2) και 

γυναικών (55.97) του δείγματος, δεν εμφανίζουν στατιστικώς σημαντική διαφορά (έλεγχος 

μέσω μη-παραμετρικών κριτηρίων35, U (45,38)= 786.5, n.s.). Υπό αυτή την οπτική, φαίνεται 

πως το πρώτο σκέλος της Υ2, επιβεβαιώνεται εν μέρει, καθώς ανέκυψαν μεν διαφυλικές 

διαφορές ως προς τα ποσοστά χρήσης του Διαδικτύου, αλλά οι διαφορές αυτές δεν φαίνεται 

να αναπαράγονται και για τα ποσοστά ΔΠΧ (≥ 50) του Διαδικτύου.

Επιπρόσθετα, διαφυλική διαφορά προέκυψε ως προς τις κατηγορίες των διαδικτυακών 

εφαρμογών. Τα αποτελέσματα από το κριτήριο χ2 (Chi-square) έδειξαν αφενός πως η 

συχνότητα χρήσης των Διαδικτυακών εφαρμογών και υπηρεσιών δεν είναι τυχαία ( χ2 

(5)=178.247, p=.001)36 και αφετέρου πως δεν είναι ανεξάρτητη από το φύλο (χ2 (5) = 21.916, 

p= .001)37 (αναλόγως του φύλου εμφανίζεται προτίμηση προς συγκεκριμένες εφαρμογές). 

34 Οι προϋποθέσεις για την διεξαγωγή ανάλυση παλινδρόμησης α. Συσχέτισης (r(239)=-.186, p< .005) Φύλο-
ΔΠΧ, και β. Γραμμικής σχέσης μεταξύ των μεταβλητών (sig.,0.004<.005), πληρούνται. 

35 Επειδή ο πληθυσμός που συμπεριλαμβάνεται στην μέτρια και υψηλή ΔΠΧ, δεν σχηματίζει κανονική 
κατανομή.

36 Κρίσιμη τιμή για στατιστικό επίπεδο p=.01(2-tailed) ή p=.005 (1-tailed) είναι 15.9 <  χ2(5)=178.247.
37Κρίσιμη τιμή για στατιστικό επίπεδο p=.01(2-tailed) ή p=.005 (1-tailed) είναι 15.9 <  χ2 (5) =21.916
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Μεταξύ φύλου και της κατηγορίας διαδικτυακής εφαρμογής ή υπηρεσίας λοιπόν προκύπτει 

μία συσχέτιση μεν, αλλά σχετικά μικρή (φc = .313, p<.01). Σχετικά με τα ΜΚΔ που 

ενδιαφέρουν εν προκειμένω, προκύπτει πως από το 48 τοις εκατό του δείγματος που 

χρησιμοποιεί τα ΜΚΔ, το 30,9 οις εκατό είναι γυναίκες και το 17 τοις εκατό άνδρες (πίνακας 

4, σελ. 59). Υπό αυτά τα δεδομένα, το δεύτερο σκέλος της Υ2, επιβεβαιώνεται εν μέρει καθώς

φαίνεται πως το ποσοστό χρήσης μίας συγκεκριμένης διαδικτυακής κατηγορίας δεν είναι 

ανεξάρτητο από το φύλο, παρότι βάσει δεδομένων δεν δύναται να εξαχθούν συγκεκριμένα 

συμπεράσματα σχετικά με τις διαφυλικές διαδικτυακές προτιμήσεις. 

Εφόσον οι προϋποθέσεις για την χρήση του συντελεστή συσχέτισης Pearson r, 

υφίστανται (πλαστική κλίμακα ίσων διαστημάτων38, εξαρτημένα δείγματα, ευθύγραμμη σχέση

μεταξύ των μεταβλητών) πραγματοποιήθηκε έλεγχος συσχέτισης για τις ποσοτικές 

μεταβλητές ΕΑ, μοναξιά, αντίληψη αυτό-αποτελεσματικότητας, ΔΠΧ (πίνακας 2, σελ. 58). 

Από τον αμφίπλευρο έλεγχο συσχέτισης (2-tailed) προέκυψε πως: Α. μεταξύ ΕΑ και μοναξιάς 

υπάρχει θετική συσχέτιση της τάξεως r(237)=.46, p<.01, Β. ΕΑ – αυτο-αντίληψη επάρκειας, 

αρνητική συσχετιση, r(237) = -.37, p<.01, Γ. ΕΑ-ΔΠΧ, θετική συσχέτιση, r(237)= .33, p<.01,

και Δ. μεταξύ μοναξιάς και αυτο-αντίληψης επάρκειας, αρνητική συσχέτιση, r(237)= -.52, 

p<.01, ενώ Ε. μεταξύ μοναξιάς και ΔΠΧ, θετική συσχέτιση, r(237)=.28,  p<.01. Υπό αυτά τα 

δεδομένα φαίνεται πως η Υ3 και Υ4, επιβεβαιώνονται εν μέρει, ως προς την συσχέτιση που 

εμφανίζουν με την ΔΠΧ. Για να επιβεβαιωθούν πλήρως θα πρέπει να γίνει έλεγχος κατά 

πόσον μπορούν να λειτουργήσουν ως προβλεπτικές μεταβλητές της ΔΠΧ. Από την άλλη, η 

Υ5, φαίνεται να επιβεβαιώνεται πλήρως (Πίνακας 2, σελ. 58).

Από τον περαιτέρω έλεγχο συσχέτισης που πραγματοποιήθηκε μεταξύ των ποσοτικών 

μεταβλητών και της μέτριας και υψηλής ΔΠΧ ( ΔΠΧ ≥ 50), προέκυψε πως η ΕΑ συσχετίζεται 

θετικά με την ΔΠΧ ≥ 50, (r(81)=.271 p<.05 (2-tailed). Η μοναξιά επίσης δείχνει μία μικρή 

συσχέτιση με την ΔΠΧ ≥ 50, (r(81)=.186, p<.05 (2-tailed). Επίσης η ΕΑ, είναι η μόνη από τις 

ποσοτικές μεταβλητές που εμφανίζει γραμμική σχέση με τη ΔΠΧ ≥ 50 (F=6.4, p<.05) και 

μπορεί να λειτουργήσει ως προβλεπτικός παράγοντας για τη ΔΠΧ ≥ 50 (b=.091, p<.05). Η ΕΑ

φαίνεται να εξηγεί από μόνη της το 7,3 τοις εκατό της διακύμανσης της βαθμολογίας  ΔΠΧ 

(≥50), ( r2 = .073).

Από την ανάλυση συσχέτισης των ποσοτικών μεταβλητών προκύπτει πως σε στατιστικά

σημαντικό επίπεδο (p<.01), η ΕΑ συσχετίζεται με τη μοναξιά (r(237)=.463), η μοναξιά με τη 

38 Ρούσσος & Τσαούσης (2011) σελ.36.
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ΔΠΧ (r(237)=.28239), και η ΕΑ με τη ΔΠΧ (r(237)=.333). Κατά την ανάλυση μερικής 

συσχέτισης, ελέγχοντας την επίδραση της μοναξιάς, η σχέση μεταξύ της ΕΑ και της ΔΠΧ 

μειώθηκε (r(236)=.238 p<0.001)40, ένδειξη πως η μοναξιά μπορεί να διαμεσολαβεί στη σχέση

μεταξύ ΕΑ και ΔΠΧ (Watson & Nesdale, 2012). Ακολούθως, πραγματοποιήθηκε ανάλυση 

πολλαπλής παλινδρόμησης καθώς για την διευκρίνιση της λειτουργίας του παράγοντα της 

μοναξιάς στη σχέση της ΕΑ με τη ΔΠΧ, πρέπει καταρχήν η διακύμανση της βαθμολογίας της 

ΕΑ να μπορεί να προβλέψει τη διακύμανση της βαθμολογίας της ΔΠΧ (Frazier, Barron & Tix,

2004).

Κατά την ανάλυση παλινδρόμησης δεν παραλήφθηκε από το προβλεπτικό μοντέλο 

κάποια από τις ποσοτικές μεταβλητές που μετρήθηκαν στην παρούσα έρευνα, ώστε να μην 

αγνοηθεί κάποια σημαντική επίδραση. Κατά αυτόν τον τρόπο, διεξήχθη ανάλυση πολλαπλής 

παλινδρόμησης (μέθοδος εισαγωγής Forward) όπου στο μοντέλο εισήχθησαν ως προβλεπτικοί

παράγοντες της βαθμολογίας ΔΠΧ, η ΕΑ, η μοναξιά και η αντίληψη αυτό-

αποτελεσματικότητας. Από την ανάλυση παλινδρόμησης προέκυψε πως, η αυτό-

αποτελεσματικότητα δεν συνεισφέρει σε στατιστικά σημαντικό βαθμό στην διακύμανση της 

βαθμολογίας της ΔΠΧ, το οποίο υποδηλώνει πως η Υ4, επιβεβαιώνεται μόνο εν μέρει. 

Αντιθέτως, η ΕΑ μπορεί να εξηγήσει από μόνη της το 11,1 τοις εκατό της συνολικής 

διακύμανσης της βαθμολογίας ΔΠΧ (r2=.111), ενώ οι ΕΑ μαζί με την μοναξιά μπορούν να 

εξηγήσουν το 13,1 τοις εκατό της διακύμανσης της βαθμολογίας της ΔΠΧ(r2=.131). Από τις 

δύο η ΕΑ εμφανίζει μεγαλύτερο τυποποιημένο συντελεστή παλινδρόμησης Beta, (β=.26, 

p<.001) από ό,τι η μοναξιά (β=.16, p<.05), το οποίο υποδεικνύει πως η ΕΑ είναι πιο ισχυρός 

προβλεπτικός παράγοντας της διακύμανσης της βαθμολογίας ΔΠΧ από τη μοναξιά. Πάραυτα 

η Υ3, φαίνεται πως επιβεβαιώνεται πλήρως.

Παρά τις μικρές σχετικά τιμές, το μοντέλο φαίνεται να έχει καλή προσαρμογή καθώς 

πληρεί τις απαραίτητες προϋποθέσεις (Ρούσσος & Τσαούσης (2011), σελ. 275):

α. Συσχέτιση μεταξύ προβλεπτικής μεταβλητής (ΕΑ, Μοναξιά)-μεταβλητής κριτηρίου 

(ΔΠΧ) (Πίνακας 2, σελ. 58),

β. απουσία φαινομένου πολυσυγραμμικότητας (Tolerance=.785, VIF=1.273)

γ. τυποποιημένα υπόλοιπα σχηματίζουν κανονική κατανομή (κριτήριο κανονικότητας 

πληρείται. Παράρτημα: Β, σελ. 101)

δ. ισότητα των διακυμάνσεων (κριτήριο ομοσκεδαστικότητας πληρείται. Παράρτημα: 

39 Παρότι η συσχέτιση για τους συγκεκριμένους παράγοντες φαίνεται μικρή, η τιμή αυτή, για τους 
συγκεκριμένους βαθμούς ελευθερίας είναι μεγαλύτερη από την κρίσιμη τιμή, είτε κατά τον μονόπλευρο  
έλεγχο (r(∞)=.103) είτε κατά τον αμφίπλευρο έλεγχο (r(∞)=.114) για επίπεδο στατιστικής σημαντικότητας 
p=.01, το οποίο υποδεικνύει πως η συμμεταβολή των Μ.Ο. των εν λόγω παραγόντων δεν είναι αποτέλεσμα 
τυχαιότητας. (Ρούσσος & Τσαούσης, 2011)

40 Ό,τι και υποσημείωση 39.
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Γ, σελ. 101)

Από την ανάλυση παλινδρόμησης προέκυψε πως κάθε φορά που η τιμή στην 

Βαθμολογία της ΕΑ αυξάνεται κατά μία τυπική απόκλιση, αναμένεται πως η βαθμολογία της 

ΔΠΧ θα αυξάνεται επίσης κατά μία τυπική απόκλιση επί τον συντελεστή Beta, το οποίο για 

τα συγκεκριμένα δεδομένα υπολογίζεται στις 2,77 μονάδες41.  

Εφόσον λοιπόν από την ανάλυση παλινδρόμησης προέκυψε πως η ΕΑ μπορεί να 

προβλέψει τη ΔΠΧ, και η μοναξιά σχετίζεται και με τη ΔΠΧ και με την ΕΑ, πληρούνται οι 

προϋποθέσεις ελέγχου της πιθανότητας λειτουργίας της μοναξιάς ως διαμεσολαβητικός 

παράγοντας στη σχέση ΕΑ και ΔΠΧ. Για τον έλεγχο του πιθανού διαμεσολαβητικού ρόλου 

της μοναξιάς χρησιμοποιήθηκε το πρόγραμμα PROCESS του Hayes (2013). Η ανάλυση 

βασίστηκε σε 1000 bootstrap δείγματα, για 95% διαστήματα εμπιστοσύνης. Η ανάλυση 

διαμεσολάβησης έδειξε πως παρότι η ΕΑ έχει σημαντική ολική επίδραση στην ΔΠΧ (β=.164, 

SE=.03, CI[.104, .223]), μετά τον έλεγχο της επίδρασης της μοναξιάς ως διαμεσολαβητικής 

μεταβλητής, η άμεση επίδραση της ΕΑ στην ΔΠΧ μειώθηκε (β=.127, SE=.03, CI[.06,.19]). H 

έμμεση επίδραση της ΕΑ στη ΔΠΧ μέσω της μοναξιάς (β=.037, SE=.018, CI [.001, .77] ), 

υποδεικνύει τη μερική διαμεσολάβηση της μοναξιάς στη σχέση ΕΑ-ΔΠΧ και το 

τυποποιημένο μέγεθος επίδρασης k2=.07, σηματοδοτεί μία μικρή επίδραση (Preacher & 

Kelley, 2011) της ΕΑ στη ΔΠΧ μέσω της μοναξιάς. Υπό αυτά τα δεδομένα φαίνεται πως και η

Υ5, επιβεβαιώνεται. 

Πίνακας 1

Μέσοι όροι, τυπικές αποκλίσεις και δείκτης εσωτερικής συνοχής των ποσοτικών μεταβλητών 

Μεταβλητές M.O. T.A. alpha

Ευαισθησία στην Απόρριψη/ 
(ΕΑ) 101,8 21,7 0,88

Μοναξιά 37,2 8,8 0,88
Αυτο-αποτελεσματικότητα 
κοινωνικής διάδρασης 31,6 4,5 0,73

Δυσλειτουργικά 
Παρατεταμένη Χρήση/ (ΔΠΧ) 45,2 10,7 0,87

Μ.Ο= μέσος όρος
Τ.Α.= τυπική απόκλιση

41 Τυπική απόκλιση (τ.α.) ΕΑ ισούται με 21.69 και τ.α. ΔΠΧ με 10.66, το οποίο σύμφωνα με τα παρόντα 
ερευνητικά δεδομένα σημαίνει πως κάθε φορά που η  ΕΑ κάποιου αυξάνεται κατά 21.69 μονάδες, η ΔΠΧ  
αναμένεται να αυξάνεται κατά (β=0.26 επί 10.66) 2.77 μονάδες.
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Πίνακας 2

Δείκτης συσχέτισης Pearson-r μεταξύ των ποσοτικών μεταβλητών

Μεταβλητές 1 2 3 4

1.    ΕΑ ,463** -,368** ,333**

2.    Μοναξιά -,524** ,282**

3.    Αυτο-αποτελεσματικότητα -,220**

4.    ΔΠΧ

**. η συσχέτιση είναι σημαντική σε επίπεδο 0.01 (αμφίπλευρος έλεγχος, 2-tailed).
Κρίσιμη τιμή:  2-tailed, r (237)= .114, p<0.01.

Πίνακας 3

Δείκτης διαφοράς Μ.Ο. ΔΠΧ των κατηγοριών διαδικτυακής εφαρμογής /υπηρεσίας, Mann-

Whitney, (Ν=223)

Διαδικτυακή εφαρμογή 

/υπηρεσία Άτομα
1 2 3 4 5 6

1.    ηλ.ταχυδρομείο
21 736* 43.5** n.s. n.s. n.s.

2.    ΜΚΔ 107 361** n.s. n.s. n.s.

3.    On-line Παιχνίδια
13 63.5** 122.5** 19**

4.    Πρόγραμμα άμεσης επικοινωνίας/ 
         Instant messaging 27 n.s. n.s.

5.   Επίσκεψη ιστοσελίδων
45 n.s.

6.   άλλο 10

*. η συσχέτιση είναι σημαντική σε επίπεδο 0.05.
**. η συσχέτιση είναι σημαντική σε επίπεδο 0.01.
n.s., μη στατιστικώς σημαντική διαφορά.
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Πίνακας 4
Διαφυλικά ποσοστά χρήσης ανά κατηγορία διαδικτυακής εφαρμογής/υπηρεσίας

Διαδικτυακή εφαρμογή/
υπηρεσία

Φύλο:
Άνδρες         Γυναίκες

Σύνολο

ηλ. ταχυδρομείο 5,40% 4,0% 9,40%

ΜΚΔ 17,0% 30,9% 48,00%

On-line παιχνίδια 4,9% 0,9% 5,80%

Πρόγραμμα άμεσης 

επικοινωνίας/ instant messaging
3,1% 9,0% 12,10%

Επίσκεψη ιστοσελίδων 11,2% 9,0% 20,20%

άλλο 3,1% 1,3% 4,50%

Σύνολο 44,80% 55,2% 100,00%

5.2. Συζήτηση.

Η παρούσα έρευνα επιχείρησε να διερευνήσει τους παράγοντες που μπορεί να 

προδιαθέσουν κάποιον/α στη δυσλειτουργικά παρατεταμένη χρήση του Διαδικτύου. Παρότι ο 

κύριος προσανατολισμός ήταν προς τους ατομικούς παράγοντες της μοναξιάς (Russel, 1996), 

της αντίληψης αυτό-αποτελεσματικότητας κοινωνικής διάδρασης (Bandura, 1994) και της 

ευαισθησίας στην απόρριψη (Downey & Feldman, 1996), η επίδραση παραγόντων όπως η 

διαδικτυακή κατηγορία ενασχόλησης, το φύλο και η ηλικία ελέγχθησαν επίσης για την πιθανή

συμμετοχή τους στην εμφάνιση του φαινομένου της Δυσλειτουργικά Παρατεταμένης Χρήσης 

(ΔΠΧ) του Διαδικτύου. 

Από την στατιστική ανάλυση προέκυψε πως η ενασχόληση με διαδικτυακές 

δραστηριότητες, είναι ιδιαιτέρως διαδεδομένη μεταξύ των νεαρών ενηλίκων (προπτυχιακοί 

φοιτητές/τριες). Συγκεκριμένα, τα ποσοστά επικράτησης της μέτριας ΔΠΧ (≥50 ) προέκυψαν 

μεγαλύτερα από εκείνα που εμφανίστηκαν σε αντίστοιχες έρευνες με έφηβους/ες από τον 

ελληνικό χώρο, με χρήση του ίδιου εργαλείου μέτρησης και κριτηρίων διαχωρισμού 

(Stavropoulos et al., 2013-β. Siomos et al., 2009). Επιπρόσθετα, το γεγονός ότι η 

πανεπιστημιακή φοίτηση δεν είναι υποχρεωτική, πιθανόν να δικαιολογεί τα μειωμένα 

ευρήματα ως προς τα ποσοστά υψηλής ΔΠΧ. Όπως έχει φανεί ερευνητικά, οι φοιτητές/τριες 

με υψηλή ΔΠΧ, επειδή προτιμούν τις διαδικτυακές δραστηριότητες, είθισται να απουσιάζουν 

από τις διαλέξεις (Niculović et al., 2014) και καθώς η διανομή και συμπλήρωση των 
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ερωτηματολογίων για την παρούσα έρευνα πραγματοποιήθηκε στις αίθουσες διδασκαλίας, 

πριν ή μετά από την προκαθορισμένη διάλεξη, αναμένεται κάτι αντίστοιχο να συνέβει και 

στην προκειμένη περίπτωση. Από την άλλη, δεν προέκυψε στατιστικώς σημαντική διαφορά 

στις βαθμολογίες ΔΠΧ μεταξύ των διαφορετικών ηλικιών του δείγματος (18-25) εν αντιθέσει 

με δεδομένα από έφηβους στον ελληνικό χώρο (Andreou & Svoli, 2013). 

Σε αντιστοιχία με τα ευρήματα των Chang και Man Law (2008) σε προπτυχιακούς 

φοιτητές, ο βαθμός ΔΠΧ του Διαδικτύου, διέφερε αναλόγως της διαδικτυακής 

υπηρεσίας/εφαρμογής. Τα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης (ΜΚΔ) φάνηκε πως είναι η πιο 

διαδεδομένη εφαρμογή μεταξύ των φοιτητών/τριών (48%), ειδικά μεταξύ των γυναικών 

(30.9%) σε σχέση με τους άντρες (17%). Τα ΜΚΔ, τα παιχνίδια που απαιτούν διασύνδεση και

το ηλ.ταχυδρομείο εμφάνισαν στατιστικώς σημαντικές διαφοροποιήσεις στους M.O. της 

ΔΠΧ. Παρότι τα ΜΚΔ προέκυψαν η πιο διαδεδομένη εφαρμογή, τα παιχνίδια που απαιτούν 

διασύνδεση φάνηκε πως επηρεάζουν περισσότερο τη βαθμολογία ΔΠΧ από ό,τι τα ΜΚΔ και 

το ηλ.ταχυδρομείο (Παιχν. Διασύνδεσης >ΜΚΔ> ηλ.ταχυδρομείο). Τα διαδικτυακά παιχνίδια 

παρότι ήταν η πέμπτη πιο διαδεδομένη κατηγορία από τις 6 του ερωτηματολογίου (άντρες 

4.9%, γυναίκες 0.9%, σύνολο 5,8%), ήταν η μόνη που διέφερε στατιστικώς σημαντικά από 

οποιαδήποτε άλλη εφαρμογή/υπηρεσία ως προς την βαθμολογία ΔΠΧ (πίνακας 3, σελ. 58). Οι

μεγαλύτερες βαθμολογίες ΔΠΧ των ατόμων που έκαναν συχνότερη χρήση των ΜΚΔ και των 

παχνιδιών που απαιτούν διασύνδεση, συμφωνούν με τα αποτελέσματα από προηγούμενες 

έρευνες (Chang & Man Law, 2008. Chang et al., 2014).

Το παραπάνω εύρημα, πιθανόν υποδεικνύει μια διαφοροποίηση στην πιθανότητα 

ΔΠΧ που ελλοχεύουν οι διαφορετικές κατηγορίες διαδικτυακής ενασχόλησης. Βέβαια, στην 

προκειμένη περίπτωση, το εύρημα ότι τα άτομα που προβαίνουν σε συχνότερη χρήση των 

διαδικτυακών παιχνιδιών εμφανίζουν μεγαλύτερες βαθμολογίες ΔΠΧ, μπορεί να οφείλεται 

στον τρόπο συλλογής των δεδομένων. Η ερώτηση σχετικά με το ποια διαδικτυακή 

εφαρμογή/υπηρεσία χρησιμοποιεί κάποιος/α, σχετίζονταν με την συχνότητα και όχι τη 

διάρκεια (Το Διαδίκτυο το χρησιμοποιείτε συχνότερα για:). Δηλαδή, είναι πιθανό για την 

κατηγορία των διαδικτυακών παιχνιδιών, το ποσοστό επισκεψιμότητας να συνάδει 

περισσότερο με τη διάρκεια χρήσης τους. Η συχνότητα επισκεψιμότητας για κάποιες 

εφαρμογές/υπηρεσίες, μπορεί να μην είναι ενδεικτική της διάρκειας χρήσης τους (για 

παράδειγμα ο έλεγχος παραλαβής μηνυμάτων, δεν προϋποθέτει και την παραμονή στην 

συγκεκριμένη εφαρμογή αν κανένα μήνυμα δεν παρελήφθη). Υπό αυτή την οπτική, ενδέχεται 

κάποιος να χρησιμοποιεί μία κατηγορία συχνότερα (π.χ. ηλ.ταχυδρομείο) αλλά να 

απασχολείται σε μία άλλη για μεγαλύτερη διάρκεια (π.χ. παιχνίδια διασυνδεσιμότητας).  

Ερευνητικά, είναι η διάρκεια της διαδικτυακής ενασχόλησης που υποδεικνύεται ως 
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παράγοντας επιρρέπειας στη ΔΠΧ. Ερευνητές όπως οι  Chang και Man Law (2008), 

υποστηρίζουν  πως είναι η αδυναμία ελέγχου του χρόνου ενασχόλησης με το Διαδίκτυο που 

σχετίζεται με τη πιθανότητα εμφάνισης ΔΠΧ (Chang & Man Law, 2008). Από την άλλη όμως,

η σχέση της συχνότητας χρήσης εφαρμoγών/υπηρεσιών, με τη βαθμολογία ΔΠΧ, θέτει το 

ζήτημα, κατά πόσον η συχνότητα συμμετέχει τελικά στη πιθανότητα ΔΠΧ. Πορισμά με 

ιδιαίτερο ενδιαφέρον, καθώς η κλινική αξιολόγηση του φαινομένου είναι ακόμα υπό 

συζήτηση (Cash et al., 2012) (εξάρτηση, διαταραχή ελέγχου της παρόρμησης ή 

ιδεοψυχαναγκαστική διαταραχή;). 

Επίσης, θα πρέπει να ληφθεί υπόψη, πως ο κύριος όγκος δεδομένων προέρχεται από 

άτομα που εμφανίζουν ήπια και μέτρια ΔΠΧ. Στην περίπτωση που από το δείγμα προέκυπταν 

περισσότερα δεδομένα για την υψηλή ΔΠΧ, θα επιτρέπονταν πιο ασφαλή συμπεράσματα 

σχετικά με το ποια διαδικτυακή υπηρεσία/εφαρμογή αποτελεί μεγαλύτερο παράγοντα 

επιρρέπειας για την εμφάνιση ΔΠΧ. Πάραυτα, η επίδραση της συχνότερης χρήσης των ΜΚΔ 

στη βαθμολογία ΔΠΧ, έρχεται σε σύγκρουση με το γεγονός πως η ΔΠΧ των διαδικτυακών 

παιχνιδιών είναι η μόνη που αναγνωρίζεται από την Αμερικάνικη Ψυχολογική Εταιρεία ως εν 

δυνάμει κατηγορία εξάρτησης, που χαίρει περαιτέρω διερεύνησης (APA, 2013). Παράλληλα, 

τα δεδομένα όπως υφίστανται, συνηγορούν υπέρ της εμφάνισης ΔΠΧ προς συγκεκριμένες 

εφαρμογές ή υπηρεσίες (Chang & Man Law, 2008. Thatcher & Goolam, 2005. Yellowless & 

Marks, 2007) έναντι της διασύνδεσης γενικά (Young, 1998, 2004) καθώς η βαθμολογία ΔΠΧ 

δεν φάνηκε να επηρεάζεται από τις λοιπές διαδικτυακές κατηγορίες σε στατιστικά σημαντικό 

επίπεδο. 

Εν συνεχεία, από την  ανάλυση των δεδομένων φάνηκε πως η επιλογή διαδικτυακής 

εφαρμογής/υπηρεσίας καθώς και η βαθμολογία ΔΠΧ επηρεάζεται από το φύλο, όπως 

προβλέφθηκε στην παρούσα έρευνα και σε συμφωνία με προηγούμενες έρευνες (βλ. Helsper 

και Gerber, 2012). Το αξιοσημείωτο είναι πως ενώ οι άντρες εμφανίζουν στατιστικώς 

σημαντικά μεγαλύτερες βαθμολογίες ΔΠΧ από τις γυναίκες, το γυναικείο φύλο φάνηκε πως 

αποτελεί καλύτερο παράγοντα πρόβλεψης της πιθανότητας ΔΠΧ του Διαδικτύου. Το εύρημα 

αυτό ενδεχομένως να εξηγεί τα αντικρουόμενα ερευνητικά δεδομένα που προέκυψαν από την 

σχετική ανασκόπηση (βλ. σελ.23, παρούσης εργασίας). Πιο συγκεκριμένα, είναι πιθανό τα 

διαφορετικά δεδομένα που προκύπτουν σχετικά με το φύλο να μην οφείλονται στον τρόπο 

συλλογής των δεδομένων, όπως υποστηρίζουν οι Morahan-Martin και Schumacher (2000), 

αλλά στο είδος της στατιστικής ανάλυσης που θα προβεί ο κάθε ερευνητής (σύγκριση 

διαφυλικών Μ.Ο. έναντι ανάλυση παλινδρόμησης), χωρίς φυσικά να αποκλείεται και η 

επίδραση κοινωνικοπολιτισμικών παραγόντων επί του φυλου (Kuss et al., 2014). Αντιθέτως, η

προβλεπτική ισχύς του φύλου δεν επαναλήφθηκε όταν από την ανάλυση παλινδρόμησης 
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απουσίασαν τα δεδομένα από την ήπια ΔΠΧ (<50) του Διαδικτύου. Το μικρό δείγμα της 

κατηγορίας ΔΠΧ (≥50) και η απουσία περισσότερων δεδομένων από την υψηλή ΔΠΧ, δεν 

επιτρέπει ασφαλή συμπεράσματα σχετικά με αυτό. Πάραυτα, το αποτέλεσμα αυτό μπορεί να 

υποδεικνύει δύο καταστάσεις. Αφενός ότι το γυναικείο φύλο ενδέχεται να προδιαθέτει ως 

προς την αρχική ενασχόληση με το Διαδίκτυο, αλλά να μην συμμετέχει διαφοροποιητικά, 

όταν η ενασχόληση καταλήξει δυσλειτουργική. Αφετέρου, το γεγονός ότι οι άντρες 

εμφάνισαν στατιστικώς σημαντικά μεγαλύτερη βαθμολογία ΔΠΧ, παρότι το γυναικείο φύλο 

ανέκυψε μεγαλύτερος παράγοντας επιρρέπειας χρήσης του Διαδικτύου, υποδεικνύει την 

πιθανότητα οι γυναίκες του δείγματος να μοιράζονται κάποιο χαρακτηριστικό, που να 

λειτουργεί προστατευτικά, ώστε τελικά να μην υπερτερούν σε ΔΠΧ επί των αντρών. Από την 

ανάλυση των εν λόγω δεδομένων προέκυψε πως το χαρακτηριστικό αυτό δεν σχετίζεται με 

την μοναξιά, την ΕΑ ή την αντίληψη αυτό-αποτελεσματικότητας κοινωνικής διάδρασης. 

Φυσικά, τίποτε δεν αποκλείει και την διαφοροποιητική επίδραση κοινωνικοπολιτισμικών 

παραγόντων στα δύο φύλα (Kuss et al., 2014). Μία ενδεχόμενη επιρρέπεια αυτών των 

παραγόντων θα ήταν μέσω του ίδιου του πανεπιστημιακού πλαισίου. Συγκεκριμένα, επειδή η 

συντριπτική πλειοψηφία των δεδομένων συλλέχθηκε από τεχνολογικές σχολές οι οποίες 

τείνουν να θεωρούνται “ανδροκρατούμενα” πεδία φοίτησης (Mastekaasa & Smeby, 2008), 

ενδέχεται, οι γυναίκες των σχολών αυτών, να βίωνουν το πανεπιστημιακό περιβάλλον ως πιο 

“εχθρικό” προς αυτές, με επίπτωση στην πιθανότητα ανάπτυξης ΔΠΧ, ως αποτέλεσμα της 

διαφορετικής αλληλεπίδρασης του πλαισίου με το εκάστοτε φύλο. (όπως έδειξαν ο 

Stavropoulos και συν., 2015).  

Αντίστοιχα, σε επιβεβαίωση των συμπερασμάτων των Hamburger και Ben-Artzi (2000),

φάνηκε πως το φύλο όντως επηρεάζει την επιλογή διαδικτυακής κατηγορίας, αν και η 

συσχέτιση φύλου-διαδικτυακής κατηγορίας ανέκυψε σχετικά μικρή, με τις γυναίκες του 

δείγματος να εμφανίζουν μεγαλύτερη χρήση των υπηρεσιών που σχετίζονται με την 

κοινωνική επαφή (ΜΚΔ, πρόγραμμα άμεσης επικοινωνίας). Αντιθέτως με τα ευρηματα των 

Amichai-Hamburger και Ben-Artzi (2003), εν προκειμένω, η επιλογή διαδικτυακής 

κατηγορίας δεν εμφάνισε καμία συσχέτιση με τη μοναξιά.

Η μοναξιά από την άλλη, βρέθηκε να συσχετίζεται θετικά με την ΔΠΧ του 

Διαδικτύου σε στατιστικά σημαντικό επίπεδο και φάνηκε να μπορεί να προβλέψει το επίπεδο 

ΔΠΧ (παρότι ένα μικρό σχετικά ποσοστό της διακύμανσης της ΔΠΧ) το οποίο βρίσκεται σε 

συμφωνία με προηγούμενα δεδομένα (Amichai-Hamburger et al., 2013. Aydın et al., 2013. 

Bozoglan et al., 2013. Caplan, 2003. Hormes et al, 2014. Morahan-Martin & Schumacher, 

2000, 2003). Η θετική συσχέτιση της μοναξιάς με τη ΔΠΧ μειώνεται, παρότι παραμένει 

στατιστικώς σημαντική, όταν από τα δεδομένα απουσιάζουν οι βαθμολογίες για την ήπια 
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χρήση του Διαδικτύου (<50). Το εύρημα αυτό μπορεί να υποδηλώνει πως η μοναξιά 

διαδραματίζει καίριο ρόλο στην αρχική ενασχόληση με το Διαδίκτυο, αλλά μετά, όσο η 

ενασχόληση αυτή γίνεται πιο δυσλειτουργική, ενδεχομένως η επίδρασή της μοναξιάς να 

μειώνεται καθώς άλλοι παράγοντες δύναται να ασκούν μεγαλύτερη επίδραση. Το ενδεχόμενο 

αυτό, χαίρει περαιτέρω διερεύνησης, καθώς δεν αποκλείεται η μείωση της επίδρασης της 

μοναξιάς να οφείλεται στην πιθανότητα να μειώνεται το αίσθημα της μοναξιάς μέσω της 

διαδικτυακής ενασχόλησης (Aydin et al., 2013). 

Η μοναξιά επίσης όπως προβλέφθηκε και σε συμφωνία με προηγούμενες έρευνες, 

φάνηκε να συσχετίζεται αντιστρόφως ανάλογα με την αντίληψη αυτό-αποτελεσματικότητας 

κοινωνικής διάδρασης (Bozoglan et al., 2013. Caplan, 2003, 2005. Weinstein et al., 2015)  και

η αντίληψη αυτό-αποτελεσματικότητας κοινωνικής διάδρασης επίσης φάνηκε να συσχετίζεται

αντιστρόφως ανάλογα με τη ΔΠΧ. Πάραυτα, δεν προέκυψε από την ανάλυση παλινδρόμησης 

η αντίληψη αυτό-αποτελεσματικότητας κοινωνικής διάδρασης ως προβλέπτικός παράγοντας, 

της πιθανότητας ανάπτυξης ΔΠΧ σε αντίθεση με προηγούμενες έρευνες (Chiu, 2014), Το 

αποτέλεσμα αυτό μπορεί να οφείλεται στον διαφορετικό τρόπο μέτρησης της αντίληψης 

αυτό-αποτελεσματικότητας μεταξύ των ερευνών,( π.χ. ο Chiu (2014), στην μέτρηση αυτό-

αποτελεσματικότητας συμπεριέλαβε και την μέτρηση της κοινωνικής διάδρασης με τους 

καθηγητές, όχι μόνο τους ομιλήκους) ή στο γεγονός ότι η διαπροσωπική διάδραση μέσω των 

ΜΚΔ (των οποίων η χρήση ήταν η πλειοψηφική), δύναται να ενισχύσει την αυτο-αντίληψη 

επάρκειας κοινωνικής διάδρασης, καθώς επιτρέπει στα ανασφαλή επικοινωνιακά άτομα, να 

νιώθουν μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση διάδρασης (Gonzales, 2014. Caplan, 2003. Morahan-

Martin & Schumacher, 2000, 2003).

Ακολούθως, προέκυψε πως η ΕΑ αποτελεί έναν καλό προβλεπτικό παράγοντα για τη 

βαθμολογία της ΔΠΧ (11,1 % της διακύμανσης της βαθμολογίας ΔΠΧ) και η μόνη από τις 

ποσοτικές μεταβλητές που μπορεί να εξηγήσει τη διακύμανση ακόμα και της υψηλής και 

μέτριας ΔΠΧ (≥50) προβλέποντας το 7,3 τοις εκατό αυτής. Εύρημα το οποίο μεταξύ των 

άλλων υποδεικνύει και τη λανθασμένη θεωρητική προσέγγιση του Davis και συν. (2002) ως 

προς την ΕΑ (σελ.43, παρούσης έρευνας). Η επίδραση της ΕΑ στην ΔΠΧ φάνηκε πως δεν 

είναι άμεση, αλλά εκδηλώνεται μέσω της διαμεσολάβησης της μοναξιάς. Ο διαμεσολαβητικος

ρόλος της μοναξιάς στη σχέση μεταξύ ΕΑ και ΔΠΧ σηματοδοτεί μία μάλλον μικρή επίδραση 

(Preacher & Kelly, 2011). Το εύρημα αυτό μπορεί να οφείλεται αφενός στον τρόπο μέτρησης 

της μοναξιάς. Tο ερωτηματολόγιο που χρησιμοποιήθηκε μετράει την αντιλαμβανόμενη 

μοναξιά που βιώνει κάποιος χωρίς να διαφοροποιεί με σαφή τρόπο την εξω-διαδικτυακή 

μοναξιά από την ενδο-διαδικτυακή μοναξιά, ενώ εν προκειμένω ενδιαφέρει η μοναξιά που 

βιώνει το άτομο εξω-διαδικτυακά και θα το ωθήσει τελικά να βρει ενδο-διαδικτυακά τον 
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τρόπο να την απαλύνει, με το ενδεχόμενο αυτή η χρήση να καταλήξει δυσλειτουργικά 

παρατεταμένη. Η απουσία διευκρίνισης μεταξύ των ενδο-/εξω- διαδικτυακών συνθηκών θα 

πρέπει να ληφθεί υπόψη καθώς η πλειοψηφία των συμμετεχόντων έκανε συχνότερη χρήση 

των ΜΚΔ. Eρευνητικά έχει φανεί πως η χρήση των ΜΚΔ δύναται να μειώσει το αίσθημα 

μοναξιάς μεταξύ των φοιτητών (Aydin et al., 2013) και η κοινωνικοποίηση είναι μία 

διαδικασία που μπορεί να πραγματωθεί εξίσου ενδο-διαδικτυακά και εξω-διαδικτυακά 

παρέχοντας τα ίδια πλεονεκτήματα στο άτομο (Amichai-Hamburger et al., 2013. Oh et al., 

2014). Η έλλειψη διαφοροποίησης στο ερωτηματολόγιο μεταξύ των δύο αυτών συνθηκών, 

ενδέχεται να διαστρέβλωσε τα ποσοστά μοναξιάς. Αφετέρου, η μειωμένη δύναμη της 

διαμεσολάβησης, μπορεί να οφείλεται στο μέγεθος του δείγματος. Σύμφωνα με τους Frazier, 

Barron και Tix (2004), στην περίπτωση που η συσχέτιση της διαμεσολαβητικής μεταβλητής 

με τη μεταβλητή κριτήριο, εν προκειμένω της μοναξιάς με τη ΔΠΧ, είναι μικρότερη από ό,τι 

η συσχέτιση της διαμεσολαβητικής με τη προβλεπτική μεταβλητή, δηλαδή της ΕΑ με τη 

μοναξιά, ένα μεγαλύτερο δείγμα, από αυτό της παρούσης έρευνας θα ήταν απαραίτητο, για 

τον έλεγχο της δύναμης της διαμεσολάβησης. Επιπλέον, δεν αποκλείεται το ενδεχόμενο η ΕΑ 

να συμμετέχει στο φαινόμενο της ΔΠΧ μέσω και λοιπών καταστάσεων που επάγει όπως για 

παράδειγμα η θλίψη (Chango et al., 2011. Liu et al., 2014.) ή η τάση για κοινωνική 

απομόνωση (Downey, Freitas et al., 1998. Watson & Nesdale, 2012. Zimmer-Gembeck & 

Nesdale, 2013), καταστάσεις που όπως αναφέρθηκε ήδη στη παρούσα εργασία, σχετίζονται 

ερευνητικά με την εμφάνιση της ΔΠΧ. 

Η ΕΑ είναι μία έννοια που συσχετίζεται με πολλούς από τους παράγοντες που έχουν 

ανακύψει ερευνητικά να συνδέονται με την εμφάνιση της ΔΠΧ. Εν προκειμένω ελέχθησαν 

και επιβεβαιώθηκαν η συσχέτιση της ΕΑ με τη μοναξιά (όπως, London και συν., 2007. 

Τhomas, 2015. Zimmer-Gembeck και συν., 2014) και με την αντίληψη αυτό-

αποτελεσματικότητας κοινωνικής διάδρασης (όπως Selby και συν., 2009. Zimmer-Gembeck 

& Nesdale, 2013). Πάραυτα, η εμφάνιση της ΕΑ ως προβλεπτικός παράγοντας για την 

πιθανότητα εκδήλωσης ΔΠΧ του Διαδικτύου, φαίνεται πως είναι η πρώτη φορά που 

εξετάζεται ερευνητικά. 

Η καταγραφή της ΕΑ ως παράγοντας επιρρέπειας στην πιθανότητα ΔΠΧ, συνηγορεί 

υπέρ της θεώρησης του Davis (2001) για το φαινόμενο της δυσλειτουργικής για το άτομο 

χρήσης του Διαδικτύου, καθώς η ΕΑ ως έννοια περικλείει και τα δύο είδη παραγόντων που 

υποστηρίζει ο ίδιος πως προδιαθέτουν στην ΔΠΧ του Διαδικτύου. Αφενός λοιπόν οι 

δυσπροσαρμοστικές σκέψεις που επάγει η ΕΑ και αφετέρου τα δυσπροσαρμοστικά 

συναισθήματα που συνδέονται με τς σκέψεις αυτές, φαίνεται πως καθιστούν την ΕΑ έναν 

ικανοποιητικό παράγοντα επεξήγησης του φαινομένου της ΔΠΧ, καθώς και έναν παράγοντα 
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που χαίρει περαιτέρω διερεύνησης. 

5.2.1. Περιορισμοί

Όπως διαφάνηκε από το παραπάνω απόσπασμα, τη συγκεκριμένη έρευνα, διέπουν 

κάποιοι περιορισμοί. Οι περιορισμοί αυτοί, σχετίζονται κυρίως με τη μεθοδολογία της 

έρευνας, καθώς κατά κύριο λόγο αφορούν τη δομή των ερωτηματολογίων και τη 

δειγματοληψία. Συγκεκριμένα, καταρχάς τα ερωτηματολόγια μέτρησης της μοναξιάς και της 

αντίληψης της αυτό-αποτελεσματικότητας κοινωνικής διάδρασης, δεν διέκριναν μεταξύ εξω-

διαδικτυακών και ενδο-διαδικτυακών καταστάσεων. Ενδεχομένως μία διευκρίνιση που θα 

υποδείκνυε στους συμμετέχοντες ότι καλούνται να απαντήσουν σχετικά με τις εξω-

διαδικτυακές διαπροσωπικές επαφές τους, θα καθιστούσε τα εν λόγω ερωτηματολόγια, 

ενδεικτικότερα για την μέτρηση της εξω-διαδικτυακής μοναξιάς και αυτο-

αποτελεσματικότητας κοινωνικής διάδρασης. Για παράδειγμα, το ερωτηματολόγιο της ΕΑ δεν

θέτει τέτοιο ζήτημα, καθώς μετράται η αντίδραση σε σαφώς προσδιορισμένα σενάρια εξω-

ψηφιακών καταστάσεων. Επιπλέον, επειδή τα ερωτηματολόγια μοιράστηκαν σε αίθουσες 

διδασκαλίας, είναι πιθανό τα δεδομένα των ατόμων που εμφανίζουν υψηλή ΔΠΧ να 

προέκυψαν μειωμένα εξαιτίας της τάσης των φοιτητών με υψηλή ΔΠΧ να αμελούν την 

πανεπιστημιακή τους φοίτηση (Niculović et al., 2014). Η διανομή των ερωτηματολογίων 

ενδεχομένως θα έπρεπε να πραγματοποιηθεί σε διαλέξεις που προϋποθέτουν υποχρεωτική 

παρακολούθηση (π.χ. εργαστήρια). Καθώς όμως, ούτε κατά αυτόν τον τρόπο διασφαλίζεται η 

παρουσία των υψηλώς δυσλειτουργικά παρατεταμένων χρηστών στον πανεπιστημιακό χώρο, 

πιθανόν μόνο ένα διαδικτυακά χορηγούμενο ερωτηματολόγιο να επιτύγχανε να αντισταθμίσει 

την απουσία αυτή.

Αντίστοιχα, στην παρούσα έρευνα δεν δόθηκε έμφαση στην διευκρίνηση του κινήτρου 

χρήσης μίας συγκεκριμένης εφαρμογής και το κίνητρο δεν είναι πάντα προφανές από την 

κατηγορία εφαρμογής/υπηρεσίας. Υπό αυτή την οπτική, η σύνδεση της κοινωνικοποίησης 

κυρίως με τα ΜΚΔ, παρότι είναι η προεξέχουσα για τις εφαρμογές αυτές (Kuss & Griffiths, 

2011), καθιστά το αποτέλεσμα μάλλον περιορισμένο, καθώς η τάση για κοινωνικοποίηση 

δύναται να εκδηλωθεί μέσω και άλλων εφαρμογών (π.χ. μέσω κάποιων διαδικτυακών 

παιχνιδιών, όπως έδειξαν οι Kowert και Oldmeadow (2014).). Τέλος, η έλλειψη επαρκών 

στοιχείων για τον υπολογισμό του κατάλληλου μεγέθους δείγματος (καθώς η συσχέτιση της 

ΕΑ με τη ΔΠΧ είναι η πρώτη φορά που εξετάζεται ερευνητικά), ενδεχομένως να επέδρασε 

στη δύναμη της διαμεσολάβησης της μοναξιάς στην σχέση ΕΑ-ΔΠΧ (Frazier, Barron & Tix, 
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2011). Μέσω της παρούσης έρευνας, παρέχονται οι απαραίτητες πληροφορίες ώστε 

μελλοντικές έρευνες που θα περιλαμβάνουν τη συσχέτιση της ΕΑ με τη ΔΠΧ, να είναι σε 

θέση να υπολογίσουν το κατάλληλο μέγεθος δείγματος εκ των προτέρων (βλ. Frazier, Barron 

και Tix (2011), σελ. 126-127). Καταλήγοντας, στα παραπάνω πρέπει να προστεθεί και η 

κριτική της Kuss και συν. (2014), οι οποίοι υποστηρίζουν πως η κλίμακα της Young, για την 

μέτρηση της δυσλειτουργικής χρήσης του Διαδικτύου, ενδέχεται να αποδίδει διαστρεβλωμένα

ποσοστά. Η κριτική των ίδιων, περιστρέφεται γύρω από την έλλειψη της διάστασης του 

χρόνου και συγκεκριμένα, του προσδιορισμού της χρονικής περιόδου εμφάνισης των 

συμπτωμάτων.

 Δεδομένου των όσων αναφέρθηκαν, η παρούσα έρευνα φαίνεται πως έθεσε μία καλή 

βάση ανάδειξης των μεθοδολογικών ζητημάτων που μπορεί να προκύψουν σε έρευνες 

σχετικά με την χρήση του Διαδικτύου, όπως όταν στις εν λόγω έρευνες περιλαμβάνονται 

ερωτηματολόγια μέτρησης ψυχοσυναισθηματικών και γνωστικών διαδικασιών. Μελλοντικές 

έρευνες, δικαιολογημένα θα πρέπει να προσδιορίζουν με σαφή τρόπο κατά τη χορήγηση 

ψυχομετρικών εργαλείων, το αν επιχειρούν να ανιχνεύσουν εξω-ψηφιακά επαγώμενες 

καταστάσεις ή ενδο-ψηφιακά επαγώμενες καταστάσεις. Αντίστοιχα, παρά την όποια κριτική 

σχετικά με την αποτελεσματικότητα του Internet Addiction Test της Young (Kuss et al., 2014),

η χρήση ενός κοινού εργαλείου μέτρησης της ΔΠΧ του Διαδικτύου προάγει την κατανόηση 

του φαινομένου, καθώς επιτρέπει αφενός τη σύγκριση ποσοστών επικράτησης μεταξύ 

διαφορετικών πληθυσμών, αλλά και τον αποκλεισμό της πιθανότητας τα ποσοστά αυτά να 

οφείλονται στη χρήση διαφορετικών εργαλείων μέτρησης. Για τα ελληνικά δεδομένα, η 

χρήση του Internet Addiction Test φαίνεται πως αποτελεί τον κανόνα (μέρος 1.3.2., σελ.14, 

παρούσης εργασίας). Αυτό που απαιτείται περαιτέρω είναι η θέσπιση κοινών ορίων 

ταξινόμησης βάσει βαθμολογίας. 

Παράλληλα, η έρευνα αυτή, αποπειράθηκε να διευκρινίσει το θολό τοπίο σχετικά με 

την επενέργεια του φύλου στη ΔΠΧ. Παρότι μέσω των δεδομένων επιβεβαιώθηκε η 

διαφυλική προτίμηση προς συγκεκριμένες εφαρμογές/υπηρεσίες και η μεγαλύτερη τάση του 

γυναικείου φύλου προς τη ΔΠΧ, δεν επιβεβαιώθηκε η αλληλεπίδραση συγκεκριμένων 

ατομικών παραγόντων με το φύλο. Ενδεχομένως γιατί κοινωνικο-πολιτισμικοί παράγοντες 

αλληλεπιδρούν σε σημαντικότερο βαθμό, ενισχύοντας ή όχι, την πιθανότητα ΔΠΧ για το 

εκάστοτε φύλο. Υπό αυτή την οπτική, το κοινωνικο-πολιτισμικό πλαίσιο και δη το άμεσο, 

είναι ένας παράγοντας που θα πρέπει να επιχειρείται να προσδιορίζεται, καθώς το ζήτημα της 

επιρρέπειας του φύλου στην πιθανότητα εκδήλωσης ΔΠΧ είναι σημαντικό να αποσαφηνιστεί. 

Η σχετική γνώση είναι απαραίτητη για την περαιτέρω κατανόηση του φαινομένου και σε 

προέκταση για τον σχεδιασμό προγραμμάτων πρόληψης καθώς και θεραπευτικής 
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αντιμετώπισης της ΔΠΧ του Διαδικτύου. Ζήτημα το οποίο φέρνει στο προσκήνιο την 

περαιτέρω χρησιμότητα των ευρημάτων της παρούσης έρευνας όπως αυτά θα παρουσιαστούν 

διεξοδικότερα στη συνέχεια.

5.2.2. Προεκτάσεις/Εφαρμογή 

Η ύπαρξη δυσλειτουργικών για την εξω-ψηφιακή υπόσταση του ατόμου διαδικτυακών 

συμπεριφορών δεν μπορεί να αμφισβητηθεί, παρότι δεν υπάρχει ομοφωνία ως προς τον 

ορισμό, την  αξιολόγηση ή τον κλινικό χαρακτηρισμό τους. Ενδεικτικό αυτού, η ύπαρξη 

σχετικής βιβλιογραφίας προγραμμάτων παρέμβασης και θεραπευτικής αντιμετώπισης της 

προβληματικής σχέσης με το Διαδίκτυο. Ως προς την θεραπευτική αντιμετώπιση, το 

Διαδίκτυο διαφέρει από τις λοιπές συμπεριφορικές εξαρτήσεις. Η ιδιομορφία της 

δυσλειτουργικής διαδικτυακής χρήσης έγκειται στο γεγονός πως σε αντίθεση με τις λοιπές 

συμπεριφορικές εξαρτήσεις (π.χ. τζόγος ή αγορές), η διασύνδεση είναι ένα εργαλείο με 

ποικίλες εφαρμογές, απαραίτητο σε διαφορετικές πτυχές της ζωής του ατόμου (π.χ. δουλειά, 

σπουδές κ.τ.λ.). Τοιουτοτρόπως, η απομόνωση από αυτό δεν θα καθιστούσε το άτομο 

περισσότερο λειτουργικό. Αντιθέτως, η εκμάθηση της λειτουργικής διαχείρισης της 

διασύνδεσης φαντάζει αποτελεσματικότερη και εκεί στοχεύουν κατά κύριο λόγο και οι 

θεραπευτικές παρεμβάσεις (π.χ. Du, Jiang και Vance, 2010. Kooraki, Yazdkhasti, Ebrahimi 

και Oreizi, 2012. Rooij, Zinn, Schoenmakers και Mheen, 2012. Young, 2007). Σε ατομικό 

επίπεδο, φαίνεται να εφαρμόζονται παρεμβάσεις είτε πρόσωπο με πρόσωπο (Rooij et al., 

2012) είτε ομαδικά (Du et al., 2010), γνωστικο-συμπεριφορικής θεραπείας (CBT) (Young, 

2007), παρακινησιακής  συνέντευξης (motivational interviewing) (Rooij et al., 2012), 

ψυχοδράματος (Kooraki et al., 2012) καθώς και άλλες συμβουλευτικού τύπου προσεγγίσεις 

(βλ. King, Delfabbro, Griffiths και Gradisar, 2012) οι οποίες στοχεύουν στην εκμάθηση της 

λειτουργικής χρήσης του Διαδικτύου ή/και στους παράγοντες που συνδέονται με τη 

δυσλειτουργική διαδικτυακή χρήση (π.χ. Kooraki και συν., 2012. Young, 2007). Επιπλέον, 

υπάρχουν παρεμβάσεις που εφαρμόζονται όχι μόνο από ειδικά εκπαιδευμένoυς επαγγελματίες

(Du et al., 2010), αλλά και ψηφιακά, ως αυτο-χορηγούμενες θεραπευτικές συνεδρίες 

(Gainsbury & Blaszczynski, 2011. Su, Fang, Miller & Wang, 2011).

Παρά το πολυποίκιλο των προσεγγίσεων, υπάρχουν ενδείξεις πως οι ψυχολογικές 

παρεμβάσεις σε ατομικό επίπεδο δεν διαφέρουν στατιστικώς σημαντικά σε 

αποτελεσματικότητα ως προς την καλυτέρευση της ΔΠΧ γενικά, αλλά διαφέρουν μεταξύ τους

σε αποτελεσματικότητα ως προς κάποιες πτυχές της ΔΠΧ (όπως για παραδειγμα η CBT για 
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την διαχείριση του χρόνου, βλ. Winkler, Dörsing, Rief, Shen και Glombiewski, 2013). Υπό 

αυτό το πρίσμα, φαίνεται σωφρονέστερη μία εκ των προτέρων ανίχνευση της συμπεριφορικής

έκφανσης στην οποία υστερεί περισσότερο το άτομο που εμφανίζει ΔΠΧ του Διαδικτύου 

(Young, 2007). 

Η παρούσα έρευνα προσφέρει περαιτέρω γνώση σχετικά με την κατεύθυνση της 

παρέμβασης με δύο τρόπους. Καταρχάς μέσω της ανάδειξης της συμμετοχής της ΕΑ στη 

ΔΠΧ. Η προβλεπτική ισχύς της ΕΑ για τη ΔΠΧ υποδεικνύει την θεραπευτική στόχευση 

μεταξύ των άλλων, στην αλλαγή των δυσπροσαρμοστικών πεποιθήσεων και συναισθημάτων 

που αποτρέπουν από την διαπροσωπική διάδραση. Η ελλειπής διαπροσωπική διάδραση 

εξαιτίας της ΕΑ, έχει αποτέλεσμα ψυχοσυναισθηματικές επιπτώσεις όπως η θλίψη (Chango et

al., 2011. Liu et al., 2014.) ή η τάση για κοινωνική απομόνωση (Downey, Freitas et al., 1998. 

Watson & Nesdale, 2012. Zimmer-Gembeck & Nesdale, 2013), και όπως έδειξε και η 

παρούσα έρευνα, η μοναξιά. Καταστάσεις οι οποίες έχει υποστηριχθεί ερευνητικά ότι 

συνδέονται με την πιθανότητα ΔΠΧ. Υπενθυμίζεται ακόμα, πως τα άτομα με ΕΑ, εξαιτίας της

έντονης αποστροφής τους για απόρριψη, βιώνουν κατά την κοινωνική διάδραση ταραχή, 

φόβο και άγχος ( π.χ. Downey, Freitas και συν., 1998. Hafen και συν., 2014. Khoshkam και 

συν., 2012. Marston και συν., 2010. Selby και συν., 2009. Thomas & Bowker, 2013). Τα 

συναισθήματα αυτά αλληλεπιδρούν με τις πεποιθήσεις περί ικανότητας διαπροσωπικής 

διάδρασης, εγκλωβίζοντας το άτομο σε ένα φαύλο κύκλο αδυναμίας σύναψης διαπροσωπικών

σχέσεων, καθώς η ΕΑ επενεργεί στον τρόπο που το άτομο βιώνει τις διαπροσωπικές του 

σχέσεις (Ayduk et al., 1999. Galliher & Bentley, 2010.), αλλά και στον τρόπο που επιχειρεί ή 

όχι, την σύναψη διαπροσωπικών σχέσεων (π.χ. Bernstein και Benfield, 2013. Galliher και 

Bentley, 2010. Hafen και συν., 2014. Pearson και συν., 2011) με συνέπεια την πιθανότητα 

εμφάνισης ΔΠΧ ( π.χ. Chang και συν., 2014. Kalaitzaki και Birtchnell, 2014. Tonioni και 

συν., 2014. Tsai και συν., 2009).   

 Φαίνεται λοιπόν, από τα δεδομένα που προκύπτουν τόσο από την παρούσα έρευνα όσο 

και από τις λοιπές έρευνες που αναφέρονται παραπάνω, πως η ΕΑ πρέπει να αποτελεί έναν 

σημαντικό παράγοντα διερεύνησης και στόχευσης κατά την θεραπευτική προσέγγιση. Καθώς 

η ΕΑ, φαίνεται να είναι η αιτία πίσω από κάποιους παράγοντες που συνδέονται με την ΔΠΧ, 

η θεραπευτική παρέμβαση με γνώμονα την ΕΑ, αναμένεται να είναι αποτελεσματική. 

Άλλωστε, είναι αποδεδειγμένο ερευνητικά πως το επίπεδο της ΕΑ δύναται να αλλάξει, άπαξ 

το άτομο καταφέρει να επιδιώκει ή να δημιουργεί διαπροσωπικές σχέσεις με επιτυχημένο 

τρόπο (McDonald et al., 2010). Η επιτυχία αυτή, θα ενισχύσει θετικά την 

ψυχοσυναισθηματική κατάσταση του ατόμου (Berenson et al., 2009. McDonald et al., 2010. 

Selby et al., 2009), τη συμπεριφορά του (Bernstein & Benfield, 2013. Farley & Kim-Spoon, 
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2014. Thomas & Bowker, 2013) και την επιδίωξη και διατήρηση διαπροσωπικών σχέσεων 

(London et al., 2007. Thomas & Bowker, 2013.Watson & Nesdale, 2012. Zimmer-Gembeck &

Nesdale, 2013) αποδυναμώνοντας κατά αυτόν τον τρόπο, το ενδεχόμενο επαναδημιουργίας 

δυσλειτουργικής σχέσης με το Διαδίκτυο.

Η παρούσα έρευνα επιπλέον, υπέδειξε την συμμετοχή του φύλου ως παράγοντα 

επιρρέπειας στην πιθανότητα ΔΠΧ. Όπως προηγούμενες έρευνες (π.χ. Hur, 2006), το 

γυναικείο φύλο προέκυψε ως μεγαλύτερος παράγοντας επιρρέπειας στη ΔΠΧ. Πάραυτα, τα 

αποτελέσματα αυτά, δεν μπορούν να αμφισβητήσουν τα αποτελέσματα των ερευνών εκείνων 

που υποδεικνύουν το ανδρικό φύλο ως μεγαλύτερο παράγοντα επιρρέπειας. Τουναντίον, η 

ασυνέπεια αυτή, υποδεικνύει μεταξύ των άλλων την ύπαρξη εξω-ατομικών παραγόντων που 

επιδρούν στο φύλο, καθιστώντας αναλόγως, το ένα από τα δύο φύλα πιο επιρρεπές στη ΔΠΧ 

του Διαδικτύου. Ερευνητικά έχει φανεί πως το ευρύτερο (π.χ. σχολείο,)(Stavropoulos et al., 

2015) και στενότερο περιβάλλον (π.χ. οικογένεια) (Ko et al., 2015) θα επηρεάσει με 

διαφορετικό τρόπο την επιρρέπεια των δύο φύλων στη ΔΠΧ. Το σίγουρο είναι ότι οι διαφορές

αυτές θα πρέπει να αναγνωρίζονται ώστε κατά τη θεραπευτική παρέμβαση οι σχετικοί με το 

φύλο παράγοντες να ανευρίσκονται και να συμπεριλαμβάνονται στη παρέμβαση. 

Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω, γίνεται σαφές τόσο από την ίδια την υπόσταση της 

ΕΑ, όσο και από τον τρόπο που συμμετέχει το φύλο στη ΔΠΧ, πως το άτομο δεν υφίσταται 

ανεπηρέαστο και θωρακισμένο από τον κοινωνικό του περίγυρο. Άλλωστε, υπέρ αυτού 

συνηγορεί η ύπαρξη σώματος ερευνών που υποδεικνύει πως η παρέμβαση σε ατομικό επιπεδο

δεν είναι τόσο αποτελεσματική όσο ο συνδυασμός αυτής, με παρεμβάσεις που αυξάνουν την 

λειτουργικότητα της οικογένειας (Liu et al., 2015. Zhong et al., 2011) και εκείνες που καλούν 

σε συνδυασμό αυτών, με παρεμβάσεις στο άμεσο πλαίσιο (όπως π.χ. το σχολείο, Hur (2006).).

Όχι αδικαιολόγητα, εφόσον ερευνητικά δεδομένα υποδεικνύουν πως η επιρρέπεια στη ΔΠΧ 

είναι πολυπαραγοντική (Hur, 2006) και αλληλοεξαρτώμενη, τόσο από τα άτομικά 

χαρακτηριστικά (π.χ. Blinka και Mikuška, 2014), όσο και από την αλληλεπίδραση αυτών με 

τα χαρακτηριστικά του Διαδικτύου (βλ. Helsper και Gelber, 2012. Kuss και συν., 2014), της 

οικογένειας (π.χ. Ko και συν., 2015. Zhu, Zhang, Yu και Bao, 2015), αλλά ακόμα και των 

χαρακτηριστικών των ομηλίκων (π.χ. Zhou και Fang, 2015. Zhu και συν., 2015). Όπως 

προκύπτει λοιπόν, φαίνεται πως μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα θα έχει η ατομική 

παρέμβαση την οποία θα ευνοεί το περιβάλλον και όπως γίνεται αντιληπτό, η καλύτερη 

παρέμβαση σε αυτή την περίπτωση, είναι η πρόληψη. 

Ως προς την πρόληψη, αντιθέτως από τα προγράμματα παρέμβασης, σε μία σχετική 

ανασκόπηση, προέκυψε απουσία ερευνητικής παρουσίασης σχετικών προγραμμάτων. Από 

γενικότερη διαδικτυακή έρευνα, για την Ελλάδα τουλάχιστον, προέκυψαν κάποιοι 
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Διαδικτυακοί τόποι όπως η Ασφάλεια στο Διαδίκτυο (Ενημερωτικός Κόμβος Πανελλήνιου 

Σχολικού Δικτύου)42, το CyberKid43 και η Ελληνική Εταιρεία Μελέτης της Διαταραχής 

Εθισμού στο Διαδίκτυο44, οι οποίοι παρέχουν πληροφορίες διαδικτυακά σχετικά με την 

δυσλειτουργική χρήση του Διαδικτύου σε μια προσπάθεια αναγνώρισης, προστασίας και 

έγκαιρης παρέμβασης απέναντι στο φαινόμενο αυτό. Καθώς όμως η Διαδικτυακή τεχνολογία 

καθίσταται ολοένα και πιο προσβάσιμη, σε ολοένα και νεαρότερες ηλικίες, είναι αμφίβολο 

κατά πόσον η παροχή πληροφοριών μπορεί να αποβεί επαρκής. Φαινόμενα που συναντώνται 

σε πιο εξελιγμένες διαδικτυακά χώρες (όπως π.χ. η Ν. Κορέα, βλ. News.bbc.co.uk (2015).), 

θα πρέπει να προϊδεάσουν και να κινητοποιήσουν τους αρμόδιους θεσμούς, προς πιο 

δραστικές μορφές πρόληψης, προκειμένου να αποτραπεί το ενδεχόμενο να καταστούν 

αναγκαίες πιο δραστικές μορφές παρέμβασης (βλ. π.χ. Koo, Wati, Lee και Oh, 2011. latimes, 

2005). 

5.3. Κατακλείδα

Η παρούσα έρευνα, συνέβαλε στην περαιτέρω κατανόηση του φαινομένου της 

δυσλειτουργικής για το άτομο ενασχόλησης με το Διαδίκτυο και τον Παγκόσμιου Ιστό. Η 

κοινωνικοποίηση και η διαπροσωπική διάδραση συνδέονται στενά με τη πιθανότητα 

εκδήλωσης δυσλειτουργικής διασύνδεσης. Πόρισμα που υποστηρίζεται τόσο από 

προηγούμενες έρευνες, όσο και από τα ευρήματα της παρούσης έρευνας. Η ικανότητα 

αποτελεσματικής κοινωνικής διάδρασης εν προκειμένω, συνδέθηκε με την έννοια της 

Ευαισθησίας στην Απόρριψη (ΕΑ). Η παρούσα έρευνα συνεισφέρει στην κατανόηση της 

αδυναμίας σύναψης διαπροσωπικών σχέσεων υποδεικνύοντας τη συμμετοχή της ΕΑ στη 

δυσλειτουργικά παρατεταμένη διασύνδεση. Όπως αναφέρθηκε ήδη η ΕΑ διαμορφώνεται από 

την αλληλεπίδραση των πρώτων οικογενειακών σχέσεων, με τις μετέπειτα διαπροσωπικές 

σχέσεις με τους ομηλίκους. Η εμφάνιση της ΕΑ, ως πιθανή αιτία της  δυσλειτουργικής 

διασύνδεσης, παρέχει μία ουσιαστική κατεύθυνση για την πρόληψη και την παρέμβαση 

απέναντι στο συμπεριφορικό αυτό φαινόμενο, καθώς είναι σε θέση να εξηγήσει και να 

υποδείξει τις δυσπροσαρμοστικές παραμέτρους που αποτρέπουν την σύναψη ικανοποιητικών 

διαπροσωπικών σχέσεων. Το ευοίωνο είναι πως οι πεποιθήσεις που συνδέονται με την ΕΑ και 

διαμορφώνουν την διαπροσωπική και κοινωνική υπόσταση, δύναται να τροποποιηθούν, όχι 

μόνο θεραπευτικά, αλλά και μέσω του κατάλληλου περιβάλλοντος και των κατάλληλων 

συναναστροφών. Γεγονός που ευνοεί τον σχεδιασμό κατάλληλων προγραμμάτων πρόληψης, 

42 http://internet-safety.sch.gr
43 http://www.cyberkid.gov.gr
44 http://www.hasiad.gr
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που θα λαμβάνουν υπόψη την σπουδαιότητα της αποτελεσματικής κοινωνικοποίησης για την 

αποτροπή δυσλειτουργικών χρήσεων του Διαδικτύου και του Παγκόσμιου Ιστού. Καθώς, η 

επάρκεια δεξιοτήτων κοινωνικοποίησης αποτρέπει από την εμφάνιση ποικίλων άλλων 

δυσπροσαρμοστικών συμπεριφορών, γίνεται αντιληπτό, το πολύπλευρο κέρδος για το άτομο 

και την κοινωνία από την εκπαίδευση σε σχετικές δεξιότητες. Βέβαια, όπως υπέδειξε και η 

παρούσα έρευνα, η εμφάνιση δυσλειτουργικά παρατεταμένης διασύνδεσης επηρεάζεται όχι 

μόνο από τα ατομικά χαρακτηριστικά του/της χρήστη (δημογραφικά, γνωστικά, 

συναισθηματικά κ.τ.λ.) αλλά και από τα ίδια τα χαρακτηριστικά του διαδικτύου (ταχύτητα, 

ευκολία, ανωνυμία κτλ) καθώς και του κοινωνικού περιβάλλοντος (π.χ. οικογένεια, σχολείο, 

κτλ). Το πλέγμα αυτό των παραγόντων, οι οποίοι αλληλοενισχύονται ή αλληλοαναστέλλονται,

θα πρέπει όσο το δυνατόν να αναγνωρίζεται και να λαμβάνεται υπόψη, τόσο κατά την έρευνα,

όσο και κατά τον σχεδιασμό της θεραπευτικής παρέμβασης ή πρόληψης, καθώς αν είναι κάτι 

γενικότερο που προκύπτει από την παρούσα έρευνα είναι πως ο/η άνθρωπος δεν υφίσταται 

πρωτίστως ατομικά και ανεπηρέαστα από το περιβάλλον, αλλά καταρχήν κοινωνικά και 

αλληλοεξαρτώμενα με αυτό.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Α. ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΝΟΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΠΟΣΟΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑΒΛΗΤΩΝ

A.1. Ιστόγραμμα:

 Α.1.α. Ευαισθησία στην Απόρριψη (ΕΑ)

Α.1.β. Μοναξιά
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Α.1.γ.  Αντίληψη αυτό-αποτελεσματικότητας

Α.1.δ. Δυσλειτουργικά Παρατεταμένη Χρήση (ΔΠΧ) 
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Α.2. Κανονικό Γράφημα Q-Q

Α.2.α. Ευαισθησία στην Απόρριψη (ΕΑ)

Α.2.β. Μοναξιά



97

Α.2.γ.  Αντίληψη Αυτό-Αποτελεσματικότητας 

Α.2.δ. Δυσλειτουργικά Παρατεταμένη Χρήση (ΔΠΧ)
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Α.3. Detrended Q-Q Plot:

Α.3.α. Ευαισθησία στην Απόρριψη (ΕΑ)

Α.3.β. Μοναξιά
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Α.3.γ. Αντίληψη Αυτό-Αποτελεσματικότητας 

Α.3.δ. Δυσλειτουργικά Παρατεταμένη Χρήση (ΔΠΧ)
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Α.4. Θηκογραμμα για τις ποσοτικές μεταβλητές:

RS_tot= Eυαισθσία στην Aπόρριψη
UCLA_tot= Μοναξιά
SE_tot =  αντίληψη Αυτό-Αποτελεσματικότητας
IA_tot = Δυσλειτουργικά Παρατεταμένη Χρήση



101

Β. Ιστόγραμμα τυποποιημένων υπολοίπων:

Γ. Διάγραμμα σκεδασμού τυποποιημένων υπολοίπων:
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Δ. Πρότυπο ερωτηματολογίου έρευνας.

Δ.1.  Γράμμα προς συμμετέχοντες.

                 
Αγαπητέ/ή φοιτητή/τρια,

    Το ερωτηματολόγιο που έχετε μπροστά σας αποτελεί μέρος έρευνας γύρω από την χρήση
του διαδικτύου. Θα θέλαμε να σας  παρακαλέσουμε να συμπληρώσετε όλες τις  ερωτήσεις
ώστε να αποκτήσουμε μια καλή εικόνα του τι συμβαίνει με το συγκεκριμένο ζήτημα.

Να θυμάστε ότι  :

Όλες οι απαντήσεις είναι ανώνυμες, δεν χρειάζεται να γράψετε πουθενά το όνομά σας!
Κανείς δεν θα μπορεί να καταλάβει ποιες απαντήσεις έχετε δώσει εσείς προσωπικά!
Αν κάποια στιγμή θελήσετε, μπορείτε να διακόψετε την συμπλήρωση του ερωτηματολογίου 
χωρίς να χρειάζεται να εξηγήσετε τους λόγους για αυτό!

→ Αν όμως αποφασίσετε να το συμπληρώσετε, είναι σημαντικό να απαντήσετε με ειλικρίνεια
σε όλες τις ερωτήσεις.

 

Σας ευχαριστώ πολύ για τον χρόνο σας!

Δ.2. Δημογραφικά Στοιχεία.

 Όπου έχει τελίτσες, παρακαλώ γράψτε την απάντηση που λείπει και όπου έχει α,β,γ,δ, βάλτε 

ένα κύκλο γύρω από το γράμμα που σας ταιριάζει. 

1) Τμήμα: ………………………….      Έτος: …………………………

2) Φύλο:       α) Άντρας            β) Γυναίκα

3) Πότε γεννηθήκατε;         Έτος ………….…    Μήνας ………………...

4) Σε ποια χώρα γεννηθήκατε;   α) στην Ελλάδα

                                              β) σε άλλη χώρα. Σε ποια; ……………. 

5) Που μένετε;    α) σε πόλη. Σε ποια;………………………    

                          β) σε κωμόπολη. Σε ποια; ……………….

                          γ) σε χωριό. Σε ποιο; ……………………..

 6) Ο πατέρας σας έχει φοιτήσει μέχρι το:   α) δημοτικό

                                                                β) γυμνάσιο

                                                                γ) λύκειο

                                                                δ) πανεπιστήμιο / ΤΕΙ
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7) Η μητέρα σας έχει φοιτήσει μέχρι το:    α) δημοτικό

                                                               β) γυμνάσιο

                                                                γ) λύκειο

                                                                δ) πανεπιστήμιο / ΤΕΙ

8) Tο διαδίκτυο το χρησιμοποιείτε συχνότερα για: 

(βάλτε αύξοντα αριθμό ξεκινώντας από το 1 για το πιο συχνό)

...... ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (email) 

...... μέσα κοινωνικής δικτύωσης (Facebook, Twitter, κ.α.)

...... on line παιχνίδια 

...... πρόγραμμα άμεσης επικοινωνίας (Viber, Whats App κ.α.) 

...... Επίσκεψη ιστοσελίδων (ενημερωτικές, πληροφοριακές, για αγορές, κ.α.)

...... άλλο (παρακαλώ σημειώστε).........................................................................

Δ.3. Ερωτηματολόγιο Ευαισθησίας στην Aπόρριψη.

Καθεμία από τις παρακάτω προτάσεις περιγράφει πράγματα που οι φοιτητές ζητούν μερικές 
φορές από άλλους ανθρώπους. Παρακαλώ φανταστείτε ότι είστε σε αντίστοιχη κατάσταση.
Θα σας ζητηθεί να απαντήσετε παρακάτω σε ερωτήσεις τύπου:

1) Πόσο ανήσυχοι θα ήσασταν για την απάντηση του άλλου ατόμου;

σε κλίμακα από 1 = καθόλου έως 6 = πάρα πολύ

2) Πώς νομίζετε ότι είναι πιθανό να απαντήσει το άλλο άτομο;

σε κλίμακα από 1= καθόλου πιθανό  έως  6 = πολύ πιθανό

1. Ρωτάτε κάποιον/α στην τάξη εάν θα μπορούσατε να  δανειστείτε τις σημειώσεις 
του/της.

1=καθόλου              6=πάρα πολύ

α
.

Πόσο ανήσυχοι θα ήσασταν σχετικά με το αν το άτομο αυτό θα ήθελε να
σας δανείσει τις σημειώσεις του/της;

1 2 3 4 5 6
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1= καθόλου πιθανό   6=πολύ πιθανό

β
.

Θα περίμενα ότι το άτομο αυτό θα μου έδινε πρόθυμα τις σημειώσεις
του/της.

1 2 3 4 5 6

2. Ζητάτε από το/τη σύντροφό σας να μείνετε μαζί.

α
.

Πόσο ανήσυχοι  θα ήσασταν σχετικά με το αν ο/η σύντροφος σας θα
ήθελε να μείνετε μαζί;

1 2 3 4 5 6

β
.

Θα περίμενα ότι ο/η σύντροφός μου θα ήθελε να μείνει μαζί μου. 1 2 3 4 5 6

3. Ζητάτε από τους γονείς σας να σας βοηθήσουν να αποφασίσετε σε ποια προγράμματα 
θα κάνετε αίτηση.

α
.

Πόσο ανήσυχοι θα ήσασταν σχετικά με το αν οι γονείς σας θα ήθελαν να
σας βοηθήσουν;    

1 2 3 4 5 6

β
.

Θα περίμενα ότι θα ήθελαν να με βοηθήσουν. 1 2 3 4 5 6

4. Ζητάτε από κάποιον που δε γνωρίζετε καλά να βγείτε ραντεβού.

α
.

Πόσο ανήσυχοι θα ήσασταν σχετικά με το αν το άτομο αυτό θα ήθελε να
βγει μαζί σας ραντεβού;

1 2 3 4 5 6

β
.

Θα περίμενα ότι το άτομο αυτό θα ήθελε να βγει μαζί μου ραντεβού. 1 2 3 4 5 6

5. Ο/Η σύντροφός σας έχει κανονίσει να βγει με τους φίλους του/της απόψε, αλλά θέλετε 
πολύ να περάσετε το βράδυ μαζί του/της και του/της το λέτε.

α
.

Πόσο ανήσυχοι  θα ήσασταν σχετικά με το αν ο/η σύντροφος σας θα
αποφάσιζε να μείνει μέσα;

1 2 3 4 5 6

β
.

Θα περίμενα ότι ο/η σύντροφός μου θα επέλεγε πρόθυμα να μείνει μέσα. 1 2 3 4 5 6

6. Ζητάτε από τους γονείς σας επιπλέον χρήματα, για να καλύψετε τα έξοδα διαβίωσής 
σας.

α. Πόσο ανήσυχοι  θα  ήσασταν σχετικά  με  το  αν  οι  γονείς  σας  θα  σας
βοηθούσαν;

1 2 3 4 5 6

β
.

Θα περίμενα ότι δε θα είχαν πρόβλημα να με βοηθήσουν. 1 2 3 4 5 6

7. Μετά το μάθημα λέτε στον/στην καθηγητή/τρια σας ότι έχετε κάποια δυσκολία με ένα 



105

μέρος του μαθήματος και το/τη ρωτάτε εάν μπορεί να σας δώσει επιπλέον βοήθεια.

α
.

Πόσο ανήσυχοι θα ήσασταν σχετικά με το αν ο/η καθηγητής/τρια σας θα
ήθελε να σας βοηθήσει;

1 2 3 4 5 6

β
.

Θα περίμενα ότι ο/η καθηγητής/τρια μου θα ήθελε να με βοηθήσει . 1 2 3 4 5 6

8. Προσεγγίζετε έναν/μία καλό/η σας φίλο/η για να μιλήσετε σχετικά με κάτι που είπατε 
ή κάνατε και τον/την αναστάτωσε πολύ.

α
.

Πόσο ανήσυχοι θα ήσασταν σχετικά με το αν ο/η φίλος/η θα ήθελε να
σας μιλήσει;

1 2 3 4 5 6

β
.

Θα περίμενα ότι θα ήθελε να μιλήσουμε για να λύσουμε τις διαφορές
μας.

1 2 3 4 5 6

9. Ζητάτε από κάποιον συμφοιτητή/τρια σας να πάτε για καφέ.

α
.

Πόσο ανήσυχοι θα ήσασταν σχετικά με το αν το άτομο αυτό θα ήθελε να
έρθει μαζί σας για καφέ;

1 2 3 4 5 6

β
.

Θα περίμενα ότι το άτομο αυτό θα ήθελε να έρθει μαζί μου 1 2 3 4 5 6

10. Μετά την αποφοίτηση δε μπορείτε να βρείτε δουλειά και ρωτάτε τους γονείς σας εάν 
μπορείτε να μείνετε μαζί τους για λίγο.

α
.

Πόσο ανήσυχοι θα ήσασταν σχετικά με το αν οι γονείς σας θα ήθελαν να
επιστρέψετε στο σπίτι;

1 2 3 4 5 6

β
.

Θα περίμενα ότι θα ήμουν ευπρόσδεκτος/η στο σπίτι. 1 2 3 4 5 6

11. Ζητάτε από ένα/μία φίλο/η σας να πάτε μαζί διακοπές το Πάσχα.

α
.

Πόσο ανήσυχοι θα ήσασταν σχετικά με το ο/η φίλος/η σας θα ήθελε να
έρθει μαζί σας;

1 2 3 4 5 6

β
.

Θα περίμενα ότι ο/η φίλος/η μου θα ήθελε να έρθει μαζί μου. 1 2 3 4 5 6

12. Τηλεφωνείτε στο/στη σύντροφό σας μετά από μια έντονη λογομαχία και του/της λέτε 
ότι θέλετε να τον/την συναντήσετε.

α
.

Πόσο ανήσυχοι  θα ήσασταν σχετικά με το αν ο/η σύντροφος σας θα
ήθελε να σας συναντήσει;

1 2 3 4 5 6
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β
.

Θα περίμενα ότι θα ήθελε να με συναντήσει. 1 2 3 4 5 6

13. Ρωτάτε ένα/μια φίλο/η εάν θα μπορούσατε να δανειστείτε κάτι δικό του/της.

α
.

Πόσο ανήσυχοι θα ήσασταν σχετικά με το ο/η φίλος/η σας θα ήθελε σας
το δανείσει;

1 2 3 4 5 6

β
.

Θα περίμενα ότι ο/η φίλος/η μου θα ήθελε πρόθυμα να μου το δανείσει. 1 2 3 4 5 6

14. Ζητάτε από τους γονείς σας να έρθουν σε μια σημαντική για εσάς περίσταση.

α
.

Πόσο ανήσυχοι θα ήσασταν σχετικά με το αν οι γονείς σας θα ήθελαν να
έρθουν;

1 2 3 4 5 6

β
.

Θα περίμενα ότι οι γονείς μου θα ήθελαν να έρθουν. 1 2 3 4 5 6

15. Ζητάτε από ένα/μια φίλο/η να σας κάνει μια μεγάλη χάρη.

α
.

Πόσο ανήσυχοι θα ήσασταν σχετικά με το αν ο/η φίλος/η θα σας έκανε
αυτή τη χάρη;

1 2 3 4 5 6

β
.

Θα περίμενα ότι θα μου έκανε πρόθυμα αυτή τη χάρη. 1 2 3 4 5 6

16. Ρωτάτε τον/τη σύντροφό σας εάν σας αγαπάει πραγματικά.

α
.

Πόσο ανήσυχοι  θα ήσασταν σχετικά με το αν ο/η σύντροφός σας θα
απαντούσε θετικά;

1 2 3 4 5 6

β
.

Θα περίμενα ότι θα απαντούσε θετικά με ειλικρίνεια. 1 2 3 4 5 6

17. Πηγαίνετε σε ένα πάρτι, προσέχετε κάποιον/α στην άλλη άκρη του δωματίου και 
του/της ζητάτε να χορέψετε.

α
.

Πόσο ανήσυχοι θα ήσασταν σχετικά με το αν το άτομο αυτό θα ήθελε να
χορέψει μαζί σας;

1 2 3 4 5 6

β
.

Θα περίμενα ότι θα ήθελε να χορέψει μαζί μου. 1 2 3 4 5 6

18. Ζητάτε από το/τη σύντροφό σας έρθει σπίτι να γνωρίσει τους γονείς σας.

α
.

Πόσο ανήσυχοι  θα ήσασταν σχετικά με το αν ο/η σύντροφος σας θα
ήθελε να γνωρίσει τους γονείς σας;

1 2 3 4 5 6
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β
.

Θα περίμενα ότι ο/η σύντροφός μου θα ήθελε να γνωρίσει τους γονείς
μου.

1 2 3 4 5 6

Δ.4. Ερωτηματολόγιο μέτρησης της Μοναξιάς.

Σημειώστε στα δεξιά της κάθε πρότασης τον αριθμό που αντιστοιχεί στο πόσο συχνά 

αισθάνεστε όπως περιγράφουν οι παρακάτω προτάσεις. 

 1= Ποτέ 2= Σπάνια 3= Μερικές φορές  4= Συχνά

        
1 Νοιώθω ‘ένα’ με τους ανθρώπους γύρω μου. 1 2 3 4

2 Μου λείπουν οι παρέες. 1 2 3 4

3 Δεν υπάρχει κανένας στον οποίο μπορώ να στραφώ για βοήθεια. 1 2 3 4

4 Δεν νοιώθω μόνος/η. 1 2 3 4

5 Νοιώθω μέρος της παρέας των φίλων μου. 1 2 3 4

6 Έχω πολλά κοινά στοιχεία με τους φίλους/ες στην παρέα μου. 1 2 3 4

7 Δεν είμαι κοντά με κανέναν πια 1 2 3 4

8 Οι φίλοι/φίλες μου δεν μοιράζονται τα ενδιαφέροντα και τις 

ιδέες μου.

1 2 3 4

9 Είμαι ένα εξωστρεφές άτομο. 1 2 3 4

10 Υπάρχουν άτομα που τα νοιώθω κοντά μου. 1 2 3 4

11 Νοιώθω απομονωμένος/η. 1 2 3 4

12 Οι κοινωνικές μου σχέσεις είναι επιπόλαιες. 1 2 3 4

13 Κανένας δεν με ξέρει πραγματικά καλά. 1 2 3 4

14 Νοιώθω απομονωμένος/η από τους άλλους γύρω μου. 1 2 3 4

15 Μπορώ να βρω παρέα όταν το θελήσω. 1 2 3 4

16 Υπάρχουν άτομα που με καταλαβαίνουν πραγματικά. 1 2 3 4

17 Είμαι δυστυχισμένος/η που είμαι τόσο αποτραβηγμένος/η. 1 2 3 4

18 Υπάρχουν άνθρωποι γύρω μου αλλά όχι κοντά μου. 1 2 3 4

19 Υπάρχουν άτομα με τα οποία μπορώ να μιλήσω. 1 2 3 4

20 Υπάρχουν άτομα στα οποία μπορώ να στραφώ. 1 2 3 4
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Δ.5. Ερωτηματολόγιο Αυτό-Αποτελεσματικότητας.

Παρακαλώ διαβάστε προσεχτικά τις προτάσεις που ακολουθούν και σημειώστε τον αριθμό

από το 1 έως το 5, ανάλογα με την απάντηση που σας ταιριάζει.

1= Καθόλου             2=  Λίγο            3=  Μέτρια             4= Πολύ             5= Πάρα πολύ
                   
Είμαι ικανός/ικανή να: 

1 Κάνω και κρατάω φίλους/ες του αντίθετου φύλου.
1 2 3 4 5

2 Κάνω και κρατάω φίλους/ες του ίδιου φύλου
1 2 3 4 5

3 Κάνω συζητήσεις με άλλους ανθρώπους.
1 2 3 4 5

4 Δουλεύω καλά όταν βρίσκομαι μέσα σε ομάδα.
1 2 3 4 5

5 Εκφράζω τη γνώμη μου, ακόμα και όταν οι συμφοιτητές/τήτριες μου 
διαφωνούν μαζί μου.

1 2 3 4 5

6 Υπερασπίζομαι τον εαυτό μου όταν αισθάνομαι ότι μου 
συμπεριφέρονται άδικα.

1 2 3 4 5

7 Κάνω τους άλλους να σταματήσουν, όταν με ενοχλούν ή πληγώνουν τα 
συναισθήματά μου.

1 2 3 4 5

8 Αντιστέκομαι όταν κάποιος μου ζητάει να κάνω κάτι παράλογο ή κάτι 
που με κάνει να νιώθω άβολα (άσχημα).

1 2 3 4 5

Δ.6. Ερωτηματολόγιο Εθισμού στο Διαδίκτυο.

Σας παρακαλώ σημειώστε τον αριθμό που σας αντιπροσωπεύει καλύτερα  στις παρακάτω
ερωτήσεις.

1 = καθόλου,   2 = σπάνια,   3 = περιστασιακά,   4 = συχνά,   5 = πάντα. 

1 Πόσο συχνά διαπιστώνετε ότι παραμένετε σε σύνδεση στο Διαδίκτυο, περισσότερο 
από ό,τι αρχικά σκοπεύατε; 

1 2 3 4 5

2 Πόσο συχνά παραμελείτε την απασχόληση στο σπίτι, προκειμένου να περάσετε 
περισσότερο χρόνο σε σύνδεση στο Διαδίκτυο; 

1 2 3 4 5

3 Πόσο συχνά προτιμάτε την συγκίνηση που σας προσφέρει η ενασχόληση με το 
Διαδίκτυο, από την επαφή με ένα δικό σας πρόσωπο; 

1 2 3 4 5
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4 Πόσο συχνά δημιουργείτε νέες φιλίες με άλλους χρήστες του Διαδικτύου; 1 2 3 4 5

5 Πόσο συχνά οι άνθρωποι του περιβάλλοντός σας διαμαρτύρονται για το χρόνο που 
περνάτε σε σύνδεση στο Διαδίκτυο; 

1 2 3 4 5

6 Πόσο συχνά οι βαθμοί ή η ακαδημαϊκή σας απόδοση επηρεάζονται αρνητικά, λόγω 
του χρόνου που περνάτε σε σύνδεση στο Διαδίκτυο; 

1 2 3 4 5

7 Πόσο συχνά ελέγχετε το Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο (e-mail), πριν από  κάτι άλλο που
πρέπει να κάνετε; 

1 2 3 4 5

8 Πόσο συχνά η μαθητική σας απόδοση ή η παραγωγικότητα επηρεάζεται αρνητικά 
εξαιτίας της ενασχόλησης σας με το Διαδίκτυο; 

1 2 3 4 5

9 Πόσο συχνά προσπαθείτε να δικαιολογηθείτε ή λέτε ψέματα, όταν κάποιος σας ρωτά 
τί ακριβώς κάνετε, όταν είστε σε σύνδεση στο Διαδίκτυο; 

1 2 3 4 5

10 Πόσο συχνά απωθείτε τις δυσάρεστες σκέψεις για τη ζωή σας, χρησιμοποιώντας 
καθησυχαστικές σκέψεις που σχετίζονται με τη χρήση του Διαδικτύου; 1 2 3 4 5

11 Πόσο συχνά συλλαμβάνετε τον εαυτό σας να ανυπομονεί να ασχοληθεί και πάλι με 
το Διαδίκτυο; 

1 2 3 4 5

12 Πόσο συχνά νιώθετε το φόβο πως η ζωή χωρίς το Διαδίκτυο θα ήταν βαρετή, κενή 
και δίχως χαρά;

1 2 3 4 5

13 Πόσο συχνά γίνεστε απότομος/η, φωνάζετε ή αντιδράτε με εκνευρισμό, αν κάποιος 
σας ενοχλήσει κατά τη διάρκεια της σύνδεσής σας στο Διαδίκτυο; 

1 2 3 4 5

14  Πόσο συχνά χάνετε τον ύπνο σας, εξαιτίας της μεταμεσονύχτιας σύνδεσής σας με το 
Διαδίκτυο; 

1 2 3 4 5

15 Πόσο συχνά νιώθετε να σας απασχολεί το Διαδίκτυο, ενώ βρίσκεστε εκτός σύνδεσης 
και πόσο συχνά φαντασιώνεστε ότι είστε σε σύνδεση; 

1 2 3 4 5

16 Πόσο συχνά συλλαμβάνετε τον εαυτό σας να λέει κατά τη διάρκεια της σύνδεσης 
«λίγα μόνο λεπτά ακόμα;» 

1 2 3 4 5

17 Πόσο συχνά κάνετε προσπάθειες να περιορίσετε το χρόνο που περνάτε σε σύνδεση 
στο Διαδίκτυο και αποτυγχάνετε; 

1 2 3 4 5

18 Πόσο συχνά προσπαθείτε να κρύψετε το χρόνο που έχετε περάσει σε σύνδεση στον 
Υπολογιστή; 

1 2 3 4 5

19 Πόσο συχνά προτιμάτε να περάσετε περισσότερο χρόνο σε σύνδεση στον Διαδίκτυο 
απ’ ό,τι να βγείτε έξω με φίλους; 

1 2 3 4 5

20 Πόσο συχνά, όταν βρίσκεστε εκτός σύνδεσης, νιώθετε θλιμμένος/η, κακόκεφος/η ή 
νευρικός/ή, κάτι που εξαφανίζεται όταν επιστρέφετε στη σύνδεση;

1 2 3 4 5
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