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ΔΤΥΑΡΗΣΗΔ 

  

Έρνληαο νινθιεξψζεη ηελ παξνχζα κεηαπηπρηαθή δηπισκαηηθή εξγαζία, ζα ήζεια λα 

επραξηζηήζσ φινπο φζνπο κε ζηήξημαλ ζηελ πξνζπάζεηα κνπ (νηθνγέλεηα θαη θίινη) 

θαη κε βνήζεζαλ λα ζπλερίζσ, δίλνληάο κνπ δχλακε θαη θνπξάγην.  

 

Ηδηαίηεξα ζα ήζεια λα επραξηζηήζσ ηελ Δπηβιέπνπζα Καζεγήηξηα θ. Επγά νθία, γηα 

ηηο ζπκβνπιέο ηεο, ηηο επί ηεο νπζίαο παξαηεξήζεηο ηεο θαη ηελ αλαηξνθνδφηεζε πνπ 

κνπ παξείρε, φπσο επίζεο θαη ηηο θαζεγήηξηεο Πάνια Ρφραο θαη ηπιηαλή Σδηαθέξε 

πνπ ζπκκεηείραλ ζηελ ζπκβνπιεπηηθή επηηξνπή. 

 

Δπηπιένλ, ζα ήζεια λα επραξηζηήζσ φινπο ηνπο θνηηεηέο θαη ηηο θνηηήηξηεο ηνπ 

ηκήκαηνο Ννζειεπηηθήο, ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Πεινπνλλήζνπ πνπ δέρζεθαλ κε ραξά 

λα ζπκκεηέρνπλ ζηελ έξεπλα θαη λα κε βνεζήζνπλ ζηελ νινθιήξσζε ηεο 

δηπισκαηηθήο κνπ εξγαζίαο. 

  

Καηαιπηηθφο επίζεο ήηαλ ν ξφινο δχν επηζηεκφλσλ πνπ βνήζεζαλ ζε κεγάιν βαζκφ 

γηα ηελ δηεθπεξαίσζε ηεο έξεπλαο θαη ηεο εξγαζίαο. Πξψηα ζα ήζεια λα 

επραξηζηήζσ ηελ θπξία Βαζηιάθε Δηξήλε γηα ηε βνήζεηά ηεο ζηε ζπγγξαθή ηεο 

εξγαζίαο αιιά θαη ηνλ ζηαηηζηηθφ θχξην Άγγειν Μάξθν ρσξίο ηελ βνήζεηα ηνπ 

νπνίνπ δελ ζα κπνξνχζα λα νινθιεξψζσ ηελ εξγαζία ζην ζηαηηζηηθφ θνκκάηη. 

 

Δπίζεο, ζα ήζεια λα επραξηζηήζσ απφ θαξδηάο ηελ νηθνγέλεηά κνπ, ηελ κεηέξα κνπ 

Αλαζηαζία, ηελ αδειθή κνπ Έιελα θαη ηε γηαγηά κνπ Αζεκίλα, νη νπνίνη κε ζηήξηδαλ 

θαζεκεξηλά θαζ‟ φιε ηε δηάξθεηα ησλ πξνπηπρηαθψλ θαη κεηαπηπρηαθψλ ζπνπδψλ 

κνπ, πιηθά θαη πλεπκαηηθά, ρσξίο λα παχνπλ λα πηζηεχνπλ ζε κέλα. Αθφκε ζα ήζεια 

λα επραξηζηήζσ ηνλ Βαζίιε ν νπνίνο κε ζηήξημε ζε θάζε βήκα θαη θάζε 

ζθακπαλέβαζκα πνπ αληηκεηψπηζα γηα ηελ νινθιήξσζε ηεο εξγαζίαο κνπ, φπνηε ην 

ρξεηαδφκνπλ κε θάζε ηξφπν. 

Σέινο δελ ζα κπνξνχζα λα παξαιείςσ λα επραξηζηήζσ θαη λα επγλσκνλψ αηψληα 

ηνπο δχν αλζξψπνπο πνπ απνηέιεζαλ πεγέο ηεο έκπλεπζήο κνπ γηα ηηο ζπνπδέο κνπ 

θαη ηελ εξγαζία κνπ  νη νπνίνη αλ θαη δελ βξίζθνληαη θνληά κνπ μέξσ πσο κε 

πξνζηαηεχνπλ θαη ειπίδσ λα είλαη πεξήθαλνη γηα κέλα απφ εθεί ςειά. 
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ΠΔΡΗΛΖΦΖ 

θνπόο ηεο παξνχζαο εξγαζίαο ήηαλ λα δηεξεπλήζεη ην βαζκφ εμάξηεζεο ησλ 

θνηηεηψλ ηεο Ννζειεπηηθήο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Πεινπνλλήζνπ απφ ηελ θηλεηή 

ηειεθσλία θαη ηνπο ειεθηξνληθνχο ππνινγηζηέο ζε ζρέζε κε ηα πξφηππα θαη ηηο 

ζπκπεξηθνξέο πγείαο ηνπο, ελψ παξάιιεια λα πξνζδηνξίζεη ην ρξφλν πνπ 

θαηαλαιψλνπλ ζηε ρξήζε ηνπ θηλεηνχ ηειεθψλνπ θαη ηνπ ππνινγηζηή θαη ην θαηά 

πφζν ζπκβάιινπλ απηά ηειηθά ζηε ζπκκφξθσζε κε έλα πγηεηλφ ηξφπν δσήο.  

Τιηθό θαη κέζνδνο: Σν δείγκα επηιέρζεθε κε ηε κέζνδν ηεο δεηγκαηνιεςίαο 

επθνιίαο (convenience sampling) θαη απνηειείην απφ θνηηεηέο Ννζειεπηηθήο ηνπ 

Παλεπηζηεκίνπ Πεινπνλλήζνπ. Γηα ηελ εθπφλεζε ηεο κειέηεο ρξεζηκνπνηήζεθαλ ην 

Δξσηεκαηνιφγην πκπεξηθνξψλ Τγείαο (ICT Use and Health 2006 α) 

Δξσηεκαηνιφγην πκπεξηθνξψλ Τγείαο (ICT Use and Health 2006 questionnaire), ην 

Δξσηεκαηνιφγην Δμάξηεζεο απφ ηελ Σερλνινγία/Κηλεηφ Σειέθσλν (MPDQ 2004) 

θαη ε Κιίκαθα Κ.Δ.ΔΦ.Τ. 

Απνηειέζκαηα: Έλαο ζηνπο έμη θνηηεηέο, άλδξεο θαη γπλαίθεο, είραλ πςειή 

εμάξηεζε απφ ην θηλεηφ ηειέθσλν. Έλαο ζηνπο έμη θνηηεηέο, θπξίσο άλδξεο, έθαλαλ 

ππεξβνιηθή ρξήζε ηνπ Ζ/Τ. Οη θνηηεηέο κε πςειή εμάξηεζε απφ ην θηλεηφ 

ηειέθσλν, άλδξεο θαη γπλαίθεο, έθαλαλ θπξίσο θαζηζηηθή δσή θαη είραλ θαθέο 

δηαηξνθηθέο ζπλήζεηεο ζε ζρέζε κε ηνπο κε εμαξηεκέλνπο. Οη θνηηεηέο κε εζηζκφ 

ζηνπο Ζ/Τ, θάπληδαλ πεξηζζφηεξν (άλδξεο θαη γπλαίθεο), είραλ θαθέο δηαηξνθηθέο 

ζπλήζεηεο (κφλν άλδξεο), δελ αζθνχληαλ (άλδξεο θαη γπλαίθεο), αληηκεηψπηδαλ ζηξεο 

(άλδξεο θαη γπλαίθεο) θαη είραλ δπζθνιίεο ζηνλ χπλν (άλδξεο θαη γπλαίθεο).  

πκπεξάζκαηα: Ο βαζκφο εμάξηεζεο ησλ θνηηεηψλ απφ ηελ θηλεηή ηειεθσλία θαη ν 

βαζκφο εζηζκνχ ηνπο ζηνπο Ζ/Τ είλαη αξθεηά πςειφο. Σν κεγαιχηεξν πνζνζηφ 

αθνξά ζηνπο άλδξεο θνηηεηέο. Οη εμαξηεκέλνη θνηηεηέο απφ ηηο ΣΠΔ πηνζεηνχλ 

ζπκπεξηθνξέο πγείαο πνπ κπνξνχλ λα βιάςνπλ ηνλ εαπηφ ηνπο  (θαζηζηηθή δσή, 

έρνπλ θαθέο δηαηξνθηθέο ζπλήζεηεο, θάπληζκα, αιθνφι, δηαηαξαρέο χπλνπ θ.ά).Ο 

βαζκφο εμάξηεζεο απφ ην θηλεηφ ηειέθσλν ζπλδέεηαη ζεηηθά κε ην βαζκφ εζηζκνχ 

ζηνπο Ζ/Τ. 

Λέμεηο θιεηδηά: θηλεηή ηειεθσλία, ειεθηξνληθνί ππνινγηζηέο, ζπκπεξηθνξά πγείαο, 

εμάξηεζε, θνηηεηέο, θάπληζκα, θαηαλάισζε αιθνφι, κεζνγεηαθή δηαηξνθή. 
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ABSTRACT 

Purpose: The purpose of this study was to determine the dependence of the students 

of Nursing, University of Peloponnese from mobile telephony and computers in 

relation to the standards and their health behaviors, while at the same time to find how 

much time they consume to use the mobile phone and the computer as well as 

whether they eventually contribute to the compliance with a healthy lifestyle. 

Material and Methods: The sample was selected by convenience sampling method 

and consisted of students of Nursing, University of Peloponnese. For the study there 

was used the Health Behaviors Questionnaire (ICT Use and Health 2006a), the 

Technology/Mobile Phone Dependence Questionnaire (MPDQ 2004) and the 

K.E.EF.Y Scale. 

Results: One in six students, men and women, had a high dependence on the mobile 

phone. One in six students, mainly men, make excessive use of the PC. Students with 

high dependence on the mobile phone, both men and women, led mainly a sedentary 

life and had poor eating habits in comparison to non-addicts. Students with addiction 

to the PC smoked more (men and women), had poor eating habits (only men), did not 

exercise (men and women), had stress (men and women) and sleeping difficulties 

(men and women). 

Conclusions: The level of the students‟ dependence on their mobile phone and the 

level of addiction to the PC is quite high. Male students are pioneers in it. Students 

addicted to ICT adopt health behaviors that can harm themselves (sedentary life, poor 

eating habits, smoking, alcohol, sleep disorders, etc.). The degree of dependence on 

the mobile phone is positively associated with the degree of their addiction to the PC. 

Keywords: mobile phone, computers, health behavior, dependence, students, 

smoking, alcohol consumption, Mediterranean diet. 
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ΔΗΑΓΧΓΖ 

 

Ζ θαζεκεξηλφηεηά ηνπ ζχγρξνλνπ αλζξψπνπ θαηαθιχδεηαη, πιένλ, απφ φξνπο λέσλ 

ηερλνινγηψλ, πξνθαιψληαο αλάκεηθηα ζπλαηζζήκαηα θαη αληηδξάζεηο. ηε ζεκεξηλή 

επνρή, ε εκπεηξία έρεη παξαδψζεη ηε ζθπηάιε ζηε γλψζε θαη ηψξα ε γλψζε 

παξαδίδεη ηε ζθπηάιε ζηελ πιεξνθφξεζε. ε έλα πεξηβάιινλ επκεηάβιεην, ε 

Κνηλσλία ηεο Πιεξνθνξίαο θαιείηαη λα δηαρεηξηζηεί ηε γλψζε, λα ηελ εθκαηεχζεη, λα 

ηελ θσδηθνπνηήζεη θαη λα ηε δηαζπείξεη ζε φινπο ηνπο κπεκέλνπο ρξήζηεο ησλ 

Σερλνινγηψλ ηεο Πιεξνθνξίαο θαη Δπηθνηλσλίαο (ΣΠΔ). Ο παγθφζκηνο ηζηφο είλαη ην 

δηαβαηήξην ζηε γλψζε, ν ζπλδεηηθφο θξίθνο γηα ηελ επηθνηλσλία κε έλα 

πνιππνιηηηζκηθφ πεξηβάιινλ, πνπ θαζηεξψλεη λέα κνληέια ζπκπεξηθνξάο θαη 

θνηλσληθήο δξάζεο.  

 

Γίλεηαη επνκέλσο θαηαλνεηφ φηη νη ΣΠΔ, φπσο είλαη νη ειεθηξνληθνί ππνινγηζηέο, ην 

δηαδίθηπν θαη ηα θηλεηά ηειέθσλα, έρνπλ δηεηζδχζεη ζηελ θαζεκεξηλή δσή ησλ 

αηφκσλ, ηφζν ζηηο αλαπηπγκέλεο, φζν θαη ζηηο αλαπηπζζφκελεο ρψξεο. Ζ θηλεηή 

ηειεθσλία, αξηζκψληαο πεξηζζφηεξνπο απφ 3,5 δηζεθαηνκκχξηα ρξήζηεο 

παγθνζκίσο, απνηειεί ηελ πην «πινχζηα» πεγή επηθνηλσλίαο (Greifinger, 2009). Σα 

παηδηά θαη νη έθεβνη εκθαλίδνπλ ηα πςειφηεξα πνζνζηά ρξήζεο (Φαηνχξνπ Υ., 

ηπεηάλνπ Κ., 2008), αμηνπνηψληαο πνηθηινηξφπσο ην θηλεηφ ηειέθσλν σο κέζν 

επηθνηλσλίαο, θνηλσληθνπνίεζεο, ςπραγσγίαο θαη αζθάιεηαο, θαζψο θαη σο αλαγθαίν 

εξγαιείν δηαρείξηζεο ησλ ζπλζεθψλ δσήο ζηηο κνληέξλεο θνηλσλίεο (Castells et al., 

2004). 

 

Τπάξρνπλ φκσο θαη αξθεηνί πνπ επηδεηθλχνπλ ζθεπηηθηζκφ απέλαληη ζηηο ΣΠΔ. Ζ 

βαζηθφηεξε έλζηαζε, πνπ εγείξνπλ φζνη ηηο επηθξίλνπλ είλαη ε εμάξηεζε θαη ν 

εζηζκφο ζηε ρξήζε ησλ Ζιεθηξνληθψλ Μέζσλ (ππνινγηζηέο, θηλεηά ηειέθσλα θαη 

άιια) θαη ηνπ Γηαδηθηχνπ. Αδηακθηζβήηεηα, ε απεηιή είλαη κεγαιχηεξε γηα ηνπο 

λένπο αλζξψπνπο, θαζψο είλαη νη θνηλσλνί απηψλ ησλ αιιαγψλ. 

 

Οξηζκέλνη εξεπλεηέο κάιηζηα εληάζζνπλ ηελ ππέξκεηξε θπξίσο ρξήζε ησλ θηλεηψλ 

ηειεθψλσλ ζηα ζπζηαηηθά ελφο ηξφπνπ δσήο πνπ εγθπκνλεί ζνβαξνχο θηλδχλνπο γηα 

ηελ αλζξψπηλε πγεία (Leena, 2005) ελψ παξάιιεια ζρεηίδεηαη κε ηελ εκθάληζε 
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ζπκπησκάησλ ζηξεο θαη ζηαδηαθά αξρίδεη λα απνηειεί φρη απιά κηα έμε, αιιά κηα 

θαηλνχξγηα κνξθή εμάξηεζεο (Thomee, 2007), (Κηνπξθηζή, 2007). Απνηειέζκαηα 

δηαθφξσλ εξεπλψλ δείρλνπλ επίζεο πηζαλή ζπζρέηηζε ηεο ρξήζεο ησλ θηλεηψλ 

ηειεθψλσλ κε δηάθνξεο ζπκπεξηθνξέο πγείαο, φπσο απηή ηνπ θαπλίζκαηνο (Leena, 

2005), (Charlton, Bates, 2000), (Obermayer et al., 2004), ηεο ρξήζεο αιθνφι (Leena, 

2005), (Lightowlers et al., 2009), (Samkange-Zeeb, Blettner, 2009) θαη ηεο θπζηθήο 

άζθεζεο –δηαηξνθήο (Consolvo et al., 2006). 

Σκοπόρ-Επιμέποςρ ζηόσοι 

 

Ζ έξεπλα απηή ζα έρεη σο ζθνπφ λα κειεηήζεη ην βαζκφ εμάξηεζεο ησλ θνηηεηψλ ηεο 

Ννζειεπηηθήο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Πεινπνλλήζνπ απφ ηελ θηλεηή ηειεθσλία θαη 

ηνπο ειεθηξνληθνχο ππνινγηζηέο ζε ζρέζε κε ηα πξφηππα θαη ηηο ζπκπεξηθνξέο 

πγείαο ηνπο, ελψ παξάιιεια ζα πξνζδηνξίζεη ην ρξφλν πνπ θαηαλαιψλνπλ νη λένη 

ζηελ επηθνηλσλία ηνπο κέζσ ηνπ θηλεηνχ ηειεθψλνπ θαη ηνπ ππνινγηζηή αιιά θαη 

θαηά πφζν ζπκβάιινπλ απηά ηειηθά ζηε ζπκκφξθσζε κε έλα πγηεηλφ ηξφπν δσήο.  

 

Δπηκέξνπο ζηφρνη: ε εμαθξίβσζε ηνπ ηξφπνπ επίδξαζεο ηεο ρξήζεο ησλ θηλεηψλ 

ηειεθψλσλ θαη ησλ ειεθηξνληθψλ ππνινγηζηψλ ζηε ζπκπεξηθνξά πγείαο ησλ λέσλ 

ειηθίαο 18-24 εηψλ φπσο ην θάπληζκα, ε θαηαλάισζε αιθνφι, ε θαηαλάισζε 

ηξνθίκσλ πνπ αλήθνπλ ζηε κεζνγεηαθή δηαηξνθή θαη ε θπζηθή άζθεζε. 

Σσεδιαζμόρ μελέηηρ και μεθοδολογία 

Γηα ηε δηεμαγσγή ηεο παξνχζαο κειέηεο δηελεξγήζεθε κηα πεξηεθηηθή βηβιηνγξαθηθή 

αλαδήηεζε ρξεζηκνπνηψληαο ηνπο αθφινπζνπο φξνπο: θηλεηή ηειεθσλία, 

ειεθηξνληθνί ππνινγηζηέο, ζπκπεξηθνξά πγείαο, εμάξηεζε, θνηηεηέο, θάπληζκα, 

θαηαλάισζε αιθνφι, κεζνγεηαθή δηαηξνθή. 

 

Σν δείγκα επηιέρζεθε κε ηε κέζνδν ηεο δεηγκαηνιεςίαο επθνιίαο (conveniences 

ampling) θαη απνηειείηαη απφ ηνπο θνηηεηέο ηεο Ννζειεπηηθήο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ 

Πεινπνλλήζνπ. 

 

Γηα ηελ εθπφλεζε ηεο κειέηεο ρξεζηκνπνηήζεθε απηνζπκπιεξνχκελν 

εξσηεκαηνιφγην πνπ απνηειείηαη θπξίσο απφ εξσηήζεηο θιεηζηνχ ηχπνπ, ην νπνίν 
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ζρεδηάζηεθε κε βάζε ηε βηβιηνγξαθία θαη πξνζαξκφζηεθε ζηνπο ζθνπνχο ηεο 

ζπγθεθξηκέλεο κειέηεο. Όζνλ αθνξά ζην πεξηερφκελν ηνπ, απηέο κπνξνχλ λα 

νκαδνπνηεζνχλ ζηηο παξαθάησ θαηεγνξίεο: 

 Σν πξψην κέξνο αθνξά ζε θιεηζηνχ ηχπνπ εξσηήζεηο πνπ αλαθέξνληαη ζηα 

δεκνγξαθηθά ζηνηρεία θαη ζε άιια γεληθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ δείγκαηνο 

φπσο είλαη ην θχιν, ε ειηθία, ε νηθνγελεηαθή θαηάζηαζε, ε χπαξμε παηδηψλ, ε 

απαζρφιεζε, ν ηφπνο δηακνλήο, ην ζσκαηηθφ βάξνο θαη χςνο, θαζψο θαη ην 

έηνο θνίηεζεο.  

 ην δεχηεξν κέξνο θαηαγξάθνληαη νη ζπκπεξηθνξέο πγείαο (θάπληζκα, ρξήζε 

αιθνφι, δηαηξνθηθέο ζπλήζεηεο, ζσκαηηθή άζθεζε, γεληθή πγεία, ζηξεο θαη 

δπζθνιίεο ζηνλ χπλν).  

 ην ηξίην κέξνο θαηαγξάθνληαη ν βαζκφ εμάξηεζεο απφ ηηο ΣΠΔ (θηλεηφ 

ηειέθσλν θαη Ζ/Τ). ην ηέινο ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ, ππήξρε κία αλνηθηνχ 

ηχπνπ εξψηεζε γηα παξάζεζε πξνζσπηθψλ απφςεσλ ζρεηηθά κε ηε 

ρξεζηκφηεηα ησλ απνηειεζκάησλ ηεο έξεπλαο. 

 

Μέζα απφ ηελ παξνχζα εξγαζία δηεξεπλήζεθε ε χπαξμε θαη ν βαζκφο εμάξηεζεο ηεο 

θηλεηήο ηειεθσλίαο ζε ζρέζε κε ηηο ζπκπεξηθνξέο πγείαο ησλ θνηηεηψλ ηεο 

Ννζειεπηηθήο, πνπ κε ηε ζεηξά ηνπο ζα κπνξνχζαλ κειινληηθά λα ζπκβάιινπλ ζηελ 

πξφιεςε αιιά θαη ζηελ πξναγσγή ελφο πγηεηλνχ ηξφπνπ δσήο. 

 

Πηζαλνί θίλδπλνη γηα ηνπο ζπκκεηέρνληεο δελ ππάξρνπλ. Βεβαηψλεηαη φηη 

εθαξκφζηεθαλ φινη νη θαλφλεο εζηθήο θαη δενληνινγίαο, ε ζπκκεηνρή ζηε κειέηε 

ήηαλ εζεινληηθή θαη ηεξήζεθε αλσλπκία, ν θνξέαο ζηνλ νπνίν έγηλε ε εθπφλεζε ηεο 

κειέηεο δελ επηβαξχλζεθε νηθνλνκηθά θαη εμαζθαιίζηεθε πξνεγνπκέλσο ε 

ζπγθαηάζεζε ησλ αηφκσλ κεηά απφ ελεκέξσζε. 

Δομή Επγαζίαρ 

 

Ζ παξνχζα εξγαζία απνηειείηαη απφ δχν κέξε ην γεληθφ θαη ην εηδηθφ. Σν γεληθφ 

κέξνο απνηειείηαη απφ δχν θεθάιαηα. ην πξψην κέξνο αθνξά ζηηο λέεο ηερλνινγίεο. 

Πην αλαιπηηθά γίλεηαη ιφγνο γηα ηηο ηερλνινγίεο ηεο πιεξνθνξίαο θαη ηεο 

επηθνηλσλίαο, ηνπο ειεθηξνληθνχο ππνινγηζηέο ζηελ Διιάδα. Αλαιχεηαη ε 

δηακφξθσζε ησλ ζηάζεσλ απέλαληη ζηνπο Ζ/Τ θαη ε ζχλδεζε ηνπο κε ηε 
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ζπκπεξηθνξά ησλ λέσλ ελψ παξάιιεια γίλεηαη κηα πξνζπάζεηα ελλνηνινγηθήο 

αλάιπζεο ησλ ζηάζεσλ ζηνπο Ζ/Τ. Σν θεθάιαην νινθιεξψλεηαη κε ηελ παξνπζία 

ηεο ρξήζεο ηνπ θηλεηνχ ηειεθψλνπ ζηελ Διιάδα θαη ηελ εμέιημε ζηε ρξήζε ησλ 

παξαδνζηαθψλ ππεξεζηψλ ηνπ δηαδηθηχνπ. 

 

Σν δεχηεξν θεθάιαην αθνξά ζηελ θηλεηή ηειεθσλία - ειεθηξνληθνί ππνινγηζηέο θαη 

ζηελ εμάξηεζε. Αξρηθά γίλεηαη κηα παξνπζίαζε ηνπ θαηλνκέλνπ ηεο εμάξηεζεο ζηηο 

ΣΠΔ. ηε ζπλέρεηα παξνπζηάδνληαη έξεπλεο πνπ απνδεηθλχνπλ ηελ εμάξηεζε θαη ηνλ 

εζηζκφ, παξνπζηάδνληαο παξάιιεια θαη ηνπο πην επαίζζεηνπο πιεζπζκνχο, ηα 

ραξαθηεξηζηηθά γλσξίζκαηα ησλ εζηζκέλσλ, ηνπο ηχπνπο θαη ηηο πξνζσπηθφηεηεο θαη 

ζηα ζσκαηηθά ζπκπηψκαηα εμάξηεζεο απφ ηνπο Ζ/Τ θαη ηα θηλεηά ηειέθσλα. 

Αθνινπζεί ελφηεηα πνπ αθνξά ζηελ επίδξαζε ησλ Ζ/Τ, ησλ θηλεηψλ θαη ηνπ 

δηαδηθηχνπ ζηνλ χπλν ησλ λέσλ ελψ ην θεθάιαην νινθιεξψλεηαη κε ηελ ελφηεηα 

ζεξαπεία απφ ηελ  εμάξηεζε. 

 

Σν εηδηθφ κέξνο απνηειείηαη απφ απφ ην ηξία θεθάιαηα. Πην ζπγθεθξηκέλα ζην 

θεθάιαην ηξία γίλεηαη ε παξνπζηάζε ηεο κεζνδνινγίαο. Παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ν 

γεληθφο ζθνπφο θαη νη εηδηθνί ζηφρνη ηεο κειέηεο, ηα εξεπλεηηθά εξσηήκαηα θαζψο 

θαη ε δηαδηθαζία ηεο έξεπλαο, ην δείγκα θαη ηα εξγαιεία.  

 

ην έθην θεθάιαην παξνπζηάδνληαη ηα απνηειέζκαηα.  Ζ εξγαζία νινθιεξψλεηαη κε 

ην έβδνκν θεθάιαην φπνπ γίλεηαη ε ζπδήηεζε, παξνπζηάδνληαη ηα ζπκπεξάζκαηα - 

πξνηάζεηο θαζψο θαη νη πεξηνξηζκνί ηεο έξεπλαο.  
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 1o: ΝΔΔ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΔ 

1.1 Σερλνινγίεο ηεο πιεξνθνξίαο θαη ηεο επηθνηλσλίαο 

Δίλαη γεγνλφο πσο ζήκεξα ε ξαγδαία θαη ζπλερήο  αλάπηπμε ησλ Δπηζηεκψλ θαη 

ηερλνινγηψλ ηεο πιεξνθνξίαο θαη ησλ επηθνηλσληψλ έρεη επηθέξεη ζεκαληηθέο 

αιιαγέο ζε φινπο ηνπο ηνκείο δξαζηεξηφηεηαο ηεο αλζξψπηλεο δσήο ( ηψκνο, 2008). 

 

Οη πξνζπάζεηεο λα πξνζδηνξηζηεί ελλνηνινγηθά ν φξνο «Σερλνινγίεο Πιεξνθνξίαο 

θαη Δπηθνηλσλίαο» (ΣΠΔ) είλαη πνιιέο αιιά φιεο ζπγθιίλνπλ πξνο ηελ ίδηα 

θαηεχζπλζε (ηψκνο, 2008). Μία βαζηθή δηαθνξά πνπ δηαπηζηψζεθε αθνξά ζηνλ 

ηξφπν πνπ αλαιχεηαη ην αξθηηθφιεμν Σ.Π.Δ. θαζψο νη παηδαγσγνί θαη νη θηιφινγνη 

ρξεζηκνπνηνχλ ηνλ φξν «Σερλνινγίεο ηεο Πιεξνθνξίαο θαη Δπηθνηλσλίαο», ελψ φζνη 

αζρνινχληαη κε ηελ Πιεξνθνξηθή, ρξεζηκνπνηνχλ ηνλ φξν «Σερλνινγίεο ηεο 

Πιεξνθνξηθήο θαη Δπηθνηλσλίαο». χκθσλα κε ηνλ Κνπηζνγηάλλε (2007β) νη Σ.Π.Δ. 

«απνβαίλνπλ ζηαδηαθά κέζα ηερλνινγηθά δηακεζνιαβεκέλεο επηθνηλσλίαο –κε δηεζλείο 

βηβιηνγξαθηθνύο όξνπο κέζα πξαθηηθήο γξακκαηηζκνύ (literacypractice = κέζα γηα 

δηάβαζκα, γξάςηκν θαη επηθνηλσλία». 

 

Ο δηεπξπκέλνο νξηζκφο πνπ δίλεηαη απφ ηελ UNESCO (Meleisea, 2007) γηα ηηο 

Σερλνινγίεο Πιεξνθνξίαο θαη Δπηθνηλσλίαο είλαη: «Ο όξνο «ηερλνινγίεο ηεο 

πιεξνθνξίαο θαη ηεο επηθνηλσλίαο» (Τ.Π.Ε.)αλαθέξεηαη ζηηο κνξθέο ηεο ηερλνινγίαο 

πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη κε ζθνπό ηε κεηαθνξά, ηελ επεμεξγαζία, ηελ απνζήθεπζε, ηε 

δεκηνπξγία, ηελ παξνπζίαζε, ηελ θνηλνπνίεζε ή ηελ αληαιιαγή πιεξνθνξηώλ από ηα 

ειεθηξνληθά κέζα, όπσο ην ξαδηόθσλν, ε ηειεόξαζε, ην βίληεν, ην dvd, ην ηειέθσλν 

(θηλεηό θαη αθίλεην), ηα δνξπθνξηθά ζπζηήκαηα, ηα κεραλήκαηα ηνπ ε/π θαη ην 

ινγηζκηθό ηνπ Η/Υ θαη ηνπ Δηαδηθηύνπ, θαζώο θαη ν εμνπιηζκόο θαη νη ππεξεζίεο νη 

νπνίεο ζρεηίδνληαη κε ηερλνινγίεο, όπσο ε βηληενδηάζθεςε, ην ειεθηξνληθό 

ηαρπδξνκείν θαη ηα ηζηνιόγηα». 

 

Έλαο άιινο νξηζκφο πνπ δίλεη ν Μνπδάθεο (2006) αλαθέξεη φηη νη ηερλνινγίεο 

πιεξνθνξίαο θαη επηθνηλσλίαο (ΣΠΔ) είλαη ηα «κέζα ηεο πιεξνθνξηθήο θαη ηεο 

ηερλνινγίαο ησλ ηειεπηθνηλσληώλ όπσο είλαη νη πξνζσπηθνί ππνινγηζηέο, ηα δίθηπα 

ππνινγηζηώλ, ηα δνξπθνξηθά ζπζηήκαηα, ε θηλεηή ηειεθσλία θαη ε ςεθηαθή ηειεόξαζε 
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θιπ.» Ο Υιαπάλεο (2006), αλαθέξεη επίζεο φηη σο ΣΠΔ κπνξνχλ λα ζεσξεζνχλ «νη 

ππνινγηζηέο, ηα δίθηπα, ην δηαδίθηπν (internet), ν παγθόζκηνο ηζηόο (web), νη ππεξεζίεο 

πιεξνθνξηθήο θαη ηειεπηθνηλσληώλ, νηηδήπνηε ζρεηίδεηαη κε πιηθό θαη ινγηζκηθό, 

αθόκα θαη ειεθηξνληθά κηθξνεμαξηήκαηα θαη εμνπιηζκό απηνκαηηζκνύ γξαθείνπ (θαμ, 

θσηναληίγξαθα, ζαξσηέο, εθηππσηέο θ.ά.). 

1.2 Ζιεθηξνληθόο ππνινγηζηήο ζηελ Διιάδα 

 

Ο Ζιεθηξνληθφο Τπνινγηζηήο απνηειεί απνδεδεηγκέλα ην ηζρπξφηεξν εξγαιείν γηα ηε 

ζπιινγή, ηελ επεμεξγαζία, ηελ παξνπζίαζε θαη ηελ κεηάδνζε πιεξνθνξηψλ. 

χκθσλα κε ηνλ ηψκν (2008), ν Ζ/Τ θαηέρεη αλακθίβνια ζεκαληηθή ζέζε ζηελ 

Διιεληθή θνηλσλία, αθνχ ε ρξήζε ηνπ απνηειεί θαηλφκελν πνπ ηα ηειεπηαία ρξφληα 

παξαηεξείηαη νινέλα θαη πην ζπρλά, θαζψο νη ξπζκνί ηερλνινγηθήο αλάπηπμεο αιιά 

θαη εμνηθείσζεο ηνπ πνιίηε κε ηηο λέεο ηερλνινγίεο είλαη ζπλερψο απμαλφκελνη.  

 

χκθσλα κε ζηνηρεία ηνπ Τπνπξγείνπ Οηθνλνκίαο θαη Οηθνλνκηθψλ (2005), ζην 

πιαίζην ηεο έξεπλαο ηεο ρξήζεο ησλ ΣΠΔ πνπ δηελεξγήζεθε απφ ηε Γεληθή 

Γξακκαηεία Δζληθήο ηαηηζηηθήο Τπεξεζίαο ηεο Διιάδαο, θαίλεηαη πσο είλαη έλα 

ζηα ηξία λνηθνθπξηά δηαζέηεη Ζ/Τ, ελψ θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ πξψηνπ ηξηκήλνπ ην 

2004, ην 26% ησλ Διιήλσλ έθαλε ρξήζε ηνπ Ζ/Τ θαη έλαο ζηνπο πέληε ρξήζε ηνπ 

Γηαδηθηχνπ.  

 

Θα πξέπεη λα ππνγξακκηζηεί ζην ζεκείν απηφ φηη ην 65,5% ησλ Διιήλσλ 

ρξεζηκνπνηεί ηνλ Ζ/Τ ζην ρψξν ηνπ ζπηηηνχ, ελψ ζε πνζνζηφ 20%ηνλ ρξεζηκνπνηνχλ 

ζην ζρνιείν ή ην παλεπηζηήκην, πνζνζηφ ην νπνίν, ζπγθξηηηθά κε αληίζηνηρεο έξεπλεο 

πνπ δηελεξγήζεθαλ ην 2002 θαη ην 2003 γλσξίδεη ηε κεγαιχηεξε αχμεζε (ηψκνο, 

2008). 

 

ε φηη αθνξά ζηε ρξήζε ηνπ Ζ/Τ ε κεγαιχηεξε ζπρλφηεηα ρξήζεο πνπ 

θαηακεηξήζεθε ήηαλ θάζε κέξα ή ζρεδφλ θαζεκεξηλή ζε πνζνζηφ 58%, ελψ έλα λέν 

ζηνηρείν πνπ πξνέθπςε απφ λεφηεξεο έξεπλεο ζρεηηθά κε ηε ρξήζε είλαη φηη ηα 

πξσηεία ζηελ θαζεκεξηλή ρξήζε έρνπλ νη άληξεο ζε πνζνζηφ 58%. Νεφηεξε έξεπλα 

(2009) πνπ έγηλε έδεημε φηη ην 37,6% είλαη ην πνζνζηφ εθείλσλ πνπ ρξεζηκνπνηνχλ 

Ζ/Τ είηε εληφο ηνπ ζπηηηνχ ηνπο είηε εθηφο απηνχ, γεγνλφο πνπ ζπλεπάγεηαη ηε 
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κεγαιχηεξε αχμεζε ησλ ηειεπηαίσλ πέληε εηψλ, ζε φηη αθνξά ηε ρξήζε Ζ/Τ. 

Δπηπιένλ ν πιεζπζκφο πνπ δε ρξεζηκνπνηεί Ζ/Τ είλαη κεησκέλνο θαηά ελληά 

νιφθιεξεο κνλάδεο, ζε ζρέζε κε ηηο πξνεγνχκελεο κεηξήζεηο άιισλ εηψλ (ηψκνο, 

2008). 

 

Δπηρεηξψληαο ηε δεκηνπξγία πξνθίι ηνπ ζχγρξνλνπ Έιιελα ρξήζηε κε βάζε ηα 

απνηειέζκαηα ησλ εξεπλψλ πξνθχπηεη πσο ηα άηνκα πνπ ρξεζηκνπνηνχλ ηνλ Ζ/Τ  

είλαη ζε πνζνζηφ 51% απφθνηηνη Μέζεο Δθπαίδεπζεο θαη ην 36% απφθνηηνη 

Σξηηνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο. ρεηηθά κε ηελ επαγγεικαηηθή ηνπο θαηάζηαζε ηα 

ζπγθεθξηκέλα άηνκα είλαη εξγαδφκελνη άλδξεο, ζε πνζνζηφ 63,61% θαη είλαη ειηθίαο 

απφ 16-36 εηψλ (ηψκνο, 2008). 

1.2.1 Η διαμόπθωζη ηων ζηάζεων απένανηι ζηοςρ ηλεκηπονικούρ ςπολογιζηέρ και 

η ζύνδεζη ηοςρ με ηη ζςμπεπιθοπά 

 

Ο Smith et al., (2000) νξίδεη ηε ζηάζε απέλαληη ζηνπο ππνινγηζηέο (Computer 

Attitude) σο ηε γεληθή αμηνιφγεζε ή ην αίζζεκα επκελνχο ή δπζκελνχο δηάζεζεο 

ελφο πξνζψπνπ απέλαληη ζηελ ηερλνινγία ησλ ππνινγηζηψλ ή ζε ζπγθεθξηκέλεο 

δξαζηεξηφηεηεο κε ηε ρξήζε απηψλ. Θα πξέπεη λα ηνληζηεί ζην ζεκείν απηφ φηη 

πξνθεηκέλνπ λα αμηνινγεζνχλ νη δξαζηεξηφηεηεο κε ηνλ ππνινγηζηή εμεηάδνληαη 

αθελφο ζπκπεξηθνξέο (π.ρ. ε ρξήζε ηνπ ππνινγηζηή) θαη αθεηέξνπ νη άκεζεο (φπσο 

είλαη ε ελεξγή ζπκκεηνρή) ή έκκεζεο (φπσο είλαη παξαηήξεζε) αιιειεπηδξάζεηο κε 

ηηο ΣΠΔ (Smith et al., 2000). 

 

Δξεπλεηέο (Rainer & Miller 1996; Selwyn, 1997; Levine & Donitsa-Schmidt, 1998; 

Tsai, 2001; Liaw, 2002) έρνπλ πξνηείλεη έλαλ δηαρσξηζκφ ησλ ηδηνηήησλ πνπ 

ζπλδηακνξθψλνπλ ηελ ζηάζε ελφο αηφκνπ ζε ηέζζεξηο βαζηθέο θαηεγνξίεο: 

γλσζηηθέο, ζπλαηζζεκαηηθέο, ζπκπεξηθνξηθέο θαη εθηηκψκελνπ ειέγρνπ. Γηα ηε 

δηακφξθσζε ηεο ζηάζε ελφο αηφκνπ απέλαληη ζηελ ρξήζε ησλ ππνινγηζηψλ ξφιν 

παίδνπλ (Rainer & Miller 1996; Selwyn, 1997; Levine & Donitsa-Schmidt, 1998; 

Tsai, 2001;Liaw, 2002): 

 νη δειψζεηο ζπκπάζεηαο ή αληηπάζεηαο γηα ηνλ ππνινγηζηή,  

 νη αληηιήςεηο θαη πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηνπο ππνινγηζηέο, 
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 νη ζπκπεξηθνξηθέο πξνζέζεηο θαη ελέξγεηεο φζνλ αθνξά ζηνπο ππνινγηζηέο 

θαη  

 ε εθηηκψκελε επθνιία ρξήζεο ησλ ππνινγηζηψλ. 

 

Θα πξέπεη επίζεο λα ηνληζηεί φηη ε ζπκπεξηθνξά ελφο αηφκνπ δελ εμαξηάηαη κφλν 

απφ ηε ζηάζε ηνπ απέλαληη ζε θάηη. Δίλαη εμάιινπ γλσζηφ ην θαηλφκελν λα 

παξαηεξείηαη αζπλέπεηα κεηαμχ ησλ ζηάζεσλ θαη ηεο ζπκπεξηθνξάο απέλαληη ζε έλα 

αληηθείκελν φπσο ππνζηεξίδνπλ θαη νη Winter & Rich (1998).  

 

Οη Tsai (2001), Potosky, (2000), Richter (2000), Smith (2000), Selwyn, (1997-1999) 

ππνζηεξίδνπλ φηη ππάξρνπλ πεξηπηψζεηο πνπ ε πεπνίζεζε φηη ν ππνινγηζηήο είλαη 

έλα επεξγεηηθφ εξγαιείν θαη ε πεπνίζεζε φηη νη ππνινγηζηέο είλαη απηφλνκεο 

νληφηεηεο, πξέπεη λα ζπλεθηηκεζνχλ, σο ζηάζεηο πνπ είηε πξνβιέπνπλ ηε 

ζπκπεξηθνξά νη ίδηεο ή σο παξάγνληεο ηεο ζηάζεο απέλαληη ζηνπο ππνινγηζηέο.Οη 

πεπνηζήζεηο απηέο έρνπλ ζεκαληηθή ζπζρέηηζε κε ηε ρξήζε ησλ ππνινγηζηψλ, κε ηελ 

πξψηε λα είλαη πνιχ ηζρπξφηεξε. Γηάθνξεο θιίκαθεο έρνπλ θαηά θαηξνχο 

ρξεζηκνπνηεζεί γηα λα βνεζήζνπλ ζηνλ πξνζδηνξηζκφ ηεο ζηάζεο απέλαληη ζηνπο 

ππνινγηζηέο (Potosky, 2000; Richter 2000; Smith, 2000; Selwyn, 1997-1999; Tsai 

2001).  

 

χκθσλα κε ηνπο θνηλσληθνχο ςπρνιφγνπο, νη ζηάζεηο απέλαληη ζηνλ Ζ/Τ σο πξνο 

ηελ δηαδηθαζία δηακφξθσζήο ηνπο - ελέρνπλ θαηά βάζε ην ζηνηρείν ηεο αμηνιφγεζεο, 

είηε απηή αθνξά ζε έλα γεγνλφο, ζε έλα αληηθείκελν, ζε κηα θαηάζηαζε ή ζε έλα 

άηνκν. Ζ αμηνιφγεζε απηή ελδέρεηαη λα κελ είλαη νιφηεια ζεηηθή ή αξλεηηθή, είλαη 

σζηφζν πνιχ πηζαλφ λα έρεη ζεηηθέο θαη αξλεηηθέο φςεηο ηαπηφρξνλα πνπ ζπληζηνχλ 

αληίζηνηρα ζεηηθέο ή αξλεηηθέο φςεηο ηαπηφρξνλα, πνπ ζπληζηνχλ αληίζηνηρα ζεηηθέο 

ή αξλεηηθέο αληηδξάζεηο (Priester & Petty 2001). 

 

Δθείλν φκσο πνπ θαίλεηαη λα είλαη βέβαην είλαη πσο απφ ηε ζηηγκή πνπ νη ζηάζεηο 

απηέο δηακνξθψλνληαη είλαη κάιινλ εμαηξεηηθά δχζθνιν λα δηαθνξνπνηεζνχλ. Ζ 

ζπνπδαηφηεηα φκσο ησλ ζηάζεσλ έγθεηηαη ζην γεγνλφο φηη επεξεάδνπλ ηελ 

αλζξψπηλε ζπκπεξηθνξά πνπ εληζρχεηαη φηαλ πξφθεηηαη γηα ζηάζεηο ηζρπξέο θαη θαιά 

εδξαησκέλεο (ηψκνο, 2008).  
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ε φ,ηη αθνξά ζηε δηαδηθαζία δηακφξθσζεο ησλ ζηάζεσλ δε ζα κπνξνχζε λα 

παξαιείςεη θαλείο ηελ επίδξαζε ηνπ παξάγνληα ηεο θνηλσληθήο κάζεζεο, πνπ δελ 

είλαη άιινο απφ ηε δηαδηθαζία, βάζεη ηεο νπνίαο έλα άηνκν απνθηά λέεο πιεξνθνξίεο, 

κνξθέο ζπκπεξηθνξψλ θαη ζηάζεηο κέζα απφ άιια άηνκα (Ajzen & Fishbein, 1980; 

ηψκνο, 2008). 

 

Έλαο άιινο παξάγνληαο επίδξαζεο ζηε δηακφξθσζε ησλ ζηάζεσλ είλαη απηφο ηεο 

θνηλσληθήο ζχγθξηζεο, ηεο ηάζεο δειαδή ησλ αηφκσλ λα ζπγθξίλνπλ ηνπο εαπηνχο 

ηνπο κε ηνπο άιινπο, πξνθεηκέλνπ λα νξίζνπλ αλ απηφ πνπ αληηιακβάλνληαη σο 

θνηλσληθή πξαγκαηηθφηεηα, είλαη φλησο νξζφ. Μάιηζηα, ε απνδνρή ζηάζεσλ ησλ 

άιισλ είλαη ζχλεζεο θαηλφκελν, φηαλ αθνξά ζηηο ζηάζεηο εθείλσλ ησλ άιισλ πνπ ηα 

άηνκα αγαπνχλ θαη ζέβνληαη (ηψκνο, 2008). 

 

Ζ ζρέζε ζηάζεσλ θαη ζπκπεξηθνξάο έρεη απαζρνιήζεη θάπνηνπο επηζηήκνλεο ζηνπο 

θφιπνπο ηεο Κνηλσληθήο Φπρνινγίαο, πνπ κάιηζηα θαηέιεμαλ ζηε δηακφξθσζε 

ζρεηηθψλ ζεσξηψλ, επηρεηξψληαο ηε δηαζαθήληζε απηήο ηεο ζρέζεο (Ajzen & 

Fishbein, 1980; ηψκνο, 2008). 

 

χκθσλα κε ηε ζεσξία ηεο ινγηθήο πξάμεο, ε απφθαζε ελφο αηφκνπ λα εθδειψζεη 

κηα ζπγθεθξηκέλε ζπκπεξηθνξά είλαη απνηέιεζκα κηαο ινγηθήο δηαδηθαζίαο, πνπ 

αμηνινγεί ηελ επηινγή θάζε ζπκπεξηθνξάο αλάινγα κε ηα απνηειέζκαηα θαη ηηο 

ζπλέπεηέο ηεο θαη είλαη απηή πνπ, εληέιεη, ζπληζηά ηε ιήςε ηεο απφθαζεο γηα δξάζε 

ή κε. Ζ απφθαζε απηή, θαη' επέθηαζε, αληηθαηνπηξίδεηαη ζηηο πξνζέζεηο 

ζπκπεξηθνξάο ηνπ αηφκνπ, επηδξψληαο θαηά ηνλ ηξφπν απηφ ζπλνιηθά ζηε 

ζπκπεξηθνξά ηνπ (ηψκνο, 2008). 

 

Μηα κεηαγελέζηεξε ζεσξία είλαη ε ζεσξία ηεο ινγηθήο πξάμεο ζχκθσλα κε ηελ νπνία 

ην άηνκν θαηά ηε δηαδηθαζία επηινγήο κηαο ζπγθεθξηκέλεο ζπκπεξηθνξάο, αμηνινγεί 

εθηφο ησλ άιισλ θαη κηα επηπιένλ δηάζηαζε, απηή ηνπ εθηηκψκελνπ ζπκπεξηθνξηθνχ 

ειέγρνπ, ηεο ίδηαο ηεο ηθαλφηεηαο ηνπ δειαδή λα εθδειψζεη απηή ηε ζπκπεξηθνξά 

(ηψκνο, 2008).  

 

πλνςίδνληαο ηηο δπν απηέο ζεσξίεο, πνπ δηαπηζηψλεηαη είλαη φηη δηάθνξνη 

παξάγνληεο, φπσο νη ζηάζεηο απέλαληη ζε ζπγθεθξηκέλε ζπκπεξηθνξά (ζπρλή ρξήζε) 
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νη ππνθεηκεληθνί θαλφλεο πνπ αθνξνχλ ζε απηή αιιά θαη ε αληηιακβαλφκελε 

ηθαλφηεηα ηνπ αηφκνπ λα ηελ εθδειψζεη, θαζνξίδνπλ ηηο πξνζέζεηο ηεο 

ζπκπεξηθνξηθέο πξνζέζεηο ζρεηηθέο κε ηε ζπκπεξηθνξά, πνπ κε ηε ζεηξά ηνπο, 

απνηεινχλ θαζνξηζηηθφ παξάγνληα γηα ην αλ ε ζπκπεξηθνξά ζα εθδεισζεί ή φρη 

(ηψκνο, 2008). 

 

1.2.1.1 Εννοιολογική ανάλςζη ηων ζηάζεων ζηοςρ Ηλεκηπονικούρ Υπολογιζηέρ 

Ζ κεηαθνξά ηεο έλλνηαο θαη ηεο δηαδηθαζίαο δηακφξθσζεο ησλ ζηάζεσλ απφ ην 

ακηγέο πεδίν ηεο Κνηλσληθήο Φπρνινγίαο ζε απηφ ηεο γεληθφηεξεο εθπαηδεπηηθήο 

δηαδηθαζίαο, βιέπεη ηηο ζηάζεηο σο ηνπο πξνζδηνξηζηηθνχο εθείλνπο παξάγνληεο θαη 

ζπγρξφλσο σο ζπλέπεηεο ησλ ίδησλ ησλ εκπεηξηψλ (Davis & Brember, 2004), ησλ 

νπνίσλ ε δηακφξθσζε - εθηφο απφ παξάγνληεο ελδνγελείο - επεξεάδεηαη θαη απφ 

εμσγελείο παξάγνληεο, φπσο ε απηνεθηίκεζε, νη γνλείο, νη θίινη θαη ελ γέλεη ε 

νηθνλνκηθφ-νηθνλνκηθή θαηάζηαζε θαζψο επίζεο θαη νη δηάθνξεο πεξηζηάζεηο 

(Weiner, 1994). 

 

χκθσλα κε ηνπο Gibson et al., (1991), ε ζηάζε νξίδεηαη σο ην «ζεηηθφ ή αξλεηηθφ 

εθείλν ζπλαίζζεκα ή λνεηηθή θαηάζηαζε εηνηκφηεηαο, καζεκέλε ή νξγαλσκέλε κέζα 

απφ ζπγθεθξηκέλε επίδξαζε ζηελ αληαπφθξηζε ελφο αηφκνπ απέλαληη ζηνπο άιινπο, 

ζε έλα αληηθείκελν ή ζε κηα θαηάζηαζε». Ο Rosenberg νξίδεη ηε ζηάζε σο ηνλ ηξφπν 

κε ηνλ νπνίν έλα άηνκν ληψζεη ή είλαη πξνδηαηεζεηκέλν απέλαληη ζε έλα αληηθείκελν 

(ηψκνο, 2008). 

 

Πξνρσξψληαο ζηε ζπλέρεηα θαη πεξηζζφηεξν ζπγθεθξηκέλα ζε έλαλ νξηζκφ ησλ 

ζηάζεσλ απέλαληη ζηνπο Ζιεθηξνληθνχο Τπνινγηζηέο, απηέο νξίδνληαη ζηελ 

ειιεληθή βηβιηνγξαθία σο «ε γεληθή αμηνιφγεζε, ην αίζζεκα επκελνχο ή δπζκελνχο 

δηάζεζεο ησλ πξνζψπσλ απέλαληη ζηελ ηερλνινγία ησλ Ζ/Τ ή απέλαληη ζε 

ζπγθεθξηκέλεο δξαζηεξηφηεηεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηε ρξήζε απηψλ» (ηψδνο θαη 

ζπλ., 2004). Ζ αμηνιφγεζε ησλ ζπγθεθξηκέλσλ δξαζηεξηνηήησλ αλαθέξεηαη ζε 

ζπκπεξηθνξέο πνπ θαιχπηνπλ άκεζεο ή έκκεζεο αιιειεπηδξάζεηο κε ηηο ΣΠΔ 

γεληθφηεξα (Smith et. al., 2000). 
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ε θάπνην άιιν ζεκείν, νη ζηάζεηο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηνπο Ζιεθηξνληθνχο 

Τπνινγηζηέο πεξηγξάθνληαη σο κηα πνιππαξαγνληηθή κεηαβιεηή, πνπ κεηξάηαη κε 

βάζεη ηέζζεξηο άκεζα ζρεηηδφκελεο παξακέηξνπο (ηψκνο, 2008): 

1. Σν θφβν ή ηελ επηθπιαθηηθφηεηα σο πξνο ηε ρξήζε ησλ Ζ/Τ 

2. Σελ απηναληίιεςε/ απηνεθηίκεζε θαη ηελ εκπηζηνζχλε ζηελ ηθαλφηεηα 

ρξήζεο. 

3. Σελ επηζπκία θαη ηελ επραξίζηεζε γηα ηε ρξήζε. 

4. Σηο αληηιήςεηο αλαθνξηθά κε ηελ αμία θαη ηε ρξεζηκφηεηα ησλ ΣΠΔ ζηελ 

θνηλσληθή δσή. 

 

πκπεξαζκαηηθά ζχκθσλα κε ηνλ ηψκν (2008), ε πιεζψξα ησλ κειεηψλ πνπ έρνπλ 

θαηά θαηξνχο δηεξεπλήζεηο ηηο ζηάζεηο ησλ ρξεζηψλ ησλ Ζ/Τ απέλαληη ζηελ ίδηα ηελ 

ηερλνινγία αιιά θαη ε ρξεζηκνπνίεζε πνιιψλ θαη δηαθνξεηηθψλ εξγαιείσλ 

δηεξεχλεζεο ησλ ζηάζεσλ θαλεξψλεη ηε ζπνπδαηφηεηα ηνπ ξφινπ ησλ ζηάζεσλ ζηελ 

πξφβιεςε ζρεηηθψλ ζπκπεξηθνξψλ.  

1.3 Κηλεηή ηειεθσλία ζηελ Διιάδα 

Σν 1992 απνηέιεζε έηνο – ζηαζκφ γηα ηελ ηζηνξία ηεο θηλεηήο ηειεθσλίαο ζηελ 

Διιάδα. Ζ Διιεληθή Κπβέξλεζε πξνρσξά ζηελ πξνθήξπμε δηαγσληζκνχ γηα ηελ 

έθδνζε ησλ δχν πξψησλ αδεηψλ εγθαηάζηαζεο δηθηχνπ θαη ιεηηνπξγίαο εηαηξεηψλ 

θηλεηήο ηειεθσλίαο. Καηά ηα πξψηα ρξφληα νη ππεξεζίεο ηεο θηλεηήο ηειεθσλίαο 

πεξηνξίδνληαλ κφλν ζηελ νκηιία, ζηε ζπλέρεηα φκσο νη εηαηξείεο θξφληηζαλ λα 

εκπινπηίζνπλ ηνλ θαηάινγν ηνπο κε ππεξεζίεο φπσο ε απνζηνιή γξαπηψλ 

κελπκάησλ θαη ε αλαγλψξηζε θιήζεσλ πνπ έηπραλ επξείαο απνδνρήο απφ ηνπο 

πειάηεο. 

 

ηαδηαθά φκσο ε θηλεηή ηειεθσλία απιψζεθε ζηελ ειιεληθή θνηλσλία θαη παξφιν 

πνπ ε δπλαηφηεηα ζπληνληζκνχ ησλ θαζεκεξηλψλ δξαζηεξηνηήησλ πνπ παξέρεη ην 

θηλεηφ ηειέθσλν ην θαζηζηά εμαηξεηηθά ρξήζηκν θπξίσο ζηνπο ελήιηθεο (Ling & 

Yttri, 2002), αλαθέξεηαη σο ζεκαληηθή θαη ζηνλ θφζκν ησλ λέσλ θαη ησλ εθήβσλ 

(Ling, 2000). Οη έθεβνη ρξεζηκνπνηνχλ ην θηλεηφ ηνπο ηειέθσλν γηα λα νξγαλψζνπλ 

ηελ θαζεκεξηλή ηνπο δσή (Oksman & Rautiainen, 2002). Ζ επειημία ζηελ νξγάλσζε 

ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηνπο θαη ε αίζζεζε ειεπζεξίαο πνπ πξνζθέξεη ε απηφλνκε 

ζρεηηθά δηαρείξηζε ηνπ πξνζσπηθνχ ρξφλνπ αλαγλσξίδνληαη σο ζεκαληηθά δεηήκαηα 
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απφ ηνπο λένπο (Ling, 2000). Ζ επθνιία ζπληνληζκνχ αλαθέξεηαη θαη ζε ζρέζε κε 

ηνπο γνλείο ζε κηα ζεηξά ζέκαηα (π.ρ. γηα λα ηνπο πάξνπλ απφ ην ζρνιείν ή απφ ηε 

βξαδηλή ηνπο έμνδν) αιιά θαη νη γνλείο βξίζθνπλ ζην θηλεηφ έλα πνιχηηκν κέζν 

βνήζεηαο γηα ηελ νξγάλσζε ησλ θαζεκεξηλψλ ππνρξεψζεσλ ηνπο πξνο ηα παηδηά ηνπο 

(Ling & Yttri, 2002; Lenhart et al., 2010:76). 

 

Απηφ πνπ πξνθαιεί έληνλν εξεπλεηηθφ ελδηαθέξνλ είλαη φηη ηα παηδηά θαη νη έθεβνη 

εκθαλίδνπλ ηα πςειφηεξα πνζνζηά ρξήζεο (Φαηνχξνπ, 2008) αμηνπνηψληαο 

πνηθηινηξφπσο ην θηλεηφ ηειέθσλν σο κέζν επηθνηλσλίαο, θνηλσληθνπνίεζεο, 

ςπραγσγίαο θαη αζθάιεηαο, θαζψο θαη σο αλαγθαίν εξγαιείν δηαρείξηζεο ησλ 

ζπλζεθψλ δσήο ζηηο κνληέξλεο θνηλσλίεο (Castells et al., 2004).  

 

Έλα απφ ηα θπξηφηεξα ραξαθηεξηζηηθά ηεο θηλεηήο ηειεθσλίαο ζχκθσλα κε ηνλ Ling 

(2000) αλαθέξεηαη σο πεξηζζφηεξν ζεκαληηθφ ζηνπο εθήβνπο απφ θάζε άιιε 

ειηθηαθή νκάδα, αθνξά ηε ζπλερή δηαζεζηκφηεηα ηνπ ρξήζηε. Ζ ηθαλνπνίεζε ηεο 

αλάγθεο ησλ εθήβσλ λα μέξνπλ ηη γίλεηαη ζηελ παξέα, λα είλαη πξνζβάζηκνη ζρεδφλ 

πάληα απφ ηνπο θίινπο αιιά θαη νη θίινη απφ απηνχο, θαίλεηαη λα απνηειεί 

πξαγκαηηθή επαλάζηαζε ζηελ θνηλσληθή ηνπο δσή θαη λα έρεη επηθέξεη ζεκαληηθέο 

αιιαγέο ζε παιηφηεξνπο θαλφλεο θνηλσληθήο δηθηχσζεο (2000). Οη λένη έρνπλ πιένλ 

ηε δπλαηφηεηα λα επηθνηλσλήζνπλ αξγά ηε λχρηα, φηαλ είλαη ζε δηαθνπέο, φηαλ 

βξίζθνληαη θάπνπ κε ηνπο γνλείο ηνπο θαη λα κάζνπλ φια ηα λέα ηεο παξέαο ή απιά 

λα ζπλνκηιήζνπλ κε ηνπο θίινπο ηνπο, ρσξίο ηνπο ρξνληθνχο θαη ρσξηθνχο 

πεξηνξηζκνχο ηεο ζηαζεξήο ηειεθσλίαο. 

 

Γίλεηαη επνκέλσο θαηαλνεηφ φηη ε ιεηηνπξγία ηνπ θηλεηνχ ηειεθψλνπ είλαη δηπιή θαη 

αθνξά ηφζν ηελ επηθνηλσλία φζν θαη ηελ θνηλσληθή πξνβνιή, κε απνηέιεζκα ε αμία 

ηνπ λα ππεξβαίλεη θαηά πνιχ ηελ πξαθηηθή ηνπ ρξήζε (Everett, 2003; Stald, 2008) 

γεγνλφο ηδηαίηεξα θαλεξφ ζηηο ηάμεηο ησλ παηδηψλ θαη εθήβσλ, πνπ πιένλ 

ραξαθηεξίδνληαη απφ ηνπο εξεπλεηέο (Love, 2005; Firestone, Kelly, 2007) σο ε 

«Γεληά ησλ θηλεηψλ». 

 

ην ζεκείν απηφ αμίδεη λα αλαθεξζεί φηη ην πνζνζηφ θαηνρήο θηλεηψλ ηειεθψλσλ 

ζηελ Διιάδα ήδε απφ ην 2007 άγγημε ην 82,2%, ελψ ην πνζνζηφ γηα ηελ ειηθηαθή 

νκάδα κεηαμχ 16 - 25 εηψλ θαηαγξάθεηαη ζρεδφλ έσο θαζνιηθφ (Παξαηεξεηήξην γηα 
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ηελ Κνηλσλία ηεο Πιεξνθνξίαο, 2008). χκθσλα κε ηελ Economides θαη 

Grousopoulou (2008, νπ. αλαθ. νη Μπειιάιε θαη ζπλ., 2012), κνινλφηη  έρνπλ γίλεη 

ζηελ Διιάδα έξεπλεο ζρεηηθέο κε ηε ρξήζε ησλ θηλεηψλ ηειεθψλσλ απφ ην γεληθφ 

πιεζπζκφ, απφ ηελ αλαζθφπεζε ηεο βηβιηνγξαθίαο εληνπίζηεθε κφλν κία κειέηε, ζε 

θνηηεηέο ειιεληθνχ παλεπηζηεκίνπ, πνπ αθνξά ζηε ρξήζε θηλεηνχ ηειεθψλνπ απφ ην 

θνηηεηηθφ πιεζπζκφ θαη ήηαλ θπξίσο πεξηγξαθηθή. 

 

Αμίδεη λα αλαθεξζεί ζην ζεκείν απηφ φηη φιεο νη έξεπλεο πνπ έρνπλ πξαγκαηνπνηεζεί 

κέρξη ζήκεξα ζηελ Διιάδα παξέρνπλ ζεκαληηθέο πιεξνθνξίεο γηα ηε δηείζδπζε ηνπ 

θηλεηνχ ζηελ καζεηηθή θαη ζπνπδάδνπζα λενιαία θαη αληρλεχνπλ σο έλα βαζκφ ηηο 

αηηίεο ηεο ρξήζεο ηνπ. Ζ έξεπλα ησλ Αζιαλίδνπ & Οηθνλφκνπ, (2008) αλέδεημε φηη νη 

καζεηέο δειψλνπλ ζαθή πξνηίκεζε ζην θηλεηφ ηειέθσλν σο κέζν επηθνηλσλίαο, πνπ 

ηνπο εμαζθαιίδεη ηδησηηθφηεηα θαη ζπλερή πξνζβαζηκφηεηα γηαηί κπνξνχλ λα ην 

έρνπλ καδί ηνπο αλά πάζα ζηηγκή, ελψ ν Λαδαξίλεο, (2004) αλαθέξεη φηη νη καζεηέο 

θαη νη ζπνπδαζηέο πξνηηκνχλ ην θηλεηφ ηνπο ηειέθσλν ιφγσ ηεο επξείαο ρξήζεο 

γξαπηψλ κελπκάησλ θαη αλαπάληεησλ θιήζεσλ αθφκα θαη θαηά ηε δηάξθεηα ησλ 

καζεκάησλ. Δληππσζηαθφ είλαη ην γεγνλφο φηη νη λένη ζεσξνχλ κεγάιε ηε ζεκαζία 

πνπ έρεη ην θηλεηφ ηειέθσλν γηα ηε δσή ηνπο θαζψο ην αληηκεησπίδνπλ σο έλα 

πξνζσπηθφ αληηθείκελν πνπ ηνπο επηηξέπεη λα ξπζκίδνπλ ηηο θηιηθέο ηνπο ζρέζεηο, 

ραξαθηεξίδνληαο ην αθφκα θαη σο ηνλ «θαιχηεξν ηνπο θίιν» (Meddiapro,2006). 

1.4 Δμέιημε ζηε ρξήζε παξαδνζηαθώλ ππεξεζηώλ δηαδηθηύνπ 

Κάζε ρξφλν απμάλεηαη ε ρξήζε ηνπ δηαδηθηχνπ θαη δελ ππάξρεη ζρεδφλ ηίπνηα πηα, ην 

νπνίν δελ κπνξεί λα βξεζεί on line. χκθσλα κε ηελ έξεπλα ησλ Κνπληδέξε, 

Κσλζηαληάηνπ (2010), γηα ινγαξηαζκφ ηνπ Δπξσπατθνχ παξαηεξεηεξίνπ, ζε ρψξεο 

ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο (Δ.Δ) πξνέθπςε  φηη ην πνζνζηφ ησλ Δπξσπαίσλ πνιηηψλ 

πνπ ρξεζηκνπνηεί δηαδηθηπαθέο ππεξεζίεο έρεη απμεζεί ζεκαληηθά θαηά ηελ πεξίνδν 

2005-2008. 

 

Ζ κεγαιχηεξε αχμεζε (θαηά 11%) παξαηεξήζεθε ζηνπο Δπξσπαίνπο πνιίηεο πνπ 

ρξεζηκνπνηνχλην δηαδίθηπν γηα ειεθηξνληθφ ηαρπδξνκείν (53% ην 2008), φπσο 

επίζεο θαη γηα ηελ αλεχξεζε πιεξνθνξηψλ γηα αγαζά θαη ππεξεζίεο (50% ην 2008). 

Οη ζπλήζεηεο ησλ ρξεζηψλ έρνπλ αιιάμεη θαζψο απμήζεθε θαη ην πνζνζηφ θαηά 10% 

εθείλσλ πνπ θάλνπλ ηξαπεδηθέο ζπλαιιαγέο κέζσ δηαδηθηχνπ, ελψ ε ρξήζε άιισλ 
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ιηγφηεξν δεκνθηιψλ ππεξεζηψλ γηα ηηο νπνίεο απαηηνχληαη πεξηζζφηεξεο δεμηφηεηεο 

ζηε ρξήζε δηαδηθηχνπ έρεη επίζεο δηεπξπλζεί, κε ην πνζνζηφ πνιηηψλ πνπ ηηο 

ρξεζηκνπνηνχλ λα έρεη απμεζεί θαηά 6-8% (Κνπληδέξεο, Κσλζηαληάηνπ, 2010). 

 

Οη Κνπληδέξεο, Κσλζηαληάηνπ, (2010) ζηελ έξεπλά ηνπο θαηέιεμαλ φηη ζηελ Διιάδα 

φπσο θαη ζηελ Δπξψπε ήηαλ ζεκαληηθή αχμεζε (θαηά 9%) ζην πνζνζηφ ησλ πνιηηψλ 

πνπ ρξεζηκνπνηεί ην δηαδίθηπν γηα ειεθηξνληθφ ηαρπδξνκείν (έθζαζε ζην 24%), γηα 

αλεχξεζε πιεξνθνξηψλ γηα αγαζά θαη ππεξεζίεο (27%), φπσο επίζεο θαη γηα 

δηάβαζκα εθεκεξίδσλ θαη πεξηνδηθψλ (18%). Σν πνζνζηφ ησλ πνιηηψλ πνπ θάλεη 

ρξήζε άιισλ ιηγφηεξν δεκνθηιψλ ππεξεζηψλ γηα ηηο νπνίεο απαηηνχληαη 

πεξηζζφηεξεο δεμηφηεηεο ζηε ρξήζε δηαδηθηχνπ έρεη επίζεο απμεζεί θαηά 2-5%.  

 

Αμίδεη λα ζεκεησζεί φηη (Κνπληδέξεο, Κσλζηαληάηνπ, 2010): 

 Σα πνζνζηά ησλ πνιηηψλ πνπ αληηζηνηρνχλ ζηηο παξαδνζηαθέο ρξήζεηο ηνπ 

δηαδηθηχνπ ζηελ Διιάδα είλαη αηζζεηά κηθξφηεξα απφ ηα αληίζηνηρα 

Δπξσπατθά, αληηθαηνπηξίδνληαο ηελ επξχηεξε πζηέξεζε(δειαδή, ηε ζρεηηθή 

πνζνζηηαία δηαθνξά) ζηε ρξήζε ηνπ δηαδηθηχνπ ζηελ Διιάδα, δηαρξνληθά. 

πγθεθξηκέλα, ε κέγηζηε πζηέξεζε (83%) αθνξά ζηηο ηξαπεδηθέο ζπλαιιαγέο 

κέζσ δηαδηθηχνπ θαη ε ειάρηζηε πζηέξεζε (28%) αθνξά ζηελ επηγξακκαηηθή 

αλάγλσζε εθεκεξίδσλ θαη πεξηνδηθψλ. Ζ πζηέξεζε φζνλ αθνξά ζηηο 

ππφινηπεο ππεξεζίεο θπκαίλεηαη απφ 67% γηα ηελ παξαγγειία/αγνξά 

αγαζψλ/ππεξεζηψλ κέρξη 42% γηα ππεξεζίεο ηειεθσλίαο κέζσ δηαδηθηχνπ. Ο 

κέζνο φξνο πζηέξεζεο αλέξρεηαη ζην 53% γηα ηηο ππφ εμέηαζε ππεξεζίεο. 

 

 Ο ξπζκφο αχμεζεο ζε επίπεδν ρξήζεο ησλ παξαδνζηαθψλ δηαδηθηπαθψλ 

ππεξεζηψλ απφ ηνπο Έιιελεο πνιίηεο κπνξεί λα ζπγθξηζεί κε ηνλ αληίζηνηρν 

Δπξσπατθφ γηα φιεο ηηο ππεξεζίεο, κε εμαίξεζε ηηο ππεξεζίεο γηα 

παξαγγειία/αγνξά αγαζψλ/ππεξεζηψλ, γηα πξνζσπηθή ρξήζε θαη ηηο 

ηξαπεδηθέο ζπλαιιαγέο κέζσ δηαδηθηχνπ, γηα ηηο νπνίεο ηα πνζνζηά ησλ 

Διιήλσλ πνιηηψλ πνπ ηηο ρξεζηκνπνηνχλ απμήζεθαλ κφιηο θαηά 3% θαη 2% 

αληίζηνηρα ηελ ηειεπηαία ηεηξαεηία.  

Με δεδνκέλν φηη ε βαζηθή θηινζνθία θαη πεγή έκπλεπζεο ηνπ δηαδηθηχνπ ήηαλ θαη 

είλαη ε επηθνηλσλία, δελ απνηειεί έθπιεμε ε δηαπίζησζε φηη δξαζηεξηφηεηεο πνπ 

αθνξνχλ ζηελ επηθνηλσλία κέζσ δηαδηθηχνπ βξίζθνληαη αθφκα θαη ζήκεξα ζηελ 
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πξψηε γξακκή ησλ πξνηηκήζεσλ ησλ πνιηηψλ. Σν ειεθηξνληθφ ηαρπδξνκείν, ε πξψηε 

ππεξεζία πνπ είρε καδηθή απήρεζε ζηελ ηζηνξία ηνπ δηαδηθηχνπ, απνηειεί ζήκεξα 

κηα παξαδνζηαθή πιένλ ππεξεζία επηθνηλσλίαο κε 53% ησλ Δπξσπαίσλ θαη 24% ησλ 

Διιήλσλ λα ηελ ρξεζηκνπνηνχλ ζπρλά (ηελ έρνπλ ρξεζηκνπνηήζεη ηνπο ηειεπηαίνπο 3 

κήλεο) (Κνπληδέξεο, Κσλζηαληάηνπ, 2010). 

1.4.1 Ανηικαηάζηαζη παπαδοζιακών ςπηπεζιών επικοινωνίαρ με διαδικηςακέρ 

 

Σα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο ησλ Κνπληδέξε, Κσλζηαληάηνπ, (2010) δείρλνπλ φηη 

δελ πθίζηαηαη πξνο ην παξφλ έληνλε ηάζε γηα αληηθαηάζηαζε ησλ παξαδνζηαθψλ 

ηξφπσλ επηθνηλσλίαο κε λέεο εμειηγκέλεο ρξήζεηο ηνπ δηαδηθηχνπ γηα επηθνηλσλία. 

Παξφιν πνπ είλαη γλσζηφ φηη ην δηαδίθηπν ππνζηεξίδεη ππεξεζίεο ηειεθσλίαο θαη 

θιήζεηο video κε κεδεληθφ θφζηνο (αλάινγα κε ηελ εθαξκνγή) νη πνιίηεο ζηελ ΔΔ 

θαη ζηελ Διιάδα δελ δείρλνπλ λα εγθαηαιείπνπλ ηνπο παξαδνζηαθνχο ηξφπνπο 

επηθνηλσλίαο. 

 

Μφιηο ην 2% ησλ Δπξσπαίσλ θαη ην 1% ησλ Διιήλσλ πνιηηψλ αλαγλσξίδνπλ φηη νη 

δηαδηθηπαθέο ηειεθσληθέο θιήζεηο έρνπλ αληηθαηαζηήζεη ζε κεγάιν βαζκφ (πάξα 

πνιχ) ηηο θιήζεηο κέζσ θηλεηνχ. Σα αληίζηνηρα πνζνζηά γηα ηελ αληηθαηάζηαζε ησλ 

θιήζεσλ κέζσ ζηαζεξνχ ηειεθψλνπ απφ δηαδηθηπαθέο ηειεθσληθέο θιήζεηο είλαη 

4% γηα ηελ ΔΔ θαη 1% γηα ηελ Διιάδα. Όζνλ αθνξά ζηε ζηαζεξή ηειεθσλία, ηα 

double-play παθέηα-πξνζθνξέο πνπ πεξηιακβάλνπλ επξπδσληθή ζχλδεζε 

ζπλδπαζκέλε κε ζηαζεξή ηειεθσλία ρσξίο επηπιένλ θφζηνο, εμεγνχλ ελ κέξεη γηαηί 

δελ πξνθχπηεη ε αλάγθε γηα ηνπο πνιίηεο λα αληηθαηαζηήζνπλ ηηο θιήζεηο κέζσ 

ζηαζεξνχ ηειεθψλνπ κε εμειηγκέλεο δηαδηθηπαθέο ππεξεζίεο επηθνηλσλίαο 

(Κνπληδέξεο, Κσλζηαληάηνπ, 2010). 

 

Ζ ζεκαληηθή αχμεζε ζηε δηείζδπζε θαη ρξήζε ππεξεζηψλ in stant messaging, ζα 

κπνξνχζε δπλεηηθά λα έρεη αξλεηηθέο επηπηψζεηο ζηε ρξήζε ηνπ ειεθηξνληθνχ 

ηαρπδξνκείνπ, απηφ φκσο δελ θαίλεηαη λα ηζρχεη. Αληίζεηα, παξαηεξνχκε φηη ε 

αχμεζε ζηε ρξήζε ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ είλαη δηαρξνληθά ζηαζεξή ζηελ ΔΔ 

θαη ζηελ Διιάδα θαη φηη κφιηο ην 3% ησλ πνιηηψλ ζε ΔΔ θαη Διιάδα δειψλνπλ φηη νη 

δηαδηθηπαθέο ηειεθσληθέο θιήζεηο έρνπλ αληηθαηαζηήζεη ζε κεγάιν βαζκφ (πάξα 

πνιχ) ηε ρξήζε ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ. Άιινο έλαο πηζαλφο ιφγνο πνπ ην 
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ειεθηξνληθφ ηαρπδξνκείν παξακέλεη δεκνθηιέο θαη ε ρξήζε ηνπ βαίλεη απμαλφκελε 

είλαη φηη ε ζπγθεθξηκέλε ππεξεζία δελ είλαη κφλν ρξήζηκε γηα ηνπο λένπο ρξήζηεο 

ηνπ δηαδηθηχνπ, αιιά είλαη θαη εχθνιε ζηε ρξήζε δεδνκέλνπ φηη δελ απαηηεί πςειέο 

δεμηφηεηεο (Κνπληδέξεο, Κσλζηαληάηνπ, 2010). 

 

πλνιηθά, ζπκπεξαίλνπκε φηη νη λέεο ππεξεζίεο ρξεζηκνπνηνχληαη παξάιιεια κε ηηο 

πην παξαδνζηαθέο, γηα ηηο νπνίεο φκσο ε έληαζε θαη ε ζπρλφηεηα ρξήζεο πνηθίιεη θαη 

ελδερνκέλσο κεηψλεηαη. Σα παξαπάλσ ζπκπεξάζκαηα αθνξνχλ κφλν ζην γεληθφ 

πιεζπζκφ. Αλ εζηηάζνπκε ζηνπο ρξήζηεο δηαδηθηχνπ πνπ ήδε ρξεζηκνπνηνχλ 

ηειεθσλία κέζσ δηαδηθηχνπ, δηαπηζηψλνπκε φηη ε εηθφλα αιιάδεη θαη αξρίδεη λα 

αλαδεηθλχεηαη ηάζε γηα αληηθαηάζηαζε. Σα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο ζην δείγκα 

ηνπ πιεζπζκνχ πνπ ήδε θάλεη ηειεθσληθέο θιήζεηο κέζσ δηαδηθηχνπ δείρλνπλ φηη 

ζηελ ΔΔ πεξίπνπ ην έλα ηξίην (1/3) ησλ ρξεζηψλ θαη ζρεδφλ νη κηζνί (1/2) ρξήζηεο 

ζηελ Διιάδα έρνπλ ήδε αληηθαηαζηήζεη ηελ παξαδνζηαθή κε ηε δηαδηθηπαθή 

ηειεθσλία. Ζ ηάζε αληηθαηάζηαζεο (substitution effect) είλαη πεξηζζφηεξν έληνλε 

φζνλ αθνξά ζηελ ζηαζεξή ηειεθσλία (Κνπληδέξεο, Κσλζηαληάηνπ, 2010): 

 ηελ ΔΔ, πεξίπνπ 27% θαη 40% ησλ ρξεζηψλ δειψλνπλ φηη νη δηαδηθηπαθέο 

θιήζεηο αληηθαηέζηεζαλ θιήζεηο κέζσ ζηαζεξνχ ηειεθψλνπ, πάξα πνιχ θαη 

αξθεηά, αληηζηνίρσο. 

 ηελ Διιάδα, πεξίπνπ 13% θαη 52% ησλ ρξεζηψλ δειψλνπλ φηη νη 

δηαδηθηπαθέο θιήζεηο αληηθαηέζηεζαλ θιήζεηο κέζσ ζηαζεξνχ ηειεθψλνπ, 

πάξα πνιχ θαη αξθεηά, αληηζηνίρσο. 

 

πκπεξαίλνπκε, φηη φηαλ θαη εθφζνλ νη πνιίηεο κπνπλ ζηε δηαδηθαζία λα θάλνπλ 

δηαδηθηπαθέο ηειεθσληθέο θιήζεηο, ε ρξήζε ησλ παξαδνζηαθψλ ηξφπσλ επηθνηλσλίαο 

αλακέλεηαη λα ειαηησζεί. Με δεδνκέλν φκσο φηη πξνο ην παξφλ κφιηο ην 12% ησλ 

Δπξσπαίσλ πνιηηψλ θαη ην 7% ησλ Διιήλσλ ρξεζηκνπνηνχλ ήδε δηαδηθηπαθή 

ηειεθσλία, νη επηπηψζεηο απφ ηελ ηάζε αληηθαηάζηαζεο παξακέλνπλ πεξηνξηζκέλεο 

ζην άκεζν κέιινλ (Κνπληδέξεο, Κσλζηαληάηνπ, 2010). 

1.4.2 Ταςηόηηηα σπηζηών 

χκθσλα κε ηελ έξεπλα ηελ Κνπληδέξε, Κσλζηαληάηνπ, (2010), ε ζχγθξηζε κεηαμχ 

Διιάδαο θαη ΔΔ είλαη ινγηθά αθφινπζε σο πξνο ηα πνζνζηά πνπ αληηζηνηρνχλ ζηηο 

θαηεγνξίεο ησλ πνιηηψλ, παξαηεξείηαη φκσο εκθαλήο πζηέξεζε ζε φιεο ηηο 
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θαηεγνξίεο (πιελ ησλ καζεηψλ/θνηηεηψλ θαη ησλ αλέξγσλ), πνπ φκσο θπκαίλεηαη 

απφ 4% έσο 67%. Ζ κεγαιχηεξε πζηέξεζε αθνξά ζηνπο ειηθησκέλνπο 55-74 εηψλ 

(67%), ζηνπο αλελεξγνχο πνιίηεο (ζπληαμηνχρνπο, λνηθνθπξέο, θιπ, 62%),ζηνπο 

πνιίηεο ρακεινχ κνξθσηηθνχ επηπέδνπ (60%), ζηνπο θαηνίθνπο αγξνηηθψλ πεξηνρψλ 

(52%) θαη ζηηο γπλαίθεο (41%). Ζ κηθξφηεξε πζηέξεζε αθνξά ζηνπο καζεηέο - 

θνηηεηέο (4%), ζηνπο θαηνίθνπο ππθλνθαηνηθεκέλσλ πεξηνρψλ (5%) θαη ζηνπο 

αλέξγνπο (9%). 

 

Μηα θαηεγνξία πνπ έρεη ελδηαθέξνλ είλαη νη άλεξγνη πνιίηεο ζηελ Διιάδα, δεδνκέλνπ 

φηη ηα πνζνζηά ησλ αλέξγσλ πνιηηψλ πνπ ρξεζηκνπνίεζαλ εμειηγκέλεο δηαδηθηπαθέο 

ππεξεζίεο ηνπο ηειεπηαίνπο 3 κήλεο ζε ΔΔ θαη Διιάδα είλαη παξφκνηα (32% & 29% 

αληηζηνίρσο). Ζ ζχγθιηζε απηή ελ κέξεη κπνξεί λα νθείιεηαη ζην φηη ε αλεξγία ζηελ 

Διιάδα πιήηηεη θπξίσο ηνπο λένπο, νη νπνίνη είλαη νη πιένλ ςεθηαθά εγγξάκκαηνη 

πνιίηεο θαη δπλακηθνί ρξήζηεο ησλ εμειηγκέλσλ δηαδηθηπαθψλ ππεξεζηψλ 

επηθνηλσλίαο (Κνπληδέξεο, Κσλζηαληάηνπ, 2010). 

 

Δζηηάδνληαο ζηε λέα γεληά, είλαη ζεκαληηθφ λα αλαθέξνπκε φηη ζηελ Δπξψπε ην 80% 

ησλ καζεηψλ/θνηηεηψλ θαη ην 73% ησλ λέσλ 16-24 εηψλ έρνπλ ρξεζηκνπνηήζεη 

εμειηγκέλεο δηαδηθηπαθέο ππεξεζίεο επηθνηλσλίαο ηνπο ηειεπηαίνπο ηξείο κήλεο. Σα 

αληίζηνηρα πνζνζηά γηα ηελ Διιάδα είλαη 77%γηα ηνπο καζεηέο/θνηηεηέο θαη 71% γηα 

ηνπο λένπο 16-24 εηψλ. Σα πνζνζηά ρξήζεο εμειηγκέλσλ δηαδηθηπαθψλ ππεξεζηψλ 

πνπ αληηζηνηρνχλ ζηνπο λένπο είλαη ππεξδηπιάζηα ησλ πνζνζηψλ πνπ αληηζηνηρνχλ 

ζην γεληθφ πιεζπζκφ (ζηελ Διιάδα είλαη ηξηπιάζηα) θαη έρνπλ κεγάιε δηαθνξά (ηεο 

ηάμεο ηνπ 40% ζηελ ΔΔ θαη 48% ζηελ Διιάδα) απφ ηα πνζνζηά πνπ αληηζηνηρνχλ 

ζηνπο ππαιιήινπο/απηναπαζρνινχκελνπο (Κνπληδέξεο, Κσλζηαληάηνπ, 2010).  

 

Δίλαη πξνθαλέο φηη ζε φιεο ηηο θαηεγνξίεο ησλ εμειηγκέλσλ δηαδηθηπαθψλ ππεξεζηψλ 

επηθνηλσλίαο πξνεγείηαη ε λέα γεληά. Οη απφςεηο ηνπο γηα ην δηαδίθηπν θαη ε 

πξνζέγγηζε ηνπο δηαθέξνπλ ζην φηη νη πεξηζζφηεξνη δελ είλαη απιά παζεηηθνί 

θαηαλαισηέο δηαδηθηπαθνχ πεξηερνκέλνπ πνπ πξνζθέξεηαη απφ έλα κηθξφ αξηζκφ 

παξφρσλ, αιιά πξαγκαηηθνί εμεξεπλεηέο ηνπ θπβεξλνρψξνπ φπνπ ην πεξηερφκελν θαη 

νη ππεξεζίεο πξνζθέξνληαη γηα «θαηέβαζκα», αληαιιαγή, επαλαρξεζηκνπνίεζε, 

δηάδνζε, δεκηνπξγία θαη αλαδεκηνπξγία (Κνπληδέξεο, Κσλζηαληάηνπ, 2010). 
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 2o: ΚΗΝΖΣΖ ΣΖΛΔΦΧΝΗΑ-ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΟΗ 

ΤΠΟΛΟΓΗΣΔ ΚΑΗ ΔΞΑΡΣΖΖ 

2.1 Σν θαηλόκελν ηεο εμάξηεζεο ζηηο ΣΠΔ 

Κάζε ζεκαληηθή ηερλνινγηθή αλάπηπμε αιιάδεη νπζηαζηηθά ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν 

ιεηηνπξγεί ν θφζκνο, «όπσο αθξηβώο ε εθεύξεζε ηνπ ειεθηξηθνύ ιακπηήξα επέηξεςε 

ηελ πξαγκαηνπνίεζε πιήζνπο λπρηεξηλώλ δξαζηεξηνηήησλ, έηζη θαη νη ΤΠΕ επέθεξαλ 

επαλάζηαζε ζηελ επηθνηλσλία, ην εκπόξην θαη επέδξαζαλ ζηελ αλζξώπηλε 

ζπκπεξηθνξά» (ηψκνο, 2008). 

 

Σν εξψηεκα πνπ γελληέηαη ζην ζεκείν απηφ είλαη πφηε κπνξεί λα γίλεη ιφγνο γηα 

εμάξηεζε. χκθσλα κε ηνλ Goodman, (1990), ππάξρεη εμάξηεζε φηαλ ε 

ζπκπεξηθνξά ελφο αηφκνπ, πνπ αξρηθά έρεη ζα ζηφρν ηελ πξφθιεζε επράξηζησλ 

ζπλαηζζεκάησλ έηζη ψζηε λα απνκαθξχλεη θάζε δπζάξεζην ςπρηθφ θνξηίν, ζηελ 

πνξεία πξνθαιεί ζνβαξέο αξλεηηθέο επηπηψζεηο, ρσξίο ην άηνκν λα κπνξεί λα ειέγμεη 

ηε ζπκπεξηθνξά απηή. 

 

Θα πξέπεη φκσο λα γίλεη μεθάζαξν φηη ελψ ε ηερλνινγία απνηειεί έλα πνιχ 

απνηειεζκαηηθφ κέζν, κε ην νπνίν κπνξνχλ λα πξαγκαηνπνηεζνχλ δπζπξνζάξκνζηεο 

ζπκπεξηθνξέο, ην ηερλνινγηθφ κέζν απηφ θαζεαπηφ δελ απνηειεί εζηζηηθφ παξάγνληα 

(Stern, 1999). ηελ ηθαλφηεηα ησλ λέσλ ηερλνινγηψλ λα πξνθαιέζνπλ εζηζκφ κπνξεί 

λα ζπκβάιινπλ δηάθνξα ραξαθηεξηζηηθά ελίζρπζεο ησλ ειεθηξνληθψλ ππνινγηζηψλ, 

φπσο είλαη ηα ερεηηθά εθέ (Griffiths, 1999, νπ. αλαθ. ηψκνο, 2008). 

 

χκθσλα κε ηνλ Beard & Wolf (2001 νπ. αλαθ. νη, ηψκνο, θαη ζπλ., 2012) ηα 

θξηηήξηα γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηνπ εζηζκνχ ζηηο ΣΠΔ είλαη φηη ηνλ απαζρνινχλ 

ζπλερψο απηέο (φπσο γηα παξάδεηγκα ζθέθηεηαη ηελ πξνεγνχκελε δξαζηεξηφηεηα ζην 

δηαδίθηπν ή αλππνκνλεί γηα ηελ επφκελε). Νηψζεη ηελ αλάγθε λα ρξεζηκνπνηεί ην 

δηαδίθηπν γηα φιν θαη πεξηζζφηεξν ρξφλν πξνθεηκέλνπ λα αηζζαλζεί ηθαλνπνίεζε. 

Έρεη θάλεη αλεπηηπρείο πξνζπάζεηεο λα ειέγμεη, λα ειαηηψζεη ή λα ζηακαηήζεη ηε 

ρξήζε ηφζν ηνπ θηλεηνχ φζν θαη ηνπ Ζ/Τ. Δπίζεο, θαηαλαιψλεη ππεξβνιηθφ πνζφ 

ρξήκαηνο ζε δξαζηεξηφηεηεο ζρεηηθέο κε ην δηαδίθηπν φπσο είλαη ηα ινγηζκηθά θαη νη 

ζθιεξνί δίζθνη (Widyanto, & Griffiths, 2006).  
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Οη ζπλέπεηεο πνπ επηθέξεη ν εζηζκφο ηφζν ζηνπο Ζ/Τ φζν θαη ζηα θηλεηά ηειέθσλα 

ζηνπο λένπο, είλαη (ηψκνο, 2012): 

 ε κείσζε ηνπ ρξφλνπ πνπ αθηεξψλεη ζηελ νηθνγέλεηα θαη ζηνπο θίινπο 

 ε κείσζε ηνπ δηαβάζκαηνο 

 ε κείσζε ηεο δηάξθεηαο ηνπ χπλνπ 

 ε κείσζε ηνπ ελδηαθέξνληνο γηα ρφκπη θαη νπνηαδήπνηε ζσκαηηθή 

δξαζηεξηφηεηα. 

 

χκθσλα κε έξεπλα ησλ Douglas et al., (2008), νη θχξηνη ςπρνθνηλσληθνί παξάγνληεο 

πνπ πξνεγνχληαη ηνπ εζηζκνχ ησλ ΣΠΔ είλαη ε πνιπεηήο ρξήζε ηνπ δηαδηθηχνπ θαη 

ησλ ππνινγηζηψλ, ν ρξφλνο πνπ αθηεξψλεη ην άηνκν ζηηο ΣΠΔ, ε έιιεηςε ζρέζεσλ 

θαη ε κνλαμηά. Ο εζηζκφο ζρεηίδεηαη κε πνιιέο ςπρηθέο δηαηαξαρέο, ελψ απφ 

δηαρξνληθή έξεπλα πξνέθπςε φηη ε ΓΔΠΤ, ε θαηάζιηςε, ε θνηλσληθή θνβία θαη ε 

ερζξηθφηεηα απνηεινχλ ηνπο ζεκαληηθφηεξνπο πξνγλσζηηθνχο παξάγνληεο ηνπ 

εζηζκνχ (Ko et al., 2009). 

 

Πην ζπγθεθξηκέλα ε ρξήζε ησλ Ζ/Τ αθνξά ζε φιεο ηηο νκάδεο αλζξψπσλ, αιιά 

ρξεζηκνπνηείηαη πεξηζζφηεξν απφ καζεηέο δεκνηηθνχ θαη θνηηεηέο, φισλ ησλ 

θιάδσλ. Ζ εμάξηεζε θαη ν εζηζκφο ζηηο ΣΠΔ θαη πην ζπγθεθξηκέλα ζηνπο 

ππνινγηζηέο κπνξεί λα ηεθκεξησζεί γηαηί ε ρξήζε ηνπ Ζ/Τ έρεη εηζρσξήζεη φιν θαη 

ζε πεξηζζφηεξνπο ηνκείο ηεο εξγαζίαο θαη φρη κφλν, αιιά θαη ζην ζπίηη, ζην γξαθείν, 

θαζψο κάιηζηα είλαη δπλαηφλ, πηα, λα ηνλ έρεη ν θαζέλαο καδί ηνπο ζπλερψο ιφγσ ηεο 

θνξεηφηεηαο. Πάξα πνιιά πξάγκαηα θαη αζρνιίεο είλαη νξηζκέλεο θνξέο 

ζπλπθαζκέλεο, πιένλ, κε ηνλ ειεθηξνληθφ ππνινγηζηή, φπσο ην λα αθνχζεη θαλείο 

κνπζηθή, λα δεη ηαηλίεο, λα ζεξθάξεη κε ηηο ψξεο ζην δηαδίθηπν, λα παξάγεη εξγαζία, 

λα δηαβάζεη γηα θάπνην κάζεκα, θαζψο θαη πνιιά άιια (Κνιπβά – Καινγξίδνπ, 

2011). χκθσλα κε ηελ Κνιπβά – Καινγξίδνπ (2011), ε εμάπισζε ησλ Ζ/Τ κε ηελ 

ηερλνινγία λα γίλεηαη φιν θαη πην εχθνια πξνζηηή ζηνλ άλζξσπν ζε ζπλδπαζκφ κε 

ηηο απμαλφκελεο εθαξκνγέο πνπ κπνξνχλ νη Ζ/Τ λα θάλνπλ, έρεη σο απνηέιεζκα ηελ 

ρξήζε ησλ Ζ/Τ γηα πεξηζζφηεξε ψξα, κε πνηθίινπο θαη δηαθνξεηηθνχο ηξφπνπο. 
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Ζ εμάξηεζε θαη ν εζηζκφο φκσο δελ αθνξά κφλν ζηνπο ειεθηξνληθνχο ππνινγηζηέο. 

Αθνξά θαη ζηα θηλεηά ηειέθσλα θαη απηφ γηαηί ζχκθσλα κε ηνπο Μπειιάιε θαη 

ζπλ., (2012) ε είζνδνο ηεο θηλεηήο ηειεθσλίαο ζηελ θαζεκεξηλφηεηα ηεο δσήο ησλ 

θνηηεηψλ είλαη ηδηαίηεξα εκθαλήο, ζε βαζκφ πνπ ζα κπνξνχζε λα ραξαθηεξηζηεί σο 

κία «ζχγρξνλε» εμάξηεζε. Καζψο απηή ε εμάξηεζε βξέζεθε λα έρεη ζρέζε κε 

θάπνηεο αλζπγηεηλέο ζπκπεξηθνξέο πγείαο, ζα πξέπεη λα πξνβιεκαηίζεη ηφζν ζε 

αηνκηθφ επίπεδν ηνπο ίδηνπο ηνπο θνηηεηέο θαη ηηο νηθνγέλεηέο ηνπο, φζν θαη ζε 

δηνηθεηηθφ επίπεδν, ηηο δηνηθήζεηο ησλ εθπαηδεπηηθψλ ηδξπκάησλ, αλαθνξηθά κε ηε 

κειινληηθή θαηάζηαζε πγείαο ηνπ θνηηεηηθνχ πιεζπζκνχ (Μπειιάιε θαη ζπλ., 

2012).  

 

Ζ ρξήζε ηνπ θηλεηνχ ηειεθψλνπ, σο αλαγθαηφηεηα ηεο θαζεκεξηλήο δσήο, ζρεηίδεηαη 

κε ηελ εκθάληζε ζπκπησκάησλ ζηξεο θαη ζηαδηαθά αξρίδεη λα απνηειεί φρη απιά κηα 

έμε, αιιά κηα θαηλνχξηα κνξθή εμάξηεζεο (Thomee et al., 2007; Κηνπξθηζή, 2007). 

Αλ θαη δελ πξνθαινχληαη παξφκνηεο επηπηψζεηο κε ηελ εμάξηεζε απφ νπζίεο, ζε 

πνιιέο πεξηπηψζεηο παξνπζηάδεηαη ζνβαξή δπζιεηηνπξγία ηνπ λεπξηθνχ ζπζηήκαηνο, 

πνπ ιακβάλεη ηε κνξθή ηεο αλεζπρίαο, ηεο λεπξηθφηεηαο, ηεο έιιεηςεο 

απηνπεπνίζεζεο, θαζψο θαη ησλ δηαηαξαρψλ ηνπ χπλνπ (Κηνπξθηζή, 2007). 

 

Απφ ηελ άιιε πιεπξά, ε ρξήζε ηνπ θηλεηνχ ηειεθψλνπ ελδέρεηαη λα πξνάγεη 

ζπκπεξηθνξέο πγείαο ησλ εθήβσλ, φπσο είλαη ε θπζηθή άζθεζε θαη ε δηαηξνθή, κε 

ηελ έλλνηα ηεο ζπζηεκαηηθφηεξεο ηερλνινγηθήο ππνβνήζεζεο. Μεηαμχ ησλ πνιιψλ 

παξαδεηγκάησλ απηήο ηεο δπλαηφηεηαο αλαθέξνληαη ην πξφηππν “Houston” ησλ 

Consolvo et al., (2006) πνπ ελζαξξχλεη ηνπο εθήβνπο λα θάλνπλ πεξηζζφηεξα βήκαηα 

θάζε κέξα θαη ην αληίζηνηρν «UbiFit» ησλ ίδησλ εξεπλεηψλ, ην νπνίν εληνπίδεη ηηο 

ζσκαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο ηνπ αζθνχκελνπ ζε πξαγκαηηθφ ρξφλν θαη ρψξν. Χο πξνο 

ηελ επίηεπμε ζηφρσλ ζρεηηθψλ κε ηελ πγηεηλή δηαηξνθή θαη ηελ ελζάξξπλζε ηνπ 

απηνειέγρνπ, πξνηείλνληαη απινί ηξφπνη, φπσο είλαη ν «Δθπαηδεπηήο ηνπ Τγηεηλνχ 

Σξφπνπ Εσήο» ησλ Gasser et al. (νπ. αλαθ. νη Μπειιάιε θαη ζπλ., 2012) ή ε 

«Αζχξκαηε Σειε-κέζνδνο Φπζηθήο Καηάζηαζεο» (Μπειιάιε θαη ζπλ., 2012). 

 

Γίλεηαη επνκέλσο ζαθέο φηη ε εηζβνιή ησλ λέσλ ΣΠΔ απνηειεί ζήκεξα γεγνλφο πνπ 

ραξαθηεξίδεη ηελ θαζεκεξηλφηεηα ησλ λέσλ θαη θπξίσο ησλ θνηηεηψλ. Ζ ππεξβνιηθή 

ρξήζε θαίλεηαη λα επεξεάδεη ζε ζεκαληηθφ βαζκφ ηε δσή θαη ηαπηφρξνλα ηηο 
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ζπκπεξηθνξέο πγείαο ηνπο. Πξνηείλεηαη ε δηεξεχλεζε ησλ επηπηψζεσλ θαη ζε άιιεο 

παξακέηξνπο φπσο ε θνηλσληθνπνίεζε ζην επξχηεξν πεξηβάιινλ. πλεπψο, είλαη 

ζεκαληηθφ νη εηδηθνί, αιιά θαη νη ίδηνη νη θνηηεηέο λα ελεκεξψλνληαη γηα ηνπο 

πηζαλνχο θηλδχλνπο ψζηε λα επαηζζεηνπνηνχληαη θαη λα πξνβιεκαηίδνληαη, 

ζπκβάιινληαο έηζη ζην ζρεδηαζκφ θαη εθαξκνγή πξνιεπηηθψλ πξνγξακκάησλ πνπ λα 

πεξηιακβάλνπλ θαηάιιειεο θαη απνηειεζκαηηθέο παξεκβάζεηο γηα αληηκεηψπηζε ηνπ 

αλεζπρεηηθνχ απηνχ θαηλνκέλνπ (Κσλζηαληίλνπ, 2014). 

2.2 Έξεπλεο γηα ηελ εμάξηεζε 

Πνιινί εξεπλεηέο ζε δηεζλέο επίπεδν, κειεηνχλ ηηο δηαζηάζεηο θαη ηηο επηδξάζεηο  ηεο 

ρξήζεο ησλ θηλεηψλ ηειεθψλσλ ζε φιεο ηηο πηπρέο ηεο θαζεκεξηλήο δσήο ησλ 

παηδηψλ θαη ησλ εθήβσλ, ζε ζπλάξηεζε κε δηάθνξεο ςπρνινγηθέο, θνηλσληθέο θαη 

νξγαληθέο παξακέηξνπο (Koivusilta et al., 2003; Boase, Kobayashi, 2008; Bolin, 

Westlund, 2009; Σζνπκάθαο, Μάληδηνπ, 2009). Απηφ πνπ πξνθαιεί ην επηζηεκνληθφ 

ελδηαθέξνλ είλαη φηη ζηηο κειέηεο απηέο απνδεηθλχεηαη ε ζπζρέηηζε ηεο ρξήζεο ησλ 

θηλεηψλ ηειεθψλσλ κε ηα πξφηππα θαη ηηο ζπκπεξηθνξέο πγείαο, αλνίγνληαο έλα 

θχθιν ζπδεηήζεσλ θαη δηαθσληψλ κεηαμχ ησλ εξεπλεηψλ.  Οξηζκέλνη εξεπλεηέο 

εληάζζνπλ ηελ ππέξκεηξε θπξίσο ρξήζε ησλ θηλεηψλ ηειεθψλσλ ζηα ζπζηαηηθά 

ελφο ηξφπνπ δσήο πνπ εγθπκνλεί ζνβαξνχο θηλδχλνπο γηα ηελ αλζξψπηλε πγεία, ελψ 

άιινη, εζηηαζκέλνη ζηε δπλαηφηεηα ηεο δηακφξθσζεο θαη ηεο δηεχξπλζεο ηεο 

αζθάιεηαο ηνπ θνηλσληθνχ πεξηβάιινληνο, ηεο απνδίδνπλ έλαλ πξνζηαηεπηηθφ ξφιν 

(Cotten, 2008). 

 

Απνηειέζκαηα δηαθφξσλ εξεπλψλ δείρλνπλ επίζεο πηζαλή ζπζρέηηζε ηεο ρξήζεο ησλ 

θηλεηψλ ηειεθψλσλ κε δηάθνξεο ζπκπεξηθνξέο πγείαο, φπσο απηή ηνπ θαπλίζκαηνο 

(Charlton, Bates, 2000; Obermayer, et al., 2004; Leena, Tomi, 2005) ηεο ρξήζεο 

αιθνφι (Leena, Tomi, 2005; Lightowlers et al., 2009; Samkange-Zeeb, 2009) θαη ηεο 

θπζηθήο άζθεζεο θαη ζσζηήο δηαηξνθήο (Consolvo et al., 2006; Consolvo et al., 

2006). Πην ζπγθεθξηκέλα, ε ζπκπεξηθνξά ηνπ θαπλίζκαηνο θαη ε ππεξβνιηθή ρξήζε 

ηνπ θηλεηνχ ηειεθψλνπ έρνπλ βξεζεί λα ζπκπίπηνπλ ζηα ίδηα άηνκα (Koivusilta et al., 

2003).  

 

χκθσλα κε άιιεο έξεπλεο, ε ρξήζε ηνπ θηλεηνχ ηειεθψλνπ θαίλεηαη λα απνηειεί 

κηα ζπκπιεξσκαηηθή ζπκπεξηθνξά ησλ εθήβσλ ζην θάπληζκα, πνπ ηνπο πξνζθέξεη 
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ηδηαηηεξφηεηα, αηνκηθφηεηα, δεκνηηθφηεηα θαη ελίζρπζε ηεο απηνεηθφλαο ηνπο σο 

εθθνιαπηφκελνη ελήιηθεο (Charlton, Bates, 2000; Wellman, Difranza, 2003; Leena, 

Tomi, 2005) ελψ ζε άιιεο έξεπλεο έρεη βξεζεί σο αληαγσληζηηθή ε ζπκπεξηθνξά ηνπ 

θαπλίζκαηνο (Samkange-Zeeb, 2009). Παξφκνηεο είλαη νη απφςεηο γηα ηε ρξήζε 

αιθνφι, πνπ ζπλδέεηαη εξεπλεηηθά κε ηελ απμεκέλε ρξήζε ηνπ θηλεηνχ ηειεθψλνπ 

(Leena, Tomi, 2005; Lightowlers et al., 2009; Samkange-Zeeb, 2009). Ζ ηειεπηαία 

επίζεο ζπλδέεηαη φρη κφλν κε ηελ θαηαλάισζε αιθνφι, αιιά θαη κε ηε ρακειή 

δέζκεπζε θαη επίδνζε ζηε ζρνιηθή δσή (Leena, Tomi, 2005). 

 

ε έξεπλα ηεο Μπειιάιε θαη ζπλ., (2012), πνπ είρε ζθνπφ ηε δηεξεχλεζε ηεο ζρέζεο 

αλάκεζα ζηελ ζπκπεξηθνξά εμάξηεζεο απφ ηελ θηλεηή ηειεθσλία θαη δηάθνξσλ 

ζπκπεξηθνξψλ πγείαο ησλ θνηηεηψλ λνζειεπηηθήο ηερλνινγηθήο εθπαίδεπζεο, 

δηαπηζηψζεθε φηη ε κέζε ηηκή ηεο εμάξηεζεο ησλ θνηηεηψλ απφ ηελ θηλεηή 

ηειεθσλία ήηαλ 25,4, ελψ ην πνζνζηφ ησλ αηφκσλ ηα νπνία εκθάληζαλ πςειφ βαζκφ 

εμάξηεζεο, ήηαλ 13,6%. Οη γπλαίθεο εκθάληζαλ πςειφηεξν βαζκφ εμάξηεζεο, ζε 

ζχγθξηζε κε ηνπο άλδξεο, ελψ δελ πξνέθπςε ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή δηαθνξά ζην 

βαζκφ εμάξηεζεο κεηαμχ ησλ θαπληζηψλ θαη ησλ κε θαπληζηψλ θνηηεηψλ (p=0,435), 

θαζψο θαη κεηαμχ φζσλ δήισζαλ φηη θαηαλάισλαλ αιθνφι, ζπγθξηηηθά κε απηνχο 

πνπ δελ θαηαλάισλαλ. Οη θνηηεηέο νη νπνίνη δελ έθαλαλ θαζφινπ ζσκαηηθή άζθεζε 

είραλ ζεκαληηθά κεγαιχηεξε εμάξηεζε απφ ηελ θηλεηή ηειεθσλία ζε ζχγθξηζε κε 

ηνπο θνηηεηέο νη νπνίνη αζθνχληαλ κία κε δχν ψξεο ηελ εβδνκάδα. Απφ ηνλ έιεγρν 

ηεο ζρέζεο ηεο ειηθίαο κε ηελ εμάξηεζε, βξέζεθε ρακειή αξλεηηθή ζπζρέηηζε, ε 

νπνία δείρλεη φηη φζν απμάλεηαη ε ειηθία, κεηψλεηαη ε εμάξηεζε απφ ηελ θηλεηή 

ηειεθσλία. 

 

ην ζεκείν απηφ αμίδεη λα αλαθεξζεί θαη ε έξεπλα ηεο Κσλζηαληίλνπ (2014) πνπ είρε 

σο ζθνπφ λα δηεξεπλήζεη ηε ζρέζε αλάκεζα ζην βαζκφ ρξήζεο ησλ ΣΠΔ απφ ηνπο 

θνηηεηέο θαη ησλ δηαθφξσλ ζπκπεξηθνξψλ πγείαο πνπ αλαπηχζζνληαη. Οη 

πεξηζζφηεξνη απφ ηνπο θνηηεηέο δήισζαλ φηη είλαη κε θαπληζηέο θαη φηη 

θαηαλαιψλνπλ αιθνφι ζε πεξηνξηζκέλε πνζφηεηα. Δπίζεο, φηη πξνηηκνχλ λα 

ζπλδπάδνπλ ην ζπηηηθφ θαγεηφ αιιά θαη λα ηξψλε πξφρεηξα, έρνληαο θπξίσο 

θαζηζηηθή δσή. Δπηπιένλ, έλα ζεκαληηθφ πνζνζηφ (64,2%) παξνπζίαζε ζηξεο γηα 

πεξηζζφηεξν απφ κία εβδνκάδα. Όζνλ αθνξά ζην βαζκφ εμάξηεζεο απφ ην θηλεηφ 

ηειέθσλν, θάλεθε φηη ν κέζνο φξνο ήηαλ ςειφηεξνο ζηηο γπλαίθεο, ελψ νη 
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κεγαιχηεξνη ζε ειηθία παξνπζίαζαλ κηθξφηεξε εμάξηεζε. Αμηνζεκείσην είλαη θαη ην 

γεγνλφο φηη ν κέζνο φξνο ησλ ζπκκεηερφλησλ πνπ απάληεζαλ φηη θνηκνχληαη ιίγν 

επεηδή κέλνπλ κέρξη αξγά ζηνλ ππνινγηζηή αλεξρφηαλ ζην 57.60, γεγνλφο ην νπνίν 

ζπλεπάγεηαη θαη ηε κεγαιχηεξε εμάξηεζε (Κσλζηαληίλνπ, 2014). 

2.2.1 Οι πιο εςαίζθηηοι πληθςζμοί 

Ζ Young (1998) θαη ν Kandell (1998) αλαγλσξίδνπλ ηνπο θνηηεηέο σο ηελ πιένλ 

επαίζζεηε νκάδα γηα ηνλ εζηζκφ ζηηο ΣΠΔ (ππνινγηζηέο, θηλεηά, δηαδίθηπν). Απηφ 

ζπκβαίλεη γηαηί νη θνηηεηέο έρνπλ ππεξβνιηθά πνιχ ρξφλν λα δηαζέζνπλ, πξφζθαηα 

απνθηεκέλε ειεπζεξία, βξίζθνληαη καθξηά απφ ηνλ έιεγρν ησλ γνλέσλ, δελ ππάξρεη 

γηα απηνχο θακία επηηήξεζε ή ινγνθξηζία ηνπ ηη ιέλε ή θάλνπλ ζην δηαδίθηπν ή ζην 

θηλεηφ (Young, 1998). H Young πξνζζέηεη φηη ε ρξήζε είλαη ηδηαίηεξα έληνλε, ιφγσ 

ηεο αλεθηηθφηεηαο θαη ηεο ελζάξξπλζεο ηεο ρξήζεο ησλ Ζ/Τ ζηνπο ρψξνπο ηνπ 

παλεπηζηεκίνπ ή ηνπ θνιεγίνπ.  

 

ε απηφ ζπγθιίλνπλ θαη νη ηψκνο θαη ζπλ., (2012) θαζψο ππνζηεξίδνπλ φηη νη 

θνηηεηέο απνηεινχλ πιεζπζκφ πςεινχ θηλδχλνπ θαζψο θαινχληαη πνιιέο θνξέο γηα 

πξψηε θνξά λα νξηνζεηήζνπλ νη ίδηνη ηε ρξήζε δηαδηθηχνπ ζηελ νπνία πξνβαίλνπλ, 

καθξηά απφ νηθνγελεηαθφ έιεγρν αιιά θαη ρσξίο ην μεθάζαξα δνκεκέλν πιαίζην 

ππνρξεψζεσλ ηνπ ζρνιείνπ κέζεο εθπαίδεπζεο. 

 

πνξαδηθά εκθαλίδεηαη ην πξφβιεκα θαη ζε κεγαιχηεξεο ειηθίεο φπνπ θπξίσο αθνξά 

πεξηπηψζεηο ππέξκεηξεο ελαζρφιεζεο κε θνηλσληθή δηθηχσζε, δηαδηθηπαθφ ηδφγν θαη 

δηαδηθηπαθή πνξλνγξαθία (ηψκνο θαη ζπλ., 2012). 

2.2.2 Φαπακηηπιζηικά γνωπίζμαηα ηων εθιζμένων 

Ζ αξρηθή εληχπσζε γηα ην πξνθίι ηνπ αηφκνπ πνπ ρξεζηκνπνηεί ηνλ Ζ/Τ θαη ην 

θηλεηφ ηνπ ππεξβνιηθά, αθνξνχζε έλα λέν, επθπή θαη θαιά ελεκεξσκέλν γηα ηηο λέεο 

ηερλνινγίεο εζσζηξεθή άλδξα, πνπ είλαη πξνζαλαηνιηζκέλνο ζε ζηφρνπο (Shotten, 

1991, νπ. αλαθ. νη Griffiths 1999;Young 1996a, 1996b νπ. αλαθ. ν ηψκνο, 2008). Ζ 

πεπνίζεζε απηή ακθηζβεηήζεθε απφ ηεYoung (1998), ε νπνία δηαπίζησζε φηη ην 

61% ησλ εξσηεζέλησλ ζηελ έξεπλά ηεο ήηαλ γπλαίθεο. Σα άηνκα κεγαιχηεξεο 

ειηθίαο θαη νη γπλαίθεο ρξεζηκνπνηνχλ ηνλ ππνινγηζηή γηα ηελ πινήγεζε ζην 

Γηαδίθηπν πξνθεηκέλνπ λα ζπκκεηάζρνπλ ζε νκάδεο ζπλνκηιίαο, ελψ νη λεφηεξνη ζε 



 
34 

ειηθία ρξήζηεο θαη νη άλδξεο ρξεζηκνπνηνχλ ηνλ ππνινγηζηή πεξηζζφηεξν γηα λα 

έρνπλ πξφζβαζε ζηα δηαδξαζηηθά παηρλίδηα αλάιεςεο ξφισλ θαη ζε πνξλνγξαθία 

(Mitchell, 2000). Οη Bai et al., (2000) δηαπίζησζαλ φηη ην 67% ησλ εζηζκέλσλ ζηηο 

ΣΠΔ (ππνινγηζηέο, θηλεηά, δηαδίθηπν) είλαη γπλαίθεο, ην 84% εθ ησλ νπνίσλ άγακεο 

θαη ην 63% κε παλεπηζηεκηαθή κφξθσζε. 

 

χκθσλα κε ηνπο Hallθαη Parsons (2001), ε ειηθία θαη ε εθπαίδεπζε θαηά κέζν φξν 

15 έηε, θαίλεηαη λα είλαη θαζνξηζηηθνί παξάγνληεο γηα ηελ εμάξηεζε απφ ηηο ΣΠΔ, 

ελψ απηφ δελ ηζρχεη γηα ην θχιιν νχηε γηα ηε θπιή. Οη θνηηεηέο θαη νη λνηθνθπξέο 

είλαη ηδηαίηεξα επαίζζεηνη ζηε δηαηαξαρή θαη ζηνλ εζηζκφ. Ηδηαίηεξα νη θνηηεηέο 

ηαηξηθψλ ή λνζειεπηηθψλ ζρνιψλ γίλνληαη ππεξβνιηθνί ρξήζηεο ησλ ππνινγηζηψλ 

ιφγσ ησλ επαγγεικαηηθψλ αλαγθψλ ηνπο γηα πιεξνθφξεζε (ηψκνο, 2008). 

2.2.3 Τύποι και πποζωπικόηηηερ 

Άηνκα ρσξίο επαξθή απηνεθηίκεζε απνηεινχλ έλα ζεκαληηθφ παξάγνληα ηεο 

πξνζσπηθφηεηαο πνπ επεξεάδεη εμίζνπ πνιιέο απφ ηηο έξεπλεο ζρεηηθά κε ην ζέκα 

ηεο ππεξβνιηθήο ρξήζεο ηνπ Γηαδηθηχνπ (Bai et al., 2000). Γηαπηζηψζεθε φηη ε 

εζσζηξέθεηα  ζηνπο άλδξεο θαη νη ηχπνη ζρηδνεηδνχο πξνζσπηθφηεηαο (θπξίσο 

απνκνλσκέλα άηνκα) ήηαλ θπξίαξρα ραξαθηεξηζηηθά ζηελ έξεπλα ηνπ Shotton (νπ. 

αλαθ. ν ηψκνο, 2008). Ο Beard (2002) πξνηείλεη φηη νη εζηζκέλνη ρξήζηεο ηφζν 

ζηνπο ππνινγηζηέο φζν θαη ζηα θηλεηά, έρνπλ ηελ ηάζε λα εθινγηθεχνπλ ηελ 

πξνβιεκαηηθή ρξήζε ή λα ρξεζηκνπνηνχλ κε ππεξεθάλεηα ηελ πςειή λνεκνζχλε γηα 

λα δηθαηνινγήζνπλ ηε ζπκπεξηθνξά ηνπο.  

 

Οη Young θαη Rodgers (1998b νπ. αλαθ. ν ηψκνο, 2008) δηεμήγαγαλ κηα έξεπλα 

ραξαθηεξηζηηθψλ ηεο πξνζσπηθφηεηα ζε εθείλνπο πνπ πιεξνχζαλ ηα θξηηήξηα 

εζηζκνχ  ζηηο ΣΠΔ θαη ζην δηαδίθηπν. Απφ ηελ έξεπλά ηνπο δηαπίζησζαλ φηη νη 

εμαξηεκέλνη είραλ αηζζήκαηα απηνθπξηαξρίαο, αιιά είραλ ζαθή πξνηίκεζε γηα 

κνλαρηθέο δξαζηεξηφηεηεο, πεξηνξηζκέλεο θνηλσληθέο εμφδνπο, ήηαλ ιηγφηεξν 

πξνζαξκνζκέλνη θνηλσληθά θαη πην αληηδξαζηηθνί ζπλαηζζεκαηηθά απέλαληη ζηνπο 

άιινπο. Οη ζπκκεηέρνληεο ζηελ έξεπλα ηνπ Rheingold (1993, νπ. αλαθ. ν ηψκνο, 

2008) απνθαιχθζεθε φηη δνπλ κέζα κηα κνλαρηθή, ζπλεζηαικέλε, θνβηζκέλε ή 

άραξε δσή. 
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ην ζεκείν απηφ αμίδεη λα αλαθεξζεί φηη νη Armstrong et al., (2000) παξνπζίαζαλ κηα 

έξεπλα, πνπ επηβεβαίσζε φηη ε απηνεθηίκεζε είλαη έλαο παξάγνληαο πξφβιεςεο ηεο 

παζνινγηθήο ρξήζεο ησλ ΣΠΔ, ελψ ε παξνξκεηηθφηεηα ζηα άηνκα απηά θαηλφηαλ λα 

είλαη ρακειή. Απηφ κπνξεί λα εληζρχεη ηελ αληίιεςε φηη αληηθνηλσληθνί ηχπνη έρνπλ 

ιηγφηεξεο πηζαλφηεηεο λα εζηζηνχλ ζηνπο ππνινγηζηέο θαη ζην θηλεηφ, απφ φηη νη 

θαηαζιηπηηθνί ηχπνη (ηψκνο, 2008). 

 

Ο Caplan (2003) αλέπηπμε κηα ζεσξία γηα ηα ραξαθηεξηζηηθά ησλ αλζξψπσλ πνπ 

εζίδνληαη ζηηο ΣΠΔ. Ζ ζεσξία ηνπ ζηεξίδεηαη ζε ηξεηο βαζηθέο δηαπηζηψζεηο: 

 

1. Άηνκα κε ςπρνθνηλσληθά πξνβιήκαηα (π.ρ. θαηάζιηςε θαη κνλαμηά) έρνπλ 

πην αξλεηηθέο αληηιήςεηο γηα ηελ θνηλσληθή ηνπο επάξθεηα ζε ζχγθξηζε κε 

άιινπο. 

2. Πξνηηκνχλ αιιειεπηδξάζεηο κέζσ Ζ/Τ, παξά αιιειεπηδξάζεηο πξφζσπν κε 

πξφζσπν, θαζψο νη ηειεπηαίεο γίλνληαλ αληηιεπηέο σο πεξηζζφηεξν 

απεηιεηηθέο θαη ζεσξνχλ ηνπο εαπηνχο ηνπο πην απνηειεζκαηηθνχο ζε έλα 

δηαδηθηπαθφ πεξηβάιινλ. 

3. Απηή ε πξνηίκεζε νδεγεί κε ηε ζεηξά ηεο ζε ππεξβνιηθή θαη θαηαλαγθαζηηθή 

ρξήζε ηνπ Ζ/Τ, πνπ ζηε ζπλέρεηα επηδεηλψλεη ηα πξνβιήκαηά ηνπο θαη 

δεκηνπξγεί λέα πνπ ζρεηίδνληαη κε ηε ζπκπεξηθνξά ηνπο.  

2.2.4 Σωμαηικά ζςμπηώμαηα εξάπηηζηρ από ηοςρ ηλεκηπονικούρ ςπολογιζηέρ και 

ηα κινηηά ηηλέθωνα 

 

χκθσλα κε ηε Young (2001) ηα ζσκαηηθά ζπκπηψκαηα ηεο εμάξηεζεο κπνξνχλ λα 

πξνζδηνξηζηνχλ σο εμήο: 

o Γηαηξνθηθέο δηαηαξαρέο. 

o Γηαηαξαρέο ηνπ χπλνπ θαη αιιαγή ησλ ζπλεζεηψλ χπλνπ. 

o Μπνζθειεηηθέο παζήζεηο (π.ρ. ζθνιίσζε). 

o Μεησκέλε αζιεηηθή δξαζηεξηφηεηα. 

o Ξεξά κάηηα - κπσπία. 

o Ζκηθξαλίεο. 

o Παξακέιεζε πξνζσπηθήο πγηεηλήο 
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2.3 Ζ επίδξαζε ησλ Ζ/Τ, ησλ θηλεηώλ θαη ηνπ δηαδηθηύνπ ζηνλ ύπλν 

ησλ λέσλ 

ηε δηεζλή βηβιηνγξαθία νη κειέηεο πνπ ζπζρεηίδνπλ ηηο δηαηαξαρέο ζηνλ χπλν κε ηελ 

ππεξβνιηθή ρξήζε ησλ Ζ/Τ θαη ηνπ Γηαδηθηχνπ είλαη πεξηνξηζκέλεο. Ο Van den 

Bulck (2004) ζε κηα κειέηε πνπ πξαγκαηνπνίεζε ζην Βέιγην ζε 2.546 λένπο 

δηαπίζησζε φηη νη λένη  πνπ ρξεζηκνπνηνχζαλ ζε ππεξβνιηθφ βαζκφ ην Γηαδίθηπν 

δηέζεζαλ ην ιηγφηεξν ρξφλν γηα χπλν θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εβδνκάδαο απφ ηα 

ππφινηπα θαη εκθάληζαλ ηα πςειφηεξα επίπεδα θνχξαζεο.  

 

ε κηα πην πξφζθαηε έξεπλα ησλ Eggermont θαη van den Bulck (2006) θάλεθε πσο νη 

έθεβνη ηνπ Βειγίνπ ρξεζηκνπνηνχλ ηα παηρλίδηα ζηνλ Ζ/Τ ή ζην θηλεηφ σο 

βνεζεηηθφ κέζν γηα λα θνηκεζνχλε κε πνζνζηφ 28,2% γηα ηα αγφξηα θαη 14,7% γηα ηα 

θνξίηζηα. Ζ ρξήζε φκσο απηή ζρεηίδεηαη κε ιηγφηεξεο ψξεο χπλνπ θαη πςειφηεξα 

επίπεδα θνχξαζεο γηα ηνπο εθήβνπο.  

 

Ζ ρξήζε ηνπ Ζ/Τ ζρεηίδεηαη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθά κε κείσζε ηνπ ηέηαξηνπ ζηαδίνπ 

ηνπ χπλνπ (Slow -wave sleep), κε θαζπζηέξεζε ηεο επέιεπζεο ηνπ χπλνπ θαη 

επηκήθπλζε ηνπ ζηαδίνπ 2 ηνπ χπλνπ (Dworak et al., 2007).  

 

Οη ηψκνο θαη ζπλ., (2012), ππνζηεξίδνπλ φηη ζε  πξνρσξεκέλεο πεξηπηψζεηο εζηζκνχ 

ζην δηαδίθηπν ν λένο δελ θνηκάηαη, παξακειεί ηελ πξνζσπηθή ηνπ πγηεηλή. 

Απνκνλψλεηαη, απφ ηελ νηθνγέλεηα θαη ηνπο θίινπο ηνπ, γίλεηαη επηζεηηθφο, κπνξεί 

αθφκα λα θιέβεη ρξήκαηα γηα λα παίδεη. Σέινο, θηάλεη ζε ζεκείν λα κελ ηξψεη ή θαη 

ην αληίζεην (ηψκνο θαη ζπλ., 2012). 

2.4 Θεξαπεία από ηελ εμάξηεζε 

Ζ ζεξαπεπηηθή αληηκεηψπηζε ησλ δηαγλσζκέλσλ πεξηπηψζεσλ εζηζκνχ ζην δηαδίθηπν 

γίλεηαη κε (Μπισλάο, 2009) :  

 πκβνπιεπηηθή παξέκβαζε ζηνλ έθεβν θαη ζηελ νηθνγέλεηα.  

 Δηδηθφ εμαηνκηθεπκέλν πξφγξακκα πεξηνξηζκνχ ηεο ππεξβνιηθήο ρξήζεο.  

 Δθκάζεζεο ελφο νξζνινγηθφηεξνπ ηξφπνπ ρξήζεο ησλ λέσλ  

 ηερλνινγηψλ απφ ηνλ έθεβν.  

 Γλσζηηθν-ζπκπεξηθνξηθή ςπρνζεξαπεπηηθή παξέκβαζε.  
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 Φαξκαθνζεξαπεία. ζε πνιχ ζνβαξέο πεξηπηψζεηο πνπ κπνξεί λα  ζπλππάξρεη 

απηνθηνληθφο ηδεαζκφο θαη θαηαζιηπηηθή δηαηαξαρή, θαζψο θαη ζπκπηψκαηα 

θαρεμίαο εμαηηίαο ηεο ζπλερφκελεο πνιπήκεξεο ελαζρφιεζεο κε ην δηαδίθηπν 

(π.ρ δηαδηθηπαθά παηρλίδηα) ππάξρεη ε δπλαηφηεηα ελδν-λνζνθνκεηαθήο 

λνζειείαο ζηελ παηδνςπρηαηξηθή θιηληθή.  

 

Ζ ζεξαπεία ζα βνεζήζεη επίζεο ην άηνκν λα νξγαλψλεη θαη λα ξπζκίδεη ην ρξφλν πνπ 

αθηεξψλεη ζην δηαδίθηπν θαη λα αλαπηχμεη ελαιιαθηηθέο δξαζηεξηφηεηεο πνπ ζα ηνλ 

απνζπνχλ απφ ηνλ ππνινγηζηή, π.ρ. ρφκπη, γπκλαζηηθή, δξαζηεξηφηεηεο κε ηελ 

νηθνγέλεηα θαη κε θίινπο. Ζ ππνηξνπή ζε κηα εζηζηηθή ζπκπεξηθνξά είλαη 

ζπλεζηζκέλε, νπφηε κέξνο ηεο ζεξαπείαο είλαη θαη ε πξνεηνηκαζία γηα έλα ηέηνην 

ελδερφκελν. Δίλαη ζεκαληηθφ γηα ην άηνκν λα εληνπίζεη ηηο θαηαζηάζεηο πνπ κπνξεί 

λα ππξνδνηήζνπλ ηελ ππεξβνιηθή ρξήζε ηνπ δηαδηθηχνπ θαη λα αλαπηχμεη ηξφπνπο 

αληηκεηψπηζεο ηέηνησλ θαηαζηάζεσλ. Δπίζεο ε αιιαγή πεξηβάιινληνο ζα 

ζπλεηζθέξεη ζηελ αιιαγή ησλ ζπζρεηηζκψλ πνπ έρεη θάλεη ην άηνκν κε ηε ρξήζε ηνπ 

δηαδηθηχνπ (Μπισλάο, 2009). 

 

Πξέπεη λα ηνληζηεί φηη ν εζηζκφο ζην Γηαδίθηπν αλαγλσξίδεηαη δχζθνια σο 

μερσξηζηή ςπρηαηξηθή δηαηαξαρή. Ζ πξψηε ρψξα πνπ αλαγλψξηζε επηζήκσο ηε 

δηαηαξαρή είλαη ε Κίλα ηνλ Ννέκβξην ηνπ 2008 (Μπισλάο, 2009). 

 

ην ζεκείν απηφ θξίλεηαη πνιχ ζεκαληηθφ λα αλαθεξζνχλ κεξηθά απφ ηα 

ζεκαληηθφηεξα ζπκβνπιεπηηθά θέληξα θαη ςπρηαηξηθέο κνλάδεο απεμάξηεζεο απφ 

ηνπο Ζ/Τ θαη ηα θηλεηά ηειέθσλα.  

 

Μηα πνιχ ζεκαληηθή πξνζπάζεηα γηα ηελ κειέηε ηνπ εζηζκνχ ζην δηαδίθηπν είλαη ε 

Διιεληθή Δηαηξία Μειέηεο ηεο Γηαηαξαρήο Δζηζκνχ ζην Γηαδίθηπν. Ο ζθνπφο ηεο 

Δηαηξείαο είλαη επηζηεκνληθφο θαη θνηλσθειήο ζπκβάιινληαο κε ηε δξάζε ηεο 

θπξίσο ζηελ αλαγλψξηζε, ηε κειέηε θαη ηελ αληηκεηψπηζε ηεο Γηαηαξαρήο Δζηζκνχ 

ζην Γηαδίθηπν θαη ζηε πξφιεςε ησλ δπζκελψλ ζπλεπεηψλ ηεο κε έγθαηξεο 

δηάγλσζεο ηεο Γηαηαξαρήο Δζηζκνχ ζην Γηαδίθηπν. Ζ ιεηηνπξγία ηνπ εηδηθνχ 

ηαηξείνπ μεθίλεζε ηνλ επηέκβξην ηνπ 2008 γηα λα θαιχςεη ην θελφ πνπ ππάξρεη ζηελ 

Διιάδα ζε εμεηδηθεπκέλεο ππεξεζίεο Φπρηθήο πγείαο, γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηνπ 

εζηζκνχ ησλ παηδηψλ θαη ησλ εθήβσλ ζηνπο Ζ/Τ θαη ην δηαδίθηπν θαη ήδε έρεη 
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αληηκεησπίζεη 20 θιηληθά πεξηζηαηηθά. ηειερψλεηαη απφ δηεπηζηεκνληθή νκάδα 

επαγγεικαηηψλ ςπρηθήο πγείαο δηαθνξεηηθψλ εηδηθνηήησλ. εκεηψλεηαη φηη ε έδξα 

ηνπ βξίζθεηαη ζηελ Λάξηζα (Μπισλάο, 2009). 

 

Κχξηνη ζηφρνη ηνπ ηαηξείνπ απνηεινχλ: α) Δμέηαζε φισλ ησλ εθήβσλ 10-18 εηψλ κε 

πξνβιεκαηηθή ρξήζε ησλ ειεθηξνληθψλ ππνινγηζηψλ θαη ηνπ δηαδηθηχνπ, β) ε 

δηάγλσζε ηνπ εζηζκνχ ησλ εθήβσλ ζηνπο Ζ/Τ κε ηελ Κιίκαθα εζηζκνχ ησλ εθήβσλ 

ζηνπο Ζ.Τ (Κ.Δ.ΔΦ.Τ) (ηψκνο θαη ζπλ 2008) θαη ηελ θιίκαθα YDQ (Diagnostic 

Questionnaire for Internet Addiction), ησλ 8 εξσηήζεσλ γηα ηνλ εζηζκφ ζην 

Γηαδίθηπν, βαζηζκέλν ζηα θξηηήξηα ηνπ DSM-IV γηα ην παζνινγηθφ ηπρεξφ παηρλίδη 

ην νπνίν κεηαθξάζηεθε ζηελ Διιεληθή γιψζζα, γ) ε ζεξαπεπηηθή αληηκεηψπηζε ησλ 

δηαγλσζκέλσλ πεξηπηψζεσλ εζηζκνχ ζην δηαδίθηπν (Μπισλάο, 2009). 

 

ην Ηππνθξάηεην Ννζνθνκείν Θεζζαινλίθεο μεθίλεζε ε πξψηε εμεηδηθεπκέλε 

ςπρηαηξηθή κνλάδα γηα ηελ ζεξαπεία ησλ λέσλ ζηνπο Ζ/Τ, ηα ειεθηξνληθά παηρλίδηα 

θαη ην δηαδίθηπν. Σα ζηειέρε ηνπ ηαηξείνπ απνηεινχληαη απφ κηα επηζηεκνληθή νκάδα 

Φπρηθήο Τγείαο. ηφρνο ηεο λέαο απηήο κνλάδαο είλαη ε δηάγλσζε ηνπ εζηζκνχ κε 

εηδηθά θξηηήξηα θαη ε ζεξαπεία ζε πεξηπηψζεηο δηαγλσζκέλσλ πεξηπηψζεσλ. ε πνιχ 

ζνβαξέο πεξηπηψζεηο παξέρεηαη ε δπλαηφηεηα λνζειείαο ζηελ Φπρηαηξηθή Κιηληθή 

Παηδηψλ θαη Δθήβσλ (Μπισλάο, 2009). 

 

Δθηφο Διιάδαο ην λνζνθνκείν ηεο Ρψκεο, Policlinico Gemelli παξέρεη ζεξαπεία γηα 

ηνπο εμαξηεκέλνπο ρξήζηεο ηνπ δηαδηθηχνπ. Απφ έξεπλα πνπ έγηλε ζην λνζνθνκείν 

πξνέθπςε φηη εζηζκφο ζην δηαδίθηπν είλαη έλα λέν θαη ζνβαξφ πξφβιεκα ηεο επνρήο 

θαη ζχκθσλα κε έξεπλεο ππάξρεη πηζαλφηεηα λα εζηζηεί ην 40% ησλ ρξεζηψλ ηνπ 

δηαδηθηχνπ. Σα ζπκπηψκαηα ησλ εζηζκέλσλ πνπ ειέγρνπλ γηα ηελ δηάγλσζε είλαη 

δηαηαξαρέο χπλνπ, απψιεηα ηεο αίζζεζεο ηνπ ρψξνπ θαη ηνπ ρξφλνπ, δπζθνιίεο ζηελ 

επηθνηλσλία κε ην πεξηβάιινλ, άγρνο θαη θαηάζιηςε. Σα άηνκα ειηθίαο απφ 15 σο 40 

εηψλ είλαη πην επηξξεπή ζηελ εμάξηεζε απηή. Ζ ζεξαπεία πνπ πξνηείλεη ην 

λνζνθνκείν πξαγκαηνπνηείηαη ζε δηάθνξα ζηάδηα. Αξρηθά, ν ςπρίαηξνο εμεηάδεη κεηά 

απφ θάπνην δηάζηεκα παξαθνινχζεζεο εάλ ν εζηζκφο ζπλδέεηαη κε κηα άιιε 

ςπρηαηξηθή λφζν πνπ απαηηεί ηε ιήςε θαξκάθσλ. Ζ αληαιιαγή ζπλαηζζεκάησλ 

κεηαμχ ησλ αζζελψλ είλαη πξσηαξρηθήο ζεκαζίαο γηα ηε ζεξαπεία θαζψο ηνχο δίλεη 

ηε δπλαηφηεηα λα κάζνπλ θαη πάιη λα επηθνηλσλνχλ (Μπισλάο, 2009). 
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 3o: ΜΔΘΟΓΟΛΟΓΗΑ 

3.1 Αλαγθαηόηεηα ηεο έξεπλαο 

 

Παξφιν πνπ ηα επξήκαηα ησλ παξαπάλσ εξεπλψλ αλαθέξνληαη απνζπαζκαηηθά ζηηο 

δηαζηάζεηο ηεο ρξήζεηο ηνπ θηλεηνχ Ling (2004; 2000), ειάρηζηεο έξεπλεο ζηνλ 

Διιαδηθφ ρψξν κειεηνχλ ηελ αιιειεπίδξαζε ησλ ελ ιφγσ δηαζηάζεσλ ζηε ζρέζε 

πνπ δηακνξθψλεη ν λένο κε ην θηλεηφ ηνπ (Kalogeraki & Papadaki, 2010) θαη ζηηο 

ζπλήζεηεο πνπ απηφο αλαπηχζζεη. 

 

Γηα ην ιφγν απηφ ε έξεπλα απηή ζεσξείηαη αλαγθαία θαζψο φρη κφλν δηεξεπλά ην 

βαζκφ εμάξηεζεο ησλ θνηηεηψλ ηεο Ννζειεπηηθήο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ 

Πεινπνλλήζνπ απφ ηελ θηλεηή ηειεθσλία θαη ηνπο Ζ/Τ ζε ζρέζε κε ηα πξφηππα θαη 

ηηο ζπκπεξηθνξέο πγείαο ηνπο, πξνζδηνξίδεη ηνλ ρξφλν επηθνηλσλίαο ησλ λέσλ κέζσ 

ηνπ θηλεηνχ ηειεθψλνπ θαη ηνπ βαζκνχ ρξήζεο ηνπ Ζ/Τ θαη ηαπηφρξνλα κειεηά θαη 

ην θαηά πφζν φια απηά ζπκβάιινπλ ζηε ζπκκφξθσζε ησλ θνηηεηψλ κε έλα πγηεηλφ 

ηξφπν δσήο. 

3.2 θνπόο θαη ζηόρνη ηεο έξεπλαο 

Ζ κειέηε απηή έρεη ζθνπφ ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηνπ βαζκνχ εμάξηεζεο ησλ θνηηεηψλ 

ηεο Ννζειεπηηθήο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Πεινπνλλήζνπ απφ ηελ θηλεηή ηειεθσλία θαη 

ηνπο Ζ/Τ ζε ζρέζε κε ηα πξφηππα θαη ηηο ζπκπεξηθνξέο πγείαο ηνπο, ην βαζκφ 

ρξήζεο ηνπ θηλεηνχ ηειεθψλνπ θαη ηνπ Ζ/Τ ζηελ θαζεκεξηλφηεηά ηνπο θαη ηειηθά ε 

κειέηε ηνπ θαηά πφζν απηά ζπκβάιινπλ ζηε ζπκκφξθσζε κε έλαλ πγηεηλφ ηξφπν 

δσήο.  

 

Οη αληηθεηκεληθνί ζηφρνη ηεο έξεπλαο κπνξνχλ λα θαηαγξαθνχλ σο εμήο: 

 Να εμαθξηβσζεί θαη λα πξνζδηνξηζηεί ν βαζκφο εμάξηεζεο ησλ θνηηεηψλ ηεο 

Ννζειεπηηθήο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Πεινπνλλήζνπ απφ ηελ θηλεηή ηειεθσλία θαη 

ηνπο ειεθηξνληθνχο ππνινγηζηέο ζε ζρέζε κε ηα πξφηππα θαη ηηο ζπκπεξηθνξέο 

πγείαο ηνπο, φπσο ην θάπληζκα, ε θαηαλάισζε αιθνφι, νη δηαηξνθηθέο ηνπο 

ζπλήζεηεο, ε θπζηθή δξαζηεξηφηεηα, ε γεληθή πγεία, ην ζηξεο θαη νη δπζθνιίεο 

ζηνλ χπλν. 
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 Να δηεξεπλεζεί θαη λα πξνζδηνξηζηεί ν ρξφλνο πνπ θαηαλαιψλνπλ νη λένη ζηελ 

επηθνηλσλία ηνπο κέζσ ηνπ θηλεηνχ ηειεθψλνπ θαη ηνπ ππνινγηζηή. 

 Να κειεηεζεί θαη λα θαηαγξαθεί ην θαηά πφζν ν βαζκφο εμάξηεζεο ησλ θνηηεηψλ 

ηεο Ννζειεπηηθήο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Πεινπνλλήζνπ απφ ηελ θηλεηή ηειεθσλία 

θαη ηνπο ειεθηξνληθνχο ππνινγηζηέο ζπλεηζθέξνπλ ζηε ζπκκφξθσζε κε έλαλ 

πγηεηλφ ηξφπν δσήο. 

3.3 Δξεπλεηηθά εξσηήκαηα 

Με βάζε ηνπο ζηφρνπο ηεο παξνχζαο κειέηεο πξνθχπηνπλ ηα εξεπλεηηθά εξσηήκαηα, 

ζηα νπνία ε παξνχζα απηή έξεπλα  πξνζπαζεί λα απαληήζεη: 

 

 Πνηεο ζπκπεξηθνξέο πγείαο πηνζεηνχλ νη θνηηεηέο ηεο Ννζειεπηηθήο ηνπ 

Παλεπηζηεκίνπ Πεινπνλλήζνπ (Δξεπλεηηθφ εξψηεκα 1α) θαη πσο ρξεζηκνπνηνχλ 

ηηο ΣΠΔ (Δξεπλεηηθφ εξψηεκα 1β); Τπάξρνπλ δηαθνξέο ζε ζρέζε κε ην θχιν; 

 Πνηνο είλαη ν βαζκφο εμάξηεζεο ησλ θνηηεηψλ απφ ηελ θηλεηή ηειεθσλία 

(Δξεπλεηηθφ εξψηεκα 2α)  θαη πνηνο ν βαζκφο εζηζκνχ ηνπο ζηνπο 

Ζ/Τ(Δξεπλεηηθφ εξψηεκα 2β); Τπάξρνπλ δηαθνξέο ζε ζρέζε κε ην θχιν;  

 Πνηα είλαη ε ζρέζε ηνπ βαζκνχ εμάξηεζεο απφ ην θηλεηφ ηειέθσλν κε ηηο 

ζπκπεξηθνξέο πγείαο πνπ πηνζεηνχλ νη θνηηεηέο; Τπάξρνπλ δηαθνξέο ζε ζρέζε κε 

ην θχιν; (Δξεπλεηηθφ εξψηεκα 3) 

 Πνηα είλαη ε ζρέζε ηνπ εζηζκνχ ζηνπο Ζ/Τ κε ηηο ζπκπεξηθνξέο πγείαο πνπ 

πηνζεηνχλ νη θνηηεηέο; Τπάξρνπλ δηαθνξέο ζε ζρέζε κε ην θχιν; (Δξεπλεηηθφ 

εξψηεκα 4) 

 Πνηα είλαη ε ζρέζε ηνπ βαζκνχ εμάξηεζεο απφ ην θηλεηφ ηειέθσλν κε ην βαζκφ 

εζηζκνχ ζηνπο Ζ/Τ; (Δξεπλεηηθφ εξψηεκα 5) 

3.4 Δίδνο ηεο έξεπλαο – δείγκα ηεο έξεπλαο–εξγαιεία  

Γηα ηε δηεμαγσγή ηεο παξνχζαο κειέηεο δηελεξγήζεθε αξρηθά κηα πεξηεθηηθή 

βηβιηνγξαθηθή αλαδήηεζε ρξεζηκνπνηψληαο ηνπο αθφινπζνπο φξνπο: θηλεηή 

ηειεθσλία, ειεθηξνληθνί ππνινγηζηέο, ζπκπεξηθνξά πγείαο, εμάξηεζε, θνηηεηέο, 

θάπληζκα, θαηαλάισζε αιθνφι, κεζνγεηαθή δηαηξνθή. 

 

Χο ρξνληθφ δηάζηεκα αλαδήηεζεο ζηνηρείσλ γηα ηε κειέηε νξίζζεθε ε πεξίνδνο 

2013-2014 έηζη ψζηε λα εμαζθαιηζηεί ε αληηζηνίρηζε ησλ επξεκάησλ κε ηα ζχγρξνλα 

ζεσξεηηθά θαη εξεπλεηηθά δεδνκέλα ησλ θνηλσληθψλ εμειίμεσλ θαη ηελ ζχγρξνλε 
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βηβιηνγξαθία, αιιά έγηλαλ θαη θάπνηεο παιαηφηεξεο αλαδξνκέο, εμαηηίαο ηεο 

βαξχλνπζαο θαη δηαρξνληθήο αμίαο απνηειεζκάησλ ησλ ζπγθεθξηκέλσλ κειεηψλ. 

Δπηπιένλ ηέζεθε γισζζηθφο πεξηνξηζκφο κε ηελ επηινγή άξζξσλ δεκνζηεπκέλσλ ζηα 

αγγιηθά θαη ζηα ειιεληθά. 

 

ηε ζπλέρεηα πξαγκαηνπνηήζεθε ζπγρξνληθή κειέηε (cross-sectional study)ζηνπο 

θνηηεηέο ηεο Ννζειεπηηθήο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Πεινπνλλήζνπ. ηελ έξεπλα 

ζπκκεηείραλ 240 άηνκα. Σν ρξνληθφ δηάζηεκα ηεο κειέηεο ήηαλ πεξίπνπ 2 κήλεο 

(απφ αξρέο επηεκβξίνπ κέρξη ηέινο Οθησβξίνπ ηνπ 2014).Σν δείγκα επηιέρζεθε κε 

ηε κέζνδν ηνπ δείγκαηνο επθνιίαο, αθνχ φκσο ιήθζεθε ππφςε ε αλαινγία αλδξψλ 

θαη γπλαηθψλ ζην δείγκα λα αληηζηνηρεί ζηελ αλαινγία αλδξψλ θαη γπλαηθψλ ζηνλ 

πιεζπζκφ ησλ θνηηεηψλ Ννζειεπηηθήο. Γηα ηελ εθπφλεζε ηεο κειέηεο 

ρξεζηκνπνηήζεθε απηνζπκπιεξνχκελν εξσηεκαηνιφγην, ην νπνίν ζρεδηάζηεθε κε 

βάζε ηε βηβιηνγξαθία θαη πξνζαξκφζηεθε ζηνπο ζθνπνχο ηεο ζπγθεθξηκέλεο 

κειέηεο. Όζνλ αθνξά ζην πεξηερφκελν ηνπ, απηέο κπνξνχλ λα νκαδνπνηεζνχλ ζηηο 

παξαθάησ θαηεγνξίεο: 

 

Σν πξψην κέξνο αθνξνχζε θιεηζηνχ ηχπνπ εξσηήζεηο πνπ αλαθέξνληαλ ζηα 

δεκνγξαθηθά ζηνηρεία θαη ζε γεληθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ δείγκαηνο φπσο είλαη ην 

θχιν, ε ειηθία, ε νηθνγελεηαθή θαηάζηαζε, ε χπαξμε παηδηψλ, ε απαζρφιεζε, ν 

ηφπνο δηακνλήο, ην ζσκαηηθφ βάξνο θαη χςνο, θαζψο θαη ην έηνο θνίηεζεο. Σν 

δεχηεξν κέξνο θαηέγξαθε ηηο ζπκπεξηθνξέο πγείαο (θάπληζκα, ρξήζε αιθνφι, 

δηαηξνθηθέο ζπλήζεηεο, ζσκαηηθή άζθεζε, γεληθή πγεία, ζηξεο θαη δπζθνιίεο ζηνλ 

χπλν), ελψ ην ηξίην ηελ εμάξηεζε απφ ηηο ΣΠΔ. ην ηέινο ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ, 

ππήξρε κία αλνηθηνχ ηχπνπ εξψηεζε γηα παξάζεζε πξνζσπηθψλ απφςεσλ ζρεηηθά κε 

ηε ρξεζηκφηεηα ησλ απνηειεζκάησλ ηεο έξεπλαο. 

Πην ζπγθεθξηκέλα ρξεζηκνπνηήζεθαλ ηα πην θάησ εξγαιεία: 

α) Δξσηεκαηνιφγην πκπεξηθνξψλ Τγείαο (ICT Use and Health 2006 α) 

Δξσηεκαηνιφγην πκπεξηθνξψλ Τγείαο (ICT Use and Health 2006 questionnaire).  

Απηφ ην εξσηεκαηνιφγην πξνζαξκφζηεθε απφ ην αληίζηνηρν ησλ Thomee et. al 

(2007) θαη δηεξεπλά ηελ πηζαλφηεηα κεηαηξνπήο ηεο αιφγηζηεο ρξήζεο ηεο λέαο 

ηερλνινγίαο ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο θηλεηήο ηειεθσλίαο, ηνπ Ζ/Τ θαη ηνπ 
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Γηαδηθηχνπ ζε παξάγνληα θηλδχλνπ γηα ηελ αλάπηπμε ςπρνινγηθψλ ζπκπησκάησλ 

κεηαμχ ησλ λεαξψλ ρξεζηψλ ηεο. Πεξηιακβάλεη ηηο εξσηήζεηο απφ 14-35 (βι. 

Παξάξηεκα Α). Οη απαληήζεηο ζεκεηψλνληαη ζε κηα θιίκαθα Likert ηηκψλ απφ 1 έσο 

5, πνπ θπκαίλνληαη απφ ην «πνηέ», «κεξηθέο θνξέο ην ρξφλν», «κεξηθέο θνξέο ην 

κήλα», «αξθεηέο θνξέο ηελ εβδνκάδα» έσο «θάζε κέξα». 

β) Δξσηεκαηνιφγην Δμάξηεζεο απφ ηελ Σερλνινγία/Κηλεηφ Σειέθσλν (MPDQ 

2004). 

Πξφθεηηαη γηα έλα εξσηεκαηνιφγην εθηίκεζεο ηνπ βαζκνχ εμάξηεζεο ηνπ αηφκνπ απφ 

ην θηλεηφ ηειέθσλν, πνπ πξνθχπηεη απφ ηηο απαληήζεηο ζε 20 ζηνηρεία απηφ-

αλαθνξάο. Κάζε απάληεζε ζεκεηψλεηαη ζε κηα θιίκαθα Likert (0,1,2,3) θαη ε νπνία 

αζξνίδεη θάζε ζηνηρείν, ψζηε λα παξέρεη έλα ζπλνιηθφ βαζκφ εμάξηεζεο απφ ηελ 

ηερλνινγία πνπ θπκαίλεηαη απφ 0 έσο 60. Τςειέο ηηκέο ζηελ θιίκαθα δείρλνπλ 

πςεινχ βαζκνχ εμάξηεζε ζην θηλεηφ ηειέθσλν (Todaetal. 2006). ην ζπγθεθξηκέλν 

εξσηεκαηνιφγην είρε ηξνπνπνηεζεί κία εξψηεζε θαη ε νπνία αλαθεξφηαλ ζηε ρξήζε 

ηνπ e-mail κέζσ ηνπ θηλεηνχ ηειεθψλνπ γηα ηελ απνζηνιή κελπκάησλ θαη 

αληηθαηαζηήζεθε κε ηε ρξήζε ηνπ sms. 

γ) Κιίκαθα Κ.Δ.ΔΦ.Τ 

Ζ θιίκαθα Κ.Δ.ΔΦ.Τ (Κιίκαθα Δζηζκνχ ησλ Δθήβσλ ζηνπο ειεθηξνληθνχο 

Τπνινγηζηέο) βαζίζηεθε ζηελ θιίκαθα ΗΑΣ (Internet Addiction Test) θαη ηελ 

θιίκαθα CRABI (Computer Related Addictive Behaviour Inventory). Ζ ΗΑΣ είλαη έλα 

απφ ηα ειάρηζηα εξγαιεία πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε ζε έξεπλεο γηα ηνλ εζηζκφ ζην 

δηαδίθηπν κε απνδεθηά φξηα αμηνπηζηίαο, φπσο θαηέδεημε θαη ε ζηάζκηζή ηνπ 

(Widyanto & McMurran, 2004). Ζ θιίκαθα CRABI είρε ζηφρν ηε ζχλζεζε δχν 

θαηλνκέλσλ: ηεο ππεξβνιηθήο ρξήζεο ηνπ δηαδηθηχνπ θαη ηεο ππεξβνιηθήο ρξήζεο 

Ζ/Τ πνπ δελ πξνυπνζέηνπλ ζχλδεζε ζην δηαδίθηπν. Σν CRABI πξνέθπςε απφ ηε 

κεηαηξνπή ησλ εξσηήζεσλ ηνπ IAT έηζη ψζηε λα θαιχπηνπλ ην θαηλφκελν ηνπ 

εζηζκνχ ζηνπο Ζ/Τ θη φρη κφλν ζην δηαδίθηπν. Σν εξγαιείν είλαη ζηαζκηζκέλν ζε 

εθεβηθφ πιεζπζκφ ηεο Ν. Κνξέαο (Yang, 2001). 

Οη εξσηήζεηο ηεο Κ.Δ.ΔΦ.Τ. θαιχπηνπλ ηηο επηδξάζεηο απφ ηε ρξήζε ησλ Ζ/Τ ζηελ 

θαζεκεξηλφηεηα ηνπ εθήβνπ, ηελ θνηλσληθή ηνπ δσή, ηνλ χπλν, ηα ζπλαηζζήκαηα θαη 
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ηελ παξαγσγηθφηεηά ηνπ. Δίλαη ε κνλαδηθή πηζηνπνηεκέλε θιίκαθα κέηξεζεο 

ηερλνινγηθνχ εζηζκνχ ζηελ Διιάδα (ηψκνο θαη ζπλ. 2009). Απνηειείηαη απφ 20 

θιεηζηέο εξσηήζεηο, νη νπνίεο βαζκνινγνχληαη κε ηελ θιίκαθα Likert απφ ην 1 

(θαζφινπ) κέρξη ην 5 (πάληα), νπφηε ιακβάλεη ζπλνιηθή βαζκνινγία απφ ην 20 κέρξη 

ην 100. Όζν ςειφηεξε είλαη ε ζπλνιηθή βαζκνινγία, ηφζν κεγαιχηεξν είλαη ην 

πξφβιεκα απφ ηε ρξήζε ηνπ Ζ/Τ. Ζ ζπλνιηθή βαζκνινγία ζηελ θιίκαθα Κ.Δ.ΔΦ.Τ. 

αθνινπζεί ηελ εμήο θιηκάθσζε: 20-39 ραξαθηεξίδεη εθείλνπο ηνπο ρξήζηεο πνπ 

θάλνπλ ήπηα ρξήζε ηνπ Ζ/Τ, 40-59 ηνπο ρξήζηεο πνπ θάλνπλ κέηξηα ρξήζε Ζ/Τ θαη 

60-100 ηνπο ρξήζηεο πνπ θάλνπλ ππεξβνιηθή ρξήζε Ζ/Τ. Ζ βαζκνιφγεζε ηεο 

θιίκαθαο γίλεηαη ηφζν κε ηελ άζξνηζε ησλ απαληήζεσλ, ψζηε λα ιεθζεί κία 

ζπλνιηθή βαζκνινγία φζν θαη ησλ επηκέξνπο εξσηήζεσλ πνπ αληηζηνηρνχλ ζε 

ηέζζεξηο δηαθξηηνχο παξάγνληεο. Ο πξψηνο παξάγνληαο απνδίδεη ηελ έιιεηςε 

απηνειέγρνπ ζηε ρξήζε Ζ/Τ, ν δεχηεξνο ηελ παξακέιεζε ηεο εξγαζίαο απφ ηνλ 

έθεβν, ν ηξίηνο ηελ επίδξαζε ζηελ θνηλσληθφηεηα, ελψ ηέινο ν ηέηαξηνο ηελ 

ππεξαπαζρφιεζε κε ηνπο Ζ/Τ. 

3.5 Θέκαηα Ζζηθήο θαη δενληνινγίαο 

Πηζαλνί θίλδπλνη γηα ηνπο ζπκκεηέρνληεο δελ ππήξραλ. Καηά ηε δηελέξγεηα ηεο κειέηεο 

ηεξήζεθαλ φινη νη θαλφλεο εζηθήο θαη δενληνινγίαο. Υνξεγήζεθε άδεηα απφ φινπο ηνπο 

θνξείο πνπ ζπκκεηείραλ ζηε κειέηε, νη νπνίνη δελ επηβαξχλζεθαλ νηθνλνκηθά. Ζ 

ζπκκεηνρή ζηε κειέηε ήηαλ εζεινληηθή. Χο εθ ηνχηνπ, ε ζπκπιήξσζε ησλ 

εξσηεκαηνινγίσλ πξαγκαηνπνηήζεθαλ κε έγγξαθε ζπλαίλεζε ζπκκεηνρήο θαη κε βάζε 

ηηο αξρέο ηεο αλσλπκίαο θαη ηεο εκπηζηεπηηθφηεηαο ησλ δεδνκέλσλ, αθνχ πξψηα 

πξαγκαηνπνηήζεθε αλαιπηηθή ελεκέξσζε ησλ αηφκσλ ηνπ δείγκαηνο γηα ηνπο ζηφρνπο 

ηεο κειέηεο. Δπηπιένλ επηζεκάλζεθε ζηνπο εξσηψκελνπο φηη ηα απνηειέζκαηα ηεο 

έξεπλαο δελ ζα είραλ αξλεηηθή επίπησζε ζηηο αθαδεκατθέο ηνπ ζπνπδέο θαη ππήξρε ε 

πξνηξνπή λα είλαη εηιηθξηλείο ψζηε ηα εμαγφκελα ζπκπεξάζκαηα λα βνεζήζνπλ ζηελ 

παξνχζα έξεπλα. ηε ζπλέρεηα πξαγκαηνπνηήζεθε ε ζπκπιήξσζε ησλ ζρεηηθψλ 

εξσηεκαηνινγίσλ.  

 

3.6 ηαηηζηηθή αλάιπζε 

Γηα ηελ αλάιπζε ησλ δεδνκέλσλ ηεο έξεπλαο εθαξκφζηεθαλ κέζνδνη ηεο 

Πεξηγξαθηθήο θαη ηεο Δπαγσγηθήο ηαηηζηηθήο. Δπηπιένλ, γηα ηνλ έιεγρν ηεο 
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εγθπξφηεηαο θαη ηεο αμηνπηζηίαο ησλ ςπρνκεηξηθψλ θιηκάθσλ MPDQ θαη ΚΔΔΦΤ 

εθαξκφζηεθαλ ηερληθέο ηεο Πνιπκεηαβιεηήο ηαηηζηηθήο. Δηδηθφηεξα: 

 

ηελ πεξηγξαθηθή ζηαηηζηηθή, νη ζπλερείο κεηαβιεηέο εθθξάζηεθαλ κε ηoλ 

αξηζκεηηθφ κέζν φξν (M), ηελ ηππηθή απφθιηζε (SD) θαη ηα 95% Γηαζηήκαηα 

Δκπηζηνζχλεο (95%CI). Οη δηρνηνκηθέο θαη θαηεγνξηθέο κεηαβιεηέο εθθξάζηεθαλ κε 

ζπρλφηεηεο (απφιπηεο θαη ζρεηηθέο).  

 

ηελ επαγσγηθή ζηαηηζηηθή, ε ζπλάθεηα αλάκεζα ζε δηρνηνκηθέο θαη θαηεγνξηθέο 

κεηαβιεηέο ειέγρζεθε κέζσ ηνπ ζηαηηζηηθνχ ειέγρνπ ρ
2
 (chi-square test). Γηα ηελ 

εθηίκεζε ηεο ζπζρέηηζεο κεηαμχ ζπλερψλ κεηαβιεηψλ ρξεζηκνπνηήζεθε ν 

ζπληειεζηήο ζπζρέηηζεο ηνπ Pearson. Όινη νη έιεγρνη ππνζέζεσλ εθαξκφζηεθαλ γηα 

επίπεδν ζηαηηζηηθήο ζεκαληηθφηεηαο α=0,05.Γηα ηνλ έιεγρν ηεο ζρέζεο κεηαμχ 

ζπλερψλ θαη θαηεγνξηθψλ κεηαβιεηψλ ρξεζηκνπνηήζεθε ε παξακεηξηθή δνθηκαζία t-

test γηα αλεμάξηεηα δείγκαηα (independent samples t-test) ή, ελαιιαθηηθά, ε κε 

παξακεηξηθή δνθηκαζία Mann-Whitney U Test, ζηηο πεξηπηψζεηο πνπ δελ πιεξνχληαλ 

νη πξνυπνζέζεηο εθαξκνγήο ηεο παξακεηξηθήο δηαδηθαζίαο. 

 

Γηα ηα εξσηεκαηνιφγηα (θιίκαθεο) MPDQ θαη ΚΔΔΦΤ ππνινγίζηεθε ε ζπλνιηθή 

βαζκνινγία ησλ ζπκκεηερφλησλ, σο ην άζξνηζκα ησλ απαληήζεψλ ηνπο ζηηο 

επηκέξνπο εξσηήζεηο. Ζ νκαδνπνίεζε ησλ ηηκψλ ζε δηαζηήκαηα έγηλε ζχκθσλα κε ηηο 

νδεγίεο ησλ θαηαζθεπαζηψλ ησλ ζπγθεθξηκέλσλ θιηκάθσλ. Ο ππνινγηζκφο ηεο 

ζπλνιηθήο βαζκνινγίαο έγηλε αθνχ πξνεγήζεθε αλάιπζε ηεο αμηνπηζηίαο εζσηεξηθήο 

ζπλέπεηαο (internal consistency) θαη έιεγρνο ηεο δνκηθήο εγθπξφηεηαο (construct  

validity) ηεο θάζε θιίκαθαο γηα ηα δεδνκέλα ηεο έξεπλαο. Ζ εμέηαζε ηεο δνµηθήο 

εγθπξφηεηαο έγηλε κε εθαξκνγή ηεο Γηεξεπλεηηθήο Παξαγνληηθήο Αλάιπζεο (EFA- 

Exploratory Factor Analysis). Ζ EFA εθαξκφζηεθε µε ηε κέζνδν ηεο αλάιπζεο ζε 

θχξηεο ζπληζηψζεο (principal component analysis) θαη αθνινχζεζε πεξηζηξνθή ησλ 

αμφλσλ, ηφζν νξζνγψληα (varimax) φζν θαη πιάγηα (oblique), γηα ηελ εχξεζε ηεο 

θαηαιιειφηεξεο ιχζεο. Δπηπιένλ, ππνινγίζηεθαλ ην θξηηήξην Kaiser-Meyer-Olkin 

(KMO) γηα ηνλ έιεγρν ηεο επάξθεηαο-θαηαιιειφηεηαο ηνπ δείγκαηνο θαη ν έιεγρνο 

ζθαηξηθφηεηαο ηνπ Bartlett (Bartlett‟s test of sphericity) γηα ηνλ έιεγρν ηεο 

αλεμαξηεζίαο κεηαμχ ησλ κεηαβιεηψλ. Ο πξνζδηνξηζκφο ηνπ αξηζκνχ ησλ 

ζεκαληηθψλ παξαγφλησλ βαζίζηεθε ζην θξηηήξην ηεο ηδηνηηκήο, ζχκθσλα κε ην νπνίν 
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επηιέγνληαη νη παξάγνληεο κε ηδηνηηκή κεγαιχηεξε ηεο κνλάδαο. πκπιεξσκαηηθά 

εμεηάζηεθε ην γξάθεκα Scree-plot. ηε ζπλέρεηα, γηα θάζε παξάγνληα 

ππνινγίζηεθαλ νη ηηκέο ηνπ δείθηε αμηνπηζηίαο εζσηεξηθήο ζπλνρήο α ηνπ Cronbach. 

Σηκέο ηνπ δείθηε κεγαιχηεξεο ηνπ 0,7 ζεσξήζεθαλ ηθαλνπνηεηηθέο.  

 

Όιεο νη αλαιχζεηο πξαγκαηνπνηήζεθαλ κε ην ζηαηηζηηθφ παθέην IBM Statistics SPSS 

21.0.  

ΚΔΦΑΛΑΗΟ 4o: ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ  

4.1 Γεκνγξαθηθά ζηνηρεία 

ηελ έξεπλα ζπκκεηείραλ 240 θνηηεηέο/-ηξηεο Ννζειεπηηθήο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ 

Πεινπνλλήζνπ, 73 άληξεο (30,4%) θαη 167 γπλαίθεο (69,6%),κε κέζε ειηθία ηα 21,5 

έηε. Οη 95 (39,6%) απφ απηνχο βξίζθνληαλ ζην 4
ν
 εμάκελν ζπνπδψλ, νη 87 (36,3%) 

ζην 5
ν
 εμάκελν θαη νη 58 (24,2%) ζην 6

ν
 εμάκελν ζπνπδψλ. ε φ,ηη αθνξά ηελ 

νηθνγελεηαθή ηνπο θαηάζηαζε, ην 88,3% ήηαλ άγακνη θαη θαλείο απφ ηνπο 

ζπκκεηέρνληεο δελ είρε παηδηά. Σν 57,9% (139) ησλ θνηηεηψλ δήισζαλ φηη 

εξγάδνληαη παξάιιεια κε ηηο ζπνπδέο ηνπο, ελψ ην 42,1% αλέθεξαλ φηη είλαη 

απνθιεηζηηθά θνηηεηέο. Ζ κεγάιε πιεηνλφηεηα ησλ ζπκκεηερφλησλ (81,1%) 

αλέθεξαλ φηη θαηνηθνχλ ζε θνηηεηηθφ ζπίηη, είηε κφλνη είηε κε ζπγθάηνηθν. ηνλ 

Πίλαθα 1 παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ηα παξαπάλσ δεκνγξαθηθά ζηνηρεία ησλ 

θνηηεηψλ. 

 

ε φ,ηη αθνξά πην γεληθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ θνηηεηψλ πνπ είλαη ζρεηηθά κε ηελ 

έξεπλα, ην 39,2% (94) ησλ ζπκκεηερφλησλ δήισζαλ φηη δπγίδνπλ κέρξη 60 θηιά, ην 

45,8% (110) απφ 61 σο 70 θηιά, ελψ πάλσ απφ 71 θηιά δήισζαλ φηη δπγίδνπλ ζε 

πνζνζηφ 15% (36). Σν 25% (60) ησλ ζπκκεηερφλησλ αλέθεξαλ φηη έρνπλ χςνο κέρξη 

1,60κ, ην 56,7% (136) κεηαμχ 1,61 θαη 1,70κ θαη ην 18,3% (44) κεηαμχ 1,71 θαη 

1,90κ. 

 
Πίλαθαο 1. Γεκνγξαθηθά θαη γεληθά ζηνηρεία ησλ ζπκκεηερφλησλ 

 n % 

Φύιν   

   Άλδξεο 73 30,4 

   Γπλαίθεο 167 69,6 

Ζιηθία   
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   19 9 3,8 

   21 42 17,5 

   22 93 38,8 

   23 67 27,9 

   24 29 12,1 

Έηνο ζπνπδώλ   

   4 95 39,6 

   5 87 36,3 

   6 58 24,2 

Οηθνγελεηαθή θαηάζηαζε   

   Άγακνο/ε 212 88,3 

   Έγγακνο/ε 28 11,7 

Σέθλα   

   Όρη 240 100,0 

Απαζρόιεζε   

   Απνθιεηζηηθά θνηηεηήο 101 42,1 

   Φνηηεηήο θαη εξγαδόκελνο 139 57,9 

Με πνηνπο κέλεηο ζην ζπίηη   

   Γνλείο 38 15,8 

   πγθάηνηθν 104 43,3 

   Μόλνο 91 37,9 

   ύδπγν 7 2,9 

σκαηηθό βάξνο   

   Έσο 60 94 39,2 

   61 – 70  110 45,8 

   71+ 36 15,0 

Ύςνο   

   Έσο 1,60 60 25,0 

   1,61 – 1,70 136 56,7 

   1,71 – 1,90 44 18,3 

 

4.2 πκπεξηθνξέο πγείαο θαη ρξήζε ησλ ΣΠΔ 

ηελ ελφηεηα απηή, παξνπζηάδνληαη ηα απνηειέζκαηα ζρεηηθά κε ηηο ζπκπεξηθνξέο 

πγείαο ηνπ δείγκαηνο (Δξεπλεηηθφ εξψηεκα 1β) θαη ηνλ ηξφπν ρξήζεο ηνπ θηλεηνχ 

ηειεθψλνπ θαη ηνπ Ζ/Τ (Δξεπλεηηθφ εξψηεκα 1β).  Οη απαληήζεηο ησλ 

ζπκκεηερφλησλ ζηηο βαζηθέο εξσηήζεηο ζρεηηθά κε ηηο ζπκπεξηθνξέο πγείαο πνπ 

πηνζεηνχλ παξνπζηάδνληαη ζηνλ Πίλαθα 2,ηφζν ζην ζχλνιν φζν θαη ζε ζρέζε κε ην 

θχιν θνηηεηή. 

 

Κάπνιζμα και αλκοόλ. Απφ ηε κειέηε ηνπ πίλαθα 2 δηαπηζηψλνπκε φηη ην 22,9% ησλ 

ζπκκεηερφλησλ (55 άηνκα) αλέθεξαλ φηη θαπλίδνπλ, θαηά κέζν φξν 15 ηζηγάξα ηελ 

εκέξα. ε ζρέζε κε ην θχιν, θαπληζηέο ήηαλ ην 41,1% ησλ αληξψλ (30 άλδξεο), κε 

κέζν φξν 16 ηζηγάξα ηελ εκέξα, θαη κφιηο ην 14,9% ησλ γπλαηθψλ (25 γπλαίθεο), κε 

κέζν φξν 14 ηζηγάξα ηελ εκέξα. Ζ δηαθνξά κεηαμχ θαπληζηψλ θαη κε θαπληζηψλ ζηα 
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δχν θχια δε βξέζεθε ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή (p> 0,05). Σν 63,3% ησλ θνηηεηψλ 

(151άηνκα) αλέθεξαλ φηη θαηαλαιψλνπλ αιθνφι, πνζνζηφ πνπ αληηζηνηρεί ζην 

69,9% ησλ αληξψλ (51 άλδξεο) θαη ζην 59,9% ησλ γπλαηθψλ (100 γπλαίθεο).Απφ 

απηνχο πνπ θαηαλαιψλνπλ αιθνφι, ην 17,8% (26) αλέθεξαλ φηη πίλνπλ ιηγφηεξν απφ 

κία κνλάδα αιθνφι ηελ εβδνκάδα θαηά κέζν φξν, ην 45,4% (69) πίλνπλ1-3 κνλάδεο 

ηελ εβδνκάδα, ην 32,9% (50) 4-6 κνλάδεο, ελψ 7-9 κνλάδεο ηελ εβδνκάδα 

θαηαλαιψλνπλ ζε πνζνζηφ 3,9% (6). ε ζρέζε κε ην θχιν, παξαηεξήζεθαλ 

ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο δηαθνξέο ζηελ θαηαλάισζε αιθνφι (ρ
2
(3) = 17,65, p< 0,05). 

Δηδηθφηεξα, ην 50,5% ησλ γπλαηθψλ (51) αλέθεξαλ φηη θαηαλαιψλνπλ 1-3 κνλάδεο 

ηελ εβδνκάδα, ελψ νη πεξηζζφηεξνη άληξεο (54,9%, 28) αλέθεξαλ φηη 

θαηαλαιψλνπλ4-6 κνλάδεο αιθνφι ηελ εβδνκάδα. 

 

Διαηποθικέρ ζςνήθειερ. Οη θνηηεηέο ηνπ δείγκαηνο αλέθεξαλ φηη ηξψλε πξσηλφ γεχκα 

ηέζζεξηο θνξέο ηελ εβδνκάδα, θαηά κέζν φξν, ελψ δελ παξαηεξήζεθε ζεκαληηθή 

δηαθνξά αλάκεζα ζηνπο άληξεο θαη ηηο γπλαίθεο (p> 0,05).To 23,7% (57) ηνπ 

ζπλφινπ ησλ θνηηεηψλ ηξψλε πξσηλφ 1 σο 3 θνξέο ηελ εβδνκάδα, ελψ ην ππφινηπν 

76,3% (183) 4 σο 6 θνξέο ηελ εβδνκάδα. Αμίδεη λα ζεκεησζεί φηη θαλείο απφ ηνπο 

ζπκκεηέρνληεο δελ αλέθεξε φηη ηξψεη πξσηλφ γεχκα θαζεκεξηλά. Σν κεζεκέξη, ην 

26,3% (63)αλέθεξαλ φηη ζηηίδνληαη απνθιεηζηηθά κε πξφρεηξν θαγεηφ, ελψ κφιηο ην 

7,5% (18) αλέθεξαλ φηη ζηηίδνληαη απνθιεηζηηθά κε ζπηηηθφ θαγεηφ. Σν πνζνζηφ ησλ 

γπλαηθψλ πνπ ζηηίδνληαη κε πξφρεηξν θαγεηφ (34,7%) βξέζεθε ζεκαληηθά πςειφηεξν 

απφ ην αληίζηνηρν πνζνζηφ ησλ αλδξψλ (6,8%) (ρ
2
(3) = 32,25, p< 0,001). 

 

Σωμαηική δπαζηηπιόηηηα και γενική ςγεία. Σν 36,2% ησλ εξσηεζέλησλ (87) 

απάληεζαλ φηη ε δσή ηνπο θαηά ηνλ ηειεπηαίν κήλα ήηαλ θπξίσο θαζηζηηθή, κε 

θάπνηνπο ραιαξνχο πεξηπάηνπο, ην 48,3% (116) φηη αζρνιήζεθαλ κε ειαθξά 

ζσκαηηθή άζθεζε ηνπιάρηζηνλ κηα-δπν ψξεο ηελ εβδνκάδα θαη ην 15,5% (37) φηη 

έθαλαλ έληνλε άζθεζε ή ζθιεξή άζθεζε, ηαθηηθά θαη αξθεηέο θνξέο ηελ εβδνκάδα. 

Σα πνζνζηά απηά ηεο θπζηθήο δξαζηεξηφηεηαο δε δηαθέξνπλ ζε ζρέζε κε ην θχιν 

(p> 0,05). Έλα ζεκαληηθφ κέξνο ησλ ζπκκεηερφλησλ (47,1%, 113) δήισζαλ φηη 

θάλνπλ θάπνηνπ είδνπο άζθεζε 11 – 15 ψξεο ηελ εβδνκάδα, πνπ αληηζηνηρεί ζην 

69,9% ησλ αλδξψλ (51) θαη ζην 37,1% ησλ γπλαηθψλ. Χζηφζν, ε δηαθνξά απηή δε 

βξέζεθε ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή (p> 0,05). 
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 Οη ζπκκεηέρνληεο ραξαθηεξίδνπλ ηε γεληθή θαηάζηαζε ηεο πγείαο ηνπο απφ θαιή σο 

άξηζηε ζε πνζνζηφ 66,7% (160), ελψ ην 33,3% (80) ηε ραξαθηεξίδνπλ απφ θαθή σο 

κέηξηα. ηελ εξψηεζε ζρεηηθά κε ην πφζν αγρσκέλνη ληψζνπλ απηή ηε ζηηγκή, ην 

54,6% (131) απάληεζαλ απφ αξθεηά σο πάξα πνιχ θαη ην 45,4% (109) απφ θαζφινπ 

σο κέηξηα. Σα πνζνζηά απηά δηαθνξνπνηνχληαη ζεκαληηθά ζε ζρέζε κε ην θχιν 

(ρ
2
(2) = 15,24, p< 0,05), κε ην 61,7% (103) ησλ γπλαηθψλ λα παξνπζηάδνπλ ζηηγκηαίν 

ζηξεο, ζε ζρέζε κε ην 38,3% (28) ησλ αλδξψλ. Σν 45,4% (109) ησλ ζπκκεηερφλησλ 

απάληεζαλ φηη έρνπλ ληψζεη ζηξεο γηα πεξηζζφηεξν απφ κηα εβδνκάδα θαηά ηνλ 

ηειεπηαίν ρξφλν. εκαληηθή δηαθνξά ζηελ εξψηεζε απηή εληνπίδεηαη αλάκεζα ζηνπο 

άλδξεο θαη ηηο γπλαίθεο, θαζψο ην παξαπάλσ πνζνζηφ αληηζηνηρεί ζην 32,9% (24) 

ησλ αλδξψλ θαη ζην 67,1% (85) ησλ γπλαηθψλ (ρ
2
(2) = 19,65, p< 0,01). 

 

Δςζκολίερ ζηον ύπνο. Σν 27,1% (65)ησλ ζπκκεηερφλησλ αλέθεξαλ φηη 

αληηκεησπίδνπλ δπζθνιίεο λα απνθνηκεζνχλ απφ αξθεηέο θνξέο ηελ εβδνκάδα κέρξη 

θάζε εκέξα. Γελ παξαηεξήζεθαλ ζεκαληηθέο δηαθνξέο κεηαμχ αλδξψλ θαη γπλαηθψλ 

(p> 0,05). Σν 26,3% (63) αλέθεξαλ φηη ηνπο ζπκβαίλεη ζπρλά λα μππλνχλ ζηνλ χπλν 

ηνπο θαη κεηά λα κελ κπνξνχλ λα θνηκεζνχλ, απφ αξθεηέο θνξέο ηελ εβδνκάδα κέρξη 

θαη θάζε εκέξα. ηελ ηειεπηαία θαηεγνξία αλήθεη ην 33,6% (56) ησλ γπλαηθψλ, 

έλαληη κφιηο 9,6% (7) ησλ αλδξψλ, δηαθνξά πνπ βξέζεθε ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή 

(ρ
2
(2) = 32,7, p< 0,001). ην 23% (55) ησλ ζπκκεηερφλησλ ζπκβαίλεη λα κε ληψζνπλ 

μεθνχξαζηνη φηαλ μππλνχλ απφ αξθεηέο θνξέο ην κήλα κέρξη θάζε εκέξα, πνζνζηφ 

πνπ δε δηαθέξεη αλάκεζα ζηνπο άλδξεο θαη ηηο γπλαίθεο (p> 0,05).  

 

ην 80% (192) ησλ θνηηεηψλ/-ηξηψλ ηνπ δείγκαηνο έρεη ζπκβεί λα θνηκεζνχλ ιίγν 

επεηδή έρνπλ κείλεη κέρξη αξγά ζηνλ Ζ/Τ, ηνπιάρηζηνλ κεξηθέο θνξέο ην ρξφλν, ελψ 

ζε πνζνζηφ 5% (12) απηφ ζπκβαίλεη θάζε βξάδπ. ην 80% (192) ησλ ζπκκεηερφλησλ 

έρεη ζπκβεί, ηνπιάρηζηνλ κεξηθέο θνξέο ην ρξφλν, λα μππλήζνπλ κέζα ζηε λχρηα απφ 

ηνλ ήρν ηνπ θηλεηνχ ηνπο ηειεθψλνπ. Σν 42,1% (101) απαληνχλ ζην θηλεηφ ηνπο 

ηειέθσλν αλ ρηππήζεη ηε λχρηα, ελψ ην 30,8% (74) ην θάλνπλ αθνχ ειέγμνπλ πξψηα, 

ην 17,9% (43) δελ απαληνχλ θαη ην 9,2% (22) ην έρνπλ απελεξγνπνηεκέλν.  

 

Επγαζία-ζποςδέρ. Οη πεξηζζφηεξνη θνηηεηέο/-ηξηεο ηνπ δείγκαηνο (77%, 185) 

αλέθεξαλ φηη αθηεξψλνπλ 16-20 ψξεο ηελ εβδνκάδα γηα παξαθνινχζεζε καζεκάησλ, 

ελψ ην 52,1% (125) αλέθεξαλ φηη αθηεξψλνπλ 6-10 ψξεο απφ ηνλ πξνζσπηθφ ηνπο 



 
50 

ρξφλν γηα κειέηε. Οη ζπκκεηέρνληεο αμηνιφγεζαλ ηελ απφδνζε ζηηο ζπνπδέο ηνπο 

κέρξη ηε ζηηγκή ηεο έξεπλαο κε 8,5, θαηά κέζν φξν, ζε κηα θιίκαθα απφ 1 σο 10. 

 

Σν 70% (168)ησλ ζπκκεηερφλησλ αλέθεξαλ φηη εξγάδνληαη εζεινληηθά ή 

ζπκκεηέρνπλ ζε νκάδεο. Σν 32,7% (55)απηψλ κέρξη 5 ψξεο ηελ εβδνκάδα, ην 33,9% 

(57) απφ 6 σο 10 ψξεο, ην 22,6% (38) απφ 11 έσο 15 ψξεο θαη ην 10,8% (18) απφ 16 

κέρξη 20 ψξεο ηελ εβδνκάδα. 

 

Πίλαθαο 2. πκπεξηθνξέο Τγείαο ζε ζρέζε κε ην θχιν 

 Άλδξεο 

(n = 73) 

Γπλαίθεο 

(n = 167) 

ύλνιν 

(n = 240) 

 n % n % n % 

Κάπληζκα       

   Ναη 30 41,1 25 14,9 55 22,9 

   Όρη 43 58,9 142 85,1 185 73,1 

Σζηγάξα       

   10 7 23,3 11 44,0 18 32,7 

   15 11 36,7 8 32,0 19 34,6 

   20 12 40,0 6 24,0 18 32,7 

Αιθνόι       

   Ναη 51 69,9 100 59,9 151 63,3 

   Όρη 22 30,1 67 40,1 89 36,7 

Ληγόηεξν από κία κνλάδα αιθνόι 5 9,8 21 21,8 26 17,8 

1-3 κνλάδεο 18 35,3 51 50,5 69 45,4 

4-6 κνλάδεο 28 54,9 22 21,8 50 32,9 

7-9 κνλάδεο 0 0,0 6 5,9 6 3,9 

Πξσηλό γεύκα       

   1-3 θνξέο 17 23,3 40 23,9 57 23,7 

   4-6 θνξέο 56 76,7 127 76,0 183 76,3 

Μεζεκεξηαλό γεύκα       

   πηηηθό θαγεηό 0 0,0 18 10,8 18 7,5 

   Δζηηαηόξην παλεπηζηεκίνπ 10 13,7 24 14,4 34 14,2 

   Πξόρεηξν θαγεηό 5 6,8 58 34,7 63 26,3 

   Όια ηα παξαπάλσ 58 79,5 67 40,1 125 52,1 

σκαηηθή δξαζηεξηόηεηα       

   Καζηζηηθή δσή 23 31,5 24 14,4 87 36,2 

   Διαθξά ζσκαηηθή άζθεζε 29 39,7 87 52,0 116 48,3 

   Έληνλε άζθεζε ή ζθιεξή άζθεζε 21 28,8 16 9,6 37 15,5 

Ώξεο γπκλαζηηθήο, άζθεζεο ηελ εβδ.       

   Έσο 5 6 8,2 12 7,2 18 7,5 

   6 – 10  9 12,3 21 12,6 30 12,5 

   11 – 15 51 69,8 62 37,1 113 47,1 

   16 – 20  7 9,7 72 43,1 79 32,9 

Γεληθή Τγεία       

   Καθή ή Μέηξηα 25 34,2 55 33,0 80 33,3 

   Καιή ή Άξηζηε 48 65,8 112 67,0 160 66,7 

ηηγκηαίν ηξεο       

   Πνιύ (Αξθεηά σο Πάξα πνιύ) 28 38,3 103 61,7 131 54,6 

Λίγν (Καζόινπ σο Μέηξηα) 45 61,7 64 38,3 109 45,4 
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ηξεο γηα πεξηζζόηεξν από 1 εβδ.       

   Ναη 24 32,9 85 50,9 109 45,4 

Όρη 49 67,1 82 49,1 131 54,6 

Γπζθνιία λα απνθνηκεζείο       

   Πνηέ – Μεξηθέο θνξέο ην κήλα 51 69,9 124 74,2 175 72,9 

   Αξθεηέο θνξέο ηελ εβδ. - Κάζε κέξα 22 30,1 43 25,7 65 27,1 

Ξππλάο ζπρλά θαη δελ κπνξείο λα θνηκ.       

   Πνηέ – Μεξηθέο θνξέο ην κήλα 66 90,4 111 66,4 177 73,7 

   Αξθεηέο θνξέο ηελ εβδ. - Κάζε κέξα 7 9,6 56 33,6 63 26,3 

Γελ λνηώζεηο μεθνύξαζηνο όηαλ μππλάο       

   Πνηέ – Μεξηθέο θνξέο ην κήλα 55 75,3 130 77,8 185 77,0 

   Αξθεηέο θνξέο ηελ εβδ. - Κάζε κέξα 18 24,7 37 22,2 55 23,0 

 

 

Φπήζη ηων ΤΠΕ. Οη ζπρλφηεηεο ρξήζεο ησλ ΣΠΔ πνπ αλαθέξζεθαλ απφ ηνπο 

ζπκκεηέρνληεο ζηελ έξεπλα, ζπλνιηθά θαη ζε ζρέζε κε ην θχιν, παξνπζηάδνληαη 

ζηνλ Πίλαθα 3. Σν 89,2% (214) ησλ ζπκκεηερφλησλ δηαζέηνπλ πξνζσπηθφ Ζ/Τ θαη 

ην 74,2% (178)δηεχζπλζε ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ. Σν 59% (142) ησλ 

εξσηεζέλησλ αλέθεξαλ φηη γλψξηζαλ άηνκα απφ ην θηιηθφ ηνπο πεξηβάιινλ 

απνθιεηζηηθά κέζσ ηνπ Γηαδηθηχνπ. Σν 41% (98) ησλ θνηηεηψλ δελ δηαηήξεζαλ 

πξνζσπηθέο επαθέο πνπ έθαλαλ κέζσ ηνπ Γηαδηθηχνπ θαη ην 36% (86) δηαηήξεζαλ 

απφ κία έσο ηέζζεξηο επαθέο. Γελ παξαηεξήζεθαλ ζεκαληηθέο δηαθνξέο ζηηο 

εξσηήζεηο απηέο ζε ζρέζε κε ην θχιν (p> 0,05).  

 

Δπηπιένλ, ζρεδφλ φινη νη θνηηεηέο δηαζέηνπλ θηλεηφ ηειέθσλν (97%, 233), ην 55% 

(128) κε ζχλδεζε ζπκβνιαίνπ θαη ην 45% (105)θαξηνθηλεηφ. Σν 55% 

(128)πιεξψλνπλ γηα θηλεηή ηειεθσλία κέρξη 20 επξψ ην κήλα, θαηά κέζν φξν, ην 

30% (70) απφ 21 κέρξη 40 επξψ, ην 11% (26) απφ 41 κέρξη 60 επξψ θαη ην 4% (9) 

πάλσ απφ 61 επξψ ην κήλα. Σέινο, ην 55,8% (130) ησλ θαηφρσλ θηλεηνχ ηειεθψλνπ 

δήισζαλ φηη πεξηκέλνπλ απφ ηνπο νηθείνπο ηνπο λα ηνπο βξίζθνπλ θαζεκεξηλά, αιιά 

φρη φιε ηελ εκέξα, ζην θηλεηφ ηνπο ηειέθσλν. Γελ παξαηεξήζεθαλ ζηαηηζηηθά 

ζεκαληηθέο δηαθνξέο ζηηο εξσηήζεηο απηέο ζε ζρέζε κε ην θχιν. 

 

Σν 53,3% (128) ησλ εξσηεζέλησλ αλέθεξαλ φηη δελ ηνπο απαζρνιεί ηδηαίηεξα ην αλ ε 

ρξήζε ηνπ Ζ/Τ ή ε ειεθηξνκαγλεηηθή αθηηλνβνιία ηνπ θηλεηνχ ηειεθψλνπ κπνξνχλ 

λα επεξεάζνπλ ηελ πγεία ηνπο, ελψ ηα δεηήκαηα απηά απαζρνινχλ ζε ζεκαληηθφ 

βαζκφ ην ππφινηπν 47,7% (112) ησλ θνηηεηψλ. Γελ παξαηεξήζεθαλ ζεκαληηθέο 

δηαθνξέο ζηηο απαληήζεηο ησλ θνηηεηψλ ζε ζρέζε κε ην θχιν (p> 0,05). Γεληθά, 

ην80% (192)ησλ εξσηεζέλησλ ζπκθσλνχλ, θαηά κέζν φξν, φηη ε ρξήζε ησλ ΣΠΔ 



 
52 

είλαη επράξηζηε, πνζνζηφ πνπ αληηζηνηρεί ζην 79,4% (58) ησλ αλδξψλ θαη ζην 80,2% 

(134) ησλ γπλαηθψλ (p> 0,05). 

 

Πίλαθαο 3. Υξήζε ησλ ΣΠΔ ζε ζρέζε κε ην θχιν 

 Άλδξεο 

(n = 73) 

Γπλαίθεο 

(n = 167) 

ύλνιν 

(n = 240) 

 n % n % n % 

Καηνρή Ζ/Τ       

   Ναη 64 87,7 150 89,8 214 89,2 

   Όρη 9 12,3 17 10,2 26 10,8 

Καηνρή email       

Ναη 54 74,0 124 74,25 178 74,2 

Όρη 19 26,0 43 25,75 62 25,8 

Καηνρή θηλεηνύ ηειεθώλνπ       

   Ναη 71 97,3 162 97,1 233 97,0 

   Όρη 2 2,7 5 2,9 7 3,0 

Δίδνο ζύλδεζε θηλεηήο ηειεθσλίαο       

πκβόιαην 40 60,6 88 52,7 128 55,0 

Καξηνθηλεηό 26 39,4 79 32,9 105 45,0 

Λνγαξηαζκόο θηλεηνύ ζε €       

< 20 37 56,0 91 54,5 128 55,0 

   21 – 40  20 30,3 50 29,9 70 30,0 

   41 – 60  6 9,0 20 11,9 26 11,0 

> 61 3 4,5 6 3,7 9 4,0 

Δπίδξαζε ηνπ Ζ/Τ ζηελ πγεία       

   Καζόινπ – Λίγν 43 58,9 85 50,9 128 53,3 

   Αξθεηά – Πάξα πνιύ 30 41,1 82 49,1 112 47,7 

Δπίδξαζε ηνπ θηλεηνύ ζηελ πγεία       

   Καζόινπ – Λίγν  40 54,8 88 52,7 128 53,3 

   Αξθεηά – Πάξα πνιύ 33 45,2 79 47,3 112 47,7 

Υξήζε ΣΠΔ επράξηζηε       

   Γηαθσλώ (ιίγν ή απόιπηα) 58 79,4 134 80,2 192 80,0 

   πκθσλώ (ιίγν ή απόιπηα) 15 20,6 33 19,8 48 20,0 

 

4.3  Δμάξηεζε από ην Κηλεηό Σειέθσλν 

 

Ο βαζκφο εμάξηεζεο ησλ ζπκκεηερφλησλ απφ ην θηλεηφ ηειέθσλν (Δξεπλεηηθφ 

εξψηεκα 2α)αμηνινγήζεθε κε ηελ ειιεληθή εθδνρή ηεο θιίκαθαο MPDQ. Γηα ηε 

δηεξεχλεζε ηεο δνκηθήο εγθπξφηεηαο ηεο θιίκαθαο εθαξκφζηεθε ε Γηεξεπλεηηθή 

Αλάιπζε Παξαγφλησλ. Ο δείθηεο Kaiser-Meyer-Olkin, πνπ κεηξά ηελ επάξθεηα ηνπ 

επηιεγφκελνπ δείγκαηνο, είλαη ηθαλνπνηεηηθφο κε ηηκή 0,95. Ζ ηηκή ηνπ ειέγρνπ 

Bartlett, πνπ αμηνινγεί ηε ζθαηξηθφηεηα ηνπ ρξεζηκνπνηνχκελνπ εξγαιείνπ, βξέζεθε 

επίζεο ηθαλνπνηεηηθή κε ηηκή ρ
2
(230)=4924,22, p<0,001.Χο κέζνδνο εμαγσγήο ησλ 

παξαγφλησλ εθαξκφζηεθε ε αλάιπζε ζε θχξηεο ζπληζηψζεο. Απφ ηελ αλάιπζε 

πξνέθπςε έλαο κφλν παξάγνληαο (20 εξσηήζεηο) πνπ εμεγεί ην 66,7% ηεο ζπλνιηθήο 
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δηαθχκαλζεο. Ζ αμηνπηζηία ηεο θιίκαθαο, κε ηελ έλλνηα ηεο εζσηεξηθήο ζπλέπεηαο, 

βξέζεθε πνιχ πςειή (Cronbach‟sα = 0,89). ηε ζπλέρεηα, γηα θάζε θνηηεηή 

ππνινγίζηεθε ε ζπλνιηθή βαζκνινγία ηεο εμάξηεζεο απφ ην θηλεηφ ηειέθσλν, σο ην 

άζξνηζκα ησλ 20 επηκέξνπο εξσηήζεσλ ηεο θιίκαθαο. Ζ ηηκή ηεο ζπλνιηθήο 

βαζκνινγίαο θπκαίλεηαη απφ 0 έσο 60. Σα απνηειέζκαηα ηεο αλάιπζεο αμηνπηζηίαο 

θαη εγθπξφηεηαο ηεο θιίκαθαο MPDQ ζπλνςίδνληαη ζηνλ Πίλαθα 4. 

 
Πίλαθαο 4. Παξαγνληηθά θνξηία γηα ηνλ έλα παξάγνληα ηεο θιίκαθαο εμάξηεζεο απφ ην θηλεηφ 

ηειέθσλν φπσο πξνέθπςε απφ ηελ αλάιπζε παξαγφλησλ ηεο θιίκαθαο 

Δξσηήζεηο θιίκαθαο εζηζκνύ ζηνπο Ζ/Τ (ΚΔΔΦΤ) Παξάγνληαο 

1 

6. Όηαλ ηαμηδεύσ κε Μέζν Μαδηθήο Μεηαθνξάο ζπλεζίδσ λα 

θξαηώ ζην ρέξη ην θηλεηό ηειέθσλν.  

0,952 

9. Κάλσ θιήζεηο από ην θηλεηό ηειέθσλν αθόκε θαη αξγά ην βξάδπ. 0,945 

16. ηέιλσ SMS κε κηθξό πεξηερόκελν θαη ρσξίο θάπνην ζθνπό. 0,942 

3. Θα πξνηηκνύζα λα έραλα ην πνξηνθόιη ή ηελ ηζάληα κνπ, παξά ην 

θηλεηό κνπ ηειέθσλν. 

0,937 

1. Γίλσ κεγαιύηεξε πξνηεξαηόηεηα ζην θηλεηό ηειέθσλν από όηη 

ζην ληύζηκν θαη ζηε δηαηξνθή κνπ.  

0,928 

2. Νηώζσ άβνια όηαλ μερλάσ λα πάξσ ην θηλεηό ηειέθσλν καδί κνπ. 0,919 

15.Υαίξνκαη όηαλ δέρνκαη SMS. 0,912 

4. Φνξηίδσ θαζεκεξηλά ην θηλεηό κνπ ηειέθσλν. 0,821 

5. Γελ ζέισ λα πεγαίλσ ζε κέξε όπνπ δελ έρεη ζήκα ην θηλεηό κνπ 

ηειέθσλν. 

0,810 

11. Σν βξίζθσ δύζθνιν λα θάλσ παξέα κε αλζξώπνπο πνπ δελ έρνπλ 

θηλεηό ηειέθσλν. 

0,800 

7. Αθόκε θαη όηαλ ηαμηδεύσ, δέρνκαη θαη θάλσ    θιήζεηο ζην θηλεηό 

ηειέθσλν. 

0,794 

8. Υξεζηκνπνηώ ην θηλεηό ηειέθσλν όηαλ   βξίζθνκαη κε παξέα ελόο 

ή δύν αηόκσλ. 

0,765 

17. Υξεζηκνπνηώ πνιιά εηθνλνγξάκκαηα (π.ρ.smileys) ζηα SMS. 0,743 

10. Μηιώ ζην θηλεηό ηειέθσλν γηα πεξηζζόηεξν από κία ώξα ηελ 

εκέξα. 

0,740 

13. ηέιλσ SMS από ην θηλεηό ηειέθσλν, αθόκε θαη όηαλ είκαη 

ζηελ ηάμε ή ζηε δνπιεηά κνπ. 

0,710 

12. Απζόξκεηα ειέγρσ ην θηλεηό ηειέθσλν γηα SMS ή ηνλ 

ηειεθσλεηή γηα κελύκαηα, αθόκε θη αλ δελ έρσ δερζεί θιήζε.   

0,693 

20. Δθθξάδσ θαιύηεξα ηα ζπλαηζζήκαηά κνπ κέζσ ησλ SMS, από 

όηη κε ηελ ηειεθσληθή θιήζε. 

0,642 

14. ηέιλσ δέθα ή πεξηζζόηεξα SMS ηελ εκέξα. 0,621 

19. ηέιλσ πνιιά SMS κε κεγάιν πεξηερόκελν. 0,610 

18. Πάληα απαληώ ζηα SMS πνπ δέρνκαη. 0,600 

Cronbach’s α 0,89 

Ηδηνηηκή 9,81 

Πνζνζηό εξκελεύζηκεο δηαθύκαλζεο 66,7 
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Ο βαζκφο εμάξηεζεο ησλ θνηηεηψλ ηνπ δείγκαηνο απφ ην θηλεηφ ηειέθσλν, ζπλνιηθά 

θαη ζε ζρέζε κε ην θχιν, παξνπζηάδεηαη ζηνλ Πίλαθα 5. Ζ κέζε ηηκή ηεο εμάξηεζεο 

απφ ην θηλεηφ ηειέθσλν βξέζεθε ίζε κε 27,9 (±11,9, 95%CI: 26,1-29,2). Γηα ηνπο 

άλδξεο, ε κέζε ηηκή εμάξηεζεο ήηαλ 28,3 (±10,7, 95%CI: 25,9-30,1) θαη γηα ηηο 

γπλαίθεο ίζε κε 27,4 (±12,1, 95%CI: 26,1-29,1). Ο βαζκφο εμάξηεζεο ησλ αλδξψλ 

απφ ην θηλεηφ ηειέθσλν δε δηαθέξεη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθά απφ ηνλ αληίζηνηρν ησλ 

γπλαηθψλ (t(235) = 1,53, p < 0,05). 

χκθσλα κε ηνπο Toda et al., (2006), γηα λα ραξαθηεξηζηεί θάπνην άηνκν φηη έρεη 

πςειή εμάξηεζε ζηελ θηλεηή ηειεθσλία πξέπεη ε ζπλνιηθή βαζκνινγία ηνπ ζηελ 

θιίκαθα MPDQλα μεπεξλάεη ηε κέζε ηηκή εμάξηεζεο (γηα ην δείγκα ηεο 

ζπγθεθξηκέλεο κειέηεο) ζπλ κία ηππηθή απφθιηζε. Σν πνζνζηφ ησλ θνηηεηψλ ζην 

δείγκα ηεο έξεπλαο πνπ εκθάληζαλ πςειή εμάξηεζε ζην θηλεηφ ηειέθσλν (ηηκή 

κεγαιχηεξε ηνπ 40) ήηαλ 15,8% (38 άηνκα). Ο αξηζκφο απηφο αληηζηνηρεί ζην 15% 

ησλ αλδξψλ (11 άλδξεο) θαη ζην 16% ησλ γπλαηθψλ (27 γπλαίθεο).  

 

Πίλαθαο 5. Βαζκφο εμάξηεζεο απφ ην θηλεηφ ηειέθσλν ζε ζρέζε κε ην θχιν 

 

 

Δμάξηεζε από  

ην θηλεηό ηει. 

 

t 

 

p 

M SD   

Άλδξεο 28,3 10,7 1,53 >0,05 

Γπλαίθεο 27,4 12,1 

ύλνιν 27,9 11,9 
Σεκείσζε: t =ζηαηηζηηθό ηνπ t-ειέγρνπ γηα αλεμάξηεηα δείγκαηα 

 

ηνλ Πίλαθα 6 παξνπζηάδνληαη νη ζπκπεξηθνξέο πγείαο ησλ ζπκκεηερφλησλ ζε ζρέζε 

κε ην βαζκφ εμάξηεζήο ηνπο απφ ην θηλεηφ ηειέθσλν (ρακειή ή πςειή). Απφ ηνλ 

έιεγρν ηεο ζρέζεο αλάκεζα ζηηο ζπκπεξηθνξέο πγείαο θαη ηελ εμάξηεζε απφ ην 

θηλεηφ ηειέθσλν (Δξεπλεηηθφ εξψηεκα 3) δελ πξνέθπςε ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή 

δηαθνξά ζην βαζκφ εμάξηεζεο κεηαμχ ησλ θαπληζηψλ θαη ησλ κε θαπληζηψλ (p> 

0,05), θαζψο θαη κεηαμχ φζσλ δήισζαλ φηη θαηαλαιψλνπλ αιθνφι θαη απηψλ πνπ 

δελ θαηαλαιψλνπλ (p> 0,05). Χζηφζν, ζεκαληηθέο δηαθνξέο παξνπζηάζηεθαλ 

αλάκεζα ζην βαζκφ εμάξηεζεο θαη ηε ζσκαηηθή δξαζηεξηφηεηα. Ζ κεγάιε 

πιεηνλφηεηα ησλ θνηηεηψλ κε πςειή εμάξηεζε απφ ην θηλεηφ ηειέθσλν (76,3%) 

αλέθεξαλ φηη ε δσή ηνπο είλαη θαζηζηηθή (απνπζία ζσκαηηθήο άζθεζεο), πνζνζηφ 

ζεκαληηθά κεγαιχηεξν απφ ην αληίζηνηρν ησλ θνηηεηψλ κε ρακειή εμάξηεζε 

(28,8%) (ρ
2
(2) = 31,54, p< 0,001).  
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 Δπηπιένλ, δελ πξνέθπςε ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή δηαθνξά ζην βαζκφ εμάξηεζεο 

κεηαμχ ησλ θνηηεηψλ πνπ αλέθεξαλ φηη ηξψλε πξσηλφ γεχκα ιίγεο θνξέο ηελ 

εβδνκάδα (1-3 θνξέο) θαη απηψλ πνπ ηξψλε πεξηζζφηεξεο θνξέο (4-6 θνξέο). 

εκαληηθή, σζηφζν, βξέζεθε ε δηαθνξά ζην πνζνζηφ ησλ θνηηεηψλ κε πςειή 

εμάξηεζε πνπ θαηαλαιψλνπλ πξφρεηξν θαγεηφ (60,5%), ζε ζχγθξηζε κε ην 

αληίζηνηρν πνζνζηφ ησλ θνηηεηψλ κε ρακειή εμάξηεζε (19,8%) (ρ
2
(2) = 30,66, p< 

0,001). Σα επίπεδα ζηξεο πνπ αλέθεξαλ νη ζπκκεηέρνληεο ηε ρξνληθή ζηηγκή ηεο 

έξεπλαο, αιιά θαη ην αλ είραλ παξνπζηάζεη ζηξεο γηα πεξηζζφηεξν απφ κία εβδνκάδα 

ηνλ ηειεπηαίν ρξφλν, δελ δηαθνξνπνηνχληαη ζε ζρέζε κε ην βαζκφ εμάξηεζεο απφ ην 

θηλεηφ ηειέθσλν (p> 0,05). Γηαθνξέο, επίζεο, δελ εληνπίζηεθαλ αλάκεζα ζην βαζκφ 

εμάξηεζεο θαη ζηε γεληθή θαηάζηαζε ηεο πγείαο πνπ αλέθεξαλ νη θνηηεηέο (p> 0,05) 

ή ζε ζρέζε κε ηελ αληηκεηψπηζε πηζαλψλ δπζθνιηψλ ζε ζρέζε κε ηνλ χπλν (p> 0,05).  

 

 
Πίλαθαο 6. πκπεξηθνξέο πγείαο ζε ζρέζε κε ην βαζκφ εμάξηεζεο απφ ηελ θηλεηή ηειεθσλία 

 

 

 

 

 

πκπεξηθνξέο πγείαο 

ύλνιν (n = 240) 

Υακειή 

εμάξηεζε 

(<40) 

(n = 202) 

Τςειή 

εμάξηεζε 

(>40) 

(n = 38) 

 

 

 

ρ
2
 

n % n %  

Κάπληζκα     0,29 

Ναη 45 22,3 10 26,3  

   Όρη 157 77,7 28 73,7  

Αιθνόι     0,16 

  Ναη 126 62,3 25 65,8  

  Όρη 76 47,7 13 44,2  

Πξσηλό γεύκα     0,01 

   1-3 θνξέο 48 23,8 9 23,7  

   4-6 θνξέο 154 76,2 29 76,3  

Μεζεκεξηαλό γεύκα     30,66
**

 

   πηηηθό θαγεηό 18 8,9 0 0,0  

   Δζηηαηόξην παλεπηζηεκίνπ 28 13,9 6 15,8  

   Πξόρεηξν θαγεηό 40 19,8 23 60,5  

   Όια ηα παξαπάλσ 116 57,4 9 23,7  

σκαηηθή δξαζηεξηόηεηα     31,54
**

 

Καζηζηηθή δσή 58 28,8 29 76,3  

   Διαθξά ζσκαηηθή άζθεζε 110 54,4 6 15,8  

   Έληνλε ή ζθιεξή άζθεζε 34 16,8 3 7,9  

ηηγκηαίν ηξεο      2,29 

   Πνιύ (Αξθεηά σο Πάξα πνιύ) 106 52,5 25 65,8  

   Λίγν (Καζόινπ σο Μέηξηα) 96 47,5 13 34,2  
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ηξεο (>1 εβδ.)     0,07 

Ναη 91 45,0 18 47,4  

Όρη 111 55,0 20 52,6  

Γεληθή πγεία      0,02 

   Καθή ή κέηξηα 67 33,2 13 34,2  

   Καιή ή άξηζηε 135 66,8 25 65,8  

Γπζθνιία λα απνθνηκεζείο      0,01 

   Πνηέ – Μεξηθέο θνξέο ην 

κήλα 

147 72,8 28 73,7  

   Αξθεηέο θνξέο/εβδ - Κάζε 

κέξα 

55 27,2 10 26,3  

Ξππλάο ζπρλά θαη δελ κπνξείο 

λα θνηκεζείο 

    0,66 

   Πνηέ – Μεξηθέο θνξέο ην 

κήλα 

151 74,7 26 68,4  

   Αξθεηέο θνξέο/εβδ - Κάζε 

κέξα 

51 25,3 12 31,6  

Γελ λνηώζεηο μεθνύξαζηνο όηαλ 

μππλάο 

    0,01 

   Πνηέ – Μεξηθέο θνξέο ην 

κήλα 

156 77,2 29 76,3  

   Αξθεηέο θνξέο/εβδ - Κάζε 

κέξα 

46 22,8 9 23,7  

*p< 0,05, **p< 0,001. 

 

 

Οη ζρέζεηο κεηαμχ ηνπ βαζκνχ εμάξηεζεο απφ ην θηλεηφ ηειέθσλν θαη ησλ 

ζπκπεξηθνξψλ πγείαο πνπ δηαπηζηψζεθαλ γηα ην ζχλνιν ησλ θνηηεηψλ, εμεηάζηεθαλ 

ζηε ζπλέρεηα θαη ζε ζρέζε κε ην θχιν (Πίλαθαο 7). Ζ γεληθή εηθφλα ησλ επξεκάησλ 

δελ άιιαμε. πγθεθξηκέλα, ην 74% ησλ αλδξψλ θαη ην 81,8% ησλ γπλαηθψλ κε 

πςειή εμάξηεζε απφ ην θηλεηφ ηειέθσλν αλέθεξαλ φηη δελ αζθνχληαη (ρ
2
(2) = 9,84, 

p< 0,05 θαη ρ
2
(2) = 38,07, p< 0,001, αληίζηνηρα). Δπηπιένλ, ην 54,5% ησλ αλδξψλ θαη 

ην 63% ησλ γπλαηθψλ κε πςειφ βαζκφ εμάξηεζεο απφ ην θηλεηφ ηειέθσλν, 

αλέθεξαλ φηη θαηαλαιψλνπλ θπξίσο πξφρεηξν θαγεηφ ην κεζεκέξη  (ρ
2
(3) = 19,63, p< 

0,001 θαη ρ
2
(3) = 16,63, p< 0,001, αληίζηνηρα). Σέινο, δελ παξαηεξήζεθαλ 

ζεκαληηθέο δηαθνξέο σο πξνο ην θάπληζκα, ηελ θαηαλάισζε αιθνφι, ηα επίπεδα 

ζηξεο, ηε γεληθή θαηάζηαζε ηεο πγείαο θαη ηηο δπζθνιίεο ζηνλ χπλν. 

 
Πίλαθαο 7. πκπεξηθνξέο πγείαο ζε ζρέζε κε ην βαζκφ εμάξηεζεο απφ ηελ θηλεηή ηειεθσλία (σο 

πξνο ην θχιν) 

 

 

 

 

 

Άλδξεο Γπλαίθεο 

Υακειή 

εμάξηεζε 

(<40) 

(n = 62) 

Τςειή 

εμάξηεζε 

(>40) 

(n = 11) 

 

 

 

ρ
2
 

Υακειή 

εμάξηεζε 

(<40) 

(n = 140) 

Τςειή 

εμάξηεζε 

(>40) 

(n = 27) 

 

 

 

ρ
2
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πκπεξηθνξέο πγείαο n % n %  n % n %  

Κάπληζκα     1,43     0,43 

Ναη 22 35,4 6 54,5  23 16,4 4 14,8  

   Όρη 40 64,6 5 45,5  117 83,6 23 85,2  

Αιθνόι     1,44     1,47 

  Ναη 45 72,6 6 54,5  81 57,8 19 70,3  

  Όρη 17 27,4 5 45,6  59 42,2 8 29,7  

Πξσηλό γεύκα     0,11     0,03 

   1-3 θνξέο 14 22,5 2 18,8  34 24,3 7 25,9  

   4-6 θνξέο 48 77,5 9 81,2  106 75,7 20 74,1  

Μεζεκεξηαλό γεύκα           

   πηηηθό θαγεηό 0 0,0 0 0,0 19,63
**

 18 12,8 0 0,0 16,63
**

 

   Δζηηαηόξην 

παλεπηζηεκίνπ 

8 12,9 2 18,2  20 14,4 4 14,8  

   Πξόρεηξν θαγεηό 4 6,5 6 54,5  36 25,7 17 63,0  

   Όια ηα παξαπάλσ 50 80,6 3 27,3  66 47,1 6 22,2  

σκαηηθή δξαζηεξηόηεηα           

Καζηζηηθή δσή 34 54,8 9 81,8 9,84
*
 24 17,1 20 74,0 38,07

**
 

   Διαθξά ζσκαηηθή 

άζθεζε 

27 43,5 2 8,2  83 59,3 4 14,8  

   Έληνλε ή ζθιεξή 

άζθεζε 

1 1,7 0 0,0  33 23,6 3 11,2  

ηηγκηαίν ηξεο            

  Πνιύ (Αξθεηά σο Πάξα 

πνιύ) 

22 35,4 6 54,5 1,44 84 60,0 19 70,3 1,03 

 Λίγν (Καζόινπ σο 

Μέηξηα) 

40 64,6 5 45,5  56 40,0 8 29,7  

ηξεο (>1 εβδ.)           

   Ναη 21 33,8 3 27,2 0,18 70 50,0 15 55,5 0,28 

   Όρη 41 66,2 8 72,8  70 50,0 12 45,5  

Γεληθή πγεία            

   Καθή ή κέηξηα 21 33,8 4 36,4 0,26 46 32,8 9 33,3 0,96 

   Καιή ή άξηζηε 41 66,2 7 63,6  94 67,2 18 66,7  

Γπζθνιία λα απνθνηκεζείο            

   Πνηέ – Μεξηθέο θνξέο ην 

κήλα 

44 70,1 8 72,8 0,14 103 73,6 20 74,1 0,01 

   Αξθεηέο θνξέο/εβδ - 

Κάζε κέξα 

18 29,0 3 27,2  37 26,4 7 25,9  

Ξππλάο ζπρλά θαη δελ 

κπνξείο λα θνηκεζείο 

          

   Πνηέ – Μεξηθέο θνξέο ην 

κήλα 

57 92,0 9 81,2 1,10 94 67,2 17 63,0 0,18 

   Αξθεηέο θνξέο/εβδ - 

Κάζε κέξα 

5 8,0 2 18,8  46 32,8 10 37,0  

Γελ λνηώζεηο μεθνύξαζηνο 

όηαλ μππλάο 

          

   Πνηέ – Μεξηθέο θνξέο ην 

κήλα 

47 74,8 8 72,8 0,18 109 77,9 21 77,8 0,01 

   Αξθεηέο θνξέο/εβδ - 

Κάζε κέξα 

15 24,2 3 27,2  31 22,1 6 22,2  

*p< 0,05 
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4.4 Δζηζκόο ζηνπο Ζιεθηξνληθνύο Τπνινγηζηέο 

 

Ο βαζκφο εζηζκνχ ησλ ζπκκεηερφλησλ ζηνπο Ζ/Τ (Δξεπλεηηθφ εξψηεκα 2β) 

εθηηκήζεθε κε ηελ θιίκαθα ΚΔΔΦΤ. Αξρηθά, εθαξκφζηεθε ε Γηεξεπλεηηθή Αλάιπζε 

Παξαγφλησλ κε ζθνπφ ηελ αλάδεημε ησλ παξαγφλησλ πνπ δηακνξθψλνπλ ηελ 

εμάξηεζε απφ ηνπο Ζ/Τ γηα ην δείγκα ηεο έξεπλαο. Ο δείθηεο Kaiser-Meyer-Olkin, 

πνπ κεηξά ηελ επάξθεηα ηνπ επηιεγφκελνπ δείγκαηνο, είλαη ηθαλνπνηεηηθφο κε ηηκή 

0,89. Ζ ηηκή ηνπ ειέγρνπ Bartlett,πνπ αμηνινγεί ηε ζθαηξηθφηεηα ηνπ 

ρξεζηκνπνηνχκελνπ εξγαιείνπ, βξέζεθε επίζεο ηθαλνπνηεηηθή κε ηηκή 

ρ
2
(230)=3524,22, p< 0,001.Χο κέζνδνο εμαγσγήο ησλ παξαγφλησλ εθαξκφζηεθε ε 

αλάιπζε ζε θχξηεο ζπληζηψζεο. Γηα ηε δηεπθφιπλζε ηεο εξκελείαο ησλ παξαγφλησλ, 

ρξεζηκνπνηήζεθε ε κέζνδνο πεξηζηξνθήο Varimax θαη ε θαλνληθνπνίεζε θαηά 

Kaiser. Ο πξψηνο παξάγνληαο (6 εξσηήζεηο) εμεγεί ην 44,42% ηεο δηαθχκαλζεο ηεο 

ζπλνιηθήο βαζκνινγίαο ζηελ θιίκαθα ΚΔΔΦΤ θαη απνδίδεη ηελ έιιεηςε απηνειέγρνπ 

ζηε ρξήζε Η/Υ. Ο δεχηεξνο παξάγνληαο (6 εξσηήζεηο) θαζνξίδεη έλα επηπιένλ 8,43% 

ηεο δηαθχκαλζεο απνδίδνληαο ηελ παξακέιεζε ηεο εξγαζίαο. Ο ηξίηνο παξάγνληαο (5 

εξσηήζεηο) εμεγεί ην 6,54% ηεο δηαθχκαλζεο απνδίδνληαο ηελ επίδξαζε ζηελ 

θνηλσληθόηεηα, ελψ ηέινο ν ηέηαξηνο παξάγνληαο απνηειείηαη απφ 3 εξσηήζεηο θαη 

εμεγεί ην 5,87% ηεο δηαθχκαλζεο απνδίδνληαο ηελ ππεξελαζρόιεζε κε ηνπο Η/Υ. Οη 

ηέζζεξηο παξάγνληεο εμεγνχλ ζπλνιηθά ην 65,16% ηεο ζπλνιηθήο βαζκνινγίαο ηεο 

θιίκαθαο ΚΔΔΦΤ. πκπεξαζκαηηθά, ε παξαγνληηθή δνκή ηεο θιίκαθαο ΚΔΔΦΤ γηα 

ηα δεδνκέλα απηήο ηεο έξεπλαο ζπκθσλεί κε ηελ παξαγνληηθή δνκή ηεο έξεπλαο ησλ 

θαηαζθεπαζηψλ ηεο θιίκαθαο ΚΔΔΦΤ (ηψκνο θαη ζπλ. 2009). Ζ αμηνπηζηία ηεο 

θιίκαθαο, κε ηελ έλλνηα ηεο εζσηεξηθήο ζπλέπεηαο βξέζεθε πςειή (Cronbach‟sα = 

0,91). Οη επηκέξνπο δείθηεο α θπκαίλνληαη απφ 0,73 σο 0,86.α απνηειέζκαηα ηεο 

αλάιπζεο αμηνπηζηίαο θαη εγθπξφηεηαο ζπλνςίδνληαη ζηνλ Πίλαθα 8. 

 
Πίλαθαο 8. Παξαγνληηθά θνξηία γηα ηνπο ηέζζεξηο παξάγνληεο ηεο θιίκαθαο εζηζκνχ ζηνπο Ζ/Τ φπσο 

πξνέθπςαλ απφ ηελ αλάιπζε παξαγφλησλ ηεο θιίκαθαο (πεξηζηξνθή Varimax) 

Δξσηήζεηο θιίκαθαο εζηζκνύ ζηνπο Ζ/Τ (ΚΔΔΦΤ) Παπάγονηερ 

1 2 3 4 

11. Πόζν ζπρλά ζπιιακβάλεηε ηνλ εαπηό ζαο λα 

αλππνκνλεί λα αζρνιεζεί θαη πάιη κε ηνλ 

ππνινγηζηή; 

0,694    

16. Πόζν ζπρλά ζπιιακβάλεηε ηνλ εαπηό ζαο λα 

ιέεη θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ζύλδεζεο «ιίγα κόλν 

0,682    
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ιεπηά αθόκα;» 

18. Πόζν ζπρλά πξνζπαζείηε λα θξύςεηε ην ρξόλν 

πνπ έρεηε πεξάζεη ζε ζύλδεζε κε ηνλ ππνινγηζηή; 

0,652    

12. Πόζν ζπρλά ληώζεηε ην θόβν πσο ε δσή ρσξίο 

ηνλ ππνινγηζηή ζα ήηαλ βαξεηή, θελή θαη δίρσο 

ραξά; 

0,610    

13. Πόζν ζπρλά γίλεζηε απόηνκνο, θσλάδεηε ή 

αληηδξάηε κε εθλεπξηζκό, αλ θάπνηνο ζαο ελνριήζεη 

θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ζύλδεζήο ζαο κε ηνλ 

ππνινγηζηή; 

0,570    

6. Πόζν ζπρλά νη βαζκνί ή ε ζρνιηθή ζαο απόδνζε 

επεξεάδνληαη αξλεηηθά, ιόγσ ηνπ ρξόλνπ πνπ 

πεξλάηε ζε ζύλδεζε κε ηνλ ππνινγηζηή; 

 0,792   

20. Πόζν ζπρλά, όηαλ βξίζθεζηε εθηόο ζύλδεζεο, 

ληώζεηε ζιηκκέλνο, θαθόθεθνο ή λεπξηθόο, θάηη 

πνπ εμαθαλίδεηαη όηαλ επηζηξέθεηε ζηε ζύλδεζε; 

 0,783   

8. Πόζν ζπρλά ε καζεηηθή ζαο απόδνζε ή ε 

παξαγσγηθόηεηα επεξεάδεηαη αξλεηηθά εμαηηίαο 

ηεο ελαζρόιεζεο ζαο κε ηνλ ππνινγηζηή; 

 0,754   

15. Πόζν ζπρλά ληώζεηε λα ζαο απαζρνιεί ε 

ζύλδεζε, ελώ βξίζθεζηε εθηόο ππνινγηζηή θαη 

πόζν ζπρλά θαληαζηώλεζηε όηη είζηε ζε ζύλδεζε; 

 0,699   

19. Πόζν ζπρλά πξνηηκάηε λα πεξάζεηε 

πεξηζζόηεξν ρξόλν ζε ζύλδεζε κε ηνλ ππνινγηζηή 

απ’ όηη λα βγείηε έμσ κε θίινπο; 

 0,551   

14. Πόζν ζπρλά ράλεηε ηνλ ύπλν ζαο, εμαηηίαο ηεο 

κεηακεζνλύρηηαο ζύλδεζήο ζαο κε ηνλ ππνινγηζηή; 

 0,523   

4. Πόζν ζπρλά δεκηνπξγείηε λέεο θηιίεο κε άιινπο 

ρξήζηεο ππνινγηζηή; 

  0,789  

7. Πόζν ζπρλά ειέγρεηε ην Ζιεθηξνληθό 

Σαρπδξνκείν (e-mail), πξηλ από  θάηη άιιν πνπ 

πξέπεη λα θάλεηε; 

  0,689  

3. Πόζν ζπρλά πξνηηκάηε ηελ ζπγθίλεζε πνπ ζαο 

πξνζθέξεη ε ελαζρόιεζε κε ηνλ ππνινγηζηή, από 

ηελ επαθή κε έλα δηθό ζαο πξόζσπν; 

  0,604  

9. Πόζν ζπρλά πξνζπαζείηε λα δηθαηνινγεζείηε ή 

ιέηε ςέκαηα, όηαλ θάπνηνο ζαο ξσηά ηί αθξηβώο 

θάλεηε, όηαλ είζηε ζε ζύλδεζε κε ηνλ ππνινγηζηή; 

  0,587  

10. Πόζν ζπρλά απσζείηε ηηο δπζάξεζηεο ζθέςεηο 

γηα ηε δσή ζαο, ρξεζηκνπνηώληαο θαζεζπραζηηθέο 

ζθέςεηο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηε ρξήζε ηνπ 

ππνινγηζηή; 

  0,585  

17. Πόζν ζπρλά θάλεηε πξνζπάζεηεο λα πεξηνξίζεηε 

ην ρξόλν πνπ πεξλάηε ζε ζύλδεζε κε ηνλ 

ππνινγηζηή θαη απνηπγράλεηε; 

  0,542  

1. Πόζν ζπρλά δηαπηζηώλεηε όηη παξακέλεηε ζε 

ζύλδεζε κε ηνλ ππνινγηζηή, πεξηζζόηεξν από όηη 

αξρηθά ζθνπεύαηε; 

   0,770 

2. Πόζν ζπρλά παξακειείηε ηελ απαζρόιεζε ζην    0,754 
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ζπίηη, πξνθεηκέλνπ λα πεξάζεηε πεξηζζόηεξν ρξόλν 

ζε ζύλδεζε κε ηνλ ππνινγηζηή; 

5. Πόζν ζπρλά νη άλζξσπνη ηνπ πεξηβάιινληόο ζαο 

δηακαξηύξνληαη γηα ην ρξόλν πνπ πεξλάηε ζε 

ζύλδεζε κε ηνλ ππνινγηζηή; 

   0,706 

Cronbach’s α 0,86 0,84 0,75 0,73 

Ηδηνηηκή 8,81 1,69 1,45 1,10 

Πνζνζηό εξκελεύζηκεο δηαθύκαλζεο 44,32 8,43 6,54 5,87 

 

   Ο Πίλαθαο 9 ζπλνςίδεη ηε βαζκνινγία ζηνπο ηέζζεξηο παξάγνληεο ηεο θιίκαθαο 

ΚΔΔΦΤ, θαζψο θαη ηε ζπλνιηθή βαζκνινγία ζηελ θιίκαθα, πνπ βξέζεθε θαηά κέζν 

φξν ίζε κε 33,1 (±11,8, 95%CI: 30,7-35,4). Όπσο πξνθχπηεη απφ ηε κειέηε ηνπ 

πίλαθα, νη θνηηεηέο/-ηξηεο ηνπ δείγκαηνο θάλνπλ, θαηά κέζν φξν, ήπηα ρξήζε ηνπ 

Ζ/Τ. Χζηφζν, νη άλδξεο (37,5 ±10,2, 95%CI: 34,2-39,6) ζεκείσζαλ ζπλνιηθά θαη ζε 

φινπο ηνπο επηκέξνπο παξάγνληεο ζηαηηζηηθά ζεκαληηθά πςειφηεξεο ηηκέο απφ ηηο 

γπλαίθεο (31,9 ±12,9, 95%CI: 29,6-33,8).  

 
Πίλαθαο 9. Δζηζκφο ζηνπο Ζ/Τ ζε ζρέζε κε ην θχιν 

 

Παξάγνληαο ΚΔΔΦΤ 

Άλδξεο Γπλαίθεο  

t 

 ύλνιν 

M SD M SD p M SD 

Έιιεηςε απηνειέγρνπ ζηε ρξήζε 

Ζ/Τ 

12,2 7,5 9,9 7,2 10,34 <0,001 10,1 7,3 

Παξακέιεζε ηεο εξγαζίαο  9,5 6,6 8,0 6,4  9,21 0,03 8,5 6,4 

Δπίδξαζε ζηελ θνηλσληθόηεηα 8,9 5,4 7,0 5,0 8,92 0,01 7,6 5,1 

Τπεξελαζρόιεζε κε ηνπο Ζ/Τ 7,7 4,1 6,1 3,9 9,43 0,02 6,4 3,8 

πλνιηθή βαζκνινγία (20-100) 37,5 10,2 31,9 12,9 14,32 0,001 33,1 11,8 

 

Απφ ηελ νκαδνπνίεζε ησλ ηηκψλ ηεο θιίκαθαο εζηζκνχ ζηνπο Ζ/Τ, ζχκθσλα κε ηα 

φξηα πνπ πξφηεηλαλ νη ηψκνο θαη ζπλ. (2009), πξνέθπςε φηη ην 54,2% (130 άηνκα) 

ραξαθηεξίδνληαη σο ήπηνη ρξήζηεο, ην 35,0% (84 άηνκα) σο κέηξηνη ρξήζηεο θαη ην 

10,8% (26 άηνκα) σο ππεξβνιηθνί ρξήζηεο. Σν 61,5% (16 άηνκα) ησλ ππεξβνιηθψλ 

ρξεζηψλ είλαη άλδξεο θαη ην 39,5% είλαη γπλαίθεο (10 άηνκα). 

 

ηε ζπλέρεηα δηεξεπλήζεθε ε ζρέζε αλάκεζα ζηηο ζπκπεξηθνξέο πγείαο ησλ 

ζπκκεηερφλησλ θαη ην βαζκφ εζηζκνχ ζηνπο Ζ/Τ (Δξεπλεηηθφ εξψηεκα 4, Πίλαθαο 

10). Απφ ηνλ έιεγρν ηεο ζρέζεο αλάκεζα ζηηο ζπκπεξηθνξέο πγείαο θαη ην βαζκφ 

εζηζκνχ ζηνπο Ζ/Τ πξνέθπςαλ ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο δηαθνξέο ζην βαζκφ εζηζκνχ 

ζηνπο Ζ/Τ ζε ζρέζε κε ην θάπληζκα, ηηο δηαηξνθηθέο ζπλήζεηεο, ηε ζσκαηηθή 

δξαζηεξηφηεηα, ην ζηξεο θαη ηελ αληηκεηψπηζε δπζθνιηψλ ζηνλ χπλν. 
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Πίλαθαο 10. πκπεξηθνξέο πγείαο ζε ζρέζε κε ην βαζκφ εζηζκνχ ζηνπο Ζ/Τ (ζχλνιν) 

 

 

 

 

πκπεξηθνξέο πγείαο 

ύλνιν (n  = 240)   

Ήπηνη 

ρξήζηεο 

(20-39) 

(n = 130) 

Μέηξηνη 

ρξήζηεο 

(40-59) 

(n = 84) 

Τπεξβνιηθνί 

ρξήζηεο 

(60-100) 

(n = 26) 

 

 

ρ
2
 

n % n % n %  

Κάπληζκα       55,01
**

 

Ναη 8 6,1 30 35,7 17 65,4  

   Όρη 122 93,9 54 64,3 9 34,6  

Αιθνόι       6,99 

  Ναη 78 75,4 61 48,8 12 46,1  

  Όρη 52 25,6 23 52,2 14 53,8  

Πξσηλό γεύκα       59,78
**

 

   1-3 θνξέο 11 9,2 26 30,1 20 76,9  

   4-6 θνξέο 119 91,5 58 69,9 6 23,1  

Μεζεκεξηαλό γεύκα       53,59
**

 

   πηηηθό θαγεηό 3 2,3 13 3,6 2 7,7  

   Δζηηαηόξην παλεπηζηεκίνπ 15 11,5 15 17,8 4 15,4  

   Πξόρεηξν θαγεηό 20 15,4 27 32,1 16 61,5  

   Όια ηα παξαπάλσ 92 70,8 29 46,5 4 15,4  

σκαηηθή δξαζηεξηόηεηα       44,27
**

 

Καζηζηηθή δσή 29 22,3 40 47,6 18 69,2  

   Διαθξά ζσκαηηθή άζθεζε 87 66,9 25 29,8 4 15,4  

   Έληνλε ή ζθιεξή άζθεζε 14 10,8 19 22,6 4 15,4  

ηηγκηαίν ηξεο        4,02 

   Πνιύ (Αξθεηά σο Πάξα πνιύ) 68 52,3 44 52,4 19 73,1  

   Λίγν (Καζόινπ σο Μέηξηα) 62 47,7 40 47,6 7 26,9  

ηξεο (>1 εβδ.)       26,97
**

 

   Ναη 41 31,5 47 56,0 21 80,8  

   Όρη 89 68,5 37 44,0 5 19,2  

Γεληθή πγεία        7,97 

   Καθή ή κέηξηα 27 20,8 44 52,4 9 34,7  

   Καιή ή άξηζηε 103 79,2 40 47,6 17 65,4  

Γπζθνιία λα απνθνηκεζείο        65,96
**

 

Πνηέ – Μεξηθέο θνξέο ην κήλα 117 90,0 54 64,3 4 15,4  

Αξθεηέο θνξέο/εβδ - Κάζε κέξα 13 10,0 30 35,7 22 84,6  

Ξππλάο ζπρλά θαη δελ κπνξείο λα 

θνηκεζείο 

      76,81
**

 

   Πνηέ – Μεξηθέο θνξέο ην κήλα 112 86,1 60 71,4 5 19,2  

   Αξθεηέο θνξέο/εβδ - Κάζε 

κέξα 

18 13,9 24 28,6 21 80,8  

Γελ λνηώζεηο μεθνύξαζηνο όηαλ 

μππλάο 

      86,28
**

 

   Πνηέ – Μεξηθέο θνξέο ην κήλα 119 91,5 64 76,2 2 7,7  

   Αξθεηέο θνξέο/εβδ - Κάζε 

κέξα 

11 8,5 20 23,8 24 92,3  

 

Δηδηθφηεξα, ην 65,4% ησλ ππεξβνιηθψλ ρξεζηψλ είλαη θαπληζηέο, ζε ζχγθξηζε κε 

κφλν ην 6,1% ησλ ήπησλ ρξεζηψλ (ρ
2
(2) = 55,01, p< 0,001). Σν 76,9% ησλ 

ππεξβνιηθψλ ρξεζηψλ αλέθεξαλ φηη ηξψλε 1 σο 3 θνξέο πξσηλφ γεχκα ηελ 

εβδνκάδα, ζε ζχγθξηζε κε ην 30,1% ησλ κέηξησλ ρξεζηψλ θαη ην 9,2% ησλ ήπησλ 

(ρ
2
(2) = 59,78, p< 0,001). Δπίζεο, έλα πνιχ κεγάιν πνζνζηφ ησλ ππεξβνιηθψλ 

ρξεζηψλ (61,5%) αλέθεξαλ φηη ηξψλε πξφρεηξν θαγεηφ ην κεζεκέξη, ζε ζχγθξηζε κε 
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ην 32,1% ησλ κέηξησλ ρξεζηψλ θαη ην 15,4% ησλ ήπησλ ρξεζηψλ (ρ
2
(3) = 53,59, p< 

0,001). Σν 69,2% ησλ ππεξβνιηθψλ ρξεζηψλ Ζ/Τ αλέθεξαλ φηη ε δσή ηνπο είλαη 

θαζηζηηθή (απνπζία ζσκαηηθήο άζθεζεο), πνζνζηφ ζεκαληηθά κεγαιχηεξν απφ ηα 

αληίζηνηρα ησλ κέηξησλ ρξεζηψλ (47,6%) θαη ησλ ήπησλ ρξεζηψλ (22,3%) (ρ
2
(3) = 

44,27, p< 0,001). Σν 80,8% ησλ ππεξβνιηθψλ ρξεζηψλ αλέθεξαλ φηη έρνπλ 

παξνπζηάζεη ζπκπηψκαηα ζηξεο γηα πεξηζζφηεξν απφ κία εβδνκάδα ηνλ ηειεπηαίν 

κήλα, ζε ζχγθξηζε κε ην 56% ησλ κέηξησλ ρξεζηψλ θαη ην 31,5% ησλ ήπησλ 

ρξεζηψλ (ρ
2
(2) = 26,97, p< 0,001). Σέινο, ε κεγάιε πιεηνλφηεηα ησλ ππεξβνιηθψλ 

ρξεζηψλ Ζ/Τ, αλαθέξνπλ δπζθνιίεο λα απνθνηκεζνχλ (84,6%), φηη μππλνχλ ζπρλά 

θαη δελ κπνξνχλ λα θνηκεζνχλ (80,8%) θαη φηη δελ ληψζνπλ μεθνχξαζηνη φηαλ 

μππλνχλ (92,3%), κε ζπρλφηεηα απφ αξθεηέο θνξέο ηελ εβδνκάδα κέρξη θαη θάζε 

κέξα. Σα πνζνζηά απηά είλαη ζεκαληηθά πςειφηεξα απφ απηά ησλ κέηξησλ θαη ησλ 

ήπησλ ρξεζηψλ ζηηο αληίζηνηρεο εξσηήζεηο (ρ
2
(2) = 65,96, p< 0,001, ρ

2
(2) = 76,81, p< 

0,001 θαη ρ
2
(2) = 86,28, p< 0,001). 

 

Πίλαθαο 11. πκπεξηθνξέο πγείαο ζε ζρέζε κε ην βαζκφ εζηζκνχ ζηνπο Ζ/Τ (άλδξεο) 

 

 

 

 

πκπεξηθνξέο πγείαο 

Άλδξεο (n = 73)   

Ήπηνη 

ρξήζηεο 

(20-39) 

(n = 36) 

Μέηξηνη 

ρξήζηεο 

(40-59) 

(n = 21) 

Τπεξβνιηθνί 

ρξήζηεο 

(60-100) 

(n = 16) 

 

 

    ρ
2
 

n % n % n %  

Κάπληζκα       20,54
**

 

Ναη 12 5,6 15 71,4 13 81,2  
   Όρη 34 94,4 6 28,6 3 18,8  
Αιθνόι       8,93 

  Ναη 31 86,1 12 57,1 8 50,0  
  Όρη 5 13,9 9 42,9 8 50,0  
Πξσηλό γεύκα       26,99

**
 

   1-3 θνξέο 11 2,7 5 23,8 11 68,7  
   4-6 θνξέο 35 88,9 16 66,2 5 31,3  
Μεζεκεξηαλό γεύκα       19,93

**
 

   πηηηθό θαγεηό 0 0,0 0 0,0 0 0,0  
   Δζηηαηόξην παλεπηζηεκίνπ 4 11,1 4 19,0 2 12,5  
   Πξόρεηξν θαγεηό 0 0,0 0 0,0 5 31,2  
   Όια ηα παξαπάλσ 32 88,9 17 81,0 9 56,3  
σκαηηθή δξαζηεξηόηεηα       9,71

*
 

Καζηζηηθή δσή 20 55,6 9 47,6 14 87,5  
   Διαθξά ζσκαηηθή άζθεζε 16 44,4 11 52,3 2 12,5  
   Έληνλε ή ζθιεξή άζθεζε 0 0,0 1 4,8 0 0,0  
ηηγκηαίν ηξεο        13,05

**
 

   Πνιύ (Αξθεηά σο Πάξα πνιύ) 8 22,2 8 38,1 12 75,0  
   Λίγν (Καζόινπ σο Μέηξηα) 28 77,8 13 61,9 4 25,0  
ηξεο (>1 εβδ.)       16,54

**
 

   Ναη 8 22,2 4 11,1 12 75,0  
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   Όρη 28 77,8 17 80,9 4 25,0  
Γεληθή πγεία        7,11  

   Καθή ή κέηξηα 7 19,4 11 52,4 7 43,7  
   Καιή ή άξηζηε 29 80,6 10 47,6 9 56,3  
Γπζθνιία λα απνθνηκεζείο        26,44

**
 

Πνηέ – Μεξηθέο θνξέο ην κήλα 32 88,9 16 76,2 3 18,8  
Αξθεηέο θνξέο/εβδ - Κάζε κέξα 4 11,1 5 23,8 13 81,2  
Ξππλάο ζπρλά θαη δελ κπνξείο λα 

θνηκεζείο 

      18,76
**

 

   Πνηέ – Μεξηθέο θνξέο ην κήλα 36 100,0 20 95,2 10 62,5  

   Αξθεηέο θνξέο/εβδ - Κάζε 

κέξα 

0 0,0 1 4,8 6 37,5  

Γελ λνηώζεηο μεθνύξαζηνο όηαλ 

μππλάο 

      46,15
**

 

   Πνηέ – Μεξηθέο θνξέο ην κήλα 36 91,7 17 81,0 2 12,5  

   Αξθεηέο θνξέο/εβδ - Κάζε 

κέξα 

0 0,0 4 19,0 14 87,5  

*p< 0,05 

 

Οη Πίλαθεο 11 θαη 12 παξνπζηάδνπλ ηε δηαθνξνπνίεζε αλάκεζα ζην βαζκφ εζηζκνχ 

ζηνπο Ζ/Τ θαη ηηο ζπκπεξηθνξέο πγείαο, ζε ζρέζε κε ην θχιν. πγθεθξηκέλα, γηα 

ηνπο άλδξεο, ην 81,2% ησλ ππεξβνιηθψλ θαη ην 71,4% ησλ κέηξησλ ρξεζηψλ 

αλέθεξαλ φηη είλαη θαπληζηέο, πνζνζηά ζεκαληηθά πςειφηεξα απφ ην κφιηο 5,6% ησλ 

ήπησλ ρξεζηψλ (ρ
2
(2) = 20,54, p< 0,001). Γηα ηηο γπλαίθεο, ην 30% ησλ ππεξβνιηθψλ 

θαη ην 29,8% ησλ κέηξησλ αλέθεξαλ φηη θαπλίδνπλ, πνζνζηά ζεκαληηθά πςειφηεξα 

απφ ην 5% ησλ ήπησλ ρξεζηψλ πνπ δήισζαλ θαπληζηέο (ρ
2
(2) = 19,46, p< 0,001).Γελ 

παξαηεξήζεθαλ ζεκαληηθέο δηαθνξέο αλάκεζα ζην βαζκφ εζηζκνχ ζηνπο Ζ/Τ θαη 

ζηελ θαηαλάισζε αιθνφι. ε ζρέζε κε ηηο δηαηξνθηθέο ζπλήζεηεο ζηνπο άλδξεο, ην 

68,7% ησλ ππεξβνιηθψλ ρξεζηψλ αλέθεξαλ φηη ηξψλε πξσηλφ 1-3 θνξέο ηελ 

εβδνκάδα, πνζνζηφ ζεκαληηθά κηθξφηεξν απφ ηα αληίζηνηρα γηα ηνπο κέηξηνπο 

(23,8%) θαη ηνπο ήπηνπο ρξήζηεο (2,7%) (ρ
2
(2) = 26,99, p< 0,001). Γηα ηηο γπλαίθεο, 

ην 92% ησλ ήπησλ ρξεζηψλ αλέθεξαλ φηη ηξψλε πξσηλφ 4-6 θνξέο ηελ εβδνκάδα, ζε 

ζχγθξηζε κε ην ζεκαληηθά κηθξφηεξν60% ησλ ππεξβνιηθψλ ρξεζηψλ (ρ
2
(2) = 35,21, 

p< 0,001).Δπηπξφζζεηα, γηα ηνπο άλδξεο, ην 31,2% ησλ ππεξβνιηθψλ ρξεζηψλ 

θαηαλαιψλνπλ απνθιεηζηηθά πξφρεηξν θαγεηφ ην κεζεκέξη, ελψ θαλείο αλάκεζα 

ζηνπο κέηξηνπο θαη ήπηνπο ρξήζηεο δελ θαηαλαιψλεη απνθιεηζηηθά πξφρεηξν θαγεηφ 

(ρ
2
(3) = 19,93, p< 0,001). Γηα ηηο γπλαίθεο, ε παξαπάλσ ζρέζε δε βξέζεθε ζηαηηζηηθά 

ζεκαληηθή (p< 0,05). ε φ,ηη αθνξά ηε ζσκαηηθή δξαζηεξηφηεηα ζηνπο άλδξεο, ην 

87,5% ησλ ππεξβνιηθψλ ρξεζηψλ αλέθεξαλ φηη δελ αζθνχληαη (θαζηζηηθή δσή), ζε 

ζχγθξηζε κε ην 47,6% θαη ην 55,6% ησλ κέηξησλ θαη ήπησλ ρξεζηψλ, αληίζηνηρα 

(ρ
2
(2) = 9,71, p< 0,05). ηηο γπλαίθεο παξαηεξήζεθε ε ίδηα εηθφλα, κε ην 70% ησλ 



 
64 

ππεξβνιηθψλ ρξεζηψλ λα αλαθέξεη φηη ε δσή ηνπο είλαη θαζηζηηθή, ζε ζχγθξηζε κε 

ην 29,8% θαη ην 20% ησλ κέηξησλ θαη ήπησλ ρξεζηψλ, αληίζηνηρα (ρ
2
(2) = 24,82, p< 

0,001). ρεηηθά κε ηα επίπεδα ζηξεο ηνπ ηειεπηαίνπ ρξφλνπ, νη άλδξεο, πνπ 

αληηζηνηρνχλ ζην 75% ησλ ππεξβνιηθψλ ρξεζηψλ, αλέθεξαλ φηη είραλ ζηξεο, 

πνζνζηφ πνπ είλαη θαηά πνιχ ςειφηεξν απφ ην 11,1% ησλ κέηξησλ θαη ην 22,2% ησλ 

ήπησλ ρξεζηψλ (ρ
2
(2) = 16,54, p< 0,001). ηηο γπλαίθεο, ζηξεο ηνλ ηειεπηαίν ρξφλν 

παξνπζίαζαλ ην 80% ησλ ππεξβνιηθψλ ρξεζηψλ θαη ην 77,2% ησλ κέηξησλ, έλαληη 

κφιηο 33% ησλ ήπησλ ρξεζηψλ (ρ
2
(2) = 31,98, p< 0,001). Σέινο, ζε ζρέζε κε ηηο 

δπζθνιίεο πνπ αληηκεησπίδνπλ ζηνλ χπλν ηνπο νη άλδξεο, ην 81,2% ησλ ππεξβνιηθψλ 

ρξεζηψλ αλέθεξαλ φηη αληηκεησπίδνπλ δπζθνιίεο λα απνθνηκεζνχλ, ην 37,5% φηη 

φηαλ μππλνχλ ζηνλ χπλν ηνπο δπζθνιεχνληαη λα απνθνηκεζνχλ θαη ην 87,5% φηη δε 

ληψζνπλ μεθνχξαζηνη φηαλ μππλνχλ, απφ αξθεηέο θνξέο ηελ εβδνκάδα κέρξη θαη θάζε 

εκέξα. Σα πνζνζηά απηά είλαη ζεκαληηθά πςειφηεξα απφ ηα αληίζηνηρα γηα ηνπο 

κέηξηνπο θαη ήπηνπο ρξήζηεο (ρ
2
(2) = 26,44, ρ

2
(2) = 18,76 θαη ρ

2
(2) = 46,15,p< 0,001 

αληίζηνηρα). Γηα ηηο γπλαίθεο ε εηθφλα είλαη αληίζηνηρε, δειαδή ην 80% ησλ 

ππεξβνιηθψλ ρξεζηψλ αλέθεξαλ φηη αληηκεησπίδνπλ δπζθνιίεο λα απνθνηκεζνχλ ή 

δπζθνιεχνληαη λα απνθνηκεζνχλ αλ μππλήζνπλ ζηνλ χπλν ηνπο θαη ην 90% φηη δελ 

ληψζνπλ μεθνχξαζηνη φηαλ μππλνχλ (ρ
2
(2) = 26,28, ρ

2
(2) = 36,55 θαη ρ

2
(2) = 35,85,p< 

0,001, αληίζηνηρα). 

 

Πίλαθαο 12. πκπεξηθνξέο πγείαο ζε ζρέζε κε ην βαζκφ εζηζκνχ ζηνπο Ζ/Τ (γπλαίθεο) 

 

 

 

 

πκπεξηθνξέο πγείαο 

Γπλαίθεο (n = 167)   

Ήπηνη 

ρξήζηεο 

(20-39) 

(n = 100) 

Μέηξηνη 

ρξήζηεο 

(40-59) 

(n = 57) 

Τπεξβνιηθνί 

ρξήζηεο 

(60-100) 

(n = 10) 

 

 

ρ
2
 

n % n % n %  

Κάπληζκα       19,46
**

 

Ναη 5 5,0 17 29,8 3 30,0  
   Όρη 95 95,0 40 70,2 7 70,0  
Αιθνόι       1,95 

  Ναη 64 74,0 30 35,1 6 60,0  

  Όρη 36 26,0 27 64,9 4 40,0  

Πξσηλό γεύκα       35,21
**

 

   1-3 θνξέο 8 8,0 28 49,1 4 40,0  

   4-6 θνξέο 92 92,0 29 50,8 6 60,0  

Μεζεκεξηαλό γεύκα       6,73 

   πηηηθό θαγεηό 14 14,0 3 5,3 1 10,0  

   Δζηηαηόξην παλεπηζηεκίνπ 13 13,0 10 17,5 1 10,0  

   Πξόρεηξν θαγεηό 34 34,0 18 31,6 6 60,0  

   Όια ηα παξαπάλσ 39 39,0 26 45,6 2 20,0  

σκαηηθή δξαζηεξηόηεηα       24,82
**

 

Καζηζηηθή δσή 20 20,0 17 29,8 7 70,0  
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   Διαθξά ζσκαηηθή άζθεζε 65 65,0 20 35,1 2 20,0  

   Έληνλε ή ζθιεξή άζθεζε 15 15,0 20 35,1 1 10,0  

ηηγκηαίν ηξεο        2,67 

   Πνιύ (Αξθεηά σο Πάξα πνιύ) 53 52,3 43 75,4 7 73,1  

   Λίγν (Καζόινπ σο Μέηξηα) 47 47,7 24 24,6 3 26,9  

ηξεο (>1 εβδ.)       31,98
**

 

  Ναη 33 33,0 44 77,2 8 80,0  

  Όρη 67 67,0 13 22,8 2 20,0  

Γεληθή πγεία        7,10 

   Καθή ή κέηξηα 27 27,0 27 47,3 5 50,0  

   Καιή ή άξηζηε 73 73,0 30 52,7 5 50,0  

Γπζθνιία λα απνθνηκεζείο        26,28
**

 

Πνηέ – Μεξηθέο θνξέο ην κήλα 86 86,0 36 63,1 2 20,0  

Αξθεηέο θνξέο/εβδ - Κάζε κέξα 14 14,0 21 36,9 8 80,0  

Ξππλάο ζπρλά θαη δελ κπνξείο λα 

θνηκεζείο 

      36,55
**

 

   Πνηέ – Μεξηθέο θνξέο ην κήλα 84 86,1 25 71,4 2 20,0  

   Αξθεηέο θνξέο/εβδ - Κάζε 

κέξα 

16 13,9 32 28,6 8 80,0  

Γελ λνηώζεηο μεθνύξαζηνο όηαλ 

μππλάο 

      35,85
**

 

   Πνηέ – Μεξηθέο θνξέο ην κήλα 89 91,5 40 70,2 1 10,0  

   Αξθεηέο θνξέο/εβδ - Κάζε 

κέξα 

11 8,5 17 29,8 9 90,0  

*p< 0,05 

 

 Σέινο, εμεηάζηεθεε ζπζρέηηζε κεηαμχ ηνπ βαζκνχ εμάξηεζεο απφ ην θηλεηφ 

ηειέθσλν θαη ηνπ εζηζκνχ ζηνπο Ζ/Τ (Δξεπλεηηθφ εξψηεκα 5, Πίλαθαο 13). Ζ ηηκή 

ηνπ δείθηε ζπζρέηηζεο αλάκεζα ζηηο βαζκνινγίεο ησλ δχν θιηκάθσλ βξέζεθε κέηξηα 

ζεηηθή θαη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή (r(240) = 0,365, p< 0,01), θάηη πνπ θαλεξψλεη φηη ε 

πςειή εμάξηεζε απφ ην θηλεηφ ηειέθσλν ζπλνδεχεηαη απφ πςειφ βαζκφ εζηζκνχ 

ζηνπο Ζ/Τ, θαη ην αληίζηξνθν. ε ζρέζε κε ηνπο επηκέξνπο παξάγνληεο, πςειφηεξε 

ζπζρέηηζε βξέζεθε αλάκεζα ζηελ εμάξηεζε απφ ην θηλεηφ ηειέθσλν, ηελ 

ππεξελαζρφιεζε κε ηνπο Ζ/Τ (r(240) = 0,425, p< 0,01)θαη ηελ έιιεηςε απηνειέγρνπ 

ζηε ρξήζε Ζ/Τ (r(240) = 0,414, p< 0,01).Παξφκνηα απνηειέζκαηα πξνέθπςαλ ζε 

ζρέζε κε ην θχιν (Πίλαθαο 13).πγθεθξηκέλα, γηα ηνπο άλδξεο, ν δείθηεο ζπζρέηηζεο 

κεηαμχ ηνπ ζπλνιηθνχ βαζκνχ εμάξηεζεο απφ ην θηλεηφ ηειέθσλν θαη ηνπ ζπλνιηθνχ 

βαζκνχ εζηζκνχ ζηνπο Ζ/Τ βξέζεθε ίζνο κε 0,421 (p< 0,01) θαη γηα ηηο γπλαίθεο ίζνο 

κε 0,389 (p< 0,01). 

 

Πίλαθαο 13. Ζ ζρέζε ησλ παξαγφλησλ ηνπ εζηζκνχ ζηνπο Ζ/Τ κε ην βαζκφ εμάξηεζεο απφ ηελ θηλεηή 

ηειεθσλία 

 Δμάξηεζε από θηλεηό ηει. 

Κιίκαθα εζηζκνύ ζηνπο Ζ/Τ Άλδξεο Γπλαίθεο χλνιν 

Έιιεηςε απηνειέγρνπ ζηε ρξήζε 0,414
**

 0,399
**

 0,414
**
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Ζ/Τ 

Παξακέιεζε ηεο εξγαζίαο  0,285
*
 0,215

*
 0,215

*
 

Δπίδξαζε ζηελ θνηλσληθόηεηα 0,110 0,124 0,121 

Τπεξελαζρόιεζε κε ηνπο Ζ/Τ 0,475
**

 0,415
**

 0,425
**

 

πλνιηθή βαζκνινγία (20-100) 0,421
**

 0,389
**

 0,365 

**p< 0,01; *p< 0,05 
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ  5o: ΤΕΖΣΖΖ – ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ  

5.1 πδήηεζε  

Ο ζθνπφο ηεο παξνχζαο κειέηεο ήηαλ ν πξνζδηνξηζκφο ηνπ βαζκνχ εμάξηεζεο ησλ 

θνηηεηψλ ηεο Ννζειεπηηθήο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Πεινπνλλήζνπ απφ ηελ θηλεηή 

ηειεθσλία θαη ηνπο Ζ/Τ ζε ζρέζε κε ηα πξφηππα θαη ηηο ζπκπεξηθνξέο πγείαο ηνπο, 

ην βαζκφ ρξήζεο ηνπ θηλεηνχ ηειεθψλνπ θαη ηνπ Ζ/Τ ζηελ θαζεκεξηλφηεηά ηνπο, 

θαη ηειηθά ε κειέηε ηνπ θαηά πφζν απηά ζπκβάιινπλ ζηε ζπκκφξθσζε κε έλαλ 

πγηεηλφ ηξφπν δσήο.  

 

Με βάζε ηνπο ζηφρνπο ηεο παξνχζαο κειέηεο πξνέθπςαλ ηα εξεπλεηηθά εξσηήκαηα, 

ζηα νπνία ε εξγαζία απηή πξνζπάζεζε λα απαληήζεη. ρεηηθά κε ην πξψην 

εξεπλεηηθφ εξψηεκα, πνηέο δειαδή ζπκπεξηθνξέο πγείαο πηνζεηνχλ νη θνηηεηέο ηεο 

Ννζειεπηηθήο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Πεινπνλλήζνπ πξνέθπςε φηη νη θνηηεηέο δελ 

έρνπλ απνθηήζεη ζσζηέο ζπκπεξηθνξέο πγείαο θαζψο έλαο ζηνπο πέληε θαπλίδεη θαη 

είλαη θπξίσο άλδξεο, δχν ζηνπο ηξεηο θνηηεηέο, άλδξεο θαη γπλαίθεο, θαηαλαιψλνπλ 

αιθνφι, έλαο ζηνπο πέληε θνηηεηέο παξαιείπνπλ ζπζηεκαηηθά ην πξσηλφ γεχκα, ελψ 

ε δηαηξνθή ηνπο ην κεζεκέξη βαζίδεηαη απνθιεηζηηθά ζε πξφρεηξν θαγεηφ. Έλαο 

ζηνπο ηξεηο θνηηεηέο δελ αζθνχληαη θαη ε δσή ηνπο είλαη θαζηζηηθή. Έλαο ζηνπο δχν 

θνηηεηέο, θπξίσο γπλαίθεο, αληηκεησπίδνπλ ζηξεο ζπζηεκαηηθά θαη έλαο ζηνπο 

ηέζζεξηο θνηηεηέο αληηκεησπίδνπλ δπζθνιίεο ζηνλ χπλν. Σα επξήκαηα απηά καο 

βνεζνχλ λα θαηαλνήζνπκε ην πξνθίι ησλ θνηηεηψλ ηεο Ννζειεπηηθήο ηνπ 

Παλεπηζηεκίνπ Πεινπνλλήζνπ θαζψο καο δίλνπλ καο εηθφλα γηα ηηο ζπκπεξηθνξέο 

πγείαο πνπ έρνπλ πηνζεηήζεη.  Οη Smith et. al., (2000), εμάιινπ,  πξνθεηκέλνπ λα 

κειεηήζεη ηε ζηάζε ησλ αηφκσλ απέλαληη ζηηο ΣΠΔ θαη ηνπο ππνινγηζηέο εμεηάδεη 

πξψηα ηε γεληθή ηνπο εηθφλα θαη αμηνινγεί ηηο ζπκπεξηθνξέο ησλ αηφκσλ απφ ηε κία 

θαη ηηο άκεζεο ή έκκεζεο αιιειεπηδξάζεηο κε ηηο ΣΠΔ απφ ηελ άιιε (Smith et al., 

2000). 

 

Δπηπιένλ ζρεηηθά κε ην πψο ρξεζηκνπνηνχλ ηηο ΣΠΔ θάλεθε φηη ζρεδφλ φινη νη 

θνηηεηέο είλαη θάηνρνη Ζ/Τ θαη θηλεηνχ ηειεθψλνπ. Οη Ling & Yttri, (2002), 

ζεσξνχλ φηη ε θηλεηή ηειεθσλία απιψζεθε ζηελ ειιεληθή θνηλσλία θαη παξφιν πνπ 

ε δπλαηφηεηα ζπληνληζκνχ ησλ θαζεκεξηλψλ δξαζηεξηνηήησλ πνπ παξέρεη ην θηλεηφ 
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ηειέθσλν ην θαζηζηά εμαηξεηηθά ρξήζηκν θπξίσο ζηνπο ελήιηθεο αλαθέξεηαη σο 

ζεκαληηθή θαη ζηνλ θφζκν ησλ λέσλ θαη ησλ εθήβσλ (Ling, 2000). Αμίδεη λα 

αλαθεξζεί φηη νη ηέζζεξεηο ζηνπο πέληε θνηηεηέο ηεο Ννζειεπηηθήο ηνπ 

Παλεπηζηεκίνπ Πεινπνλλήζνπ, βξίζθνπλ ηε ρξήζε ησλ ΣΠΔ επράξηζηε θαη έλαο 

ζηνπο δχν θνηηεηέο αλεζπρνχλ γηα ηελ επίδξαζε ηνπ θηλεηνχ ηειεθψλνπ θαη ηνπ Ζ/Τ 

ζηελ πγεία ηνπο.  

 

ρεηηθά κε ην δεχηεξν εξεπλεηηθφ εξψηεκα, πνηνο είλαη δειαδή ν βαζκφο εμάξηεζεο 

ησλ θνηηεηψλ απφ ηελ θηλεηή ηειεθσλία θαη πνηνο ν βαζκφο εζηζκνχ ηνπο ζηνπο Ζ/Τ 

πξνέθπςε, φηη  έλαο ζηνπο έμη θνηηεηέο, άλδξεο θαη γπλαίθεο, έρνπλ πςειή εμάξηεζε 

απφ ην θηλεηφ ηειέθσλν θαη ζπγθεθξηκέλα έλαο ζηνπο έμη θνηηεηέο, θπξίσο άλδξεο, 

είλαη ππεξβνιηθνί ρξήζηεο ηνπ Ζ/Τ. Σν εχξεκα απηφ ηαπηίδεηαη κε ηελ άπνςε ηεο 

Κνιπβά - Καινγξίδνπ, (2011), πνπ ζεσξεί φηη πιένλ είλαη πνιχ εχθνιν λα 

παξνπζηαζηνχλ εζηζηηθέο ζπκπεξηθνξέο θαη ζεκάδηα εμάξηεζεο απφ ηηο ΣΠΔ θαη 

εηδηθά απφ ηνπο Ζ/Τ θαη ηα θηλεηά εμαηηίαο ηεο ρξήζεο ηνπο πνπ έρεη επηθξαηήζεη 

ζηνπο πεξηζζφηεξνπο ηνκείο εξγαζίαο αιιά θαη επξχηεξα, ζην ζπίηη, ζην γξαθείν θαη 

ζην παλεπηζηήκην, θαζψο ππάξρεη ε δπλαηφηεηα ηεο ζπλερνχο θνξεηφηεηαο. Δίλαη 

γεγνλφο φηη κηα ζεηξά απφ εξγαζίεο θαη αζρνιίεο ζπλδένληαη, πιένλ, κε ηνλ 

ειεθηξνληθφ ππνινγηζηή θαη ην θηλεηφ, αλάκεζα ζηηο νπνίεο είλαη ε αθξφαζε 

κνπζηθήο, ε παξαθνινχζεζε ηαηληψλ, ην ζεξθάξηζκα ζην δηαδίθηπν, ε ρξήζε ηνπ γηα 

εξγαζία, ε αλάγλσζε καζεκάησλ θαη πνιιά άιια (Κνιπβά – Καινγξίδνπ, 2011), 

γεγνλφο πνπ ζπκβάιεη ζηελ δεκηνπξγία εμάξηεζεο θαη εζηζκνχ. 

 

ην ηξίην εξεπλεηηθφ εξψηεκα ηεο παξνχζαο εξγαζίαο πνηα είλαη δειαδή ε ζρέζε 

ηνπ βαζκνχ εμάξηεζεο απφ ην θηλεηφ ηειέθσλν κε ηηο ζπκπεξηθνξέο πγείαο πνπ 

πηνζεηνχλ νη θνηηεηέο, πξνέθπςε φηη νη θνηηεηέο κε πςειή εμάξηεζε απφ ην θηλεηφ 

ηειέθσλν, άλδξεο θαη γπλαίθεο, θάλνπλ θπξίσο θαζηζηηθή δσή θαη έρνπλ θαθέο 

δηαηξνθηθέο ζπλήζεηεο ζε ζρέζε κε ηνπο κε εμαξηεκέλνπο. Σνχην ην εχξεκα 

ηεθκεξηψλεηαη  απφ νξηζκέλνπο εξεπλεηέο θαζψο ε ππέξκεηξε θπξίσο ρξήζε ησλ 

θηλεηψλ ηειεθψλσλ εληάζζεηαη ζηα ραξαθηεξηζηηθά ελφο ηξφπνπ δσήο πνπ 

παξνπζηάδεη ζνβαξνχο θηλδχλνπο γηα ηελ πγεία ηνπ αλζξψπνπ (Cotten, 2008). Σν 

εχξεκα απηφ ηεθκεξηψλεηαη επίζεο θαη κέζα απφ ηα απνηειέζκαηα κεξηθψλ εξεπλψλ 

πνπ ζπζρεηίδνπλ πηζαλά ηελ ρξήζε ησλ θηλεηψλ ηειεθψλσλ κε δηάθνξεο 

ζπκπεξηθνξέο πγείαο, φπσο απηή ηνπ θαπλίζκαηνο (Leena, Tomi, 2005; Charlton, 
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Bates,2000; Obermayer, et al., 2004), ηεο ρξήζεο αιθνφι (Leena, Tomi, 2005; 

Lightowlers et al., 2009; Samkange-Zeeb, 2009) θαζψο θαη ηεο θπζηθήο άζθεζεο θαη 

ζσζηήο δηαηξνθήο (Consolvo et al., 2006), θάηη πνπ δείρλεη φηη ε ζπλήζεηα ηνπ 

θαπλίζκαηνο θαη ε ππεξβνιηθή ρξήζε ηνπ θηλεηνχ ηειεθψλνπ απνηεινχλ δχν 

ζπκπεξηθνξέο πνπ ζπκπίπηνπλ ζηα άηνκα (Koivusilta et al., 2003).  Παξάιιεια ε 

εμάξηεζε απφ ηε ρξήζε ηνπ θηλεηνχ ηειεθψλνπ, κηαο θαη έρεη ηαπηηζηεί κε ηελ 

θαζεκεξηλφηεηα, απμάλεη ηα ζπκπηψκαηα ηνπ ζηξεο, απνηειψληαο ζηγά ζηγά φρη κφλν 

κηα έμε, αιιά κηα ζεκαληηθή κνξθή εμάξηεζεο (Thomee et al., 2007; Κηνπξθηζή, 

2007). 

 

Ζ παξνχζα έξεπλα ζέινληαο λα απαληήζεη ζην πνηα είλαη ε ζρέζε ηνπ εζηζκνχ ζηνπο 

Ζ/Τ κε ηηο ζπκπεξηθνξέο πγείαο πνπ πηνζεηνχλ νη θνηηεηέο (4ν εξεπλεηηθφ εξψηεκα), 

δηαπίζησζε φηη νη  θνηηεηέο κε εζηζκφ ζηνπο Ζ/Τ, θαπλίδνπλ πεξηζζφηεξν (άλδξεο 

θαη γπλαίθεο), έρνπλ θαθέο δηαηξνθηθέο ζπλήζεηεο (κφλν άλδξεο), δελ αζθνχληαη 

(άλδξεο θαη γπλαίθεο), αληηκεησπίδνπλ ζηξεο (άλδξεο θαη γπλαίθεο) θαη δπζθνιίεο 

ζηνλ χπλν (άλδξεο θαη γπλαίθεο).  Σν εχξεκα απηφ έξρεηαη θαη επηβεβαηψλεηαη κε ηελ 

κειέηε ηεο Young  (2001), νη νπνίνη ζεσξνχλ φηη ε εμάξηεζε απφ ηνπο Ζ/Τ κπνξεί 

λα εθδεισζεί κε δηαηξνθηθέο δηαηαξαρέο, δηαηαξαρέο ηνπ χπλνπ θαη αιιαγή ησλ 

ζπλεζεηψλ χπλνπ, κεησκέλε αζιεηηθή δξαζηεξηφηεηα, παξακέιεζε πξνζσπηθήο 

πγηεηλήο, εκηθξαλίεο θαη ζηξεο. 

 

ρεηηθά κε ην πέκπην εξεπλεηηθφ καο εξψηεκα, πνηα είλαη δειαδή ε ζρέζε ηνπ 

βαζκνχ εμάξηεζεο απφ ην θηλεηφ ηειέθσλν κε ην βαζκφ εζηζκνχ ζηνπο Ζ/Τ, 

πξνέθπςε φηη ν βαζκφο εμάξηεζεο απφ ην θηλεηφ ηειέθσλν ζπλδέεηαη ζεηηθά κε ην 

βαζκφ εζηζκνχ ζηνπο Ζ/Τ. Ζ δηαπίζησζε απηή ηεθκεξηψλεηαη θαη απφ ηνλ 

Κσλζηαληίλνπ, (2014), ν πνίνο ηνλίδεη φηη ε επηθξάηεζε ησλ λέσλ ΣΠΔ απνηειεί 

ζήκεξα πάγηα θαηάζηαζε ηεο θαζεκεξηλφηεηαο ησλ λέσλ θαη ηδηαίηεξα ησλ θνηηεηψλ. 

Ζ ππεξβνιηθή ρξήζε δείρλεη λα επηδξά πνιιαπιψο ζηε δσή ηνπο, αιιά ην θπξηφηεξν 

επηδξά ζεκαληηθά ζηηο ζπκπεξηθνξέο πγείαο ηνπο. Δπίζεο είλαη ελδηαθέξνπζα θαη ε 

δηεξεχλεζε πνπ έρνπλ νη επηπηψζεηο ησλ ΣΠΔ θαη ζε άιιεο ζεκαληηθέο παξακέηξνπο 

φπσο ε θνηλσληθνπνίεζε ζην επξχηεξν πεξηβάιινλ. Δπνκέλσο είλαη ηδηαίηεξα 

ρξήζηκν νη εηδηθνί, αιιά θαη νη ίδηνη νη θνηηεηέο λα ελεκεξψλνληαη γηα ηνπο πηζαλνχο 

θηλδχλνπο, ψζηε λα ππάξμεη ε αλάινγε επαηζζεηνπνίεζε θαη πξνβιεκαηηζκφο, έλα 

γεληθφ πιαίζην θαη έλαο ζπλνιηθφο ζρεδηαζκφο γηα ηελ εθαξκνγή πξνιεπηηθψλ 
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πξνγξακκάησλ, πνπ ζα εκπεξηέρνπλ ηηο θαηάιιειεο θαη απνηειεζκαηηθέο 

παξεκβάζεηο γηα ηελ αληηκεηψπηζε ησλ αξλεηηθψλ ζπλεπεηψλ ηεο εμάξηεζεο απφ 

ΣΠΔ (Κσλζηαληίλνπ, 2014). 

 

5.2 πκπεξάζκαηα - Πξνηάζεηο  

 

ην πιαίζην ηεο δηεξεχλεζεο ηεο επίδξαζεο ηεο εμάξηεζεο απφ ηελ θηλεηή ηειεθσλία 

θαη ηνπο ειεθηξνληθνχο ππνινγηζηέο (Ζ/Τ) ζηνλ ηξφπν δσήο θαη ζηα πξφηππα πγείαο 

ησλ θνηηεηψλ Ννζειεπηηθήο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Πεινπνλλήζνπ, πξνέθπςε φηη: 

 νη θνηηεηέο δελ έρνπλ απνθηήζεη ζσζηέο ζπκπεξηθνξέο πγείαο θαζψο 

θαπλίδνπλ, πίλνπλ αιθνφι, παξαιείπνπλ ζπζηεκαηηθά ην πξσηλφ γεχκα, ε 

δηαηξνθή ηνπο ην κεζεκέξη βαζίδεηαη απνθιεηζηηθά ζε πξφρεηξν θαγεηφ, δελ 

αζθνχληαη, ε δσή ηνπο είλαη θαζηζηηθή θαη αληηκεησπίδνπλ ζηξεο 

ζπζηεκαηηθά θαη δπζθνιίεο ζηνλ χπλν.  

 Όινη ζρεδφλ νη θνηηεηέο είλαη θάηνρνη Ζ/Τ θαη θηλεηνχ ηειεθψλνπ, 

βξίζθνληαο ηε ρξήζε ησλ ΣΠΔ επράξηζηε ελψ παξάιιεια εθθξάδνπλ θαη ηηο 

αλεζπρίεο ηνπο γηα ηηο αξλεηηθέο επηπηψζεηο ησλ ΣΠΔ ζηνλ νξγαληζκφ.  

 Ο βαζκφο εμάξηεζεο ησλ θνηηεηψλ απφ ηελ θηλεηή ηειεθσλία θαη ν βαζκφο 

εζηζκνχ ηνπο ζηνπο Ζ/Τ είλαη αξθεηά πςειφο. Πξσηνπφξνη ζε απηφ είλαη νη 

άληξεο θνηηεηέο. 

 Ζ ζρέζε ηνπ βαζκνχ εμάξηεζεο απφ ην θηλεηφ ηειέθσλν κε ηηο ζπκπεξηθνξέο 

πγείαο πνπ πηνζεηνχλ νη θνηηεηέο, είλαη άκεζε θαζψο νη θνηηεηέο κε πςειή 

εμάξηεζε απφ ην θηλεηφ ηειέθσλν, θάλνπλ θπξίσο θαζηζηηθή δσή θαη έρνπλ 

θαθέο δηαηξνθηθέο ζπλήζεηεο ζε ζρέζε κε ηνπο κε εμαξηεκέλνπο. 

 Ζ ζρέζε ηνπ εζηζκνχ ζηνπο Ζ/Τ κε ηηο ζπκπεξηθνξέο πγείαο πνπ πηνζεηνχλ νη 

θνηηεηέο είλαη θαη απηή αιιεινεμαξηψκελε θαζψο νη  θνηηεηέο κε εζηζκφ 

ζηνπο Ζ/Τ, θαπλίδνπλ πεξηζζφηεξν (άλδξεο θαη γπλαίθεο), έρνπλ θαθέο 

δηαηξνθηθέο ζπλήζεηεο (κφλν άλδξεο), δελ αζθνχληαη (άλδξεο θαη γπλαίθεο), 

αληηκεησπίδνπλ ζηξεο (άλδξεο θαη γπλαίθεο) θαη δπζθνιίεο ζηνλ χπλν (άλδξεο 

θαη γπλαίθεο).   

 Ο βαζκφο εμάξηεζεο απφ ην θηλεηφ ηειέθσλν ζπλδέεηαη ζεηηθά κε ην βαζκφ 

εζηζκνχ ζηνπο Ζ/Τ. 
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Γίλεηαη επνκέλσο εχθνια αληηιεπηφ φηη ε επηθξάηεζε ησλ λέσλ ΣΠΔ απνηειεί ηελ 

πάγηα θαηάζηαζε ηεο θαζεκεξηλφηεηαο ησλ θνηηεηψλ. Ζ ππεξβνιηθή ρξήζε δείρλεη 

λα επηδξά πνιιαπιψο ζηε δσή ηνπο, αιιά ην θπξηφηεξν επηδξά ζεκαληηθά ζηηο 

ζπκπεξηθνξέο πγείαο ηνπο. Σν πην αλεζπρεηηθφ φκσο κηαο ηέηνηαο δηαπίζησζεο είλαη 

φηη είλαη πνιχ εχθνιν λα παξνπζηαζηνχλ εζηζηηθέο ζπκπεξηθνξέο θαη ζεκάδηα 

εμάξηεζεο απφ ηηο ΣΠΔ θαη εηδηθά απφ ηνπο Ζ/Τ θαη ηα θηλεηά εμαηηίαο ηεο ρξήζεο 

ηνπο πνπ έρεη επηθξαηήζεη ζηνπο πεξηζζφηεξνπο ηνκείο εξγαζίαο. Ζ εμάπισζε ηνπο, 

δειαδή, ζε ζπλδπαζκφ κε ην γεγνλφο φηη ε ηερλνινγία έρεη γίλεη επθνιφηεξα πξνζηηή 

ζηνλ άλζξσπν φπσο επίζεο ην γεγνλφο φηη νη ΣΠΔ έρνπλ ηε δπλαηφηεηα εθαξκνγήο 

νινέλα θαη πην πνιιψλ εθαξκνγψλ, έρνπλ δεκηνπξγήζεη ηηο πξνυπνζέζεηο γηα 

πνιχσξε θαη πνηθίιε ρξήζε ηνπο θαη επνκέλσο ζηαδηαθά κπνξνχλ λα νδεγήζνπλ 

ζηνλ εζηζκφ. 

 

Δληππσζηαθφ είλαη επίζεο ην γεγνλφο φηη ε ππέξκεηξε ρξήζε ησλ ΣΠΔ εληάζζεηαη 

ζηα ραξαθηεξηζηηθά ελφο ηξφπνπ δσήο πνπ παξνπζηάδεη ζνβαξνχο θηλδχλνπο γηα ηελ 

πγεία ηνπ αλζξψπνπ, φπσο είλαη νη δηαηξνθηθέο δηαηαξαρέο, ην θάπληζκα, ην αιθνφι, 

νη δηαηαξαρέο ηνπ χπλνπ θαη αιιαγή ησλ ζπλεζεηψλ χπλνπ, ε κεησκέλε αζιεηηθή 

δξαζηεξηφηεηα, ε παξακέιεζε πξνζσπηθήο πγηεηλήο, νη εκηθξαλίεο θαη ην ζηξεο. Γηα 

ην ιφγν απηφ είλαη ηδηαίηεξα ζεκαληηθφ λα ππάξμεη πξνζεθηηθή ζηάζκηζε ησλ 

ζπκπεξηθνξψλ ησλ θνηηεηψλ πνπ ηηο ρξεζηκνπνηνχλ θαη ηνπ ηξφπνπ πνπ ηηο 

αληηκεησπίδνπλ. πλεπψο, είλαη ζεκαληηθφ νη εηδηθνί, αιιά θαη νη ίδηνη νη θνηηεηέο λα 

ελεκεξψλνληαη γηα ηνπο θηλδχλνπο πνπ ππάξρνπλ απφ ηε κε ιεινγηζκέλε ρξήζε ηνπο, 

ψζηε λα ππάξμεη ε θαηάιιειε επαηζζεηνπνίεζε θαη πξνβιεκαηηζκφο, πνπ ζα 

ζπκβάιινπλ πξνο κηα ζεηηθή θαηεχζπλζε ζρεδηαζκνχ θαη πινπνίεζεο  ζπλνιηθψλ 

πξνιεπηηθψλ πξνγξακκάησλ, κε θαηάιιειεο θαη απνηειεζκαηηθέο παξεκβάζεηο, γηα 

ηελ αληηκεηψπηζε ηεο ζχγρξνλεο εμάξηεζεο ηεο επνρήο καο.  

 

Δπίζεο είλαη ελδηαθέξνπζα θαη ε δηεξεχλεζε πνπ έρνπλ νη επηπηψζεηο ησλ ΣΠΔ θαη 

ζε άιιεο ζεκαληηθέο παξακέηξνπο φπσο ε θνηλσληθνπνίεζε ζην επξχηεξν 

πεξηβάιινλ. Δπνκέλσο ζα ήηαλ ηδηαίηεξα ρξήζηκν νη εηδηθνί, αιιά θαη νη ίδηνη νη 

θνηηεηέο λα ελεκεξψλνληαη γηα ηνπο πηζαλνχο θηλδχλνπο, ψζηε λα ππάξμεη ε αλάινγε 

επαηζζεηνπνίεζε θαη πξνβιεκαηηζκφο, έλα γεληθφ πιαίζην θαη έλαο ζπλνιηθφο 

ζρεδηαζκφο γηα ηελ εθαξκνγή πξνιεπηηθψλ πξνγξακκάησλ, πνπ ζα εκπεξηέρνπλ ηηο 
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θαηάιιειεο θαη απνηειεζκαηηθέο παξεκβάζεηο γηα ηελ αληηκεηψπηζε ησλ αξλεηηθψλ 

ζπλεπεηψλ ηεο εμάξηεζεο απφ ΣΠΔ.  

 

5.3 Πεξηνξηζκνί ηεο έξεπλαο 

 Όια ηα παξαπάλσ επξήκαηα ζα πξέπεη, σζηφζν, λα εξκελεπηνχλ ππφ ην πξίζκα ησλ 

πεξηνξηζκψλ ηεο παξνχζαο κειέηεο. Αλαθνξηθά κε ηνπο πεξηνξηζκνχο, αξρηθά, ε 

ζπγρξνληθή θχζε ηεο κειέηεο δε καο επηηξέπεη λα εμάγνπκε αηηηνινγηθέο ζρέζεηο, 

κηαο θαη δελ ηθαλνπνηείηαη ε βαζηθή πξνυπφζεζε ηεο ρξνληθήο αιιεινπρίαο πνπ 

απαηηείηαη γηα λα νξηζηεί ε ζρέζε κεηαμχ κηαο ζπκπεξηθνξάο πγείαο θαη κηαο άιιεο 

παξαηεξνχκελεο ζπκπεξηθνξάο, φπσο ε εμάξηεζε ή ν εζηζκφο ζηηο ΣΠΔ. Μηα 

ηέηνηνπ είδνπο ζρέζε ζα κπνξνχζε λα νξηζηεί επαθξηβψο κφλν κέζα απφ ηε 

δηαρξνληθή παξαθνινχζεζε ησλ ζπκπεξηθνξψλ πγείαο πνπ πηνζεηνχλ νη θνηηεηέο ζε 

ζπλδπαζκφ κε ηε κέηξεζε ηνπ βαζκνχ εμάξηεζεο απφ ην θηλεηφ ηειέθσλν θαη ηνπ 

εζηζκνχ ηνπο ζηνπο Ζ/Τ. 

 

Δπίζεο, αμίδεη λα αλαθεξζεί φηη γηα ηελ θαηαγξαθή ησλ ζπκπεξηθνξψλ πγείαο ησλ 

ζπκκεηερφλησλ, αιιά θαη ηνπ βαζκνχ ρξήζεο ησλ ΣΠΔ, βαζίζηεθε ζηηο δειψζεηο 

ησλ ίδησλ ησλ ζπκκεηερφλησλ (self-reportdata), δειαδή δελ έγηλε πξαγκαηηθή 

κέηξεζε ή παξαθνινχζεζε ησλ ζπγθεθξηκέλσλ ζπκπεξηθνξψλ (π.ρ. κέζσ θιηληθήο 

εμέηαζεο). Καηά ζπλέπεηα, νξηζκέλνη απφ ηνπο ζπκκεηέρνληεο ελδέρεηαη λα δίλνπλ 

θνηλσληθά απνδεθηέο απαληήζεηο θαη ηα δεδνκέλα πνπ ηειηθά ζπιιέρζεθαλ λα 

εκπεξηέρνπλ ζθάικα (measure menterror), ηνπ νπνίνπ ην κέγεζνο δελ κπνξεί λα 

αμηνινγεζεί. 

 

Σέινο, έλαο αθφκε πεξηνξηζκφο ηεο ζπγθεθξηκέλεο έξεπλαο είλαη απνηέιεζκα ηεο 

κεζφδνπ δεηγκαηνιεςίαο πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε γηα ηε ζπιινγή ησλ δεδνκέλσλ. 

πγθεθξηκέλα, ε κέζνδνο ηεο δεηγκαηνιεςίαο επθνιίαο δε δηεπθνιχλεη ηε γελίθεπζε 

ησλ ζπκπεξαζκάησλ απφ ην δείγκα ζηνλ πιεζπζκφ ηεο έξεπλαο, θαζψο δελ αλήθεη 

ζηηο κεζφδνπο ηεο ηπραίαο (random) δεηγκαηνιεςίαο. Χζηφζν, ζηηο Κνηλσληθέο 

Δπηζηήκεο, ε ζπιινγή ελφο πξαγκαηηθά ηπραίνπ θαη αληηπξνζσπεπηηθνχ δείγκαηνο 

είλαη ηηο πεξηζζφηεξεο θνξέο αλέθηθηε, θπξίσο ιφγσ ρξνληθψλ ή/θαη νηθνλνκηθψλ 

πεξηνξηζκψλ. Καηά ζπλέπεηα, ε επαλάιεςε ηεο ζπγθεθξηκέλεο έξεπλαο ζην κέιινλ 
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ζε άιιν δείγκα θνηηεηψλ πνπ πξνέξρεηαη απφ ηνλ ίδην πιεζπζκφ, ζα κπνξνχζε λα 

εληζρχζεη, λα ζπκπιεξψζεη ή λα αλαηξέςεη ηα ππάξρνληα επξήκαηα.  
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(δηλαδή πληπώνειρ με δικά ζος σπήμαηα και όσι ηων γονιών ζος;) 

Nαη   Όρη 

 

13. Πόζα ρξήκαηα ην κήλα πιεξώλεηο θαηά κέζν όξν ζην ινγαξηαζκό ηνπ θηλεηνύ ζνπ 

ηειεθώλνπ;  ………….……. € 
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Δξσηεκαηνιόγην πκπεξηθνξώλ Τγείαο (ICT UseandHealth 2006 

questionnaire) 

Σηε ζπλέρεηα, απάληεζε ηηο παξαθάησ εξσηήζεηο πνπ αθνξνύλ δηάθνξεο πξνζσπηθέο 

ζνπ ζπλήζεηεο, όπσο θαη ηε ρξήζε ππνινγηζηή θαη θηλεηνύ ηειεθώλνπ. 

 

1. Δίζαη θαπληζηήο; Nαη   Όρη 

2. Αλ είζαη θαπληζηήο, πόζα ηζηγάξα θαπλίδεηο ηελ εκέξα; ………. 

3. Καηαλαιώλεηο αιθνόι; Nαη   Όρη 

4. Αλ λαη, πόζν αιθνόι θαηαλαιώλεηο θαηά κέζν όξν ηελ εβδνκάδα; 

(Μία κνλάδα αληηζηνηρεί ζε έλα θνπηάθη κπύξα, έλα πνηήξη θξαζί ή κηα κεδνύξα 

ζθιεξώλ πνηώλ π.ρ. νπίζθη,  βόηθα, ηδηλ θηι.). 

Ληγφηεξν απφ 1 κνλάδα   

1-3 κνλάδεο   

4-6 κνλάδεο   

7-9 κνλάδεο   

10 κνλάδεο ή πεξηζζφηεξεο  

 

5. Πόζεο θνξέο ηελ εβδνκάδα ηξσο πξσηλό γεύκα; 

0 1 θνξά 2 θνξέο 3 θνξέο 4 θνξέο 5 θνξέο 6 θνξέο 7 θνξέο 

 

6. Σν κεζεκεξηαλό ζνπ γεύκα είλαη: 

 Μαγεηξεπκέλν ζπηηηθφ θαγεηφ  

 Φαγεηφ απφ ην εζηηαηφξην ηνπ παλεπηζηεκίνπ  

 Πξφρεηξν θαγεηφ   

 πλδπαζκφο φισλ ησλ παξαπάλσ  

 

7. Καηά πξνζέγγηζε, πόζν ρξόλν μνδεύεηο ηελ εβδνκάδα γηα ηηο αθόινπζεο 

δξαζηεξηόηεηεο;  

Α. Παξαθνινχζεζε καζεκάησλ  …….. (ψξεο) 

Β. Πξνζσπηθφο ρξφλνο γηα δηάβαζκα  …….. (ψξεο) 

Γ. Ακεηβφκελε εξγαζία  …….. (ψξεο) 

Γ. Δζεινληηθή εξγαζία, ζπκκεηνρή ζε νκάδεο  …….. (ψξεο) 

Δ. Γπκλαζηηθή, εμάζθεζε  …….. (ψξεο) 

 

8. εκείσζε, ηελ απάληεζε πνπ ηαηξηάδεη πεξηζζόηεξν ζηηο θπζηθέο 

δξαζηεξηόηεηεο πνπ  

 έθαλεο ηνλ ηειεπηαίν κήλα: 

Α. Κπξίσο θαζηζηηθή δσή, κεξηθνί ραιαξνί πεξίπαηνη θηι.  
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Β. Διαθξά ζσκαηηθή άζθεζε ηνπιάρηζηνλ κηα-δπν ψξεο ηελ 

εβδνκάδα, π.ρ. πεξπάηεκα, πνδειαζία γηα  κεηαθίλεζε ζηε 

δνπιεηά ζνπ, ρνξφο θηι.  

Γ. Έληνλε άζθεζε ηνπιάρηζηνλ κηα-δπν ψξεο ηελ εβδνκάδα, π.ρ. θνιχκπη, 

ηξέμηκν, αεξνβηθή, γξήγνξε πνδειαζία, πνδφζθαηξν θηι.  

Γ. θιεξή άζθεζε, ηαθηηθά θαη αξθεηέο θνξέο ηελ εβδνκάδα 

(ηνπιάρηζηνλ 5 ψξεο) κε έληνλε ζσκαηηθή θφπσζε.  

 

9. Πόζν ζε απαζρνιεί όηη ν ππνινγηζηήο ζνπ κπνξεί λα επεξεάζεη ηελ πγεία ζνπ; 

Καζφινπ Λίγν Αξθεηά Πάξα πνιχ Γελ ρξεζηκνπνηψ ππνινγηζηή  
 

10. Πόζν ζε απαζρνιεί όηη ε ειεθηξνκαγλεηηθή αθηηλνβνιία από ην θηλεηό ζνπ 

ηειέθσλν κπνξεί λα επεξεάζεη ηελ πγεία ζνπ; 

 Καζφινπ Λίγν Αξθεηά Πάξα πνιχ Γελ ρξεζηκνπνηψ θηλεηφ 
 

11. ε ηη βαζκό νη νηθείνη ζνπ (θίινη, νηθνγέλεηα) πεξηκέλνπλ λα ζε βξίζθνπλ ζην 

θηλεηό; 

Πνηέ  

Πφηε-πφηε, αιιά φρη θαζεκεξηλά   

Καζεκεξηλά, αιιά φρη φιε ηελ εκέξα   

Όιε ηελ εκέξα   

Μέξα-λχθηα   
 

12. Πόζα άηνκα από ηνλ θύθιν ησλ θίισλ ζνπ ηα γλώξηζεο κόλν κέζσ ηνπ 

Internet; 

Καλέλα Μεξηθά Σα κηζά Αξθεηά Σα πεξηζζφηεξα 
 

13. Πόζεο πξνζσπηθέο επαθέο έθαλεο θαη δηαηήξεζεο κέζσ internet ηνλ 

ηειεπηαίν ρξόλν; 

0 1-4 5-9 10-19 20-50   >50 
 

14. ε κηα θιίκαθα από ην 0 έσο ην 10, πόζν ζα βαζκνινγνύζεο ηε κέρξη ζήκεξα 

απόδνζε ζηηο  ζπνπδέο ζνπ;1 2  3  4  5  6  7  8  9  10   
 

 15. Γεληθά, πώο ζα ραξαθηήξηδεο ηελ πγεία ζνπ; 

Άξηζηε Καιή Μέηξηα Καθή Πνιχ θαθή  
 

16. Ννηώζεηο ζηξεζαξηζκέλνο/ε απηή ηε ζηηγκή;  

Καζφινπ Λίγν Έηζη θαη έηζη Αξθεηά Πάξα πνιχ  
 

17. Έρεηο λνηώζεη stress γηα πεξηζζόηεξν από κηα εβδνκάδα ηνλ ηειεπηαίν ρξόλν; 

(π.ρ. θαηαζηάζεηο ζηηο νπνίεο έρεηο πάξα πνιιή έληαζε, λνηώζεηο εμαληιεκέλνο ή 
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αγρσκέλνο ή δελ κπνξείο λα θνηκεζείο  ην βξάδπ εμαηηίαο πξνβιεκάησλ πνπ ζε 

απαζρνινύλ). 

 Ναη     Όρη  
 

18. Δίρεο πνηέ θάπνην από ηα αθόινπζα πξνβιήκαηα; 

 Πνηέ Μεξηθέο 

θνξέο ην 

ρξφλν 

Μεξηθέο 

θνξέο ην 

κήλα 

Αξθεηέο 

θνξέο ηελ 

εβδνκάδα 

Πάληα 

Κάζε 

κέξα 

1. Γπζθνιία λα απνθνηκεζείο 4 4 4 4 4 
2. Ξππλάο ζπρλά θαη κεηά δελ κπνξείο λα θνηκεζείο 4 4 4 4 4 
3. Γελ λνηψζεηο μεθνχξαζηνο/ε φηαλ μππλάο 4 4 4 4 4 

 

19. Πόζν ζπρλά θνηκάζαη ιίγν, επεηδή κέλεηο κέρξη αξγά ην βξάδπ ζηνλ 

ππνινγηζηή; 

Πνηέ   

 Μεξηθέο θνξέο ην ρξφλν   

 Μεξηθέο θνξέο ην κήλα   

 Μεξηθέο θνξέο ηελ εβδνκάδα   

 Κάζε βξάδπ   

 

20. Πόζεο θνξέο κέζα ζηε λύθηα μππλάο από ηνλ ήρν ηνπ θηλεηνύ ζνπ 

ηειεθώλνπ; (όρη ζαλ μππλεηήξη). 

Πνηέ   

 Μεξηθέο θνξέο ην ρξφλν   

 Μεξηθέο θνξέο ην κήλα   

 Μεξηθέο θνξέο ηελ εβδνκάδα   

 Κάζε βξάδπ   

 

21. Αλ ην θηλεηό ζνπ ηειέθσλν θηππήζεη ηε λύθηα, ζπλήζσο απαληάο ή ειέγρεηο 

πνηνο ζε θαιεί; 

Απαληψ    Διέγρσ πξψηα   Σν έρσ απελεξγνπνηεκέλν    Γελ απαληψ  

 

22. Γεληθά, λνηώζεηο όηη ε ρξήζε ησλ ηερλνινγηώλ πιεξνθνξίαο είλαη επράξηζηε; 

 πκθσλψ απφιπηα   πκθσλψ ιίγν   Γηαθσλψ ιίγν   Γηαθσλψ απφιπηα   

 

 

 

 

 



 
85 

Δξσηεκαηνιόγην Δμάξηεζεο από ηελ Σερλνινγία/Κηλεηό Σειέθσλν 

(MPDQ 2004). 

Δηάβαζε ηηο παξαθάησ εξσηήζεηο θαη επέιεμε ηελ απάληεζε πνπ ηαηξηάδεη  πεξηζζόηεξν 

ζηε δηθή ζνπ πεξίπησζε.  

 

 ρεδόλ 

πνηέ 

Μεξηθέο 

θνξέο 

πρλά Πάληα 

1. Γίλσ κεγαιχηεξε πξνηεξαηφηεηα ζην θηλεηφ 

ηειέθσλν απφ φηη ζην ληχζηκν θαη ζηε δηαηξνθή 

κνπ.  

1 2 3 4 

2. Νηψζσ άβνια φηαλ μερλάσ λα πάξσ ην θηλεηφ 

ηειέθσλν καδί κνπ. 
1 2 3 4 

3. Θα πξνηηκνχζα λα έραλα ην πνξηνθφιη ή ηελ 

ηζάληα κνπ, παξά ην θηλεηφ κνπ ηειέθσλν.  
1 2 3 4 

4. Φνξηίδσ θαζεκεξηλά ην θηλεηφ κνπ ηειέθσλν. 1 2 3 4 

5. Γελ ζέισ λα πεγαίλσ ζε κέξε φπνπ δελ έρεη ζήκα 

ην θηλεηφ κνπ ηειέθσλν. 
1 2 3 4 

6. Όηαλ ηαμηδεχσ κε Μέζν Μαδηθήο Μεηαθνξάο 

ζπλεζίδσ λα θξαηψ ζην ρέξη ην θηλεηφ 

ηειέθσλν.  

1 2 3 4 

7. Αθφκε θαη φηαλ ηαμηδεχσ, δέρνκαη θαη θάλσ 

θιήζεηο ζην θηλεηφ ηειέθσλν. 
1 2 3 4 

8. Υξεζηκνπνηψ ην θηλεηφ ηειέθσλν φηαλ 

βξίζθνκαη κε παξέα ελφο ή δχν αηφκσλ. 
1 2 3 4 

9. Κάλσ θιήζεηο απφ ην θηλεηφ ηειέθσλν αθφκε 

θαη αξγά ην βξάδπ. 
1 2 3 4 

10. Μηιψ ζην θηλεηφ ηειέθσλν γηα πεξηζζφηεξν 

απφ κία ψξα ηελ εκέξα. 
1 2 3 4 

11. Σν βξίζθσ δχζθνιν λα θάλσ παξέα κε 

αλζξψπνπο πνπ δελ έρνπλ θηλεηφ ηειέθσλν. 
1 2 3 4 

12. Απζφξκεηα ειέγρσ ην θηλεηφ ηειέθσλν γηα 

SMS ή ηνλ ηειεθσλεηή γηα κελχκαηα, αθφκε θη 

αλ δελ έρσ δερζεί θιήζε.  

1 2 3 4 

13. ηέιλσ SMS απφ ην θηλεηφ ηειέθσλν, αθφκε 

θαη φηαλ είκαη ζηελ ηάμε ή ζηε δνπιεηά κνπ. 
1 2 3 4 

14. ηέιλσ δέθα ή πεξηζζφηεξα SMS ηελ εκέξα. 1 2 3 4 

15. Υαίξνκαη φηαλ δέρνκαη SMS. 1 2 3 4 

16. ηέιλσ SMS κε κηθξφ πεξηερφκελν θαη ρσξίο 

θάπνην ζθνπφ. 
1 2 3 4 

17. Υξεζηκνπνηψ πνιιά εηθνλνγξάκκαηα (π.ρ. 

Smile‟s) ζηα SMS. 
1 2 3 4 

18. Πάληα απαληψ ζηα SMS πνπ δέρνκαη. 1 2 3 4 

19. ηέιλσ πνιιά SMS κε κεγάιν πεξηερφκελν. 1 2 3 4 

20. Δθθξάδσ θαιχηεξα ηα ζπλαηζζήκαηά κνπ 

κέζσ ησλ SMS, απφ φηη κε ηελ ηειεθσληθή 

θιήζε. 

1 2 3 4 
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Κιίκαθα Κ.Δ.ΔΦ.Τ (Κιίκαθα Δζηζκνύ ησλ Δθήβσλ ζηνπο 

ΖιεθηξνληθνύοΤπνινγηζηέο) 

 

Παξαθαινύκε απαληήζηε ζε όιεο ηηο εξσηήζεηο, βάδνληαο ζε θύθιν ηελ απάληεζε πνπ 

ηαηξηάδεη ζηηο ζπλήζεηεο ζαο. 
1. Πόζν ζπρλά δηαπηζηώλεηε όηη παξακέλεηε ζε ζύλδεζε κε ηνλ ππνινγηζηή, πεξηζζόηεξν  

    από όηη αξρηθά ζθνπεύαηε; 

  1   (θαζφινπ) 2   (ζπάληα) 3   (πεξηζηαζηαθά) 4   (ζπρλά) 5   (πάληα) 
 

2. Πόζν ζπρλά παξακειείηε ηελ απαζρόιεζε ζην ζπίηη, πξνθεηκέλνπ λα πεξάζεηε 

    πεξηζζόηεξν ρξόλν ζε ζύλδεζε κε ηνλ ππνινγηζηή; 

  1   (θαζφινπ) 2   (ζπάληα) 3   (πεξηζηαζηαθά) 4   (ζπρλά) 5   (πάληα) 
 

3. Πόζν ζπρλά πξνηηκάηε ηελ ζπγθίλεζε πνπ ζαο πξνζθέξεη ε ελαζρόιεζε κε ηνλ  

    ππνινγηζηή, από ηελ επαθή κε έλα δηθό ζαο πξόζσπν; 

  1   (θαζφινπ) 2   (ζπάληα) 3   (πεξηζηαζηαθά) 4   (ζπρλά) 5   (πάληα) 
 

4. Πόζν ζπρλά δεκηνπξγείηε λέεο θηιίεο κε άιινπο ρξήζηεο ππνινγηζηή; 

  1   (θαζφινπ)      2   (ζπάληα)      3   (πεξηζηαζηαθά)      4   (ζπρλά)       5   (πάληα) 
 

5. Πόζν ζπρλά νη άλζξσπνη ηνπ πεξηβάιινληόο ζαο δηακαξηύξνληαη γηα ην ρξόλν πνπ 

    πεξλάηε ζε ζύλδεζε κε ηνλ ππνινγηζηή; 

1   (θαζφινπ)      2   (ζπάληα)              3   (πεξηζηαζηαθά)                 4   (ζπρλά)            5   (πάληα) 

6. Πόζν ζπρλά νη βαζκνί ή ε ζρνιηθή ζαο απόδνζε επεξεάδνληαη αξλεηηθά, ιόγσ ηνπ ρξόλνπ  

    πνπ πεξλάηε ζε ζύλδεζε κε ηνλ ππνινγηζηή; 

  1   (θαζφινπ)    2   (ζπάληα)   3   (πεξηζηαζηαθά)  4   (ζπρλά)  5   (πάληα) 
 

7. Πόζν ζπρλά ειέγρεηε ην Ζιεθηξνληθό Σαρπδξνκείν (e-mail), πξηλ από  θάηη άιιν πνπ 

    πξέπεη λα θάλεηε; 

  1   (θαζφινπ)  2   (ζπάληα) 3   (πεξηζηαζηαθά) 4   (ζπρλά) 5   (πάληα) 
 

8. Πόζν ζπρλά ε καζεηηθή ζαο απόδνζε ή ε παξαγσγηθόηεηα επεξεάδεηαη αξλεηηθά 

    εμαηηίαο ηεο ελαζρόιεζεο ζαο κε ηνλ ππνινγηζηή; 

  1   (θαζφινπ)  2   (ζπάληα) 3   (πεξηζηαζηαθά) 4   (ζπρλά) 5   (πάληα) 
 

9. Πόζν ζπρλά πξνζπαζείηε λα δηθαηνινγεζείηε ή ιέηε ςέκαηα, όηαλ θάπνηνο ζαο ξσηά ηί  

    αθξηβώο θάλεηε, όηαλ είζηε ζε ζύλδεζε κε ηνλ ππνινγηζηή; 

  1   (θαζφινπ) 2   (ζπάληα) 3   (πεξηζηαζηαθά) 4   (ζπρλά) 5   (πάληα) 
 

10. Πόζν ζπρλά απσζείηε ηηο δπζάξεζηεο ζθέςεηο γηα ηε δσή ζαο, ρξεζηκνπνηώληαο 

      θαζεζπραζηηθέο ζθέςεηο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηε ρξήζε ηνπ ππνινγηζηή; 

    1   (θαζφινπ) 2   (ζπάληα) 3   (πεξηζηαζηαθά) 4   (ζπρλά) 5   (πάληα) 
 

11. Πόζν ζπρλά ζπιιακβάλεηε ηνλ εαπηό ζαο λα αλππνκνλεί λα αζρνιεζεί θαη πάιη κε ηνλ 

      ππνινγηζηή; 

    1   (θαζφινπ) 2   (ζπάληα) 3   (πεξηζηαζηαθά) 4   (ζπρλά) 5   (πάληα) 
 

12. Πόζν ζπρλά ληώζεηε ην θόβν πσο ε δσή ρσξίο ηνλ ππνινγηζηή ζα ήηαλ βαξεηή, θελή θαη 

      δίρσο ραξά; 

    1   (θαζφινπ) 2   (ζπάληα) 3   (πεξηζηαζηαθά) 4   (ζπρλά) 5   (πάληα) 
 

13. Πόζν ζπρλά γίλεζηε απόηνκνο, θσλάδεηε ή αληηδξάηε κε εθλεπξηζκό, αλ θάπνηνο ζαο 

      ελνριήζεη θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ζύλδεζήο ζαο κε ηνλ ππνινγηζηή; 

    1   (θαζφινπ) 2   (ζπάληα) 3   (πεξηζηαζηαθά) 4   (ζπρλά) 5   (πάληα) 
 

14. Πόζν ζπρλά ράλεηε ηνλ ύπλν ζαο, εμαηηίαο ηεο κεηακεζνλύρηηαο ζύλδεζήο ζαο κε ηνλ 

      ππνινγηζηή; 

    1   (θαζφινπ) 2   (ζπάληα) 3   (πεξηζηαζηαθά) 4   (ζπρλά) 5   (πάληα) 
 

15. Πόζν ζπρλά ληώζεηε λα ζαο απαζρνιεί ε ζύλδεζε, ελώ βξίζθεζηε εθηόο ππνινγηζηή θαη 

      πόζν ζπρλά θαληαζηώλεζηε όηη είζηε ζε ζύλδεζε; 

    1   (θαζφινπ) 2   (ζπάληα) 3   (πεξηζηαζηαθά) 4   (ζπρλά) 5   (πάληα) 
 

16. Πόζν ζπρλά ζπιιακβάλεηε ηνλ εαπηό ζαο λα ιέεη θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ζύλδεζεο «ιίγα 

      κόλν ιεπηά αθόκα;» 

    1   (θαζφινπ) 2   (ζπάληα) 3   (πεξηζηαζηαθά) 4   (ζπρλά)         5   (πάληα)          
 

17. Πόζν ζπρλά θάλεηε πξνζπάζεηεο λα πεξηνξίζεηε ην ρξόλν πνπ πεξλάηε ζε ζύλδεζε κε ηνλ 

      ππνινγηζηή θαη απνηπγράλεηε; 

    1   (θαζφινπ)   2   (ζπάληα)   3   (πεξηζηαζηαθά) 4   (ζπρλά) 5   (πάληα) 
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18. Πόζν ζπρλά πξνζπαζείηε λα θξύςεηε ην ρξόλν πνπ έρεηε πεξάζεη ζε ζύλδεζε κε ηνλ 

      ππνινγηζηή; 

    1   (θαζφινπ)  2   (ζπάληα)   3   (πεξηζηαζηαθά) 4   (ζπρλά) 5   (πάληα) 
 

19. Πόζν ζπρλά πξνηηκάηε λα πεξάζεηε πεξηζζόηεξν ρξόλν ζε ζύλδεζε κε ηνλ ππνινγηζηή  

      απ’ όηη λα βγείηε έμσ κε θίινπο; 

    1   (θαζφινπ)  2   (ζπάληα)   3   (πεξηζηαζηαθά) 4   (ζπρλά) 5   (πάληα) 
 

20. Πόζν ζπρλά, όηαλ βξίζθεζηε εθηόο ζύλδεζεο, ληώζεηε ζιηκκέλνο, θαθόθεθνο ή λεπξηθόο, 

      θάηη πνπ εμαθαλίδεηαη όηαλ επηζηξέθεηε ζηε ζύλδεζε; 

    1   (θαζφινπ) 2   (ζπάληα)   3   (πεξηζηαζηαθά) 4   (ζπρλά) 5   (πάληα) 
 

 

Παξαθαινύκε, ζρνιηάζηε ηε ζπκκεηνρή ζαο ζηε κειέηε: 

Η ζπκπιήξσζε, ζαο δπζθόιεςε; Σαο βνήζεζε ζε θάηη; 

Θεσξείηε όηη ηα απνηειέζκαηά απηήο ηεο έξεπλαο ζα είλαη ρξήζηκα θαη γηαηί;  

 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

Εςσαπιζηούμε για ηη ζςμμεηοσή ζαρ!  


