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ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Σύμφωνα  με  έρευνες,  η  τεχνολογία  μπορεί  να  έχει  βλαβερές  επιδράσεις
στους  εφήβους  που  μπορεί  να οδηγήσει  ακόμα και  σε  εθισμό.  Η  συγκεκριμένη
ηλικιακή ομάδα είναι ιδιαίτερα ευάλωτη λόγω της ανάπτυξης του φαινομένου του
καταναλωτισμού και της διαφήμισης και μπορεί εύκολα να προσκολληθεί σε όλα τα
νέα προϊόντα της τεχνολογίας  που εξελίσσεται συνεχώς. 

Σκοπός της συγκεκριμένης ερευνητικής εργασίας είναι να παρουσιάσει όλα
τα  αίτια  που  οδηγούν  στον  εθισμό,  τις  συνέπειες  του  φαινομένου  καθώς  και
συμβουλές για την αντιμετώπιση του προβλήματος. Για να καταστεί αυτό δυνατό,
έπρεπε να μοιραστούν  ερωτηματολόγια  σε  εφήβους.  Συγκεκριμένα μοιράστηκαν
ερωτηματολόγια στις τάξεις της Α' και Β’ Λυκείου Βελεστίνου με ερωτήματα που να
θέτουν σε προβληματισμό τους νέους. 
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ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΕΦΗΒΟΙ

Στην  σημερινή  εποχή  όπου  υπάρχει  άνθηση  της  τεχνολογίας  θεωρείται
αναγκαιότητα η κατοχή απαραίτητης γνώσης για την χρήση των μέσων της. Παρόλα
αυτά όμως παραμονεύουν κίνδυνοι όταν δεν γίνεται σωστή χρήση της.  Μία από
αυτές τις μορφές είναι το διαδίκτυο σε συνδυασμό με τα ηλεκτρονικά παιχνίδια.

Πιο συγκεκριμένα γίνεται αναφορά ότι οι χρήστες χάνουν την αίσθηση του
χρόνου και της πραγματικότητας μέσα στο κόσμο του διαδικτύου προσπαθώντας να
αγγίξουν το ανώτατο όριο των δυνατοτήτων τους. Ακόμη τα διαδικτυακά παιχνίδια
προκαλούν μεγάλη επίδραση λόγω των μεγάλων δυνατοτήτων του διαδικτύου και
του κομπιούτερ και οδηγούν στον εθισμό. Ιδίως με την πάροδο του χρόνου ξοδεύει
όλο  και  περισσότερη  ώρα  μπροστά  στον  υπολογιστή.  Ακόμη  πολλά  κοινωνικά
προβλήματα  μπορούν  να  δημιουργηθούν  σε  ανθρώπους  που  πάσχουν  από
διαδικτυακή εξάρτηση. Ειδικότερα οι χρήστες αυτοί  είναι ιδιαίτερα ευάλωτοι και
ευαίσθητοι σε τέτοιου είδους εξαρτήσεις.

Όσον αφορά τα ηλεκτρονικά παιχνίδια, χρησιμοποιείται ο όρος video games
και αναφέρεται σε κάθε τύπο ηλεκτρονικού παιχνιδιού, τα οποία υπάρχουν πλέον
σε  κάθε  σπίτι  που  διαθέτει  μια  συσκευή  με  οθόνη  και  πληκτρολόγιο  (κινητό,
κονσόλες, υπολογιστές). Οι βασικοί χρήστες των video games είναι τα παιδιά και οι
έφηβοι,  διότι  η  κινούμενη  εικόνα  και  το  εικονικό  περιβάλλον  διεγείρουν  την
φαντασία τους. Η χρήση με μέτρο μπορεί να επιφέρει αρκετά θετικά αποτελέσματα
και να συμβάλει στην ανάπτυξη και στην βελτίωση κάποιων γνωστικών δεξιοτήτων
των παιδιών. Από την άλλη, μπορεί να έχει και αρνητικές επιδράσεις. Επηρεάζει τον
τρόπο  ζωής  του  παιδιού  δημιουργώντας  την  αίσθηση  μιας  δυναμικής  online
κοινωνίας στην οποία το παιδί ζει παράλληλα. Μειώνεται έτσι για το παιδί η αξία
της  επικοινωνίας  και  παρουσιάζει  χαρακτηριστικά  εξάρτησης,  καθώς  οι
πραγματικές  διαπροσωπικές  σχέσεις  έρχονται  σε  δεύτερη  μοίρα.  Αρχίζει  να
παραμελεί  τον  εαυτό  του,  τους  φίλους  και  την  οικογένειά  του,  το  σχολείο  και
αποκόβεται  από  το  κοινωνικό  σύνολο  φτάνοντας  σε  σημείο  να  χρειάζεται
επαγγελματική ψυχική υποστήριξη για να καταφέρει να απεξαρτηθεί.

Επιπλέον,  η  χρήση  από  τους  εφήβους  μπορεί  να  γίνει  κατάχρηση  διότι
σήμερα οι έφηβοι είναι εθισμένοι ακόμη και με το κινητό τους που χρησιμοποιούν
όχι μόνο για να επικοινωνήσουν μέσω αυτού ή μέσω μηνυμάτων αλλά και για να
ανταλλάσσουν  φωτογραφίες,  βίντεο  και  για  να  συνδέονται  στο  διαδίκτυο.  Ο
εθισμός τους ξεπερνάει τα όρια της φυσιολογικής χρήσης της τεχνολογίας αφού το
τοποθετούν ακόμη και δίπλα στο κρεβάτι τους και κατά τη διάρκεια του ύπνου.
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Είναι γεγονός ότι οι γονείς πια ούτε τον εθισμό των παιδιών τους δεν μπορούν να
ελέγξουν ούτε τη δραστηριότητα τους πάνω στην τεχνολογία. Βέβαια έχει αυξηθεί η
δημοσίευση ακατάλληλων και προσωπικών δεδομένων με σκοπό τον εκβιασμό των
εφήβων  δηλαδή  το  λεγόμενο  “sexting”.  Τέλος  σύμφωνα  με  μια  έρευνα  που
πραγματοποιήθηκε  βλέπουμε  ότι  η  επήρεια  της  τεχνολογίας  είναι  ανεξέλεγκτη
αφού και  οι  οικογένειες  με  αρκετά χαμηλό εισόδημα έχουν και  υπολογιστή και
κινητό. 
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Η ΕΡΕΥΝΑ ΜΑΣ

Η  έρευνά  μας  όπως  αναφέρθηκε  προηγουμένως  αφορά  τη  χρήση  της
τεχνολογίας από τους εφήβους. Επικεντρωθήκαμε στη χρήση των υπολογιστών  και
του  διαδικτύου,  στη  χρήση  του  κινητού  τηλεφώνου  και  τέλος  στη  χρήση  video
παιχνιδιών. Η έρευνα μας είναι δημοσκοπική και για το σκοπό αυτό συντάχθηκε το
ερωτηματολόγιο  που  ακολουθεί  και  το  οποίο  μοιράστηκε  σε  μαθητές  του  ΓΕΛ
Βελεστίνου.  Μετά  το  ερωτηματολόγιο  ακολουθούν  τα  αποτελέσματα  από  την
επεξεργασία τους.
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Έρευνα για τη χρήση της τεχνολογίας από τους εφήβους.

Στα  πλαίσια  του  μαθήματος  “Ερευνητικές  Εργασίες”  της  Β  τάξης  του  Γενικού
Λυκείου Βελεστίνου, η ομάδα μας αποφάσισε να ασχοληθεί με τη χρήση της τεχνολογίας
από τους εφήβους. Συγκεκριμένα θα επικεντρωθούμε στη χρήση του διαδικτύου, των video
games  και των κινητών τηλεφώνων στους εφήβους της περιοχής του Βελεστίνου. Θα σας
παρακαλούσαμε  επομένως να αφιερώσετε λίγο χρόνο για να απαντήσετε  ειλικρινά στο
παρακάτω ερωτηματολόγιο ώστε να μπορέσουμε να ολοκληρώσουμε την έρευνα μας.

Σας ευχαριστούμε πολύ!

Ερωτηματολόγιο

1. Πόσο συχνά χρησιμοποιείς το Διαδίκτυο;

Κάθε μέρα  

3-4 φορές την εβδομάδα  

Πολύ σπάνια  

Καθόλου  

2. Το χρησιμοποιείς περισσότερο τις καθημερινές ή τα Σάββατοκύριακα;

Καθημερινές Σαββατοκύριακα  

3. Το χρησιμοποιείς για διασκέδαση ή και για άλλους λόγους (π.χ. έρευνα).Αναφέρε τους.

Διασκέδαση

Άλλοι λόγοι  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
4. Χρησιμοποιείς τα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης (π.χ. facebook, twitter κτλ.)

Ναι  Όχι  

5. Έχοντας παραδείγματα κακόβουλης συμπεριφοράς ατόμων στα Μέσα Κοινωνικής 
Δικτύωσης εσείς πως προφυλάσσεται τον εαυτό σας από αυτά;

Ασφαλίζω το δημόσιο προφίλ μου  

Δεν συνομιλώ με άγνωστα άτομα   

Άλλο . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6. Υπήρξε ποτέ φορά που αρνηθήκατε μια έξοδο για να απασχοληθείτε στο Διαδίκτυο;

Ναι  Όχι  
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7. Μπορείς να φανταστείς την ζωή σου χωρίς διαδίκτυο;

Ναι  Οχι  

8. Έχεις κινητό;

Ναι  Οχι  

9. Πόσο συχνά χρησιμοποιείς το κινητό σου την ημέρα;

2-3 ώρες     4-5 ώρες      πάνω από 5 ώρες  

10. Όταν βγαίνεις με την παρέα σου  χρησιμοποιείς το κινητό σου συνέχεια;

        Ναι              Όχι  

11. Το κινητό το χρησιμοποιείς κυρίως

α)Για να μπαίνεις στο internet;   

β)Για να επικοινωνείς;   

γ)Για να παίζεις παιχνίδια;   

12. Πιστεύεις  ότι είναι καλό για την υγεία σου να ασχολείσαι πολλές ώρες με το κινητό?

Ναι   Όχι  

13. Έχεις τζογάρει ποτέ χρήματα σε ηλεκτρονικά παιχνίδια;

Ναι   Όχι  

14. Έχεις αμελήσει ποτέ τη παρέα σου για να παίξεις κάποιο παιχνίδι;

Ναι  Όχι  

15. Πόσες ώρες την ημέρα παίζεις ηλεκτρονικά παιχνίδια;  

16. Τι είδους παιχνίδια προτιμάς;

        ........................................................................................................

17. Έχεις παρατηρήσει μείωση στις σχολικές σου επιδόσεις από τότε που ξεκίνησες τα 
ηλεκτρονικά παιχνίδια;

Ναι   Όχι  
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ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Στην ερώτηση 1 που είναι «Πόσο συχνά χρησιμοποιείς το διαδίκτυο;» το 74%
τον ερωτηθέντων απάντησε καθημερινά. 

Στην ερώτηση 2 που είναι «Το χρησιμοποιείς περισσότερο τις καθημερινές ή
τα σαββατοκύριακα;» το 43% των ερωτηθέντων απάντησε καθημερινά ενώ το 70%
απάντησε τα σαββατοκύριακα. 

Στην  ερώτηση  3  που  είναι  «το  χρησιμοποιείς  για  διασκέδαση  ή  και  για
άλλους λόγους;» το 100% των ερωτηθέντων απάντησε για διασκέδαση και κάποιοι
απάντησαν για ενημέρωση ή για εργασίες.

 Στην ερώτηση 4 που είναι «Χρησιμοποιείς τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης
(π.χ. facebook,twitter κ.τ.λ.) το 87% των ερωτηθέντων απάντησε ναι και το 13% όχι. 

Στην  ερώτηση  5  που  είναι  «Έχοντας  παραδείγματα  κακόβουλης
συμπεριφοράς ατόμων στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης εσείς πως προφυλάσσεται
τον εαυτό σας από αυτά;» το 80% των ερωτηθέντων απάντησε ότι  ασφαλίζει το
δημόσιο προφίλ του και το 11% απάντησε δεν συνομιλώ με άγνωστα άτομα και το
υπόλοιπο δεν απάντησε καθόλου. 

Στην ερώτηση 6 που είναι «Υπήρξε ποτέ φορά που αρνηθήκατε μια έξοδο
για να απασχοληθεί στο διαδίκτυο;» το 91% απάντησε όχι και το 9% απάντησε ναι. 

Στην  ερώτηση  7  που  είναι  «Μπορείς  να  φανταστείς  την  ζωή  σου  χωρίς
διαδίκτυο;» το 50% των ερωτηθέντων απάντησε ναι ενώ το άλλο 50% απάντησε όχι.

Στην  ερώτηση  8  που  είναι  «Έχεις  κινητό;»  το  100%  των  ερωτηθέντων
απάντησε ναι. 

Στην ερώτηση 9 που είναι  «Πόσο συχνά χρησιμοποιείς  το κινητό σου την
ημέρα;» το 74% των ερωτηθέντων απάντησε 2-3 ώρες, το 4% απάντησε 4-5 ώρες
και το 22% απάντησε πάνω από 5 ώρες. 

Στην ερώτηση 10 που είναι «Όταν βγαίνεις με την παρέα σου χρησιμοποιείς
το κινητό σου συνέχεια;» το 30% των ερωτηθέντων απάντησε ναι και το 70% όχι. 

Στην ερώτηση 11 που είναι «Το κινητό το χρησιμοποιείς κυρίως» το 35% των
ερωτηθέντων  απάντησε  για  να  μπαίνει  στο  ίντερνετ,  το  78%  απάντησε  για  να
επικοινωνεί και το 17% για να παίζει παιχνίδια. 
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Στην ερώτηση 12 που είναι «Πιστευείς ότι είναι καλό για την υγεία σου να
ασχολήσε πολλές ώρες με το κινητό;» το 100% των ερωτηθέντων απάντησε όχι. 

Στην ερώτηση 13 που είναι «Έχεις τζογάρει ποτέ χρήματα σε ηλεκτρονικά
παιχνίδια;» το 4% των ερωτηθέντων απάντησε ναι και το 96% απάντησε όχι. 

Στην  ερώτηση 14 που είναι  «Έχεις  αμελήσει  ποτέ  την  παρέα σου για να
παίξεις  κάποιο  παιχνίδι;»  το  9%  των  ερωτηθέντων  απάντησε  ναι  ενώ  το  91%
απάντησε όχι. 

Στην  ερώτηση 15  που είναι  «Πόσες  ώρες  την  ημέρα παίζεις  ηλεκτρονικά
παιχνίδια;» ο μέσος όρος των ερωτηθέντων απάντησε από 0-2 ώρες και ένας από
τους ερωτηθέντες απάντησε 5-6 ώρες. 

Στην  ερώτηση  16  που  είναι  «Τι  παιχνίδια  προτιμάτε;»  οι  περισσότεροι
ερωτηθέντες απάντησαν πως προτιμούν παιχνίδια δράσης ενώ οι άλλοι απάντησαν
πως προτιμούν παιχνίδια αυτοκινήτων ή αθλητικά. 

Στην  ερώτηση  17  που  είναι  «Έχεις  παρατηρήσει  μείωση  στις  σχολικές
επιδόσεις  σου  από  τότε  που  ξεκίνησες  τα  ηλεκτρονικά  παιχνίδια;»  το  17%  των
ερωτηθέντων απαντησε ναι ενώ το 83% απάντησε όχι.
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 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

Μέσα από τις 17 ερωτήσεις του ερωτηματολογίου που δόθηκαν σε εφήβους
συμπεραίνουμε  ότι  τα  παιδιά  της  ηλικίας  μας  χρησιμοποιούν  το  διαδίκτυο
καθημερινά  και  συνήθως  περισσότερο  τα  σαββατοκύριακα.  Αρχικά  το
χρησιμοποιούνε  περισσότερο  για  διασκέδαση,  ενημέρωση και  εργασίες.  Όλα τα
άτομα που απάντησαν στο ερωτηματολόγιό μας είπαν ότι χρησιμοποιούν τα μέσα
κοινωνικής δικτύωσης και ο τρόπος με τον οποίο προφυλάσσουν τον εαυτό τους
από αυτά είναι ότι αποφεύγουν τις συνομιλίες με άγνωστα άτομα. Οι περισσότεροι
δεν θα μπορούσαν να φανταστούν την ζωή τους χωρίς το διαδίκτυο. Επίσης όλοι οι
ερωτηθέντες έχουν κινητό τηλέφωνο.
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ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

• “Οι  ηλεκτρονικοί  υπολογιστές και  η  επίδραση τους  στην  παιδική ηλικία”,
Χολέβας, Αναγνώστου, Τα εκπαιδευτικά, τ.107-108

• http://www.news.gr/tech/internet/article/152392/vlaveres-synepeies-toy-
internet-sta-paidia-kai-toy.html

• http://www.exerevnites.com/content/teenswelt/qa_pcsucht

• http://www.prolipsis.gr/index.php?id=32,77,0,0,1,0

• http://www.zougla.gr/oikogenia/article/kinito-tilefono-i-xrisi-apo-efivous-
mpori-na-gini-kataxrisi
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