
Οι λόγοι πίσω από την εκτεταμένη χρήση 

Διαδικτύου 

Embracing a balanced approach between ONline

engagement and OFFline alternatives

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1

ΔΗΜ ΙΟΥΡΓΗΘΗΚΕ ΑΠΟ : EMPHASYS CENTRE



ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 

ΟΙ ΛΟΓΟΙ ΠΙΣΩ ΑΠΌ ΤΗΝ ΣΥΝΕΧΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΙΝΤΕΡΝΕΤ

Αυτή η ενότητα θα παρουσιάσειτον τρόπο με τον οποίο χρησιμοποιούμε το

Διαδίκτυο καιθα εξηγήσειγιατίεπιλέγουμε να το χρησιμοποιήσουμε με τον

τρόπο που το κάνουμε,εξετάζοντας το πρόβλημα από δύο διαφορετικές

οπτικές γωνίες: τα χαρακτηριστικά των online δραστηριοτήτων που μας

ωθούν να τις χρησιμοποιήσουμε περισσότερο και τα χαρακτηριστικά

ανθρώπων που τους κάνουν ευάλωτους στην υπερβολική χρήση του

Διαδικτύου.



Μ όλιςακολουθήσετεαυτή τηνενότητα,θα είστεσεθέσηνα:

• ΚατανοήσετεπωςπερνούντονχρόνοτουςστοΔιαδίκτυοοιέφηβοι.

• Κατανοήσετετιμαςωθείστηνυπερβολική χρήσητουΔιαδικτύου

• Καταλάβετετιτύποςχρήστη Διαδικτύουείστε

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1:
ΟΙ ΛΟΓΟΙ ΠΙΣΩ ΑΠΌ ΤΗΝ ΣΥΝΕΧΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΙΝΤΕΡΝΕΤ

Μ ΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜ ΑΤΑ



ΘΕΜ Α 1 Πώς χρησιμοποιούμε το διαδίκτυο και τις εθιστικές πτυχές των online

δραστηριοτήτων

ΘΕΜ Α 2 Ψυχολογικά χαρακτηριστικά καιχαρακτηριστικά της προσωπικότητας των

εφήβωνχρηστώντουδιαδικτύου

ΘΕΜ Α 3 Τύποι χρηστών Διαδικτύου

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1:
ΟΙ ΛΟΓΟΙ ΠΙΣΩ ΑΠΌ ΤΗΝ ΣΥΝΕΧΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΙΝΤΕΡΝΕΤ

ΛΙΣΤΑ ΤΩΝ ΘΕΜ ΑΤΩΝ
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Αυτή η ενότητα θα καταδείξειπώς ξοδεύουμε τις ώρες μας online, με ιδιαίτερη έμφαση

στους εφήβους. Οιπιο δημοφιλείς online δραστηριότητες θα παρουσιαστούν,μαζίμια

εξήγηση τουτιτηςκάνειτόσοενδιαφέρουσες

Μ όλιςακολουθήσετεαυτή τηνενότητα,θα είστεσεθέσηνα:

• Προσδιορίστε τις δραστηριότητες στο διαδίκτυο που προωθούν τους εφήβους την

υπερβολικήχρήση.

• Έχετεμια εικόνα για τοπώςοιέφηβοιπερνούντονχρόνοτουςστοΔιαδίκτυο

• Κατανοήσετε ποια χαρακτηριστικά των ευρέως χρησιμοποιούμενων δραστηριοτήτων

στοδιαδίκτυοτιςκαθιστούνεθιστικές

Πώς χρησιμοποιούμε το Διαδίκτυο και τις εθιστικές πτυχές των διαδικτυακών δραστηριοτήτων

Μ ΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜ ΑΤΑ
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Οι άνθρωποι παγκοσμίως χρησιμοποιούν το Διαδίκτυο για διάφορους λόγους:

✔Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο

✔Χρήση μηχανών αναζήτησης

✔Να κοιτάξουν πληροφορίες για την

υγεία

✔Να διαβάσουν τα νέα

✔Να αγοράσουν προϊόντα

✔Να κάνουν κρατήσεις για ταξίδια

✔Τράπεζα

✔Να βρουν αγγελίες

✔Να ακούσουν μουσική

Πώς χρησιμοποιούμε το Διαδίκτυο και τις εθιστικές πτυχές των διαδικτυακών 

δραστηριοτήτων
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Πώς χρησιμοποιούμε το Διαδίκτυο και τις εθιστικές πτυχές των διαδικτυακών 

δραστηριοτήτων

Πλεονεκτήματα της χρήσης 

τουδιαδικτύου από τους 

εφήβους:
✔Διατήρηση επαφής με φίλους και 

συγγενείς

✔Δημιουργία νέων φιλικών σχέσεων 

✔Ανάπτυξη μιας ασφαλούς και 

σταθερής αίσθησης ταυτότητας

✔Ανάπτυξη της σεξουαλικότητας

✔Αντιμετώπιση της ντροπή και του 

κοινωνικού άγχος

✔Δημιουργική διέξοδος

✔Πηγή πληροφοριών για την υγεία

✔Πηγή υποστήριξης για 

συναισθηματική δυσφορία, 

κατάθλιψη ή αυτοκτονικές 

σκέψεις

Μ ειονεκτήματα από τη χρήση του 

διαδικτύου:
❖ Η εμφάνιση επικίνδυνων 

συμπεριφορών (π.χ. σεξ, κατάχρηση 

ουσιών, βία) στα κοινωνικά μέσα 

μπορεί να οδηγήσει σε:

❖ Sexting, που αφήνει ανοιχτή την 

πιθανότητα διαρροής φωτογραφιών.

❖ Ηλεκτρονικός εκφοβισμός και 

παρενόχληση στο Διαδίκτυο, που 

μπορεί να οδηγήσει σε:

❖ Επιπτώσεις στην ψυχική υγεία (π.χ. 

κατάθλιψη, χαμηλή αυτοεκτίμηση, 

ακόμη και αυτοκτονία)

❖ Η υπερβολική χρήση μπορεί επίσης 

να οδηγήσει σε εθισμό στο Διαδίκτυο.
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Πώς χρησιμοποιούμε το Διαδίκτυο και τις εθιστικές πτυχές των διαδικτυακών 

δραστηριοτήτων

ΕΘΙΣΤΙΚΗ ΣΥΜ ΠΕΡΙΦΟΡΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

(IAB):

Η εθιστική συμπεριφορά στο Διαδίκτυο

ορίζεταιως ένα πρότυπο συμπεριφοράς που

χαρακτηρίζεται από απώλεια ελέγχου στη

χρήση του Διαδικτύου. Αυτή η συμπεριφορά

οδηγεί ενδεχομένως σε απομόνωση και

παραμέληση κοινωνικών, ακαδημαϊκών και

ψυχαγωγικών δραστηριοτήτων καθώς και

στηνπαραμέλησητης προσωπικήυγείας.

ΔΥΣΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΣΥΜ ΠΕΡΙΦΟΡΑ ΣΤΟ

ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ (DIB):

Χρήση του Διαδικτύου που παρουσιάζει

εθιστικά στοιχεία,αλλά όχιστο σημείο που

υποφέρουνκαιάλλοιτομείςτηςζωής
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Πώς χρησιμοποιούμε το Διαδίκτυο και τις εθιστικές πτυχές των διαδικτυακών 

δραστηριοτήτων

Τζόγος

ΕΘΙΣΤΙΚΕΣ 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

Πορνογραφία

Δημιουργία Βίντεο

Παιχνίδια

Εμπόριο

Κοινωνική δικτύωση

Αγορές 

Διαδικτυακά 

ραντεβού
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Μ ια μελέτη που πραγματοποιήθηκε σε 7 ευρωπαϊκές χώρες έδειξε ότιπερίπου το 1,2% των εφήβων

παρουσιάζουν Διαδικτυακή Εθιστική Συμπεριφορά (IAB), ενώ η Δυσλειτουργική Διαδικτυακή

Συμπεριφορά (DIB) είναιστο13,9% (Tsitsika, A. et al., 2014).

Οιμελέτεςδείχνουνότιτα αγόρια τείνουννα περνούνπερισσότερο χρόνο στο διαδίκτυο σεσύγκριση με

τα κορίτσια,

Επίσης έχειγίνεισυσχέτιση μεταξύ με τζόγου - τυχερών παιχνιδιών καιεθιστικής συμπεριφοράς στο

Διαδίκτυο.

Πώς χρησιμοποιούμε το Διαδίκτυο και τις εθιστικές πτυχές των διαδικτυακών 

δραστηριοτήτων
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Πώς οι έφηβοι περνούν το χρόνο τους στο 

διαδίκτυο;

✔Βλέπουν βίντεο

✔Χρησιμοποιήστε ιστότοπουςκοινωνικής 

δικτύωσης

✔Στέλνουν άμεσα μηνύματα

✔Παίζουν online παιχνίδια

✔Διαβάζουν ιστολόγια

Έφηβοι και χρήση Διδικτύου

Πόσο χρόνοξοδεύουν οι έφηβοι στο διαδίκτυο;

✔Σύμφωνα με τη Eurostat (2016), το 91% των νέων στην 

ΕΕ χρησιμοποιούν το Διαδίκτυο καθημερινά, σε σύγκριση 

με το 71% ολόκληρου του πληθυσμό της ΕΕ.

✔Επιπλέον, αποδείχθηκε ότι το 83% των νέων 

χρησιμοποιούν τα τηλέφωνά τους για πρόσβαση στο 

Διαδίκτυο όταν είναι μακριά από το σπίτι τους

Πώς χρησιμοποιούμε το Διαδίκτυο και τις εθιστικές πτυχές των διαδικτυακών 

δραστηριοτήτων
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Οιπιο σημαντικοίπαράγοντεςτηςεθιστικήςσυμπεριφοράςστο Διαδίκτυο

στουςεφήβους :

• Κοινωνικέςεφαρμογές,όπως:

Facebook

WhatsApp

Instagram

YouTube

Twitter

• Τα διαδικτυακά τυχερά παιχνίδια, περισσότερο από τα τυχερά

παιχνίδια εκτός σύνδεσης,δεδομένου ότιη επιτυχία στο διαδικτυακό

παιχνίδι είναι σχετίζεται πιο πολύ με το χρόνο. Συχνά, υπάρχουν

ανταγωνιστικές δραστηριότητες εντός παιχνιδιού οι οποίες, εάν

ολοκληρωθούν εντός συγκεκριμένης χρονικής περιόδου,δίνουν στον

παίκτη ανταμοιβές. Η επιτυχία σε αυτές τις δραστηριότητες απαιτεί

εκτεταμένη δέσμευση καιεπένδυσηχρόνου.

Πώς χρησιμοποιούμε το Διαδίκτυο και τις εθιστικές πτυχές των διαδικτυακών 

δραστηριοτήτων

Το TikTok έχειεπίσης αυξηθείσε

δημοτικότητα,αλλά αυτό είναιένα

πρόσφατο φαινόμενο. Αυτό

σημαίνει ότι δεν έχουμε ακόμη

σχετικά μετρήσιμα δεδομένα, αν

και είναι προφανές ότι οι νέοι

ξοδεύουνπολύχρόνοστο TikTok.
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Τι κάνει τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης εθιστικά; 

• Ο εθισμόςστο Διαδίκτυο είναιέναςτύποςσυμπεριφοράς

εθισμού

• Η τεχνολογία είναισυνεχώς μαζίμας,στο smartphone

μας,πράγμα που σημαίνειότιλαμβάνουμε τα εθιστική

ανατροφοδότηση όλη τηνώρα, είτεαπό κοινωνικά μέσα

ήδιαδικτυακά παιχνίδια

• Η απρόβλεπτη ανατροφοδότηση (περιμένουμενα δούμε

τιθα συμβείστησυνέχεια)

• Τα μέσα καιη τεχνολογία έχουνσχεδιαστείαπό ειδικούς

για να είναιεθιστικά

• Δεν είναι οι συσκευές που είναι εθιστικές, είναι το

περιεχόμενο.

• Υπάρχουν ψυχολογικοίλόγοιγια την ανάπτυξη εθισμών,

όπωςσυναισθήματα πλήξης,μοναξιάςκαιανεπάρκειας

• Το κοινωνικό στοιχείο είναι ζωτικής σημασίας για τη

διαδικτυακή αφοσίωση. Η έγκριση από τους

συνομηλίκουςμαςδίνειαυτοπεποίθηση.

Πώς χρησιμοποιούμε το Διαδίκτυο και τις εθιστικές πτυχές των διαδικτυακών 

δραστηριοτήτων

https://www.youtube.com/watch?v=

NMq_MyOFtW8

https://www.youtube.com/watch?v=NMq_MyOFtW8
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Τι κάνει τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης εθιστικά ?

Το μοντέλο ATARI για τον σχηματισμό

συνήθειας χρησιμοποιείται από

προγραμματιστές μέσων κοινωνικής

δικτύωσης για το σχεδιασμό εφαρμογών

για κινητά καιδιαδικτυακέςπλατφόρμες :

- Attitude (Συμπεριφορά)

- Trigger (Εύνασμα)

- Action (Δράση)

- Reward (Ανταμοιβή)

- Investment (Επένδυση)

Πώς χρησιμοποιούμε το Διαδίκτυο και τις εθιστικές πτυχές των διαδικτυακών 

δραστηριοτήτων
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Το Μ οντέλο ATARI

- Συμπεριφορά:

Ψυχολογικό προφίλ του χρήστη - προσωπικότητα,

προτιμήσεις,επιθυμίες,απόψειςκαικίνητρα.

- Εναύσματα:

Ειδοποιήσεις που ενημερώνουν τους χρήστες για ανάληψη

δράσης. Τα εναύσματα ενεργοποιούν τη συμπεριφοράς.

Έχουν σχεδιαστείώστε να είναιεύκολο να εκτελεστούν και

να είναιελκυστικά.

- Δράση:

Μ ετά το εύνασμα έρχεταιη Δράση,η οποία ικανοποιείτην

άμεσηανάγκη

- Ανταμοιβή:

Η προσδοκία τηςανταμοιβήςκαιτοαπρόβλεπτοαποτέλεσμα

είναιαυτόπουμαςκάνεινα επιστέφουμεγια περισσότερα.

- Επένδυση

Χρόνος, χρήμα, δεδομένα, κοινωνικό κεφάλαιο που

τοποθετούνταιστηνεφαρμογή.

Πώς χρησιμοποιούμε το Διαδίκτυο και τις εθιστικές πτυχές των διαδικτυακών 

δραστηριοτήτων
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Τι κάνει τα παιχνίδια εθιστικά (1/2);

Υπάρχουν πολλές ομοιότητες μεταξύ των δομικών χαρακτηριστικών

τωνβιντεοπαιχνιδιώνκαιτουτζόγου,ιδίωςτωνκουλοχέρηδων.

Κοινά χαρακτηριστικά :

• Η απαίτηση απόκρισηςσεερεθίσματα πουείναιπροβλέψιμα

• Η απαίτηση ολικήςσυγκέντρωσηςκαισυντονισμούχεριών-ματιών

• Γρήγορη διάρκεια παιχνιδιού διαπραγματεύσιμη σεκάποιο βαθμό

απότηνικανότητα τουπαίκτη (πιοέντονοσεβιντεοπαιχνίδια)

Πώς χρησιμοποιούμε το Διαδίκτυο και τις εθιστικές πτυχές των διαδικτυακών 

δραστηριοτήτων
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Τι κάνει τα παιχνίδια εθιστικά (2/2)

Κοινά στοιχεία μεταξύ βιντεοπαιχνιδιών και

κουλοχέρηδων :

• Η παροχή ακουστικών καιοπτικών ανταμοιβών

για μια κίνηση που κερδίζει (π.χ. φώτα που

αναβοσβήνουν,ήχοι)

• Η παροχή μιας στοιχειώδους επιβράβευσης για

μια νικηφόρα κίνηση (πόντοι ή μετρητά) που

ενισχύειτη «σωστή»συμπεριφορά

• Ψηφιακά εμφανιζόμενες βαθμολογίες "σωστής

συμπεριφοράς"(μετη μορφή πόντωνή μετρητών

πουέχουνσυσσωρευτεί)

• Η ευκαιρία για προσοχή και έγκριση από

συνομήλικουςμέσω τουδιαγωνισμού

Πώς χρησιμοποιούμε το Διαδίκτυο και τις εθιστικές πτυχές των διαδικτυακών 

δραστηριοτήτων
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Τι χαρακτηριστικά αναζητούν οι παίκτες στα παιχνίδια (1/2)

1. Τοστοιχείοτουεπιτεύγματος

• Πρόοδος: η επιθυμία να αποκτήσουν δύναμη, να

προχωρήσουν γρήγορα και να συσσωρεύσουν σύμβολα

πλούτουή κατάστασηςστοπαιχνίδι

• Μ ηχανική: Ενδιαφέρον για την ανάλυση των βασικών

κανόνωνπουέχουνστόχο τη βελτιστοποίηση τηςαπόδοσης

χαρακτήρων

• Διαγωνισμός: Επιθυμία να προκαλέσουνάλλουςπαίκτεςκαι

να ανταγωνιστούνμαζίτους

• 2. Τοκοινωνικόστοιχείο

• Κοινωνικοποίηση: Θέλουν να συνομιλήσουν και να

βοηθήσετεάλλουςπαίκτες

• Σχέση: Θέλουν να δημιουργήσουν μακροχρόνιες

ουσιαστικέςσχέσεις

• Ομαδική εργασία: Απόκτηση ικανοποίησηςαπό το να είναι

μέροςμιαςομαδικήςπροσπάθειας

How we use the internet and the addictive aspects of online activities
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Τι χαρακτηριστικά αναζητούν οι παίκτες στα παιχνίδια (2/2)

3. Το στοιχείο της εμβάθυνσης 

• Πρόοδος: Εύρεση και γνώση  πραγμάτων που άλλοι παίκτες δεν γνωρίζουν

• Παιχνίδι ρόλων: Η δημιουργία ενός προσώπου με ένα παρασκήνιο και η αλληλεπίδραση με 

άλλους παίκτες για τη δημιουργία μιας ιστορίας

• Προσαρμογή: H τροποποίηση ενός χαρακτήρα σύμφωνα με τις προτιμήσεις κάποιου

• Αποφυγή: Χρήση του διαδικτυακού περιβάλλοντος με σκοποί την αποφυγή σκέψης για τον 

πραγματικό κόσμο.

Πώς χρησιμοποιούμε το Διαδίκτυο και τις εθιστικές πτυχές των διαδικτυακών 

δραστηριοτήτων
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ΣΥΜ ΠΕΡΑΣΜ ΑΤΑ

✔Οι έφηβοι χρησιμοποιούν το Διαδίκτυο ως επί το πλείστονγια να 

επικοινωνήσουν μεταξύ τους.

✔Οι πιο σημαντικοί παράγοντες που οδηγούν  στην προβληματική χρήση του 

Διαδικτύου είναι τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και τα διαδικτυακά παιχνίδια 

✔Είμαστε συνεχώς συνδεδεμένοι στο Διαδίκτυο μέσω των smartphone μας, κάτι 

που διευκολύειτον εθισμό.

✔Τόσο τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης όσο και τα διαδικτυακά παιχνίδια  

εμπεριέχουν το στοιχείο της πιθανής ανταμοιβής, η οποία είναι εξαιρετικά 

εθιστική για τον άνθρωπο.

✔Το κοινωνικό στοιχείο του Διαδικτύου τροφοδοτεί την ανάγκη μας ως 

ανθρώπους για κοινωνική αλληλεπίδραση.

Πώς χρησιμοποιούμε το Διαδίκτυο και τις εθιστικές πτυχές των διαδικτυακών 

δραστηριοτήτων
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1. Η εθιστική συμπεριφορά στο Διαδίκτυο (IAB) είναιη ίδια με τη Δισλειτουργική συμπεριφορά στο

Διαδίκτυο (DIB).

α. Σωστό

β. Λάθος

2. Η χρήση τουδιαδικτύουέχειμόνοαρνητικά αποτελέσματα.

α. Σωστό

β. Λάθος

3. Οιέφηβοιπερνούντονπερισσότεροχρόνοψωνίζονταςότανείναιστοδιαδύκτιο

α. Σωστό

β. Λάθος

1

ΚΟΥΙΖ

Πώς χρησιμοποιούμε το Διαδίκτυο και τις εθιστικές πτυχές των διαδικτυακών 

δραστηριοτήτων



4. Τομοντέλο ATARI αναφέρεταιστηνπαλιά δημοφιλήκονσόλα παιχνιδιών.

α. Σωστό

β. Λάθος

5. Υπάρχουν πολλές ομοιότητες μεταξύ των δομικών χαρακτηριστικών των βιντεοπαιχνιδιών και των

κουλοχέρηδων.

α. Σωστό

β. Λάθος

1

ΚΟΥΙΖ

Πώς χρησιμοποιούμε το Διαδίκτυο και τις εθιστικές πτυχές των διαδικτυακών 

δραστηριοτήτων



7. Ταιριάξτετιςέννοιεςμετουςορισμούςτους :

1. Εθιστική συμπεριφορά στο Διαδίκτυο (IAB)

2 .Δυσλειτουργική συμπεριφορά Διαδικτύου (DIB)

A. Χρήση Διαδικτύου που παρουσιάζει εθιστικά στοιχεία, αλλά όχι στο 
σημείο που να επηρεάζονται και άλλοι τομείς της ζωής κάποιου.

B. Ο καταναγκασμός να ξοδεύουμε εκτεταμένο χρόνο στο Διαδίκτυο, σε 
σημείο που υποφέρουν και άλλοι τομείς της ζωής. Ως αποτέλεσμα 
υπάρχει έλειψηελέγχου στη χρήση του Διαδικτύου

Σωστέςαπαντήσεις: 1-B, 2-A,

1

ΚΟΥΙΖ

Πώς χρησιμοποιούμε το Διαδίκτυο και τις εθιστικές πτυχές των διαδικτυακών 

δραστηριοτήτων
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Αυτό το κεφάλαιο θα παρουσιάσειτα ψυχολογικά χαρακτηριστικά καιτα

χαρακτηριστικά της προσωπικότητας των εφήβων χρηστών του

Διαδικτύου καιθα εξηγήσειπώς αυτά επηρεάζουν τις συνήθειες χρήσης

τουΔιαδικτύου.

Μ όλιςολοκληρώσετεαυτότοκεφάλαιοθα:

• Αποκτήσετε μια καλύτερη εικόνα για τα ψυχολογικά χαρακτηριστικά

τωνεφήβωνχρηστώντουΔιαδικτύου

• Κατανοήσετε τους λόγους που οδηγούν σε υπερβολική χρήση του

Διαδικτύου

Μ αθησιακά αποτελέσματα

Ψυχολογικά χαρακτηριστικά και χαρακτηριστικά της προσωπικότητας των εφήβων 
χρηστών του Διαδικτύου
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Χαρακτηριστικά της προσωπικότητας που οδηγούν στην

εκτεταμένηχρήσητουΔιαδικτύου (1/2)

• Δεκτικότητα σενέεςεμπειρίες/ευρηματικότητα:

Τα χαρακτηριστικά ενδεικτικά της ευρηματικότητας

όπως η δημιουργικότητα, η φαντασία καιη καινοτομία

μπορείνα οδηγήσουντουςεφήβουςνα συμμετάσχουνσε

ευχάριστες δραστηριότητες, όπως η χρήση του

Διαδικτύου,αλλά σευπερβολικόβαθμό.

• Έλλειψη ευχαρίστησης/επιθετική διαδικτυακή

συμπεριφορά :

Η ανωνυμία που προσφέρειτο Διαδίκτυο οδηγείστην

καταστολή των αναστολών, καθώς και στην

απεξατομίκευση. Έτσι οι άνθρωποι αισθάνονται

ελεύθεροινα ενεργούνέξω από τηνκοινωνικά αποδεκτή

συμπεριφορά.

Ψυχολογικά χαρακτηριστικά και χαρακτηριστικά της προσωπικότητας των εφήβων 
χρηστών του Διαδικτύου
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Χαρακτηριστικά της προσωπικότητας που οδηγούν στην εκτεταμένη χρήση του Διαδικτύου

(2/2)

• Χαμηλή Ευσυνειδησία:

Οιέφηβοιπου είναιλιγότερο επιμελείςτείνουννα επιλέγουννα χρησιμοποιούντο Διαδίκτυο

παρά να κάνουν άλλα,λιγότερο ευχάριστα αλλά σημαντικά πράγματα,όπως τα μαθήματα

τους.

Ψυχολογικά χαρακτηριστικά και χαρακτηριστικά της προσωπικότητας των εφήβων 
χρηστών του Διαδικτύου
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Ψυχολογικά χαρακτηριστικά και χαρακτηριστικά της προσωπικότητες των εφήβων 
χρηστών του Διαδικτύου

Ψυχολογικά χαρακτηριστικά που

συνδέονται με την υπερβολική

διαδικτυακήχρήση
Χαμηλήσυναισθηματική σταθερότητα :

Η χαμηλή συναισθηματική σταθερότητα έχει

συνδεθεί με τον υψηλό νευρωτισμό και το

τελευταίο έχει βρεθεί ότι σχετίζεται με τον

εθισμό στο Διαδίκτυοκαιτονεθισμό στα τυχερά

παιχνίδια στο Διαδίκτυο. Υπάρχει συσχέτιση

μεταξύ της συχνότητας χρήσης των μέσω

κοινωνικής δικτύωσης και χαρακτηριστικών

όπως :

o Κατάθλιψη

o Διάσπασηπροσοχής

o Μ οναξιά

o Παρορμητικότητα
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Κίνητρα για εκτεταμένηχρήση:

• Συντήρηση καθιερωμένων κοινωνικών δικτύων

εκτός σύνδεσης ή δημιουργία νέων κοινωνικών

δικτύων.

• Ανάγκη για συναισθηματική υποστήριξη –

αντίληψη ότι δεν υπάρχει συναισθηματική

υποστήριξη στηνπραγματική ζωή.

• Ανάγκη για αλλαγή της διάθεση,αποφυγή της

πραγματικότητας καιαπό καιτα προβλήματά

της - απόδραση - εκτίμηση ότιτα προβλήματα

δεν αντιμετωπίζονταιάμεσα καιεπομένως δεν

επιλύονταικαιέτσιαυξάνονται.

• Η ανάγκη για εξερεύνηση μια διαφορετικής

ταυτότητα: οιέφηβοιμπορείνα αισθάνονταιότι

μπορούν να έχουν διαφορετική ταυτότητα στο

Διαδίκτυο ή μπορείνα είναιπιο μακριά από την

οικογένεια καιτουςσυνομηλίκουςτους.

Ψυχολογικά χαρακτηριστικά και χαρακτηριστικά της προσωπικότητες των εφήβων 
χρηστών του Διαδικτύου
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Ψυχολογικά χαρακτηριστικά και χαρακτηριστικά της προσωπικότητες των εφήβων 
χρηστών του Διαδικτύου

Τι συμβαίνει όταν χρησιμοποιούμε το Διαδίκτυο, και επιστρέφουμε για περισσότερα?

Τα αποτελέσματα περιλαμβάνουν:

• Βιοχημικές αποκρίσεις :

• Ενεργοποιείται απελευθέρωση ντοπαμίνης, η οποία δημιουργεί την αίσθηση ευχαρίστησης

• Φυγή:

• Εύκολος τρόπος να απαλλαγούμε από τα προβλήματα του πραγματικού κόσμου

• Πολλαπλά επίπεδα ανταμοιβών:

• Κάθε φορά που συνδεόμαστε λαμβάνουμε έναν απρόβλεπτο συνδυασμό ευχάριστων 

ειδήσεων, αστείου περιεχομένου και ανταμοιβών εντός παιχνιδιού

• Άμεση ικανοποίηση:

• Γρήγορη ανακούφιση από αρνητικά συναισθήματα, ανά πάσα στιγμή, καθώς τα smartphone μας 

είναι συνεχώς μαζί μας
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Συμπτώματα του Εθισμού στο Διαδίκτυο 

Συναισθηματικά 

• Αισθήματα ενοχής

• Ανησυχία

• Κατάθλιψη

• Ατιμία

• Ευφορία όταν είναι μπροστά 

από έναν υπολογιστή

• Αδυναμία τήρησης 

χρονοδιαγραμμάτων

• Έλλειψη αίσθησης του  

χρόνου

• Απομόνωση

• Αμυντικότητα

• Αποφυγή των μαθημάτων

• Αναστάτωση 

Σωματικά

• Οσφυαλγία

• Πονοκέφαλοι

• Αύξηση βάρους / 

απώλεια βάρους

• Διαταραχές στον ύπνο

• Σύνδρομο καρπιαίου 

σωλήνα

• Θολή ή τεταμένη όραση

Ψυχολογικά χαρακτηριστικά και χαρακτηριστικά της προσωπικότητες των εφήβων 
χρηστών του Διαδικτύου
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Επιπτώσεις :

- Φόβος απώλειας (FOMO) –μια ανησυχητική αίσθηση ότι μπορεί να χάσουν συναρπαστικά γεγονότα 

στα οποία θα παρευρεθούν άλλοι, ειδικά πραγμάτων που συμβαίνουν στα μέσα κοινωνικής 

δικτύωσης 

- Πίεση συνομηλίκων – πίεση σε συμπεριφορές ή νοοτροπίες από τα σχόλια που λαμβάνουν στο 

διαδίκτυο

- Διαδικτυακός εκφοβισμός– παρενόχληση μέσω κοινωνικών μέσων ή άλλων μορφών διαδικτυακής 

επικοινωνίας

- Μ η ρεαλιστικές προσδοκίες–σχετικά με την εικόνα του σώματος, τον τρόπο ζωής, την οικονομική / 

κοινωνική κατάσταση

Ψυχολογικά χαρακτηριστικά και χαρακτηριστικά της προσωπικότητες των εφήβων 
χρηστών του Διαδικτύου



✔Η κοινωνική πτυχή του Διαδικτύου μπορεί να οδηγήσει σε φόβο απώλειας,

εκφοβισμόστοΔιαδίκτυοκαιστονπίεση απόσυνομίληκους.

✔Υπάρχουν επίσης αρνητικά κίνητρα στη χρήση του Διαδικτύου,όπως η ανάγκη

απόδρασηςαπότηνπραγματικότητα καιηανάγκηγια συναισθηματικήυποστήριξη.

✔Ορισμένα χαρακτηριστικά προσωπικότητας,όπωςη δημιουργικότητα,η φαντασία,

η ευρετικότητα, καιη χαμηλή ευσυνειδησία οδηγούνστηνυπερβολική διαδικτυακή

χρήση.

✔Υπάρχουν διάφορες δυσμενείς επιπτώσεις από υπερβολική διαδικτυακή χρήση,

τόσο συναισθηματικές όσο καισωματικές καιμπορείνα έχουν σοβαρό αντίκτυπο

στηζωή κάποιου.

2

ΣΥΜ ΠΕΡΑΣΜ ΑΤΑ

Ψυχολογικά χαρακτηριστικά και χαρακτηριστικά της προσωπικότητες των εφήβων 
χρηστών του Διαδικτύου
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Ψυχολογικά χαρακτηριστικά και χαρακτηριστικά της προσωπικότητες των εφήβων 
χρηστών του Διαδικτύου



1. Επιλέξτετα χαρακτηριστικά προσωπικότηταςπου σχετίζονταιμετην

υπερβολική χρήση τουΔιδικτύου:

α. Φαντασία

β. Ανεξαρτησία

γ. Τεμπελιά

2

ΚΟΥΙΖ

δ.Δημιουργικότητα

ε. Συμπόνια

στ. Έλλειψησυνέπειας

2. Τα σωματικά συμπτώματα τουεθισμούστοδιαδίκτυοπεριλαμβάνουν :

α. Κακή ακοή

β. Αύξηση / απώλεια βάρους

γ. Ζαλάδες

δ. Πονοκεφάλους

ε. Σύνδρομοκαρπιαίουσωλήνα

στ. Θολή ή τεταμένηόραση

Ψυχολογικά χαρακτηριστικά και χαρακτηριστικά της προσωπικότητες των εφήβων 
χρηστών του Διαδικτύου
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ΚΟΥΙΖ

3. Οι έφηβοι χρησιμοποιούν το Διαδίκτυο κυρίως για να βελτιώσουν τη διάθεσή τους, 

να επικοινωνήσουν με φίλους, να βρουν συναισθηματική υποστήριξη και να 

εξερευνήσουν την ταυτότητά τους.

α. Σωστό

β. Λάθος

4. Τα συναισθήματα ενοχής και άγχους σε σχέση με τη χρήση του Διαδικτύου είναι 

πιθανά συμπτώματα της Εθιστικής Συμπεριφοράς στο Διαδίκτυο

α. Σωστό

β. Λάθος

Ψυχολογικά χαρακτηριστικά και χαρακτηριστικά της προσωπικότητες των εφήβων 
χρηστών του Διαδικτύου
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Εδώ θα δείτε πώς μπορείτε να διακρίνετε τους διαφορετικούς τύπους χρηστών 

του Διαδικτύου και τι χαρακτηρίζει τον καθένα

• Μ ε την κατανόηση διαφόρων κατηγοριοποιήσεωνμπορούμε ίσως να δούμε 

τον εαυτό μας σε μια από αυτές τις ομάδες.

• Έτσι, έχουμε μια σαφέστερη εικόνα της δικής μας κατάστασης και των 

κινδύνων που αντιμετωπίζουμε ως «μέλη» μιας κατηγορίας. 

Τύποι χρηστών του Διαδικτύου

Μ ΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜ ΑΤΑ
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Προκειμένου να κατανοήσουμε τις δυσμενείς επιπτώσεις του Διαδικτύου,πρέπει

πρώτα να κατανοήσουμε καινα σκεφτούμε κριτικά,όχιμόνο για τον χρόνο που

ξοδεύουμε στο διαδίκτυο, αλλά και για τον τρόπο που χρησιμοποιούμε τον

διαδικτυακόμαςχρόνο.

Οι ερευνητές κατηγοριοποιούν τους χρήστες του Διαδικτύου χρησιμοποιώντας

διάφορα κριτήρια,χωρίςκοινήσυναίνεσηωςπροςτημέθοδοκατηγοριοποίησης

Τύποι χρηστών του Διαδικτύου
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Ένα μοντέλο (Johnson, GM & Kulpa, A.,

2007) προτείνειότιοιδιαδικτυακοίχρήστες

κατηγοριοποιούνται με βάση τα κίνητρά

τους, όπου η διαδικτυακή χρήση

χαρακτηρίζεταιαπό κοινωνικότητα (κίνητρα

ανθρώπινης σύνδεσης), χρησιμότητα

(προσανατολισμός αποδοτικότητας) και

αμοιβαιότητα (γνωστική διέγερση και

ενεργή συμμετοχή)

Τύποι χρηστών του Διαδικτύου



3

Άλλοι (Brandtzaeg, P.B., Heim, J. & Karahasanovic, A.,

2010) αναγνώρισαν πέντε τύπους χρηστών, με βάση

συγκεκριμένη δραστηριότητα στοΔιαδίκτυο:

Μ η Χρήστες (που δεν χρησιμοποιούν το Διαδίκτυο σε

τακτικήβάση).

Σποραδικοί χρήστες (που χρησιμοποιούν σπάνια το

Διαδίκτυο,για email καισυγκεκριμένεςεργασίες).

Οργανικοί χρήστες (που κλίνουν προς στόχους

προσανατολισμένους σε δραστηριότητες,όπως εμπόριο,

διαδικτυακές τραπεζικές συναλλαγές, αναζήτηση

πληροφοριώνσχετικά μεαγαθά ήυπηρεσίες),

Χρήστες με σκοπό τη ψυχαγωγία (κυρίως χρησιμοποιούν

το Διαδίκτυο για ραδιόφωνο, τηλεόραση, ταινίες,

παιχνίδια,μουσικήκαισυνομιλία)και

Προχωρημένοιχρήστες (μπορούν να χρησιμοποιήσουν το

Διαδίκτυο τόσο για οργανικούςόσο καιγια ψυχαγωγικούς

σκοπούς).

Τύποι χρηστών του Διαδικτύου
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Μ ερικοίερευνητές (Bodovskaya, A. et al.) καθόρισαντις

κατηγορίες τους βάσειτου τικάνεικάποιος ενώ είναι

συνδεδεμένος στο διαδίκτυο,αλλά καιτο πόσο χρόνο

ξοδεύεικαθημερινά κάνοντας τον αγαπημένο του τύπο

δραστηριότητας:

- "Καινοτόμοι",οιοποίοιχαρακτηρίζονταιαπό έντονη

χρήση (12-16 ώρεςτηνημέρα)όλωντωνσημαντικών

περιεχομένωντουΔιαδικτύου.

- "Παραδοσιακοί", που χαρακτηρίζονται από χαμηλή

χρήση τουπεριεχομένουτουΔιαδικτύου (1-2 ώρεςτην

εβδομάδα)

Τύποι χρηστών του Διαδικτύου

- “Ψυχαγωγημένοι", οιοποίοιπερνούνπολλέςώρεςστο Διαδίκτυο (8-12 ώρεςτηνημέρα)αλλά κάνουν

χρήση κυρίωςψυχαγωγικούπεριεχομένου

- "Πραγματιστές" (2-4 ώρες την ημέρα) κάνουν χρήση κυρίως εκπαιδευτικού και επαγγελματικού

περιεχομένουστοΔιαδίκτυο

- "Αποσυνδεδεμένοι”- κοινωνικοίφορείς,οιοποίοιδεν εμπλέκονταιστην επικοινωνία μέσω Διαδικτύου

για διάφορουςλόγους



3 Τύποι χρηστών του Διαδικτύου

Ένα εύχρηστο μοντέλο,ειδικά σχεδιασμένο για εφήβους,δημιουργήθηκε από ένα ερευνητικό έργο

χρηματοδοτούμενο από την Ευρωπαϊκή Ένωση,το οποίο ονομάζεται inScreenMode. Η αρχική

σελίδα του έργου εξηγείτον σκοπό του έργου,που είναινα μετριάσειτην υπερβολική χρήση

Διαδικτύου στουςεφήβους. Το πιο σημαντικό είναιότιαυτό το έργο έχειδημιουργήσειτο “Genie”,

ένα εργαλείοειδικά σχεδιασμένογια εφήβους.

Submission no. 

2017-1-UK01-KA205-036208



3 Τύποι χρηστών του Διαδικτύου

Μ ετά την εγγραφή, οι χρήστες κάνουν ένα τεστ σχετικά με τις συνήθειες 

χρήσης του Διαδικτύου.



3 Τύποι χρηστών του Διαδικτύου

Μ ε βάση τις απαντήσεις που δόθηκαν,στη συνέχεια το “Genie” λέει

στους χρήστες πόσο επικίνδυνες είναι οι διαδικτυακές τους

δραστηριότητες.

Moderate activity High risk activityLow risk activity



3 Τύποι χρηστών του Διαδικτύου

Τέλος,καιτο πιο σημαντικό,το

“Genie” παρέχειστους χρήστες

εξατομικευμένα σχέδια δράσης

για τονμετριασμό τωνεθιστικών

συμπεριφορών,προσαρμοσμένα

στιςανάγκεςτους.
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ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΠΗΓΕΣ

Τύποι χρηστών του Διαδικτύου

https://genie.inscreenmode.eu/
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ΚΟΥΙΖ

1, Δεν έχει σημασία τι κάνουμε στο Διαδίκτυο, αλλά πόσο χρόνο ξοδεύουμε εκεί.

α. Σωστό

β. Λάθος

2. Οι επιστήμονες έχουν αποφασίσει ποια είναι η σωστή μέθοδος κατηγοριοποίησης 
των διαδικτυακών χρηστών.

α. Σωστό

β. Λάθος

Τύποι χρηστών του Διαδικτύου
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ΕΡΓΑΣΙΑ

Γράψτε ένα μικρό δοκίμιο για τη χρήση του Διαδικτύου από εφήβους με τους οποίους 

έρχεστε συχνά σε επαφή (π.χ. μέλη της οικογένειας, μαθητές).

Δώστε ιδιαίτερη προσοχή σε τυχόν προβληματικές συμπεριφορές που παρουσιάζουν και 

προσπαθήστε να εντοπίσετε τους λόγους πίσω από αυτές.

Τύποι χρηστών του Διαδικτύου



Εθιστική συμπεριφορά 

στο Διαδίκτυο (IAD)

Ο ψυχαναγκασμός να ξοδεύουμε εκτεταμένο χρόνο στο Διαδίκτυο, σε σημείο που 

επηρεάζονται και άλλοι τομείς της ζωής μας. Η απώλεια ελέγχου στη χρήση του Διαδικτύου.

Δυσλειτουργική 

συμπεριφορά στο 

Διαδίκτιο (DIB)

Χρήση του Διαδικτύου που παρουσιάζει εθιστικά στοιχεία, αλλά όχι στο σημείο που 

υποφέρουν και άλλοι τομείς της ζωής μας.

Παράγοντας κινδύνου
Ένα χαρακτηριστικό ενός ατόμου που αυξάνει την πιθανότητα εμφάνισης / ανάπτυξης 

προβληματικής συμπεριφοράς.

Sexting
Η αποστολή ή λήψη εικόνων ή βίντεο με σεξουαλικό περιεχόμενο ή που υπονοούν 

σεξουαλικές δραστηριότητες μέσω ηλεκτρονικών συσκευών

Φόβος για απώλεια 

(FOMO)

Αίσθημα ότι μπορεί να χάσετε συναρπαστικά γεγονότα στα οποία θα παρευρεθούν άλλοι, 

ειδικά λόγω των λειτουργειών που υπάρχουν μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1

ΓΛΩΣΣΑΡΙ
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