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Σκοποί και Στόχοι

Η διασπορά της τεχνολογίας του 

Διαδικτύου έχει οδηγήσει σε αύξηση της 

προβληματικής χρήσης

Η εγγραφή και συμμετοχή στα Μέσα 

Κοινωνικής Δικτύωσης (ΜΚΔ) είναι σήμερα 

μία από τις κύριες δραστηριότητες στο 

Διαδίκτυο

Διεθνείς έρευνες εντοπίζουν συμπτώματα 

εθισμού και διαταραχές που μειώνουν την 

ευημερία της ζωής των χρηστών.

Σκοπός της Έρευνας ήταν να ανασκοπήσει τα επίπεδα ενδεχόμενου εθισμού των Κύπριων νέων

στα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης (ΜΚΔ) και της Προβληματικής Χρήσης στο Διαδίκτυο (ΠΧΔ)

Να θέσει υπόψη των ενδιαφερομένων, της κοινωνίας και πολιτείας τα ευρήματα ώστε να

συζητηθεί και τελικά να θεσμοθετηθεί μια πιο ολοκληρωμένη πολιτική έρευνας, πρόληψης,

ενημέρωσης



Τα πλεονεκτήματα των Μέσων Κοινωνικής 

Δικτύωσης (ΜΚΔ) είναι μεγάλα

Συνεισφορά στην δημιουργία κοινωνικού 

κεφαλαίου, 

στην κοινωνική στήριξη σε ομάδες 

πληθυσμού

και στην διατήρηση επαφών και σχέσεων 

σε διάφορα επίπεδα (Manago, et al., 2012; 

Wellman, 2001).

Αξία των ΜΚΔ 



Διασπορά των Μέσων Κοινωνικής Δικτύωσης



Λόγω των πλεονεκτημάτων των ΜΚΔ… 

οι χρήστες που επισκέπτονται τους 

κοινωνικούς ιστότοπους δεν αναμένουν 

αρνητικό αντίκτυπο και εμπειρίες ( Fox και 

Moreland, 2013), ιδιαίτερα όταν πρόκειται 

για νεανικές ηλικίες χρηστών

Ανυποψίαστοι;



Αν και ο εθισμός στα ΜΚΔ ακόμα δεν 

αναγνωρίζεται επίσημα ως διάγνωση…

μια αυξανόμενη βάση επιστημονικών 

στοιχείων αναφέρει ότι η υπερβολική 

χρήση των ΜΚΔ μπορεί να οδηγήσει σε 

συμπτώματα που παραδοσιακά 

συνδέονται με τον εθισμό σε ουσίες 

(Andreassen, 2015) 

Εξάρτηση χωρίς…Ουσίες



Εθισμός στα ΜΚΔ ορίζεται ως: η 

κατάσταση όπου ένα «πρόσωπο 

απασχολείται υπερβολικά με τα ΜΚΔ, 

καθοδηγούμενο από ένα ισχυρό κίνητρο 

για να είναι συνδεδεμένο ή να χρησιμοποιεί 

τα ΜΚΔ, και να αφιερώνει τόσο χρόνο και 

προσπάθεια για τα ΜΚΔ που βλάπτει άλλες 

κοινωνικές δραστηριότητες, 

σπουδές/εργασία, διαπροσωπικές σχέσεις 

ή/και την ψυχική υγεία και ευημερία του» 

(Andreassen & Pallesen, 2014).

(Design of Social Media Zombie by Zach 

Andrews)

Ο Εθισμός στα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης



Στην Κύπρο η διερεύνηση δεν έχει ακόμα 

εμβαθύνει στο πρόβλημα και στις συνέπειες 

του. 

Αντίθετα, το 88% των διαδικτυακών 

χρηστών είναι μέλη του Facebook , με 

αποτέλεσμα η Κύπρος να είναι πρώτη στη 

χρήση του συγκεκριμένου ΜΚΔ σε όλη την 

Ευρώπη. 

Για την συμπλήρωση αυτού του κενού κινήθηκε 

η παρούσα έρευνα ενώ εδώ παρουσιάζονται 

ευρήματα σχετικά με τον χρόνο χρήσης 

ανάμεσα στο συνολικό δείγμα νέων σε 

σύγκριση με το δείγμα των νέων που 

εντάσσονται στην κατηγορία εθισμένων στα 

ΜΚΔ. 

Τι στοιχεία υπάρχουν για τους Κύπριους νέους; Ποιες πολιτικές 
εφαρμόζονται;



Η παρούσα ποσοτική μελέτη ερεύνησε την 

ενασχόληση των νέων (n=1059), μαθητών 

(n=465)  και φοιτητών (n=594), γυναικών 

(n=622) και αντρών (n=437) σε (τέσσερα) 

σχολεία και (πέντε) Πανεπιστήμια (ΑΕΙ) της 

Κύπρου, με τα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης 

και το Διαδίκτυο. 

Μαθητές και φοιτητές υποβλήθηκαν σε 2 διαφορετικά ανώνυμα ερωτηματολόγια, τα οποία 

α) μετρούν τον Εθισμό στα ΜΚΔ με βάση την κλίμακα Bergen Social Networking Addiction Scale 
(BSNAS ή BSMAS) 

και β) τον κίνδυνο γενικευμένης προβληματικής χρήσης του Διαδικτύου- (GPIUS-2 ή Generalised 
Problematic Internet Use-2). 

Πρώτα οι ερωτώμενοι απάντησαν σε ερωτηματολόγιο δημογραφικών στοιχείων. Ακολούθως τα 
δεδομένα αναλύθηκαν στην SPSS

Για να αλλάξουν τα πράγματα…ΕΡΕΥΝΑ=ΓΝΩΣΗ



1059 Μαθητές και Φοιτητές στην Κύπρο



Ηλικία 1ης Σύνδεσης με τα ΜΚΔ & Χρόνος Χρήσης των ΜΚΔ

26%

35%

30%

9%

Ημερήσια Χρήση των ΜΚΔ-Σύνολο Δείγματος

Until 2 hours Until 4 hours Until 8 hours More than 8 hours



Μέσος Χρόνος Χρήσης ανά τον Κόσμο



Σύγκριση ημερήσιας χρήσης του συνολικού δείγματος με το δείγμα με συμπεριφορά εθισμού. 
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Αναγνώριση και Πρόληψη

• Σε πληθυσμό περίπου 68,000 Μαθητών Λυκείου (28.000) και Φοιτητών 
(40.000) εκ των οποίων 23.000 Κύπριοι:

• 5,650 νέοι (με περιθώριο λάθους ±3%) μπορεί να εντάσσονται (95% 
βαθμός εμπιστοσύνης) στην κατηγορία του Εθισμού στα Μέσα 
Κοινωνικής Δικτύωσης

• 16,245 νέοι (με περιθώριο λάθους ±3%) μπορεί να εντάσσονται (95% 
βαθμός εμπιστοσύνης) στην κατηγορία Υψηλού Κινδύνου Γενικευμένης 
Προβληματικής Χρήσης του Διαδικτύου

• Στοχευμένες Εκστρατείες Πρόληψης ιδιαίτερα σε νέους, μαθητές, 
έφηβους, φοιτητές (Vondráčková and Gabrhelík, 2016)

• Προώθηση της ανάπτυξης εναλλακτικών κινήτρων, δεξιοτήτων 
αντιμετώπισης και μείωσης των προσδοκιών χρήσης του διαδικτύου 
(Υπηρεσία Έρευνας του Ευρωκοινοβουλίου, 2019)


