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ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΑΡΘΡΟ

Κοινωνικό άγχος, δυσλειτουργικές γνωσίες και χρήση 
του διαδικτύου στην εφηβεία

Περίληψη 
Η παρούσα εργασία στοχεύει στην παρουσίαση ενός μοντέλου πρόβλεψης της δυσλειτουργικής χρήσης του διαδικτύου σε 
ένα δείγμα 974 εφήβων και αναδυόμενων ενηλίκων, ηλικίας 12 έως 19 ετών. Χορηγήθηκε, μεταξύ άλλων, το Ερωτηματολόγιο 
Κοινωνικού Άγχους για Εφήβους [1] (α = 0,86), η Κλίμακα Γενικευμένης Παθολογικής Χρήσης του Διαδικτύου [2] (α = 0,89), 
η Ελληνική Κλίμακα Παθολογικής Χρήσης του Διαδικτύου [3] (α = 0,91), καθώς και ένα δημογραφικό ερωτηματολόγιο. Τα 
αποτελέσματα έδειξαν ότι το κοινωνικό άγχος έχει θετική, στατιστικώς σημαντική συνάφεια με τη δυσλειτουργική χρήση του 
διαδικτύου, όπως και οι δυσλειτουργικές γνωσίες με την κοινωνική αποφυγή. Σύμφωνα με τα μοντέλα πρόβλεψης δομικών εξι-
σώσεων SEM, με τους δείκτες καλής προσαρμογής του τελικού μοντέλου να είναι CFI = 0,997, TLI = 0,983 και RMSEA = 0,031, 
οι βασικές μεταβλητές πρόβλεψης της δυσλειτουργικής χρήσης του διαδικτύου είναι ο «φόβος αρνητικής αξιολόγησης» και η 
«κοινωνική αποφυγή». Παράλληλα, διαμεσολαβητικό ρόλο μεταξύ των δύο διαστάσεων κοινωνικού άγχους –του φόβου για 
αρνητική αξιολόγηση και της κοινωνικής αποφυγής– και των δυσπροσαρμοστικών γνωσιών φαίνεται να έχει η «ανάγκη του 
ανήκειν» του δείγματος. Επίσης, αναδεικνύεται ο διαμεσολαβητικός ρόλος της «συλλογικής αυτοεκτίμησης» μεταξύ των δια-
στάσεων κοινωνικού άγχους –της αρνητικής αξιολόγησης και της κοινωνικής αποφυγής– και της αλλαγής στη διάθεση. Τα 
αποτελέσματα αναλύονται με βάση τον ρόλο των γνωσιών στην κοινωνική ανάπτυξη, σε συνδυασμό με τον ρόλο της αίσθησης 
του ανήκειν και της συλλογικής αυτοεκτίμησης.
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1. Εισαγωγή
Οι όροι «κατάχρηση» και «εξάρτηση από το διαδίκτυο» έχουν 
συσχετιστεί επανειλημμένως με την εκτεταμένη χρήση του δια-
δικτύου τα τελευταία χρόνια. Πολλοί ερευνητές έχουν κληθεί 
να ορίσουν αυτό το φαινόμενο, το οποίο έχει προκαλέσει προ-
βληματισμό και έχει δώσει κίνητρο για τη διεξαγωγή ερευνών 
στον τομέα της ψυχολογίας. 

Ένα από τα βασικά κριτήρια καθορισμού της εκτεταμένης 
ή δυσλειτουργικής χρήσης του διαδικτύου είναι η καθημε ρινή 
δαπάνη αρκετών ωρών στο διαδίκτυο από οποιοδήποτε μέσο 
μπορεί να αποκτήσει κανείς πρόσβαση, συνοδευόμενη από 
παραμέληση δραστηριοτήτων της κοινωνικής, προσωπικής και 
επαγγελματικής ζωής του ατόμου [4]. Η Young θα χαρακτή ριζε 
ένα άτομο με μια τέτοια συμπεριφορά «εθισμένο» ή «εξαρτη-
μένο» στο διαδίκτυο. Ο Griffiths [5] διαχώρισε αυτή τη μορφή 
«εξάρτησης» στο διαδίκτυο από τις εξαρτήσεις ουσιών. Πιο 
συγκεκριμένα, παρατήρησε ότι δεν περιλαμβάνει τη χρήση 
χημικών ουσιών, αλλά πρόκειται για εξαρτητική χρήση που 
ανήκει στην κατηγορία των «τεχνολογικών εξαρτήσεων» [5]. 
Στο άρθρο αυτό, χρησιμοποιείται ο όρος «δυσλειτουργική 
χρήση του διαδικτύου» για να δηλώσει την υψηλή αφοσίωση 
και την αφιέρωση χρόνου στη χρήση του διαδικτύου εις βάρος 
άλλων δραστηριοτήτων του ατόμου και να υπογραμμίσει το 
ψυχοκοινωνικό πλαίσιο του φαινομένου.

Το κοινωνικό άγχος, αν και έχει μελετηθεί λιγότερο συγκρι-
τικά με το προσωπικό άγχος που βιώνουν οι χρήστες του διαδι-
κτύου, έχει αναδειχθεί ουσιαστικός παράγοντας στη δυσλειτουρ-
γική χρήση του διαδικτύου. Όσον αφορά στην εφηβική ηλικία, 
ειδικότερα, αρκετές έρευνες καταλήγουν στο ότι το κοινωνικό 
άγχος στους εφήβους συσχετίζεται με την αυξανόμενη, δυσλει-
τουργική χρήση του διαδικτύου [6-10]. Σε άλλη έρευνα, έφηβοι 
που παρουσίασαν κοινωνική φοβία εντοπίστηκε ότι έκαναν 
δυσλειτουργική χρήση του διαδικτύου [11], ενώ, όσοι μείωσαν 
τη χρήση, στη συνέχεια εμφάνισαν μικρότερα επίπεδα κοινω-
νικού άγχους [12]. Επιπλέον, αν και χρειάζεται να διερευνηθεί 
περισσότερο η χρήση του διαδικτύου στην ομάδα των αναδυό-
μενων ενηλίκων [10], οι μέχρι τώρα έρευνες έχουν αναδείξει τη 
συσχέτιση της δυσλειτουργικής χρήσης με το κοινωνικό άγχος 
[13, 10], τη μοναχικότητα [14] και την κατάθλιψη [15]. 

Ένα προτεινόμενο θεωρητικό πλαίσιο ερμηνείας της συσχέ-
τισης του κοινωνικού άγχους με τη δυσλειτουργική χρήση 
είναι το γνωσιακό-συμπεριφοριστικό μοντέλο [16]. Οι «γνω-
σίες» (cognitions) αναφέρονται στον τρόπο με τον οποίο προ-
σεγγίζει κάποιος την πραγματικότητα, τον εαυτό του και τον 
κόσμο· ως έννοια σχετίζεται με τα γνωστικά σχήματα και τη 
νοηματοδότηση του κόσμου μέσω της μάθησης, της αντίληψης, 
της προσοχής και της μνήμης [17-18]. Στην ψυχοθεραπεία, η 
γνωσιακή προσέγγιση αντιμετωπίζει τις γνωσίες περισσότερο 
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ως «αυτόματες σκέψεις», οι οποίες παίζουν καθοριστικό ρόλο 
στα συναισθήματα και στη συμπεριφορά του ατόμου [19-20].

Επομένως, οι δυσπροσαρμοστικές γνωσίες που εμπλέκο-
νται στη δυσλειτουργική χρήση του διαδικτύου θα μπορούσε 
να περιλαμβάνουν μη ρεαλιστικές σκέψεις για τον εαυτό, όπως 
η ψευδής αίσθηση ότι το άτομο δεν αξίζει και η αίσθηση ανα-
ποτελεσματικότητας [21]. Σύμφωνα, λοιπόν, με το γνωσιακό-
συμπερι φορικό μοντέλο ερμηνείας του Davis [16], οι δυσπρο-
σαρμοστικές αντιλήψεις για τον εαυτό και τον κόσμο εντείνουν 
μια πιθανή μη λειτουργική χρήση του διαδικτύου [22, 2]. Tα 
γνωστικά σχήματα επηρεάζουν τα βασικά χαρακτηριστικά της 
προσωπικότητας (χαμηλή αυτοεκτίμηση) και αλληλεπιδρούν 
τόσο με τον τρόπο που το άτομο αντιμετωπίζει τα προβλήματά 
του, τους στόχους του και την υπάρχουσα ή μη ψυχοπαθολογία 
(κατάθλιψη, κοινωνικό άγχος) όσο και με τις προσδοκίες του 
από τη χρήση του διαδικτύου [23]. 

Ο τρόπος που εμπλέκονται οι δυσπροσαρμοστικές γνωσίες 
στη δυσλειτουργική χρήση του διαδικτύου χρήζει περαιτέρω 
μελέτης, αλλά φαίνεται να εμπλέκονται είτε μεμονωμένα είτε 
ως αιτία πυροδότησης συμπεριφορών, που με τη σειρά τους 
σχετίζονται με τη δυσλειτουργική χρήση [23]. Σε άλλη, εξαιρε-
τικά σύγχρονη έρευνα, πάντως, οι δυσπροσαρμοστικές γνωσίες 
ενίσχυσαν τη δυσλειτουργική χρήση, ειδικά όταν οι χρήστες 
είχαν χαμηλό επίπεδο ελέγχου (effortful control) [24]. Μια ιδιαί-
τερα σημαντική ανάγκη των εφήβων που σχετίζεται τόσο με 
τις γνωστικές διεργασίες όσο και με το κοινωνικό άγχος είναι 
και η ανάγκη των εφήβων για ένταξη σε ομάδα και η αντί-
ληψη της αξίας τους ως μέλη ομάδων [25, 26].

Ο στόχος της παρούσας εργασίας είναι η παρουσίαση του 
ρόλου του κοινωνικού άγχους και των δυσπροσαρμοστικών γνω-
σιών στη δυσλειτουργική χρήση του διαδικτύου στην ηλικιακή 
φάση της εφηβείας και της αναδυόμενης ενηλικίωσης, συνδυα-
στικά με δημογραφικές μεταβλητές. Σύμφωνα με την ερευνητική 
υπόθεση της μελέτης, αναμένεται το αυξημένο κοινωνικό άγχος 
των εφήβων να συνδέεται με αυξημένη δυσλειτουργική χρήση, 
ενώ τα ερευνητικά ερωτήματα που είναι υπό διερεύνηση είναι τα 
εξής: (1) Πώς συνδέεται η δυσλειτουργική χρήση του διαδικτύου 
με την ανάγκη του ανήκειν των εφήβων, δηλαδή την ανάγκη για 
ένταξη και αποδοχή σε μια ομάδα; (2) Πώς συνδέεται η δυσλει-
τουργική χρήση με τη συλλογική αυτοεκτίμηση των εφήβων, 
δηλαδή την αυτοεκτίμηση που έχει κάποιος ως μέλος μιας ομάδας;

2. Μέθοδος
2.1. Δείγμα 
Στην έρευνα συμμετείχαν 326 φοιτητές και 648 έφηβοι ηλικίας 
12-18 ετών, εκ των οποίων 319 ήταν μαθητές Αʹ Γυμνασίου και 
329 μαθητές Αʹ Λυκείου. Εκπροσωπήθηκαν σχολεία από δια-
φορετικές περιοχές της Αθήνας και φοιτητές τόσο από θετικές 
όσο και από θεωρητικές/ανθρωπιστικές επιστήμες. Το δείγμα 
προήλθε από επτά εκπαιδευτικές περιφέρειες, στις οποίες, έως 
κάποιον βαθμό, αντιπροσωπεύονται ευρέως οι ποικίλες κοινω-
νικοοικονομικές ομάδες του πληθυσμού της Αττικής. 

2.2. Διαδικασία
Η μεθοδολογία που ακολουθήθηκε στην ερευνητική διαδικασία 
ήταν αυτή της συναφειακής έρευνας και η μέθοδος που χρησι-
μοποιήθηκε για τη συγκέντρωση του δείγματος ήταν η «κατά 
συστάδες» (clusters) τυχαία δειγματοληψία. Σύμφωνα με τους 
κανόνες της ερευνητικής δεοντολογίας, τόσο οι μαθητές όσο 

και οι πρωτοετείς φοιτητές ήταν ενήμεροι για την έρευνα και 
την ασφάλεια των προσωπικών τους δεδομένων. Η συμμετοχή 
τους ήταν εθελοντική και στους ανήλικους συμμετέχοντες τα 
ερωτηματολόγια χορηγήθηκαν μόνο μετά από γονική συναίνε-
ση. Τον χώρο διεξαγωγής της έρευνας αποτέλεσαν οι σχολικές 
αίθουσες και τα αμφιθέατρα. 

2.3. Μέσα συλλογής δεδομένων
Κλίμακα Κοινωνικού Άγχους για Εφήβους (Social Anxiety Ques-
tionnaire for Adolescents) (α = 0,86). Χρησιμοποιήθηκε η κλίμα-
κα των La Greca και Lopez [1], που περιλαμβάνει τη «Συνολική 
Βαθμολογία Κοινωνικού Άγχους» και τρεις υποκλίμακες, τον 
«Φόβο Αρνητικής Αξιολόγησης» (α = 0,88) (π.χ. «Ανησυχώ 
μήπως με κοροϊδέψουν»), την «Κοινωνική Αποφυγή-Νέες Κατα-
στάσεις» (α = 0,70) (π.χ. «Ανησυχώ όταν κάνω κάτι καινούργιο 
μπροστά σε άλλους») και την «Κοινωνική Αποφυγή-Γενικά» 
(α = 0,72) (πχ. «Ανησυχώ ότι οι άλλοι δεν με συμπαθούν»). Η 
αξιοπιστία της «Κλίμακας Κοινωνικού Άγχους για Εφήβους» 
είναι υψηλή και από έρευνες που έγιναν στο παρελθόν [27, 28]. 

Κλίμακα Γενικευμένης Παθολογικής Χρήσης του Διαδι-
κτύου [2] (α = 0,89). Η κλίμακα αυτή (Generalized Pathological 
Internet Use Scale) αποτελείται από τις υποκλίμακες «Αλλαγή 
στη Διάθεση» (α = 0,82) (π.χ. «Χρησιμοποιώ το διαδίκτυο για 
να μιλήσω με άλλους όταν αισθάνομαι απομονωμένος»), «Κοι-
νωνικά Οφέλη» (α = 0,78) (π.χ. «Μου φέρονται καλύτερα στο 
διαδίκτυο απ’ ό,τι στις πρόσωπο με πρόσωπο σχέσεις»), «Αρνη-
τικές Συνέπειες» (α = 0,63) (π.χ. «Έχουν προκύψει προβλήμα-
τα στο σχολείο επειδή ήμουν συνδεδεμένος/η στο διαδίκτυο»), 
«Παθολογική Χρήση» (α = 0,68) (π.χ. «Έχω κάνει αποτυχημένες 
προσπάθειες να ελέγξω τη χρήση του διαδικτύου»), «Υπερβο-
λική Χρήση» (α = 0,81) (π.χ. «Δεν συνειδητοποιώ τον χρόνο 
που ξοδεύω στο διαδίκτυο»), «Απόσυρση» (α = 0,79) (π.χ. «Η 
σκέψη μου απορροφάται από το διαδίκτυο αν δεν μπορώ να 
συνδεθώ για κάποιο διάστημα») και «Κοινωνικός Έλεγχος» 
(α = 0,35) (π.χ. «Δεν μ’ ενδιαφέρει πώς φαίνομαι στους άλλους 
όταν είμαι στο διαδίκτυο») [2]. Ο δείκτης αξιοπιστίας της αρχι-
κής κλίμακας φαίνεται να είναι αρκετά υψηλός (Cronbach’s 
alpha = 0,78-0,85), ενώ ικανοποιητική είναι και η εγκυρότητα 
της κάθε υποκλίμακας [2].

Ελληνική Κλίμακα Παθολογικής Χρήσης του Διαδικτύου 
[3] (α = 0,91). Αποτελείται από τις υποκλίμακες «Δυσπροσαρ-
μοστικές Γνωσίες» (α = 0,86) (π.χ. «Ο κόσμος έξω από το δια-
δίκτυο είναι λιγότερο συναρπαστικός σε σύγκριση με τα όσα 
μπορείς να κάνεις στο διαδίκτυο»), «Υπερβολική Χρήση/Αδυ-
ναμία Ελέγχου του Διαδικτύου» (α = 0,87) (π.χ. «Συχνά μένω 
στο διαδίκτυο για περισσότερες από τρεις ώρες συνεχόμενα»), 
«Ρύθμιση Συναισθημάτων» (α = 0,78) (π.χ. «Είμαι λιγότερο 
μόνος/η όταν είμαι στο διαδίκτυο») και «Αυτοεικόνα/Κοινω-
νική Άνεση στο Διαδίκτυο» (α = 0,60) (π.χ. «Μπορώ να είμαι 
ο εαυτός μου στο διαδίκτυο»), οι οποίες προέκυψαν μετά από 
διερευνητική ανάλυση παραγόντων. Σύμφωνα με τους συγγρα-
φείς της αρχικής κλίμακας, ο δείκτης αξιοπιστίας Cronbach’s 
alpha είναι πολύ υψηλός [3].

Οι δημογραφικές μεταβλητές (φύλο, ηλικία, σχολείο/πανε-
πιστήμιο φοίτησης, αριθμός αδερφών, μορφωτικό επίπεδο και 
επάγγελμα γονέων) διερευνήθηκαν μέσα από αυτοσχέδια ερω-
τηματολόγια, τα οποία εμπλουτίστηκαν με ερωτήσεις σχετικά 
με τον αριθμό των ωρών χρήσης του διαδικτύου των εφήβων 
και των αναδυόμενων ενηλίκων εντός μίας ημέρας. 
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3. Αποτελέσματα
Για τις στατιστικές αναλύσεις που πραγματοποιήθηκαν με 
σκοπό τον υπολογισμό της συνάφειας μεταξύ των κλιμάκων, 
έγινε χρήση του δείκτη Pearson r. Οι διαστάσεις της κλίμακας 
Κοινωνικού Άγχους και η συνολική βαθμολογία της κλίμακας 
συσχετίστηκαν με τις διαστάσεις και τις βαθμολογίες όλων 
των υπόλοιπων κλιμάκων της έρευνας, που μετρούν τη δυσλει-
τουργική χρήση. Ακόμα, οι διαστάσεις του κοινωνικού άγχους 
συσχετίστηκαν με τις δημογραφικές μεταβλητές και με τις ώρες 
χρήσης του διαδικτύου. 

Από τις διαστάσεις της Ελληνικής Κλίμακας Παθολο γικής 
Χρήσης του Διαδικτύου, οι «Δυσπροσαρμοστικές Γνωσίες» 
φαίνεται να έχουν μέτρια θετική, στατιστικώς σημαντική συσχέ-
τιση με τη διάσταση «Κοινωνική Αποφυγή» της Κλίμακας 
Κοινωνικού Άγχους για Εφήβους (r = 0,40), ενώ η «Ρύθμιση 
Συναισθη μάτων» επίσης παρουσιάζει μέτρια στατιστικώς, 
σημαντική συσχέτιση με τον «Φόβο Αρνητικής Αξιολόγησης» 
(r = 0,43) και με τη συνολική βαθμολογία της Κλίμακας Κοινω-
νικού Άγχους (r = 0,41). 

Όσον αφορά στην Κλίμακα Γενικευμένης Παθολογικής 
Χρήσης του Διαδικτύου, η διάσταση «Αλλαγή στη διάθεση» έχει 
μέτρια θετική, στατιστικώς σημαντική συσχέτιση με τον «Φόβο 
Αρνητικής Αξιολόγησης» της Κλίμακας Κοινωνικού Άγχους για 
Εφήβους και με τη συνολική βαθμολογία Κοινωνικού Άγχους, 
ενώ η διάσταση «Κοινωνικά Οφέλη» επίσης παρουσιάζει μέτρια 
θετική, στατιστικώς σημαντική συσχέτιση με τη συνολική βαθμο-
λογία Κοινωνικού Άγχους. Οι υπόλοιπες συνάφειες των μεταβλη-
τών «Απόσυρση», «Κοινωνικά Οφέλη», «Υπερβολικός Χρόνος 
στο Διαδίκτυο», «Φόβος Αρνητικής Αξιολόγησης», «Κοινωνική 
Αποφυγή» και «Κοινωνικό Άγχος» δείχνουν θετική, σχετικά 
χαμηλή έως μέτρια συνάφεια (Πίνακας 1). 

Πίνακας 1. Δείκτες συνάφειας Pearson r μεταξύ των διαστάσεων της 
κλίμακας Κοινωνικού Άγχους για Εφήβους (LaGreca & Lopez, 1998) 
και των διαστάσεων της Γενικευμένης Παθολογικής Χρήσης του Δια-
δικτύου (Caplan, 2002).

Φ.Α.Α. Κ.Α.Ν. Κ.Α.Γ. Σύνολο

Αλλαγή στη 
διάθεση

.44** .26** .20** .38**

Κοινωνικά 
οφέλη

.36** .29** .35** .39**

Αρνητικές 
συνέπειες

.18** .09** .17** .17**

Παθολογική 
χρήση

.25** .16** .21** .25**

Υπερβολικός 
χρόνος στο 
διαδίκτυο

.30** .21** .16** .28**

Απόσυρση .32** .23** .25** .32**

Κοινωνικός 
έλεγχος

.06 .05 .05 .06*

Σημείωση: *p < .05 **p < .01 όπου Φ.Α.Α. = Φόβος αρνητικής αξιο-
λόγησης, Κ.Α.Ν.= Κοινωνική αποφυγή-νέες καταστάσεις, Κ.Α.Γ. = 
Κοινωνική αποφυγή-γενικά, Σύνολο = Συνολική βαθμολογία Κοι-
νωνικού Άγχους

Με βάση τη θεωρία του Davis [16] για το γνωσιακό-συμπερι-
φοριστικό πλαίσιο ερμηνείας του κοινωνικού άγχους και της 
δυσλειτουργικής χρήσης του διαδικτύου και τη βασική υπόθεση 
της έρευνας ότι το αυξημένο κοινωνικό άγχος θα σχετίζεται με 
αυξημένη δυσλειτουργική χρήση του διαδικτύου, έγινε προσπά-
θεια εύρεσης ενός συνεκτικού μοντέλου πρόβλεψης της δυσλει-
τουργικής χρήσης του διαδικτύου με τη βοήθεια του Μοντέλου 
Δομικών Εξισώσεων (structural equation modeling – SEM) στο πρό-
γραμμα AMOS. Η δυσλειτουργική χρήση του διαδικτύου, όπως 
αναδεικνύεται τόσο μέσω της συνολικής βαθμολογίας στην «Κλί-
μακα Γενικευμένης Παθολογικής Χρήσης του Διαδικτύου» όσο 
και μέσω της συνολικής βαθμολογίας στην «Ελληνική Κλίμακα 
Παθολογικής Χρήσης του Διαδικτύου», φαίνεται να προβλέπε-
ται από τις μεταβλητές «Ώρες Χρήσης του Διαδικτύου», «Φόβος 
Αρνητικής Αξιολόγησης» και «Γενική Κοινωνική Αποφυγή». 

Τα μοντέλα πρόβλεψης επιβεβαιώθηκαν και θεωρήθηκαν 
ικανοποιητικά, καθώς τα αποτελέσματα που προέκυψαν από 
την εξέταση των παραμέτρων και των δεικτών CFI, TLI, RMSEA 
ήταν στατιστικώς αποδεκτά. Οι παράμετροι αυτές επισημαί-
νουν ότι ο Συγκριτικός Δείκτης Σύγκλισης–CFI Comparative 
Fix Index [29] και ο TLI–Tucker-Lewis Δείκτης, Tucker-Lewis 
Index [30] θα πρέπει να είναι μεγαλύτεροι ή ίσοι της τιμής 0,95 
(≥ 0,95), ενώ ο RMSEA–Ρίζα του Μέσου Τετραγωνικού Σφάλ-
ματος Προσέγγισης (Root Mean Square Error of Approximation) 
[31] μικρότερος ή ίσος της τιμής 0,06 (≤ 0,06), όπως και έγινε. 
Οι δείκτες των μοντέλων που αναλύονται στο παρόν άρθρο 
παρουσιάζονται αναλυτικά στον Πίνακα 2. 

Πίνακας 2. Αναλύσεις δομικών εξισώσεων SEM για τη δυσλειτουρ-
γική χρήση του Διαδικτύου με εξαρτημένη μεταβλητή τις διαστάσεις 
της Κλίμακας Γενικευμένης Παθολογικής Χρήσης του Διαδικτύου 
(Μοντέλο 1) και με εξαρτημένη μεταβλητή τις διαστάσεις της Ελλη-
νικής Κλίμακας Παθολογικής Χρήσης του Διαδικτύου (Μοντέλο 2)

CFI TLI RMSEA x² df

Μοντέλο 1 0,998 0,990 0,025 7,934 5

Μοντέλο 2 0,997 0,983 0,031 7,671 4

Σημείωση: Το Μοντέλο 1 έχει ως εξαρτημένη μεταβλητή τις διαστάσεις 
της Κλίμακας Γενικευμένης Παθολογικής Χρήσης του Διαδικτύου 
και το Μοντέλο 2 ως εξαρτημένη τις διαστάσεις της Ελληνικής Κλί-
μακας Παθολογικής Χρήσης του Διαδικτύου

Από τον έλεγχο των τιμών των τυποποιημένων συντελεστών 
παλινδρόμησης φάνηκε ότι όλες οι συσχετίσεις μεταξύ των 
μεταβλητών είναι στατιστικά σημαντικές. Συνεπώς, μπορεί να 
καταλήξει κανείς στο συμπέρασμα ότι, και σε επίπεδο συντε-
λεστών διαδρομής, τα τελικά μοντέλα –μετά και από τον έλεγ-
χό τους για διαμεσολαβητικές επιδράσεις– φαίνεται να έχουν 
καλή προσαρμογή στα δεδομένα. 

Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι στο μοντέλο με την κλίμακα 
του Caplan η έμμεση επίδραση της Γενικής Κοινωνικής Απο-
φυγής στην Αλλαγή στη Διάθεση ήταν -0,011 (p < 0,001), ενώ 
τόσο οι άμεσες επιδράσεις (0,169, p = 0,001) όσο και οι συνολικές 
επιδράσεις της Συλλογικής Αυτοεκτίμησης στην Αλλαγή στη 
Διάθεση (0,17, p < 0,001) ήταν στατιστικώς σημαντικές. Επομέ-
νως, η Συλλογική Αυτοεκτίμηση διαμεσολαβεί μεταξύ Γενικής 
Κοινωνικής Αποφυγής και Αλλαγής στη Διάθεση. 
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Στο μοντέλο με την κλίμακα των Ρούσσου και Δεληζήση η 
μεταβλητή Γενική Κοινωνική Αποφυγή ασκεί πέρα από άμεση 
(0,236) και έμμεση επίδραση (0,012) στη μεταβλητή Δυσπροσαρ-
μοστικές Γνωσίες (p < 0,001), καθιστώντας έτσι την Ανάγκη του 
Ανήκειν διαμεσολαβούσα μεταβλητή μεταξύ Γενικής Κοινω-
νικής Αποφυγής και Δυσπροσαρμοστικών Γνωσιών (p < 0,001). 
Επιπλέον, ο Φόβος Αρνητικής Αξιολόγησης ασκεί τόσο άμεση 
(0,261) όσο και έμμεση επίδραση (-0,040) στην εξαρτημένη μετα-
βλητή Δυσπροσαρμοστικές Γνωσίες, με την Ανάγκη του Ανήκειν 
να διαμεσολαβεί αυτή τη φορά μεταξύ του Φόβου Αρνητικής 
Αξιολόγησης και των Δυσπροσαρμοστικών Γνωσιών (p < 0,001). 
Τέλος, η Γενική Κοινωνική Αποφυγή ασκεί έμμεση επίδραση 
(-0,010) στη Ρύθμιση Συναισθημάτων (p < 0,001). Η κύρια επί-
δραση που ασκεί η Γενική Κοινωνική Αποφυγή στη Συλλογική 
Αυτοεκτίμηση (-0,07) και η κύρια επίδραση που ασκεί η Συλλο-
γική Αυτοεκτίμηση στη Ρύθμιση Συναισθημάτων (0,15) δηλώνει 
πως η Συλλογική Αυτοεκτίμηση διαμεσολαβεί μεταξύ Γενικής 
Κοινωνικής Αποφυγής και Ρύθμισης Συναισθημάτων (p < 0,001). 

Οι σχηματικές αναπαραστάσεις των μοντέλων απεικονίζο-
νται στα Σχήματα 1 και 2.

Κοινωνική Αποφυγή - Γενικά Αλλαγή στη Διάθεση

Φόβος Αρνητικής Αξιολόγησης

Συλλογική Αυτοεκτίμηση

,22

,25

,36

,44

,24

,17
,13

,44
,58

,31
-,07

,09

,00 Απόσυρση

,11

Υπερβολικός  
Χρόνος  

στο Διαδίκτυο

Σχήμα 1. Μοντέλο πρόβλεψης της δυσλειτουργικής χρήσης, με εξαρ-
τημένες μεταβλητές τις διαστάσεις της Κλίμακας Γενικευμένης Παθο-
λογικής Χρήσης του Διαδικτύου (Caplan, 2005).

Φόβος Αρνητικής Αξιολόγησης

Κοινωνική Αποφυγή - Γενικά

Συλλογική Αυτοεκτίμηση
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Σχήμα 2. Μοντέλο πρόβλεψης της δυσλειτουργικής χρήσης με εξαρ-
τημένες μεταβλητές τις διαστάσεις της Ελληνικής Κλίμακας Παθολο-
γικής Χρήσης του Διαδικτύου (Ρούσσος & Δεληζήση, 2011).

4. Συζήτηση
Ο βασικός σκοπός της έρευνας, δηλαδή η μελέτη του ρόλου 
του κοινωνικού άγχους, και των δυσπροσαρμοστικών γνω-
σιών στη δυσλειτουργική χρήση του διαδικτύου σε ένα δείγμα 
εφήβων εκπληρώθηκε ικανοποιητικά, τόσο ως προς το σκέλος 
της ερευνητικής υπόθεσης όσο και ως προς τα ερευνητικά ερω-
τήματα. Τα αποτελέσματα της παρούσας έρευνας έρχονται 
σε συμφωνία με τις επισημάνσεις προηγούμενων ερευνών για 
τη συνάφεια μεταξύ κοινωνικού άγχους και δυσλειτουργικής 
χρήσης του διαδικτύου [32-34, 10], αλλά και με την ερευνη-
τική υπόθεση ότι το αυξανόμενο κοινωνικό άγχος σχετίζεται 
με αυξανόμενη δυσλειτουργική χρήση του διαδικτύου. Πράγ-
ματι, η δυσλειτουργική χρήση του διαδικτύου –εκφρασμένη 
μέσω και των δύο κλιμάκων μέτρησης για το διαδίκτυο– έχει 
μέτρια και θετική συσχέτιση με το κοινωνικό άγχος.

Ερμηνεύοντας το μοντέλο πρόβλεψης που είναι βασισμένο 
στην κλίμακα Κοινωνικού Άγχους για Εφήβους και στην Ελλη-
νική Κλίμακα Παθολογικής Χρήσης του Διαδικτύου παρατη-
ρούμε ότι είναι πιο άρτιο συγκριτικά, τόσο ως προς τους δείκτες 
καλής προσαρμογής όσο και από την ακριβέστερη εμπλοκή 
των μεταβλητών της ανάγκης του ανήκειν και της συλλογικής 
αυτοεκτίμησης. Οι δυσπροσαρμοστικές γνωσίες, δηλαδή οι μη 
ρεαλιστικές σκέψεις για τον εαυτό και τον κόσμο, σχετίζονται 
με την αποφυγή κοινωνικών επαφών, ενώ η χρήση του διαδι-
κτύου με σκοπό να ελέγξουν οι έφηβοι τα συναισθήματά τους 
εντείνεται από τον φόβο ότι θα αξιολογηθούν αρνητικά από 
τους άλλους. Τα ευρήματα αυτά υποδηλώνουν ότι η αλλαγή 
διάθεσης συνδέεται αρκετά με τον φόβο αρνητικής αξιολόγη-
σης και με το κοινωνικό άγχος των εφήβων του δείγματος, ενώ 
τα κοινωνικά οφέλη που κερδίζει κάποιος χρήστης από την 
αποδοχή των άλλων όταν είναι συνδεδεμένος στο διαδίκτυο 
συσχετίζονται αρκετά με τη βίωση κοινωνικού άγχους. Επο-
μένως, ένα άτομο με κοινωνικό άγχος είναι αρκετά πιθανό να 
αναζητήσει κοινωνικά οφέλη στο διαδίκτυο.

Συνεπώς, όσον αφορά στα ερευνητικά ερωτήματα της μελέ-
της, για τον ρόλο της ανάγκης των εφήβων να ανήκουν σε 
ομάδες και της συλλογικής αυτοεκτίμησής τους, φαίνεται 
πως οι παραπάνω μεταβλητές λειτουργούν διαμεσολαβητι-
κά, μεταξύ κοινωνικού άγχους και δυσλειτουργικής χρήσης 
του διαδικτύου, με τον εξής τρόπο: O φόβος ότι οι έφηβοι θα 
αξιολογηθούν αρνητικά από τους άλλους, καθώς και η απο-
φυγή συμμετοχής σε νέες κοινωνικές καταστάσεις, φαίνεται 
να εντείνουν την τάση τους να επιδοθούν σε δυσλειτουργική 
χρήση του διαδικτύου. Παράλληλα, η ανάγκη των εφήβων να 
ανήκουν σε ομάδες φαίνεται να ασκεί έμμεσα προστατευτικό 
ρόλο για τη μείωση των δυσπροσαρμοστικών σκέψεων για το 
διαδίκτυο, ενώ η αυτοεκτίμηση που βιώνουν ως μέλη ομάδων 
δρα προστατευτικά στη μείωση της δυσλειτουργικής χρήσης 
που γίνεται με σκοπό τη ρύθμιση αρνητικών συναισθημάτων. 
Έτσι, ακόμα και αν το κοινωνικό άγχος που βιώνουν οι έφη-
βοι, μέσω του φόβου αρνητικής αξιολόγησης και της αποφυγής 
κοινωνικών καταστάσεων, οδηγεί στη δυσλειτουργική χρήση, 
η ανάγκη του ανήκειν και η συλλογική αυτοεκτίμηση μπορεί 
να μετριάζουν την επίδρασή του. 

Επιπλέον, το κοινωνικό υπόβαθρο των μοντέλων πρόβλεψης 
της δυσλειτουργικής χρήσης του διαδικτύου μπορεί να ερμη-
νευθεί ουσιαστικά τόσο με βάση το γνωσιακό-συμπεριφορι στικό 
μοντέλο του Davis [16] όσο και με την κοινωνική-γνωστική ερμη-
νεία της υπέρμετρης χρήσης του διαδικτύου [35]. Επο μένως, οι 
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έφηβοι επισκέπτονται συγκεκριμένες ιστοσελίδες, επειδή ακρι-
βώς τους δημιουργούν θετικά συναισθήματα, αυξάνοντας έτσι 
τις θετικές προσδοκίες και την οικειότητα με άλλα άτομα στο 
διαδίκτυο και συντελώντας στην αποκατάσταση τυχόν χαμέ-
νων ευκαιριών για κοινωνικές σχέσεις [36].

Όσον αφορά στους περιορισμούς της έρευνας, η μεθοδο-
λογία που ακολουθήθηκε στην ερευνητική διαδικασία ήταν 
εκείνη της συναφειακής έρευνας και άρα τα αποτελέσματα των 
αναλύσεων δεν αναδεικνύουν σχέσεις αιτίου-αποτελέσματος 
[37]. Η μέθοδος που χρησιμοποιήθηκε για τη συγκέντρωση του 
δείγματος της έρευνας ήταν η «κατά συστάδες» (clusters) τυχαία 
δειγματοληψία, που σημαίνει ότι δεν είναι απόλυτα τυχαία, με 
την αυστηρή έννοια της τυχαιότητας. Τέλος, τα ερωτηματολό-
για που χορηγήθηκαν αποτελούν αυτοαναφορικό μέσο συγκέ-
ντρωσης δεδομένων, με ό,τι περιορισμό αυτό συνεπάγεται.

Στις σχετικές μελλοντικές έρευνες που θα είχαν επίσης ενδια-
φέρον θα μπορούσε να περιλαμβάνονται και η διεξαγωγή μιας 
διαχρονικής έρευνας έναντι μιας συγχρονικής, δηλαδή το ίδιο 
δείγμα να εξεταστεί σε βάθος χρόνου, καθώς και μια μελέτη όπου 
θα συγκρίνεται η χρήση του διαδικτύου σε αστικά κέντρα και 
επαρχία. Ακόμα, θα ήταν σημαντική η περαιτέρω διερεύνηση 
του ρόλου της συλλογικής αυτοεκτίμησης και της ανάγκης του 
ανήκειν ως μεταβλητών που διαμεσολαβούν στην πρόβλεψη της 
δυσλειτουργικής χρήσης του διαδικτύου.

Η αξία της παρούσας έρευνας είναι αρκετά σημαντική, καθώς 
όχι μόνο τονίζει ότι θα ήταν καλό να διερευνηθεί περισσό τερο 
ο ρόλος του κοινωνικού άγχους στη δυσλειτουργική χρήση 
του διαδικτύου, αλλά και ότι θα πρέπει να πραγματοποιηθούν 
δράσεις πρόληψης εκδήλωσης δυσλειτουργικής χρήσης του 
διαδικτύου στην εφηβεία. Πιο συγκεκριμένα, ερευνητές έχουν 
τονίσει πόσο ουσιώδης είναι η ενίσχυση των ψυχοκοινωνικών 
ικανοτήτων των παιδιών της πρώιμης εφηβείας, ώστε να δράσει 
ως προστατευτικός παράγοντας για τη μείωση του κινδύνου 
εμφάνισης ριψοκίνδυνων συμπεριφορών ή και δυσλειτουργικής 
χρήσης [38] στα επόμενα χρόνια της εφηβείας. Τέλος, εφόσον 
το κοινωνικό άγχος είναι καθοριστικό στη δυσλειτουργική 
χρήση –με την ανάγκη του ανήκειν σε ομάδες και τη συλλο-
γική αυτοεκτίμηση να έχουν διαμεσολαβητικό ρόλο– θα ήταν 
απαραίτητο να ενισχυθούν οι έφηβοι κοινωνικά και συναισθη-
ματικά από το περιβάλλον της οικογένειάς τους, του σχολείου 
και του περίγυρού τους, καθώς, όπως έχει φανεί ερευνητικά, 
η χαμηλή λειτουργικότητα μέσα στην οικογένεια και η υψηλή 
συχνότητα συγκρούσεων γονέων-εφήβων επιβαρύνουν την 
προδιάθεση για προβληματική χρήση [39].
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Social Anxiety, maladaptive cognitions and internet use in 
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Abstract
The aim of the present study is to investigate the relationship between 
internet dysfunctional use and social anxiety in a sample of 974 ado-
lescents and young people, aged 12 to 19 years old. Among others, 
the following questionnaires were used: The Social Anxiety Scale 
for Adolescents [1] (α = 0.86), the Generalized Pathological Internet 
Use Scale [2] (α = 0.89), the Greek Problematic Internet Use Scale 
[3] (α = 0.91), along with a demographic questionnaire. The results 
showed that social anxiety seemed to have a moderate positive cor-
relation with dysfunctional internet use and “maladaptive cognitions” 
had a statistically significant correlation with “social avoidance”. The 
prediction models of structural equation modeling (SEM) analysis 
–where the goodness of fit parameters of the final model were CFI 
= 0.997, TLI = 0.983 και RMSEA = 0.031– revealed that the main 
variables which can predict the level of dysfunctional internet use 
are the “fear of negative evaluation” and the “social avoidance”. At 
the same time, the need for belongingness seems to be a mediator 
variable between the two social anxiety dimensions (fear of negative 
evaluation-social avoidance) and dysfunctional cognitions, whereas 
collective self-esteem was found to be a mediator variable between 
the social anxiety dimensions of social avoidance and mood alter-
ation. The results are discussed in relation to the role of cognitions 
in social development as well as the role of need to belong and col-
lective self-esteem.

Keywords: Dysfunctional use of the internet, adolescents, social 
anxiety, maladaptive cognitions
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