
Πανεπιςτιμιο Δυτικισ Μακεδονίασ 

Παιδαγωγικό Σμιμα Νθπιαγωγϊν 

 

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακϊν πουδϊν 

Επιςτιμεσ τθσ Αγωγισ  

Κατεφκυνςθ: ημειωτική και Επικοινωνία 

 

 

Μεταπτυχιακι Εργαςία με κζμα: 

 

Η χριςθ του Facebook ωσ εργαλείο Κοινωνικισ Δικτφωςθσ:  

Διερευνϊντασ το προφίλ των χρθςτϊν του. 

 

 

Μεταπτυχιακή φοιτήτρια 

Κοτςαμπά Διμθτρα 

(e-mail: dimitra_kots@hotmail.com) 

 

 

Επιβλζπων: 

Φωτόπουλοσ Νικόλαοσ 

Επίκουροσ Κακθγθτισ 

 

 

ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ 2017 

 

 



ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΔΤΣΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ                                                       ΚΟΣΑΜΠΑ ΔΗΜΗΣΡΑ 

1 

Ευχαριςτίεσ 

 

Ολοκλθρϊνοντασ τθν εκπόνθςθ τθσ διπλωματικισ μου εργαςίασ, κα ικελα να 

εκφράςω τισ ευχαριςτίεσ μου ςε όλουσ όςουσ με ςτιριξαν με οποιοδιποτε τρόπο 

ςε αυτι μου τθν προςπάκεια. Αναντίρρθτα, ζνα μεγάλο ευχαριςτϊ ςτον 

επιβλζποντα κακθγθτι μου κ. Φωτόπουλο Νικόλαο, για τθν κακοδιγθςθ, τθν 

υποςτιριξθ, τισ ςυμβουλζσ και τθν αμζριςτθ ενκάρρυνςθ και ςυμπαράςταςθ που 

μου παρείχε κακ’ όλθ τθ διάρκεια τθσ διπλωματικισ εργαςίασ. Επίςθσ κα ικελα να 

εκφράςω κερμζσ ευχαριςτίεσ ςτα μζλθ τθσ τριμελοφσ επιτροπισ κ. Κυρίδθ Αργφρθ, 

κ.  Καλεράντε Ευαγγελία για τισ εποικοδομθτικζσ και πολφτιμεσ παρατθριςεισ τουσ. 

Ακόμα, να ευχαριςτιςω τθν οικογζνεια μου για τθν πολφτιμθ ςυμπαράςταςθ, τθ 

ςτιριξθ και τθν ενκάρρυνςθ τουσ όλο το διάςτθμα των μεταπτυχιακϊν μου 

ςπουδϊν.    

 

  



ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΔΤΣΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ                                                       ΚΟΣΑΜΠΑ ΔΗΜΗΣΡΑ 

2 

Περίλθψθ 

 

 τθν ςφγχρονθ εποχι ζχει δθμιουργθκεί θ ανάγκθ για χριςθ του διαδικτφου 

και των Μζςων Κοινωνικισ Δικτφωςθσ. Σο Facebook αποτελεί τθ πιο δθμοφιλι 

ελίδα Κοινωνικισ Δικτφωςθσ, κακϊσ ζχει πάνω από 1,7 διςεκατομμφρια χριςτεσ 

παγκοςμίωσ. Οι χριςτεσ μζςω του οποίου ζχουν τθν δυνατότθτα να επικοινωνοφν 

με τουσ φίλουσ τουσ, να κοινοποιοφν πλθροφορίεσ, όπωσ φωτογραφίεσ, να 

ψυχαγωγοφνται, να ενθμερϊνονται και να κοινωνικοποιοφνται.  

 Η παροφςα εργαςία πραγματεφεται τθν επαφι των χρθςτϊν του Facebook 

μζςα από μία κριτικι κεϊρθςθ ςτο πλαίςιο των κοινωνικϊν επιςτθμϊν 

προςπακϊντασ ταυτόχρονα να αναδείξει το είδοσ τθσ επαφισ των χρθςτϊν, τον 

τρόπο χριςθσ του και τθν επίδραςθ του ςτθν κοινωνικι ηωι τουσ. Σα ηθτιματα 

αυτά εκφράηονται λόγω τθσ τεράςτιασ απιχθςθσ που ζχει το Facebook τα τελευταία 

χρόνια. 

 Σα ευριματα τθσ παροφςασ ζρευνασ αναδεικνφουν τθν κακθμερινι 

αλλθλεπίδραςθ των χρθςτϊν με το Facebook. Σο οποίο χρθςιμοποιοφν ωσ εργαλείο 

για τθν ςυμμετοχι τουσ ςτθν εικονικι πραγματικότθτα παρζχοντάσ τουσ 

ενθμζρωςθ, κοινοποιιςεισ πλθροφοριϊν και φωτογραφιϊν, ψυχαγωγία, άμεςθ 

επικοινωνία και διαφθμιςτικι προβολι. Παράλλθλα, προωκείται θ εφκολθ και 

άμεςθ επαφι τουσ μζςω των απλϊν λειτουργιϊν του που ςυνεχϊσ εξελίςςονται 

ςυμβαδίηοντασ με τουσ ρυκμοφσ τθσ αναπτυςςόμενθσ τεχνολογίασ.   

 

 

Λζξεισ κλειδιά: Facebook, κοινωνικι δικτφωςθ, προφίλ χρθςτϊν, επικοινωνία. 
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Abstract 

 

 In modern times, the need has been created for the use of the Internet and 

Social Media Networks. Facebook is the most popular Social Networking Page, with 

more than 1.7 billion users worldwide. Users through whom they have the ability to 

communicate with their friends, to share information, such as photos, to be 

entertained, to be informed and socialized. 

 These work the Facebook users' contact with the Social Sciences. Trying to 

highlight the type of user contact, the way it is used and its impact on their social 

life. These issues are expressed due to the huge impact that Facebook has in recent 

years. 

 The findings of this survey highlight the daily interaction of users with 

Facebook. This serves as a tool for their participation in virtual reality by providing 

information, updates and photos, entertainment, direct communication and 

advertising. At the same time, their easy and direct contact is promoted through its 

simple functions, which are constantly evolving according to the rhythms of the 

developing technology. 
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Ειςαγωγι 

 

 Σα Μζςα Κοινωνικισ Δικτφωςθσ ζχουν  εξελιχκεί ςε ζνα πολφτιμο εργαλείο 

για τθν επικοινωνία, τθν πλθροφόρθςθ και τθν ψυχαγωγία των ατόμων. 

υγκεκριμζνα, το Facebook από τθν ζναρξθ τθσ χριςθσ του μζχρι ςιμερα κεωρείται 

το πιο λαοφιλζσ Μζςο Κοινωνικισ Δικτφωςθσ (Grosseck, Bran & Tiru, 2011) και θ πιο 

πολυπλθκζςτερθ διαδικτυακι κοινότθτα ςτον κόςμο (Strobel, 2013)  και με πάνω 

από 1,79 διςεκατομμφρια χριςτεσ παγκοςμίωσ (Zephoria, 2016).  

Σα τελευταία χρόνια θ εξζλιξθ του Facebook ζχει προκαλζςει το ενδιαφζρον 

τθσ επιςτθμονικισ κοινότθτασ κυρίωσ για τισ επιπτϊςεισ τθσ χριςθσ του ςτθν 

ψυχολογία των χρθςτϊν και τουσ λόγουσ που το χρθςιμοποιοφν (Anderson, Fagan, 

Woodnutt & Chamorro – Premuzic, 2012). Εξαιτίασ τθσ μεγάλθσ απιχθςθσ που ζχει 

πολλοί ερευνθτζσ αναηιτθςαν τισ επιδράςεισ του ςτθν κοινωνικότθτα και ςτθν 

ψυχολογία των χρθςτϊν του Facebook.  

κοπόσ τθσ παροφςασ ζρευνασ είναι να διερευνιςει το προφίλ των χρθςτϊν 

του Facebook, που αποτελεί το δθμοφιλζςτερο Μζςο Κοινωνικισ Δικτφωςθσ. 

Αναλυτικά, κα διερευνθκεί α) το είδοσ τθσ επαφισ των χρθςτϊν με το Facebook, β) 

ο τρόποσ χριςθσ του Facebook και γ) θ επίδραςθ του Facebook ςτθν κοινωνικι ηωι 

των χρθςτϊν του. Όςον αφορά το δείγμα που επιλζχκθκε να ερωτθκεί ιταν εκατό 

(100) άτομα που είναι ενεργοί χριςτεσ του διαδικτφου. 

 Μετά από τθ βιβλιογραφικι αναηιτθςθ απορρζει θ διαπίςτωςθ ότι 

υπάρχουν πολλά ςτοιχεία που μποροφν να ερευνθκοφν ςχετικά με τθ 

κοινωνικότθτα των ατόμων που χρθςιμοποιοφν τα Μζςα Κοινωνικισ Δικτφωςθσ. Για 

αυτό το λόγο θ ζρευνα αυτι προςπακεί να ειςάγει νζα δεδομζνα που κα 

ςυνκζςουν το κοινωνικό προφίλ των χρθςτϊν του Facebook. 

 τθν πρϊτθ ενότθτα κα αποςαφθνιςτοφν οι όροι τθσ Κοινωνικισ Δικτφωςθσ 

και οι όψεισ και τα βαςικά χαρακτθριςτικά τθσ. Ακόμα κα παρατεκοφν βαςικζσ 

πλθροφορίεσ για τισ ελίδεσ Κοινωνικισ Δικτφωςθσ ωσ αντανάκλαςθ τθσ ατομικισ 

και τθσ κοινωνικισ πραγματικότθτασ και για το Facebook. τθ δεφτερθ ενότθτα κα 

ακολουκιςει θ περιγραφι τθσ μεκόδου ζρευνασ που ακολουκικθκε. Θα 

παρατεκοφν τα ερευνθτικά εργαλεία, οι γενικοί και ειδικοί ςκοποί τθσ ζρευνασ, θ 

ανάλυςθ των προχποκζςεων ςυμμετοχισ ςτθν ζρευνα, ο αρικμόσ των 
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ςυμμετεχόντων, ο τρόποσ ςυλλογισ και επεξεργαςίασ των δεδομζνων και οι 

περιοριςμοί τθσ ζρευνασ. 

 τθ ςυνζχεια κα πραγματοποιθκεί θ επεξεργαςία των δεδομζνων που 

λιφκθκαν μετά τθν θλεκτρονικι ςυμπλιρωςθ του ερωτθματολόγιου, θ 

διαςαφινιςθ των ευρθμάτων – αποτελεςμάτων τθσ παροφςα ζρευνασ και κα 

ακολουκιςουν οι διαπιςτϊςεισ που εξιγαγε θ ζρευνα. Σζλοσ, κα αναφερκοφν  

ερωτιματα για μελλοντικι ζρευνα. 
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Θεωρθτικό και Εννοιολογικό πλαίςιο 

 

1. Η Κοινωνικι Δικτφωςθ ωσ μορφι επικοινωνίασ 

 

Σα κοινωνικά δίκτυα ωσ ζννοια κεωροφνται κοινωνικι δομι 

(Socialstructure), θ οποία ζχει κόμβουσ (nodes) και δεςμοφσ (ties) ανάμεςα ςτουσ 

κόμβουσ. Ωσ κόμβοι μποροφν να χαρακτθριςτοφν άνκρωποι ι οργανιςμοί και ωσ 

δεςμοί χαρακτθρίηονται κάκε μορφι ςχζςθσ ανάμεςα ςτουσ κόμβουσ και κάκε 

μορφι αλλθλεξάρτθςθσ.  

Όςο αυξάνονται οι κόμβοι τόςο αυξάνονται και οι δεςμοί – ςχζςεισ ανάμεςα 

τουσ δθμιουργϊντασ ποικίλα κοινωνικά δίκτυα. Η μελζτθ των οποίων κεωρείται μια 

πολυπλοκότερθ διαδικαςία. Μια απλοφςτερθ αποτφπωςθ του κοινωνικοφ δικτφου 

αναπαριςτάται με ζνα χάρτθ που περιλαμβάνει κόμβουσ (ςθμεία) και δεςμοφσ 

(γραμμζσ που ενϊνουν τα ςθμεία). Η ανάλυςθ των κοινωνικϊν δικτφων ςυνδζεται 

με τθ κεωρία των δικτφων (NetworkTheory) και ςαν εργαλείο πρωτοεμφανίςτθκε 

ςτα πλαίςια τθσ Κοινωνιολογικισ Επιςτιμθσ. Αναντίρρθτα, τα κοινωνικά δίκτυα 

ςχετίηονται με τισ Κοινωνικζσ, Ανκρωπιςτικζσ και Θετικζσ Επιςτιμεσ, αναφορικά με 

τθν Ανκρωπολογία, τθν Βιολογία, τα Οικονομικά, τθν Ψυχολογία και διάφορουσ 

τομείσ, όπωσ τθσ γνϊςθσ των πλθροφοριϊν, των επικοινωνιϊν και οργανωτικϊν 

δομϊν. Εξάλλου θ ζννοια τθσ «δικτυακισ ςκζψθσ» αναφζρκθκε ςτθν επιςτιμθ τθσ 

Ανκρωπολογίασ περίπου ςτο 1953 (Wolfe, 1978). 

Με τθν πάροδο των ετϊν θ μελζτθ και θ ανάλυςθ των κοινωνικϊν δικτφων 

εξελίχκθκε από μια απλι υποδιλωςθ ιςτοφ κόμβων – ςυνδζςεων ςε μια 

ολοκλθρωμζνθ μεκοδολογία που ςτθρίηεται ςτισ δικζσ τθσ κεωρίεσ, πρακτικζσ, 

ερευνθτζσ και λογιςμικά που βοθκοφν τθν πρόςβαςθ των ερευνθτϊν από το γενικό 

ςτο ειδικό, από το ςφνολο των ςχζςεων ανάμεςα ςτισ μονάδεσ και ςτο τζλοσ ςτθ 

μονάδα, από τθ ςυμπεριφορά ςτθν ανταπόκριςθ. Για τθν μελζτθ και ανάλυςθ των 

κοινωνικϊν δικτφων ζχουν δθμιουργθκεί λογιςμικά για τθ διευκόλυνςθ και τθν 

αυτοματοποίθςθ τουσ. Σα λογιςμικά αυτά είναι εργαλεία που χρθςιμοποιοφνται για 

τθν αποτφπωςθ κόμβων και δεςμϊν ενόσ δικτφου, με ςκοπό τθν ανάλυςθ των 

εκάςτοτε αποτελεςμάτων. Αρχικά, αναγνωρίηονται οι κόμβοι και οι δεςμοί, 

αναπαρίςτανται, αναλφονται, αποτυπϊνονται και προςομοιϊνονται με τθ χριςθ 
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των δεδομζνων ειςόδου, τα οποία μπορεί να ςυνδζονται ι όχι. Η μελζτθ των 

ιεραρχικϊν δομϊν των κοινωνικϊν δικτφων χρθςιμοποιεί αλγόρικμουσ που 

ςυντελοφν ςτθν ανάλυςθ των δομϊν αυτϊν κακϊσ κατθγοριοποιεί τα κοινωνικά 

δίκτυα ςε διαδοχικά αυτόνομα κομμάτια (Mannetal, 2008). 

 Σα κοινωνικά δίκτυα κεωροφνται ζνα αναμφιςβιτθτο είδοσ εικονικισ 

κοινότθτασ (Dwyer, Hiltz&Passerini, 2007). Μολαταφτα, δεν δφναται κάποιοσ γενικά 

ςαφισ και αναγνωριςμζνοσ οριςμόσ για τα κοινωνικά δίκτυα. Διατίκενται αρκετοί 

παραπλιςιοι οριςμοί, οι πιο δθμοφιλισ είναι θ υπθρεςία κοινωνικισ δικτφωςθσ, θ 

ιςτοςελίδα κοινωνικισ δικτφωςθσ ι ιςτοςελίδα κοινωνικοφ δικτφου. Όλοι οι 

παραπάνω όροι ςυνικωσ δθλϊνονται ωσ ςυνϊνυμεσ ζννοιεσ, παρόλο που δεν 

υφίςταται κοινόσ αποδεκτόσ οριςμόσ. Κάποιοι ερευνθτζσ δεν δζχκθκαν τον όρο 

κοινωνικισ δικτφωςθσ, αφοφ θ δικτφωςθ (Networking) δθλϊνει τθν αρχι τθσ ςχζςθσ 

ςυχνότερα ανάμεςα ςε αγνϊςτουσ. Αντίκετα θ δικτφωςθ ςτο πλαίςιο των 

κοινωνικϊν δικτφων δεν κεωρείται κφρια πρακτικι και ςτόχοσ για τα περιςςότερα 

από αυτά (Boyd & Ellison, 2008). Από τθν άλλθ μεριά κάποιοι ερευνθτζσ αςκοφν 

κριτικι ςτον οριςμό των κοινωνικϊν δικτφων ωσ ιςτοςελίδεσ κοινωνικϊν δικτφων 

(Boyd & Ellison, 2008) και δεν ςυμφωνοφν με τθ γενικότθτα του όρου.  

 Αν και θ κουλτοφρα κάκε κοινωνικοφ δικτφου ποικίλλει, θ επικράτθςθ του 

ατομικοφ λογαριαςμοφ και οι ουςιϊδεισ τεχνολογικζσ δράςεισ είναι κοινζσ και ςε 

μεγάλο βακμό όμοιεσ (Boyd & Ellison, 2008). Σο κζντρο των κοινωνικϊν δικτφων 

ςυντελείται από το ιδιωτικό λογαριαςμό του χριςτθ, το οποίο τισ περιςςότερεσ 

φορζσ περιλαμβάνει ατομικζσ πλθροφορίεσ, όπωσ το όνομα και μια φωτογραφία, 

τισ αςχολίεσ του, όπωσ ακλθτιςμό, ταινίεσ, βιβλία κ.ά. και τισ ιδιωτικζσ ςχζςεισ του, 

όπωσ μια λίςτα με ςυνδεμζνουσ φίλουσ. Οι χριςτεσ ζχουν τθν δυνατότθτα να 

αποκτιςουν νζουσ φίλουσ μζςα από τθν αναηιτθςθ των κοινωνικϊν δικτφων και 

τθν προϊκθςθ αιτιματοσ φιλίασ. 

 Αρκετζσ ζρευνεσ που αςχολικθκαν με το ςφνολο των ςτοιχείων που 

παρζχουν οι χριςτεσ ανακάλυψαν ότι θ διακίνθςθ ιδιωτικϊν πλθροφοριϊν 

αποτελεί ςφνθκεσ φαινόμενο ανάμεςα ςτουσ χριςτεσ των κοινωνικϊν δικτφων 

(Gross & Acquisti, 2005). Για το λόγο αυτό τα κοινωνικά δίκτυα διακζτουν ζνα 

κζντρο δεδομζνων για τθν διάςωςθ των κοινωνικϊν ςχζςεων, για τθν εφρεςθ 

χρθςτϊν με κοινζσ προτιμιςεισ και για τθν αναχαίτιςθ πλθροφοριϊν που ζχουν 
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ανεβάςει άλλοι χριςτεσ (Mislove, Markon, Gummadi, Druschel & Bhattacharjee, 

2007).  

 Η επικοινωνία ανάμεςα ςτουσ χριςτεσ των κοινωνικϊν δικτφων 

πραγματοποιείται μζςω των κοινϊν λειτουργιϊν ςτα μθνφματα, όπωσ τα 

προςωπικά μθνφματα και θ ςυνομιλία. Επιπλζον θ πλθκϊρα των λογαριαςμϊν των 

χρθςτϊν ςυγκεντρϊνει ζνα τφπο λίςτασ μθνυμάτων που ςυνικωσ τον αποκαλοφν 

«τοίχο». Οι χριςτεσ κατά τθ διαδικαςία ςφνταξθσ κάποιου μθνφματοσ μποροφν να 

διαλζξουν μεταξφ μιασ μεγάλθσ πολυμορφίασ μζςων, όπωσ το κείμενο, θ 

φωτογραφία, ζνα πρόγραμμα, μια ςφνδεςθ με άλλθ ιςτοςελίδα, για να μεταφζρουν 

τα ςτοιχεία που κζλουν με τθν πιο ενδεδειγμζνθ μζκοδο (Chen & Xie, 2008). 

Παράλλθλα, οι χριςτεσ ζχουν τθν δυνατότθτα να γράψουν το ςχόλιο τουσ κάτω από 

τα μθνφματα αυτά και ςυγκεκριμζνα τα ςχόλια εμφανίηονται με αντίςτροφθ 

χρονολογικι ςειρά. Αναφορικά με μία διαδεδομζνθ ςελίδα κοινωνικισ δικτφωςθσ 

το Facebook διαπιςτϊνεται ότι οι χριςτεσ του είναι ςε κζςθ να μεταδϊςουν τα 

μθνφματα ςτουσ ςε φίλουσ τουσ με το πάτθμα ενόσ και μόνο κλικ (Debatin, Lovejoy, 

Horn & Hughes, 2009). Ακόμα μία ζρευνα ςτο Facebook ανζδειξε πωσ το 70% των 

διακζςεων (like) ςτα μθνφματα ι τισ αναρτιςεισ πραγματοποιείτε κατά τθν 

διάρκεια των πρϊτων τεςςάρων ωρϊν και ςχεδόν το 95% ζχουν παραμελθκεί μζςα 

ςε διάςτθμα είκοςι δφο (22) ωρϊν (Miller, 2011). Σα ευριματα αυτά υποςτθρίηουν 

τθν υπόκεςθ ότι τα κοινωνικά δίκτυα ςυγκροτοφν ςθμαντικζσ πλατφόρμεσ 

επικοινωνίασ που παρζχουν τθν ζκκεςθ των χρθςτϊν – ατόμων και τθν 

αναμετάδοςθ δεδομζνων με μία δραςτικι και ταχφτατθ μζκοδο.  

 φγχρονεσ ζρευνεσ που αςχολικθκαν με τα κοινωνικά δίκτυα διαπίςτωςαν 

ότι θ ςπουδαιότθτα των κοινωνικϊν δικτφων προζρχεται από τθν επικοινωνία και 

τισ κινιςεισ των χρθςτϊν. Άλλεσ ζρευνεσ επικεντρϊνονται ςτθν γνιςια 

αλλθλεπίδραςθ ανάμεςα ςτουσ χριςτεσ του διαδικτφου. Κακϊσ οι χριςτεσ μπορεί 

να επιδιϊκουν μια καλι τακτικι ςφνδεςθ – αλλθλεπίδραςθ και άλλοι μια όχι τόςο 

ςυχνι ςφνδεςθ – αλλθλεπίδραςθ. Μολαταφτα πρόςφατεσ ζρευνεσ δθλϊνουν ότι 

ενδεχόμενο φπαρξθσ ιςχυρϊν και μειωμζνων αλλθλεπιδράςεων ανάμεςα ςτουσ 

χριςτεσ του διαδικτφου (Gilbert & Karahalios, 2009). Αναντίρρθτα μια γενικι άποψθ 

υποςτθρίηει πωσ οι τακτικζσ ςυνδζςεισ που χαρακτθρίηονται ωσ ιςχυροί δεςμοί 

ανάμεςα ςτουσ χριςτεσ είναι δυνατόν να αναπτυχκοφν κατά τθ διάρκεια αυξθμζνθσ 
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ροισ πλθροφοριϊν, τότε ενδζχεται να είναι εντονότερθ θ επιρροι (Brown & 

Reingen, 1987). Αντίκετα, οι όχι τόςο ςυχνζσ ςυνδζςεισ που χαρακτθρίηονται ωσ 

αςκενείσ δεςμοί εφοδιάηουν τα άτομα με εφκολα προςβάςιμεσ πλθροφορίεσ και 

πόρουσ που δεν τισ παρζχει μόνο το ςτενό κοινωνικό τουσ περιβάλλον (Granovetter, 

1973). υμπεραςματικά, το κεμζλιο των κοινωνικϊν δικτφων αποτελείται από τα 

διακρωτικά χαρακτθριςτικά και τουσ τφπουσ ςφνδεςθσ ανάμεςα ςτουσ χριςτεσ.  

 

2. Όψεισ και βαςικά χαρακτθριςτικά τθσ Κοινωνικισ Δικτφωςθσ 

 

τισ Κοινωνικζσ Επιςτιμεσ το φαινόμενο ενόσ ατόμου να επικυμεί να 

ςυμμετάςχει ςε μια κοινότθτα είναι αρκετά αναλυμζνο τα τελευταία χρόνια 

(Bagozzi & Dholakia, 2006). Εξοφ και θ ζννοια των κοινωνικϊν δικτφων δεν είναι 

καινοφρια, κακϊσ το Διαδίκτυο και θ εξζλιξθ των πλθροφοριακϊν ςυςτθμάτων ςτα 

κοινωνικά δίκτυα ζχουν πάρει τεράςτιεσ διαςτάςεισ. Λόγω των πολλϊν μορφϊν 

κοινωνικισ δικτφωςθσ,  οι άνκρωποι ξεκίνθςαν τθν άμεςθ επικοινωνία με τουσ 

άλλουσ  χριςτεσ  (Bernoff & Li,  2008). Οι αλλαγζσ αυτζσ προκάλεςαν το ενδιαφζρον 

των πρϊθν πακθτικϊν δεκτϊν των πλθροφοριϊν να ενεργοποιθκοφν 

δθμιουργϊντασ πλθροφορίεσ ςτο διαδίκτυο (Gneiser,  Heidemann,  Klier,  Landherr 

& Probst,  2012). Εξαιτίασ αυτισ τθσ προόδου τα κοινωνικά δίκτυα παρζχονται 

δωρεάν ωσ Μζςα Μαηικισ Επικοινωνίασ, μζςω των οποίων οι χριςτεσ προβάλλουν 

τουσ εαυτοφσ τουσ ςτο ευρφ κοινό.  

φμφωνα με τον Mayfield (2008) τα Μζςα Κοινωνικισ δικτφωςθσ διακζτουν 

κάποια ςυγκεκριμζνα διακριτά ςθμεία, όπωσ θ υμμετοχι, θ Διαφάνεια, θ 

υνομιλία, θ Κοινότθτα και θ υνεκτικότθτα. Αναλυτικότερα θ υμμετοχι 

(Participation) των χρθςτϊν ςτα μζςα κοινωνικισ δικτφωςθσ ενιςχφεται από τθν 

ςυμβολι τουσ και τα ςχόλιά τουσ. Η Διαφάνεια (Openness) που διακατζχει τθ 

πλειονότθτα των υπθρεςιϊν των κοινωνικϊν δικτφων δίνει τθν δυνατότθτα για 

ανατροφοδότθςθ και ςυμμετοχι των χρθςτϊν. Η υνομιλία (Conversation) 

απευκφνεται άμεςα ςτουσ χριςτεσ, κακϊσ είναι διπλισ κατεφκυνςθσ και όχι όπωσ 

ςτα παραδοςιακά μζςα που ιταν μόνο για τθν μετάδοςθ (broadcasting) 

πλθροφοριϊν ςε πακθτικοφσ χριςτεσ. Η Κοινότθτα (Community) που ςχθματίηεται 

είναι προςβάςιμθ ςτουσ χριςτεσ με όμοια ενδιαφζροντα. Σζλοσ, θ υνεκτικότθτα 
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(Connectedness) θ οποία υπάρχει ςτα μζςα κοινωνικισ δικτφωςθσ κακϊσ 

ςυνδζονται με άλλεσ ιςτοςελίδεσ, ανκρϊπουσ και πόρουσ.  

τθν εποχι μασ χιλιάδεσ μζςα κοινωνικισ δικτφωςθσ παρατθροφνται ςτο 

διαδίκτυο, αν και θ δθμιουργία νζων μζςων είναι ραγδαία. Δεδομζνου ότι τα μζςα 

κοινωνικισ δικτφωςθσ ζχουν πολλζσ μορφζσ, όπωσ οι ςελίδεσ κοινωνικισ 

δικτφωςθσ, blogs και θ ανταλλαγι πολυμζςων. Πολλοί ιταν οι ερευνθτζσ που 

δοκίμαςαν να τα κατθγοριοποιιςουν βαςιςμζνοι  ςτισ δικζσ τουσ αντιλιψεισ 

(Zhang, 2010). Οι Kaplan & Heinen (2010) βαςίςτθκαν ςτθν ςφνδεςθ δφο (2) 

ςτοιχείων ςτθν κοινωνικι διεργαςία και ςτθ κεωρία των μζςων μαηικισ 

ενθμζρωςθσ. Οι Boyd & Ellison (2008) ςτθρίχκθκαν ςτθν αλλθλεπίδραςθ και τθν 

κοινωνικοποίθςθ κάκε μζςου. Ο Owyang (2009) αναφζρεται ςτον προγραμματιςμό 

κάκε μζςου. 

το άρκρο “SocialMediaandDistanceEducation” του Zhang (2010) παρουςιάηεται 

μια ουςιϊδθ κατθγοριοποίθςθ των μζςων κοινωνικισ δικτφωςθσ, όπου 

επιςθμαίνονται ζξι (6) κατθγορίεσ. Αναφορικά τα Κοινωνικά δίκτυα ι ελίδεσ 

Κοινωνικισ Δικτφωςθσ (socialnetworks) όπωσ το Facebook, τα Μζςα Kοινωνικισ  

ςελιδοςιμανςθσ (socialbookmarking) όπωσ Digg, delicious, οι Ιςτοςελίδεσ 

ςυνεργατικισ ςυγγραφισ (collaborativeauthoring) όπωσ Wikipedia, Googledocs, οι 

Ιςτοςελίδεσ ανταλλαγισ πολυμζςων (multimediasharing) όπωσ YouTube, Flickr, τα 

Ιςτολόγια (blogs – microblogging) όπωσ Blogger, WordPress, Twitter και οι 

Διαδικτυακζσ τθλεδιαςκζψεισ (Webconferencing) όπωσ WebEx, GoToMeeting, 

DimDim. 

Η πιο πρόςφατθ κατθγοριοποίθςθ είναι του Cavazza (2011), οποίοσ 

χρθςιμοποιεί μια παρομοίωςθ για τα Μζςα Κοινωνικισ Δικτφωςθσ – Social Media 

ωσ ζνα βιϊςιμο οικοςφςτθμα με διαχρονικότθτα. Επίςθσ ξεχωρίηει το Facebook 

λόγω τθσ φιμθσ και τθσ χριςθσ του και μαηί με τθ Google  επικεντρϊνουν γφρω του 

τισ ζξι (6) κατθγορίεσ. Ειδικότερα αναφζρονται οι Δθμοςιεφςεισ (Publish) ςτα 

ιςτολόγια, wikis (Twitter, Wikipedia), o Διαμοιραςμόσ (Share) (YouTube, Ficklr, Digg), 

θ υηιτθςθ (Discuss) ςτα εργαλεία κοινωνικισ αναηιτθςθσ, forums (4Chan, Mahalo), 

το Εμπόριο (Commerce) που περιλαμβάνει λφςεισ για reviews πελατϊν 

(BazaarVoice), κοινότθτεσ ςυςτάςεων (Polyvore), κουπόνια (Groupon), τθ 
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Σοποκεςία (Location) ςτα τοπικά κοινωνικά δίκτυα (Loopt), eventssharing (Eventful, 

Patrasevents) και το Δίκτυο (Network) με Hi5, Mylife, Ning, Παιχνίδια (Games). 

Σα Μζςα Κοινωνικισ Δικτφωςθσ παρζχουν εικονικοφσ κόςμουσ, δθλαδι 

πλατφόρμεσ που διακζτουν ζνα τριςδιάςτατο περιβάλλον, ςτο οποίο οι χριςτεσ 

μποροφν να ςυνάψουν διαπροςωπικζσ ςχζςεισ, ςαν να βρίςκονται ςτθν πραγματικι 

κοινωνικι ηωι.  Εξαιτίασ αυτισ τθσ κεϊρθςθσ τα Κοινωνικά Δίκτυα ςυγκροτοφν ζνα 

υψθλό επίπεδο κοινωνικισ εμφάνιςθσ μεταξφ των αναπτυςςόμενων τεχνολογιϊν 

(Kaplan & Heinlein, 2010). Σα προγράμματα αυτά διαχωρίηονται ςε δφο μεγάλεσ 

ομάδεσ, ςτα παιχνίδια εικονικισ πραγματικότθτασ (virtual games world) και ςτουσ 

εικονικοφσ κοινωνικοφσ κόςμουσ ςαν το Secondlife. Ιδιαίτερθ ςθμαςία δίνεται ςτθν 

δεφτερθ ομάδα, κακϊσ οι ζρευνεσ πάνω ςε αυτιν ζχουν δείξει πωσ οι κινιςεισ και 

οι ςτάςεισ των χρθςτϊν αντικατοπτρίηουν τθν αντιμετϊπιςθ τουσ ςτθν μθ εικονικι 

πραγματικότθτα. Παράλλθλα τα προγράμματα αυτά παρζχουν μεγάλο εφροσ 

δυνατοτιτων για τον κλάδο του μάρκετινγκ και προωκοφν με δραςτικζσ κινιςεισ τθ 

διαφιμιςθ και τα μζςα επικοινωνίασ των διάφορων εταιρειϊν. Εφόςον ζχουν τθν 

δυνατότθτα να ξεχωρίςουν τισ διακζςεισ των χρθςτϊν μζςα από τθν αναηιτθςθ 

εικονικϊν προϊόντων, τα οποία ζχουν δθμιουργιςει (Kaplan & Heinlein, 2010).  

Μια ζρευνα που αςχολικθκε με τα Μζςα Κοινωνικισ Δικτφωςθσ 

(ForesterResearch, 2010) εξιγαγε ζξι (6) είδθ τφπων χρθςτϊν. Αρχικά τον 

Δθμιουργό (creator) που κεωρείται ο ενεργόσ χριςτθσ ςτα μζςα κοινωνικισ 

δικτφωςθσ και δθμοςιοποιεί πλθροφορίεσ ςε blogs, ανεβάηει εικόνεσ, φωτογραφίεσ, 

βίντεο και ςυνομιλεί με άλλουσ χριςτεσ ςε φόρουμ. Ζπειτα ο Κριτισ (critic) 

εμπεριζχει τουσ χριςτεσ που αςχολοφνται και απαντοφν ςε ςυηθτιςεισ που ζχουν 

ξεκινιςει άλλοι χριςτεσ, δθλαδι διατυπϊνουν τθν γνϊμθ τουσ ςε δθμοςιεφςεισ 

άλλων, αναρτοφν αξιολογιςεισ - βακμολογίεσ και  ςχολιάηουν για διάφορα 

προϊόντα ι και υπθρεςίεσ. Ακόμα, ο υλλζκτθσ (collector) χαρακτθρίηεται από τθν 

διάρκρωςθ πλθροφοριϊν για τον ίδιο ι και άλλουσ χριςτεσ με τθν εφαρμογι των 

RSSfeeds, bookmarking. Επίςθσ, ο Joiner λζγεται ο τφποσ του χριςτθ που ςχετίηεται 

με μζςα κοινωνικισ δικτφωςθσ, όπωσ το Facebook. υνάμα, ο Θεατισ (spectator) 

κεωρείται ο χριςτθσ τθσ πιο κοινισ κατθγορίασ, αφοφ είναι ο χριςτθσ που διαβάηει 

διάφορα ςτα blogs, για παράδειγμα τα ςχόλια των χρθςτϊν που αναρτοφν βίντεο, 

όπωσ το YouTube,  κοιτάει τισ ςυηθτιςεισ ςε φόρουμ που τον ενδιαφζρουν, ακοφει 
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podcasts και ςυνικωσ αναηθτά τα ςχόλια των χρθςτϊν και επιςκεπτϊν. 

Αναντίρρθτα, ο Ανενεργόσ χριςτθσ (Inactivate) ανικει ςτα άτομα που δεν 

ςχετίηονται με τα μζςα κοινωνικισ δικτφωςθσ, αλλά αρκείται ςτθν πολφ απλι 

αςχολία με το διαδίκτυο. Βζβαια όςον αφορά τθν τελευταία ομάδα ανκρϊπων 

τείνουν να μειωκοφν κατά τθ διάρκεια του χρόνου, αφοφ οι περιςςότερεσ 

ιςτοςελίδεσ προςπακοφν να ςυμπεριλάβουν τα νζα μζςα κοινωνικισ δικτφωςθσ.  

Σα Μζςα Κοινωνικισ Δικτφωςθσ ςυγκροτοφν τθν τελευταία δεκαετία μια 

κακθμερινι ςυνικεια πολλϊν ατόμων που είναι ενεργοί χριςτεσ ςτο εικονικό 

κόςμο του διαδικτφου, χρθςιμοποιϊντασ τα με ποικίλουσ τρόπουσ. Αναφορικά για 

τθν ενθμζρωςθ, τθν ψυχαγωγία, τθν επικοινωνία και τθν κοινωνικοποίθςθ των 

ατόμων μζςω τθσ ανάπτυξθσ προςωπικϊν, φιλικϊν, ερωτικϊν, επαγγελματικϊν και 

άλλου τφπου ςχζςεων. Αναντίρρθτα αποτελοφν μια νζα μόδα, προκαλϊντασ τον 

εαυτό του κάκε χριςτθ και δίνοντασ του τθν ευκαιρία μιασ προςβάςιμθσ και 

αμοιβαίασ επίδραςθσ με τισ ςελίδεσ κοινωνικισ δικτφωςθσ, για να γνωρίςουν νζεσ 

πλθροφορίεσ, να ηιςουν νζεσ εμπειρίεσ και να εξελίξουν τισ δυνατότθτεσ τουσ. 

Η ανάδυςθ των μζςων κοινωνικισ δικτφωςθσ κεωρείται μια παρουςίαςθ των 

νζων τεχνολογιϊν ςτθν κακθμερινι ηωι των ατόμων. Εξαιτίασ των τεραςτίων 

διαςτάςεων αποδοχισ και ςυμμετοχισ των ατόμων ςε αυτά επζφεραν ποικίλεσ 

επιπτϊςεισ, κετικζσ ι και αρνθτικζσ, κακϊσ ιταν μεγάλθ θ επιρροι τουσ ςτθν ηωι 

των χρθςτϊν. Παράλλθλα, ο ανκρϊπινοσ παράγοντασ προκαλείται από ηθτιματα 

νομικισ και θκικισ διάςταςθσ. Αφοφ εφλογα δθμιουργοφνται ερωτιματα για τθν 

ελευκερία ζκφραςθσ και λόγου των χρθςτϊν, για το πόςο τα μζςα κοινωνικισ 

δικτφωςθσ κεωροφνται πθγζσ ενθμζρωςθσ, για το πόςο τα κοινωνικά δίκτυα 

βοθκοφν ςτθν ανάπτυξθ τθσ κοινωνίασ, αν τα μζςα είναι ςτοιχεία του ςφγχρονου 

πολιτιςμοφ ι μζςα προϊκθςθσ του και αν είναι αςφαλι θ χριςθ τουσ για τα παιδιά. 

Οριςμζνοι ερευνθτζσ κεωροφςαν ότι οι διαδικτυακζσ επιλογζσ αςκοφν αρνθτικι 

επιρροι ςτισ ςχζςεισ και υποψιαηόταν πωσ θ επικοινωνία ςτον εικονικό κόςμο κα 

αναπλθρϊςει τισ διαπροςωπικζσ ςχζςεισ των χρθςτϊν και κα επιβάρυνε τουσ 

κοινωνικοφσ δεςμοφσ (Pettijohn, LaPiene, Pettijohn & Horting, 2012). Άλλοι 

ερευνθτζσ είχαν αντίκετθ άποψθ, κακϊσ ιςχυρίηονταν πωσ οι ςελίδεσ κοινωνικισ 

δικτφωςθσ κατάφεραν να εμβακφνουν τουσ μεκόδουσ που τα άτομα χρθςιμοποιοφν 
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για τθν επικοινωνία μεταξφ τουσ και ςυμβάλλουν ςτθ ςυνζχιςθ των ςτενϊν 

ςχζςεων. 

φμφωνα με τον Omalayo και ςυνεργάτεσ (2013), οι ελίδεσ Κοινωνικισ 

Δικτφωςθσ κεωροφνται ωφζλιμεσ μόνο όταν οι χριςτεσ τισ διαχειρίηονται για να 

διατθροφν τθν επαφι με τουσ φίλουσ και τθν οικογζνεια τουσ, αλλά και για να 

διαμοιραςτοφν εικόνεσ, εμπειρίεσ, γνϊςεισ, αναπολιςεισ, προςωπικζσ χαρζσ ι 

λφπεσ. Ωςτόςο, ςτο ςθμείο που τα άτομα αποκτοφν εξάρτθςθ ςε αυτζσ, τότε αυτό 

μπορεί να προκαλζςει δυςάρεςτα αποτελζςματα. 

Αντίκετα θ χριςθ των ελίδων Κοινωνικισ Δικτφωςθσ είναι πικανό να επιφζρει 

κετικά αποτελζςματα ςτουσ χριςτεσ, όπωσ τθν ςυνζχιςθ των κοινωνικϊν δεςμϊν, 

τθν εφκολθ και προςβάςιμθ επικοινωνία με τουσ φίλουσ και τθν οικογζνεια, τθν 

εξζλιξθ τθσ ταυτότθτασ του ατόμου και τθν πρόςλθψθ νζων γνϊςεων και εμπειριϊν. 

αφζςτατα θ χριςθ τουσ μπορεί να προκαλζςει ενδεχόμενεσ αρνθτικζσ αλλαγζσ 

ςτουσ χριςτεσ, όπωσ θ κοινωνικι απόρριψθ, θ διαδικτυακι δυςαρζςκεια ζωσ και 

εκφοβιςμό, θ κατάκλιψθ, θ επαφι με μθ κατάλλθλεσ πλθροφορίεσ και εικόνεσ και 

γενικότερα άλλεσ αρνθτικζσ επιρροζσ που ςχετίηονται με τθν ατομικι ευτυχία των 

χρθςτϊν (O’Keefee, Clarke-Pearson & CouncilonCommunicationsandMedia, 2011).  

Η ζξαψθ τθσ περιζργειασ και θ επικείμενθ εξάρτθςθ των ατόμων από τισ ςελίδεσ 

κοινωνικισ δικτφωςθσ, παρακάμπτει τθν προςωπικι αςφάλεια τζκοντασ τθν ςε 

δεφτερθ τφχθ (ΑΠΠΔ, 2008). Δεν είναι τυχαίο οι πολλζσ περιπτϊςεισ ατόμων που 

αναρτοφν χωρίσ διςταγμό τα ιδιωτικά τουσ ςτοιχεία αγνοϊντασ ι μθ υπολογίηοντασ 

τισ ενδεχόμενεσ απειλζσ που μπορεί να προκφψουν από αυτζσ τισ κινιςεισ τουσ. 

Ακόμα ςτα Μζςα Κοινωνικισ Δικτφωςθσ παρατθροφνται κάποιεσ πακολογικζσ 

ςυμπεριφορζσ που επιφζρουν αρνθτικζσ επιπτϊςεισ ςε άτομα που το 

χρθςιμοποιοφν. Μερικά από αυτά είναι θ παιδικι πορνογραφία, οι διαδικτυακζσ 

απάτεσ, θ διακίνθςθ παράνομων ουςιϊν, θ πειρατεία λογιςμικοφ, θ παραβίαςθ 

προςωπικϊν δεδομζνων, ο διαδικτυακόσ εκφοβιςμόσ, ο εκιςμόσ και θ ψυχογενισ 

ανορεξία (φακιανάκθσ, ιϊμοσ, Φλϊροσ, 2012).   

Λαμβάνοντασ υπόψθ ότι για τα ελλθνικά δεδομζνα θ επαφι με τον χϊρο του 

διαδικτφου κεωρείται μικρι, ςυνεπάγεται ότι και οι γνϊςεισ και εμπειρίεσ των 

χρθςτϊν γφρω από το κζμα είναι μειωμζνεσ (φακιανάκθσ, 2009). Βζβαια τα 

τελευταία χρόνια ςτθν Ελλάδα ζχει παρατθρθκεί το φαινόμενο εκιςμοφ ςε χριςτεσ 
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του διαδικτφου, οι οποίοι ςερφάρουν ςτο διαδίκτυο ςχεδόν 42 ϊρεσ τθν εβδομάδα 

και εκίηονται κυρίωσ ςε διαδικτυακά παιχνίδια ςε ποςοςτό 97%. Αυτι θ μορφι 

εκιςμοφ παρατθρείται κυρίωσ ςε αγόρια ςε ποςοςτό 90% ζχοντασ μζςο όρο θλικίασ 

τα 15 ζτθ.  

Αναφορικά, τα ζξι χρόνια ορίηονται ωσ ο μζςοσ όροσ χριςθσ του θλεκτρονικοφ 

υπολογιςτι για τθν εξαγωγι του ςυμπεράςματοσ του εκιςμζνου ατόμου 

(φακιανάκθσ, ιϊμοσ, Φλϊροσ, 2012). Όμωσ ο εκιςμόσ δεν αφορά μόνο τα παιδιά 

αλλά και του ενιλικεσ. Πολφ ςυχνά αντικρίηουμε τθν εικόνα οικογενειϊν που τα 

μζλθ τθσ δεν ζρχονται ςε επαφι μεταξφ τουσ και τα παιδιά βρίςκονται μπροςτά από 

ζναν θλεκτρονικό υπολογιςτι, οι οποίοι ζχουν πάρει τον ρόλο τθσ νταντάσ. τον 

εικονικό κόςμο του διαδικτφου περνοφν μεγάλο μζροσ τθσ θμζρασ τουσ ενιλικεσ και 

παιδιά, αρκετοί από τουσ οποίουσ δεν κοιμοφνται όλο τθ νφχτα διότι παίηουν 

παιχνίδια ι περιθγοφνται ςτα μζςα κοινωνικισ δικτφωςθσ και ςε χϊρουσ 

ςυνομιλίασ και ανταλλαγισ μθνυμάτων (φακιανάκθσ, 2016).  

 

3. Οι ελίδεσ Κοινωνικισ Δικτφωςθσ ωσ αντανάκλαςθ τθσ ατομικισ και τθσ 

κοινωνικισ πραγματικότθτασ 

 

Οι ελίδεσ Κοινωνικισ Δικτφωςθσ ζχουν ςυγκεντρϊςει εκατομμφρια χριςτεσ ςε 

όλο τον κόςμο, με επικρατζςτερα το Facebook, το MySpace και το Twitter. Η 

πλειονότθτα των χρθςτϊν χρθςιμοποίει τισ ςελίδεσ αυτζσ κακθμερινά (Boyd & 

Ellison, 2008). Μια ζρευνα που υλοποιικθκε τον Ιοφλιο του 2007 κατζγραψε πωσ οι 

ςελίδεσ κοινωνικισ δικτφωςθσ κυριάρχθςαν ςτισ πζντε (5) από τισ δεκαπζντε (15) 

πιο δθμοφιλείσ και επιςκζψιμεσ ςελίδεσ του Διαδικτφου (Joinson, 2008). 

Ο κάκε χριςτθσ δθμιουργεί το προςωπικό εικονικό προφίλ του και μζςω αυτοφ 

μπορεί να περιγράψει τον εαυτό του είτε εξωτερικά με φωτογραφίεσ είτε με 

ατομικζσ πλθροφορίεσ, όπωσ θ οικογενειακι κατάςταςθ, θ χρονολογία γζννθςθσ, θ 

καταγωγι, το επίπεδο γνϊςεων του, τθν εργαςιακι του κατάςταςθ κ.ά. (Ploderer, 

Howard & Thomas, 2008). Επιπλζον, ο εκάςτοτε χριςτθσ ζχει διάφορεσ επιλογζσ, τθ 

δθμοςιοποίθςθ και τθν ανταλλαγι μθνυμάτων, φωτογραφιϊν, βίντεο με τα 

υπόλοιπουσ ι επιλεκτικοφσ χριςτεσ τθσ ςυγκεκριμζνθσ ςελίδασ (Joinson, 2008). Ο 

κάκε χριςτθσ μπορεί να αναπτφξει προςωπικζσ ςχζςεισ με άλλουσ χριςτεσ που 
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ζχουν όμοια ενδιαφζροντα ι ςυμφζροντα, πολιτικζσ απόψεισ και να εξελίξει τισ 

ςχζςεισ του (Ploderer, Howard & Thomas, 2008). αφϊσ, οριςμζνεσ ςελίδεσ 

αποτείνονται ςε ποικιλόμορφεσ ομάδεσ ανκρϊπων. Αντίκετα υπάρχουν ςελίδεσ 

που προςελκφουν τον ενδιαφζρον ομάδων ανκρϊπων που ςχετίηονται με όμοια 

ενδιαφζροντα, αναφορικά θ εκνικότθτα, θ γλϊςςα, κακϊσ και θ κρθςκευτικι, 

φυλετικι ι ςεξουαλικι ταυτότθτα (Boyd & Ellison, 2008). 

Παράλλθλα, οι ελίδεσ Κοινωνικισ Δικτφωςθσ αναγνωρίηονται ωσ 

δραςτθριότθτεσ επικεντρωμζνεσ ςτο διαδίκτυο και παρζχουν ςτουσ χριςτεσ τρία 

βαςικά προνόμια (Boyd & Ellison, 2008). Αρχικά τθν δθμιουργία ενόσ δθμόςιου 

(ορατό ςτουσ υπόλοιπουσ χριςτεσ του Facebook) ι ιδιωτικοφ (ορατό μόνο ςε 

φίλουσ - χριςτεσ  ι επιλεγμζνουσ χριςτεσ) εικονικό προφίλ ςτθν εκάςτοτε ςελίδα 

και μπορεί να επιλζξει ο κάκε χριςτθσ ποια προςωπικά του ςτοιχεία κζλει να 

εμφανίηονται. Ακόμα τον ςχθματιςμό μιασ ομάδασ φίλων, θ οποία αποτελείται από 

χριςτεσ τθσ ίδιασ ςελίδασ και αναπτφςςουν με αυτοφσ διαπροςωπικζσ ςχζςεισ. Ο 

Joinson (2008) υποςτθρίηει ότι θ επαφι με τουσ υπόλοιπουσ χριςτεσ κεωρείται το 

ςθμαντικό ςυςτατικό των ςελίδων κοινωνικισ δικτφωςθσ. Επίςθσ δίνεται θ 

δυνατότθτα ςτουσ χριςτεσ να αναηθτιςουν και να δουν τα προφίλ των φίλων τουσ 

ι και των υπολοίπων. 

Η μοναδικότθτα των ςελίδων κοινωνικισ δικτφωςθσ κεωρείται θ καταςκευι 

ςτοιχείων από τον κάκε χριςτθ ςτο Διαδίκτυο και ο διαμεριςμόσ τουσ με τουσ 

υπόλοιπουσ χριςτεσ, δίχωσ ιδιαίτερεσ γνϊςεισ χριςθσ υπολογιςτϊν. Λόγω αυτισ 

τθσ ιδιαιτερότθτασ πικανολογείτε θ ςφναψθ επαφϊν ανάμεςα ςτουσ χριςτεσ, κάτι 

που δεν κα ςυνζβαινε πικανόν ςτθν πραγματικι ηωι, παραδείγματοσ χάρθ λόγω 

τθσ απόςταςθσ. Ο επικρατζςτεροσ λόγοσ δθμιουργίασ των ςελίδων κοινωνικισ 

δικτφωςθσ είναι θ δυνατότθτα επικοινωνίασ ανάμεςα ςτουσ χριςτεσ που ιδθ ζχουν 

ςυνάψει επαφι ι φιλία ςτθν μθ κοινωνικι πραγματικότθτα (Boyd & Ellison, 2008).  

Σο 1997 άρχιςε θ λειτουργία τθσ πρϊτθσ ελίδασ Κοινωνικισ Δικτφωςθσ  

(Omalayo, Balogun & Omole, 2013). Από τότε ζχουν δθμιουργθκεί εκατοντάδεσ 

ςελίδεσ κοινωνικισ δικτφωςθσ ςε όλο τον πλανιτθ, αναφορικά το Facebook, 

Twitter, LinkedIn, MySpace, Ning, GooglePlus+, Tagged, Hi5, Myyearbook, Meetup, 

Badoo, Bebo, Mylife και Friendster. ε μια ζρευνα που βαςίςτθκε ςτα δθμογραφικά 

ςτοιχεία 1.802 χρθςτϊν του Διαδικτφου κατά το ζτοσ 2012 (“PewResearchCenterˮ, 
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2013) ςε άτομα θλικίασ κυρίωσ 18 ζωσ 65 ετϊν, εξακριβϊκθκε πωσ το μεγαλφτερο 

μζροσ των ςυμμετεχόντων που είχαν προςωπικό προφίλ ςε οριςμζνεσ ςελίδεσ 

κοινωνικισ δικτφωςθσ (Facebook, Twitter, Pinterest, Instagram, Tumblr) ιταν νζοι 

θλικίασ 18 ζωσ 29 ετϊν.  

Οι ελίδεσ Κοινωνικισ δικτφωςθσ ζχουν διαδοκεί ςε όλο τον κόςμο και 

κεωροφνται από τισ πιο δθμοφιλείσ ιςτοςελίδεσ του διαδικτφου (Omalayo, Balogun 

& Omole, 2013). υγκροτοφν μια παγκόςμια φιμθ και ελκφουν άτομα διαφόρων 

θλικιϊν, πολιτιςμϊν και μορφωτικοφ επιπζδου από όλο τον κόςμο. Αυτι θ διάδοςθ 

των ςελίδων κοινωνικισ δικτφωςθσ είχε ωσ αποτζλεςμα τον εν ςυνεχεία 

αυξανόμενο αρικμό ατόμων που αςχολοφνται με αυτά για να ζρχονται εφκολα και 

γριγορα ςε επαφι με φίλουσ, διαδικτυακοφσ φίλουσ, τθν οικογζνεια τουσ, κακϊσ 

και να ςυντθροφν τισ διαπροςωπικζσ τουσ ςχζςεισ με προγράμματα και ςυςτιματα 

που δεν υπιρχαν τα προθγοφμενα χρόνια.  

  

4. Facebook: μια πρϊτθ εννοιολογικι προςζγγιςθ 

 

Σο Facebook απαρτίηεται από τουλάχιςτον τριακόςια πενιντα (350) 

εκατομμφρια χριςτεσ παγκοςμίωσ, για το λόγο αυτό κεωρείται θ πιο λαοφιλισ 

ςελίδα κοινωνικισ δικτφωςθσ και ωσ δεφτερθ πιο επιςκζψιμθ ιςτοςελίδα μετά τθν 

Google (Alexa, 2011, όπωσ αναφζρεται ςτουσ Lee, Moore, Park&Park, 2012). τισ 4 

Φεβρουαρίου του 2004 δθμιουργικθκε από τον MarkZuckerberg, ζναν φοιτθτι του 

Σμιματοσ Πλθροφορικισ του Πανεπιςτθμίου του Harvard. τθν αρχι 

χρθςιμοποιικθκε για να ςυνδζεται όλθ θ φοιτθτικι κοινότθτα του Πανεπιςτθμίου 

(Grosseck, Bran & Tiru, 2011).  

Σο όνομα “Facebook” απορρζει από τα ζγγραφα αυτοπαρουςίαςθσ των νζων 

χρθςτϊν ςτθ κοινότθτα των Αμερικάνικων Πανεπιςτθμίων, κάποιων κολεγίων και 

ςχολείων.  τθν ςυνζχεια επιτράπθκε θ χριςθ του ςτθν IvyLeague. Εξαιτίασ τθσ 

μεγάλθσ δθμοτικότθτασ τθσ μζχρι το 2006 θ ςελίδα ζγινε προςβάςιμθ ςε όλο τον 

πλανιτθ, αρκεί θ θλικία των ατόμων να είναι μεγαλφτερθ των 13 ετϊν (Ellison, 

Steinfield & Lampe, 2007). Για το λόγο αυτό ςτθν ςθμερινι εποχι  κάκε άτομο ζχει 

τθν ευκαιρία να γίνει μζλοσ τθσ ςελίδασ του Facebook (Gunter, 2010). 
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Σο Facebook κεωρείται μία παγκοςμίου φιμθσ ςελίδα κοινωνικισ δικτφωςθσ με 

ενεργοφσ χριςτεσ πάνω από 1,79 διςεκατομμφρια (Zephoria, 2016). Η αφξθςθ του 

αρικμοφ αυτοφ είναι ραγδαία, αφοφ κάκε μζρα δθμιουργοφνται νζα προφίλ ςτο 

Facebook (Miliano, 2012). Μια ςθμαντικι εκτίμθςθ αναφζρει πωσ θ δθμιουργία 

πζντε νζων προφίλ και θ δθμοςιοποίθςθ 136.000 φωτογραφιϊν 

πραγματοποιοφνται ανά δευτερόλεπτο (Zephoria, 2016). Σο Facebook παρζχεται 

μεταφραςμζνο ςε πάνω από 40 γλϊςςεσ (Gunter, 2010). Παράλλθλα, θ πρόςβαςθ 

ςτο Facebook κεωρείται εφκολθ και άμεςθ κακϊσ οι χριςτεσ μποροφν να 

ςυνδεκοφν ςε αυτιν είτε μζςω του θλεκτρονικοφ τουσ υπολογιςτι είτε τθσ 

ςυςκευισ κινθτισ τθλεφωνίασ τουσ (Barkhus & Tashiro, 2010).  

υγκεκριμζνα, το Facebook αποτελεί μια ςελίδα κοινωνικισ δικτφωςθσ που ζχει 

ωσ κζντρο του τθν επαφι των χρθςτϊν του με άλλουσ χριςτεσ που είναι 

εγγεγραμμζνοι ςε αυτό, όπωσ θ οικογζνεια, οι φίλοι, οι ςυνάδελφοι, οι ςυμμακθτζσ 

κ.ά. Ακόμα παρζχει τθν παρακολοφκθςθ των προφίλ των φίλων – χρθςτϊν, τθ 

δθμοςιοποίθςθ φωτογραφιϊν, τθν ενθμζρωςθ των προςωπικϊν πλθροφοριϊν, τον 

εντοπιςμό και τθν ανταλλαγι πλθροφοριϊν και τθν επικοινωνία μεταξφ των 

χρθςτϊν (Gunter, 2010).  

Ανάμεςα ςτ’ άλλα δίνει τθ δυνατότθτα για τθ δθμιουργία ενόσ ι περιςςότερων 

ιδιωτικϊν θλεκτρονικϊν λογαριαςμϊν με ςτόχο τθ γνωριμία και τθν ανταλλαγι 

πλθροφοριϊν με άλλουσ χριςτεσ, επιτρζποντασ προςωπικζσ και ομαδικζσ 

ςυηθτιςεισ, αναφερόμενεσ ςε γνϊμεσ, επιλογζσ, ενδιαφζροντα κ.ά. Παρζχοντασ 

διάφορεσ μορφζσ επικοινωνίασ είτε με μθνφματα είτε με ηωντανι ςυνομιλία, 

εναςχόλθςθ με διαφόρων ειδϊν online παιχνίδια και ποικίλεσ κοινότθτεσ 

ςυηθτιςεων ι ενδιαφερόντων. Επιπρόςκετα, το Facebook προςφζρει ςτουσ χριςτεσ 

τθν ευκαιρία ανανζωςθσ των προφίλ τουσ, τθν παράλλθλθ ενθμζρωςθ ςτουσ 

άλλουσ χριςτεσ αναφορικά με τισ νζεσ πλθροφορίεσ, όπωσ τθν περιοχι που 

βρίςκεται ανά πάςα ςτιγμι, διάφορα γεγονότα που κζλει να μοιραςτεί, διάφορεσ 

αςχολίεσ του κλπ (Raacke & Bonds – Raacke, 2008).  

 Οι ενεργοί χριςτεσ του Facebook είναι κατά πλειοψθφία φοιτθτζσ 

(Labrague, 2014; Lee, 2014; Grosseck και ςυνεργάτεσ, 2011), που χρθςιμοποιοφν το 

Facebook κυρίωσ ωσ ευκαιρία διαςκζδαςθσ και χαλάρωςθσ από τισ κακθμερινζσ 

υποχρεϊςεισ, ευκφνεσ. Για τουσ χριςτεσ ςυνκζτει ωσ μζροσ ςυνάντθςθσ για 
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ζκφραςθ ςκζψεων, ανθςυχιϊν, γνωμϊν, κακϊσ και μζροσ όπου τουσ προςφζρεται θ 

ευκαιρία να ςυηθτιςουν διάφορα κζματα που τουσ, να γνωρίςουν νζα άτομα, να 

ςυμβουλεφςουν και να δυναμϊςουν τουσ κοινωνικοφσ δεςμοφσ, τθν αυτοεκτίμθςθ 

και τθν αυτοπεποίκθςθ τουσ. Όςον αφορά τουσ φοιτθτζσ – χριςτεσ 

πραγματοποιοφν τθ δθμιουργία των προφίλ τουσ ςτο Facebook με ςκοπό τθν 

ενθμζρωςθ για το πανεπιςτιμιο, κοινωνικζσ εκδθλϊςεισ κ.ά., τθν εξζλιξθ των 

κοινωνικϊν τάςεων τθσ εποχισ και τθν αποφυγι ανομοιομορφίασ με τουσ άλλουσ 

ςυμφοιτθτζσ του (Kalpidou, Coston & Morris, 2011). 

Πολλοί ακαδθμαϊκοί και ερευνθτζσ τθν τελευταία ςχεδόν δεκαετία αςχολοφνται 

με το φαινόμενο του Facebook. Διερευνοφν τισ ςχζςεισ και τθσ επιπτϊςεισ τθσ 

χριςθσ του ςε διάφορουσ τομείσ. Αναφορικά ενδιαφζρονται για τθ διαμόρφωςθ 

των ςχζςεων και τθν ικανοποίθςθ που αντλείται από αυτζσ,  τθν οικοδόμθςθ 

ταυτότθτασ, τθ ψυχολογικι και κοινωνικι ευεξία (Kalpidou και ςυνεργάτεσ, 2011), 

το κοινωνικό κεφάλαιο (Ellison, Steinfield & Lampe, 2007), θ εκπαίδευςθ, τθν 

ιδιωτικι ηωι και τθ προςωπικότθτα. Αν εξαιρζςουμε τθν ταχφτατθ εξζλιξθ του 

Facebook ςτα δζκα (10) πρϊτα χρόνια λειτουργίασ του, ερευνικθκαν οι ςυνζπειεσ 

τθσ χριςθσ του πάνω ςτθν ψυχολογία των χρθςτϊν. 

υμπεραςματικά, θ μζςθ διάρκεια που οι χριςτεσ είναι κακθμερινά ςτο 

Facebook ποικίλλει από τα 30 λεπτά ζωσ 2 ϊρεσ (Ellison και ςυνεργάτεσ, 2007). 

Πολλοί ερευνθτζσ αναηιτθςαν τθ   μζςθ θλικία των χρθςτϊν του, για κάποιουσ 

κυμαίνεται από 18 ζωσ 29 ετϊν (PewResearchcenter, 2013), για ζναν από 18 ζωσ 24 

ετϊν (Lee, 2014) και θ πιο πρόςφατθ ζρευνα ανζδειξε τθν θλικία των 25 ζωσ 34 

ετϊν ωσ μζςθ (Zephoria, 2016). Κάποιοι ερευνθτζσ αςχολικθκαν με τθν εντατικι 

χριςθ του Facebook που επθρεάηεται αρνθτικά από τθν θλικία (Pettijohn, LaPiene, 

Pettijohn & Horting, 2012), αφοφ οι χριςτεσ μεγαλφτερθσ θλικίασ αςχολοφνται με 

αυτό όχι ςυχνά οφτε ζντονα ςε ςχζςθ με τουσ νεαρότερουσ χριςτεσ που τα 

αποτελζςματα ζδειξαν ςυχνότερθ και εντονότερθ χριςθ του. Αντίκετα, άλλεσ 

ζρευνεσ εντόπιςαν ςυςχζτιςθ ανάμεςα ςτθν θλικία και ςτο είδοσ τθσ χριςθσ του 

Facebook (Miliano, 2012˙ Omalayo, Balogun & Omole, 2013). Όςον αφορά τισ 

ζρευνεσ για τθν ζνταςθ τθσ χριςθσ ανάμεςα ςτα δφο φφλα προκφπτει πωσ δεν 

αναφζρονται διαφορζσ ανάμεςα ςτα δφο φφλα (Ellison, 2008˙ Omalayo, Balogun & 

Omole, 2013), ενϊ άλλεσ ςυμπζραναν πωσ θ χριςθ του Facebook είναι ςυχνότερθ 



ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΔΤΣΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ                                                       ΚΟΣΑΜΠΑ ΔΗΜΗΣΡΑ 

21 

και εντονότερθ ςτισ γυναίκεσ παρά ςτουσ άντρεσ (Pettijohn, LaPiene, Pettijohn & 

Horting, 2012˙ Miliano, 2012˙ Zephoria, 2016). 
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Μεκοδολογικζσ επιςθμάνςεισ και αναγκαίεσ διευκρινιςεισ 

 

Σα τελευταία χρόνια ζχουν πραγματοποιθκεί πολλζσ ζρευνεσ ςχετικά με τα 

Μζςα Κοινωνικισ Δικτφωςθσ και το Facebook. Κακϊσ, θ ραγδαία δθμιουργία νζων 

μζςων ζχει προκαλζςει διάφορα ερωτιματα που αφοροφν τθν λειτουργία τουσ, τισ 

δυνατότθτεσ τουσ (Boyd & Ellison, 2008) και τθν επίδραςθ που αςκοφν ςτουσ 

χριςτεσ τουσ (Joinson, 2008).  Παράλλθλα, ζχουν γίνει προςπάκειεσ 

κατθγοριοποίθςθσ των Μζςων (Zhang, 2010). Μία από τισ πρόςφατεσ ζρευνεσ 

παρομοιάηει τα Μζςα Κοινωνικισ Δικτφωςθσ ωσ ζνα βιϊςιμο οικοςφςτθμα που ζχει 

διαχρονικότθτα και επικεντρϊνει γφρω του ζξι (6) κατθγορίεσ (Cavazza, 2011).   

Αναντίρρθτα, τα Μζςα Κοινωνικισ Δικτφωςθσ εκτιμοφνται ωσ τα πιο δθμοφιλι ςτο 

διαδίκτυο (Omalayo, Balogun & Omole, 2013). 

Η παροφςα ζρευνα είναι μια ποςοτικι ζρευνα που αφοροφςε τθν ςυλλογι 

δεδομζνων και πραγματοποιικθκε με τθ χριςθ ερωτθματολογίου, το οποίο 

διανεμικθκε μζςω του διαδικτφου ςε ανκρϊπουσ που ηουν ςε διάφορεσ περιοχζσ 

τθσ Ελλάδοσ. Η δθμιουργία του ερωτθματολογίου βαςίςτθκε ςε προθγοφμενεσ 

ζρευνεσ που αςχολικθκαν με τα ςτοιχεία που παρζχουν οι χριςτεσ ςτο Facebook 

(Ploderer, Howard & Thomas, 2008 ˙ ForesterResearch, 2010), τθν ωφελιμότθτα των 

Μζςων Κοινωνικισ Δικτφωςθσ ςτουσ χριςτεσ τουσ και τθν δθμοτικότθτα  του 

Facebook (Omalayo, Balogun & Omole, 2013), το είδοσ των ςχζςεων που 

αναπτφςςονται ανάμεςα ςτουσ χριςτεσ (Boyd & Ellison, 2008˙ Kalpidou και 

ςυνεργάτεσ, 2011˙ Omalayo, Balogun & Omole, 2013), τθ ςυςχζτιςθ τθσ θλικίασ με 

τθν χριςθ του Facebook (Pettijohn, LaPiene, Pettijohn & Horting, 2012˙ Zephoria, 

2016) και τθν επίδραςθ του ςτθν επικοινωνία και ςτισ διαπροςωπικζσ ςχζςεισ των 

χρθςτϊν (Pettijohn, LaPiene, Pettijohn & Horting, 2012).  

Η επιλογι τθσ ποςοτικισ μεκόδου του Ερωτθματολογίου επιλεχκεί για τθν 

ςυλλογι εφκολα πλθροφοριϊν από ζνα ςχετικά μεγάλο αρικμό ατόμων ςε βραχεία 

διάρκεια και με μθδενικό οικονομικό κόςτοσ. Αφοφ θ εκτζλεςθ του θλεκτρονικοφ 

ερωτθματολογίου και θ ςυλλογι των απαντιςεων υλοποιικθκε μζςω τθσ 

ιςτοςελίδασ GoogleForms (https://www.google.com/intl/el_gr/forms/about/) κατά 

το χρονικό διάςτθμα  από τον Αφγουςτο του 2016 μζχρι τον Νοζμβριο του 2016. 

 

https://www.google.com/intl/el_gr/forms/about/
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τόχοσ τθσ ζρευνασ αποτελεί θ μελζτθ του Facebook ωσ μζςο κοινωνικισ 

δικτφωςθσ και θ αποτφπωςθ του προφίλ των χρθςτϊν του Facebook αναφορικά με 

το είδοσ επαφισ τουσ με αυτό κακϊσ και ο τρόποσ χριςθσ αλλά και θ επίδραςθ του 

ςτουσ χριςτεσ. Σο τυχαίο δείγμα που επιλζχκθκε ιταν 100 άτομα, αποτελϊντασ 

ςτθν ουςία τθν επιλογι ενόσ υποςυνόλου του γενικοφ πλθκυςμοφ που είναι 

ενεργοί χριςτεσ, αρχικά χριςτεσ του διαδικτφου και επιπροςκζτωσ του Facebook.  

Αξίηει να ςθμειωκεί πωσ για μια απλι και τυχαία δειγματολθψία χρειάηεται ζνα 

δειγματολθπτικό πλαίςιο, το οποίο περιζχει τα ςτοιχεία τθσ ζρευνασ που ζχουν 

τεκεί ωσ προχπόκεςθ, θ οποία ιταν θ χριςθ του διαδικτφου.  

Η επιλογι τθσ τυχαίασ δειγματολθψίασ επιλζγεται για το εφροσ των 

πλθροφοριϊν που μπορεί να αναδείξει από ζνα μζροσ του πλθκυςμοφ με διακριτά 

χαρακτθριςτικά, ϊςτε τα αποτελζςματα να είναι ακριβι και να επιτευχκεί μια 

αξιόπιςτθ γενίκευςθ των ςυμπεραςμάτων τθσ ζρευνασ ςτο ςφνολο του πλθκυςμοφ. 

Επιπλζον, θ κάκε ςυμμετοχι ςτο δείγμα δεν επθρεάηει τισ προθγοφμενεσ και 

τθρείται θ ανωνυμία των ςυμμετεχόντων και των πλθροφοριϊν που καταδεικνφει ο 

κακζνασ τουσ. αφϊσ ο κάκε ςυμμετζχων είχε μόνο μία δυνατότθτα απάντθςθσ ςτο 

ερωτθματολόγιο, κάτι που προςδίδει ακρίβεια ςτα ευριματα που αναδφονται.  

Η ζρευνα αυτι δθμιουργικθκε για τθν ανάδειξθ χαρακτθριςτικϊν των χρθςτϊν 

του διαδικτφου και των Μζςων Κοινωνικισ Δικτφωςθσ ιδιαιτζρωσ του Facebook, 

όςον αφορά το προφίλ, τα ενδιαφζροντα των χρθςτϊν και τθν εικονικι κοινωνικι 

ηωι τουσ. Επιπροςκζτωσ, επιχειρεί να αναδείξει ςτοιχεία ςχετικά με το είδοσ χριςθσ 

των Μζςων Κοινωνικισ Δικτφωςθσ, τουσ λόγουσ χριςθσ του Facebook και το είδοσ 

τθσ επίδραςθσ του ςτθν κοινωνικι ηωι των χρθςτϊν του. αφζςτατα, τα  εν λόγω 

ευριματα αποτελοφν μια πρϊτθ και αρχετυπικι πρόκλθςθ για μια κριτικι και 

αναςτοχαςτικι προςζγγιςθ πάνω ςτο ςυγκεκριμζνο κζμα διαμορφϊνοντασ 

ερεκίςματα για νζα ερευνθτικά ερωτιματα.  
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1. Ερευνθτικά Εργαλεία  

 

Σο ερωτθματολόγιο ωσ ερευνθτικό εργαλείο χρθςιμοποιείται ςε εμπειρικζσ 

ποςοτικζσ μεκόδουσ για τθν ςυλλογι ςτοιχείων από οριςμζνο πλθκυςμό, που 

αποτελεί το δείγμα τθσ ζρευνασ. Θεωρείται ζνα αποτελεςματικό εργαλείο, διότι 

ςυλλζγει εφκολα πλθροφορίεσ από ζνα ςχετικά μεγάλο αρικμό ατόμων ςε βραχεία 

διάρκεια και με μικρό οικονομικό κόςτοσ (Gillham, 2000).  Παράλλθλα, το 

ερωτθματολόγιο καλφπτει τθν ανωνυμία, θ οποία μπορεί να αυξιςει τθν διάκεςθ 

και προκυμία για ςυμμετοχι ςε αυτό (Oppenheim, 1992). 

Η δθμιουργία του ςυγκεκριμζνου ερωτθματολογίου ςτθρίχκθκε ςτα βαςικά 

χαρακτθριςτικά – κριτιρια μιασ επιτυχθμζνθσ και ςωςτισ ζρευνασ, τα οποία είναι θ 

πλθρότθτα, θ ςαφινεια, θ ςυνοχι, θ δομι, θ ςυντομία, θ εμφάνιςθ, θ παροχι 

οδθγιϊν και θ πρόβλεψθ για τθν τεχνικι διαμόρφωςθ του ερωτθματολογίου. 

Ακόμα, καταςκευάςτθκε ςφμφωνα με τα ςωςτά χαρακτθριςτικά εμφάνιςθσ και 

παρουςίαςθσ του, τα οποία κεωροφνται θ ευκολία ςτθ χριςθ, ςτθν ανάγνωςθ και 

ςτθ ςυμπλιρωςθ του. 

Αναντίρρθτα, το κριτιριο τθσ αξιοπιςτίασ και τθσ εςωτερικισ εγκυρότθτασ 

αποτελεί βαςικό πυλϊνα για τθ ςχεδίαςθ του ερωτθματολογίου. Λαμβάνοντασ 

υπόψθ ότι το ερωτθματολόγιο περιζχει πολλζσ ερωτιςεισ διαφορετικοφ τφπου και 

ζχει ςκοπό τθ χριςθ του ωσ εργαλείο. Ζνα εργαλείο που δθμιουργικθκε για να 

μετράει αυτό που ζχει ωσ αρχικι αποςτολι.   

Η οργάνωςθ του ερωτθματολογίου που χρθςιμοποιικθκε ςτθ ςυγκεκριμζνθ 

ζρευνα είχε θλεκτρονικι μορφι και εςτάλθ μζςω του διαδικτφου. Η εκτζλεςθ του 

θλεκτρονικοφ ερωτθματολογίου και θ ςυλλογι των απαντιςεων υλοποιικθκε μζςω 

τθσ ιςτοςελίδασ GoogleForms (https://www.google.com/intl/el_gr/forms/about/) 

που παρζχεται δωρεάν ςτουσ εγγεγραμμζνουσ χριςτεσ.  

υγκεκριμζνα, το ερωτθματολόγιο περιελάμβανε ςυνολικά είκοςι τζςςερισ (24) 

ερωτιςεισ, χωρίσ τθν ονομαςτικι ταυτότθτα των ςυμμετεχόντων. Όλεσ οι ερωτιςεισ 

του είχαν υποχρεωτικι απάντθςθ. το ςφνολο των εικοςιτεςςάρων (24) ερωτιςεων 

μόνο μία ερϊτθςθ ιταν ανοιχτοφ τφπου, θ 21θ ερϊτθςθ ενϊ οι υπόλοιπεσ ιταν 

κλειςτοφ τφπου πολλαπλϊν επιλογϊν.  

https://www.google.com/intl/el_gr/forms/about/
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Οι πρϊτεσ τζςςερισ (4) ερωτιςεισ ςχετιηόταν με τθν ςυλλογι δθμογραφικϊν 

ςτοιχείων των ερωτθκζντων. Ειδικότερα, τα ατομικά χαρακτθριςτικά 

περιλαμβάνουν το φφλο, τθν θλικιακι ομάδα, τισ γνϊςεισ και τον τόπο κατοικίασ 

τουσ. Σα παραπάνω χαρακτθριςτικά κα βοθκιςουν ϊςτε να ςκιαγραφεί το προφίλ 

των χρθςτϊν των Μζςων Κοινωνικισ Δικτφωςθσ. 

Οι υπόλοιπεσ είκοςι (20) ερωτιςεισ ςτόχευαν ςτθν καταγραφι πλθροφοριϊν με 

βάςθ τθ χριςθ του διαδικτφου, των μζςων κοινωνικισ δικτφωςθσ του και του 

Facebook, αναδεικνφοντασ το προφίλ του κάκε ςυμμετζχοντοσ. Οι επόμενεσ εφτά 

(7) ερωτιςεισ ςτοχεφουν ςτθν αναηιτθςθ ςτοιχείων ςχετικά με το είδοσ τθσ χριςθσ 

του διαδικτφου και των Μζςων Κοινωνικισ Δικτφωςθσ.  

Οι τελευταίεσ δεκατζςςερισ (14) ερωτιςεισ αναπτφςςουν τθ το είδοσ τθσ χριςθσ 

του Facebook περιλαμβάνοντασ και πλθροφορίεσ για τθν αλλθλεπίδραςθ του ςτισ 

διαπροςωπικζσ ςχζςεισ, ςτθν ψυχολογικι και κοινωνικι ευεξία των χρθςτϊν.   

Η οργάνωςθ και θ δθμιουργία των ερωτιςεων βαςίςτθκε ςτισ ιδθ υπάρχουςεσ 

ζρευνεσ και πραγματοποιικθκε μια προςπάκεια ανάπτυξθσ των παλαιότερων 

ευρθμάτων (Boyd & Ellison, 2008˙ Joinson, 2008˙ Zhang, 2010˙ Omalayo, Balogun & 

Omole, 2013) κακϊσ και θ καταγραφι νζων ςτοιχείων. Σο ερωτθματολόγιο 

παρατίκεται εκτενζςτερα ςτα Παραρτιματα. 

  

2. Γενικόσ ςκοπόσ και ειδικοί ςτόχοι τθσ ζρευνασ 

 

Η παροφςα ζρευνα ςτοχεφει να διερευνιςει το κοινωνικό προφίλ των χρθςτϊν 

του Facebook, που αποτελεί το δθμοφιλζςτερο Μζςο Κοινωνικισ Δικτφωςθσ ςτθ 

ςφγχρονθ εποχι. Εκτενζςτερα, πραγματοποιικθκε μια προςπάκεια διερεφνθςθσ α) 

του είδουσ τθσ επαφισ των χρθςτϊν με το Facebook, β) του τρόπου χριςθσ του 

Facebook και γ) τθσ επίδραςθσ του Facebook ςτθν κοινωνικι ηωι των χρθςτϊν του. 

Επιμζρουσ ςτόχοι τθσ ζρευνασ ιταν α) θ ανάδειξθ τθσ ωφελιμότθτασ του Facebook 

ςτουσ χριςτεσ του, β) το είδοσ των ςχζςεων που αναπτφςςονται ανάμεςα ςτουσ 

χριςτεσ ςτθν εικονικι κοινωνικι ηωι και γ) θ ςυςχζτιςθ τθσ θλικίασ με τθν χριςθ 

του Facebook. 
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3. Προχποκζςεισ ςυμμετοχισ ςτθν ζρευνα 

 

Σο δείγμα τθσ ζρευνασ αποτελείται από εκατό (100) άτομα και θ επιλογι τουσ 

πραγματοποιικθκε απλά και τυχαία. Κακϊσ το ερωτθματολόγιο διανεμικθκε μζςω 

του θλεκτρονικοφ ταχυδρομείου τθσ ερευνιτριασ ςε κατοίκουσ διάφορων περιοχϊν 

τθσ Ελλάδοσ. Οι απαντιςεισ του ερωτθματολογίου βζβαια ιταν ανϊνυμεσ και 

τονίηω πωσ δεν υπιρχε καμιά επιπλζον πλθροφορία ςχζςθ με το όνομα ι τθν 

θλεκτρονικι διεφκυνςθ του ςυμμετζχοντοσ. Ωσ βαςικι προχπόκεςθ τζκθκε οι 

ςυμμετζχοντεσ να είναι ενεργοί χριςτεσ του διαδικτφου, ανεξάρτθτα από θλικία, 

φφλο, γεωγραφικι, κοινωνικι και πολιτιςμικι προζλευςθ. 

Η οργάνωςθ και θ δθμιουργία του ερωτθματολογίου υλοποιικθκε ςτθν 

ιςτοςελίδα GoogleForms (https://www.google.com/intl/el_gr/forms/about/). Πιο 

ςυγκεκριμζνα μζςα από τον προςωπικό μου λογαριαςμό ςτθν Google (gmail.com) 

και τθσ δυνατότθτασ που παρζχει για τθν δθμιουργία φορμϊν ερευνϊν. Για τθν 

ςυμπλιρωςθ, τθν καταγραφι και τθν αποςτολι των απαντιςεων ςτον προςωπικό 

μου λογαριαςμό Google απαραίτθτθ ιταν θ χριςθ θλεκτρονικοφ υπολογιςτι ι 

κινθτισ ςυςκευισ, θ οποία χρθςιμοποιοφςε το διαδίκτυο. 

 

4. υμμετζχοντεσ 

 

υνολικά 100 άτομα ςυμμετείχαν ςτθν ζρευνα, τα οποία κεωροφνται ενεργοί 

χριςτεσ και ζχουν πρόςβαςθ ςτο διαδίκτυο, κακϊσ θ ςυμπλιρωςθ του 

ερωτθματολογίου και θ καταγραφι των απαντιςεων παρεχόταν αποκλειςτικά από 

αυτό. Σο ερωτθματολόγιο διανεμικθκε μζςω του διαδικτφου ςε άτομα που ηουν ςε 

διάφορεσ περιοχζσ τθσ Ελλάδοσ, ςυμπεριλαμβανομζνου και των νθςιωτικϊν 

περιοχϊν. Όςον αφορά τα δθμογραφικά ςτοιχεία του δείγματοσ που ςυλλζχκθκαν, 

το φφλο, θ θλικία, τισ γνϊςεισ και τον τόπο διαμονισ. Αναφορικά με το φφλο των 

ςυμμετεχόντων οι πενιντα δφο (52) ιταν άντρεσ και οι ςαράντα οχτϊ (48) ιταν 

γυναίκεσ. Ακόμα οι ογδόντα δφο (82) ιταν κάτοικοι αςτικισ περιοχισ (πόλθσ), ενϊ 

οι δεκαοχτϊ (18) κάτοικοι αγροτικισ περιοχισ (χωριοφ), ςυμπεριλαμβανομζνων των 

κατοίκων νθςιωτικϊν περιοχϊν.  

https://www.google.com/intl/el_gr/forms/about/
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5. υλλογι δεδομζνων 

 

Η ςυλλογι των δεδομζνων πραγματοποιικθκε μζςω του διαδικτφου το 

διάςτθμα από τον Αφγουςτο του 2016 μζχρι τον Νοζμβριο του 2016. Ο κάκε 

ςυμμετζχων μόλισ απαντοφςε ςτθν φόρμα του ερωτθματολογίου, οι απαντιςεισ 

του αυτόματα ςτζλνονταν ανϊνυμα ςτον προςωπικό λογαριαςμό GoogleForms και 

ςτον ιδιωτικό λογαριαςμό gmail τθσ ερευνιτριασ. Μζςω του οποίου μποροφςε να 

παρατθρεί αναλυτικά τον αρικμό των απαντιςεων και τισ απαντιςεισ των 

ςυμμετεχόντων είτε ςυνοπτικά είτε ατομικά. 

 

6. Επεξεργαςία δεδομζνων 

 

Κατά τθν διάρκεια τθσ ζρευνασ  πραγματοποιοφνταν θ ςυλλογι των δεδομζνων 

μζςω των δυνατοτιτων τθσ GoogleForms, όπωσ αυτά καταγράφονταν από τουσ 

ςυμμετζχοντεσ. Με τθν ςυμπλιρωςθ των εκατό (100) ατόμων απενεργοποιικθκε 

από τθν ερευνιτρια θ αποδοχι άλλων απαντιςεων. τθν ςυνζχεια, ακολοφκθςε μια 

εκτενζςτερθ παρακολοφκθςθ των απαντιςεων που παρζχονταν από GoogleForms 

ςε ατομικό και ςυνοπτικό επίπεδο. Επίςθσ, θ ιςτοςελίδα αυτι διζκεςε ςτθν 

ερευνιτρια αυτόματα διάγραμμα των ποςοςτιαίων μονάδων επί τοισ εκατό (%) για 

το ςφνολο των απαντιςεων τθσ κάκε ερϊτθςθσ. Ζπειτα, πραγματοποιικθκε ζλεγχοσ 

των απαντιςεων, επεξεργαςία των δεδομζνων, δθμιουργία πινάκα για τισ 

απαντιςεισ τθσ κάκε ερϊτθςθσ και ομαδοποίθςθ των δεδομζνων ςε διαγράμματα. 

Σα διαγράμματα αυτά παρατίκενται ςτθν Παρουςίαςθ των ευρθμάτων και ςτα 

Παραρτιματα. 

 

7. Περιοριςμοί 

 

 τθν παροφςα ζρευνα κα ιταν λάκοσ να μθν αναφερκεί θ φπαρξθ κάποιων 

περιοριςμϊν, κυρίωσ όςον αφορά τθν ερμθνεία των αποτελεςμάτων. Αρχικά ςτο 

ερωτθματολόγιο δεν υπάρχει αντιπροςωπευτικότθτα, αφοφ το δείγμα είναι πολφ 

μικρό ςε ςχζςθ με το ςφνολο των χρθςτϊν του διαδικτφου και του Facebook. 
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Επίςθσ, δεν δίνεται εικόνα μιασ ςτρωματοποιθμζνθσ δειγματολθψίασ οφτε δίνονται 

οι ποιοτικζσ διαςτάςεισ των απαντιςεων. Αναντίρρθτα, κα ιταν περιςςότερο 

πλιρεσ αν πραγματοποιοφνταν ςυνεντεφξεισ και focusgroups. Λόγω τθσ 

θλεκτρονικισ του μορφισ του ερωτθματολογίου πικανόν να μθν προςφζρκθκε 

ςτουσ ερωτθκζντεσ θ απόλυτθ αςφάλεια τθσ ανωνυμίασ και εμπιςτοςφνθσ, ϊςτε οι 

απαντιςεισ τουσ να μθν ιταν ειλικρινείσ. Επιπλζον, κατά τθ διάρκεια τθσ αποςτολισ 

του ερωτθματολογίου κάποιοι ερωτθκζντεσ, μεμονωμζνα περιςτατικά, με 

ενθμζρωςαν πωσ δεν μπόρεςαν να το ολοκλθρϊςουν, κακϊσ περιείχε μόνο 

υποχρεωτικζσ απαντιςεισ και αυτοί δεν ικελαν να απαντιςουν ςε κάποιεσ ι οι 

απαντιςεισ που δίνονταν δεν τουσ εξζφραηαν.  

Ακόμθ ςε κάποιεσ ερωτιςεισ εντοπίςτθκαν περιοριςμοί. Αναφορικά με τθν 

5θ ερϊτθςθ που ερωτά τθν χριςθ του διαδικτφου, κάτι που ιταν αυτονόθτο κακϊσ 

τζκθκε ωσ προχπόκεςθ λόγω τθσ θλεκτρονικισ ςυμπλιρωςθσ του 

ερωτθματολογίου. τθν 7θ ερϊτθςθ που είναι γενικι και αςαφισ όςον αφορά τθ 

Γνϊςθ τθσ ζννοιασ των Μζςων Κοινωνικισ Δικτφωςθσ, δόκθκε θ επιλογι κετικισ ι 

αρνθτικισ απάντθςθσ ανεξαρτιτωσ ςυγκεκριμζνθσ ζννοιασ, λόγω των διαφόρων 

οριςμϊν που ζχουν τα κοινωνικά δίκτυα, και δεν δόκθκε ανοιχτοφ τφπου ερϊτθςθ 

για τθν ςυλλογι πλθροφοριϊν που αφοροφςαν τισ ακριβείσ γνϊςεισ των 

ςυμμετεχόντων  πάνω ςτο ςυγκεκριμζνο ηιτθμα. τθν 12θ ερϊτθςθ που ρωτάει αν 

ζχουν λογαριαςμό - προφίλ ςτο Facebook ζχουν απαντιςει ενενιντα πζντε (95) 

άτομα ναι και πζντε (5) όχι, ςε ςυνδυαςμό με τθν επόμενθ 13θ ερϊτθςθ που ρωτάει 

το πότε δθμιουργιςατε λογαριαςμό – προφίλ ςτο Facebook ζξι (6) ςυμμετζχοντεσ 

απάντθςαν ποτζ, οπότε υπάρχει μια αναντιςτοιχία ανάμεςα ςτισ αρνθτικζσ 

απαντιςεισ τισ δϊδεκα (12) και τισ δεκατρείσ (13) που δεν μασ δίνει ςαφι εικόνα 

για τουσ ςυμμετζχοντεσ που δεν ζχουν δθμιουργιςει λογαριαςμό ςτο Facebook. 

Επίςθσ, ςτθν 21θ ερϊτθςθ δεν υπιρξε ανάπτυξθ των ςκζψεων των χρθςτϊν που 

μετροφν τα like ςε ςχζςθ με τθν επιρροι τουσ ςτθν ψυχολογικι και κοινωνικι τουσ 

ευεξία. 
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Παρουςίαςθ ευρθμάτων 

 

 το ςθμείο αυτό κα παρατεκοφν αναλυτικά οι ερωτιςεισ. Κάτω από κάκε 

ερϊτθςθ κα αντιςτοιχεί ο πίνακασ με τισ απαντιςεισ που δόκθκαν και τα ποςοςτά 

επί τοισ εκατό (%), ο ςχολιαςμόσ και το αντίςτοιχο διάγραμμα επί τοισ εκατό (%). 

 

1θ Ερϊτθςθ: Φφλο 

 

Φφλο Απαντιςεισ Ποςοςτό % 

Άνδρασ 52 52% 

Γυναίκα 48 48% 

φνολο 100 100% 

 

Από τα 100 άτομα που ςυμμετείχαν ςτθν ζρευνα οι άνδρεσ ιταν πενιντα 

δφο (52) και οι γυναίκεσ ςαράντα οχτϊ (48) ςε μια προςπάκεια να υπάρξει μια 

αναλογία ανάμεςα ςτα δφο φφλα και να διατθρθκεί μια ιςορροπία ςτο ςφνολο των 

απαντιςεων. 
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2θ Ερϊτθςθ: Ηλικία 

 

Ηλικία Απαντιςεισ Ποςοςτό % 

10 – 20 7 7% 

21 – 30 43 43% 

31 – 40 34 34% 

Πάνω από 40 16 16% 

φνολο 100 100% 

 

Η μζςθ θλικία των ςυμμετεχόντων ιταν ςτα 25 ζτθ. υγκεκριμζνα εφτά (7) 

από τουσ  ςυμμετζχοντεσ είχαν θλικία 10 με 20 ετϊν, οι  ςαράντα τρεισ (43) 

ςυμμετζχοντεσ ιταν 21 με 30 ετϊν, οι τριάντα τζςςερισ (34) ςυμμετζχοντεσ ιταν 31 

με 40 ετϊν και οι υπόλοιποι δεκαζξι (16) ιταν πάνω από  40 ετϊν. αφζςτατα, 

υπιρξε μια ποικιλομορφία με βάςθ τισ θλικιακζσ ομάδεσ, ςε μια προςπάκεια 

ανάδειξθσ του προφίλ των χρθςτϊν διαφόρων θλικιακϊν ομάδων και αναδείχκθκε 

ωσ μζςο όροσ θλικίασ τα 30 ζτθ. 
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3θ Ερϊτθςθ: Γνϊςεισ 

 

Γνϊςεισ Απαντιςεισ Ποςοςτό % 

Δθμοτικό 4 3,08% 

Γυμνάςιο 5 3,85% 

Λφκειο 14 10,77% 

Ι.Ε.Κ 10 7,69% 

Α.Σ.Ε.Ι. 13 10% 

Α.Ε.Ι 38 29,23% 

Επιμορφωτικά εμινάρια 13 10% 

Μεταπτυχιακζσ και 

Διδακτορικζσ ςπουδζσ 

33 25,38% 

φνολο 130 100% 

 

Η ερϊτθςθ αυτι ιταν πολλαπλϊν επιλογϊν, για το λόγο αυτό δόκθκαν 

εκατόν τριάντα (130) απαντιςεισ. Από τισ οποίεσ οι τζςςερισ (4) διλωςαν το 

δθμοτικό, οι πζντε (5) το Γυμνάςιο, οι δεκατζςςερισ (14) το Λφκειο, οι δζκα (10) το 

Ι.Ε.Κ.,  οι δεκατρείσ (13) το Α.Σ.Ε.Ι., οι τριάντα οχτϊ (38) το Α.Ε.Ι., οι δεκατρείσ (13) τα 

Επιμορφωτικά εμινάρια και οι τριάντα τρείσ (33) τισ μεταπτυχιακζσ ςπουδζσ. 

υμπεραςματικά οι γνϊςεισ των ςυμμετεχόντων κατά μζςο όρο είναι Ανϊτατεσ 

πουδζσ, λαμβάνοντασ υπόψθ το ςφνολο των απαντιςεων, κακϊσ ο κάκε 

ςυμμετζχων μπορεί να διλωςε παραπάνω από μία (1) απαντιςεισ.  
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4θ Ερϊτθςθ: Κάτοικοσ 

 

Κάτοικοσ Απαντιςεισ Ποςοςτό % 

Αςτικι περιοχι (πόλθ) 82 82% 

Αγροτικι περιοχι (χωριό) 18 18% 

φνολο 100 100% 

 

Αναφορικά με τον τόπο διαμονισ, οι ογδόντα δφο (82) ερωτθκζντεσ 

διλωςαν τθν αςτικι περιοχι (πόλθ) και οι δεκαοχτϊ (18) διλωςαν τθν αγροτικι 

περιοχι (χωριό), ςυμπεριλαμβανομζνων και αυτϊν που ηουν ςε νθςιωτικζσ 

περιοχζσ. 
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5θ Ερϊτθςθ: Χρθςιμοποιείτε το Διαδίκτυο; 

 

Χρθςιμοποιείτε το  

Διαδίκτυο; 

Απαντιςεισ  Ποςοςτό % 

Ναι 100 100% 

Όχι 0 0% 

φνολο 100 100% 

 

Όλοι οι ερωτθκζντεσ χρθςιμοποιοφν το διαδίκτυο. Οι κετικζσ απαντιςεισ τθσ 

οποίασ κεωροφνταν αυτονόθτεσ, αφοφ θ χριςθ του τελοφςε προχπόκεςθ για τθ 

ςυμπλιρωςθ και τθν αποςτολι των απαντιςεων του ερωτθματολογίου μζςω τθσ 

διαδικτυακισ πλατφόρμασ GoogleForms 

(https://www.google.com/intl/el_gr/forms/about/). Η ςυγκεκριμζνθ ερϊτθςθ 

ςυνδζεται με τθν επόμενθ που ςχετίηεται με τθ ςυχνότθτα χριςθσ του ςε 

εβδομαδιαίο επίπεδο. 

 

  

https://www.google.com/intl/el_gr/forms/about/
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6θ Ερϊτθςθ: Πόςεσ φορζσ τθν εβδομάδα το χρθςιμοποιείτε; 

 

Πόςεσ φορζσ τθν 

εβδομάδα το 

χρθςιμοποιείτε; 

 

Απαντιςεισ 

 

Ποςοςτό % 

Ποτζ 0 0% 

πάνια 0 0% 

1 - 2 φορζσ τθν εβδομάδα 1 1% 

3 – 4 φορζσ τθν εβδομάδα 4 4% 

5 – 6 φορζσ τθν εβδομάδα 6 6% 

Κάκε μζρα 89 89% 

φνολο  100 100% 

 

το ςφνολο των εκατό (100) απαντιςεων, καμία απάντθςθ δεν πιραν οι 

επιλογζσ ποτζ και ςπάνια, μόνο μία (1) απάντθςθ αφοροφςε τθ χριςθ του 

διαδικτφου 1 με 2 φορζσ τθν εβδομάδα, οι τζςςερισ (4) διλωςαν 3 με 4 φορζσ τθν 

εβδομάδα, οι ζξι (6) απάντθςαν 5 με 6 φορζσ τθν εβδομάδα και οι ογδόντα εννιά 

(89) διλωςαν πωσ χρθςιμοποιοφν το διαδίκτυο κάκε μζρα. 
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7θ Ερϊτθςθ: Γνωρίηετε τι είναι τα Μζςα Κοινωνικισ Δικτφωςθσ; 

 

Γνωρίηετε τι είναι τα 

Μζςα Κοινωνικισ 

Δικτφωςθσ; 

 

Απαντιςεισ  

 

Ποςοςτό % 

Ναι 100 100% 

Όχι 0 0% 

φνολο  100 100% 

 

Όλοι οι ερωτθκζντεσ διλωςαν ότι γνωρίηουν τθν ζννοια των Μζςων 

Κοινωνικισ Δικτφωςθσ και τθ λειτουργία τουσ. Βζβαια, οι κετικζσ απαντιςεισ δεν 

ςυνδζονται  άμεςα και με τθ ςαφι αντίλθψθ των ερωτθκζντων για τον οριςμό των 

Μζςων Κοινωνικισ Δικτφωςθσ. Οι αντιλιψεισ τουσ μπορεί να είναι ςυγκεχυμζνεσ 

αφοφ επικρατοφν πολλοί οριςμοί για τα κοινωνικά δίκτυα.  
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8θ Ερϊτθςθ: Χρθςιμοποιείτε κάποιο Μζςο Κοινωνικισ Δικτφωςθσ; 

 

Χρθςιμοποιείτε κάποιο 

Μζςο Κοινωνικισ 

Δικτφωςθσ; 

 

Απαντιςεισ 

 

Ποςοςτό % 

Ναι 98 98% 

Όχι 2 2% 

φνολο 100 100% 

 

Οι ενενιντα οχτϊ (98) ερωτθκζντεσ απάντθςαν πωσ χρθςιμοποιοφν κάποιο 

από τα Μζςα Κοινωνικισ Δικτφωςθσ, ενϊ οι δφο (2) απάντθςαν πωσ δεν 

χρθςιμοποιοφν κανζνα. 
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9θ Ερϊτθςθ: ε ποιο/α από τα παρακάτω ζχετε λογαριαςμό; 

 

ε ποιο/α από τα 

παρακάτω ζχετε 

λογαριαςμό; 

 

Απαντιςεισ 

 

Ποςοςτό % 

Twitter 31 12,02% 

Facebook 94 36,43% 

Instagram 35 13,57% 

Snapchat 13 5,04% 

Viber 77 29,84% 

MSQRD 5 1,94% 

Κανζνα 2 0,78% 

Όλα 1 0,39% 

φνολο 258 100% 

 

τθν ερϊτθςθ αυτι είχαμε διακόςιεσ πενιντα οχτϊ (258) απαντιςεισ λόγω 

του ανοιχτοφ τφπου τθσ, δθλαδι οι ερωτθκζντεσ είχαν τθν δυνατότθτα επιλογισ 

πολλαπλϊν απαντιςεων και όχι μόνο αποκλειςτικά μίασ απάντθςθσ. Οι τριάντα μία 

(31) απαντιςεισ ιταν για το Twitter, οι ενενιντα τζςςερισ (94) για το Facebook, οι 

τριάντα πζντε (35) για το Instagram, οι δεκατρείσ (13) για το Snapchat, οι εβδομιντα 

εφτά (77) για το Viber,  οι πζντε (5) για το MSQRD, οι δφο (2) για κανζνα από αυτά 

και όλα μία (1) απάντθςθ. Επομζνωσ, το πλικοσ των ερωτθκζντων ζχει τουλάχιςτον 

3 λογαριαςμοφσ ςτα Μζςα Κοινωνικισ δικτφωςθσ. 
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10θ Ερϊτθςθ: Πόςο ςυχνά χρθςιμοποιείτε τα Μζςα Κοινωνικισ Δικτφωςθσ; 

 

Πόςο ςυχνά 

χρθςιμοποιείτε τα Μζςα 

Κοινωνικισ Δικτφωςθσ;  

 

Απαντιςεισ  

 

Ποςοςτό % 

Ποτζ 1 1% 

πάνια 1 1% 

1 - 2 φορζσ τθν εβδομάδα 3 3% 

3 - 4 φορζσ τθν εβδομάδα 6 6% 

5 – 6 φορζσ τθν εβδομάδα 7 7% 

Κάκε μζρα 82 82% 

φνολο 100 100% 

 

Η ςυχνότθτα χριςθσ των Μζςων Κοινωνικισ Δικτφωςθσ δθλϊκθκε ωσ εξισ 

μία (1) απάντθςθ για το ποτζ, μία (1) απάντθςθ για το ςπάνια, τρεισ (3) για 1 με 2 

φορζσ τθν εβδομάδα, ζξι (6) για 3 με 4 φορζσ τθν εβδομάδα, εφτά (7) για 5 με 6 

φορζσ τθν εβδομάδα και ογδόντα δφο (82) διλωςαν τθν κακθμερινι χριςθ. Σο 

μεγαλφτερο μζροσ των ςυμμετεχόντων κάνουν ςχεδόν κακθμερινι χριςθ των 

Μζςων Κοινωνικισ Δικτφωςθσ. 
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11θ ερϊτθςθ: Πόςο χρόνο περίπου τθν θμζρα αφιερϊνετε ςτα Μζςα Κοινωνικισ 

Δικτφωςθσ;  

 

Πόςο χρόνο περίπου τθν 

θμζρα αφιερϊνετε ςτα 

Μζςα Κοινωνικισ 

Δικτφωςθσ; 

 

 

 

Απαντιςεισ  

 

 

Ποςοςτό % 

Ζωσ 10 λεπτά 5 5% 

10 – 30 λεπτά 25 25% 

31 – 60 λεπτά 22 22% 

1 – 2 ϊρεσ 27 27% 

2 – 3 ϊρεσ 10 10% 

Πάνω από 3 ϊρεσ 11 11% 

φνολο 100 100% 

 

Ο χρόνοσ που αφιερϊνουν τθν θμζρα ςτα Μζςα Κοινωνικισ Δικτφωςθσ 

ποικίλλει. Οι πζντε (5) ςυμμετζχοντεσ ανζφεραν ζωσ 10 λεπτά, οι είκοςι πζντε (25) 

ανζφεραν 10 με 30 λεπτά, οι είκοςι δφο (22) ανζφεραν 31 με 60 λεπτά, οι είκοςι 

εφτά (27) ανζφεραν 1 με 2 ϊρεσ, οι δζκα (10) ανζφεραν 2 με 3 ϊρεσ και οι ζντεκα 

(11) πωσ αφιερϊνουν πάνω από 10 ϊρεσ. υμπεραςματικά, οι περιςςότεροι 

ςυμμετζχοντεσ αφιερϊνουν τουλάχιςτον 1 ϊρα ςτα Μζςα Κοινωνικισ Δικτφωςθσ.  
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12θ Ερϊτθςθ: Ζχετε λογαριαςμό – προφίλ ςτο Facebook; 

 

Ζχετε λογαριαςμό – 

προφίλ ςτο Facebook; 

Απαντιςεισ  Ποςοςτό % 

Ναι 95 95% 

Όχι 5 5% 

φνολο 100 100% 

 

Η διλωςθ του λογαριαςμοφ – προφίλ του Facebook πραγματοποιικθκε από 

ενενιντα πζντε (95) ερωτθκζντεσ, ενϊ οι πζντε (5) διλωςαν πωσ δεν ζχουν 

λογαριαςμό – προφίλ ςτο Facebook. 
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13θ Ερϊτθςθ: Πότε δθμιουργιςατε λογαριαςμό – προφίλ ςτο Facebook;  

 

Πότε δθμιουργιςατε 

λογαριαςμό – προφίλ ςτο 

Facebook; 

 

Απαντιςεισ  

 

Ποςοςτό % 

Ποτζ 6 6% 

Πριν 1 – 6 μινεσ 0 0% 

Πριν 6 – 12 μινεσ 4 4% 

Πριν 1 – 2 χρόνια 3 3% 

Πριν 2 – 3 χρόνια 7 7% 

Πάνω από 3 χρόνια 80 80% 

φνολο  100 100% 

 

Ο χρόνοσ δθμιουργίασ του λογαριαςμοφ – προφίλ ςτο Facebook απαντικθκε 

ςτθν ερϊτθςθ αυτι. Οι ζξι (6) ερωτθκζντεσ απάντθςαν ότι ποτζ δεν δθμιοφργθςαν 

λογαριαςμό – προφίλ, κανζνασ δεν διλωςε πριν από 1 με 6 μινεσ, οι τζςςερισ (4) 

απάντθςαν πριν 6 με 12 μινεσ, οι τρεισ (3) πριν 1 με 2 χρόνια, οι εφτά (7) πριν 2 με 

3 χρόνια και οι ογδόντα (80) πάνω από 3 χρόνια.   
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14θ Ερϊτθςθ: Είςτε ενεργό μζλοσ ςτο Facebook; Π.χ. να κάνετε κοινοποιιςεισ. 

 

Είςτε ενεργό μζλοσ ςτο 

Facebook; Π.χ. να κάνετε 

κοινοποιιςεισ. 

 

Απαντιςεισ  

 

Ποςοςτό % 

Ναι 79 79% 

Όχι 21 21% 

φνολο  100 100% 

 

Ωσ ενεργά μζλθ ςτο Facebook δθλϊκθκαν οι εβδομιντα εννιά (79) 

ςυμμετζχοντεσ και ωσ μθ ενεργά μζλθ οι είκοςι ζνα (21) ςυμμετζχοντεσ. 
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15θ Ερϊτθςθ: Πόςουσ περίπου φίλουσ ζχετε ςτο προφίλ ςασ ςτο Facebook; 

 

Πόςουσ περίπου φίλουσ 

ζχετε ςτο προφίλ ςασ ςτο 

Facebook; 

 

Απαντιςεισ 

 

Ποςοςτό % 

0 – 100 14 14% 

101 – 200 7 7% 

201 – 300 16 16% 

301 – 400  9 9% 

401 – 500 23 23% 

Πάνω από 500 31 31% 

φνολο  100 100% 

 

Αναφορικά με τον αρικμό των φίλων οι δεκατζςςερισ (14) ερωτθκζντεσ 

απάντθςαν από 0 ζωσ 100, οι εφτά (7) από 101 ζωσ 200, οι δεκαζξι (16) από 201 

ζωσ 300, οι εννιά (9) από 301 ζωσ 400, οι είκοςι τρεισ (23) από 401 ζωσ 500 και οι 

τριάντα ζνα (31) πάνω από 500 φίλουσ.  
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16θ Ερϊτθςθ: Πόςο χρόνο περίπου τθν θμζρα αφιερϊνετε ςτο Facebook;  

 

Πόςο χρόνο περίπου τθν 

θμζρα αφιερϊνετε ςτο 

Facebook; 

 

Απαντιςεισ 

 

Ποςοςτό % 

Κακόλου 8 8% 

1 – 30 λεπτά 41 41% 

31 – 60 λεπτά 18 18% 

1 – 2 ϊρεσ  14 14% 

2 – 3 ϊρεσ 11 11% 

Πάνω από 3 ϊρεσ 8 8% 

φνολο 100 100% 

 

Ο θμεριςιοσ χρόνοσ που αφιερϊνουν οι ερωτθκζντεσ ςτο Facebook 

γνωςτοποιικθκε με οχτϊ (8) απαντιςεισ να μθ αφιερϊνουν κακόλου χρόνο, με 

ςαράντα μία (41) από 1 ζωσ 30 λεπτά, με δεκαοχτϊ (18) από 31 ζωσ 60 λεπτά, με 

δεκατζςςερισ (14) από 1 ζωσ 2 ϊρεσ, με ζντεκα (11) από 2 ζωσ 3 ϊρεσ και με οχτϊ 

(8)  πάνω από 3 ϊρεσ τθν θμζρα.    
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17θ Ερϊτθςθ: Χαρακτθρίςτε τθ χριςθ του Facebook. 

 

Χαρακτθρίςτε τθ χριςθ 

του Facebook.  

Απαντιςεισ Ποςοςτό % 

Εφκολθ 81 81% 

Μζτρια 19 19% 

Δφςκολθ 0 0% 

Πολφ  δφςκολθ  0 0% 

φνολο  100 100% 

 

το ςφνολο των εκατό (100) απαντιςεων οι ογδόντα ζνα (81) αφοροφν τθν 

εφκολθ χριςθ του Facebook, οι δεκαεννιά (19) ωσ μζτρια και κακόλου απαντιςεισ 

δεν είχαν οι επιλογζσ «δφςκολθ» και «πολφ δφςκολθ». 
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18θ Ερϊτθςθ: Με τι αςχολείςτε ςτο Facebook; 

 

Με τι αςχολείςτε ςτο 

Facebook; 

Απαντιςεισ  Ποςοςτό % 

Αναηιτθςθ Φίλων 21 8,47% 

Ανζβαςμα Φωτογραφιϊν 26 10,48% 

Messenger (Μθνφματα) 64 25,81% 

Κοινοποιιςεισ άλλων 37 14,92% 

Διαφθμίςεισ π.χ. ροφχων 17 6,85% 

Ενθμζρωςθ – Νζα 83 33,47% 

φνολο 248 100% 

 

Η ερϊτθςθ για τθν αςχολία τουσ ςτο Facebook είχε διακόςιεσ ςαράντα οχτϊ 

(248) απαντιςεισ λόγω των πολλαπλϊν επιλογϊν τθσ. Οι είκοςι ζνα (21) απάντθςαν 

τθν αναηιτθςθ φίλων, οι είκοςι ζξι (26) το ανζβαςμα φωτογραφιϊν, οι εξιντα 

τζςςερισ (64) το Messenger (Μθνφματα), οι τριάντα εφτά (37) τισ κοινοποιιςεισ 

άλλων, οι δεκαεφτά (17) τισ διαφθμίςεισ π.χ. ροφχων και οι ογδόντα τρεισ (83) τθν 

ενθμζρωςθ – νζα.  

 

 

 

  



ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΔΤΣΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ                                                       ΚΟΣΑΜΠΑ ΔΗΜΗΣΡΑ 

47 

19θ Ερϊτθςθ: Για ποιο/ουσ λόγο/ουσ δθμιουργιςατε το Facebook; 

 

Για ποιο/ουσ λόγο/ουσ 

δθμιουργιςατε το 

Facebook; 

 

Απαντιςεισ 

 

Ποςοςτό % 

Για πλάκα 32 16,67% 

Νζουσ φίλουσ 15 7,81% 

Διαγωνιςμοφσ 6 3,13% 

Ελεφκερο χρόνο 55 28,65% 

Ενθμζρωςθ / Νζα 61 31,77% 

Κοινωνικό ςχολιαςμό 23 11,98% 

φνολο  192 100% 

 

Η κλειςτοφ τφπου ερϊτθςθ για το λόγο δθμιουργίασ του Facebook δζχτθκε 

εκατό ενενιντα δφο (192) απαντιςεισ. Οι τριάντα δφο (32) ςυμμετζχοντεσ διλωςαν 

για πλάκα, οι δεκαπζντε (15) για νζουσ φίλουσ, οι ζξι (6) για διαγωνιςμοφσ, οι 

πενιντα πζντε (55) για ελεφκερο χρόνο, οι εξιντα ζνα (61) για ενθμζρωςθ – νζα, οι 

είκοςι τρεισ (23) για το κοινωνικό ςχολιαςμό.  
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20θ Ερϊτθςθ: Σα “like” που ςου κάνουν τα μετράσ; 

 

Σα “like” που ςου κάνουν 

τα μετράσ; 

Απαντιςεισ  Ποςοςτό % 

Ναι 33 33% 

Όχι 67 67% 

φνολο  100 100% 

 

Η μζτρθςθ των “like” είχε κετικι απάντθςθ από τριάντα τρεισ (33) 

ςυμμετζχοντεσ και αρνθτικι από εξιντα εφτά (67) ςυμμετζχοντεσ. 
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21θ Ερϊτθςθ: ασ επθρεάηει ψυχολογικά το μζτρθμα των Likes και αν Ναι με ποιο 

τρόπο; Περιγράψτε.  

  

ασ επθρεάηει 

ψυχολογικά το μζτρθμα 

των Likes και αν Ναι με 

ποιο τρόπο; Περιγράψτε. 

 

 

 

Απαντιςεισ  

 

 

Ποςοςτό % 

Όχι – κακόλου 74 74% 

Δεν με επθρεάηει 10 10% 

Ενδιαφζρον για απιχθςθ 14 14% 

Δεν ζχω ενεργό 

λογαριαςμό 

2 2% 

φνολο 100 100% 

 

Η επιρροι ςτθν ψυχολογία του μετριματοσ των Likes περιγράφθκε ωσ όχι – 

κακόλου από τουσ εβδομιντα τζςςερισ (74) ςυμμετζχοντεσ, ωσ δεν με επθρεάηει 

από τουσ δζκα (10), ωσ ενδιαφζρον για απιχθςθ από τουσ δεκατζςςερισ (14) και οι 

δφο (2) διλωςαν πωσ δεν ζχουν ενεργό λογαριαςμό. 
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22θ Ερϊτθςθ: Τπιρχε κάποιο διάςτθμα που απενεργοποίθςεσ το λογαριαςμό – 

προφίλ ςου ςτο Facebook;  

 

Τπιρχε κάποιο διάςτθμα 

που απενεργοποίθςεσ το 

λογαριαςμό – προφίλ 

ςου ςτο Facebook; 

 

 

 

Απαντιςεισ  

 

 

Ποςοςτό % 

Ναι 25 25% 

Όχι 75 75% 

φνολο 100 100% 

 

Η φπαρξθ κάποιου διαςτιματοσ απενεργοποίθςθσ του λογαριαςμοφ – 

προφίλ ςτο Facebook απαντικθκε κετικά από τουσ είκοςι πζντε (25) ερωτθκζντεσ 

και αρνθτικά από τουσ εβδομιντα πζντε (75) ερωτθκζντεσ.   
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23θ Ερϊτθςθ: Ποιοσ ιταν ο λόγοσ που απενεργοποίθςεσ ι κα απενεργοποιοφςεσ το 

Facebook; 

 

Ποιοσ ιταν ο λόγοσ που 

απενεργοποίθςεσ ι κα 

απενεργοποιοφςεσ το 

Facebook; 

 

 

 

Απαντιςεισ  

 

 

Ποςοςτό % 

Κανζνασ 39 39% 

Δεν το βρίςκω 

απαραίτθτο 

31 31% 

χζςθ / Χωριςμόσ 6 6% 

Κοινωνικά ςχόλια 2 2% 

Ιόσ 10 10% 

Απειλθτικά μθνφματα 12 12% 

φνολο 100 100% 

 

χετικά με το λόγο απενεργοποίθςθσ ι πικανι απενεργοποίθςθ του 

λογαριαςμοφ – προφίλ του Facebook οι τριάντα εννιά (39) ερωτθκζντεσ απάντθςαν 

για κανζνα λόγο, οι τριάντα ζνα (31) ότι δεν το βρίςκουν απαραίτθτο, οι ζξι (6) 

εξαιτίασ ςχζςθσ / χωριςμοφ, οι δφο (2) για τα κοινωνικά ςχόλια, οι δζκα (10) λόγω 

ιοφ και οι δϊδεκα (12) για απειλθτικά μθνφματα.  
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24θ Ερϊτθςθ: Ζχετε διαδικτυακοφσ φίλουσ ςτο Facebook που τουσ γνωρίςατε μζςα 

από αυτό; Αν Ναι, πόςουσ διαδικτυακοφσ φίλουσ ζχετε που δεν γνωρίηατε από πριν;  

 

Ζχετε διαδικτυακοφσ 

φίλουσ ςτο Facebook που 

τουσ γνωρίςατε μζςα από 

αυτό; Αν Ναι, πόςουσ 

διαδικτυακοφσ φίλουσ 

ζχετε που δεν γνωρίηατε 

από πριν; 

 

 

 

Απαντιςεισ 

 

 

 

Ποςοςτό % 

0 – 10 79 79% 

11 – 20  11 11% 

21 – 30 2 2% 

Πάνω από 30 8 8% 

φνολο  100 100% 

 

Αναφορικά με τουσ αποκλειςτικά διαδικτυακοφσ φίλουσ οι εβδομιντα εννιά 

(79) ςυμμετζχοντεσ διλωςαν ότι ζχουν από 0 ζωσ 10, οι ζντεκα (11) από 11 ζωσ 20, 

οι δφο (2) από 21 ζωσ 30 και οι οχτϊ (8) πάνω από 30.  
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Ανάλυςθ Ευρθμάτων 

 

Οι πρϊτεσ τζςςερισ (4) ερωτιςεισ κάλυπταν τα δθμογραφικά 

χαρακτθριςτικά των ερωτθκζντων, ςυγκεκριμζνα το φφλο, τθν θλικιακι ομάδα, τισ 

γνϊςεισ και τον τόπο κατοικίασ τουσ. Οι υπόλοιπεσ είκοςι (20) ερωτιςεισ 

ςχετίηονταν με τθν χριςθ του Διαδικτφου και του Facebook. το ςθμείο αυτό γίνεται 

μια προςπάκεια αποκρυπτογράφθςθσ εκφάνςεων και ςτοιχείων που είναι κρίςιμα 

για τθν κατανόθςθ, ανάλυςθ και ερμθνεία  του Facebook, ωσ ςφγχρονο μζςο 

κοινωνικισ δικτφωςθσ. 

Σο φφλο των ςυμμετεχόντων ιταν οι πενιντα δφο (52) άντρεσ και οι 

ςαράντα οχτϊ (48) γυναίκεσ, κάτι που επιδιϊχκθκε για να υπάρχει αναλογία 

ανάμεςα ςτα δφο φφλα. Ϊςτε από τθν ςυλλογι των ευρθμάτων να αναδειχκεί αν 

υπάρχει διαφορά ανάμεςα ςτα δφο φφλα ωσ προσ τθν ζνταςθ χριςθσ του 

Facebook. Η θλικία τουσ κυμάνκθκε από δζκα (10) ετϊν ζωσ πάνω από ςαράντα 

(40) ετϊν. Παράλλθλα, επιςθμαίνεται ότι θ ζνταςθ χριςθσ δεν διαφζρει ςτα φφλα, 

όπωσ είχαν αναφζρει και οι Omalayo, Balogun & Omole (2013).  

Αναφορικά, με τον μζςο όρο θλικίασ των ςυμμετεχόντων προκφπτουν τα 

τριάντα (30) ζτθ, όπωσ αναφζρει θ Zephoria (2016) και επεκτείνοντασ τα υπάρχουςα 

ςτοιχεία τθσ PewResearchCenter (2013). Κακϊσ το διαδίκτυο και το Facebook, λόγω 

των παροχϊν που διακζτει, ελκφει το ενδιαφζρον διαφόρων θλικιϊν. Ειδικότερα, 

δεν περιορίςτθκε θ χριςθ του Facebook κυρίωσ ςτθν θλικιακι ομάδα των φοιτθτϊν,  

ςε αντίκεςθ με αυτό που είχαν διαπιςτϊςει οι Labrague (2014), Lee (2014) και 

Grosseck και ςυνεργάτεσ (2011). υνδυάηοντασ τα ςτοιχεία του φφλου και τθσ 

θλικίασ προκφπτει πωσ το Facebook αποτελεί εργαλείο κοινωνικισ δικτφωςθσ τόςο 

για τουσ άντρεσ όςο και για τισ γυναίκεσ ανεξαρτιτωσ θλικιακισ ομάδασ και φφλου.  

τθν ερϊτθςθ των Γνϊςεων εξαιτίασ των πολλαπλϊν επιλογϊν είχαμε 130 

απαντιςεισ, από τισ οποίεσ οι τζςςερισ (4) ιταν ςτο Δθμοτικό, οι πζντε (5) ςτο 

Γυμνάςιο, οι δεκατζςςερισ (14) ςτο Λφκειο, οι δζκα (10) ςτα Ι.Ε.Κ., οι δεκατρείσ (13) 

ςτα Α.Σ.Ε.Ι., οι τριάντα οχτϊ (38) ςτα Α.Ε.Ι., οι δεκατρείσ (13) ςτα Επιμορφωτικά 

εμινάρια και οι τριάντα τρεισ (33) ςτισ Μεταπτυχιακζσ και Διδακτορικζσ ςπουδζσ. 

Λόγω του εφρουσ των απαντιςεων διαπιςτϊκθκε πωσ το μορφωτικό επίπεδο των 

ςυμμετεχόντων ζχει υπεριςχφςει επί των πλείςτων τθν υποχρεωτικι εκπαίδευςθ 
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τθσ ελλθνικισ πραγματικότθτασ. αφϊσ θ ιδιομορφία τθσ ερϊτθςθσ δεν ξεκακαρίηει 

πόςοι από αυτοφσ δεν ζχουν ολοκλθρϊςει τθν υποχρεωτικι εκπαίδευςθ και πόςοι 

ζχουν ολοκλθρϊςει τισ ανϊτερεσ και ανϊτατεσ ςπουδζσ. Επομζνωσ φανερϊνεται 

πωσ το Facebook είναι εργαλείο κοινωνικισ δικτφωςθσ για όλουσ όςουσ ζχουν 

απλζσ γνϊςεισ θλεκτρονικϊν υπολογιςτϊν, κακϊσ το μζςο αυτό λειτουργεί με 

απλζσ εντολζσ του κλικ του ποντικιοφ (Debatin, Lovejoy, Horn & Hughes, 2009˙ 

Barkhus & Tashiro, 2010).  

 Αναφορικά με τον τόπο κατοικίασ των ερωτθκζντων οι οδόντα δφο (82) 

διλωςαν πωσ ηουν ςε αςτικι περιοχι (πόλθ) και οι δεκαοχτϊ (18) ςε αγροτικι 

περιοχι (χωριό), ςυμπεριλαμβανομζνων όςων διαμζνουν ςε νθςιωτικζσ περιοχζσ. 

Κακϊσ δεν ηθτικθκε διευκρίνιςθ αναφορικά με τον τόπο διαμονισ ςτθν θπειρωτικι 

ι νθςιωτικι Ελλάδα για να μθν υπάρχει καμία αμφιςβιτθςθ τθσ ανωνυμίασ των 

ςυμμετεχόντων τθσ ζρευνασ.  αφζςτατα παρατθρείται μια ςυςχζτιςθ των γνϊςεων 

και του τόπου κατοικίασ με τθ χριςθ του Facebook, αφοφ όλοι οι ςυμμετζχοντεσ 

ανεξαρτιτωσ μόρφωςθσ και τόπου διαμονισ χρθςιμοποιοφν το διαδίκτυο και το 

Facebook ωσ εργαλείο κοινωνικισ δικτφωςθσ.  

Αναλφοντασ τα ευριματα των δθμογραφικϊν χαρακτθριςτικϊν 

διαπιςτϊνεται πωσ το Facebook αποτελεί εργαλείο ςτα χζρια όλων, με τθν 

προχπόκεςθ να ζχουν πρόςβαςθ ςτο διαδίκτυο, ακόμα και ςε όςουσ ζχουν τισ 

απλζσ και βαςικζσ γνϊςεισ χριςθσ των θλεκτρονικϊν υπολογιςτϊν, ανεξαρτιτωσ 

φφλου, θλικιακισ ομάδασ, μορφωτικοφ επιπζδου και τόπου διαμονισ. Η υπόκεςθ 

αυτι ςυμπίπτει  με αυτι των Boyd & Ellison (2008). 

Η χριςθ του διαδικτφου πραγματοποιείται και από τουσ εκατό (100) 

ςυμμετζχοντεσ, κακϊσ ιταν μια αυτονόθτθ ερϊτθςθ. Αναφορικά με τθ ςυχνότθτα 

χριςθσ του διαδικτφου δθλϊνεται από ζναν (1) ςε 1 – 2 φορζσ τθν εβδομάδα, από 

τζςςερισ (4) ςε  3 - 4 φορζσ τθν εβδομάδα, από ζξι (6) ςε 5 - 6 φορζσ τθν εβδομάδα, 

από ογδόντα εννιά (89) ςε κακθμερινι χριςθ, ενϊ από κανζναν ςυμμετζχων δεν 

επιλζχκθκαν οι απαντιςεισ «ποτζ» και «ςπάνια». 

Ακόμα όλοι οι ερωτθκζντεσ απάντθςαν ότι γνωρίηουν τα Μζςα Κοινωνικισ 

Δικτφωςθσ και μόνο 2 από τουσ 100 απάντθςαν πωσ δεν χρθςιμοποιοφν κάποιο 

Μζςο Κοινωνικισ Δικτφωςθσ. υγκεκριμζνα, θ χριςθ του διαδικτφου ςυνδζεται 

αναντίρρθτα και με  τθ χριςθ των Μζςων Κοινωνικισ Δικτφωςθσ. Κακϊσ 
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παρατθρείται πωσ οι απλοί χριςτεσ του διαδικτφου ζρχονται ςε επαφι με τα Μζςα 

κάκε φορά που αςχολοφνται με το διαδίκτυο.   

Η πλειονότθτα των χρθςτϊν  ζχει κακθμερινι επαφι με το Διαδίκτυο και το  

Facebook, ωσ προζκταςθ τθσ χριςθσ του διαδικτφου, κάτι που δθλϊνει τθν 

κακθμερινι ανάγκθ των ανκρϊπων για ςυμμετοχι ςε μια κοινότθτα, άμεςθ 

επικοινωνία, αλλθλεπίδραςθ με άλλουσ ανκρϊπουσ, κοινωνικοποίθςθ, ενθμζρωςθ 

και ψυχαγωγία. Αφοφ ςτα ατομικά χαρακτθριςτικά βαςίςτθκε θ δθμιουργία των 

Μζςων Κοινωνικισ Δικτφωςθσ, κυρίωσ ςτθν προϊκθςθ και ανάπτυξθ των αναγκϊν 

των χρθςτϊν τουσ. Αυτι θ τεράςτια διάςταςθ αποδοχισ και ςυμμετοχισ των 

χρθςτϊν του διαδικτφου και των Μζςων Κοινωνικισ Δικτφωςθσ αποτυπϊνεται και 

από τα ευριματα ςτθσ παροφςασ ζρευνασ.   

τθν ερϊτθςθ που αφοροφςε τουσ λογαριαςμοφσ ςτα Μζςα Κοινωνικισ 

Δικτφωςθσ, λόγω των πολλαπλϊν επιλογϊν δόκθκαν διακόςιεσ πενιντα οχτϊ (258) 

απαντιςεισ. Από τισ οποίεσ οι τριάντα μία (31) ιταν για το Twitter, οι ενενιντα 

τζςςερισ (94) για το Facebook, οι τριάντα πζντε (35) για το Instagram, οι δεκατρείσ 

(13) για το Snapchat, οι εβδομιντα εφτά (77) για το Viber, οι πζντε (5) για το 

MSQRD, οι δφο (2)  για κανζνα από αυτά και μόλισ μία (1) απάντθςθ για όλα. Ζτςι 

γίνεται φανερό πωσ θ χριςθ των Μζςων Κοινωνικισ Δικτφωςθσ ποικίλει ανάλογα 

με τα ενδιαφζροντα με των χρθςτϊν, τισ λειτουργίεσ, τισ δυνατότθτεσ που 

προςφζρει το κάκε μζςο και γενικότερα θ εικονικι του κοινότθτα.  

Ο εκάςτοτε χριςτθσ ζχει τθν ευκαιρία να επιλζξει το Μζςο ι κάποια από τα 

Μζςα  Κοινωνικισ Δικτφωςθσ που τον εκφράηουν, τον ενθμερϊνουν, τον 

ψυχαγωγοφν και τον χαλαρϊνουν από τισ κακθμερινζσ του υποχρεϊςεισ. Για 

αυτοφσ τουσ λόγουσ θ ποικιλομορφία των Μζςων Κοινωνικισ Δικτφωςθσ είναι 

ραγδαία τα τελευταία χρόνια, λόγω τθσ ανάγκθσ ακολουκίασ των εξελίξεων τθσ 

τεχνολογίασ, επιβεβαιϊνοντασ τον χαρακτθριςμό του ωσ βιϊςιμο οικοςφςτθμα με 

διαχρονικότθτα από τον Cavazza (2011). Από τα παραπάνω Μζςα ξεχωρίηει το 

Facebook λόγω τθσ χριςθσ του από τθν πλειοψθφία των ςυμμετεχόντων. 

 Πάντωσ το γεγονόσ πωσ θ πλειονότθτα των χρθςτϊν ζχουν λογαριαςμό ςε 

πάνω από ζνα Μζςα Κοινωνικισ Δικτφωςθσ καταδεικνφει τθν ανάγκθ τουσ για 

ςυμμετοχι ςε πλατφόρμεσ επικοινωνίασ, που παρζχουν τθν ζκκεςθ τουσ και τθν 

αναμετάδοςθ δεδομζνων με μία δραςτικι και ταχφτατθ μζκοδο.  
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Η δικτφωςθ των χρθςτϊν με άλλουσ χριςτεσ προςελκφει το ενδιαφζρον 

τουσ, όπωσ και οι διάφοροι τρόποι προβολισ του εαυτοφ τουσ ςε ευρφ κοινό. 

Επομζνωσ, επιβεβαιϊνονται οι ζξι (6) τφποι χρθςτϊν τθσ ForesterResearch (2010), 

αναφορικά του Δθμιουργοφ, του Κριτι, του υλλζκτθ, του Θεατι, του Ανενεργοφ 

χριςτθ και κυρίωσ του Joiner που αςχολείται με Μζςα όπωσ το Facebook. 

Η ςυχνότθτα χριςθσ των Μζςων Κοινωνικισ Δικτφωςθσ απαντικθκε μόλισ 

από ζναν ότι «ποτζ» και από ζναν «ςπάνια». Ακόμα τρεισ (3) ανζφεραν ότι τα 

χρθςιμοποιοφν 1 – 2 φορζσ τθν εβδομάδα, οι ζξι (6) από 3 – 4 φορζσ τθν εβδομάδα, 

οι εφτά (7) από 5 – 6 φορζσ τθν εβδομάδα και οι ογδόντα δφο (82) πωσ το 

χρθςιμοποιοφν κακθμερινά.  

Παρατθρείται πωσ θ πλειοψθφία των ςυμμετεχόντων κάνει χριςθ των 

Μζςων Κοινωνικισ Δικτφωςθσ ςχεδόν ςε κακθμερινι βάςθ, το οποίο αποκαλφπτει 

τθν ςχεδόν απόλυτθ διάκεςθ τουσ για ςυμμετοχι ςε μια εικονικι κοινότθτα, 

επικοινωνία και αλλθλεπίδραςθ με άλλουσ χριςτεσ, όπωσ ανζφεραν οι Boyd & 

Ellison (2008). Η δυνατότθτα επικοινωνίασ ςε μια μθ κοινωνικι πραγματικότθτα  

που προςφζρει ποικιλία δυνατοτιτων αλλθλεπιδράςεων ανάμεςα ςτουσ χριςτεσ 

και εκείνοι επιλζγουν το Μζςο ι τα Μζςα Κοινωνικισ Δικτφωςθσ που τουσ 

εκφράηουν. Χρθςιμοποιϊντασ τα ςε ςυχνι ζωσ κακθμερινι βάςθ υποδθλϊνεται θ 

ανάγκθ τουσ για διαπροςωπικζσ ςχζςεισ, ψυχαγωγία και ενθμζρωςθ.  

Μολονότι, οι χριςτεσ τα διαχειρίηονται για να διατθροφν τθν επαφι με τουσ 

φίλουσ και τθν οικογζνεια τουσ, αλλά και για να διαμοιραςτοφν εικόνεσ, εμπειρίεσ, 

γνϊςεισ, αναπολιςεισ, προςωπικζσ χαρζσ ι λφπεσ, τότε είναι ωφζλιμεσ για τουσ 

ίδιουσ (Omalayo και ςυνεργάτεσ, 2013). Αν θ επαφι με τα Μζςα γίνει ςχζςθ 

εξάρτθςθσ προκφπτει πωσ μπορεί να αποφζρει δυςάρεςτα αποτελζςματα για το 

χριςτθ.  

Ο χρόνοσ που αφιερϊνουν ςτα Μζςα Κοινωνικισ Δικτφωςθσ οι ερωτθκζντεσ 

ποικίλει. Κακϊσ οι πζντε (5) διλωςαν ζωσ 10 λεπτά, οι είκοςι πζντε (25) από 10 – 30 

λεπτά, οι είκοςι δφο (22) από 31 – 60 λεπτά, οι είκοςι εφτά (27) από 1 – 2 ϊρεσ, οι 

δζκα (10) από 2 – 3 ϊρεσ και οι ζντεκα (11) πάνω από 3 ϊρεσ. αφζςτατα, ο χρόνοσ 

χριςθσ ςε ςυνδυαςμό με τθν ςυχνότθτα δθμιουργεί περαιτζρω ςτοχαςμό. Η ςχεδόν 

κακθμερινι χριςθ, που ζχει δθλωκεί, τονίηεται από τα ευριματα του χρόνου, ο 

οποίοσ κατά μζςο όρο ζχει διάρκεια πάνω από μιςι ϊρα ςτθν εκάςτοτε 
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εναςχόλθςθ με τα Μζςα Κοινωνικισ Δικτφωςθσ. Ο ςυνδυαςμόσ αυτϊν των δφο 

παραμζτρων προςδίδει τθν πρόκεςθ των ατόμων για τθ ςυμμετοχι ςε μια 

κοινότθτα, θ οποία τουσ παρζχει τθ διαφάνεια των προςωπικϊν τουσ ςτοιχείων, 

ςυνομιλία και ςυνεκτικότθτα των παροχϊν του εκάςτοτε Μζςου Κοινωνικισ 

Δικτφωςθσ, όπωσ παρακζτει o Mayfield (2008).  

Η αλλθλεπίδραςθ με τουσ άλλουσ χριςτεσ  αυξάνει τθ χρονικι διάρκεια που 

ο κάκε χριςτθσ αςχολείται με το εκάςτοτε Μζςο, γιατί του αναδεικνφει ποικίλου 

είδουσ πλθροφορίεσ που τον ψυχαγωγοφν, εξάπτουν τθν περιζργεια του, πικανόν 

επθρεάηουν ζμμεςα τθν αυτοπεποίκθςθ του και διαμορφϊνουν τισ ςχζςεισ του με 

τουσ άλλουσ χριςτεσ.  Παράλλθλα, θ επαφι αυτι ςε ςυνδυαςμό με τον κακθμερινό 

χρόνο τθσ μπορεί να αποτελζςει για κάποιουσ ωφζλιμθ ςυνικεια, θ οποία όμωσ 

μερικζσ φορζσ ξεπερνάει τα φυςιολογικά όρια και τείνει να γίνει εκιςτικι 

ςυμπεριφορά που προκαλεί άςχθμεσ καταςτάςεισ (Omalayo και ςυνεργάτεσ, 2013).   

Η φπαρξθ λογαριαςμοφ – προφίλ ςτο Facebook γνωςτοποιικθκε από 

ενενιντα πζντε (95) με κετικι απάντθςθ, ενϊ πζντε (5) με αρνθτικι απάντθςθ. 

Αναφορικά με τθν θμερομθνία δθμιουργίασ του λογαριαςμοφ – προφίλ οι ζξι (6) 

ςυμμετζχοντεσ ανζφεραν ότι «ποτζ», κανζνασ δεν απάντθςε πριν από 1 – 6 μινεσ, 

οι τζςςερισ (4) πριν από 6 – 12 μινεσ, οι τρεισ (3) πριν από 1 – 2 χρόνια, οι εφτά (7) 

πριν από 2 – 3 χρόνια και οι ογδόντα (80) πριν από 3 χρόνια. Από τα παραπάνω 

ευριματα δθλϊνεται ότι θ επαφι των ατόμων με το Facebook ζχει ξεκινιςει 

τουλάχιςτον 3 χρόνια πριν και ζχει εδραιωκεί ωσ Μζςο Κοινωνικισ Δικτφωςθσ ςτθν 

ςυνείδθςθ των χρθςτϊν.  

Η δθμιουργία νζων προφίλ τον τελευταίο χρόνο προςδίδει τθν υπόκεςθ πωσ 

θ αφξθςθ των χρθςτϊν ςυνεχίηεται παρά το πζραςμα των χρόνων (Gunter, 2010˙ 

Miliano, 2012˙ Zephoria, 2016).  Όμωσ θ αναντιςτοιχία των αρνθτικϊν απαντιςεων 

με τισ απαντιςεισ του «ποτζ» εκκζτει ευτυχϊσ ςε ελάχιςτο βακμό τα ευριματα τθσ 

παροφςασ ζρευνασ, αφοφ θ απόκλιςθ είναι μόνο μίασ απάντθςθσ. Εφλογα, 

ςυςχετίηουμε  τθ δθμιουργία του προφίλ ςτο Facebook με τθν θμερομθνία 

δθμιουργίασ του, από όπου εξάγεται θ ραγδαία διάςταςθ αποδοχισ και 

ςυμμετοχισ των χρθςτϊν ςτο ςυγκεκριμζνο Μζςο Κοινωνικισ Δικτφωςθσ με το 

πζραςμα του χρόνου. Αξίηει να ςθμειωκεί πωσ αυτι θ ςχεδόν κακθμερινι 

αλλθλεπίδραςθ των χρθςτϊν ςε αυτό το αξιοςθμείωτο χρονικό διάςτθμα αποτελεί 
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πλζον μια ςυνικεια για αυτοφσ. Η οποία πικανόν μπορεί με το πζραςμα του χρόνου 

να γίνει για κάποιουσ μια εκιςτικι κατάςταςθ, χωρίσ οι ίδιοι να το καταλαβαίνουν 

(φακιανάκθσ, 2016).  

τθν ερϊτθςθ αν είναι ενεργά μζλθ του Facebook οι εβδομιντα εννιά (79) 

απάντθςαν πωσ είναι και οι είκοςι ζνα (21) ότι δεν είναι. Επομζνωσ, οι ερωτθκζντεσ 

διαχωρίηονται ςε ενεργοφσ και ςε μθ ενεργοφσ, ςυμπεριλαμβανομζνων και των 

κεατϊν που απλά παρακολουκοφν. Ο διαχωριςμόσ αυτόσ βαςίςτθκε ςτθν ζρευνα  

ForesterResearch (2010) που είχε κατθγοριοποιιςει τουσ χριςτεσ ανάλογα με το 

είδοσ χριςθσ των Μζςων Κοινωνικισ Δικτφωςθσ. φμφωνα με τθν ςυγκεκριμζνθ 

ζρευνα ωσ ενεργοί κεωροφνται ο Δθμιουργόσ, ο Κριτισ, ο υλλζκτθσ, ο Θεατισ και ο 

Joiner, ενϊ ο μθ ενεργόσ κεωρείται ο Ανενεργόσ χριςτθσ.  

Όςον αφορά τουσ φίλουσ που ζχουν ςτο Facebook οι δεκατζςςερισ (14) 

απάντθςαν ότι ζχουν από 0 – 100, οι εφτά (7) από 101 – 200, οι δεκαζξι (16) από 

201 – 300, οι εννιά (9) από 301 – 400, οι είκοςι τρεισ (23) από 401 – 500 και οι 

τριάντα ζνα (31) πάνω από 500 φίλουσ. Σο γεγονόσ ότι θ πλειοψθφία των 

ςυμμετεχόντων ζχουν πάνω από διακόςιουσ διαδικτυακοφσ φίλουσ ςτο Facebook 

προάγει τθν ενίςχυςθ τθσ διατφπωςθσ των Κοινωνικϊν Επιςτθμϊν πωσ το άτομο 

ζχει τθν προδιάκεςθ για ςυμμετοχι ςε μια κοινότθτα, ακόμθ και εικονικι (Kaplan & 

Heinlein, 2010), και τθν άμεςθ επικοινωνία με άλλουσ χριςτεσ – φίλουσ, τα οποία 

του προςφζρονται μζςα από το ςυγκεκριμζνο Μζςο Κοινωνικισ Δικτφωςθσ. 

Παράλλθλα, ο χρόνοσ που αφιερϊνουν ςτο Facebook δθλϊκθκε από οχτϊ 

(8) άτομα ότι δεν αφιερϊνουν κακόλου. Οι  ςαράντα ζνα (41) απάντθςαν από 1 – 30 

λεπτά, οι δεκαοχτϊ (18) από 31 – 60 λεπτά, οι δεκατζςςερισ (13) από 1 – 2 ϊρεσ, οι 

ζντεκα (11) από 2 – 3 ϊρεσ και οι οχτϊ (8) πάνω από 3 ϊρεσ. Λαμβάνοντασ υπόψθ 

τον περιοριςμζνο ελεφκερο χρόνο που ζχουν ςιμερα τα άτομα, λόγω των 

κακθμερινϊν τουσ υποχρεϊςεων, ο χρόνοσ που αφιερϊνουν οι χριςτεσ είναι 

αξιοςζβαςτοσ.  Αφοφ εμπεριζχει τθν ανάγκθ των χρθςτϊν για επικοινωνία, 

ενθμζρωςθ, διαςκζδαςθ και χαλάρωςθ από τθν κακθμερινι ρουτίνα που 

κατακλφηεται από γριγορουσ και αγχϊδεισ ρυκμοφσ ςτθν πλειονότθτα τθσ. 

Επιπλζον θ χριςθ του Facebook κεωρείτε εφκολθ για τουσ ογδόντα ζνα (81) 

και μζτρια για τουσ δεκαεννιά (19) ςυμμετζχοντεσ τθσ ζρευνασ. Ευκρινζςτατα, 

παρατθρείται αυτόσ ο διαχωριςμόσ που εξαρτάται από τισ λειτουργίεσ του Μζςου 
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και τισ γνϊςεισ των χρθςτϊν ςτουσ Ηλεκτρονικοφσ Τπολογιςτζσ. Αναφορικά με τισ 

λειτουργίεσ του Facebook είναι ςτθν πλειονότθτα τουσ απλζσ και δεν απαιτοφν 

εξειδικευμζνεσ γνϊςεισ των υπολογιςτϊν (Barkhus & Tashiro, 2010). Βζβαια, λόγω 

τθσ δθμοτικότθτασ του υπάρχει μια τάχιςτθ εξζλιξθ και παροχι επιπλζον 

λειτουργιϊν, οι οποίεσ χρειάηονται μια περίοδο εξοικείωςθσ από τον εκάςτοτε 

χριςτθ.   

Οι ερωτθκζντεσ ςχετικά με τισ αςχολίεσ τουσ ςτο Facebook ζδωςαν 248 

απαντιςεισ, εξαιτίασ των πολλαπλϊν επιλογϊν. Από αυτζσ οι είκοςι ζνα (21) είναι 

για τθν αναηιτθςθ φίλων, οι είκοςι ζξι (26) για το ανζβαςμα φωτογραφιϊν, οι 

εξιντα τζςςερισ (64) για το Messenger (μθνφματα), οι τριάντα εφτά (37) για τισ 

κοινοποιιςεισ άλλων, οι  δεκαεφτά (17) για τισ διαφθμίςεισ π.χ. ροφχων και οι 

ογδόντα τρεισ (83) με τθν ενθμζρωςθ – νζα.  

Οπότε, ο κάκε χριςτθσ αςχολείται με πάνω από μία λειτουργίεσ που του 

προςφζρονται από το Μζςο Κοινωνικισ Δικτφωςθσ, ανάλογα με τον τρόπο που ο 

ίδιοσ κζλει να προβάλλει τον εαυτό του ςτο ευρφ κοινό. τθν ζρευνα δόκθκαν μόνο 

οι τζςςερισ (4) κατθγορίεσ του Cavazza (2011), οι δθμοςιεφςεισ, ο διαμεριςμόσ, θ 

ςυηιτθςθ και το εμπόριο, τα οποία εμπεριζχουν τισ παραπάνω επιλογζσ. Άρα θ 

διάκεςθ, θ ψυχολογία και οι ανάγκεσ των χρθςτϊν ικανοποιοφνται μζςω των 

λειτουργιϊν αυτϊν και προάγουν ζνα αίςκθμα ευχαρίςτθςθσ. Βζβαια, κάποιεσ από 

αυτζσ διαμορφϊνουν τισ ςχζςεισ των χρθςτϊν, δυναμϊνοντασ τουσ κοινωνικοφσ 

δεςμοφσ τουσ και προωκϊντασ τον κλάδο του μάρκετινγκ (Kaplan & Heinlein, 2010).  

Ωσ λόγουσ που δθμιοφργθςαν το Facebook ζδωςαν 192 απαντιςεισ, λόγω 

των πολλαπλϊν επιλογϊν. Γι’ αυτό τριάντα δφο (32) διλωςαν για πλάκα, δεκαπζντε 

(15) για νζουσ φίλουσ, ζξι (6) για διαγωνιςμοφσ, πενιντα πζντε (55) για ελεφκερο 

χρόνο, εξιντα ζνα (61) για ενθμζρωςθ – νζα και είκοςι τρεισ (23) για κοινωνικά 

ςχόλια. φμφωνα με τισ παραπάνω απαντιςεισ παρατθροφνται ποικίλοι λόγοι που 

κάποιοσ αςχολείται με το Facebook, οι οποίοι ςτθρίηονται ςτα ενδιαφζροντα του 

κάκε χριςτθ και ςτον διακζςιμο ελεφκερο χρόνο του που διακζτει για τθ χριςθ του 

δθμοφιλζςτερου Μζςου Κοινωνικισ Δικτφωςθσ. Αυτά τα ςτοιχεία ςυνκζτουν τισ 

δυνατότθτεσ που παρζχονται, θ δθμιουργία προφίλ, ο ςχθματιςμόσ ομάδασ φίλων 

και ανάπτυξθ των διαπροςωπικϊν ςχζςεων (Boyd & Ellison, 2008), και 

επιβεβαιϊνουν το αίτθμα των χρθςτϊν για κοινωνικοποίθςθ, με τθν ευρφτερθ 
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ζννοια, που περιλαμβάνει τθν δικτφωςθ με άλλουσ χριςτεσ, τθν ςυηιτθςθ ανάμεςα 

τουσ, τθν ψυχαγωγία, τθν ενθμζρωςθ, τθν αναμετάδοςθ ςτοιχείων και ιδιωτικϊν 

πλθροφοριϊν. Κακϊσ το Facebook παρζχει όλα αυτά τα προνόμια που τθν 

καταδεικνφουν μζχρι ςιμερα τθν δθμοφιλζςτερθ πλατφόρμα επικοινωνίασ, όπωσ 

είχε χαρακτθριςτεί και από τον Cavazza (2011).     

τθν μζτρθςθ των “likes” οι τριάντα τρεισ (33) ςυμμετζχοντεσ απάντθςαν 

πωσ τα μετράνε, ενϊ οι εξιντα εφτά (67) πωσ όχι. Από τθν ςχετικι επικράτθςθ των 

αρνθτικϊν απαντιςεων εξάγεται θ υπόκεςθ πωσ ο αρικμόσ των “like” που δζχονται 

δεν απαςχολεί τουσ χριςτεσ, αν και θ κοινοποίθςθ κάποιασ πλθροφορίασ προςδοκά 

τθν αποδοχι των άλλων. Η φπαρξθ όμωσ των κετικϊν απαντιςεων καταδεικνφει τθν 

πρόκεςθ των χρθςτϊν για αναγνϊριςθ, ικανοποίθςθ, δθμοφιλία, τόνωςθ τθσ 

αυτοεκτίμθςθσ και τθσ αυτοπεποίκθςθσ, αν οι κοινοποιιςεισ τουσ είναι αρεςτζσ 

(O’Keefee, Clarke-Pearson & CouncilonCommunicationsandMedia, 2011).  το 

ςθμείο αυτό τίκεται το ηιτθμα τα λίγα “like” που μετρικθκαν ςε τι βακμό μπορεί να 

επιδράςουν ςτθν ψυχοςφνκεςθ του χριςτθ και ςτισ επόμενεσ επαφζσ του με το  

Facebook. 

τθν επόμενθ ερϊτθςθ αν μετράνε τα “likes” και αν τουσ επθρεάηει 

ψυχολογικά το μζτρθμα των “likes” οι εβδομιντα τζςςερισ (74) διλωςαν πωσ «όχι – 

κακόλου», οι δζκα (10) ότι τα μετράνε αλλά δεν τουσ επθρεάηει, οι δεκατζςςερισ 

(14) ότι τουσ ενδιαφζρει το μζτρθμα κι αν ζχουν απιχθςθ οι κοινοποιιςεισ τουσ και 

οι δφο (2) ότι δεν ζχουν ενεργό λογαριαςμό. Σο ηιτθμα του μετριματοσ των “likes” 

είναι υποκειμενικό ηιτθμα που ςχετίηεται άμεςα και με τθν ψυχοςφνκεςθ του κάκε 

χριςτθ. Βζβαια διαπιςτϊνεται πωσ αφορά ζνα μζροσ των χρθςτϊν, αφοφ μόνο 

μερικοί από τουσ ςυμμετζχοντεσ διλωςαν ότι μετράνε τα likes και οριςμζνοι ότι 

επθρεάηεται θ ψυχολογία τουσ ανάλογα με το μζγεκοσ του αρικμοφ.  

Σο είδοσ επιρροισ του αρικμοφ των “like” ςτθν ψυχολογία ςυνδζεται με τθν 

δθμοτικότθτα και τθν αποδοχι των διαδικτυακϊν φίλων, κακϊσ μζςω αυτϊν 

απορρζει ςτθν αυτοεκτίμθςθ και ςτθν αυτοπεποίκθςθ του εκάςτοτε χριςτθ. 

Επεκτείνοντασ αυτιν  τθν υπόκεςθ, ανάλογα με τον αρικμό των “like” ςυνεπάγεται 

το μζγεκοσ τθσ ικανοποίθςθσ ι αντίκετα κάποια μορφι απόρριψθσ, θ οποία 

πικανόν να προκαλεί ςτουσ χριςτεσ αναςφάλεια και εκνευριςμό. Ακόμα αν τα λίγα 

“like” ςυνεχιςτοφν πικανόν να προκαλζςουν ςε μεγαλφτερο βακμό τθν ανάγκθ 
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επιβεβαίωςθσ του και να επθρεάςουν τθν γενικότερθ ψυχικι και κοινωνικι ευεξία 

του χριςτθ (Kalpidou και ςυνεργάτεσ, 2011).  

το ςθμείο αυτό πρζπει να αναφερκεί πωσ οι αρνθτικζσ απαντιςεισ των δφο 

(2) τελευταίων απαντιςεων δεν ςυμπίπτουν. Η διαπίςτωςθ αυτι δθμιουργεί 

υποκζςεισ για το βακμό ειλικρίνειασ κάποιων ςυμμετεχόντων. Πικανόν θ διαφορά 

των εφτά (7) απαντιςεων, θ οποία προκφπτει από τθν μοναδικι ανοιχτοφ τφπου 

ερϊτθςθ ςχετικά με τθν επιρροι του μετριματοσ των “likes” υποδθλϊνει τθ μθ 

επικυμία των ερωτθκζντων για εκτενζςτερθ ανάλυςθ των ςυναιςκθμάτων  και 

ςκζψεων που ακολουκοφν τθσ εκάςτοτε μζτρθςθσ.  Η απόκρυψθ αυτϊν των 

ςτοιχείων κα μποροφςε να αποφζρει μια πιο ξεκάκαρθ εικόνα για τθ  επιρροι τθσ 

μζτρθςθσ ςτθν αυτοεκτίμθςθ και αυτοπεποίκθςθ των χρθςτϊν.  

τθν ερϊτθςθ για τθν φπαρξθ διαςτιματοσ απενεργοποίθςθσ του 

λογαριαςμοφ – προφίλ ςτο Facebook οι εβδομιντα πζντε (75) ςυμμετζχοντεσ 

διλωςαν αρνθτικά και οι είκοςι πζντε (25) κετικά. Σα ευριματα αυτά 

καταδεικνφουν τθν εδραίωςθ του Facebook ςτθ ςυνείδθςθ των χρθςτϊν ωσ το πιο 

δθμοφιλζσ (Zephoria, 2016), που τουσ προςφζρει ατομικό προφίλ, ςχθματιςμό 

ομάδασ φίλων και εξζλιξθ των διαπροςωπικϊν ςχζςεων ανάμεςα ςτουσ χριςτεσ 

του (Boyd & Ellison, 2008). 

 Όςον αφορά το λόγο απενεργοποίθςθσ ι μελλοντικισ απενεργοποίθςθσ του 

Facebook οι τριάντα εννιά (39) απάντθςαν κανζνασ λόγοσ, οι τριάντα ζνα (31) πωσ 

δεν το βρίςκουν απαραίτθτο, οι ζξι (6) για ςχζςθ / χωριςμό, οι δφο (2) για τα 

κοινωνικά ςχόλια, οι δζκα (10) για κάποιον ιό και οι δϊδεκα (12) για απειλθτικά 

μθνφματα. Από τισ παραπάνω απαντιςεισ δθλϊνεται ξεκάκαρα πωσ μόνο για 

ςοβαροφσ ατομικοφσ λόγουσ κάποιοσ χριςτθσ κα ςταματοφςε τθν επαφι του με το 

Facebook. Αλλιϊσ δεν ζχει τθν ςκζψθ να απενεργοποιιςει το ιδιωτικό του προφίλ. 

Για το λόγο αυτό θ πλειονότθτα των ερευνϊν που ςχετίηονται με τα Μζςα 

Κοινωνικισ Δικτφωςθσ και το Facebook αςχολοφνται με τισ παραμζτρουσ 

δθμιουργίασ του προφίλ και τισ παροχζσ του, παρά με τθν απενεργοποίθςθ του 

προφίλ των χρθςτϊν του. 

Η ςυςχζτιςθ των δφο τελευταίων απαντιςεων που αφοροφν τθν 

απενεργοποίθςθ του ατομικοφ προφίλ ςτο  Facebook τονίηει πωσ οι χριςτεσ του 

ζχουν εδραιϊςει ςτθ ςυνείδθςθ τουσ το ςυγκεκριμζνο Μζςο Κοινωνικισ Δικτφωςθσ 
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ωσ διαχρονικό Cavazza (2011). Σο οποίο τουσ παρζχει πλθκϊρα δυνατοτιτων 

ανάλογα με τθ χριςθ του κακενόσ (Gunter, 2010) και εξζλιξθ των λειτουργιϊν του 

που ακολουκοφν τθν κοινωνικι τάςθ και τθ ραγδαία ανάπτυξθ τθσ τεχνολογίασ. Οι 

αλλαγζσ αυτζσ προκάλεςαν το ενδιαφζρον των πρϊθν Θεατϊν (ForesterResearch, 

2010) των πλθροφοριϊν να ενεργοποιθκοφν δθμιουργϊντασ πλθροφορίεσ ςτο 

διαδίκτυο (ForesterResearch, 2010˙ Gneiser,  Heidemann,  Klier,  Landherr&Probst,  

2012). 

τθν τελευταία ερϊτθςθ αν ζχουν διαδικτυακοφσ φίλουσ που γνϊριςαν μζςα 

από το Facebook οι εβδομιντα εννιά (79) απάντθςαν ότι ζχουν από 0 – 10, οι 

ζντεκα (11) από 11 – 20, οι δφο (2) από 21 – 30 και οι οχτϊ (8) πάνω από 30 φίλουσ. 

Σα ευριματα αυτά δίνουν ζμφαςθ ςτθν ευκολία ςφναψθσ διαπροςωπικϊν ςχζςεων  

μζςω αυτισ τθσ εικονικισ πραγματικότθτασ που παρζχει το Facebook ςτουσ χριςτεσ 

του. Αναντίρρθτα, ενιςχφει τθν αρχικι ζννοια τθσ δικτφωςθσ που αφοροφςε τθν 

ςυμμετοχι των χρθςτϊν ςε αυτι τθν εικονικι κοινότθτα (Dwyer, Hiltz & Passerini, 

2007) για να ζρκει ςε επαφι και να ςυνάψει διαπροςωπικζσ ςχζςεισ (Gross & 

Acquisti, 2005) με άτομα που γνωρίηει ι δεν γνωρίηει ςτο πλαίςιο τθσ κοινωνίασ που 

ηει (Boyd & Ellison, 2008).  

Αφοφ το Facebook προάγει τθν επαφι με τουσ υπόλοιπουσ χριςτεσ 

παρζχοντασ τουσ τθν δυνατότθτα να αποκτιςουν νζουσ φίλουσ μζςα από τθν 

αναηιτθςθ, να δουν τα προφίλ των φίλων τουσ ι και των υπολοίπων (Joinson, 2008) 

και να προωκιςουν αιτιματα φιλίασ. Αυτό κεωρείται το πιο ςθμαντικό ςυςτατικό 

των Μζςων Κοινωνικισ Δικτφωςθσ. 
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υηιτθςθ 

 

τόχοσ τθσ παροφςασ ζρευνασ ιταν να διερευνιςει το προφίλ των χρθςτϊν 

του Facebook, που αποτελεί το δθμοφιλζςτερο Μζςο Κοινωνικισ Δικτφωςθσ, το 

είδοσ τθσ επαφισ των χρθςτϊν με αυτό, τουσ λόγουσ χριςτθσ του και τθν επίδραςθ 

του ςτθν κοινωνικι ςυμμετοχι ςε κάποιο από τα Μζςα Κοινωνικισ Δικτφωςθσ. Η 

ζρευνα  διενεργικθκε κατά τθν διάρκεια τεςςάρων μθνϊν, από τον Αφγουςτο του 

2016 μζχρι τον Νοζμβριο του 2016.  

Αρχικά, αξίηει να ςθμειωκεί πωσ θ προςπάκεια αναλογίασ των 

ςυμμετεχόντων ανάμεςα ςτα δφο φφλα απζφερε μια υπόκεςθ. τθν όποια δεν 

παρατθρείται ςθμαντικι απόκλιςθ ςτθν ζνταςθ τθσ χριςθσ των Μζςων Κοινωνικισ 

Δικτφωςθσ και του Facebook ανάμεςα ςτα δφο φφλα. Όπωσ είχε διαπιςτωκεί και ςε 

προθγοφμενθ ζρευνα των Omalayo, Balogun & Omole (2013), ενϊ οι Pettijohn, 

LaPiene, Pettijohn&Horting (2012),  Miliano (2012) και Zephoria (2016) 

παρατιρθςαν ςυχνότερθ και εντονότερθ χριςθ του Facebook ςτισ γυναίκεσ. 

Γενικότερα, ςτθ ςφγχρονθ εποχι το φαινόμενο τθσ Κοινωνικισ Δικτφωςθσ ζχει 

απαςχολιςει τόςο τουσ ςφγχρονουσ άντρεσ όςο και τισ ςφγχρονεσ γυναίκεσ 

ςυμμετζχοντασ ενεργά ςτθν εικονικι κοινότθτα που τουσ προςφζρεται, 

διαμορφϊνοντασ εξίςου τισ ςχζςεισ τουσ και εμβακφνοντασ το επίπεδο επικοινωνία 

τουσ με τουσ άλλουσ χριςτεσ.   

Εφλογα, τα ευριματα τθσ θλικίασ αυξάνουν το μζςο όρο θλικίασ των 

χρθςτϊν του διαδικτφου και του Facebook ςτα τριάντα (30) ζτθ. υμφωνϊντασ με 

τθν πιο πρόςφατθ ζρευνα που ανζδειξε τθν θλικία των είκοςι πζντε (25) ζωσ 

τριάντα τεςςάρων (34) ετϊν ωσ μζςθ (Zephoria, 2016). ε αντίκεςθ με 

προθγοφμενεσ ζρευνεσ που κυμαινόταν από δεκαοχτϊ (18) ζωσ είκοςι εννιά (29) 

ετϊν (PewResearchcenter, 2013), άλλθ από δεκαοχτϊ (18) ζωσ είκοςι τεςςάρων (24) 

ετϊν (Lee, 2014). Σα τελευταία χρόνια ο μζςοσ όροσ θλικίασ των χρθςτϊν των 

Μζςων Κοινωνικισ Δικτφωςθσ και του Facebook ζχει αυξθκεί λόγω τθσ ανάγκθσ των 

ατόμων για προβολι του εαυτοφ τουσ ςε ευρφ κοινό. Η χριςθ του διαδικτφου και οι  

προςφερόμενεσ λειτουργίεσ του ςτοχεφουν εφκολα και άμεςα ςτθν εκπλιρωςθ 

αυτισ τθσ ανάγκθσ. Ζτςι, οι θλικιακζσ ομάδεσ των χρθςτϊν πλθκαίνουν και 

αυξάνουν το μζςο όρο θλικίασ των χρθςτϊν.   
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τθν ςφγχρονθ κοινωνία τα Μζςα Κοινωνικισ Δικτφωςθσ κυριαρχοφςαν ςτισ 

πζντε (5) από τισ δεκαπζντε (15) πιο επιςκζψιμεσ και δθμοφιλείσ ςελίδεσ του 

διαδικτφου (Joinson, 2008). Η χριςθ αυτϊν ςελίδων γίνεται επωφελισ μόνο όταν τισ 

διαχειρίηονται για να διατθροφν τθν επαφι με τουσ φίλουσ και τθν οικογζνεια τουσ, 

αλλά και για να διαμοιραςτοφν εικόνεσ, εμπειρίεσ, γνϊςεισ, αναπολιςεισ, 

προςωπικζσ χαρζσ ι λφπεσ. Αναντίρρθτα, εξάγεται ζνασ ςυςχετιςμόσ ανάμεςα ςτθν 

θλικία και ςτο είδοσ χριςθσ των Μζςων Κοινωνικισ Δικτφωςθσ και του Facebook, 

όπωσ είχαν ανακαλφψει ο Miliano (2012) και οι Omalayo, Balogun & Omole (2013). 

Ο οποίοσ μπορεί να είναι ωφζλιμοσ όταν πραγματοποιείται με μζτρο ι να επιφζρει 

δυςάρεςτεσ καταςτάςεισ όταν γίνει εξάρτθςθ για τουσ χριςτεσ. Οι πιο επιρρεπείσ 

χριςτεσ είναι ςυνικωσ τα άτομα των μικρότερων θλικιακϊν ομάδων, που 

ακολουκοφν τισ νζεσ τάςεισ χωρίσ να τισ κριτικάρουν, χαρακτθριηόμενοι από τθν  

αυκορμθτικότθτα, τθν ζλλειψθ πείρασ, το πάκοσ, τθν ανάγκθ για αναγνϊριςθ και 

επιβεβαίωςθ.  

Αναφορικά με τισ Γνϊςεισ των ςυμμετεχόντων δθμιουργικθκε θ υπόκεςθ 

ότι ο μζςοσ όροσ ζχει ολοκλθρϊςει τθν υποχρεωτικι εκπαίδευςθ και το μεγαλφτερο 

μζροσ τουσ ζχει ςυνεχίςει ςε ανϊτερεσ και ανϊτατεσ ςπουδζσ. Ακόμα και ςτθν 

υποχρεωτικι εκπαίδευςθ παρζχονται απλζσ γνϊςεισ χριςθσ των Ηλεκτρονικϊν 

Τπολογιςτϊν. Βζβαια, λόγω των πολλαπλϊν απαντιςεων που δόκθκαν δεν υπάρχει 

ξεκάκαρθ εικόνα για το μορφωτικό επίπεδο. Σο οποίο δεν φαίνεται να επθρεάηει τθ 

ςτάςθ των χρθςτϊν απζναντι ςτο Facebook. Μολαταφτα, θ χριςθ των Μζςων 

Κοινωνικισ Δικτφωςθσ και του Facebook κεωρείται ότι ςυνδζεται άμεςα με τισ 

υπάρχουςεσ γνϊςεισ των Ηλεκτρονικϊν Τπολογιςτϊν των χρθςτϊν, αφοφ 

χρειάηονται τουλάχιςτον οι απλζσ γνϊςεισ, δθλαδι του πατιματοσ κλικ ςτο ποντίκι 

και του πλθκτρολογίου (Debatin, Lovejoy, Horn & Hughes, 2009˙ Barkhus & Tashiro, 

2010). 

Η ζρευνα δεν ηιτθςε διευκρίνθςθ ςτθν τοποκεςία των ςυμμετεχόντων, όπωσ  

ςε θπειρωτικι και νθςιωτικι περιοχι, για να μθν προκαλζςει τθν άρςθ τθσ 

ιδιωτικότθτασ τουσ και τθν αμφιςβιτθςθ τθσ ανωνυμίασ των ςυμμετεχόντων. 

Παράλλθλα, θ προχπόκεςθ ςυμμετοχισ ςτθν ζρευνα που ιταν θ χριςθ του 

διαδικτφου, καταδεικνφει τθν φπαρξθ του διαδικτφου ςε οποιαδιποτε περιοχι τθσ 

χϊρασ. Κάτι που γνωςτοποιείται από τισ εταιρείεσ που διακζτουν τον διαμεριςμό 
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του διαδικτφου ςε όλθ τθν χϊρα, ανεξαρτιτωσ θπειρωτικισ και νθςιωτικισ 

Ελλάδοσ.  

Σο Facebook καταλιγει να είναι εργαλείο για όλουσ τουσ απλοφσ γνϊςτεσ 

θλεκτρονικϊν υπολογιςτϊν, που ζχουν πρόςβαςθ ςτο διαδίκτυο. υνδυάηοντασ τα 

δθμογραφικά χαρακτθριςτικά προκφπτει πωσ τα δφο φφλα χρθςιμοποιοφν τα Μζςα 

Κοινωνικισ Δικτφωςθσ και το Facebook εξίςου. Σο είδοσ τθσ χριςθσ τουσ ποικίλλει 

ανάλογα με τθν θλικιακι ομάδα και το μορφωτικό επίπεδο του κακενόσ, 

ανεξαρτιτωσ τόπου κατοικίασ, όπωσ είχαν αναδείξει παλαιότερα οι Boyd & Ellison 

(2008). 

αφζςτατα, όλοι οι ερωτθκζντεσ χρθςιμοποιοφν το διαδίκτυο, όπωσ 

αναμενόταν, αφοφ θ ζρευνα διεξιχκθ αποκλειςτικά μζςα από αυτό. Σο γεγονόσ ότι 

το πλικοσ των ςυμμετεχόντων ζχει ενεργό λογαριαςμό ςτο Facebook και ςε άλλα 

Μζςα Κοινωνικισ Δικτφωςθσ προςδίδει ιδιαίτερο νόθμα ςτθν αναγνϊριςθ, 

αποδοχι και υιοκζτθςθ τουσ από τουσ χριςτεσ τουσ. Παράλλθλα, δθλϊνει τθν 

κοινωνικι τάςθ τθσ εποχισ που είναι θ χριςθ των ελίδων Κοινωνικισ Δικτφωςθσ, 

αλλιϊσ κεωρείςαι μθ προχωρθμζνοσ.  

Αξιοςθμείωτο κεωρείται πωσ οι ελίδεσ Κοινωνικισ Δικτφωςθσ ςτοχεφουν 

ςτθν ενεργοποίθςθ λογαριαςμϊν από χριςτεσ διαφόρων θλικιϊν, πολιτιςμϊν και 

μορφωτικοφ επιπζδου. Κακϊσ θ εικονικι πραγματικότθτα (Dwyer, Hiltz & Passerini, 

2007) που προςφζρουν προςελκφει το ενδιαφζρον αυτϊν λόγω τθσ κουλτοφρασ τθσ 

και τθσ επικράτθςθσ του ατομικοφ λογαριαςμοφ και των τεχνολογικϊν δράςεων τθσ 

(Boyd & Ellison, 2008).  

Η κεντρικι ιδζα των ελίδων είναι ο ιδιωτικόσ λογαριαςμόσ που παρζχουν, 

ςτον οποίο ο κάκε χριςτθσ επιλζγει ποιεσ κα είναι οι πλθροφορίεσ που κα 

καταγράψει και ποιεσ ςχζςεισ κα αναπτφξει μζςω τθν ομάδα των φίλων του. Σθν 

οποία μπορεί ςυνεχϊσ να εμπλουτίηει μζςα από τθν αναηιτθςθ των κοινωνικϊν 

δικτφων και τθν προϊκθςθ αιτιματοσ φιλίασ.  

Σα ςτοιχεία αυτά επιβεβαιϊνουν το αίτθμα των χρθςτϊν για 

κοινωνικοποίθςθ, με τθν ευρφτερθ ζννοια, που περιλαμβάνει τθν δικτφωςθ με 

άλλουσ χριςτεσ, τθν ςυηιτθςθ ανάμεςα τουσ, τθν ψυχαγωγία, τθν ενθμζρωςθ, τθν 

αναμετάδοςθ ςτοιχείων και ιδιωτικϊν πλθροφοριϊν. Επίςθσ τονίηει τθν εμβάκυνςθ 
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των μεκόδων των χρθςτϊν για επικοινωνία μεταξφ τουσ και τθν ςυμβολι ςτθ 

ςυνζχιςθ των ςτενϊν ςχζςεων.  

Βζβαια, ο χρόνοσ που ο κάκε χριςτθσ αςχολείται με τα Μζςα Κοινωνικισ 

Δικτφωςθσ και το Facebook ποικίλει ανάλογα με τθν κακθμερινότθτα του κακενόσ 

και τα ενδιαφζροντα του. θμαντικό ςτοιχείο αποτελεί ο μζςοσ όροσ του χρόνου 

των ερωτθκζντων ςτθ χριςθ του Facebook που είναι θ μία ϊρα θμερθςίωσ. 

Επομζνωσ, οι χριςτεσ ςε κακθμερινι βάςθ αφιερϊνουν αρκετό από τον ελεφκερο 

χρόνο τουσ, ο οποίοσ ςτισ μζρεσ μασ είναι λιγοςτόσ, για τθν εναςχόλθςθ τουσ με τα 

Μζςα Κοινωνικισ Δικτφωςθσ.  

Σα οποία αποτελοφν πλατφόρμεσ επικοινωνίασ παρζχοντασ τθν ζκκεςθ των 

χρθςτϊν και τθν αναμετάδοςθ πλθροφοριϊν με μία δραςτικι και ταχφτατθ μζκοδο. 

υγκεκριμζνα, ςτο Facebook διαπιςτϊνεται ότι οι χριςτεσ του είναι ςε κζςθ να 

μεταδϊςουν τα μθνφματα ςτουσ ςε φίλουσ τουσ με το πάτθμα ενόσ και μόνο κλικ 

(Debatin, Lovejoy, Horn & Hughes, 2009). Κάτι που προάγει τθν άμεςθ 

αλλθλεπίδραςθ ανάμεςα ςτουσ χριςτεσ ςε ελάχιςτο χρόνο. Αν και πρόςφατεσ 

ζρευνεσ δθλϊνουν τθν φπαρξθ ιςχυρϊν και μειωμζνων αλλθλεπιδράςεων ανάμεςα 

ςτουσ χριςτεσ του διαδικτφου (Gilbert & Karahalios, 2009).  

Αυτι θ κακθμερινι ςυμπεριφορά ςτον εικονικό κόςμο (Dwyer, Hiltz & 

Passerini, 2007) μπορεί να κεωρθκεί ωφζλιμθ (Omalayo και ςυνεργάτεσ, 2013) μόνο 

όταν οι χριςτεσ το διαχειρίηονται για να διατθροφν τθν επαφι με τουσ φίλουσ και 

τθν οικογζνεια τουσ, αλλά και για να διαμοιραςτοφν εικόνεσ, εμπειρίεσ, γνϊςεισ, 

αναπολιςεισ, προςωπικζσ χαρζσ ι λφπεσ. Ωςτόςο, μπορεί να γίνει εκιςτικι και να 

οδθγιςει ςε δυςάρεςτα αποτελζςματα, όπωσ τθν αναπλιρωςθ των 

διαπροςωπικϊν ςχζςεων και τθν επιβάρυνςθ των κοινωνικϊν δεςμϊν, που 

αναφζρουν  οι  Pettijohn, LaPiene, Pettijohn & Horting (2012).   

Επιπλζον, θ φπαρξθ λογαριαςμοφ ςτο Facebook και θ δθμιουργία του πριν 

τουλάχιςτον τρία (3) χρόνια από τθν πλειοψθφία των ερωτθκζντων και οι 

υπόλοιποι ςτθ διάρκεια των τελευταίων τριϊν (3) χρόνων δθλϊνει πωσ το Facebook 

ζχει κακιερωκεί ςτθν ηωι των χρθςτϊν και παρά το πζραςμα των χρόνων ςυνεχίηει 

να κεντρίηει το ενδιαφζρον νζων μελϊν, όπωσ είχαν προαναγγείλει οι Gneiser, 

Heidemann, Klier, Landherr & Probst (2012).  
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Διότι το Facebook ςυνεχϊσ αναπτφςςεται και επεκτείνει τισ υπθρεςίεσ του 

ακολουκϊντασ τουσ ρυκμοφσ εξζλιξθσ του περιβάλλοντοσ, τα ενδιαφζροντα και τισ 

ανάγκεσ των χρθςτϊν. υνεχίηοντασ όμωσ να ζχει ωσ κεντρικό του πυλϊνα τθν 

επαφι ανάμεςα ςτουσ χριςτεσ εμπίπτει ςε αυτζσ τισ αλλαγζσ για τθν αφξθςθ τθσ 

δθμοτικότθτασ του.  

 Σο πλικοσ των ςυμμετεχόντων δθλϊνουν πωσ είναι ενεργοί χριςτεσ ςτο 

Facebook και ζχουν κατά μζςο όρο διακόςιουσ (200) με τριακόςιουσ (300) φίλουσ 

ςε αυτό, κάτι που δείχνει τθν ενεργό ςυμμετοχι και τθν αυξθμζνθ κοινωνικότθτα 

τουσ ςτθν εικονικι ηωι (Dwyer, Hiltz & Passerini, 2007) που προςφζρει το μζςο. ε 

ςυνδυαςμό πάντα με τον κακθμερινό χρόνο που αφιερϊνουν ςτο Facebook 

ςυμπεραίνουμε τθν ςτενι ςχζςθ που ανάπτυξαν με το μζςο και τισ δυνατότθτεσ 

που αυτό παρζχει. Ζνα από τα χαρακτθριςτικά του είναι ότι ςχθματίηει ομάδεσ 

προςβάςιμεσ ςε χριςτεσ που ζχουν κοινά ενδιαφζροντα.  

Αναντίρρθτα, ο ςυνδυαςμόσ αυτόσ ευκφνεται για τθν δθμοφιλία του, τθν 

επικράτθςθ του τόςα χρόνια ςτον χϊρο των Μζςων Κοινωνικισ Δικτφωςθσ και θ 

εξζλιξθ των διακρωτικϊν χαρακτθριςτικϊν του. Σα οποία είναι θ υμμετοχι, θ 

Διαφάνεια, θ υνομιλία, θ Κοινότθτα και θ υνεκτικότθτα, όπωσ τα αναφζρει ο 

Mayfield (2008). 

Ακόμα, προζκυψε πωσ θ ενθμζρωςθ – νζα γενικότερα αλλά και των φίλων 

χρθςτϊν είναι ζνασ από τουσ κυριότερουσ λόγουσ δθμιουργίασ και αςχολίασ ςτο 

Facebook. Κακϊσ οι ερωτθκζντεσ περνοφν μζροσ του ελεφκερου τουσ χρόνου ςτο 

ςυγκεκριμζνο μζςο είτε για ςυνομιλία μζςω του Messenger που διακζτει, είτε 

κοινοποιϊντασ πλθροφορίεσ και φωτογραφίεσ, είτε για αναηιτθςθ φίλων και 

διαφθμίςεισ.  

Σο Facebook ακολουκϊντασ τθν εξζλιξθ του ρυκμοφ τθσ τεχνολογίασ 

προςφζρει ςτουσ χριςτεσ του ποικιλία λειτουργιϊν που προχποκζτουν απλζσ 

γνϊςεισ χριςθσ των Ηλεκτρονικϊν Τπολογιςτϊν από τουσ χριςτεσ του. 

υγκεκριμζνα, τα διακρωτικά του χαρακτθριςτικά (Mayfield, 2008) που 

προαναφζρκθκαν και θ χριςθ τουσ είναι αυτά που ελκφουν τουσ χριςτεσ για τθν 

κακθμερινι τουσ ςφνδεςθ ςε αυτό και δεν προβλθματίηονται για τισ λειτουργίεσ 

του. Παράλλθλα, οι λόγοι αυτοί το χαρακτθρίηουν ζνα βιϊςιμο οικοςφςτθμα με 

διαχρονικότθτα Cavazza (2011).  
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Από τθν ςυςχζτιςθ των ερωτιςεων με τθ μζτρθςθ των likes και τθν επιρροι 

αυτοφ ςε όςουσ τα μετράνε καταλιγουμε ςτθν υπόκεςθ πωσ θ μζτρθςθ τουσ 

επθρεάηει ςε κάποιο βακμό τθν ψυχολογία των χρθςτϊν, ςαφζςτατα όχι όλων. 

Αυτό ςυμβαίνει ανάλογα με τον αρικμό των likes που εκλαμβάνουν ωσ τθν 

αποδοχι, τθν απιχθςθ, τθν ικανοποίθςθ  και το αίςκθμα ευχαρίςτθςθσ (O’Keefee, 

Clarke-Pearson & CouncilonCommunicationsandMedia, 2011). Οι χριςτεσ μζςα από 

τον εικονικό κόςμο του Facebook (Dwyer, Hiltz & Passerini, 2007) προςπακοφν  να 

γίνουν αρεςτοί, να διαμορφϊςουν ςχζςεισ και να δυναμϊςουν τουσ κοινωνικοφσ 

τουσ δεςμοφσ.   

Αντίκετα ο χαμθλόσ αρικμόσ τουσ πικανόν δθμιουργεί κάποια μορφι 

απόρριψθσ, θ οποία προκαλεί ςτουσ χριςτεσ αναςφάλεια και εκνευριςμό. Όςο ο 

χαμθλόσ αυτόσ αρικμόσ ςυνεχίηεται τόςο επιδρά ςτθν ψυχοςφνκεςθ του χριςτθ 

ακοφςια ι εκοφςια. Για το λόγο αυτό θ χριςθ του Facebook μπορεί να επιφζρει 

ενδεχόμενεσ αρνθτικζσ αλλαγζσ ςτουσ χριςτεσ, όπωσ θ κοινωνικι απόρριψθ, θ 

διαδικτυακι δυςαρζςκεια ζωσ και εκφοβιςμό, θ κατάκλιψθ, θ επαφι με μθ 

κατάλλθλεσ πλθροφορίεσ και εικόνεσ και γενικότερα άλλεσ αρνθτικζσ επιρροζσ που 

ςχετίηονται με τθν ατομικι ευτυχία των χρθςτϊν (O’Keefee, Clarke-Pearson & 

CouncilonCommunicationsandMedia, 2011).  

Ευκρινϊσ, θ επιρροι αυτι επθρεάηει άμεςα τθν γενικότερθ ψυχικι και 

κοινωνικι ευεξία του χριςτθ  και τθν αυτοεκτίμθςθ του, ιδιαιτζρωσ των ατόμων με 

χαμθλι αυτοεκτίμθςθ και αυτοπεποίκθςθ, όπωσ είχαν αναφζρει οι Kalpidou και 

ςυνεργάτεσ (2011). τθν παροφςα ζρευνα τα ευριματα των ερωτιςεων ςχετικά με 

τα like δεν μποροφν δυςτυχϊσ να εξάγουν υποκζςεισ, λόγω των λιγοςτϊν 

αναπτυγμζνων απαντιςεων. 

 Η απενεργοποίθςθ ι πικανι απενεργοποίθςθ του ατομικοφ λογαριαςμοφ 

ςτο Facebook δθλϊκθκε από τθν πλειοψθφία ωσ κάτι μθ αποδεκτό και μθ 

επιλζξιμο. Σθν διαδικαςία απενεργοποίθςθσ κα τθ πραγματοποιοφςαν μόνο ςε 

ςοβαρζσ καταςτάςεισ προςωπικϊν ςχζςεων/χωριςμϊν, δυςάρεςτων κοινωνικϊν 

ςχόλιων και κινδφνων, όπωσ κάποιοσ ιόσ και απειλθτικά μθνφματα.  

Ειδικότερα, θ ςυγκεκριμζνθ ελίδα Κοινωνικισ Δικτφωςθσ παρζχει λειτουργίεσ 

ςτουσ χριςτεσ τθσ που εξάπτουν τθν περιζργεια και ενδεχομζνωσ τθν εξάρτθςθ 

τουσ παρακάμπτοντασ τθν προςωπικι τουσ αςφάλεια και κζτοντασ τθν ςε δεφτερθ 
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μοίρα (ΑΠΠΔ, 2008). Κάποιεσ αρνθτικζσ επιπτϊςεισ για τουσ χριςτεσ μπορεί να 

είναι οι διαδικτυακζσ απάτεσ, θ πειρατεία λογιςμικοφ, θ παραβίαςθ προςωπικϊν 

δεδομζνων, ο διαδικτυακόσ εκφοβιςμόσ και ο εκιςμόσ, όπωσ ανζφεραν οι 

φακιανάκθσ, ιϊμοσ, Φλϊροσ (2012). 

Παράλλθλα, το γεγονόσ πωσ ςχεδόν όλοι οι ςυμμετζχοντεσ - χριςτεσ ζχουν 

διαδικτυακοφσ φίλουσ, που δεν τουσ γνϊριηαν από πριν ζςτω και λιγοςτοφσ, οδθγεί 

ςτθν υπόκεςθ πωσ θ πλειονότθτα τουσ ζχουν τθν προδιάκεςθ να 

κοινωνικοποιθκοφν και μζςω αυτισ τθσ ςελίδασ κοινωνικισ δικτφωςθσ. Ακόμα, 

διαπιςτϊνεται πωσ το Facebook ιςχυροποιεί τουσ κοινωνικοφσ «αςκενείσ δεςμοφσ» 

ανάμεςα ςτα άτομα, εφόςον διευρφνει τισ κοινωνικζσ ςχζςεισ πζρα από τθν 

οικογζνεια και τουσ ςυγγενείσ, ςφμφωνα με τθν κεντρικι ιδζα του. Παρζχοντασ 

διάφορεσ μορφζσ επικοινωνίασ είτε με μθνφματα είτε με ηωντανι ςυνομιλία, 

εναςχόλθςθ με διαφόρων ειδϊν online παιχνίδια, ποικίλεσ κοινότθτεσ ςυηθτιςεων 

ι ενδιαφερόντων και τθν παράλλθλθ ενθμζρωςθ ςτουσ άλλουσ χριςτεσ αναφορικά 

με τισ νζεσ πλθροφορίεσ, όπωσ τθν περιοχι που βρίςκεται ανά πάςα ςτιγμι, 

διάφορα γεγονότα που κζλει να μοιραςτεί.   

Αναντίρρθτα, τα Μζςα Κοινωνικισ Δικτφωςθσ και το Facebook ωσ θ πιο 

δθμοφιλισ ςελίδα κοινωνικισ δικτφωςθσ, όπωσ ζχει αναδειχκεί και από τθ Zephoria 

(2016), ζχουν ςχετιςτεί με πολλά ηθτιματα που αφοροφν τθν δράςθ τουσ ςτθν 

ιδιοςυγκραςία των χρθςτϊν τουσ. τθ παροφςα ζρευνα εξάγεται θ υπόκεςθ πωσ οι 

χριςτεσ του Facebook αςχολοφνται κυρίωσ με τθν ενθμζρωςθ από τουσ άλλουσ 

χριςτεσ, τισ προςωπικζσ κοινοποιιςεισ των φίλων - χρθςτϊν και τον εφκολο τρόπο 

επικοινωνίασ που παρζχεται ανάμεςα ςτουσ χριςτεσ. Για τουσ λόγουσ αυτοφσ 

αναπτφχκθκε μια ςθμαντικι ςχζςθ αλλθλεπίδραςθσ των χρθςτϊν με το Facebook 

που κα μποροφςε να χαρακτθριςτεί ωσ κακθμερινι ςυνικεια, εξαιτίασ του χρόνου 

που θμερθςίωσ αφιερϊνουν ςε αυτό.  

Παρατθρϊντασ τουσ χριςτεσ του Facebook μποροφμε να τουσ 

κατθγοριοποιιςουμε ςε Ενεργοφσ χριςτεσ που αςχολοφνται με κοινοποιιςεισ και 

απαντοφν ςε ςυηθτιςεισ που ζχουν ξεκινιςει άλλοι χριςτεσ, δθλαδι διατυπϊνουν 

τθν γνϊμθ τουσ ςε δθμοςιεφςεισ άλλων, αναρτοφν αξιολογιςεισ - βακμολογίεσ και  

ςχολιάηουν για διάφορα προϊόντα ι και υπθρεςίεσ. Επίςθσ τουσ Ενεργοφσ χριςτεσ 

που απλά παρατθροφν τισ κοινοποιιςεισ των άλλων. Ακόμα, ςε Ενεργοφσ χριςτεσ 
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που κοινοποιοφν ιδιωτικζσ πλθροφορίεσ, προβάλλοντασ τον εαυτό τουσ ςτο ευρφ 

κοινό και αλλθλεπιδροφν με τουσ άλλουσ χριςτεσ μζςω των λειτουργιϊν του. 

Βζβαια, υπάρχουν οι Ανενεργοί χριςτεσ που κάνουν απλι χριςθ του διαδικτφου 

χωρίσ να ςυμμετζχουν ςε κάποιο Μζςο Κοινωνικισ Δικτφωςθσ. 

Σο πλικοσ των χρθςτϊν χρθςιμοποιοφν το Facebook ωσ εργαλείο για τθν 

ενθμζρωςθ τουσ, για κοινοποιιςεισ πλθροφοριϊν και φωτογραφιϊν, για 

ψυχαγωγία, για άμεςθ επικοινωνία και για διαφθμιςτικοφσ λόγουσ, όπωσ 

δθλϊνεται από τθν παραπάνω ζρευνα. Χρθςιμοποιϊντασ το ςε ςχεδόν κακθμερινι 

βάςθ εξυπθρετοφν τισ διάφορεσ ανάγκεσ τουσ, ξεφεφγοντασ από τθν κακθμερινι 

τουσ ρουτίνα και τουσ αγχϊδεισ ρυκμοφσ τθσ. Ζρχονται ςε εφκολθ και άμεςθ επαφι 

με το Facebook διότι τουσ προςφζρει δωρεάν τισ λειτουργίεσ του, οι οποίεσ 

ςυνεχϊσ εξελίςςονται, ικανοποιϊντασ και τον πιο απαιτθτικό χριςτθ. Αφοφ οι 

λειτουργίεσ του βαςίηονται ςε απλζσ γνϊςεισ των Ηλεκτρονικϊν Τπολογιςτϊν, κατά 

τισ οποίεσ γίνεται χριςθ του πλθκτρολογίου και του ποντικιοφ.  

Με το πζραςμα των χρόνων δεν είναι τυχαία θ εξζλιξθ των μζςων κοινωνικισ 

δικτφωςθσ και θ εκτόξευςθ δθμοτικότθτασ του Facebook που παρζχει ποικίλεσ 

δυνατότθτεσ ςτουσ χριςτεσ, ανάλογα με τα ενδιαφζροντα τουσ, τισ ανάγκεσ των 

ίδιων και τθσ αναπτυςςόμενθσ τεχνολογίασ. Βοθκϊντασ τον χριςτθ να αναπτφξει τισ 

διαπροςωπικζσ του ςχζςεισ μζςα από τθν αςφάλεια του εικονικοφ κόςμου που του 

προςφζρει. Προωκϊντασ τθν επικοινωνία και τισ ςτενζσ ςχζςεισ να δθμιουργοφνται 

ανάμεςα  ςτουσ χριςτεσ, όχι μόνο ςτουσ φίλουσ τθσ πραγματικισ κοινότθτασ. 

Πολλοί χριςτεσ καλλιεργοφν επαφζσ με χριςτεσ που δεν γνϊριηαν πριν κακϊσ 

μοιράηονται μαηί τουσ τα ίδια ενδιαφζροντα ι τισ αςχολίεσ. Αυτζσ οι επαφζσ 

ευδοκιμοφν ςε ςχζςεισ φιλίασ και κακθμερινισ ςυναναςτροφισ μζςω του Facebook 

και των λειτουργιϊν του.  

Παράλλθλα, θ ςυμμετοχι του ατόμου ςε μια κοινότθτα κεωρείται από τα πιο 

αναλυμζνα φαινόμενα τα τελευταία χρόνια, όπωσ είχαν αναφζρει οι Bagozzi & 

Dholakia (2006). Σο Facebook δίνει δωρεάν ςτο άτομο αυτι τθ δυνατότθτα για 

ςυμμετοχι ςε μία εικονικι κοινότθτα. τθν οποία προωκείται θ άμεςθ επικοινωνία 

με τουσ χριςτεσ τθσ, ανεξαρτιτωσ τθσ κατθγορίασ του χριςτθ.  

 Οι ςφγχρονεσ λειτουργίεσ του Facebook προςελκφουν το ενδιαφζρον όλο και 

περιςςότερων χρθςτϊν του διαδικτφου, ανεξαρτιτωσ φφλου, μορφωτικοφ 
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επιπζδου και θλικίασ,  αφοφ προςφζρουν πλθκϊρα δυνατοτιτων και ευκαιριϊν για 

αλλθλεπίδραςθ με άλλουσ χριςτεσ του. Αυτζσ οι παροχζσ αυξάνονται με τθν 

πάροδο των χρόνων εξαιτίασ τθσ ανάπτυξθσ τθσ τεχνολογίασ  και των απαιτιςεων 

που ακολουκεί πιςτά το ςυγκεκριμζνο Μζςο Κοινωνικισ Δικτφωςθσ. 

υμπεριλαμβανομζνου τθσ εφκολθσ πρόςβαςθσ ςε αυτό είτε μζςω Τπολογιςτι είτε 

μζςω κινθτισ ςυςκευισ χαράςςεται με αυξανόμενουσ ρυκμοφσ ο αρικμόσ των 

χρθςτϊν του. 

 Η εικονικι κοινότθτα του Facebook είναι γνωςτι ςτουσ ενεργοφσ και 

ανενεργοφσ χριςτεσ των Μζςων Κοινωνικισ Δικτφωςθσ. Ακόμα, κεωρείται οικεία 

τόςο για τουσ ενεργοφσ όςο για τουσ κεατζσ χριςτεσ του, κακϊσ αποτελεί ζνα 

μζροσ ςυνάντθςθσ για τουσ χριςτεσ. Ο κφριοσ λόγοσ χριςθσ του φανερϊνεται μζςα 

από τθ κακθμερινι επαφι των χρθςτϊν του και είναι ξεκάκαρα θ άμεςθ 

επικοινωνία μζςω των μθνυμάτων που παρζχεται δωρεάν. Δευτερεφοντεσ λόγοι 

αναδεικνφονται θ ενθμζρωςθ, θ ψυχαγωγία, θ διαφιμιςθ και θ χαλάρωςθ από τισ 

κακθμερινζσ υποχρεϊςεισ.  

 Οι χριςτεσ του Facebook και γενικότερα των ελίδων Κοινωνικισ Δικτφωςθσ 

αποςκοποφν ςτθν προβολι του εαυτοφ τουσ ςτο ευρφ κοινό και ςτθ ςυμμετοχι 

τουσ ςε μια ευρζωσ διαδεδομζνθ εικονικι κοινότθτα. Ζχοντασ ωσ ςτόχουσ τθν 

διαμόρφωςθ ςχζςεων, τθν αποδοχι από τουσ διαδικτυακοφσ τουσ φίλουσ και τθν 

αποφυγι ανομοιομορφίασ από τουσ άλλουσ.    

 Οι τεράςτιεσ διαςτάςεισ αποδοχισ και ςυμμετοχισ του Facebook ςτθν 

κακθμερινι ηωι των χρθςτϊν του ζχει  επιφζρει ποικίλουσ προβλθματιςμοφσ. Η 

χριςθ μπορεί να κεωρθκεί ωφζλιμθ όταν γίνεται για τθν ανάπτυξθ των 

διαπροςωπικϊν ςχζςεων με τουσ οικείουσ, τουσ φίλουσ, τον κοινωνικό περίγυρο, 

για τθν ενθμζρωςθ και τθν ψυχαγωγία. Η οποία όμωσ επιβάλλεται να γίνεται με 

κριτικι ςκζψθ όςον αφορά τθν διακίνθςθ των ατομικϊν πλθροφοριϊν και 

ςτοιχείων.  

Βζβαια, θ χριςθ του μπορεί να προκαλζςει κακι επιρροι και εξάρτθςθ ςε 

άτομα που είναι επιρρεπείσ, ευαίςκθτα, ευάλωτα και δρουν αυκόρμθτα. 

Ιδιαιτζρωσ, οι χριςτεσ που ανικουν ςε μικρζσ θλικιακζσ ομάδεσ που ακόμα ο 

χαρακτιρασ του αναπλάκεται. τθν περίπτωςθ αυτι, τα αποτελζςματα δεν κα είναι 

ευχάριςτα για τον ίδιο τον χριςτθ και τουσ οικείουσ του. Κάποιεσ ενδεχομζνωσ 
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αρνθτικζσ καταςτάςεισ μπορεί να είναι θ κοινωνικι απόρριψθ, θ διαδικτυακι 

δυςαρζςκεια, ο διαδικτυακόσ εκφοβιςμόσ, θ κατάκλιψθ, ο εκιςμόσ, θ επαφι με μθ 

κατάλλθλεσ πλθροφορίεσ και εικόνεσ και άλλεσ αρνθτικζσ επιρροζσ που ςχετίηονται 

με τθν ατομικι ευτυχία των χρθςτϊν.   

Ο εκιςμόσ ςτο διαδίκτυο είναι ζνα δυςάρεςτο φαινόμενο που αφορά όχι 

μόνο τα παιδιά αλλά και τουσ ενιλικεσ. Αφοφ ο κακθμερινόσ ελεφκεροσ χρόνοσ 

καλφπτεται ςτθν πλειονότθτα του από τθν χριςθ κυρίωσ των ελίδων Κοινωνικισ 

Δικτφωςθσ. υχνά ςυναντάμε ςε εξωτερικοφσ χϊρουσ παρζεσ φίλων και οικογζνειεσ 

που τα μζλθ τουσ δεν ζρχονται ςε επαφι μεταξφ τουσ και τα παιδιά βρίςκονται 

μπροςτά από ζναν θλεκτρονικό υπολογιςτι, οι οποίοι ζχουν πάρει τον ρόλο τθσ 

νταντάσ.  

αφζςτατα, ο τρόποσ χριςθσ του δεν εξαρτάται οφτε από τθν θλικιακι 

ομάδα του εκάςτοτε χριςτθ οφτε  από το φφλο του. Εφόςον ο κάκε χριςτθσ ζχει 

τθν δυνατότθτα να χρθςιμοποιιςει όποιεσ λειτουργίεσ του Facebook κζλει και όπωσ 

ο ίδιοσ επικυμεί. το ςθμείο αυτό, ο χριςτθσ επιλζγει ανάλογα με τισ επικυμίεσ του 

ςε ποιουσ και πωσ κα αναδείξει το προφίλ του. υνικωσ μεγάλθ κινθτικότθτα 

παρατθρείται ςε νεαροφσ χριςτεσ με μζςο όρο θλικίασ τα τριάντα (30) ζτθ.  

Οι ελίδεσ Κοινωνικισ Δικτφωςθσ ωσ κοινωνικι τάςθ τθσ εποχισ είναι 

φανερό πωσ παράγουν περιςςότερθ επικοινωνία ανάμεςα ςτουσ χριςτεσ τουσ, αν 

και ίςωσ επιβαρφνουν τθν εμβάκυνςθ τθσ επικοινωνίασ και των ςτενϊν ςχζςεων.  

Κακϊσ θ χριςθ τουσ παρατθρείται κακθμερινά αλλά θ ςυμβολι τουσ δεν είναι 

ξεκάκαρθ ςτθν κοινωνικι και ψυχολογικι ευεξία των χρθςτϊν τουσ. Ειδικότερα, ςτα 

άτομα με χαμθλι αυτοεκτίμθςθ και αυτοπεποίκθςθ θ ικανοποίθςθ που τουσ 

παρζχεται μζςα από τθν πρόςκαιρθ αποδοχι τουσ είναι μικρισ διάρκειασ, κυρίωσ 

μζχρι τθν επόμενθ προςπάκεια ανάδειξθσ του εαυτοφ τουσ. Αν αυτι δεν φζρει τα 

προςδοκϊμενα αποτελζςματα κα αποτελζςει αρνθτικι επιρροι ςτθν ψυχολογία 

των χρθςτϊν αυτϊν.     

Πολλοί από τουσ ενεργοφσ χριςτεσ του Facebook προςπακοφν να ζρκουν ςε 

επαφι και αναπτφξουν διαπροςωπικζσ ςχζςεισ με άτομα που δεν γνωρίηουν ςτθν 

κοινωνικι τουσ ηωι. Αυτό το φαινόμενο παρατθρείται είτε λόγω των κοινϊν 

ενδιαφερόντων είτε λόγω τθσ τάςθσ των ατόμων για κοινωνικι αποδοχι και 

επιβεβαίωςθ είτε άλλων λόγων που δεν ζχουν ακόμα αναδειχκεί. Η παροχι αυτϊν 
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των λειτουργιϊν από τα Μζςα Κοινωνικισ Δικτφωςθσ κεωρείται αποδεκτι και 

επιλζξιμθ από πλθκϊρα των χρθςτϊν.      

 Αναντίρρθτα, τα Μζςα Κοινωνικισ Δικτφωςθσ και το Facebook κατζχουν 

ςθμαντικό ρόλο ςτθν κακθμερινότθτα των χρθςτϊν τουσ. Ο κάκε χριςτθσ το 

μεταχειρίηεται για τθν ατομικι του ωφζλεια και κακορίηει τθν ελευκερία 

διαμεριςμοφ των πλθροφοριϊν και ςτοιχείων του. Θα αποτελοφςε αδυναμία να 

μθν αναφερκοφν οι περιπτϊςεισ που αφαιροφςαν τα δικαιϊματα αυτά των 

χρθςτϊν, ευτυχϊσ λίγεσ ςτο ςφνολο των χρθςτϊν. Ο κάκε χριςτθσ πρζπει να 

χρθςιμοποιεί υπεφκυνα το προφίλ του, να μθν είναι επιρρεπείσ ςε καταςτάςεισ που 

κζτουν τθν ιδιωτικότθτα του ςε κίνδυνο και να ςυνειδθτοποιιςει πωσ ςυμμετζχει 

ςε ζναν εικονικό κόςμο που του παρζχει ελευκερία κινιςεων, αλλά να είναι ςε 

εγριγορςθ διότι μερικζσ φορζσ υποβόςκουν δυςάρεςτεσ εκπλιξεισ.   
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Ανοικτά ηθτιματα και υποκζςεισ εργαςίασ για μελλοντικι ζρευνα. 

 

 Η παροφςα ζρευνα μπορεί να δϊςει το ζναυςμα για περαιτζρω εξερεφνθςθ 

ςυγκεκριμζνων πτυχϊν του προφίλ των χρθςτϊν του Facebook. Αναφορικά με: α) 

τον χρόνο απαςχόλθςθσ τουσ ςε αυτό και ςυςχζτιςθ με  τθν ψυχολογία τουσ και τθν 

αυτοεκτίμθςθ τουσ, β) τθν επαφι τουσ με το Facebook και κατά πόςο επιδρά ςτθν 

κοινωνικοποίθςθ τουσ ςτθ μθ εικονικι ηωι, κετικά ι αρνθτικά, γ) τθν ανάπτυξθ 

ςχζςθσ εξάρτθςθσ ανάμεςα ςτουσ χριςτεσ και ςτο Facebook, δ) τθν προϊκθςθ 

μζςω Facebook τθσ καλισ διαφιμιςθσ των προϊόντων και ποια προφίλ χρθςτϊν 

μπορεί να προςελκφςει, ε) τθ χριςθ το Facebook μζςω του Ηλεκτρονικοφ 

Τπολογιςτι ι μζςω τθσ κινθτισ τουσ ςυςκευισ και ςτ) τθν φπαρξθ χρθςτϊν με 

διαδικτυακοφσ φίλουσ που δεν γνϊριηαν από πριν και τι είδοσ ςχζςεισ μποροφν να 

ςυνάψουν με αυτοφσ. 

  

 

  



ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΔΤΣΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ                                                       ΚΟΣΑΜΠΑ ΔΗΜΗΣΡΑ 

75 

Βιβλιογραφία 

 

 Anderson, B. Fagan, P., Woodnutt, T.& Chamorro – Premuzic, T. (2012). 

Facebook psychology: Popular questions answered by research. Psychology 

of PopularMedia Culture, 1(1), 23-37. 

 Bagozzi, R. P., & Dholakia, U. M. (2006). Open source software user 

communities: A study of participation in Linux user groups. Management 

science, 52, 1099-1115. 

 Barkhus, L. & Tashiro, J. (2010). “Social networking on the go: Students’ 

socialization in the age of Facebook”. Proceedings of the Twenty-Eights 

Annual Conference on Human Factors in Computing Systems (Atlanta, USA), 

133-142.   

 Bernoff, J., & Li, C. (2008). Harnessing the power of the oh-so-social web. MIT 

Sloan management review, 49. 

 Boyd, D. M. & Ellison, N. B. (2008). Social network sites: Definition, History 

and Scholarship. Journal of Computer – Mediated Communication, 13, 210-

230. 

 Brown, J. J. & Reingen, P. H. (1987).Social ties and word-of-mouth referral 

behavior.  Journal of Consumer research, 350-362. 

 Chen, Y., & Xie, J. (2008). Online consumer review: Word-of-mouth as anew 

element of marketing communication mix. Management Science, 54(3), 477-

91. 

 Debatin, B., Lovejoy, J. P., Horn, A. K., & Hughes, B. N. (2009). Facebookand 

online privacy: Attitudes, behaviors, and unintended consequences. Journal 

of Computer-Mediated Communication, 15(1), 83-108. 

 Dwyer, C., Hiltz, S., & Passerini, K. (2007). Trust  and  privacy  concern within  

social  networking  sites:  A  comparison  of  Facebook  and  MySpace. AMCIS.  

Proceedings, 339.  

 Ellison, N. B., Steinfield, C., & Lampe, C. (2007). The benefits of Facebook 

"friends:” Social capital and college students’ use of online social network 

sites. Journal of Computer-Mediated Communication, 12, 1143-1168. 



ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΔΤΣΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ                                                       ΚΟΣΑΜΠΑ ΔΗΜΗΣΡΑ 

76 

 Gilbert, E., & Karahalios, K. (2009). Predicting tie strength with socialmedia. In 

Proceedings of the SIGCHI Conference on Human Factors in Computing 

Systems, 211-220. New York, NY: Association for Computing Machinery. 

 Gillham, B., (2000). Developing a Questionaire, 93pp. Continuum 

Publications.  

 Gneiser, M., Heidemann, J., Klier, M., Landherr, A., & Probst, F. (2012). 

Valuation of online social networks taking into account users’ 

interconnectedness. Information Systems ande-Business Management, 10, 

61-84. 

 Granovetter, M. S. (1973). The strength of weak ties. American journal of 

sociology, 1360-1380. 

 Gross, R., & Acquisti, A.  (2005). Information revelation and privacy inonline 

social networks. Proceedings of the 2005 ACMWorkshop on Privacy in the 

electronic society, 71-80. New York, NY: Association for Computing 

Machinery. 

 Grosseck, G., Bran, R. & Tiru, L. (2011). Dear teacher, what should I write on 

my wall? A case study on academic uses of Facebook. Procedia Social and 

Behavioral Sciences, 15, 1425 – 1430. 

 Gunter, S.K.(2010). Sams teach yourself facebook in 10 minutes. United States 

of America: Pearson Education. 

 Joinson, A. N. (2008). “Looking at”, “Looking up” or “Keeping up with” 

people? Motives and Uses of Facebook. In Proceedings of the SIGCHI 

Conference on Human Factors in Computing Systems, 1027-1036. New York, 

NY: Association for Computing Machinery. 

 Kaplan, A. M., & Haenlein, M. (2010). Users of the world, unite! The 

challenges and opportunities of Social Media. Business horizons, 53, 59-68. 

 Kalpidou, M., Coston, D. & Morris, J. (2011). The Relationship Between 

Facebook and the Well-Being of Undergraduate College Students. 

Cyberpsychology, Behavior and Social Networking, 14, 183-189. 

 Labrague, L. J. (2014). Facebook use and adolescents’ emotional states of 

depression, anxiety and stress. Health Science Journal, 8, 80-89. 



ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΔΤΣΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ                                                       ΚΟΣΑΜΠΑ ΔΗΜΗΣΡΑ 

77 

 Lee, E. J. (2014). The Relationship Between Unstable Self-Esteem and 

Aggression: Differences in Reactive and Proactive Aggression. The Journal of 

Early Adolescence, 34, 1075-1093. 

 Lee, J. R., More, D. C., Park, E. & Park, S.G.(2012). Who ants to be “friend 

rich”? Social compensatory friending on Facebook and the moderating role of 

public self-consciousness. Computers in Human Behavior, 28, 1036-1043. 

 Mann, C. F., Matula, D. W. & Olinick, E. V. (2008).The use of sparsest cuts to 

reveal the hierarchical community structure of social networks. Social 

Networks, 30, 223-234. Elsevier Publications.  

 Miliano, A. (2012). An Investigatory Study of the Relationship Between Self-

Esteem, Loneliness, Self-efficacy, and Patterns of Facebook Usage. Thesis for 

the Higher Diploma in Arts of the Department of Psychology, DBS School of 

Arts. 

 Miller, T.(2011).Falling back into Gender? Men’s Narratives and Practices 

around First-time Fatherhood. Sociology, 45, 1094-1109. 

 Mislove, A., Marcon, M., Gummadi, K. P., Druschel, P. & Bhattacharjee, B. 

(2007). Measurement and analysis of online social networks. In Proceedings 

of the 7th ACM SIGCOMM conference on Internet measurement, 29-42. New 

York, NY: Association for Computing Machinery. 

 Omalayo, B. O., Balogun S. K. & Omole, O.C. (2013). Influence of Exposure to 

Facebook on Self-Esteem. European Scientific Journal, 9, 148-159. 

 Oppenheim, A. (1992). Questionaire Design, Intreviewing and Attitude 

Measurement, 2nd Edition, 303pp. Continuum Publications.  

 Pettijohn, T. F., LaPiene, K. E., Pettijohn, T.F.& Horting, A. L.(2012). 

Relationships between Facebook Intensity, Friendship Contingent Self-Esteem 

and Personality in U.S. College Students. Cyberpsychology: Journal of 

Psychosocial Research on Cyberspace, 1, 1-8. 

 Ploderer, B., Howard, S. & Thomas, P.(2008). Being online, living offline: The 

influence of social ties over the appropriation of social network sites. In 

Proceedings of the Conference on Computer Supported Cooperative Work, 

333-342. New York, N.Y.: Association for Computing Machinery. 



ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΔΤΣΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ                                                       ΚΟΣΑΜΠΑ ΔΗΜΗΣΡΑ 

78 

 Raacke, J., & Bonds-Raacke, J. (2008).MySpace and Facebook: Applying the 

uses and gratifications theory to exploring friend-networking sites. 

Cyberpsychology & behavior, 11, 169-174. 

 Strobel, M.(2013). Filtering news on Facebook. An assessment of users 

gatekeeper function through “liking” and “sharing” news. Munich: GRIN 

Publishing GmbH.  

 Wolfe, A. W. (1978). The Rise of Network Thinking in Anthropology. Social 

Networks, 1, 53-64. Elsevier Publications. 

 φακιανάκθσ, Ε., ιϊμοσ, Κ. & Φλϊροσ, Γ. (2012). Εθιςμόσ ςτο διαδίκτυο και 

άλλεσ διαδικτυακζσ ςυμπεριφορζσ υψηλοφ κινδφνου. Ακινα: Λιβάνθ. 

 

Ηλεκτρονικέσ πηγέσ 

 Cavazza, F. SocialMediaLandscape 2011. (2010). Ανακτικθκε, 11, 

επτεμβρίου, 2016 από https://fredcavazza.net/2010/12/14/social-media-

landscape-2011/ 

 ForresterResearch. (2010). Ανακτικθκε 5, Οκτωβρίου, 2016 από 

https://www.forrester.com/Forrester+Research+Announces+2010+Forrester

+Groundswell+Award+Winners+For+Excellence+In+Social+Technologies/-/E-

PRE1358 

 Google forms. Ανακτικθκε, 5, Αυγοφςτου, 2016 από 

https://www.google.com/intl/el_gr/forms/about/  

 Mayfield, A. (2008). What is social media? I Crossing eBook.Ανακτικθκε 9, 

επτεμβρίου, 2016, 

απόhttp://www.icrossing.com/uk/sites/default/files_uk/insight_pdf_files/W

hat%20is%20Social%20Media_iCrossing_ebook.pdf 

 O’Keefee, G. S., Clarke-Pearson, K.& Council on Communications and Media. 

(2011). Ανακτικθκε 24, Οκτωβρίου, 2016 από 

http://pediatrics.aappublications.org/content/127/4/800.full 

 Owyang, J. (2009). The Future of the Social Web: In Five Eras. Ανακτικθκε  

18, επτεμβρίου, 2016 από http://www.pacoprieto.com/wp-

content/uploads/futureofthesocialweb.pdf 

https://fredcavazza.net/2010/12/14/social-media-landscape-2011/
https://fredcavazza.net/2010/12/14/social-media-landscape-2011/
https://www.forrester.com/Forrester+Research+Announces+2010+Forrester+Groundswell+Award+Winners+For+Excellence+In+Social+Technologies/-/E-PRE1358
https://www.forrester.com/Forrester+Research+Announces+2010+Forrester+Groundswell+Award+Winners+For+Excellence+In+Social+Technologies/-/E-PRE1358
https://www.forrester.com/Forrester+Research+Announces+2010+Forrester+Groundswell+Award+Winners+For+Excellence+In+Social+Technologies/-/E-PRE1358
https://www.google.com/intl/el_gr/forms/about/
http://www.icrossing.com/uk/sites/default/files_uk/insight_pdf_files/What%20is%20Social%20Media_iCrossing_ebook.pdf
http://www.icrossing.com/uk/sites/default/files_uk/insight_pdf_files/What%20is%20Social%20Media_iCrossing_ebook.pdf
http://pediatrics.aappublications.org/content/127/4/800.full
http://www.pacoprieto.com/wp-content/uploads/futureofthesocialweb.pdf
http://www.pacoprieto.com/wp-content/uploads/futureofthesocialweb.pdf


ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΔΤΣΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ                                                       ΚΟΣΑΜΠΑ ΔΗΜΗΣΡΑ 

79 

 Pew Research Center (2013). SocialMediaUpdate 2014. Ανακτικθκε 20, 

επτεμβρίου, 2016 από 

http://www.pewinternet.org/files/2015/01/PI_SocialMediaUpdate20144.pd

f 

 Zhang (2010), "Social Media and Distance Education”, Instructional Support 

Specialist Center for Support of Instruction. Ανακτικθκε 12, επτεμβρίου, 

2016, από http://deoracle.org/online-pedagogy/emerging-

technologies/social-media-and-distance-education.html. 

 Zephoria (2016). The Top 20 Valuable Facebook Tsatistics. Ανακτικθκε 23, 

Νοεμβρίου, 2016, από https://zephoria.com/top-15-valuable-facebook-

statistics/ 

 ΑΠΠΔ, (2008). Κοινωνικι Δικτφωςθ. Ανακτικθκε 2, Νοεμβρίου, 2016 από 

http://www.dpa.gr/portal/page?_pageid=33,32920&_dad=portal 

 φακιανάκθσ, Ε. (2009). Ανακτικθκε 18, Νοεμβρίου, 2016 από 

http://boraeinai.blogspot.gr/2009/09/blog-post_9633.html 

 φακιανάκθσ, Ε. (2016). Ανακτικθκε 9, Νοεμβρίου, 2016 από 

http://www.liberal.gr/arthro/27588/apopsi/sunenteuxi/manolis-sfakianakis-

o-ethismos-sto-diadiktuo-diogkonetai.html 

 

  

http://www.pewinternet.org/files/2015/01/PI_SocialMediaUpdate20144.pdf
http://www.pewinternet.org/files/2015/01/PI_SocialMediaUpdate20144.pdf
http://deoracle.org/online-pedagogy/emerging-technologies/social-media-and-distance-education.html
http://deoracle.org/online-pedagogy/emerging-technologies/social-media-and-distance-education.html
https://zephoria.com/top-15-valuable-facebook-statistics/
https://zephoria.com/top-15-valuable-facebook-statistics/
http://www.dpa.gr/portal/page?_pageid=33,32920&_dad=portal
http://boraeinai.blogspot.gr/2009/09/blog-post_9633.html
http://www.liberal.gr/arthro/27588/apopsi/sunenteuxi/manolis-sfakianakis-o-ethismos-sto-diadiktuo-diogkonetai.html
http://www.liberal.gr/arthro/27588/apopsi/sunenteuxi/manolis-sfakianakis-o-ethismos-sto-diadiktuo-diogkonetai.html


ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΔΤΣΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ                                                       ΚΟΣΑΜΠΑ ΔΗΜΗΣΡΑ 

80 

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑΣΑ 

 

 ΕΡΩΣΗΜΑΣΟΛΟΓΙΟ 

 

1. Φφλο 

Άνδρασ  Γυναίκα 

2. Ηλικία 

10 – 20              21 – 30             31 – 40                 πάνω από 40   

3. Γνϊςεισ  

          Δθμοτικό                   Γυμνάςιο            Λφκειο               Ι.Ε.Κ            Α.Σ.Ε.Ι. 

            Α.Ε.Ι                          Επιμορφωτικά εμινάρια  

          Μεταπτυχιακζσ και Διδακτορικζσ πουδζσ 

4. Κάτοικοσ 

           Αςτικι περιοχι (πόλθ)                     Αγροτικι περιοχι (χωριό) 

5. Χρθςιμοποιείτε το Διαδίκτυο; 

           Ναι                         Όχι 

6. Πόςεσ φορζσ τθν εβδομάδα το χρθςιμοποιείτε; 

          Ποτζ                     πάνια               1 – 2 φορζσ/βδομάδα  

         3 – 4φορζσ/ βδομάδα                 5 – 6 φορζσ/βδομάδα            κάκε μζρα 

7. Γνωρίηετε τι είναι τα Μζςα Κοινωνικισ Δικτφωςθσ; 

            Ναι                          Όχι 

8. Χρθςιμοποιείτε κάποιο Μζςο Κοινωνικισ Δικτφωςθσ; 

           Ναι                           Όχι 

9. ε ποιο/α από τα παρακάτω ζχετε λογαριαςμό; 

                  Twitter             Facebook            Instagram                Snapchat 

Viber                 MSQRD             Κανζνα                    Όλα 

10. Πόςο ςυχνά χρθςιμοποιείτε τα Μζςα Κοινωνικισ Δικτφωςθσ; 

          Ποτζ                    πάνια                1 – 2 φορζσ/βδομάδα  

         3 – 4φορζσ/ βδομάδα                5 – 6 φορζσ/βδομάδα              κάκε μζρα 

 

11. Πόςο χρόνο περίπου τθν θμζρα αφιερϊνετε ςτα Μζςα Κοινωνικισ 

Δικτφωςθσ;  
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          Ζωσ 10 λεπτά              10 - 30 λεπτά           31 - 60 λεπτά 

          1 - 2 ϊρεσ                    2 - 3 ϊρεσ                 πάνω από 3 ϊρεσ 

12. Ζχετε λογαριαςμό – προφίλ ςτο Facebook; 

           Ναι                      Όχι 

13. Πότε δθμιουργιςατε λογαριαςμό – προφίλ ςτο Facebook; 

          Ποτζ                   πριν 1 – 6 μινεσ                 Πριν 6 – 12 μινεσ      

         Πριν 1 – 2 χρόνια                πριν 2 – 3 χρόνια            πάνω από 3 χρόνια   

14. Είςτε ενεργό μζλοσ ςτο Facebook; π.χ. να κάνετε κοινοποιιςεισ. 

           Ναι                     Όχι 

15. Πόςουσ περίπου φίλουσ ζχετε ςτο προφίλ ςασ ςτο Facebook; 

          0 – 100                  101 – 200              201 – 300  

          301 – 400               401 – 500             πάνω από 500 

16. Πόςο χρόνο περίπου τθν θμζρα αφιερϊνετε ςτο Facebook;  

          κακόλου                       1 - 30 λεπτά            31 - 60 λεπτά 

          1 - 2 ϊρεσ                    2 - 3 ϊρεσ                 πάνω από 3 ϊρεσ 

17. Χαρακτθρίςτε τθν χριςθ του Facebook. 

          Εφκολθ                   Μζτρια               Δφςκολθ               Πολφ δφςκολθ 

18. Με τι αςχολείςτε ςτο Facebook; 

          Αναηιτθςθ φίλων                Ανζβαςμα φωτογραφιϊν     

         Messenger (μθνφματα)                 Κοινοποιιςεισ άλλων  

          Διαφθμίςεισ π.χ. ροφχων            Ενθμζρωςθ – Νζα  

19. Για ποιο/ουσ λόγο/ουσ δθμιουργιςατε το Facebook; 

           Για πλάκα                 Νζουσ φίλουσ            Διαγωνιςμοφσ  

         Ελεφκερο χρόνο                Ενθμζρωςθ/ Νζα               Κοινωνικό ςχολιαςμό 

20. Σα “like” που ςου κάνουν τα μετράσ; 

           Ναι                      Όχι 

21. ασ επθρεάηει ψυχολογικά το μζτρθμα των Likes και αν Ναι με ποιο τρόπο; 

Περιγράψτε. 

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

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

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

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

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

22. Τπιρχε κάποιο διάςτθμα που απενεργοποίθςεσ το λογαριαςμό – προφίλ 

ςου ςτο Facebook; 

          Ναι                      Όχι 

23. Ποιοσ ιταν ο λόγοσ που απενεργοποίθςεσ ι κα απενεργοποιοφςεσ το 

Facebook; 

          Κανζνασ                Δεν το βρίςκω απαραίτθτο            χζςθ/Χωριςμόσ 

            Κοινωνικά ςχόλια          Ιόσ                    Απειλθτικά μθνφματα 

24. Ζχετε διαδικτυακοφσ φίλουσ ςτο Facebook που τουσ γνωρίςατε μζςα από 

αυτό; Αν Ναι, πόςουσ διαδικτυακοφσ φίλουσ ζχετε που δεν τουσ γνωρίηατε 

από πριν; 

                  0 – 10                11 – 20                 21 – 30               πάνω από 30 

 

 

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΣΑ 
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