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Περίληψη
Οι ιστοσελίδες κοινωνικής δικτύωσης είναι ένα αναπόσπαστο κομμάτι της σύγχρονης
ζωής. Παρόλα αυτά, έρευνες που να εξετάζουν την επίδραση της χρήσης των ιστοσελίδων
κοινωνικής δικτύωσης στην ποιότητα ζωής των ατόμων με οπτική αναπηρία απουσιάζουν
από τον ερευνητικό χώρο. Σκοπός της παρούσας έρευνας είναι να διερευνήσει τη σχέση
της χρήσης του Facebook και της ποιότητας ζωής των ατόμων με οπτική αναπηρία. Η
έρευνα πραγματοποιήθηκε με ένα ερωτηματολόγιο αυτοαναφοράς που περιελάμβανε ένα
αυτοσχέδιο ερωτηματολόγιο για τη συλλογή δεδομένων που αφορούν τη χρήση του
Facebook και αναγνωρισμένες κλίμακες για τη μέτρηση τριών δεικτών της ποιότητας
ζωής, της ικανοποίησης από τη ζωή, της ευτυχίας και της κατάθλιψης. Ενενήντα δύο
ενήλικοι χρήστες του Facebook με οπτική αναπηρία από την Ελλάδα και το εξωτερικό
συμμετείχαν στην έρευνα μετά από δειγματοληψία ευκολίας. Τα αποτελέσματα έδειξαν
πως τα άτομα με οπτική αναπηρία έκαναν χρήση του Facebook για περίπου 17 ώρες την
εβδομάδα και είχαν 874 φίλους κατά μέσο όρο σε αυτό. Συσχετίσεις εντοπίστηκαν
ανάμεσα σε συγκεκριμένες δραστηριότητες του Facebook, όπως τη δημοσίευση σχολίων
σε δημοσιεύσεις άλλων χρηστών και την ενασχόληση με παιχνίδια, και σε δείκτες της
ποιότητας ζωής, ενώ συσχέτιση με την ποιότητα ζωής εμφάνισε και η επικοινωνία με τους
φίλους διά ζώσης. Η επικοινωνία διά ζώσης αποτέλεσε μεταβλητή πρόβλεψης της
ευτυχίας και της κατάθλιψης, ενώ η προσφορά θεμάτων προς συζήτηση στο Facebook
ήταν μεταβλητή πρόβλεψης της ευτυχίας και η δημοσίευση σχολίων σε δημοσιεύσεις
άλλων χρηστών και η ενασχόληση με παιχνίδια στο Facebook ήταν μεταβλητές
πρόβλεψης της κατάθλιψης. Τα αποτελέσματα φανερώνουν πως η δραστηριότητα ενός
χρήστη στο Facebook επηρεάζει την ποιότητα ζωής του.
Λέξεις κλειδιά: οπτική αναπηρία, ιστοσελίδες κοινωνικής δικτύωσης, Facebook,
ποιότητα ζωής, ευτυχία, ικανοποίηση από τη ζωή, κατάθλιψη

1

Abstract
Social networking sites are an integral part of everyday life. Nevertheless, no research
could be found that examines the effect of social networking site usage on the quality of
life of people with visual impairment. The purpose of the current study is to examine the
relation between Facebook usage and quality of life of people with visual impairment. A
self-report questionnaire which included a self-constructed questionnaire about Facebook
usage and validated scales which measure three indicators of quality of life, life
satisfaction, happiness and depression, was used in the study. Ninety two adults with visual
impairment from Greece and abroad who use Facebook completed the questionnaire
through convenience sampling. The results showed that people with visual impairment
used Facebook for approximately 17 hours per week and had a mean of 874 friends on the
platform. Correlations were found between specific Facebook activities, such as posting
comments on other users’ posts and playing games, and indicators of quality of life, while
in-person communication with friends also showed a significant correlation with quality of
life. In-person communication was a significant predictor of happiness and depression,
while offering topics for conversation on Facebook was a significant predictor of happiness
and commenting on other users’ posts and playing games on Facebook were significant
predictors of depression. The results indicate that a user’s activity on Facebook has an
impact on their quality of life.
Keywords: visual impairment, social networking sites, Facebook, quality of life,
happiness, life satisfaction, depression
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ΠΡΟΛΟΓΟΣ

Η παρούσα έρευνα διερευνά τη σχέση μεταξύ της χρήσης του Facebook και της
ποιότητας ζωής των ατόμων με οπτική αναπηρία. Ο κεντρικός ρόλος των ιστοσελίδων
κοινωνικής δικτύωσης στη σύγχρονη ζωή και η έλλειψη παρόμοιων δημοσιευμένων
ερευνών όσο αφορά τα άτομα με οπτική αναπηρία αποτέλεσαν έναυσμα για την επιλογή
του συγκεκριμένου θέματος προς διερεύνηση.
Με την ολοκλήρωση αυτής της μεταπτυχιακής διατριβής, θα ήθελα να
ευχαριστήσω όσους συνέβαλαν στη διεκπεραίωσή της. Πρωταρχικά, ευχαριστώ ιδιαίτερα
τον επιβλέποντα καθηγητή μου, Κωνσταντίνο Παπαδόπουλο, για τη συνεχή πολύτιμη
βοήθεια και καθοδήγησή του κατά την εκπόνηση της εργασίας αυτής. Επιπλέον,
ευχαριστώ τους συμμετέχοντες που αφιερώνοντας προσωπικό χρόνο συμπλήρωσαν το
ερωτηματολόγιο της έρευνας, καθώς δε θα ήταν δυνατό να ολοκληρωθεί το ερευνητικό
μέρος της εργασίας αυτής χωρίς τη βοήθειά τους. Παράλληλα, ευχαριστώ τα άτομα με
οπτική αναπηρία, συμμετέχοντες και μη, τα οποία ήρθαν σε επαφή μαζί μου και μου
προσέφεραν αυτοβούλως τις συμβουλές τους για την επιτυχή διεκπεραίωση της έρευνας
όσο αφορά την εύρεση συμμετεχόντων και τη δημιουργία ενός προσβάσιμου σε αυτούς
ερωτηματολογίου. Τέλος, ευχαριστώ τους γονείς μου, Παναγιώτα Μπλούχου και Νικόλαο
Γκατζόλα, καθώς χωρίς τη δική τους ηθική και υλική υποστήριξη δε θα μπορούσα να
αναλάβω και να ολοκληρώσω την εργασία αυτή.

Αικατερίνη Γκατζόλα
Θεσσαλονίκη, 2020
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Η αναπηρία είναι ένα άρρηκτα συνδεδεμένο κομμάτι της ανθρώπινης ζωής, καθώς
η πλειοψηφία των ανθρώπων θα αντιμετωπίσει μία προσωρινή ή μόνιμη αναπηρία κατά τη
διάρκεια της ζωής του (World Health Organization, 2011). Η αναπηρία μπορεί να
προέρχεται από κάποια αδυναμία του σώματος, το περιβάλλον, όμως, μπορεί να εντείνει ή
και να δημιουργεί την αναπηρία μέσα από τα εμπόδια που ορθώνει (World Health
Organization, 2011). Η οπτική αναπηρία, συγκεκριμένα, επηρεάζει 285 εκατομμύρια
ανθρώπους στον πλανήτη και αναμένεται να επηρεάσει ακόμη περισσότερους με το
πέρασμα του χρόνου και την ταυτόχρονη αύξηση του γηραιού πληθυσμού (Pascolini &
Mariotti, 2011).
Το διαδίκτυο είναι ένα μέσο που συνδέεται με όλες τις εκφάνσεις της σύγχρονης
ζωής και προάγει την κοινωνική αλληλεπίδραση (Guo, Bricout, & Huang, 2005). Παρόλο
που το διαδίκτυο θεωρητικά θα αποτελούσε ένα μέσο δημιουργίας και επικοινωνίας για
όλους, πρακτικά ζητήματα προσβασιμότητας υπάρχουν και εμφανίζονται ακόμη και
σήμερα για τα άτομα με αναπηρία (Milbrodt, 2019). Οι ιστοσελίδες κοινωνικής
δικτύωσης, ιδιαίτερα το Facebook, αποτελούν τις πιο διαδεδομένες υπηρεσίες του
διαδικτύου και χρησιμοποιούνται εξίσου από βλέποντες και άτομα με οπτική αναπηρία
(Brinkley & Tabrizi, 2013 ˙ Lee, Hong, An, & Lee, 2014). Αν και η χρήση του Facebook
θεωρείται μια δραστηριότητα ελεύθερου χρόνου τόσο από τα άτομα που εμφανίζουν
κάποια αναπηρία όσο κι από αυτά που δεν εμφανίζουν (Papacharissi & Mendelson, 2011 ˙
Shpigelman & Gill, 2014), η σχέση της χρήσης του με την ποιότητα ζωής έχει διερευνηθεί
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μόνο σε έρευνες βλεπόντων κατά την τελευταία δεκαετία. Απουσία αντίστοιχων ερευνών
για τα άτομα με οπτική αναπηρία παρατηρήθηκε κατά την ανασκόπηση της βιβλιογραφίας.
Η παρούσα έρευνα επιχειρεί να διερευνήσει τη σχέση της χρήσης του Facebook και
της ποιότητας ζωής των ατόμων με οπτική αναπηρία με ποσοτικές μεθόδους, ώστε να
ανταποκριθεί σε αυτό το κενό που υπάρχει στη βιβλιογραφία και να αποτελέσει έναυσμα
για μελλοντικές έρευνες στον τομέα αυτό. Η διερεύνηση της χρήσης του Facebook έγινε
με ένα αυτοσχέδιο ερωτηματολόγιο που βασίστηκε σε εργαλεία προηγούμενων ερευνών
που εξετάζουν τη χρήση των ιστοσελίδων κοινωνικής δικτύωσης και του Facebook, ενώ η
διερεύνηση της ποιότητα ζωής έγινε μέσα από τρεις δείκτες της, την ικανοποίηση από τη
ζωή, την ευτυχία και την κατάθλιψη, με βάση αξιόπιστα και ευρέως διαδεδομένα στον
ερευνητικό χώρο εργαλεία.
Η παρούσα μεταπτυχιακή διατριβή περιλαμβάνει τέσσερα κεφάλαια που
ανταποκρίνονται στη δομή της ποσοτικής έρευνας. Το πρώτο κεφάλαιο περιλαμβάνει την
ανασκόπηση της βιβλιογραφίας, το δεύτερο κεφάλαιο περιλαμβάνει τη μεθοδολογία της
έρευνας, το τρίτο κεφάλαιο περιλαμβάνει τα αποτελέσματα της έρευνας και το τέταρτο
κεφάλαιο περιλαμβάνει τη συζήτηση των αποτελεσμάτων.
Συγκεκριμένα, το πρώτο κεφάλαιο παρουσιάζει δεδομένα για τη σημασία της
τεχνολογίας και του διαδικτύου στην ζωή των ατόμων με οπτική αναπηρία, για τη δομή
και τη σημασία ενός κοινωνικού δικτύου, για την ύπαρξη τέτοιων δικτύων στο διαδίκτυο,
για τη διάδοση των ιστοσελίδων κοινωνικής δικτύωσης και του Facebook, αλλά και για τις
δραστηριότητες που λαμβάνουν χώρα σε αυτές. Τέλος, γίνεται λόγος για την επίδραση της
χρήσης των ιστοσελίδων κοινωνικής δικτύωσης στο άτομο σύμφωνα με δεδομένα από
πρόσφατες έρευνες βλεπόντων, αλλά και για την ποιότητα ζωής και τους δείκτες που
χρησιμοποιούνται για τη μέτρησή της. Με αυτόν τον τρόπο, η ανασκόπηση καταλήγει στο
σκοπό και τα διερευνητικά ερωτήματα της παρούσας έρευνας.
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Το δεύτερο κεφάλαιο παρουσιάζει τη μεθοδολογία της έρευνας. Στο κεφάλαιο
αυτό γίνεται λόγος για την ερευνητική στρατηγική, για τη μέθοδο δειγματοληψίας, για
τους συμμετέχοντες και τον τρόπο προσέγγισής τους, για τη διαδικασία συλλογής των
δεδομένων, για τα εργαλεία που χρησιμοποιήθηκαν σε αυτή και για την ανάλυση των
δεδομένων αυτών με στατιστικές μεθόδους.
Το τρίτο κεφάλαιο παρουσιάζει τα αποτελέσματα της στατιστικής ανάλυσης των
δεδομένων. Αρχικά παρουσιάζονται τα αποτελέσματα της περιγραφικής στατιστικής, όπως
ο μέσος όρος και η τυπική απόκλιση των απαντήσεων των συμμετεχόντων στις κλίμακες
που χρησιμοποιήθηκαν, και στη συνέχεια παρουσιάζονται τα αποτελέσματα που
προέκυψαν από επαγωγικές στατιστικές μεθόδους, όπως είναι ο έλεγχος υποθέσεων και η
ανάλυση παλινδρόμησης.
Το τέταρτο κεφάλαιο παρουσιάζει τη συζήτηση των αποτελεσμάτων. Η συζήτηση
περιλαμβάνει την κριτική παρουσίαση των αποτελεσμάτων σύμφωνα με την υπάρχουσα
βιβλιογραφία και την πιθανή ερμηνεία τους, αλλά και τους περιορισμούς της παρούσας
έρευνας. Τέλος, δίνονται κάποιες προτάσεις για τη διενέργεια μελλοντικών ερευνών πάνω
στο ίδιο ζήτημα λαμβάνοντας υπόψη τα αποτελέσματα που προέκυψαν.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ

ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΘΕΜΕΛΙΩΣΗ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ –
ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑΣ

1. Η πρόσβαση στον υπολογιστή και το διαδίκτυο

Η τεχνολογία εξελίσσεται όλο και πιο ραγδαία με το πέρασμα του χρόνου, ένα
φαινόμενο που είναι ιδιαίτερα αισθητό στη σύγχρονη εποχή. Ακρογωνιαίο λίθο της
εξέλιξης αυτής αποτέλεσε η εφεύρεση του ηλεκτρονικού υπολογιστή στα μέσα του
εικοστού αιώνα, καθώς ήταν η πρώτη μηχανή που μπορούσε να επεξεργαστεί διαφορετικά
είδη πληροφοριών και να επιτελέσει ποικίλες λειτουργίες (Headrick, 2009). Η καινοτομία
αυτή ενισχύθηκε με την επίτευξη της σύνδεσης των υπολογιστών μεταξύ τους και
επομένως της δυνατότητας ανταλλαγής πληροφοριών μεταξύ αυτών, δηλαδή με τη
γέννηση του διαδικτύου (Headrick, 2009).
Η άμεση διάθεση των πληροφοριών είχε ως αποτέλεσμα να γίνεται λόγος για
τεχνολογική επανάσταση και εποχή της πληροφορίας στη βιβλιογραφία (Headrick, 2009˙
Williamson, Albrecht, Schauder, & Bow, 2001). Με την εξέλιξη αυτή, τα άτομα με
αναπηρία μπορούσαν πλέον να έχουν πρόσβαση στην πληροφορία στη μορφή που
χρειάζονταν ή προτιμούσαν (van der Geest, van der Meij, & van Puffelen, 2014). Κάποια
άτομα με οπτική αναπηρία αξιολόγησαν τη βελτίωση της πρόσβασης στην πληροφορία ως
μια ευκαιρία για ανεξαρτησία, ιδιωτικότητα και ισότητα (Gerber, 2003˙ Williamson et al.,
2001). Παρόλα αυτά, υπάρχει ένα ψηφιακό χάσμα στην πρόσβαση στην τεχνολογία και
στη χρήση αυτής ανάμεσα στα άτομα με αναπηρία και στα άτομα που δεν εμφανίζουν
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κάποια αναπηρία (Dobransky & Hargittai, 2006). Ειδικότερα, η πρόσβαση των ατόμων με
οπτική αναπηρία στον υπολογιστή και στο διαδίκτυο συναντά εμπόδια και η ανάγκη
αναζήτησης βοήθειας από ένα βλέποντα μειώνει αυτό το δυνητικό αίσθημα ανεξαρτησίας
(Okonji, Lhussier, Bailey, & Cattan, 2015).
Ένα σημαντικό εμπόδιο στην πρόσβαση στον υπολογιστή και το διαδίκτυο είναι
πως συνοδεύεται από μεγάλο οικονομικό κόστος για τα απαραίτητα μέσα υποστηρικτικής
τεχνολογίας, όπως το λογισμικό ανάγνωσης οθόνης (Okonji et al., 2015 ˙ Williamson,
Schauder, & Bow, 2000˙ Williamson et al., 2001). Η διαθεσιμότητα της τεχνολογίας αυτής
ποικίλει από χώρα σε χώρα. Σε κάποιες χώρες δίνονται επιδοτήσεις για την απόκτησή της
(Rosner & Perlman, 2018), ενώ σε άλλες δεν είναι διαθέσιμη ακόμη και σε δημόσιους
σταθμούς

πληροφόρησης,

όπως

οι

βιβλιοθήκες

πανεπιστημιακών

ιδρυμάτων,

αποκλείοντας τα άτομα με οπτική αναπηρία από σημαντικές πηγές πληροφοριών (Babalola
& Haliso, 2011). Ακόμη κι όταν τα μέσα υποστηρικτικής τεχνολογίας είναι διαθέσιμα,
πρέπει να αναβαθμίζονται τακτικά για να είναι συμβατά με τη σύγχρονη τεχνολογία, αλλά
και να αλλάζουν ανάλογα με τις μεταβολές στην οφθαλμική κατάσταση του χρήστη
προσθέτοντας στο αρχικό οικονομικό κόστος απόκτησής τους (Williamson et al., 2000).
Επιπρόσθετα, αξίζει να σημειωθεί πως υπάρχουν ενδείξεις ότι η ποιότητα της απόδοσης
των μέσων υποστηρικτικής τεχνολογίας κατά τη χρήση του διαδικτύου τείνει να επιδρά
στην ποιότητα ζωής των ατόμων με οπτική αναπηρία (Rosner & Perlman, 2018).
Οι Şimşek, Altun και Ateş (2010) υποστηρίζουν πως η γνώση της αποτελεσματικής
χρήσης του υπολογιστή και του διαδικτύου αποτελεί μία από τις προϋποθέσεις της
επίτευξης της ποιότητας ζωής. Η εκπαίδευση των ατόμων με οπτική αναπηρία για τη
χρήση της τεχνολογίας είναι συχνά ελλιπής και άνιση (Gerber, 2003˙ Williamson et al.,
2001). Ακόμη, υπάρχουν στοιχεία πως οι ίδιοι οι εκπαιδευτές θεωρούν πως δεν έχουν τις
απαραίτητες γνώσεις που απαιτούνται για τη διδασκαλία της χρήσης της υποστηρικτικής
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τεχνολογίας σε άτομα με οπτική αναπηρία (Şimşek et al., 2010). Το εμπόδιο αυτό
επιβεβαιώνεται και από το γεγονός πως τα άτομα με αναπηρία που χρησιμοποιούν το
διαδίκτυο τείνουν να κατέχουν υψηλό επίπεδο εκπαίδευσης και να είναι σε μεγάλο βαθμό
αυτοδίδακτα ως προς τη χρήση του, μολονότι αυτό το επίπεδο εκπαίδευσης δεν αποτελεί
νόρμα για το σύνολο των ατόμων με αναπηρία (Guo et al., 2005).
Το ζήτημα της προσβασιμότητας δεν τελειώνει με την υποστηρικτική τεχνολογία.
Ακόμη κι αν το άτομο διαθέτει την κατάλληλη υποστηρικτική τεχνολογία για να έχει
πρόσβαση στο διαδίκτυο, οι ιστοσελίδες θα πρέπει να είναι εξίσου προσβάσιμες για να
μπορέσει να έρθει σε επαφή με το περιεχόμενό τους. Η ιδιότητα της ευχρηστίας
αναφέρεται στον καλό σχεδιασμό μιας ιστοσελίδας ώστε να είναι υψηλός, αν όχι
απόλυτος, ο βαθμός στον οποίο κάθε χρήστης μπορεί να εκτελεί επιτυχώς το σύνολο των
διαθέσιμων ενεργειών σε αυτή (Brinck, Gergle, & Wood, 2001 ˙ Lazar, 2007). Επομένως,
μια ιστοσελίδα δε πρέπει να είναι μόνο εύκολη στη χρήση, αλλά εύκολη και όσο αφορά
την εκμάθηση της χρήσης αυτής (Brinck et al., 2001). Άλλωστε, η ποιότητα μιας
ιστοσελίδας επηρεάζει την πρόθεση του χρήστη να συνεχίσει να τη χρησιμοποιεί (Liang,
Ho, Li, & Turban, 2011). Πιο συγκεκριμένα, η περίπλοκη δομή μιας ιστοσελίδας μπορεί
να αποβεί αποθαρρυντική για τους χρήστες με οπτική αναπηρία (Okonji et al., 2015).
Παρόλα αυτά, η λύση δε μπορεί να είναι κοινή, καθώς οι ανάγκες είναι τόσο ποικίλες όσο
και τα είδη της αναπηρίας (Baker, Bricout, Moon, Coughlan, & Pater, 2013). Το πρόβλημα
αυτό οδήγησε στη δημιουργία των Οδηγιών για την Προσβασιμότητα του Περιεχομένου
του Ιστού, οι οποίες προσφέρουν οδηγίες για την επίτευξη της προσβασιμότητας του
διαδικτύου από όλα τα άτομα με αναπηρία (Henry, 2018).
Ένα από τα πιο συνηθισμένα εμπόδια στην πρόσβαση στις ιστοσελίδες είναι η
απουσία εναλλακτικού κειμένου για τις εικόνες, η οποία επηρεάζει προπάντων τα άτομα
με οπτική αναπηρία, αν και αποτελεί μία από τις πρώτες οδηγίες για την επίτευξη της
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προσβασιμότητας του διαδικτύου (Inan, Namin, Pogrund, & Jones, 2016 ˙ O'Grady, 2005).
Το ίδιο εμπόδιο έχει εντοπιστεί και σε ιστοσελίδες κοινωνικής δικτύωσης, όπως το
Facebook και το Twitter (Sang, Soon-Goo, Dong-Han, & Hyun-Mi, 2014). Ακόμη και σε
ιστοσελίδες όπου υπάρχει εναλλακτικό κείμενο, η προσβασιμότητα παραμένει
επιφανειακή με άλλα βαθύτερα εμπόδια, όπως την ποιότητα του εναλλακτικού κειμένου,
να

εξακολουθούν

να

υφίστανται

(Loiacono,

Romano,

&

McCoy,

2009).

Η

προσβασιμότητα μιας ιστοσελίδας φαίνεται να εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από την
ύπαρξη ή μη αντίστοιχης νομοθεσίας (Loiacono & Djamasbi, 2013).
Η κατάσταση αυτή γύρω από τον υπολογιστή και το διαδίκτυο αποδεικνύει την
ύπαρξη ψηφιακού χάσματος ανάμεσα σε βλέποντες και άτομα με οπτική αναπηρία
επιβεβαιώνοντας το κοινωνικό μοντέλο για την αναπηρία. Σύμφωνα με τον Oliver (1990),
η αναπηρία αποτελεί μια κοινωνική κατασκευή της κυρίαρχης ιδεολογίας σε μια κοινωνία,
δηλαδή είναι αποτέλεσμα των στάσεων των ατόμων που δεν εμφανίζουν κάποια αναπηρία.
Η αναπηρία, λοιπόν, δεν είναι αποτέλεσμα του σωματικού ελλείμματος, αλλά της
προκατάληψης για αυτό (Guo et al., 2005). Άλλωστε, η κοινωνία είναι αυτή που
δημιουργεί τα εμπόδια για το άτομο με αναπηρία (Smart, 2001). Επομένως, η εξάρτηση
του ατόμου με αναπηρία από τα άτομα που δεν εμφανίζουν κάποια αναπηρία είναι
αποτέλεσμα της εφαρμογής συγκεκριμένων κοινωνικών πολιτικών (Oliver, 1990).
Παρά τα εμπόδια, τα άτομα με οπτική αναπηρία κάνουν χρήση του διαδικτύου
μέσω του υπολογιστή και των έξυπνων κινητών (smartphones) ανεξάρτητα από το βαθμό
της αναπηρίας τους (Crossland, Silva, & Macedo, 2014 ˙ Inan et al., 2016). Σύμφωνα με
τους Rosner και Perlman (2018), τα άτομα με οπτική αναπηρία χρησιμοποιούν τον
υπολογιστή καθημερινά για περίπου τέσσερις ώρες την ημέρα, ενώ οι τρεις από αυτές
αποδίδονται σε δραστηριότητες ελεύθερου χρόνου που λαμβάνουν χώρα στο διαδίκτυο.
Μάλιστα, χρησιμοποιούν κυρίως εφαρμογές που δεν απευθύνονται αποκλειστικά σε άτομα
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με οπτική αναπηρία, όπως το Facebook (Crossland et al., 2014), ενώ δημιουργούν και
δικές τους ιστοσελίδες (Guo et al., 2005). Βέβαια, κρίνουν πως το διαδίκτυο θα μπορούσε
να είναι ευκολότερο στη χρήση (Brinkley & Tabrizi, 2013) και οι δυσκολίες, που
υφίστανται, αποθαρρύνουν τα μεγαλύτερα σε ηλικία άτομα από το να αξιοποιήσουν το
διαδίκτυο όσο θα ήθελαν (Okonji, et al., 2015).
Τα άτομα με οπτική αναπηρία τείνουν να επισκέπτονται περισσότερες ιστοσελίδες
καθημερινά σε σχέση με τους βλέποντες, είτε αυτές είναι οικείες είτε καινούριες για
αυτούς (Brinkley & Tabrizi, 2013). Χρησιμοποιούν το διαδίκτυο για λόγους επικοινωνίας,
ψυχαγωγίας και εκπαίδευσης συμμετέχοντας σε δραστηριότητες όπως την αποστολή
ηλεκτρονικής αλληλογραφίας, την άμεση αποστολή μηνυμάτων, την ενημέρωση του
προσωπικού τους προφίλ και την προσθήκη φίλων σε λογαριασμούς ιστοσελίδων
κοινωνικής δικτύωσης που διατηρούν (Hafiar, Subekti, & Nugraha, 2019 ˙ Inan et al.,
2016). Η χρήση του διαδικτύου με σκοπό την επικοινωνία φαίνεται και στην έρευνα των
Brinkley και Tabrizi (2013), όπου αναφέρεται πως τα άτομα με οπτική αναπηρία
επισκέπτονται συχνότερα τις ιστοσελίδες κοινωνικής δικτύωσης σε σχέση με άλλες
ιστοσελίδες και διατηρούν προσωπικούς λογαριασμούς σε αυτές, αν και όχι στο βαθμό
που το κάνουν οι βλέποντες.
Τα άτομα με οπτική αναπηρία μεγαλύτερης ηλικίας χρησιμοποιούν το διαδίκτυο με
βασικό κίνητρο το γεγονός πως τους επιτρέπει να διατηρούν επαφή με τα κοινωνικά τους
δίκτυα (Okonji et al., 2015). Όσο αφορά τις μικρότερες ηλικίες, σύμφωνα με μια
παλαιότερη έρευνα των Kelly και Smith (2008), μόνο ένα μικρό ποσοστό παιδιών με
οπτική αναπηρία επικοινωνούσε μέσω του διαδικτύου, ενώ σύμφωνα με μία σύγχρονη
έρευνα των Wrzesińska, Tabała και Stecz (2016), οι μαθητές με οπτική αναπηρία περνούν
λιγότερες ώρες στο διαδίκτυο σε σχέση με τους βλέποντες ομηλίκους τους, όμως
επικοινωνούν περισσότερο μέσω αυτού.
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Αναφορικά με την αποτελεσματική χρήση του διαδικτύου, αν και τα άτομα με
οπτική αναπηρία αξιολογούν θετικά τις ικανότητές τους στη χρήση του διαδικτύου, η
αυτοαξιολόγησή τους δεν ανταποκρίνεται στις πραγματικές τους ικανότητες, οι οποίες δεν
επαρκούν για να χρησιμοποιούν αποτελεσματικά το διαδίκτυο, ακόμη και όταν έχουν
λάβει εκπαίδευση για τη χρήση του (van der Geest et al., 2014). Έτσι, μολονότι τα άτομα
με αναπηρία αναγνωρίζουν πως το διαδίκτυο προάγει την κοινωνική ενσωμάτωση και την
αποδοχή τους από την κοινωνία (Guo et al., 2005), η άνιση πρόσβαση σε αυτό μπορεί να
παρακωλύσει τελικά την τελεσφόρηση της ενσωμάτωσής τους (Okonji et al., 2015).

2. Τα κοινωνικά δίκτυα

Η οπτική αναπηρία επηρεάζει 285 εκατομμύρια ανθρώπους στον πλανήτη από τα
οποία 39 εκατομμύρια παρουσιάζουν τύφλωση και 246 μειωμένη όραση (Pascolini &
Mariotti, 2011). Η οπτική αναπηρία διαφέρει από άτομο σε άτομο ανάλογα με τον τύπο
και την ένταση της αναπηρίας (Caran, Santini, & de Almeida Biolchini, 2016), ενώ
προέρχεται κυρίως από διαθλαστικά σφάλματα που δεν έχουν διορθωθεί ή καταρράκτη
(Pascolini & Mariotti, 2011). Η συχνότητα εμφάνισης της οπτικής αναπηρίας είναι
μεγαλύτερη στα άτομα άνω των 50 ετών και ο αριθμός των περιπτώσεων αναμένεται να
ανέβει με την αύξηση του γηραιού πληθυσμού (Pascolini & Mariotti, 2011).
Η ποιότητα της επικοινωνίας διά ζώσης ή αλλιώς πρόσωπο με πρόσωπο των
ατόμων με οπτική αναπηρία με άλλα άτομα επηρεάζεται από το γεγονός πως η
επικοινωνία περιλαμβάνει μη λεκτικά μηνύματα, στα οποία τα άτομα με οπτική αναπηρία
δεν έχουν πρόσβαση (Meza-de-Luna, Terven, Raducanu, & Salas, 2019). Οι Gold, Shaw
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και Wolffe (2010) αναφέρουν πως άτομα με οπτική αναπηρία νεότερων ηλικιών
συναναστρέφονται κυρίως με βλέποντα άτομα που θεωρούν φίλους, όμως τείνουν να
προτιμούν δραστηριότητες που δεν απαιτούν μεγάλο βαθμό αλληλεπίδρασης. Ο μέσος
αριθμός των φίλων που αναγνωρίζεται από ένα άτομο με οπτική αναπηρία είναι περίπου
πέντε (Gold et al., 2010 ˙ Kef, Hox, & Habekothé, 2000).
Το κοινωνικό δίκτυο ορίζεται ως ένα συγκεκριμένο σύνολο συνδέσεων μεταξύ
ατόμων ή ομάδων ατόμων (Craven & Wellman, 1973). Ένα κοινωνικό δίκτυο έχει δομή
και λειτουργία ή αλλιώς ποσοτικές και ποιοτικές όψεις, όπως έχει αναγνωριστεί από
ερευνητές εδώ και δεκαετίες (House, Landis, & Umberson, 1988 ˙ Tracy & Whittaker,
1990). Η δομή περιλαμβάνει διαστάσεις όπως το μέγεθος, τη σύνθεση, την πυκνότητα του
δικτύου και τη διάρκεια των σχέσεων, ενώ η λειτουργία περιλαμβάνει διαστάσεις όπως
την κοινωνική στήριξη, την ικανοποίηση από αυτή και την αμοιβαιότητα (Kef et al.,
2000). Ο διαχωρισμός είναι σημαντικός καθώς η ποσότητα του δικτύου δεν εγγυάται την
ποιότητά του, δηλαδή ένα μεγαλύτερο δίκτυο δεν ισοδυναμεί με περισσότερη κοινωνική
στήριξη ούτε εξασφαλίζει πως αυτή θα είναι θετική (Tracy & Whittaker, 1990).
Το κοινωνικό δίκτυο μπορεί να διαχωριστεί σε υποσυστήματα, όπως το δίκτυο των
φίλων και το δίκτυο της οικογένειας (Papadopoulos et al., 2015). Το δίκτυο εμπεριέχει
δυνατούς και αδύναμους δεσμούς ή διαφορετικά κοινωνικό κεφάλαιο στενών δεσμών
(bonding) και γεφυροποιό κοινωνικό κεφάλαιο (bridging) (Granovetter, 1983 ˙ Steinfield,
Ellison, & Lampe, 2008). Η έννοια του κεφαλαίου δεν περιγράφει τον ίδιο τον δεσμό,
αλλά αυτά που το άτομο αποκομίζει από τις κοινωνικές του σχέσεις και από την
αλληλεπίδραση με αυτές, όπως στήριξη ή πληροφορίες (Ellison, Steinfield, & Lampe,
2011). Συγκεκριμένα, οι στενοί δεσμοί επικοινωνούν πιο συχνά μεταξύ τους, για
μεγαλύτερη ποικιλία θεμάτων και χρησιμοποιώντας πιο πολλά μέσα επικοινωνίας σε
σχέση με τους αδύναμους δεσμούς (Haythornthwaite, 2005).
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Ένα δίκτυο που απαρτίζεται κυρίως από στενούς φίλους, δηλαδή δυνατούς
δεσμούς, εμφανίζει υψηλή πυκνότητα, ενώ ένα δίκτυο που απαρτίζεται κυρίως από
γνώριμα άτομα, δηλαδή αδύναμους δεσμούς, εμφανίζει χαμηλή πυκνότητα (Granovetter,
1983). Ένα πυκνό δίκτυο κρύβει το μειονέκτημα πως μπορεί να αποκλείει το άτομο από
νέες και ποικίλες ιδέες και πληροφορίες (Granovetter, 1983). Η εισαγωγή ενός νέου μέσου
επικοινωνίας, όπως του διαδικτύου, στη ζωή του ατόμου δημιουργεί λανθάνοντες δεσμούς
στο κοινωνικό του δίκτυο (Haythornthwaite, 2005). Οι λανθάνοντες δεσμοί είναι δεσμοί
που συνδέουν τεχνικά άτομα που δεν είχαν προηγουμένως κάποια κοινωνική σχέση
(Haythornthwaite, 2005). Οι δεσμοί αυτοί υποβόσκουν μεν, δεν έχουν ενεργοποιηθεί δε
(Haythornthwaite, 2005), όπως γίνεται στις ομάδες των ιστοσελίδων κοινωνικής
δικτύωσης. Δύο άτομα μπορεί να έχουν συνείδηση της ύπαρξης ο ενός του άλλου στο
κοινό δίκτυο, όμως το νέο μέσο αυξάνει τις πιθανότητες ενεργοποίησης του μεταξύ τους
δεσμού (Ellison et al., 2011). Αν οι λανθάνοντες δεσμοί αρχίσουν να αλληλεπιδρούν
μεταξύ τους, μπορούν να μετατραπούν σε αδύναμους δεσμούς (Haythornthwaite, 2005).
Τα άτομα που οι άλλοι αντιμετωπίζουν θετικά τείνουν να έχουν μεγαλύτερα
κοινωνικά δίκτυα (Carter & Feld., 2004). Η αναπηρία μπορεί να συνοδεύεται από
στιγματισμό. Το στίγμα αποτελεί ένα γνώρισμα, το οποίο αξιολογείται ως διαφορετικό της
κανονικότητας από την κοινωνία και οδηγεί στην απαξίωση του ατόμου από το κοινωνικό
σύνολο (Goffman, 2001). Ουσιαστικά, στίγμα είναι το χάσμα μεταξύ της πραγματικής
κοινωνικής ταυτότητας του ατόμου και της δυνητικής κοινωνικής ταυτότητας που του
αποδίδει η κοινωνία με βάση ένα γνώρισμά του που αποκλίνει από την κανονικότητα
σύμφωνα με αυτήν (Goffman, 2001). Πράγματι, η οπτική αναπηρία έχει συνδεθεί με
μειωμένη συμμετοχή στην κοινωνία (Mick et al., 2018). Τα άτομα με οπτική αναπηρία
μπορεί να νιώθουν μόνα και απομονωμένα είτε ζουν μόνα είτε ζουν με την οικογένειά τους
(Hinds et al., 2003). Παρόλα αυτά, υπάρχουν και ενθαρρυντικά αποτελέσματα στον
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ερευνητικό χώρο που υποστηρίζουν πως το εύρος του κοινωνικού δικτύου είναι
μεγαλύτερο για τα άτομα με οπτική αναπηρία που εργάζονται σε σχέση με αυτά που είναι
άνεργα (Papadopoulos, Papakonstantinou, Koutsoklenis, Koustriava, & Kouderi, 2015).

2.1. Τα κοινωνικά δίκτυα στο διαδίκτυο

Το διαδίκτυο έχει το πλεονέκτημα να αφαιρεί φυσικά και γεωγραφικά εμπόδια,
αλλά και εμπόδια που προκύπτουν από τις στάσεις όσο αφορά την κοινωνική
αλληλεπίδραση (Guo et al., 2005). Προάγει την κοινωνική αλληλεπίδραση επιτρέποντας
στους ανθρώπους να επικοινωνούν σε έναν ηλεκτρονικό χώρο, στον οποίο η πρόσβαση δε
συνοδεύεται από υψηλό οικονομικό κόστος (Guo et al., 2005). Η εμβέλειά του είναι τόσο
ευρεία που πλέον γίνεται λόγος για το ρόλο του διαδικτύου σε καταστάσεις έκτακτης
ανάγκης και φυσικών καταστροφών όσο αφορά την ενημέρωση ευάλωτων κοινωνικών
ομάδων, όπως των ατόμων με αναπηρία, στον ερευνητικό χώρο (Kent & Ellis, 2015 ˙
Morris, Mueller, & Jones, 2014).
Πριν ακόμη οι ιστοσελίδες κοινωνικής δικτύωσης, όπως το Facebook, γίνουν
δημοφιλείς, νεαρότερα άτομα με οπτική αναπηρία χρησιμοποιούσαν το διαδίκτυο για
λόγους κοινωνικοποίησης και επικοινωνίας. Μάλιστα, τα άτομα με ολική τύφλωση
περνούσαν περισσότερο χρόνο στο διαδίκτυο για το σκοπό αυτό σε σχέση με αυτά με
μειωμένη όραση, ενώ κάποια δημιουργούσαν και νέες σχέσεις μέσω αυτού (Gold et al,
2010). Η χρήση του διαδικτύου για λόγους κοινωνικής δικτύωσης φαίνεται και από το
γεγονός πως το WhatsApp, μια εφαρμογή ανταλλαγής μηνυμάτων που βασίζεται κυρίως
στον ήχο και το κείμενο, τα οποία είναι εύκολα προσβάσιμα χάρη στα μέσα
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υποστηρικτικής τεχνολογίας, είναι ιδιαίτερα δημοφιλές στα άτομα με οπτική αναπηρία
(Líbera & Jurberg, 2017).
Μια υπηρεσία του διαδικτύου που χρησιμοποιείται σε μεγάλο βαθμό από τα άτομα
με οπτική αναπηρία είναι η ηλεκτρονική αλληλογραφία (Rosner & Perlman, 2018). Τα
άτομα με οπτική αναπηρία μεγαλύτερης ηλικίας χρησιμοποιούν το διαδίκτυο για να
διατηρούν επαφή με το υπάρχον κοινωνικό τους δίκτυο μέσω της ηλεκτρονικής
αλληλογραφίας (Okonji et al., 2015). Χρησιμοποιούν, επίσης, τα διαδικτυακά φόρουμ, στα
οποία λαμβάνουν χώρα θεματικές συζητήσεις, για να δημιουργούν νέες σχέσεις με άτομα
που μοιράζονται όχι μόνο την αναπηρία τους, αλλά και τα ενδιαφέροντά τους (Okonji et
al., 2015). Χάρη στο διαδίκτυο και τις υπηρεσίες του, νιώθουν ενεργά μέλη της κοινωνίας,
λιγότερο απομονωμένα και μόνα, ενώ θεωρούν πως συμβάλλουν στην κοινωνική ευημερία
άλλων μελών του δικτύου (Okonji et al., 2015).
Τα άτομα με αναπηρία περνούν 12 ώρες από τον ελεύθερό τους χρόνο κάθε
εβδομάδα σε ηλεκτρονικά μέσα κοινωνικής δικτύωσης (social media), όπως το YouTube
και το Facebook, ενώ περνούν επιπλέον 6 ώρες σε αυτά για δραστηριότητες που
σχετίζονται με την εκπαίδευσή τους (Asuncion et al., 2012). Όσο αφορά τα άτομα με
οπτική αναπηρία, τα παιδιά αφιερώνουν κατά μέσο όρο 7.5 ώρες την εβδομάδα
συνομιλώντας σε ιστοσελίδες ανταλλαγής μηνυμάτων (online chat) και 1.5 ώρα
συνομιλώντας μέσω ηλεκτρονικής αλληλογραφίας, ενώ τα άτομα με οπτική αναπηρία
μεγαλύτερης ηλικίας περνούν λιγότερο από 2 ώρες συνομιλώντας σε τέτοιες ιστοσελίδες
και παρουσιάζουν μια τάση προτίμησης της ηλεκτρονικής αλληλογραφίας αφιερώνοντας
2.5 ώρες σε αυτή (van der Geest et al., 2014). Βλέποντες μεγαλύτερης ηλικίας
παρουσιάζουν παρόμοια συχνότητα συμμετοχής στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και
όμοια τάση προτίμησης της ηλεκτρονικής αλληλογραφίας (van Ingen, Rains, & Wright,
2017).
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Τα κοινωνικά δίκτυα του διαδικτύου προσφέρουν σε άτομα που αντιμετωπίζουν
τον κοινωνικό στιγματισμό τη δυνατότητα να νιώσουν ότι ανήκουν σε ένα δίκτυο που
απαρτίζεται από άτομα με παρόμοιες εμπειρίες και έτσι να λάβουν συναισθηματική
κοινωνική στήριξη (Luppicini & Saleh, 2017 ˙ Miller, 2017). Άτομα με οπτική αναπηρία
έχουν αποδεχτεί την αναπηρία τους χάρη στην ένταξή τους σε κοινωνικά δίκτυα του
διαδικτύου (Okonji & Aryal, 2016). Ένα πλεονέκτημα του διαδικτύου είναι πως ακόμη κι
αν άλλα μέλη του δικτύου δημιουργήσουν κάποιο αίσθημα ανασφάλειας στο χρήστη, ο
ίδιος μπορεί να αποσυνδεθεί και έτσι να απομακρυνθεί από αυτά ή να τα αφαιρέσει από το
δίκτυό του (Furr, Carreiro, & McArthur, 2016 ˙ Okonji & Aryal, 2016). Αυτή η αποφυγή
των αρνητικών αντιδράσεων στις κοινότητες του διαδικτύου έχει ως αποτέλεσμα οι
χρήστες να αποκομίζουν θετικές εμπειρίες σε αυτό (Miller, 2017).
Τα άτομα με οπτική αναπηρία μπορούν, σε αντίθεση με παλαιότερα, να
αλληλεπιδρούν σε ένα χώρο όπου η αναπηρία τους δεν είναι ορατή στους άλλους και όπου
δεν έρχονται αντιμέτωπα με μηνύματα μη λεκτικής επικοινωνίας που δεν είναι σε θέση να
αποκωδικοποιήσουν (Gold et al., 2010 ˙ Okonji & Aryal, 2016). Έτσι, η επικοινωνία
πραγματοποιείται ισότιμα (Gur & Rimmerman, 2017). Ένα στα δύο άτομα με αναπηρία
θεωρούν πως υπάρχει λιγότερη προκατάληψη στο διαδίκτυο και πως το διαδίκτυο παίζει
σημαντικό ρόλο στην κοινωνική τους αλληλεπίδραση (Guo et al., 2005). Αυτό έχει ως
αποτέλεσμα τα άτομα με αναπηρία να νιώθουν περισσότερο εντεταγμένα σε κοινότητες
και κοινωνικά δίκτυα τις τελευταίες δεκαετίες σε σχέση με το παρελθόν (Gerber, 2003).
Η επικοινωνία μέσω του διαδικτύου μπορεί να μειώσει την προκατάληψη για την
αναπηρία (Líbera & Jurberg, 2017). Η ταυτότητα ενός χρήστη στο διαδίκτυο δεν
ταυτίζεται με την πραγματική του ταυτότητα (Kietzmann, Hermkens, McCarthy, &
Silvestre, 2011), αλλά κατασκευάζεται από τον ίδιο (Miller, 2017). Η αναπηρία γίνεται ένα
ευπροσάρμοστο στοιχείο της ταυτότητας που μπορεί να φανερωθεί ή να αποκρυφτεί όταν
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το άτομο το θεωρεί κατάλληλο ή απαραίτητο (Bowker & Tuffin, 2002 ˙ Okonji & Aryal,
2016). Τα άτομα με αναπηρία επιλέγουν συνήθως να φανερώνουν την αναπηρία τους
σταδιακά και στρατηγικά σε άλλους χρήστες που δεν έχουν κάποια αναπηρία, ενώ δίνουν
περισσότερες πληροφορίες για την αναπηρία τους σε άλλους χρήστες με αναπηρία και σε
κλειστά δίκτυα που αποτελούνται από αυτούς, όπως κλειστές ομάδες του Facebook (Furr
et al., 2016).
Το γεγονός πως η αναπηρία μετατρέπεται σε ευπροσάρμοστο στοιχείο της
ταυτότητας στο διαδίκτυο δε σημαίνει πως αποκρύπτεται πάντα. Το άτομο με αναπηρία
μπορεί να παρουσιάσει την αναπηρία του εξαρχής στο διαδίκτυο είτε λεκτικά είτε μέσω
εικόνων (Furr et al., 2016). Το σημαντικό είναι πως η γνωστοποίηση της αναπηρίας
γίνεται με τον τρόπο που το ίδιο το άτομο επιθυμεί να παρουσιάσει την αναπηρία του σε
ένα ανοιχτό δίκτυο (Furr et al., 2016). Ο χρόνος και οι συνθήκες υπό τις οποίες το άτομο
με οπτική αναπηρία θα αποκαλύψει πληροφορίες για τον εαυτό του και την αναπηρία του
είναι υπό τον έλεγχό του (Okonji & Aryal, 2016).
Οι δυνατότητες που προσφέρει το διαδίκτυο είναι τόσο ευρείες που άτομα με
οπτική αναπηρία μεγαλύτερων ηλικιών θεωρούν πως θέτουν υπό αμφισβήτηση
διαδεδομένα στερεότυπα για την αναπηρία μέσα από τη συμμετοχή τους σε κοινωνικά
δίκτυα του διαδικτύου προβάλλοντας τις ικανότητές τους (Okonji & Aryal, 2016). Παρόλα
αυτά, νεαρότερα άτομα με οπτική αναπηρία δεν είναι βέβαια πως μπορούν να
διεκδικήσουν λύσεις στα προβλήματά τους μέσα από αυτά (Líbera & Jurberg, 2017).
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2.2. Οι ιστοσελίδες κοινωνικής δικτύωσης

Σύμφωνα με τον αρχικό ορισμό των boyd & Ellison (2007), οι ιστοσελίδες
κοινωνικής δικτύωσης αποτελούν:
διαδικτυακές υπηρεσίες που επιτρέπουν στα άτομα (1) να κατασκευάζουν ένα
προσωπικό δημόσιο ή ημι-δημόσιο προφίλ μέσα σε ένα οριοθετημένο σύστημα, (2)
να διατυπώνουν με ακρίβεια μία λίστα με άλλους χρήστες με τους οποίους
μοιράζονται μία σχέση και (3) να βλέπουν και να διατρέχουν τη λίστα των
σχέσεών τους αλλά και εκείνες τις λίστες που έχουν φτιαχτεί από άλλους εντός του
συστήματος. (σ. 211).
Παρά το γεγονός ότι αυτός ο ορισμός είναι ευρέως αποδεκτός και διαδεδομένος
στη βιβλιογραφία, οι ίδιες οι Ellison & boyd αναγνώρισαν πως ο ορισμός τους δεν
ανταποκρινόταν στις νεότερες εξελίξεις στο χώρο των ιστοσελίδων κοινωνικής δικτύωσης
λίγα χρόνια αργότερα. Το προφίλ δεν αποτελεί πλέον το κέντρο των ιστοσελίδων
κοινωνικής δικτύωσης, αλλά κεντρικό ρόλο έχουν λάβει τα μέσα μετάδοσης των
μηνυμάτων και των πληροφοριών (Ellison & boyd, 2013). Έτσι, σύμφωνα με τον
πρόσφατο ορισμό των Ellison & boyd (2013):
Μία ιστοσελίδα κοινωνικής δικτύωσης είναι

μια πλατφόρμα δικτυωμένης

επικοινωνίας στην οποία οι συμμετέχοντες 1) έχουν μοναδικά αναγνωρίσιμα
προφίλ που αποτελούνται από περιεχόμενο που παρέχει ο χρήστης, άλλοι χρήστες,
και/ή δεδομένα που παρέχει το σύστημα, 2) μπορούν να διατυπώνουν δημόσια και
με ακρίβεια τους δεσμούς τους, τους οποίους οι άλλοι χρήστες μπορούν να
βλέπουν και να διατρέχουν, και 3) μπορούν να καταναλώνουν, να παράγουν, και/ή
να αλληλεπιδρούν με ροές περιεχομένου παραγόμενου από χρήστες, το οποίο
παρέχεται από τους δεσμούς τους στην ιστοσελίδα. (σ.158).
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Οι ιστοσελίδες κοινωνικής δικτύωσης έχουν την ιδιαιτερότητα πως επιτρέπουν στο
χρήστη να διατυπώνει με ακρίβεια και να δημοσιοποιεί το κοινωνικό του δίκτυο, τα μέλη
του οποίου συχνά αποκαλούνται <<φίλοι>>1 στην εκάστοτε ιστοσελίδα (boyd & Ellison,
2007 ˙ Ellison & boyd, 2013). Οι περισσότερες ιστοσελίδες ενισχύουν ήδη υπάρχοντα
κοινωνικά δίκτυα, ενώ άλλες συνδέουν άγνωστα άτομα με βάση τα κοινά τους
ενδιαφέροντα (boyd & Ellison, 2007). Μια σύγχρονη κοινότητα μπορεί να απαρτίζεται
από άτομα που δε γνωρίστηκαν και δε θα γνωριστούν ποτέ (Sweet, LeBlanc, Stough, &
Sweany, 2019).
Ο χρήστης των ιστοσελίδων κοινωνικής δικτύωσης δημιουργεί το προσωπικό του
προφίλ δίνοντας πληροφορίες για την ηλικία του, τον τόπο διαμονής του, τα ενδιαφέροντά
του, ενώ τέλος ενθαρρύνεται να ανεβάσει και μία φωτογραφία για το προφίλ του (boyd &
Ellison, 2007). Αν και οι χρήστες ενθαρρύνονται να αναπαραστήσουν τους εαυτούς τους
με ακρίβεια στο προφίλ τους, αυτή η οδηγία δεν τηρείται πάντα πιστά (boyd & Ellison,
2007).
Τα μηνύματα επικοινωνίας στις ιστοσελίδες κοινωνικής δικτύωσης έχουν πομπό το
χρήστη και παραλήπτη έναν άλλο χρήστη ή ένα σύνολο χρηστών (Dienlin, Masur, &
Trepte, 2017). Πρακτικά, η επικοινωνία των χρηστών επιτυγχάνεται είτε με τη
δημοσιοποίηση μηνυμάτων στο προφίλ ενός χρήστη, τα οποία αποκαλούνται σχόλια, είτε
με προσωπικά, και επομένως ιδιωτικά, μηνύματα (boyd & Ellison, 2007). Η λειτουργία
των σχολίων επιτρέπει στο χρήστη να έρχεται σε επαφή με τα δίκτυα των <<φίλων>> του,
ενισχύοντας το δικό του δίκτυο με νέο κοινωνικό κεφάλαιο (Ellison & boyd, 2013).
Η πρώτη ιστοσελίδα κοινωνικής δικτύωσης ιδρύθηκε το 1997 (boyd & Ellison,
2007). Οι ιστοσελίδες κοινωνικής δικτύωσης αποτελούν τις πιο γρήγορα αναπτυσσόμενες
και ευρέως διαδεδομένες υπηρεσίες του διαδικτύου (Lee et al., 2014). Οι τακτικές, οι
Ο όρος <<φίλοι>> παρουσιάζεται μέσα σε εισαγωγικά καθώς δεν ανταποκρίνεται στην κυριολεκτική
έννοια της φιλίας ούτε οι <<φίλοι>> του χρήστη σε μια ιστοσελίδα κοινωνικής δικτύωσης ταυτίζονται με
τους φίλους του εκτός αυτής.
1
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προσδοκίες και οι κοινωνικές νόρμες των χρηστών εξελίσσονται παράλληλα με τις ίδιες
τις ιστοσελίδες (Ellison & boyd, 2013). Η επιθυμία για επικοινωνία και παραγωγή
περιεχομένου αποτελούν τις κύριες κινητήριες δυνάμεις της χρήσης των ιστοσελίδων
κοινωνικής δικτύωσης (Ellison & boyd, 2013). Οι ιστοσελίδες αυτές έχουν προσθέσει μια
νέα διάσταση στην κοινωνική ένταξη (van der Geest et al., 2014) και στα είδη των
κοινωνικών δικτύων που τα άτομα μπορούν να χτίσουν και να υποστηρίξουν (Ellison &
boyd, 2013). Αυτή η νέα κατάσταση δεν αποκλείει την επικοινωνία διά ζώσης, αλλά
αντίθετα την ενισχύει χωρίς να μεταβάλλει την κοινωνική δραστηριότητα του ατόμου
(Dienlin et al., 2017).
Αν και οι ιστοσελίδες κοινωνικής δικτύωσης δε σχεδιάστηκαν αρχικά λαμβάνοντας
υπόψη τα άτομα με αναπηρία, γίνονται όλο και δημοφιλέστερες σε αυτά (Enajeh, Cavus,
& Ibrahim, 2018). Μάλιστα, οι ιστοσελίδες κοινωνικής δικτύωσης είναι εξίσου δημοφιλείς
σε βλέποντες και σε άτομα με οπτική αναπηρία (Brinkley & Tabrizi, 2013 ˙ Gur &
Rimmerman, 2017), αφού η πλειοψηφία τους διατηρεί λογαριασμό σε κάποια από αυτές
(Brinkley & Tabrizi, 2013). Οι ιστοσελίδες κοινωνικής δικτύωσης αξιολογούνται ως
δύσκολες ως προς τη χρήση (Brinkley & Tabrizi, 2013). Όπως είναι επόμενο, τα άτομα με
οπτική αναπηρία προτιμούν τις ιστοσελίδες που είναι περισσότερο προσβάσιμες σε αυτά
(Líbera & Jurberg, 2017). Επιπλέον, η πρόσβαση στις ιστοσελίδες κοινωνικής δικτύωσης
από ένα έξυπνο κινητό είναι ευκολότερη σε σχέση με την πρόσβαση από τον υπολογιστή,
καθώς τα λογισμικά ανάγνωσης οθόνης ανταποκρίνονται καλύτερα στα έξυπνα κινητά
(Líbera & Jurberg, 2017).
Ο βαθμός χρήσης των μέσων κοινωνικής δικτύωσης είναι ίσος για τα άτομα με
ολική τύφλωση και για τα άτομα με μειωμένη όραση, καλύπτοντας ισάξια όλο το εύρος
της οπτικής αναπηρίας (Morris et al., 2014). Η χρήση δεν φαίνεται να εξαρτάται από το
εισόδημα των χρηστών με αναπηρία, αλλά εξαρτάται από την ηλικία τους καθώς είναι πιο
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έντονη σε άτομα κάτω των 30 ετών και μειώνεται σταδιακά όσο αυξάνεται η ηλικία
(Morris et al., 2014).
Είναι αξιοσημείωτο πως ο τρόπος που οι χρήστες χρησιμοποιούν την τεχνολογία
και όχι η ίδια η τεχνολογία επηρεάζει το κοινωνικό τους κεφάλαιο (Valenzuela, Park, &
Kee, 2009). Οι χρήστες χρησιμοποιούν τις ιστοσελίδες κοινωνικής δικτύωσης κυρίως για
να διατηρούν ήδη υπάρχουσες σχέσεις, παρά για να γνωρίζουν νέα άτομα
(Subrahmanyam, Reich, Waechter, & Espinoza, 2008), αν και η επικοινωνία με αδύναμους
δεσμούς είναι πιο συχνή στις ιστοσελίδες αυτές σε σχέση με άλλα μέσα επικοινωνίας
(Dienlin et al., 2017). Άλλωστε, πολλοί από αυτούς τους αδύναμους δεσμούς θα χάνονταν
αν τα πλεονεκτήματα που προσφέρουν οι ιστοσελίδες κοινωνικής δικτύωσης δεν ήταν
διαθέσιμα (Ellison & boyd, 2013).
Τον ίδιο ρόλο επιτελεί η χρήση του διαδικτύου και για τα άτομα με οπτική
αναπηρία, εφόσον ενισχύει τις ήδη υπάρχουσες σχέσεις τους και την κοινωνική τους
ένταξη εκτός αυτού (Gur & Rimmerman, 2017 ˙ Raghavendra, Wood, Newman, Lawry, &
Sellwood, 2012). Τα άτομα με οπτική αναπηρία χρησιμοποιούν τις ιστοσελίδες κοινωνικής
δικτύωσης, όπως το Facebook, για να ενισχύουν την αλληλεπίδραση με ήδη υπάρχοντες
δυνατούς και αδύναμους δεσμούς των δικτύων τους (Pacheco, Lips, & Yoong, 2018). Ένα
ακόμη κίνητρο, για αυτά, είναι η δυνατότητα να μιλούν για την καθημερινότητα και τα
ενδιαφέροντά τους (Líbera & Jurberg, 2017).
Πιο συγκεκριμένα, οι έφηβοι με οπτική αναπηρία αξιοποιούν τις ιστοσελίδες
κοινωνικής δικτύωσης όσο και οι βλέποντες ομήλικοί τους παρά το γεγονός πως οι
ιστοσελίδες αυτές βασίζονται κυρίως στην εικόνα (Líbera & Jurberg, 2017). Οι φοιτητές
με οπτική αναπηρία χρησιμοποιούν τις ιστοσελίδες κοινωνικής δικτύωσης για να
βελτιώσουν την ακαδημαϊκή τους εμπειρία, τόσο γνωστικά όσο και κοινωνικά (Pacheco et
al., 2018). Παρόλα αυτά, υπάρχουν ενδείξεις πως νέα ενήλικα άτομα με οπτική αναπηρία
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δεν αντλούν ευχαρίστηση από τις ιστοσελίδες κοινωνικής δικτύωσης στο βαθμό που το
κάνουν οι βλέποντες όμοιων ηλικιών (Brinkley & Tabrizi, 2013). Ιδιαίτερα θετικό είναι,
όμως, το γεγονός πως η χρήση του διαδικτύου από τα άτομα με οπτική αναπηρία
συνοδεύεται από επίγνωση της ευθύνης τους για όσα δημοσιεύουν και των ζητημάτων
προστασίας της ιδιωτικής τους ζωής στο διαδίκτυο από νεαρή ηλικία (Líbera & Jurberg,
2017).

2.2.1. Facebook

Το Facebook δημιουργήθηκε για να ενισχύσει ένα συγκεκριμένο κοινωνικό δίκτυο,
αυτό των φοιτητών του πανεπιστημίου του Harvard, στις αρχές του 2004 (boyd & Ellison,
2007). Στη συνέχεια, επεκτάθηκε και σε άλλα πανεπιστήμια συνεχίζοντας να απαιτεί μια
πανεπιστημιακή διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου για την εγγραφή ενός νέου
χρήστη, ιδιότητα που διατηρούσε το αίσθημα της κλειστής κοινότητας για τους χρήστες
(boyd & Ellison, 2007 ˙ Cain, 2008). Από τα τέλη του 2005, το Facebook άρχισε να
μετατρέπεται σε μία δημόσια ιστοσελίδα κοινωνικής δικτύωσης και πάλι όμως διατηρούσε
κάποια χαρακτηριστικά ιδιωτικότητας και κλειστής κοινότητας (boyd & Ellison, 2007), τα
οποία αφαιρέθηκαν σταδιακά. Το μόνο προαπαιτούμενο πλέον για να δημιουργήσει κανείς
ένα λογαριασμό στο Facebook είναι μία διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (Cain,
2008).
Η δομή του Facebook περιλαμβάνει α) μία αρχική σελίδα, αφιερωμένη στη ροή
των ειδήσεων, δηλαδή στη δραστηριότητα και στις δημοσιεύσεις των <<φίλων>>, β) τον
τοίχο, ένα δημόσιο πίνακα στο προφίλ του χρήστη όπου οι <<φίλοι>> μπορούν να κάνουν
δημοσιεύσεις που απευθύνονται σε αυτόν και γ) το προφίλ του χρήστη (Cain, 2008 ˙ Fox,
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Warber, & Makstaller, 2013). Το προφίλ του χρήστη περιλαμβάνει ενότητες για τις
αγαπημένες του σελίδες, για τους <<φίλους>> του στο δίκτυο, για τις φωτογραφίες του,
αλλά και μία ενότητα με προσωπικές πληροφορίες του, όπως την ηλικία, τον τόπο
κατοικίας, την εκπαίδευση και την εργασία του (Cain, 2008 ˙ Fox et al., 2013). Ο τοίχος
περιέχει ένα πεδίο από όπου ο χρήστης μπορεί να ενημερώνει την κατάστασή του
δημοσιεύοντας τις σκέψεις, τα συναισθήματα ή τις εμπειρίες του (Fox et al., 2013). Αυτές
οι δημοσιεύσεις του χρήστη, οι οποίες ανανεώνονται συνεχώς χάρη στην παρότρυνση που
προσφέρει η ιστοσελίδα προβάλλοντας την ερώτηση <<Τι σκέφτεστε;>> στο πεδίο και οι
οποίες μπορούν να δεχτούν τα σχόλια άλλων χρηστών, αποτελούν το κέντρο
ενδιαφέροντος του Facebook για όσους το χρησιμοποιούν (Ellison & boyd, 2013). Τα
σχόλια περιλαμβάνουν κυρίως μηνύματα που εκφράζουν τα αισθήματα των <<φίλων>>
για τη δεδομένη δημοσίευση (Valenzuela et al., 2009).
Το Facebook παρέχει ποικίλες δυνατότητες στους χρήστες προσφέροντας
λειτουργίες σύγχρονης και ασύγχρονης επικοινωνίας, ένας προς έναν ή ένας προς πολλούς
(Ellison & boyd, 2013 ˙ Stetten et al., 2019). Εκτός από τα σχόλια, παρέχει τη δυνατότητα
στους χρήστες να επικοινωνούν ιδιωτικά με άμεσα προσωπικά μηνύματα (Fox et al., 2013
˙ Valenzuela et al., 2009). Οι χρήστες μπορούν να δημιουργούν και να συμμετέχουν σε
ομάδες με βάση τα κοινά τους ενδιαφέροντα (Luaran, Nawi, & Jain, 2014) ή και να
αξιοποιούν τις ομάδες αυτές ως ομάδες στήριξης (Steadman & Pretorius, 2014). Έχουν την
επιλογή να προσθέτουν τους <<φίλους>> τους στις δημοσιεύσεις τους για να τους
συμπεριλάβουν στην δραστηριότητά τους (Luaran et al., 2014), αλλά και να αναζητούν
άλλους χρήστες όχι μόνο με βάση τις λίστες <<φίλων>> άλλων χρηστών, αλλά και με
βάση κοινές εμπειρίες και ενδιαφέροντα τους, όπως το πανεπιστήμιο όπου φοίτησαν
(Ellison & boyd, 2013). Τέλος, διατίθενται ρυθμίσεις απορρήτου που επιτρέπουν στο
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χρήστη να καθορίζει τους χρήστες στους οποίους θα είναι διαθέσιμη η κάθε δημοσίευση
(Cain, 2008).
Το Facebook είναι μία από τις διαδεδομένες ιστοσελίδες κοινωνικής δικτύωσης
(Cain, 2008) και αναγνωρίζεται από ερευνητές ως η πιο δημοφιλής (Giannakos,
Chorianopoulos, Giotopoulos, & Vlamos, 2013 ˙ Luaran et al., 2014). Η χρήση του
εξυπηρετεί δύο βασικές κοινωνικές ανάγκες των χρηστών, την αυτοπαρουσίαση και την
ένταξη (Nadkarni & Hofmann, 2012). Η διάθεση του Facebook σε μορφή εφαρμογής στη
σύγχρονη εποχή επιτρέπει στο χρήστη να συνδέει το προφίλ του στο Facebook και τις
πληροφορίες αυτού με άλλες εφαρμογές (Kapperman, Kelly, Kilmer, & Smith, 2017).
Ο χρήστης του Facebook δεν είναι κοινωνικά αδρανής εκτός αυτού (Papacharissi
& Mendelson, 2011). Το Facebook αποτελεί μια συνήθεια και μια καθημερινή
δραστηριότητα ελεύθερου χρόνου για τους χρήστες, συμπεριλαμβανομένων και των
Ελλήνων χρηστών (Giannakos et al., 2013 ˙ Papacharissi & Mendelson, 2011). Το προφίλ
περιλαμβάνει πληροφορίες για κάθε χρήστη, όπως τα ενδιαφέροντά του, αλλά και τους
κοινούς <<φίλους>> του με άλλους χρήστες. Οι πληροφορίες αυτές διευκολύνουν στη
συνέχεια τους χρήστες να ξεκινήσουν να αλληλεπιδρούν μεταξύ τους παίρνοντας έναυσμα
από κάποιο κοινό παρανομαστή (Ellison et al., 2011). Οι χρήστες δρέπουν τα κοινωνικά
οφέλη που μπορεί να τους προσφέρει το Facebook ενισχύοντας τους δυνατούς και τους
αδύναμους δεσμούς του δικτύου τους, ειδικά όταν απέχουν γεωγραφικά από αυτούς, και
επεκτείνοντάς το με νέους δεσμούς (Papacharissi & Mendelson, 2011 ˙ Steinfield et al.,
2008). Η ενίσχυση του υπάρχοντος δικτύου, συμπεριλαμβανομένων των γνώριμων ατόμων
με τους οποίους διαφορετικά η επαφή θα χανόταν, υπερέχει της δημιουργίας νέων δεσμών
(Ellison, Steinfield, & Lampe, 2007), όπως συμβαίνει και σε άλλες ιστοσελίδες κοινωνικής
δικτύωσης.
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Οι χρήστες συνδέονται στο Facebook τουλάχιστον μία φορά την ημέρα και
περνούν περίπου 45 λεπτά κατά μέσο όρο σε αυτό, ενώ μπορεί να περάσουν ακόμη και
τρεις ή περισσότερες ώρες την ημέρα χρησιμοποιώντας το σύμφωνα με έρευνες
βλεπόντων (Hayes, van Stolk-Cooke, & Muench, 2015 ˙ Indian & Grieve, 2014). Οι
χρήστες περνούν τον χρόνο τους στο Facebook αξιοποιώντας ποικίλες λειτουργίες του με
διαφορετική συχνότητα, για παράδειγμα δημοσιεύουν φωτογραφίες σπάνια, κάνοντάς το
λιγότερο από μία φορά το μήνα, αν και η συχνότητα αυτή είναι μεγαλύτερη για τους
νεότερους σε ηλικία χρήστες (Hayes et al., 2015). Οι νεότεροι χρήστες τείνουν, επίσης, να
ενημερώνουν την κατάστασή τους και να επικοινωνούν με προσωπικά μηνύματα με
μεγαλύτερη συχνότητα, ενώ υπάρχουν ενδείξεις πως δυσκολεύονται περισσότερο να
ελέγξουν το βαθμό χρήσης του (Hayes et al., 2015). Από την άλλη πλευρά, οι μεγαλύτεροι
σε ηλικία χρήστες τείνουν να αξιοποιούν περισσότερο πρόσθετες εφαρμογές του
Facebook, όπως τα παιχνίδια (Hayes et al., 2015). Παρόμοια τάση προτίμησης των
πρόσθετων εφαρμογών εντός του Facebook παρατηρείται και στις γυναίκες σε σχέση με
τους άντρες (Giannakos et al., 2013). Παρόλο που οι χρήστες περνούν αρκετό χρόνο στο
Facebook, δε θεωρούν πως η χρήση του έχει μεταβάλει τις κοινωνικές τους δεξιότητες
(Luaran et al., 2014).
Όσο αφορά τη συμπεριφορά των χρηστών στο Facebook, οι δυνατοί δεσμοί ενός
χρήστη τείνουν να κάνουν δηλώσεις <<Μου αρέσει>> και να σχολιάζουν τις δημοσιεύσεις
του, ενώ οι αδύναμοι δεσμοί είτε δεν αντιδρούν καθόλου σε αυτές είτε κάνουν μόνο
δηλώσεις <<Μου αρέσει>> (Chiang & Huang, 2016). Οι άντρες αντιδρούν περισσότερο
σε δημοσιεύσεις από τις γυναίκες, ενώ τα άτομα μεγαλύτερης ηλικίας σχολιάζουν
περισσότερο σε δημοσιεύσεις σε σχέση με τα νεότερα άτομα (Chiang & Huang, 2016).
Το Facebook χρησιμοποιείται από τα άτομα με αναπηρία (Miller, 2017) και είναι η
πιο δημοφιλής ιστοσελίδα κοινωνικής δικτύωσης σε αυτά (Asuncion et al., 2012 ˙ Brinkley
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& Tabrizi, 2013 ˙ Raghavendra et al., 2012). Αξιολογείται ως μία από τις πιο προσβάσιμες
ιστοσελίδες κοινωνικής φύσης από τα άτομα με αναπηρία (Asuncion et al., 2012) και
χρησιμοποιείται από αυτά κατά τον ελεύθερο χρόνο, όπως συμβαίνει και με τα άτομα που
δεν εμφανίζουν κάποια αναπηρία (Papacharissi & Mendelson, 2011 ˙ Shpigelman & Gill,
2014).
Το Facebook είναι η πιο δημοφιλής ιστοσελίδα κοινωνικής δικτύωσης και για τα
άτομα με οπτική αναπηρία, ειδικότερα (Martiniello et al., 2012 ˙ Vashistha, Cutrell, Dell,
& Anderson, 2015), αν και εμφανίζει προβλήματα προσβασιμότητας και ευχρηστίας για
αυτά, καθώς δεν ακολουθεί πλήρως τις οδηγίες για την προσβασιμότητα του περιεχομένου
του διαδικτύου (Lee et al., 2014). Σύμφωνα με μία πρόσφατη έρευνα του Babu (2014),
βασικές λειτουργίες του Facebook παρουσιάζουν δυσκολίες για τα άτομα μα οπτική
αναπηρία. Οι λειτουργίες αυτές περιλαμβάνουν την αναζήτηση άλλων χρηστών, τον
εντοπισμό του χρονολογίου και του πεδίου δημοσίευσης σε αυτό και την οργάνωση
εκδηλώσεων, ειδικά την επιλογή ημερομηνίας πραγματοποίησής τους. Η δυσκολία αυτή
οφείλεται στην απουσία ή στην ασάφεια των ετικετών, στη θέση των πεδίων εισαγωγής
πληροφοριών στην ιστοσελίδα, στην έλλειψη σαφήνειας για τους όρους αναζήτησης που
θεωρούνται κατάλληλοι, στις μη κατανοητές εξηγήσεις που δίνει το σύστημα για τους
λόγους αποτυχίας μιας αναζήτησης και στην έλλειψη πρόσβασης σε κάποιες επιλογές
μέσω πληκτρολογίου (Babu, 2014). Επιπλέον, υπάρχουν πλήκτρα των οποίων η
λειτουργία παραμένει ασαφής για τους χρήστες με οπτική αναπηρία (Lee et al., 2014).
Η αναζήτηση άλλων χρηστών παραμένει δύσκολη για τα άτομα με οπτική
αναπηρία ακόμη κι όταν αποδίδει αποτελέσματα, καθώς το Facebook εμφανίζει μια λίστα
ανθρώπων με κοινό όνομα (Vashistha et al., 2015). Ένας βλέποντας χρήστης εντοπίζει το
χρήστη που αναζητά χρησιμοποιώντας τη φωτογραφία του προφίλ του, ενώ ένας χρήστης
με οπτική αναπηρία αναγκάζεται να εξετάζει κάθε προφίλ ξεχωριστά μπαίνοντας σε αυτό
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και αναζητώντας περισσότερες πληροφορίες (Nobre, Meireles, Da Silva, Faria, & Vieira,
2018). Μία άλλη επιλογή για το χρήστη με οπτική αναπηρία είναι να αναζητήσει κάποιον
άλλο χρήστη χρησιμοποιώντας τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του ή τον
αριθμό του κινητού του τηλεφώνου, όμως η επιτυχία της αναζήτησης αυτής εξαρτάται από
τις πληροφορίες που ο αναζητούμενος χρήστης διαθέτει δημόσια στο προφίλ του (Nobre et
al., 2018).
Οι δυσκολίες στη χρήση του Facebook μειώνουν την ικανοποίηση των χρηστών με
οπτική αναπηρία (Lee et al., 2014). Η αντιμετώπιση αυτών των δυσκολιών απαιτεί
περισσότερο χρόνο και προσπάθεια από τους ίδιους ή ακόμη και την αναζήτηση βοήθειας
από κάποιον βλέποντα (Babu, 2014 ˙ Nobre et al., 2018), περιορίζοντας την ανεξαρτησία
των ατόμων με οπτική αναπηρία. Η επικοινωνία με άμεσα προσωπικά μηνύματα φαίνεται
να είναι η ευκολότερη λειτουργία του Facebook για τους χρήστες με οπτική αναπηρία και
να χρησιμοποιείται περισσότερο από αυτούς, διότι δεν περιλαμβάνει πολλές πληροφορίες
που μπορεί να μην τους ενδιαφέρουν σε αντίθεση με τη ροή των ειδήσεων (Nobre et al.,
2018).
Είναι θετικό πως το Facebook έχει λάβει κάποια μέτρα για την εξασφάλιση της
προσβασιμότητάς του, αλλά και για τη βελτίωσή της. Διαθέτει μία ενότητα αφιερωμένη σε
θέματα προσβασιμότητας στο κέντρο βοήθειας της ιστοσελίδας του (Facebook Κέντρο
Βοήθειας, χ.χ.) και μία δημόσια σελίδα στην πλατφόρμα, την Facebook Accessibility, που
στοχεύει στην ενημέρωση των χρηστών για τις εξελίξεις στην προσβασιμότητά του με την
ένταξη νέων λειτουργιών και στη λήψη ανατροφοδότησης από τους χρήστες που
αντιμετωπίζουν προβλήματα προσβασιμότητας, ώστε να επιτευχθεί η βελτίωσή του
(Facebook Accessibility, 2012).
Οι χρήστες με αναπηρία συνδέονται τουλάχιστον μία φορά την ημέρα στο
Facebook (Shpigelman & Gill, 2014), όπως και οι χρήστες που δεν εμφανίζουν κάποια
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αναπηρία (Hayes et al., 2015), ενώ οι χρήστες με αισθητηριακές αναπηρίες τείνουν να το
χρησιμοποιούν με μικρότερη συχνότητα (Shpigelman & Gill, 2014). Οι χρήστες με
αναπηρία αξιοποιούν το Facebook για να ανανεώνουν δεσμούς του δικτύου τους και για
να ενισχύουν τους υπάρχοντες δυνατούς δεσμούς τους (Shpigelman & Gill, 2014). Αν και
μπορεί να έχουν εκατοντάδες <<φίλους>> στο Facebook, επικοινωνούν συχνά μόνο με 20
από αυτούς μέσω της ιστοσελίδας (Shpigelman & Gill, 2014). Η πλειοψηφία των χρηστών
με αναπηρία έχει άλλους χρήστες με αναπηρία στη λίστα των <<φίλων>> του, ενώ μόνο
ένας στους δύο συμμετέχει σε κάποια ομάδα του Facebook με θέμα την αναπηρία
(Shpigelman & Gill, 2014). Η δραστηριότητά τους στο Facebook περιλαμβάνει κυρίως την
ανταλλαγή προσωπικών μηνυμάτων, τη δημοσίευση σχολίων και την αντίδραση <<Μου
αρέσει>> σε δημοσιεύσεις των <<φίλων>> (Shpigelman & Gill, 2014).
Όσο αφορά τους εφήβους με οπτική αναπηρία, αυτοί αξιολογούν θετικά το γεγονός
πως μπορούν να βρίσκονται σε επαφή με άλλα μέλη του κοινωνικού τους δικτύου μέσω
του Facebook και τη λειτουργία της ροής των ειδήσεων που τους επιτρέπει να μαθαίνουν
τις εξελίξεις στις ζωές των <<φίλων>> τους, ακόμη κι αν οι ίδιοι δε κάνουν συχνά
δημοσιεύσεις (Líbera & Jurberg, 2017). Άλλωστε, όταν μία πληροφορία δημοσιευτεί στο
Facebook παραμένει διαθέσιμη και ο χρήστης μπορεί να την αναζητήσει οποιαδήποτε
στιγμή (Inge et al., 2017).
Οι χρήστες με αναπηρία που συμμετέχουν σε ομάδες στήριξης που λειτουργούν
στο Facebook, κάνουν δημοσιεύσεις σχετικά με τις σκέψεις τους για την ένταξή τους στην
κοινωνία, σχετικά με την ενημέρωση για θέματα αναπηρίας, όπως ερευνητικές και
τεχνολογικές εξελίξεις που τους αφορούν, σχετικά με τις εξελίξεις για τις πολιτικές
μέριμνας που τους αφορούν και σχετικά με τις εμπειρίες τους, στα σχόλια των οποίων
μπορούν να λαμβάνουν ανατροφοδότηση με παρόμοιες εμπειρίες άλλων μελών της
ομάδας (Stetten et al., 2019). Η δομή του Facebook τους επιτρέπει να αντιδρούν σε
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ειδήσεις και εξελίξεις που τους αφορούν σε ένα ασφαλές περιβάλλον (Stetten et al., 2019).
Παρόλα αυτά, θέματα όπως η ψυχική υγεία και η ποιότητα ζωής δε συναντώνται στις
ομάδες στήριξης του Facebook για τα άτομα με αναπηρία, ίσως επειδή τα μέλη συνδέονται
υποχρεωτικά μέσα από ένα προσωπικό προφίλ χρήστη και δεν είναι σε θέση να
παραμείνουν ανώνυμα (Stetten et al., 2019).
Μελετώντας μία ομάδα του Facebook για άτομα με μειωμένη όραση, οι Caran et
al. (2016) παρατήρησαν πως τα περισσότερα μέλη δεν συμμετείχαν ενεργά στην ομάδα
παράγοντας περιεχόμενο με ενέργειες όπως τη δημιουργία δημοσιεύσεων, τη δημοσίευση
σχολίων ή τις δηλώσεις <<Μου αρέσει>>. Συγκεκριμένα, τα μισά μέλη της ομάδας δεν
είχαν δημοσιεύσει ποτέ σε αυτή. Παρόλα αυτά, οι δημοσιεύσεις σχετικά με τη
συναισθηματική κοινωνική στήριξη έτειναν να λαμβάνουν περισσότερες δηλώσεις <<Μου
αρέσει>> από τα μέλη της ομάδας, με συνέπεια να οδηγήσουν τους ερευνητές στην
υπόθεση πως οι δηλώσεις <<Μου αρέσει>> αποτελούν μία ένδειξη στήριξης από το
χρήστη που έκανε τη δήλωση προς το μέλος που έκανε τη δημοσίευση. Όπως φαίνεται, οι
ομάδες στήριξης στο Facebook προσφέρουν ένα υποστηρικτικό κοινωνικό δίκτυο στα
μέλη τους, ακόμη κι αν αυτά δε συμμετέχουν ενεργά σε αυτές (Steadman & Pretorius,
2014).

3. Η επίδραση των ιστοσελίδων κοινωνικής δικτύωσης στο άτομο

Ενδιαφέρον έχει υπάρξει στον ερευνητικό χώρο για την επίδραση των ιστοσελίδων
κοινωνικής δικτύωσης στο άτομο. Οι Arampatzi, Burger, & Novik (2018) δεν εντόπισαν
κάποια στατιστικά σημαντική σχέση ανάμεσα στο χρόνο που περνούν οι χρήστες στις
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ιστοσελίδες κοινωνικής δικτύωσης και στο αίσθημα της ευτυχίας. Υπάρχουν, όμως,
ενδείξεις πως η ευτυχία μπορεί να μεταδοθεί από χρήστη σε χρήστη στο Facebook και πως
οι χρήστες νιώθουν ευτυχία όταν διαβάζουν δημοσιεύσεις με εύθυμο χαρακτήρα, ειδικά
όταν αυτές προέρχονται από χρήστες που αποτελούν δυνατούς δεσμούς τους (Lin & Utz,
2015). Οι δημοσιεύσεις ενός χρήστη επηρεάζουν το είδος των δημοσιεύσεων των άλλων
μελών του δικτύου του, κυρίως όταν αυτές είναι θετικές (Coviello et al., 2014). Επιπλέον,
οι εύθυμες ή θετικές δημοσιεύσεις τείνουν να είναι περισσότερες από τις αρνητικές και
έτσι τα θετικά συναισθήματα των χρηστών υπερτερούν των αρνητικών συναισθημάτων
μετά την ανάγνωση δημοσιεύσεων (Lin & Utz, 2015). Επιπρόσθετα, ο αριθμός των
<<φίλων>> και η θετική αυτοπαρουσιάση του χρήστη στο Facebook επιδρούν θετικά στην
ευτυχία που ο ίδιος νιώθει (Kim & Lee, 2011).
Από την άλλη πλευρά, έχουν εντοπιστεί και αρνητικές συνέπειες της χρήσης των
ιστοσελίδων κοινωνικής δικτύωσης στο άτομο. Οι Sagioglou και Greitemeyer (2014)
βρήκαν πως οι χρήστες αξιολογούν την ώρα που έχουν περάσει στο Facebook ως χάσιμο
χρόνου και πως η διάθεσή τους είναι αρνητική αμέσως μετά τη χρήση, αν και οι ίδιοι
προσμένουν πως η χρήση θα βελτιώσει τη διάθεσή τους. Η εκτεταμένη και μακροχρόνια
χρήση του Facebook μπορεί να δημιουργήσει την αίσθηση ότι τα άλλα μέλη του δικτύου
είναι περισσότερο χαρούμενα από τον χρήστη (Chou & Edge, 2012), ενώ η εκτεταμένη
χρήση μπορεί να επιδράσει αρνητικά και στην αυτοεκτίμησή του (Kalpidou, Costin, &
Morris, 2014). Η έντονη χρήση του Facebook σχετίζεται με μία τάση για αρνητική
κοινωνική σύγκριση, η οποία με τη σειρά της διαστρεβλώνει την αυτοαντίληψη του
ατόμου (de Vries & Kühne, 2015). Η επίδραση της σχέσης αυτής είναι μικρότερη στα
άτομα που έχουν υψηλή ικανοποίηση από τη ζωή (de Vries & Kühne, 2015). Ακόμη, η
αρνητική κοινωνική σύγκριση στο Facebook μειώνει την ικανοποίηση από τη ζωή των
εφήβων χρηστών σε βάθος χρόνου (Frison & Eggermont, 2006).
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Η παθητική χρήση των ιστοσελίδων κοινωνικής δικτύωσης, δηλαδή η
παρακολούθηση των δημοσιεύσεων άλλων χρηστών χωρίς αντίστοιχη δραστηριότητα από
το χρήστη, επιδρά αρνητικά στην υποκειμενική ευημερία του, ενώ συμβαίνει και το
αντίθετο, δηλαδή άτομα με χαμηλή υποκειμενική ευημερία στη συνέχεια χρησιμοποιούν
παθητικά την ιστοσελίδα για περισσότερη ώρα (Wang, Gaskin, Rost, & Gentile, 2018).
Φαίνεται πως το συναίσθημα του φθόνου παίζει σημαντικό ρόλο στη σχέση αυτή, καθώς η
παθητική χρήση αυξάνει τον φθόνο του χρήστη, ο οποίος με τη σειρά του μειώνει τη
συναισθηματική ευημερία του (Verduyn et al., 2015). Με όμοιο τρόπο, η παθητική χρήση
μπορεί να επιδράσει αρνητικά στο φθόνο κάποιων χρηστών και εκείνος στη συνέχεια να
επιδράσει αρνητικά στα συμπτώματα κατάθλιψης για εκείνους (Tandoc, Ferrucci, &
Duffy, 2015). Επιπλέον, η παθητική χρήση των ιστοσελίδων κοινωνικής δικτύωσης επιδρά
αρνητικά στην αυτοεκτίμηση των χρηστών, η οποία με τη σειρά της επιδρά αρνητικά στην
υποκειμενική ευημερία τους (Chen, Fan, Liu, Zhou, & Xie, 2016). Ωστόσο, η ενασχόληση
με τις ιστοσελίδες κοινωνικής δικτύωσης εν γένει δε φαίνεται να συνδέεται με
προβλήματα ψυχικής υγείας, όπως η κατάθλιψη (Jelenchick, Eickhoff, & Moreno, 2013).
Οι ιστοσελίδες κοινωνικής δικτύωσης δε μπορούν να αντικαταστήσουν το
κοινωνικό δίκτυο, αλλά μπορούν να το ενισχύσουν (Arampatzi et al, 2018). Τα άτομα που
παρουσιάζουν την αυθεντική τους ταυτότητα στις ιστοσελίδες κοινωνικής δικτύωσης
εμφανίζουν υψηλότερα επίπεδα ικανοποίησης από τη ζωή σε βάθος χρόνου (Reinecke &
Trepte, 2014). Ο αριθμός των <<φίλων>> ενός χρήστη στο Facebook, δηλαδή το μέγεθος
του δικτύου του ανεξάρτητα από το είδος των δεσμών, επιδρά θετικά στην ικανοποίησή
του από τη ζωή, ενώ η συχνότητα χρήσης δεν εμφανίζει κάποια παρόμοια σχέση (Nabi,
Prestin, & So, 2013). Η ένταση της χρήσης του Facebook έχει εμφανίσει θετική συσχέτιση
με την ικανοποίηση από τη ζωή (Valenzuela et al., 2009), αλλά η χρήση του έχει συνδεθεί
και με μείωση της ευημερίας (Kross et al., 2013). Ο τρόπος χρήσης του Facebook, είτε
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είναι ενεργητικός είτε είναι παθητικός, δεν επιδρά στην ικανοποίηση του χρήστη από τη
ζωή (Verduyn et al., 2015). Από την άλλη πλευρά, η συχνότητα ενεργής επικοινωνίας
μέσω των ιστοσελίδων κοινωνικής δικτύωσης δεν επηρεάζει το αίσθημα μοναξιάς μεν,
επιδρά θετικά στην ικανοποίηση από τη ζωή μετά από ένα χρονικό διάστημα κάποιων
μηνών δε (Dienlin et al., 2017). Επιπλέον, η επικοινωνία που προέρχεται από δυνατούς
δεσμούς και περιλαμβάνει κάποιο μήνυμα που απευθύνεται ειδικά στο χρήστη επιδρά
θετικά στην ευημερία του σε αντίθεση με άλλες μορφές επικοινωνίας που είναι εφικτές
στο Facebook, όπως οι δηλώσεις <<Μου αρέσει>> (Burke & Kraut, 2016).
Η χρήση των ιστοσελίδων κοινωνικής δικτύωσης επιδρά και έμμεσα στην
ικανοποίηση από τη ζωή. Συγκεκριμένα, η ένταση της χρήσης των ιστοσελίδων
κοινωνικής δικτύωσης επιδρά στην κατάθλιψη και στο αίσθημα μοναξιάς, τα οποία με τη
σειρά τους επιδρούν στην ικανοποίηση από τη ζωή του χρήστη (Tian et al., 2018). Παρόλα
αυτά, αποτελέσματα σύγχρονης έρευνας υποστηρίζουν πως χρήστες και μη ιστοσελίδων
κοινωνικής δικτύωσης παρουσιάζουν όμοια επίπεδα ικανοποίησης από τη ζωή (Utz &
Breuer, 2017).
Τα χαρακτηριστικά της προσωπικότητας του χρήστη μπορεί να επηρεάσουν τον
τρόπο που χρησιμοποιεί το Facebook αλλά και την επίδραση της χρήσης του Facebook
στη ζωή του. Το καθημερινό άγχος έχει συνδεθεί με πιο έντονη χρήση του Facebook,
ακόμη και με τάση για εθισμό σε αυτό, ίσως επειδή κάποια άτομα δε λαμβάνουν επαρκή
κοινωνική στήριξη εκτός αυτού και όσο περισσότερο χρησιμοποιούν το Facebook, τόση
περισσότερη στήριξη νιώθουν πως διατίθεται σε αυτό (Brailovskaia, Rohmann, Bierhoff,
Schillack, & Margraf, 2019). Η αλληλεπίδραση στο Facebook και η στήριξη που μπορεί
να προέρχεται από αυτή επιδρά θετικά στην ικανοποίηση από τη ζωή των ατόμων που
εμφανίζουν υψηλά επίπεδα κοινωνικού άγχους (Indian & Grieve, 2014). Ο αριθμός των
<<φίλων>> στο Facebook επηρεάζει αντίστοιχα την στήριξη που νιώθουν πως διατίθεται
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σε αυτό άτομα που έχουν βιώσει περισσότερα στρεσογόνα γεγονότα κατά τη διάρκεια της
ζωής τους (Nabi et al., 2013). Παρόλα αυτά, η κοινωνική στήριξη στο διαδίκτυο δε
σχετίζεται με μείωση του άγχους ή αύξηση της ικανοποίησης από τη ζωή όσο αφορά
χρήστες που δεν εμφανίζουν τέτοια χαρακτηριστικά (Utz & Breuer, 2017).
Άτομα με χαμηλή ικανοποίηση από τη ζωή δημιουργούν περισσότερους
αδύναμους δεσμούς χρησιμοποιώντας εκτεταμένα το Facebook (Ellison et al., 2007) και
αναζητούν πιο συχνά στήριξη από αυτούς, χωρίς αυτό να σημαίνει πως η ικανοποίησή
τους από τη ζωή βελτιώνεται (Utz & Breuer, 2017). Άλλωστε, ακόμη και η ύπαρξη
δυνατών δεσμών στο δίκτυο ενός χρήστη στην ιστοσελίδα κοινωνικής δικτύωσης δεν
επιδρά στην ικανοποίησή του από τη ζωή ή στο άγχος του (Utz & Breuer, 2017). Μάλιστα,
τα άτομα που δεν είναι ευχαριστημένα από το κοινωνικό τους δίκτυο και χρησιμοποιούν
εκτεταμένα τις ιστοσελίδες κοινωνικής δικτύωσης τείνουν να είναι λιγότερο ευτυχισμένα
από εκείνα που δεν είναι ευχαριστημένα από το δίκτυό τους, αλλά χρησιμοποιούν τις
ιστοσελίδες κοινωνικής δικτύωσης με μέτρο (Arampatzi et al., 2018). Επιπλέον, η ευτυχία
των ατόμων που διαθέτουν ένα ικανοποιητικό κοινωνικό δίκτυο εκτός των ιστοσελίδων
κοινωνικής δικτύωσης δεν επηρεάζεται από την εκτεταμένη χρήση τους και παραμένει
σταθερή (Arampatzi et al, 2018).
Αισθητά λιγότερο ενδιαφέρον έχει υπάρξει στον ερευνητικό χώρο για την επίδραση
των ιστοσελίδων κοινωνικής δικτύωσης στο άτομο με αναπηρία γενικότερα και με οπτική
αναπηρία ειδικότερα, πέρα από τα ζητήματα πρόσβασης και χρήσης. Συγκεκριμένα, καμία
δημοσίευση που να διερευνά τη σχέση της χρήσης των ιστοσελίδων κοινωνικής δικτύωσης
και της ποιότητας ζωής των ατόμων με οπτική αναπηρία δε μπόρεσε να εντοπιστεί κατά
την ανασκόπηση της βιβλιογραφίας από την ερευνήτρια, κάνοντας ακόμη πιο επιτακτική
την πραγματοποίηση της παρούσας έρευνας.
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4. Η ποιότητα ζωής των ατόμων με οπτική αναπηρία

Η ποιότητα ζωής είναι μια σύνθετη και δύσκολα μετρήσιμη έννοια (Smart, 2001).
Ο ορισμός της συναντά τεχνικούς και φιλοσοφικούς προβληματισμούς με αποτέλεσμα να
είναι προτιμότερος ο προσδιορισμός της μέσα από τους δείκτες της (Schalock, Verdugo
Alonso, & Braddock, 2002). Εντοπίζονται οκτώ δείκτες της ποιότητας ζωής, οι οποίοι
είναι η συναισθηματική ευημερία, οι διαπροσωπικές σχέσεις, η υλική ευημερία, η
προσωπική εξέλιξη, η σωματική ευημερία, ο αυτοπροσδιορισμός, η κοινωνική ένταξη και
τα νομικά δικαιώματα (Schalock et al., 2002).
Μέσα από μια οικολογική προσέγγιση, μπορούν να εντοπιστούν τρία επίπεδα
συστημάτων που επηρεάζουν την ποιότητα ζωής ενός ατόμου σύμφωνα με τους Schalock
et al. (2002). Αυτά τα επίπεδα αποτελούνται από το μικροσύστημα που περιλαμβάνει το
άμεσο κοινωνικό περιβάλλον ενός ατόμου, όπως την οικογένεια, και επηρεάζει άμεσα τη
ζωή του, το μεσοσύστημα που περιλαμβάνει τα συστήματα που επηρεάζουν άμεσα τη
λειτουργία του μικροσυστήματος, όπως την κοινότητα, και το μακροσύστημα που
περιλαμβάνει τους παράγοντες που επηρεάζουν άμεσα τις αντιλήψεις και τις αξίες ενός
ατόμου, όπως τον πολιτισμό και τις κοινωνικοπολιτικές τάσεις. Οι δείκτες της ποιότητας
ζωής μπορούν να διερευνηθούν από τη σκοπιά του καθενός από αυτά τα τρία συστήματα
(Schalock et al., 2002).
Ο πυρήνας της ποιότητας ζωής είναι το σύνολο των παραγόντων που συνθέτουν
την προσωπική ευημερία ενός ατόμου (Schalock et al., 2002). Όσο αφορά τα άτομα με
αναπηρία, η ποιότητα ζωής μπορεί να αναφέρεται στην οικονομική και κοινωνική τους
ανεξαρτησία, στην ελευθερία τους να φτάσουν στο απόγειο των δυνατοτήτων τους, στην
κοινωνική στήριξη και στο δικαίωμα σε ιατρική και ψυχολογική φροντίδα (Smart, 2001).
Οι παράγοντες αυτοί ανταποκρίνονται σε δείκτες που αναφέρονται από τους Schalock et
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al. (2002). Επιπλέον, σύμφωνα με προσωπικές αξιολογήσεις ατόμων με οπτική αναπηρία
μεγαλύτερης ηλικίας, η οικογένεια, οι φίλοι, η καλή υγεία, η ανεξαρτησία, η θετική
προσωπική στάση και ο/η σύζυγος κατά φθίνουσα σειρά αποτελούν παράγοντες που
συντελούν στην ποιότητα ζωής τους (Good, 2008).
Στην παρούσα έρευνα, η ποιότητα ζωής διερευνάται με βάση το άτομο και τις
προσωπικές του εκτιμήσεις πάνω σε παράγοντες συναισθηματικής ευημερίας, στους
οποίους έχει δοθεί έμφαση στον ερευνητικό χώρο της οπτικής αναπηρίας (MarquèsBrocksopp, 2012). Η συναισθηματική ευημερία περιλαμβάνει παράγοντες όπως τη
θρησκευτική ελευθερία και τη νομοθεσία σε επίπεδο μακροσυστήματος, την ασφάλεια και
την ελευθερία στη λατρεία σε επίπεδο μεσοσυστήματος και την ευτυχία, την ικανοποίηση,
την αυτοϊδέα, την ψυχική υγεία και την πνευματικότητα σε επίπεδο μικροσυστήματος
(Schalock et al., 2002). Οι παράγοντες σε επίπεδο μικροσυστήματος που θα διερευνηθούν
είναι η ικανοποίηση από τη ζωή, η ευτυχία και η κατάθλιψη ως παράγοντας ψυχικής
υγείας.

4.1. Ευημερία

Η υποκειμενική ευημερία αφορά την επιστημονική ανάλυση της αξιολόγησης της
ζωής του ατόμου από το ίδιο το άτομο τόσο μία δεδομένη στιγμή όσο και για μεγαλύτερες
χρονικές περιόδους, όπως την περίοδο ενός έτους, και αποτελεί ένα δείκτη μέτρησης της
ποιότητας ζωής ενός ατόμου ή μιας κοινωνίας (Diener, Oishi, & Lucas, 2003). Η
υποκειμενική ευημερία τείνει να παραμένει σταθερή στο πέρασμα του χρόνου και να
ανακάμπτει μετά από σημαντικά γεγονότα στη ζωή ενός ατόμου, ενώ παράλληλα
σχετίζεται με τα χαρακτηριστικά της προσωπικότητάς του (Diener et al., 2003).
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Η υποκειμενική ευημερία αναφέρεται σε μια ευρεία κατηγορία φαινομένων που
περιλαμβάνουν την ικανοποίηση από τη ζωή, την ικανοποίηση από συγκεκριμένους
τομείς, όπως την εργασία, τις αρνητικές ή δυσάρεστες διαθέσεις, όπως την κατάθλιψη και
τις θετικές ή ευχάριστες διαθέσεις, όπως την ευτυχία (Diener, Suh, Lucas, & Smith, 1999).
Η ικανοποίηση από τη ζωή μετρά μια μακροπρόθεσμη και σταθερή κατάσταση, ενώ η
ευτυχία μετρά μια βραχυπρόθεσμη κατάσταση που εξαρτάται από τις συνθήκες (Helliwell
& Putnam, 2004).

4.1.1. Ικανοποίηση από τη ζωή

Η ικανοποίηση από τη ζωή είναι ένας δείκτης της ευημερίας του ατόμου (Utz &
Breuer, 2017) και επομένως της ποιότητας ζωής του (Good, 2008). Αποτελεί μία γνωστική
παρά μια συναισθηματική εκτίμηση για το άτομο (Brown & Barrett, 2011). Η εκτίμηση
βασίζεται στη σύγκριση των συνθηκών της ζωής ενός ατόμου με ένα πρότυπο το οποίο το
ίδιο το άτομο έχει ορίσει (Diener, Emmons, Larsen, & Griffin, 1985).
Τα άτομα με οπτική αναπηρία εμφανίζουν χαμηλότερη ικανοποίηση από τη ζωή σε
σχέση με τους βλέποντες (Good, LaGrow, & Alpass, 2008). Ο βαθμός οπτικής αναπηρίας
στα άτομα μεγαλύτερης ηλικίας, δηλαδή σε άτομα άνω των 60 ετών, έχει συνδεθεί με
μείωση της ικανοποίησης από τη ζωή (Brown & Barrett, 2011). Από την άλλη πλευρά, τα
ιδιαίτερα ηλικιωμένα άτομα με οπτική αναπηρία εμφανίζουν υψηλότερη ικανοποίηση από
τη ζωή σε σχέση με τα υπόλοιπα άτομα της ηλικιακής αυτής ομάδας (Good, 2008).
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4.1.2. Ευτυχία

Η ευτυχία θεωρείται ένας από τους πιο σημαντικούς στόχους στη ζωή ενός ατόμου
(Arampatzi et al., 2018). Σύμφωνα με τους Shin & Johnson (1978), η ευτυχία δε θα πρέπει
να θεωρείται ένα εφήμερο συναίσθημα, αλλά να αποτελεί ένα εργαλείο για την
υποκειμενική εκτίμηση της ποιότητας ζωής. Η ευτυχία ορίζεται ως η υποκειμενική
ευχαρίστηση του ατόμου από το σύνολο της ζωής του (Veenhoven, 2014). Η ευτυχία
μπορεί να θεωρηθεί συλλογικό φαινόμενο, καθώς η ευτυχία του ατόμου επηρεάζεται από
την ευτυχία των άλλων μελών του δικτύου του (Fowler & Christakis, 2008). Βασικοί
παράγοντες που επηρεάζουν την ευτυχία είναι οι κοινωνικοί δεσμοί του ατόμου
(Arampatzi et al., 2018) και η καθημερινή κοινωνική αλληλεπίδραση με τους στενούς από
αυτούς (Rodríguez-Pose & von Berlepsch, 2014).
Τα άτομα με οπτική αναπηρία νιώθουν ευτυχισμένα και μια σημαντική μεταβλητή
πρόβλεψης του συναισθήματος αυτού είναι το επίπεδο αυτοδιαχείρισης που παρουσιάζουν
(Papadopoulos et al., 2015). Αξίζει να σημειωθεί πως και οι έφηβοι με οπτική αναπηρία
παρουσιάζουν υψηλά επίπεδα ευτυχίας (Kef et al., 2000). Όσο αφορά το διαδίκτυο, τα
άτομα με αναπηρία, συμπεριλαμβανομένων αυτών με οπτική αναπηρία, νιώθουν ευτυχία
ενόσω το χρησιμοποιούν (Guo et al., 2005).

4.1.3. Κατάθλιψη

Η κατάθλιψη αποτελεί την πιο συνηθισμένη διαταραχή της διάθεσης και
χαρακτηρίζεται από επίμονη και σημαντικά χαμηλή διάθεση ή και απώλεια της
ευχαρίστησης και του ενδιαφέροντος, η οποία ακολούθως επηρεάζει τη λειτουργικότητα
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του ατόμου (Bora & Berk, 2016). Η κατάθλιψη αποτελεί έναν δείκτη της αρνητικής
διάθεσης που αποτελεί παράγοντα της υποκειμενικής ευημερίας (Diener et al., 1999) και
έναν δείκτη ψυχικής υγείας που αποτελεί παράγοντα της συναισθηματικής ευημερίας
(Schalock et al., 2002).
Η οπτική αναπηρία έχει συνδεθεί με την εμφάνιση της κατάθλιψης (Kempen,
Ballemans, Ranchor, van Rens, & Zijlstra, 2012). Παρόλα αυτά, τα αποτελέσματα των
ερευνών δεν εμφανίζουν συνέπεια. Πρόσφατη έρευνα στην Ελλάδα έδειξε πως 7 στα 10
άτομα με οπτική αναπηρία δεν εμφανίζουν συμπτώματα κατάθλιψης και πως ο βαθμός
οπτικής αναπηρίας ενός ατόμου δε συνδέεται με την κατάθλιψη που το ίδιο μπορεί να
εμφανίζει (Papadopoulos, Papakonstantinou, Montgomery, & Solomou, 2014). Όσο αφορά
τα άτομα μεγαλύτερης ηλικίας, σε κάποιες έρευνες ο βαθμός οπτικής αναπηρίας έχει
συνδεθεί με την εμφάνιση περισσότερων συμπτωμάτων κατάθλιψης (Brown & Barrett,
2011), ενώ σε άλλες έρευνες η ηλικία και όχι η οπτική οξύτητα έχει συνδεθεί με την
κατάθλιψη με τα άτομα μεγαλύτερης ηλικίας να εμφανίζουν λιγότερα συμπτώματα
(Guerette & Smedema, 2011).
Τα άτομα με οπτική αναπηρία που παρουσιάζουν μεγαλύτερη κινητικότητα
εμφανίζουν λιγότερα συμπτώματα κατάθλιψης, ενώ η συναισθηματική δυσφορία για την
αναπηρία αυξάνει την πιθανότητα εμφάνισης των συμπτωμάτων (Gleeson, Sherrington,
Lo, Auld, & Keay, 2017). Αν και η κοινωνική στήριξη έχει συνδεθεί με την κατάθλιψη
στα άτομα με οπτική αναπηρία (Guerette & Smedema, 2011), ο βαθμός κοινωνικής
στήριξης από την οικογένεια και τις υπηρεσίες αποκατάστασης δε φαίνεται να επηρεάζει
την εμφάνιση της κατάθλιψης σε αυτά σύμφωνα με άλλες έρευνες (Gleeson et al., 2017).
Αξίζει να σημειωθεί πως ακόμη κι αν το άτομο με οπτική αναπηρία εμφανίζει
συμπτώματα κατάθλιψης, αυτό δεν εξασφαλίζει πως λαμβάνει βοήθεια για αυτά (Nollett et
al., 2016), εφόσον η εξέταση των ατόμων με οπτική αναπηρία για συμπτώματα
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κατάθλιψης δεν περιλαμβάνεται συνήθως στις υπηρεσίες αποκατάστασης που λαμβάνουν
(Margrain et al., 2012).

5. Σκοπός της έρευνας και διερευνητικά ερωτήματα

Σκοπός της παρούσας έρευνας είναι να διερευνηθεί η σχέση της χρήσης των μέσων
κοινωνικής δικτύωσης, συγκεκριμένα της πλατφόρμας κοινωνικής δικτύωσης του
Facebook, και της ποιότητας ζωής των ατόμων με οπτική αναπηρία σύμφωνα με τρεις
δείκτες της, την ικανοποίηση από τη ζωή, την ευτυχία και την κατάθλιψη. Το Facebook
επιλέχθηκε ως η ιστοσελίδα κοινωνικής δικτύωσης στην οποία θα επικεντρωθεί η έρευνα
με κριτήριο την ευρεία του διάδοση στα άτομα με οπτική αναπηρία, όπως υποστηρίζουν
τα δεδομένα που παρουσιάστηκαν κατά την ανασκόπηση της βιβλιογραφίας.
Συγκεκριμένα, σκοπός της έρευνας είναι να καταγραφούν οι δραστηριότητες των
συμμετεχόντων στο Facebook και η ποιότητα ζωής τους, να διερευνηθούν οι διαφορές στη
χρήση του Facebook και στην ποιότητα ζωής των συμμετεχόντων ανάλογα με τα
δημογραφικά χαρακτηριστικά τους, να εντοπιστούν οι συσχετίσεις της χρήσης του
Facebook και της ποιότητας ζωής των συμμετεχόντων που μπορεί να υπάρχουν και να
διερευνηθούν οι μεταβλητές πρόβλεψης της ποιότητας ζωής.
Τα διερευνητικά ερωτήματα της έρευνας είναι:
1) Διαφοροποιείται ο τρόπος χρήσης του Facebook και η συχνότητα επικοινωνίας εντός
και εκτός αυτού από τους συμμετέχοντες ανάλογα με τα δημογραφικά χαρακτηριστικά
τους, όπως το φύλο, την ηλικία εμφάνισης των προβλημάτων της όρασης, τον τόπο
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διαμονής, το επίπεδο εκπαίδευσης, την ηλικία, το βαθμό οπτικής αναπηρίας και το βαθμό
κινητικότητας;
2) Διαφοροποιείται η ποιότητα ζωής των συμμετεχόντων με βάση τους δείκτες της
ικανοποίησης από τη ζωή, της ευτυχίας και της κατάθλιψης ανάλογα με τα δημογραφικά
χαρακτηριστικά τους, όπως το φύλο, την ηλικία εμφάνισης των προβλημάτων της όρασης,
τον τόπο διαμονής, το επίπεδο εκπαίδευσης, την ηλικία, το βαθμό οπτικής αναπηρίας και
το βαθμό κινητικότητας;
3) Συσχετίζονται οι δραστηριότητες των συμμετεχόντων στο Facebook και η επικοινωνία
εντός και εκτός αυτού με τους δείκτες της ποιότητας ζωής τους;
4) Αποτελούν οι δραστηριότητες των συμμετεχόντων στο Facebook και η επικοινωνία
εντός και εκτός αυτού μεταβλητές πρόβλεψης της ποιότητας ζωής τους σύμφωνα με τους
δείκτες της;
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ

1. Ερευνητική στρατηγική

Η ερευνητική στρατηγική που ακολουθήθηκε είναι αυτή της ποσοτικής έρευνας,
καθώς σκοπός της έρευνας είναι η διερεύνηση της σχέσης της χρήσης του Facebook και
της ποιότητας ζωής των ατόμων με οπτική αναπηρία με στατιστικές μεθόδους. Οι
ποσοτικές μέθοδοι επιτρέπουν τον υπολογισμό του βαθμού χρήσης του Facebook, του
επιπέδου της ποιότητας ζωής και της μεταξύ τους σχέσης. Καθώς η ποιότητα ζωής είναι
μια ευρεία θεωρητική έννοια, η μέτρησή της έγινε μέσα από τρεις δείκτες της, την
ικανοποίηση από τη ζωή, την ευτυχία και την κατάθλιψη.
Η παρούσα έρευνα είναι μια δειγματοληπτική έρευνα. Καθώς η δειγματοληψία με
πιθανότητα δε θα ήταν εφικτό να πραγματοποιηθεί εξαιτίας της απουσίας μίας λίστας με
τα ονόματα όλων των χρηστών του Facebook που έχουν οπτική αναπηρία, υιοθετήθηκε η
μέθοδος της δειγματοληψίας χωρίς πιθανότητα και συγκεκριμένα της δειγματοληψίας
ευκολίας ή ευχέρειας.
Τέλος, πρόκειται για μια έρευνα ερωτηματολογίου αυτοαναφοράς. Η μέθοδος της
αυτοαναφοράς εξασφαλίζει την τήρηση της αρχής της ανωνυμίας και επομένως
διευκολύνει τους συμμετέχοντες να είναι ειλικρινείς, ειδικά όταν οι ερωτήσεις
αναφέρονται σε ευαίσθητα θέματα, όπως την κατάθλιψη. Η συλλογή των δεδομένων έγινε
με ένα δομημένο ερωτηματολόγιο που περιελάμβανε ερωτήσεις κλειστού τύπου. Οι
ερωτήσεις κλειστού τύπου θεωρήθηκαν κατάλληλες καθώς συνάδουν με την ποσοτική
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ανάλυση των δεδομένων και εξασφαλίζουν έναν ικανοποιητικό βαθμό αντικειμενικότητας.
Επιπλέον, ένα τέτοιου είδους ερωτηματολόγιο επιτρέπει τη χρήση αξιόπιστων και
αναγνωρισμένων στον ερευνητικό χώρο εργαλείων.

2. Συμμετέχοντες

Οι συμμετέχοντες ήταν ενήλικα άτομα με οπτική αναπηρία από την Ελλάδα και το
εξωτερικό που διατηρούσαν ενεργό προσωπικό λογαριασμό στην πλατφόρμα κοινωνικής
δικτύωσης του Facebook κατά το χρόνο διεξαγωγής της έρευνας. Στην έρευνα
συμμετείχαν 92 άτομα (n = 92), τα οποία κατανέμονται ισότιμα όσο αφορά το φύλο,
εφόσον 43 (46.7%) από τους συμμετέχοντες ήταν γυναίκες και 49 (53,3%) άντρες.
Ο μικρότερος σε ηλικία συμμετέχοντας ήταν 18 ετών (min = 18) και ο
μεγαλύτερος 70 (max = 70). Η μέση τιμή της ηλικίας των συμμετεχόντων ήταν περίπου τα
38 έτη (Μ = 37,9, SD = 12,02). Ειδικότερα, 31 συμμετέχοντες (33,7%) είχαν ηλικία από 18
ως 30 ετών, 25 συμμετέχοντες (27,2%) από 31 ως 40 ετών, 21 συμμετέχοντες (22,8%) από
41 ως 50 ετών και 15 συμμετέχοντες (16,3%) από 51 ως 70 ετών.
Σύμφωνα με αυτοαξιολόγηση των συμμετεχόντων, 62 (67,4%) εμφάνιζαν ολική
τύφλωση, 21 (22,8%) βαριά οπτική αναπηρία και 9 (9,8%) μέτρια οπτική αναπηρία. Τα
προβλήματα όρασης υπήρχαν εκ γενετής για 43 συμμετέχοντες (46,7%), ενώ ήταν
επίκτητα για 49 συμμετέχοντες (53,3%). Τα επίκτητα προβλήματα της όρασης
παρουσιάστηκαν από το πρώτο έως και το εξηκοστό έβδομο έτος ηλικίας των
συμμετεχόντων. Αξίζει να σημειωθεί πως τα προβλήματα της όρασης παρουσιάστηκαν
από τη γέννηση ως τα δύο πρώτα έτη της ζωής για 7 από τους 10 συμμετέχοντες (69,6%).
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Οι συμμετέχοντες κατανέμονται απολύτως ισότιμα όσο αφορά την προέλευσή
τους. Σαράντα έξι συμμετέχοντες (50%) προέρχονταν από την Ελλάδα και 46 (50%) από
το εξωτερικό. Όσο αφορά τους συμμετέχοντες από το εξωτερικό, 4 στους 10 διέμεναν στις
Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής. Ειδικότερα, οι χώρες στις οποίες διέμεναν οι
συμμετέχοντες από το εξωτερικό κατά τη διεξαγωγή της έρευνας παρουσιάζονται στον
Πίνακα 1.

Πίνακας 1. Χώρες διαμονής των συμμετεχόντων από το εξωτερικό
Χώρα
Συχνότητα αναφορών
Η.Π.Α.
19
Γερμανία
3
Ηνωμένο Βασίλειο
3
Αυστραλία
2
Αργεντινή
1
Αλβανία
1
Βέλγιο
1
Βραζιλία
1
Ινδία
1
Ιρλανδία
1
Κύπρος
1
Μαλαισία
1
Μαυροβούνιο
1
Νεπάλ
1
Πακιστάν
1
Πολωνία
1
Ρουμανία
1
Σερβία
1
Τζαμάικα
1
Τσεχία
1
Φινλανδία
1
μη διαθέσιμη τιμή
2

Ποσοστό %
41,3%
6,5%
6,5%
4,3%
2,2%
2,2%
2,2%
2,2%
2,2%
2,2%
2,2%
2,2%
2,2%
2,2%
2,2%
2,2%
2,2%
2,2%
2,2%
2,2%
2,2%
4,3%

Το εκπαιδευτικό επίπεδο των συμμετεχόντων κατά τη διεξαγωγή της έρευνας ήταν
ανώτερο της υποχρεωτικής εκπαίδευσης για τη συντριπτική

πλειοψηφία των

συμμετεχόντων. Μάλιστα, περισσότεροι από τους μισούς είχαν λάβει πτυχίο από κάποιο
ανώτατο εκπαιδευτικό ίδρυμα. Συγκεκριμένα, 13 (14,1%) συμμετέχοντες κατείχαν
μεταπτυχιακό δίπλωμα, 40 (43,5%) ήταν απόφοιτοι τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, 33 (35,9%)
ήταν απόφοιτοι λυκείου, 3 (3,3%) ήταν απόφοιτοι γυμνασίου και 3 (3,3%) ήταν απόφοιτοι
δημοτικού.
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Όσο αφορά την κινητικότητα, 6 στους 10 συμμετέχοντες εμφάνιζαν αυτονομία
στην πλειοψηφία των μετακινήσεών τους. Είκοσι έξι συμμετέχοντες (28,3%) κινούνταν
πάντα μόνοι, 32 (34,8%) κινούνταν μόνοι τις περισσότερες φορές, 18 (19,6%) κινούνταν
μόνοι μερικές φορές, 10 (10,9%) κινούνταν μόνοι λίγες φορές και 6 (6,5%) δεν κινούνταν
ποτέ μόνοι.

3. Διαδικασία

Η προσέγγιση των συμμετεχόντων έγινε μέσω της διαδικτυακής πλατφόρμας του
Facebook, εφόσον ένα προαπαιτούμενο για τη συμμετοχή τους ήταν η διατήρηση ενός
ενεργού λογαριασμού σε αυτό. Οι συμμετέχοντες ενημερώθηκαν για το ερωτηματολόγιο
και τη διεξαγωγή της έρευνας τόσο με προσωπικά μηνύματα από το προσωπικό προφίλ
της ερευνήτριας όσο και με αναρτήσεις σε ομάδες του Facebook για άτομα με οπτική
αναπηρία της Ελλάδας και του εξωτερικού, όπου κλήθηκαν να συμμετάσχουν οικειοθελώς
στην έρευνα.
Όσο αφορά τις ομάδες του Facebook, καμία από αυτές δε συνδεόταν με κάποια
οργάνωση για άτομα με οπτική αναπηρία. Οι ομάδες του εξωτερικού είχαν οικουμενικό
χαρακτήρα καθώς αποδέχονταν μέλη από όλο τον κόσμο και δέχονταν δημοσιεύσεις μόνο
στα αγγλικά, εφόσον η αγγλική γλώσσα αναγνωρίζεται ως παγκόσμια γλώσσα μεταξύ των
χρηστών του διαδικτύου. Τα ονόματα των ομάδων στις οποίες δημοσιεύτηκε το
ερωτηματολόγιο δε θα συμπεριληφθούν στην παρούσα εργασία ώστε να διατηρηθεί με
κάθε μέσο η ανωνυμία των συμμετεχόντων.
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Η πρόσκληση των συμμετεχόντων στην έρευνα περιελάμβανε ένα κείμενο όπου
αναφέρονταν ρητά η ιδιότητα της ερευνήτριας και ο σκοπός της έρευνας, ενώ δινόταν
διαβεβαίωση στους πιθανούς συμμετέχοντες πως όσες πληροφορίες συλλέγονταν θα
χρησιμοποιούνταν μόνο στο πλαίσιο αυτής τηρώντας τις αρχές της ανωνυμίας και της
εμπιστευτικότητας. Επίσης, στο κείμενο αναφερόταν πως η έρευνα απευθύνεται σε άτομα
με

οπτική

αναπηρία,

δινόταν

έμφαση

στη

σημασία

της

συμπλήρωσης

του

ερωτηματολογίου από αυτά και ευχαριστίες για την πιθανή συμμετοχή τους. Τέλος, η
ερευνήτρια προσκαλούσε τα άτομα που έλαβαν το ερωτηματολόγιο να επικοινωνήσουν
μαζί της για οποιαδήποτε απορία ή προβληματισμό σχετικά με την έρευνα και τον τρόπο
διεξαγωγής της.
Το ερωτηματολόγιο είχε τη μορφή ηλεκτρονικής φόρμας της Google, η οποία
κρίθηκε προσβάσιμη και εύχρηστη μετά από λήψη ανατροφοδότησης από άτομα με οπτική
αναπηρία. Η μορφή του ερωτηματολογίου επέτρεπε στους συμμετέχοντες να το
συμπληρώσουν ακόμη και από το κινητό τους τηλέφωνο. Ο σύνδεσμος από τον οποίο οι
συμμετέχοντες αποκτούσαν πρόσβαση στο ερωτηματολόγιο περιλαμβανόταν στην
πρόσκληση των χρηστών να λάβουν μέρος στην έρευνα. Οι Έλληνες συμμετέχοντες και οι
ελληνικές ομάδες λάμβαναν ένα σύνδεσμο που τους οδηγούσε σε μια φόρμα με το
ερωτηματολόγιο στην ελληνική γλώσσα, ενώ οι συμμετέχοντες και οι ομάδες του
εξωτερικού λάμβαναν ένα διαφορετικό σύνδεσμο που τους οδηγούσε σε μια φόρμα με το
ερωτηματολόγιο στην αγγλική γλώσσα. Η φόρμα έμεινε ανοιχτή για τους συμμετέχοντες
από τις 10 Αυγούστου 2019 ως και τις 20 Σεπτέμβριου 2019, αφού παρήλθε η κορύφωση
της λήψης απαντήσεων και η συχνότητα λήψης έγινε μηδενική.
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4. Εργαλεία μέτρησης

Το εργαλείο συλλογής δεδομένων της παρούσας έρευνας ήταν ένα δομημένο
ερωτηματολόγιο αυτοαναφοράς 70 στοιχείων. Οι ερωτήσεις ήταν μορφής κλειστού τύπου,
εκτός από ελάχιστες οι οποίες επιδέχονται εκ φύσεως αριθμητική απάντηση, όπως η
ηλικία. Η πλειοψηφία των ερωτήσεων είχε μορφή κλίμακας Likert ή τύπου Likert. Όλες οι
ερωτήσεις του ερωτηματολογίου ήταν υποχρεωτικό να απαντηθούν από το συμμετέχοντα
ώστε να ολοκληρώσει το ερωτηματολόγιο, εκτός από μία στην οποία θα γίνει αναφορά
κατά την περιγραφή των επί μέρους εργαλείων. Η ρύθμιση αυτή υλοποιήθηκε χάρη στις
δυνατότητες που προσφέρουν οι φόρμες της Google.
Το ερωτηματολόγιο περιείχε ένα εισαγωγικό κείμενο στο οποίο αναφερόταν το
πλαίσιο στο οποίο γίνεται η έρευνα, δηλαδή το πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών
<<Ειδική Αγωγή, Εκπαίδευση και Αποκατάσταση>> ατόμων με οπτική αναπηρία του
Πανεπιστημίου Μακεδονίας, και ο σκοπός της έρευνας. Ακόμη, οι συμμετέχοντες
ενημερωνόταν για την διατήρηση του απορρήτου και της ανωνυμίας τους, αλλά και για τη
σημασία της συμμετοχής τους στην έρευνα. Η ανωνυμία των συμμετεχόντων
εξασφαλίστηκε και από την απόφαση να μην τους ζητηθεί κάποια διεύθυνση
ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ώστε να αποκτήσουν πρόσβαση στη φόρμα. Στο τέλος του
εισαγωγικού κειμένου, δινόταν το ονοματεπώνυμο της υπεύθυνης της έρευνας και μία
διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου μέσα από την οποία οι συμμετέχοντες μπορούσαν
να επικοινωνήσουν μαζί της.
Το ερωτηματολόγιο περιελάμβανε τρεις ενότητες ερωτήσεων ανάλογα με το θέμα
στο οποίο αναφέρονταν οι ερωτήσεις, μία σχετικά με τη χρήση του Facebook, μία σχετικά
με την ποιότητα ζωής και μία για τα δημογραφικά στοιχεία των συμμετεχόντων. Όσο
αφορά τα δημογραφικά στοιχεία, ζητήθηκαν πληροφορίες για το φύλο, την ηλικία, το
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επίπεδο εκπαίδευσης, το βαθμό οπτικής αναπηρίας, την ηλικία εμφάνισης των
προβλημάτων της όρασης και το βαθμό αυτόνομης κινητικότητας των συμμετεχόντων,
ενώ από τους συμμετέχοντες που διέμεναν στο εξωτερικό ζητήθηκε να αναφέρουν και τη
χώρα διαμονής τους.
Καθώς το ερωτηματολόγιο είχε τη μορφή ηλεκτρονικής φόρμας της Google, κάθε
ενότητα του ερωτηματολογίου αποτέλεσε και μία ενότητα της φόρμας ώστε να επιτευχθεί
η λογική συνοχή και η φαινομενική εγκυρότητα του ερωτηματολογίου. Πριν από κάθε
ενότητα του ερωτηματολογίου, υπήρχε μια εισαγωγική πρόταση που ενημέρωνε τους
συμμετέχοντες για το θέμα των ερωτήσεων που ακολουθούσαν, για το τι θα έπρεπε να
λάβουν υπόψη πριν απαντήσουν, όπως τα συναισθήματά τους κατά τη δεδομένη χρονική
στιγμή πριν συμπληρώσουν την υποενότητα των ερωτήσεων για την κατάθλιψη, αλλά και
για τον τρόπο με τον οποίο θα έπρεπε να συμπληρωθούν οι ερωτήσεις της ενότητας.
Το ερωτηματολόγιο περιελάμβανε τόσο ένα σύνολο ερωτήσεων για τη χρήση του
Facebook, όσο και έγκυρες και αξιόπιστες κλίμακες που χρησιμοποιούνται ευρέως στον
ερευνητικό χώρο για την μέτρηση των δεικτών της ποιότητας ζωής. Τα εργαλεία που
χρησιμοποιήθηκαν παρουσιάζονται στη συνέχεια ανά υποενότητα με βάση τα δεδομένα
που συλλέγουν και με τη σειρά που εμφανίζονταν στο ερωτηματολόγιο που συμπλήρωσαν
οι συμμετέχοντες.

4.1. Χρήση του Facebook

Η ενότητα του ερωτηματολογίου που μετρά τη χρήση του Facebook συστάθηκε
από την ερευνήτρια με βάση την υπάρχουσα βιβλιογραφία για τη χρήση των μέσων
κοινωνικής δικτύωσης και περιελάμβανε 36 στοιχεία που μετρούσαν ποικίλες διαστάσεις
της χρήσης του. Οι ερωτήσεις βασίζονταν στην αγγλική βιβλιογραφία (Brady, Zhong,
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Morris, & Bigham, 2013 ˙ Dienlin et al., 2017 ˙ Hayes et al., 2015 ˙ Lee, 2014 ˙ Nabi et al.,
2013 ˙ Shpigelman & Gill, 2014 ˙ Utz & Breuer, 2017 ˙ Viluckiene & Ruškus, 2017) και
χρησιμοποιήθηκαν αυτούσιες στην αγγλική εκδοχή του ερωτηματολογίου, ενώ
μεταφράστηκαν στα ελληνικά από την ίδια την ερευνήτρια για την ελληνική εκδοχή του
λαμβάνοντας υπόψη την κοινά αποδεκτή ορολογία που επικρατεί στο Facebook και στις
δραστηριότητες που το αφορούν, ώστε να είναι αξιόπιστη η μετάφραση.
Οι τέσσερις πρώτες ερωτήσεις ήταν ανοιχτού τύπου και μπορούσαν να απαντηθούν
με έναν απόλυτο αριθμό. Η πρώτη ερώτηση αφορούσε τον αριθμό των <<φίλων>> του
συμμετέχοντα στο Facebook, μια ερώτηση που χρησιμοποιείται ευρέως στον ερευνητικό
χώρο για τον προσδιορισμό του μεγέθους του δικτύου ενός χρήστη στο Facebook (Nabi et
al., 2013 ˙ Shpigelman & Gill, 2014). Οι δύο επόμενες ερωτήσεις αφορούσαν τη δομή του
δικτύου και εξερευνούν το είδος των σχέσεων που επικρατούν σε αυτό, δηλαδή το αν οι
περισσότεροι <<φίλοι>> στο Facebook αποτελούν δυνατούς ή αδύναμους δεσμούς (Lee,
2014 ˙ Nabi et al., 2013 ˙ Utz & Breuer, 2017). Οι ερωτήσεις αυτές συνοδεύονταν από
παραδείγματα δυνατών και αδύναμων δεσμών στο εισαγωγικό κείμενο της ενότητας του
ερωτηματολογίου, ώστε να καταστεί κατανοητή η διαφορά μεταξύ των δύο ειδών δεσμών
στους συμμετέχοντες πριν απαντήσουν στις ερωτήσεις δίνοντας έναν απόλυτο αριθμό που
να αντιστοιχεί στους δυνατούς και έναν απόλυτο αριθμό που να αντιστοιχεί στους
αδύναμους δεσμούς τους. Η τέταρτη ερώτηση αφορούσε τον υπολογισμό των ωρών που οι
συμμετέχοντες χρησιμοποιούν το Facebook κάθε εβδομάδα, καθώς η διάρκεια είναι μια
βασική διάσταση της χρήσης του Facebook (Hayes et al., 2015 ˙ Shpigelman & Gill,
2014).
Οι υπόλοιπες ερωτήσεις του ερωτηματολογίου είχαν μορφή κλίμακας Likert. Δύο
δηλώσεις μορφής κλίμακας Likert τεσσάρων θέσεων αφορούσαν τη συμμετοχή σε ομάδες
του Facebook σχετικές με την οπτική αναπηρία και σε ομάδες σχετικές με τα
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ενδιαφέροντα του συμμετέχοντα. Έξι ερωτήσεις μορφής κλίμακας τύπου Likert
συχνότητας πέντε θέσεων με τιμές από το <<ποτέ>> έως το <<καθημερινά>> αφορούσαν
τη συχνότητα επικοινωνίας των συμμετεχόντων με διαφορετικούς δεσμούς του δικτύου
τους, δηλαδή την οικογένεια, τους φίλους ή τους γνωστούς, μέσω Facebook ή διά ζώσης
κάθε φορά, ώστε να συλλεχθούν συγκρίσιμες πληροφορίες για την αλληλεπίδραση των
συμμετεχόντων με το δίκτυό τους μέσα από το Facebook και εκτός αυτού. Οι ερωτήσεις
αυτές υιοθετήθηκαν από μία παρόμοια έρευνα των Dienlin et al. (2017) με βλέποντες
συμμετέχοντες, καθώς κρίθηκαν κατάλληλες και για τα άτομα με οπτική αναπηρία.
Είκοσι στοιχεία που συμπεριλήφθηκαν σε αυτή την ενότητα του ερωτηματολογίου
μετρούν ένα σύνολο διαφορετικών δραστηριοτήτων που είναι δυνατό να λάβουν χώρα στο
Facebook. Οι δραστηριότητες που εξετάστηκαν καλύπτουν το εύρος των δυνατοτήτων που
προσφέρει το Facebook με δηλώσεις όπως <<Στέλνω προσωπικά μηνύματα>>,
<<Λαμβάνω προσωπικά μηνύματα>>, <<Ενημερώνω το προσωπικό μου προφίλ>>,
<<Κάνω δημοσιεύσεις>>, <<Επισκέπτομαι προφίλ άλλων>> και <<Διαβάζω άρθρα και
άλλες πληροφορίες>>. Οι δηλώσεις είχαν μορφή κλίμακας τύπου Likert συχνότητας έξι
θέσεων που κυμαίνονταν από το <<ποτέ>> έως το <<καθημερινά>>. Οι δηλώσεις
προέρχονται αρχικά από μία έρευνα των Burke, Marlow και Lento (2010), ενώ
προσαρμόστηκαν αργότερα από τους Viluckiene και Ruškus (2017) για μία έρευνά τους
στην οποία συμπεριέλαβαν άτομα με οπτική αναπηρία, από την οποία και υιοθετήθηκαν
στην παρούσα έρευνα.
Οι συμμετέχοντες κλήθηκαν σε μια επόμενη ερώτηση να αξιολογήσουν το βαθμό
στον οποίο η συμμετοχή τους στο Facebook τους βοηθά να είναι περισσότερο κοινωνικά
ενεργοί σε μια δεκαβάθμια κλίμακα, όπου η τιμή 1 αντιστοιχούσε στο <<καθόλου
χρήσιμη>> και η τιμή 10 στο <<πολύ χρήσιμη>>. Η κλίμακα αυτή υιοθετήθηκε, επίσης,
από την έρευνα των Viluckiene και Ruškus (2017). Οι τελευταίες τρεις ερωτήσεις της
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ενότητας αφορούσαν τη χρήση του Facebook για δημοσίευση ερωτήσεων, δραστηριότητα
που έχει προκαλέσει και στο παρελθόν το ενδιαφέρον των ερευνητών όσο αφορά τους
χρήστες με οπτική αναπηρία (Wu & Adamic, 2014). Οι ερωτήσεις που χρησιμοποιήθηκαν
υιοθετήθηκαν από μια έρευνα των Brady et al. (2013) με συμμετέχοντες άτομα με οπτική
αναπηρία. Μία ερώτηση αφορούσε τη συχνότητα δημοσίευσης ερωτήσεων στο Facebook
με μορφή κλίμακας τύπου Likert συχνότητας έξι θέσεων που κυμαίνονταν από το
<<ποτέ>> έως το <<αρκετές φορές την ημέρα>>. Μία ερώτηση αφορούσε τον υπολογισμό
του πλήθους των ερωτήσεων του συμμετέχοντα που λαμβάνουν απαντήσεις με μορφή
κλίμακας τύπου Likert τεσσάρων θέσεων που κυμαίνονταν από το <<καμία>> έως το
<<όλες>>. Η ερώτηση αυτή ήταν επιλογής και απαντιόταν μόνο από όσους συμμετέχοντες
δήλωναν πως δημοσιεύουν ερωτήσεις στην προηγούμενη ερώτηση. Η τρίτη και τελευταία
ερώτηση της ενότητας μετρούσε πόσο άνετα νιώθουν οι συμμετέχοντες να δημοσιεύουν
ερωτήσεις στο Facebook έχοντας μορφή κλίμακας τύπου Likert πέντε θέσεων που
κυμαίνονταν από το <<πολύ άβολα>> έως το <<πολύ άνετα>>.

4.2. Ικανοποίηση από τη ζωή

Η Κλίμακα Ικανοποίησης από τη Ζωή (Satisfaction With Life Scale - SWLS)
δημιουργήθηκε από τους Diener et al. το 1985. Είναι μια κλίμακα μέτρησης της γνωστικής
εκτίμησης του ατόμου για την ικανοποίησή του από τη ζωή του και βασίζεται στην ιδέα
πως ένας συμμετέχοντας πρέπει να προβεί σε μια συνολική εκτίμηση της ζωής του ώστε
να υπολογιστεί η ικανοποίησή του από αυτή (Diener et al., 1985).
Η Κλίμακα Ικανοποίησης από τη Ζωή αποτελεί μία κλίμακα Likert εφτά θέσεων
και περιλαμβάνει πέντε στοιχεία. Οι θέσεις για κάθε στοιχείο αποτελούνται από τις
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επιλογές 7 – συμφωνώ απόλυτα, 6 – συμφωνώ, 5 – συμφωνώ μερικώς , 4 – ούτε
συμφωνώ, ούτε διαφωνώ, 3 – διαφωνώ μερικώς, 2 – διαφωνώ και 1 – διαφωνώ απόλυτα.
Τα στοιχεία έχουν τη μορφή θετικών δηλώσεων, όπως αρμόζει σε μια κλίμακα Likert, και
είναι τα εξής:
1. Στους περισσότερους τομείς η ζωή μου πλησιάζει αυτή που θεωρώ ιδανική.
2. Οι συνθήκες της ζωής μου είναι εξαιρετικές.
3. Είμαι ικανοποιημένος/-η με τη ζωή μου.
4. Ως τώρα έχω αποκτήσει τα σημαντικά πράγματα που θέλω στη ζωή.
5. Αν μπορούσα να ζήσω τη ζωή μου από την αρχή, δε θα άλλαζα σχεδόν τίποτα.
Οι απαντήσεις των συμμετεχόντων προστίθενται σε μία συνολική βαθμολογία
(score) που κυμαίνεται από τις 5 ως τις 35 μονάδες. Μία βαθμολογία 20 μονάδων
θεωρείται ουδέτερη για την κλίμακα και ένας συμμετέχοντας που εμφανίζει αυτή τη
βαθμολογία θεωρείται πως παρουσιάζει ουδέτερη ικανοποίηση από τη ζωή του.
Ειδικότερα, μία βαθμολογία 5 – 9 μονάδων υποδεικνύει πως ο συμμετέχοντας νιώθει
απόλυτα ανικανοποίητος από τη ζωή του, μια βαθμολογία 10 – 14 μονάδων πως νιώθει
ανικανοποίητος, μια βαθμολογία 15 – 19 μονάδων πως νιώθει μερικώς ανικανοποίητος,
μια βαθμολογία 21 – 25 μονάδων πως νιώθει μερικώς ικανοποιημένος, μια βαθμολογία 26
– 30 μονάδων πως νιώθει ικανοποιημένος και μια βαθμολογία 31 – 35 μονάδων πως
νιώθει απόλυτα ικανοποιημένος (Pavot & Diener, 1993).
Η Κλίμακα Ικανοποίησης από τη Ζωή είναι ένα έγκυρο και αξιόπιστο εργαλείο
μέτρησης της ικανοποίησης από τη ζωή (Diener et al., 1999 ˙ Pavot & Diener, 1993).
Αποτελεί ένα ευρέως διαδεδομένο εργαλείο στον ερευνητικό χώρο τόσο σε έρευνες που
απευθύνονται σε βλέποντες (de Vries & Kühne, 2015 ˙ Dienlin et al., 2017 ˙ Nabi et al.,
2013 ˙ Wang et al., 2018) όσο και σε έρευνες που απευθύνονται σε άτομα με οπτική
αναπηρία (Good, 2008 ˙ Good et al., 2008). Ακόμη, η κλίμακα έχει χρησιμοποιηθεί και σε
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πενταβάθμια μορφή σε άτομα με οπτική αναπηρία από τους Cimarolli & Boerner (2005).
Η μετάφραση της κλίμακας στα ελληνικά για την παρούσα έρευνα έγινε από την
ερευνήτρια. Η αξιοπιστία της ήταν ικανοποιητική αφού ο υπολογισμός του δείκτη α του
Cronbach απέδωσε τιμή α = 0,88.

4.3. Ευτυχία

Η μέτρηση της ευτυχίας πραγματοποιήθηκε με μία κλίμακα ενός στοιχείου, όπως
αυτή χρησιμοποιήθηκε σε έρευνες για άτομα με οπτική αναπηρία αρχικά από τους Kef et
al. (2000) και αργότερα με μία τροποποίηση στις ετικέτες των τιμών της κλίμακας από
τους Papadopoulos et al. (2015). Στην παρούσα έρευνα, υιοθετήθηκε η μορφή των
Papadopoulos et al. (2015) τόσο στην ελληνική όσο και στην αγγλική εκδοχή του
ερωτηματολογίου. Οι συμμετέχοντες καλούνται να απαντήσουν στην ερώτηση <<Πόσο
ευτυχισμένος/-η νιώθεις;>> σε μια κλίμακα έντεκα θέσεων όπου το 0 αντιστοιχεί στο
<<καθόλου>> και το 10 στο <<πάρα πολύ>>. Η κλίμακα μετρά την ευτυχία που νιώθουν
οι συμμετέχοντες κατά τη δεδομένη χρονική στιγμή. Η μετάφραση της κλίμακας στα
ελληνικά για την παρούσα έρευνα έγινε από την ερευνήτρια. Αν και η αξιοπιστία μιας
κλίμακας ενός στοιχείου δεν είναι εφικτό να ελεγχθεί με δείκτες όπως ο α του Cronbach, η
μέτρηση της ευτυχίας με τέτοιες κλίμακες είναι διαδεδομένη και αποδεκτή στον
ερευνητικό χώρο όσο αφορά τις έρευνες ερωτηματολογίου (Arampatzi et al., 2018 ˙
Veenhoven, 2014).
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4.4. Κατάθλιψη

Η μέτρηση της κατάθλιψης έγινε με την Κλίμακα Κατάθλιψης του Beck (Beck’s
Depression Inventory - BDI) (Beck, Ward, Mendelson, Mock, & Erbaugh, 1961), όπως
αυτή παρουσιάζεται και μεταφράστηκε στα ελληνικά από τους Fountoulakis et al. (2003).
Η διάκριση αυτή είναι σημαντική όχι μόνο επειδή χρησιμοποιήθηκε η μετάφραση των
συγκεκριμένων ερευνητών στην ελληνική εκδοχή του ερωτηματολογίου, αλλά και επειδή
υπάρχει σύγχυση στον ερευνητικό χώρο γύρω από τις εκδοχές της κλίμακας BDI (Beck,
Steer, & Garbin, 1988). Στην παρούσα έρευνα, επομένως, οι τέσσερις επιλογές του κάθε
στοιχείου της κλίμακας εμφανίζονται χωρίς εναλλακτικές δηλώσεις, ενώ κατά τα άλλα
διατηρείται η μορφή και η διατύπωση της αρχικής κλίμακας Beck.
Η κλίμακα BDI είναι μια κλίμακα αυτοαναφοράς που περιλαμβάνει 21 στοιχεία
απλής επιλογής. Ένας κατάλογος δηλώσεων με 21 ομάδες τεσσάρων δηλώσεων η καθεμία
δίνεται στους συμμετέχοντες και εκείνοι καλούνται να επιλέξουν αυτή ή αυτές που
ανταποκρίνονται καλύτερα στο πως οι ίδιοι νιώθουν τη δεδομένη μέρα ή στιγμή που
συμπληρώνουν το ερωτηματολόγιο. Η κλίμακα είναι απλής επιλογής παρόλο που οι
συμμετέχοντες μπορούν να κάνουν περισσότερες της μίας επιλογής, καθώς μόνο η μία
επιλογή, αυτή που επιδέχεται τη μεγαλύτερη βαθμολογία, λαμβάνεται υπόψη για τον
υπολογισμό της συνολικής βαθμολογίας ενός συμμετέχοντα στην κλίμακα.
Τα στοιχεία της κλίμακας BDI ανταποκρίνονται σε συμπεριφορικές εκδηλώσεις
της κατάθλιψης και περιλαμβάνουν (1) την απώλεια όρεξης, (2) τη διάθεση, (3) την
απαισιοδοξία, (4) το αίσθημα αποτυχίας, (5) την κοινωνική απόσυρση, (6) τις σωματικές
ενοχλήσεις, (7) την απώλεια βάρους, (8) την έλλειψη ικανοποίησης, (9) την
αναποφασιστικότητα, (10) την ευερεθιστότητα, (11) το αίσθημα ενοχής, (12) το κλάμα,
(13) την απώλεια της libido, (14) το αίσθημα τιμωρίας, (15) τη διαταραχή του ύπνου, (16)
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την αυτοαπέχθεια, (17) τη μείωση της παραγωγικότητας, (18) την αυτοκατηγορία, (19) την
κόπωση, (20) την αυτοεικόνα και (21) τις ευχές αυτοτιμωρίας (Beck et al., 1961).
Κάθε στοιχείο περιλαμβάνει τέσσερις δηλώσεις α, β, γ και δ που βαθμολογούνται
με 0, 1, 2 και 3 βαθμούς αντίστοιχα και είναι ταξινομημένες έτσι ώστε να αντανακλούν
κλιμακωτά τη σοβαρότητα των συμπτωμάτων από ουδέτερα σε μέγιστης σοβαρότητας
(Beck et al., 1961). Οι απαντήσεις του συμμετέχοντα σε κάθε στοιχείο αθροίζονται και
έτσι δημιουργείται μία συνολική βαθμολογία 0 έως 63 βαθμών που αντανακλά την
κατάστασή του όσο αφορά την κατάθλιψη. Οι βαθμολογίες 0 – 9 αντιστοιχούν σε καθόλου
ή ελάσσονα κατάθλιψη, οι βαθμολογίες 10 – 18 σε ήπια έως μέτρια κατάθλιψη, οι
βαθμολογίες 19 – 29 σε μέτρια έως μείζονα κατάθλιψη και οι βαθμολογίες 30 - 63 σε
μείζονα κατάθλιψη όσο αφορά την ερμηνεία των αποτελεσμάτων για άτομα με
διαγνωσμένη συμπεριφορική διαταραχή (Beck et al., 1988). Όσο αφορά το γενικό
πληθυσμό, δηλαδή τα άτομα που δεν έχουν κάποια διαγνωσμένη συμπεριφορική
διαταραχή, μία βαθμολογία 21 βαθμών και πάνω αντανακλά την ύπαρξη καταθλιπτικής
συμπτωματολογίας (Farinde, 2013).
Η κλίμακα BDI είναι ένα έγκυρο και αξιόπιστο εργαλείο αυτοαναφοράς τόσο όσο
αφορά την πρωτότυπη εκδοχή του (Beck et al., 1961), αλλά και όσο αφορά την ελληνική
μετάφραση αυτής (Fountoulakis et al., 2003). Η κλίμακα είναι ιδιαίτερα διαδεδομένη στον
ερευνητικό χώρο με αποτέλεσμα να έχει αναθεωρηθεί και να έχει μεταφραστεί σε πολλές
γλώσσες στο πέρασμα του χρόνου (Beck et al., 1988). Πέρα από έρευνες που αφορούν
βλέποντες (Humeniuk, Bojar, Gujski, & Raczkiewicz, 2019 ˙ Macêdo, Appenzeller, &
Costallat, 2018), έχει χρησιμοποιηθεί και σε έρευνες που αφορούν άτομα με οπτική
αναπηρία (Papadopoulos et al., 2014). Στην παρούσα έρευνα, η κλίμακα εμφάνισε
ικανοποιητική αξιοπιστία, εφόσον ο υπολογισμός του δείκτη α του Cronbach απέδωσε
τιμή α = 0,87.
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5. Ανάλυση των δεδομένων

Η ανάλυση των δεδομένων έγινε με την έκδοση 26 του στατιστικού πακέτου IBM
SPSS Statistics για τα λειτουργικά συστήματα Microsoft Windows. Πραγματοποιήθηκαν
κοινές αναλύσεις για τα δεδομένα των δύο εκδοχών του ερωτηματολογίου καθώς ήταν
ταυτόσημα με μόνη διαφορά τη γλώσσα συλλογής τους. Σε ένα αρχικό στάδιο,
πραγματοποιήθηκε περιγραφική στατιστική για τη συνοπτική παρουσίαση των δεδομένων
που συλλέχθηκαν από το ερωτηματολόγιο. Η μέση τιμή της κάθε μεταβλητής
χρησιμοποιήθηκε ως δείκτης κεντρικής τάσης και η τυπική απόκλιση, η ελάχιστη και η
μέγιστη τιμή ως δείκτες διασποράς. Σε ένα επόμενο στάδιο, έλαβε χώρα η επαγωγική
στατιστική για την εξαγωγή συμπερασμάτων με βάση τα δεδομένα.
Πριν λάβει χώρα η επαγωγική στατιστική, οι τιμές των μεταβλητών του επιπέδου
εκπαίδευσης και κινητικότητας επανακωδικοποιήθηκαν ώστε να επιτευχθεί η ίση
κατανομή των συμμετεχόντων στις κατηγορίες και να επιτραπεί η διεξαγωγή αξιόπιστης
στατιστικής ανάλυσης με τα δεδομένα αυτά, εφόσον υπήρχε ιδιαίτερα χαμηλή συχνότητα
αναφορών σε κάποιες από τις αρχικές κατηγορίες τους. Οι κατηγορίες της εκπαίδευσης
έγιναν δύο από τις αρχικές πέντε με την ένωση των κατηγοριών που αναφέρονταν στην
πρωτοβάθμια και στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση σε μία κατηγορία και των κατηγοριών
που αναφέρονταν στην τριτοβάθμια εκπαίδευση σε μία άλλη κατηγορία με βάση το
γεγονός ότι η δεύτερη αποτελεί ανώτερη εκπαίδευση. Οι κατηγορίες του βαθμού
κινητικότητας έγιναν τρεις από τις αρχικές πέντε με την ένωση των συμμετεχόντων που
δεν κινούνται ποτέ, κινούνται λίγες ή μερικές φορές μόνοι σε μία κατηγορία
συμμετεχόντων με χαμηλή αυτόνομη κινητικότητα και με την επανακωδικοποίηση της
κατηγορίας των συμμετεχόντων που κινούνται τις περισσότερες φορές μόνοι σε μία
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κατηγορία υψηλής αυτόνομης κινητικότητας και της κατηγορίας των συμμετεχόντων που
κινούνται πάντα μόνοι σε μία κατηγορία πλήρους αυτόνομης κινητικότητας.
Κατά την επαγωγική στατιστική, έγιναν αρχικά στατιστικές αναλύσεις για τη
χρήση του Facebook και για τους δείκτες της ποιότητας ζωής, δηλαδή την ικανοποίηση
από τη ζωή, την ευτυχία και την κατάθλιψη, ανάλογα με τα δημογραφικά χαρακτηριστικά
των συμμετεχόντων. Οι αναλύσεις για την εύρεση στατιστικά σημαντικών διαφορών στις
απαντήσεις των συμμετεχόντων ανάλογα με τα δημογραφικά χαρακτηριστικά τους έγιναν
με T-Test έλεγχο υποθέσεων και με ανάλυση διακύμανσης ANOVA. Συγκεκριμένα, οι
αναλύσεις σχετικά με χρήση του Facebook και με την ποιότητα ζωής ανάλογα με το φύλο,
την ηλικία εμφάνισης των προβλημάτων όρασης, δηλαδή εκ γενετής ή επίκτητα, τον τόπο
διαμονής, δηλαδή την Ελλάδα ή το εξωτερικό, και το επίπεδο εκπαίδευσης των
συμμετεχόντων πραγματοποιήθηκαν με T-Test έλεγχο υποθέσεων. Οι αναλύσεις για τη
χρήση του Facebook και την ποιότητα ζωής ανάλογα με την ηλικία, το βαθμό οπτικής
αναπηρίας και το βαθμό κινητικότητας των συμμετεχόντων έγιναν με ανάλυση
διακύμανσης ANOVA χρησιμοποιώντας το post hoc κριτήριο Scheffe.
Η διερεύνηση των συσχετίσεων μεταξύ της χρήσης του Facebook και των δεικτών
της ποιότητας ζωής, δηλαδή της ικανοποίησης από τη ζωή, της ευτυχίας και της
κατάθλιψης, έγινε με τον συντελεστή γραμμικής συσχέτισης του Pearson. Οι μεταβλητές
που αφορούν το Facebook και την επικοινωνία και παρουσίασαν στατιστικά σημαντική
συσχέτιση ή συσχέτιση κοντά στη στατιστική σημαντικότητα με την ικανοποίηση από τη
ζωή, την ευτυχία ή την κατάθλιψη και οι μεταβλητές των δημογραφικών χαρακτηριστικών
ανάλογα με τις οποίες εντοπίστηκαν στατιστικά σημαντικές διαφορές στην ικανοποίηση
από τη ζωή, στην ευτυχία ή στην κατάθλιψη των συμμετεχόντων αποτέλεσαν στη συνέχεια
ανεξάρτητες μεταβλητές σε αναλύσεις πολλαπλής γραμμικής παλινδρόμησης. Η ποιοτική
μεταβλητή που μετρούσε το βαθμό οπτικής αναπηρίας επανακωδικοποιήθηκε πριν την
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εισαγωγή της σε οποιοδήποτε μοντέλο παλινδρόμησης. Οι κατηγορίες της μετατράπηκαν
από τρεις σε δύο. Η κατηγορία για τα άτομα με ολική τύφλωση παρέμεινε σταθερή, ενώ
δημιουργήθηκε μια δεύτερη κατηγορία για τα άτομα με μειωμένη όραση με τη
συγχώνευση των συμμετεχόντων με μέτρια και με βαριά οπτική αναπηρία.
Σκοπός των αναλύσεων αυτών ήταν η διερεύνηση της ικανότητας των
ανεξάρτητων μεταβλητών να προβλέψουν ή να ερμηνεύσουν το δείκτη της ποιότητας ζωής
με τον οποίο στις προηγούμενες αναλύσεις είχαν παρουσιάσει στατιστική σχέση. Πρέπει
να σημειωθεί πως όσες ανεξάρτητες μεταβλητές παρουσίασαν υψηλή συσχέτιση μεταξύ
τους σύμφωνα με το συντελεστή συσχέτισης του Pearson, εν προκειμένω η επικοινωνία με
τους φίλους διά ζώσης με την επικοινωνία με τους γνωστούς διά ζώσης και ο σχολιασμός
δημοσιεύσεων με τη δημοσίευση ερωτήσεων, εισήχθησαν σε ξεχωριστά μοντέλα
παλινδρόμησης, στα οποία οι υπόλοιπες ανεξάρτητες μεταβλητές διατηρήθηκαν σταθερές,
εφόσον δεν είναι εφικτό ανεξάρτητες μεταβλητές με υψηλή μεταξύ τους συσχέτιση να
συνυπάρχουν σε κοινό μοντέλο παλινδρόμησης.
Τέλος, οι είκοσι μεταβλητές που μετρούν τη συχνότητα με την οποία ένα σύνολο
ποικίλων δραστηριοτήτων λαμβάνει χώρα στο Facebook, οι τρεις μεταβλητές που μετρούν
τη συχνότητα επικοινωνίας ενός ατόμου με τους φίλους, την οικογένεια και τους γνωστούς
του μέσω του Facebook και οι τρεις μεταβλητές που μετρούν τη συχνότητα επικοινωνίας
ενός ατόμου με τους φίλους, την οικογένεια και τους γνωστούς του διά ζώσης
ομαδοποιήθηκαν αθροιστικά δημιουργώντας τρεις νέες μεταβλητές για τη δραστηριότητα
στο Facebook, την επικοινωνία μέσω του Facebook και την επικοινωνία διά ζώσης
αντίστοιχα. Η ομαδοποίηση αυτή πραγματοποιήθηκε για να διερευνηθούν τμήματα της
συνολικής δραστηριότητας των συμμετεχόντων ως μεταβλητές πρόβλεψης της ποιότητας
ζωής,

καθώς

στις

προηγούμενες

αναλύσεις

διερευνήθηκαν

μόνο

μεμονωμένες

δραστηριότητες. Επομένως, οι νέες μεταβλητές και τα δημογραφικά χαρακτηριστικά τα
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οποία σε προηγούμενες αναλύσεις είχαν δείξει στατιστική σχέση με τους δείκτες της
ποιότητας ζωής αποτέλεσαν ανεξάρτητες μεταβλητές σε μοντέλα πολλαπλής γραμμικής
παλινδρόμησης με εξαρτημένες μεταβλητές την ικανοποίηση από τη ζωή, την ευτυχία και
την κατάθλιψη κάθε φορά.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

1. Αποτελέσματα περιγραφικής στατιστικής

Τα αποτελέσματα της περιγραφικής στατιστικής σύμφωνα με τα δεδομένα που
συλλέχθηκαν σχετικά με τη χρήση του Facebook και την επικοινωνία παρουσιάζονται
στον Πίνακα 2. Ο μέσος αριθμός των <<φίλων>> των χρηστών με οπτική αναπηρία στο
Facebook ήταν 870, εξήντα ένας από τους οποίους θεωρούνταν δυνατοί δεσμοί. Οι
συμμετέχοντες χρησιμοποιούσαν το Facebook για 17 ώρες την εβδομάδα κατά μέσο όρο.
Συμμετείχαν σε ομάδες του Facebook που αφορούν την

οπτική αναπηρία ή τα

ενδιαφέροντα τους εξίσου. Επικοινωνούσαν μέσα από το Facebook δύο με έξι φορές την
εβδομάδα με τους φίλους τους, μία φορά τη βδομάδα με τους γνωστούς τους και
σπανιότερα με την οικογένειά τους.
Η δραστηριότητα με τον υψηλότερο μέσο όρο για τους συμμετέχοντες ήταν η
πραγματοποίηση δηλώσεων <<Μου αρέσει>> που λάμβανε χώρα μερικές φορές την
εβδομάδα, ενώ εκείνη με τον χαμηλότερο μέσο όρο ήταν η διεξαγωγή εμπορικών
δραστηριοτήτων που ήταν σχεδόν μηδενική. Δραστηριότητες που σχετίζονται με τα
σχόλια και τα προσωπικά μηνύματα, η λήψη δηλώσεων <<Μου αρέσει>>, η
παρακολούθηση των δημοσιεύσεων άλλων χρηστών και η ανάγνωση πληροφοριών
πραγματοποιούνταν μερικές φορές την εβδομάδα σύμφωνα με το μέσο όρο των
απαντήσεων των συμμετεχόντων. Η δημοσιοποίηση πληροφοριών, η δημιουργία
δημοσιεύσεων και η επίσκεψη προσωπικών προφίλ άλλων χρηστών λάμβαναν χώρα μία
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φορά την εβδομάδα. Η συμμετοχή σε θεματικές συζητήσεις λάμβανε χώρα μία φορά το
μήνα. Η τροποποίηση του προσωπικού προφίλ, η προσφορά θεμάτων προς συζήτηση, η
λήψη προσκλήσεων σε παιχνίδια και η συμμετοχή σε αυτά, αλλά και η αποστολή
προσκλήσεων συμμετοχής στο Facebook πραγματοποιούνταν σπανιότερα από μία φορά το
μήνα. Η οργάνωση εκδηλώσεων δεν πραγματοποιούνταν σχεδόν ποτέ.
Οι συμμετέχοντες θεωρούσαν, σύμφωνα με το μέσο όρο των απαντήσεών τους,
πως το Facebook τους βοηθά αμυδρά να είναι περισσότερο κοινωνικά ενεργοί. Ο μέσος
όρος της συχνότητας δημοσίευσης ερωτήσεων στο Facebook από τους συμμετέχοντες
ήταν χαμηλός αφού δημοσίευαν ερωτήσεις λιγότερο από μία φορά το μήνα, ενώ αντίθετα
ο μέσος όρος του πλήθους των απαντήσεων που λάμβαναν ήταν αισθητά υψηλότερος
αφού πολλές από τις ερωτήσεις τους δέχονταν απαντήσεις. Οι συμμετέχοντες ένιωθαν
σχετικά άνετα με το να δημοσιεύουν τα ερωτήματά τους στο Facebook.

Πίνακας 2. Ερωτήσεις για τη χρήση του Facebook
N
Ελάχιστη
τιμή

Μέγιστη
Τιμή

Μέσος όρος

Τυπική
απόκλιση

φίλοι στο Facebook

91

23

4900

874,34

998,38

δυνατοί δεσμοί

92

2

1500

61,34

159,06

αδύναμοι δεσμοί

92

0

4880

576,72

984,94

ώρες χρήσης την εβδομάδα

91

1

168

16,69

19,95

92

1

4

3,45

,66

92

1

4

3,52

,76

92

0

4

2,29

1,14

92

0

4

3,04

1,04

92

0

4

3,00

1,24

Συμμετέχω σε ομάδες του
Facebook για άτομα με
οπτική αναπηρία.
Συμμετέχω σε ομάδες του
Facebook που σχετίζονται
με τα ενδιαφέροντά μου.
Πόσο συχνά επικοινωνείς
με τους φίλους σου δια
ζώσης;
Πόσο συχνά επικοινωνείς
με τους φίλους σου μέσω
Facebook;
Πόσο συχνά επικοινωνείς
με την οικογένειά σου δια
ζώσης;
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Πόσο συχνά επικοινωνείς
με την οικογένειά σου
μέσω Facebook;
Πόσο συχνά επικοινωνείς
με τους γνωστούς σου δια
ζώσης;
Πόσο συχνά επικοινωνείς
με τους γνωστούς σου
μέσω Facebook;
Λαμβάνω σχόλια στις
δημοσιεύσεις μου.

92

0

4

1,90

1,41

92

0

4

1,70

1,20

92

0

4

2,19

1,33

92

0

5

3,53

1,34

Σχολιάζω στις
δημοσιεύσεις άλλων.

92

0

5

3,40

1,46

Λαμβάνω δηλώσεις <<Μου
αρέσει>>.

92

0

5

3,88

1,34

Κάνω δηλώσεις <<Μου
αρέσει>>.

92

0

5

4,22

1,16

Στέλνω προσωπικά
(ιδιωτικά) μηνύματα.

92

0

5

3,64

1,41

Λαμβάνω προσωπικά
(ιδιωτικά) μηνύματα.

92

0

5

3,78

1,26

Λαμβάνω προσκλήσεις για
να παίξω παιχνίδια.

92

0

5

1,02

1,41

Παίζω παιχνίδια.

92

0

5

,63

1,42

Μοιράζομαι πληροφορίες.

92

0

5

2,96

1,64

Τροποποιώ / ενημερώνω το
προσωπικό μου προφίλ.

92

0

5

1,45

1,34

Επισκέπτομαι προφίλ
άλλων.

92

0

5

2,51

1,48

92

0

5

2,81

1,64

92

0

5

3,73

1,58

92

0

5

4,04

1,21

Οργανώνω εκδηλώσεις.

92

0

5

,48

,87

Προσφέρω θέματα προς
συζήτηση.

92

0

5

1,42

1,43

92

0

5

1,92

1,59

92

0

5

,64

1,34

92

0

5

1,00

1,29

Κάνω δημοσιεύσεις (π.χ.
βίντεο, φωτογραφίες).
Παρακολουθώ βίντεο,
φωτογραφίες και
δημοσιεύσεις άλλων.
Διαβάζω άρθρα και άλλες
πληροφορίες.

Συμμετέχω σε θεματικές
συζητήσεις.
Στέλνω προσκλήσεις
συμμετοχής στο Facebook
(αιτήματα φιλίας) σε
αγνώστους.
Στέλνω προσκλήσεις
συμμετοχής στο Facebook
(αιτήματα φιλίας) σε
φίλους και γνωστούς.
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Διεξάγω εμπορικές
δραστηριότητες.
Σε ποιο βαθμό η
συμμετοχή σου στο
Facebook σε βοηθά να
είσαι περισσότερο
κοινωνικά ενεργός;
Πόσο συχνά δημοσιεύεις
ερωτήσεις στο Facebook;
Πόσες από τις ερωτήσεις
σου απαντώνται;
Πόσο άνετα νιώθεις με το
να δημοσιεύεις ερωτήσεις
στο Facebook;

92

0

4

,25

,70

92

1

10

6,43

2,50

92

0

5

1,17

1,24

92

0

5

3,28

1,66

92

1

5

3,36

1,04

Όσο αφορά την ικανοποίηση από τη ζωή, τα αποτελέσματα από τα δεδομένα που
συλλέχθηκαν από την Κλίμακα Ικανοποίησης από τη Ζωή παρουσιάζονται στον Πίνακα 3.
Όπως φαίνεται από τον μέσο όρο της συνολικής βαθμολογίας των συμμετεχόντων στην
κλίμακα (M = 24,35, SD = 7,02), οι συμμετέχοντες ήταν μερικώς ικανοποιημένοι από τη
ζωή τους.

Πίνακας 3. Κλίμακα Ικανοποίησης από τη Ζωή
N
Ελάχιστη
τιμή
Στους περισσότερους
τομείς η ζωή μου
πλησιάζει αυτή που
θεωρώ ιδανική.
Οι συνθήκες της ζωής
μου είναι εξαιρετικές.
Είμαι ικανοποιημένος με
τη ζωή μου.
Ως τώρα έχω αποκτήσει
τα σημαντικά πράγματα
που θέλω στη ζωή.
Αν μπορούσα να ζήσω τη
ζωή μου από την αρχή, δε
θα άλλαζα σχεδόν τίποτα.
ικανοποίηση από τη ζωή

Μέγιστη
τιμή

Μέσος
όρος

Τυπική
απόκλιση

92

1

7

4,72

1,72

92

1

7

4,95

1,54

92

1

7

5,22

1,65

92

1

7

5,09

1,65

92

1

7

4,34

1,94

92

5

35

24,35

7,02
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Ως προς την κλίμακα της ευτυχίας, οι απαντήσεις των συμμετεχόντων κυμαίνονταν
από την ελάχιστη τιμή του 0 έως τη μέγιστη τιμή του 10. Ο μέσος όρος της ευτυχίας που
δήλωσαν πως ένιωθαν (M = 7,21, SD = 2,31) υποδηλώνει πως οι συμμετέχοντες ένιωθαν
μερικώς ευτυχισμένοι.
Τα αποτελέσματα των δεδομένων που συγκεντρώθηκαν με την Κλίμακα
Κατάθλιψης του Beck για την κατάθλιψη παρουσιάζονται στον Πίνακα 4. Ο μέσος όρος
της συνολικής βαθμολογίας των συμμετεχόντων στην κλίμακα (M = 9,19, SD = 8,73)
υποδηλώνει πως οι συμμετέχοντες έτειναν να παρουσιάζουν συμπτώματα ελάσσονος
κατάθλιψης. Παρόλα αυτά, η συνολική βαθμολογία δεν πλησίασε το όριο ανησυχίας για
τον γενικό πληθυσμό που τίθεται στους 21 βαθμούς.

Πίνακας 4. Κλίμακα Κατάθλιψης του Beck
N
απώλεια όρεξης
διάθεση
απαισιοδοξία
αίσθημα αποτυχίας
κοινωνική απόσυρση
σωματικές ενοχλήσεις
απώλεια βάρους
έλλειψη ικανοποίησης
αναποφασιστικότητα
ευερεθιστότητα
αίσθημα ενοχής
κλάμα
απώλεια της libido
αίσθημα τιμωρίας
διαταραχή του ύπνου
αυτοαπέχθεια
μείωση της
παραγωγικότητας
αυτοκατηγορία
κόπωση
αυτοεικόνα
ευχές αυτοτιμωρίας
κατάθλιψη

Μέγιστη
Τιμή
3
3
3
3
2
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3

Μέσος όρος

92
92
92
92
92
92
92
92
92
92
92
92
92
92
92
92

Ελάχιστη
τιμή
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

,35
,43
,38
,28
,31
,36
,39
,43
,38
,68
,29
,50
,43
,23
,81
,32

Τυπική
απόκλιση
,73
,81
,78
,61
,59
,73
,83
,71
,72
,99
,67
1,00
,90
,68
1,03
,69

92

0

3

,48

,74

92
92
92
92
92

0
0
0
0
0

3
2
3
3
39

,79
,55
,64
,07
9,19

,81
,61
,95
,37
8,73

64

2. Αποτελέσματα επαγωγικής στατιστικής

2.1. Η χρήση του Facebook ανάλογα με το φύλο

Τα αποτελέσματα των T-Test ελέγχων υποθέσεων για τον εντοπισμό στατιστικά
σημαντικών διαφορών στη χρήση του Facebook ανάλογα με το φύλο των συμμετεχόντων
παρουσιάζονται παρακάτω. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα, δεν υπήρχαν πολλές
στατιστικά σημαντικές διαφορές στη χρήση του Facebook ανάμεσα σε γυναίκες και
άντρες, παρά μόνο κάποιες που αφορούν συγκεκριμένες δραστηριότητες που εξετάστηκαν
στην παρούσα έρευνα.
Οι απαντήσεις των συμμετεχόντων για την αποστολή προσκλήσεων συμμετοχής
στο Facebook εμφάνισαν στατιστικά σημαντική διαφορά ανάλογα με το φύλο τους. Η
συχνότητα αποστολής προσκλήσεων συμμετοχής στο Facebook σε φίλους και γνωστούς
εμφάνισε στατιστικά σημαντική διαφορά [t(80) = -3.329, p < .01] με τους άντρες (M =
1.38, SD = 1.46) να δηλώνουν πως στέλνουν προσκλήσεις συμμετοχής με μεγαλύτερη
συχνότητα σε σχέση με τις γυναίκες (M = 0.55, SD = 0.88). Ομοίως, η συχνότητα
αποστολής προσκλήσεων συμμετοχής στο Facebook σε αγνώστους εμφάνισε στατιστικά
σημαντική διαφορά [t(58) = -3.753, p < .01] με τους άντρες (M = 1.08, SD = 1.66) να
δηλώνουν πως στέλνουν προσκλήσεις συμμετοχής σε αγνώστους με μεγαλύτερη
συχνότητα σε σχέση με τις γυναίκες (M = 0.13, SD = 0.51). Σε αυτό το σημείο, αξίζει να
σημειωθεί πως η διαφορά στον αριθμό των <<φίλων>> των συμμετεχόντων στο Facebook
βρισκόταν κοντά στη στατιστική σημαντικότητα [t(89) = -1.880, p = .063] με τους άντρες
(M = 1058, SD = 1014) να αναφέρουν πως έχουν περισσότερους φίλους σε σχέση με τις
γυναίκες (M = 669, SD = 950). Επίσης, ακριβώς στο όριο της στατιστικής σημαντικότητας
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βρισκόταν η επικοινωνία με τους γνωστούς μέσω Facebook [t(90) = -1.972, p = .052] με
τους άντρες (M = 2.44, SD = 1.35) να επικοινωνούν συχνότερα με αυτούς μέσω Facebook
σε σχέση με τις γυναίκες (M = 1.90, SD = 1.26), ενώ στατιστικά σημαντική διαφορά
εντοπίστηκε στην επικοινωνία με τους γνωστούς δια ζώσης [t(90) = -2.014, p < .05] με
τους άντρες (M = 1.94, SD = 1.14) να επικοινωνούν συχνότερα με αυτούς και διά ζώσης
σε σχέση με τις γυναίκες (M = 1.44, SD = 1.22).
Η δημοσίευση σχολίων στις δημοσιεύσεις άλλων χρηστών εμφάνισε στατιστικά
σημαντική διαφορά [t(90) = 2.145, p < .05] με τις γυναίκες (M = 3.74, SD = 1.31) να
σχολιάζουν με μεγαλύτερη συχνότητα σε σχέση με τους άντρες συμμετέχοντες (M = 3.10,
SD = 1.53). Τέλος, η ενασχόληση με παιχνίδια στο Facebook εμφάνισε στατιστικά
σημαντική διαφορά [t(60) = 2.446, p < .05] με τις γυναίκες (M = 1.02, SD = 1.79) να
παίζουν συχνότερα παιχνίδια στο Facebook σε σχέση με τους άντρες (M = 0.28, SD =
0.88).
Ο αριθμός δυνατών ή αδύναμων δεσμών, οι ώρες χρήσης την εβδομάδα, ο βαθμός
συμμετοχής σε ομάδες του Facebook που σχετίζονται με την οπτική αναπηρία και σε
ομάδες που σχετίζονται με τα ενδιαφέροντα ενός χρήστη, η συχνότητα επικοινωνίας με
φίλους μέσω Facebook και δια ζώσης, επικοινωνίας με την οικογένεια μέσω Facebook και
διά ζώσης, λήψης σχολίων στις δημοσιεύσεις του χρήστη, λήψης και αποδοχής δηλώσεων
<<Μου αρέσει>>, λήψης και αποστολής προσωπικών μηνυμάτων, λήψης προσκλήσεων σε
παιχνίδια, δημοσιοποίησης πληροφοριών, τροποποίησης του προσωπικού προφίλ,
επισκέψεων σε προφίλ άλλων χρηστών, δημιουργίας και παρακολούθησης δημοσιεύσεων,
ανάγνωσης άρθρων και άλλων πληροφοριών, οργάνωσης εκδηλώσεων, προσφοράς
θεμάτων προς συζήτηση, συμμετοχής σε θεματικές συζητήσεις και διεξαγωγής εμπορικών
δραστηριοτήτων, η αξιολόγηση του βαθμού στον οποίο το Facebook βοηθά το
συμμετέχοντα να είναι περισσότερο κοινωνικά ενεργός, η συχνότητα δημοσίευσης
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ερωτήσεων, το πλήθος των λαμβανόμενων απαντήσεων σε αυτές και ο βαθμός άνεσης που
νιώθει ο χρήστης να δημοσιεύει ερωτήσεις στο Facebook δεν εμφάνισαν στατιστικά
σημαντικές διαφορές ανάλογα με το φύλο των συμμετεχόντων.

2.2. Η χρήση του Facebook ανάλογα με την ηλικία εμφάνισης των προβλημάτων
όρασης

Τα αποτελέσματα των T-Test ελέγχων υποθέσεων για τον εντοπισμό στατιστικά
σημαντικών διαφορών στη χρήση του Facebook ανάλογα με την ηλικία εμφάνισης των
προβλημάτων της όρασης παρουσιάζονται παρακάτω. Η απόλυτη πλειοψηφία των
ερωτήσεων που αναφέρονται στο Facebook δεν εμφάνισε κάποια στατιστικά σημαντική
διαφορά ανάλογα με την ηλικία εμφάνισης των προβλημάτων όρασης των συμμετεχόντων
σύμφωνα με τις απαντήσεις τους. Συγκεκριμένα, ο αριθμός των <<φίλων>>, ο αριθμός
δυνατών ή αδύναμων δεσμών, οι ώρες χρήσης την εβδομάδα, ο βαθμός συμμετοχής σε
ομάδες του Facebook που σχετίζονται με την οπτική αναπηρία και σε ομάδες που
σχετίζονται με τα ενδιαφέροντα ενός χρήστη, η συχνότητα επικοινωνίας με τους φίλους
μέσω Facebook, επικοινωνίας με την οικογένεια μέσω Facebook και διά ζώσης,
επικοινωνίας με τους γνωστούς μέσω Facebook και διά ζώσης, λήψης και δημοσίευσης
σχολίων σε δημοσιεύσεις, λήψης και αποδοχής δηλώσεων <<Μου αρέσει>>, λήψης και
αποστολής προσωπικών μηνυμάτων, λήψης προσκλήσεων σε παιχνίδια και ενασχόλησης
με αυτά, δημοσιοποίησης πληροφοριών, τροποποίησης του προσωπικού προφίλ,
επισκέψεων σε προφίλ άλλων χρηστών, δημιουργίας και παρακολούθησης δημοσιεύσεων,
ανάγνωσης άρθρων και άλλων πληροφοριών, οργάνωσης εκδηλώσεων, προσφοράς
θεμάτων προς συζήτηση, συμμετοχής σε θεματικές συζητήσεις, αποστολής προσκλήσεων
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συμμετοχής στο Facebook σε αγνώστους ή φίλους και γνωστούς, και διεξαγωγής
εμπορικών δραστηριοτήτων, η αξιολόγηση του βαθμού στον οποίο το Facebook βοηθά το
συμμετέχοντα να είναι περισσότερο κοινωνικά ενεργός, η συχνότητα δημοσίευσης
ερωτήσεων και το πλήθος των λαμβανόμενων απαντήσεων σε αυτές δεν εμφάνισαν
στατιστικά σημαντικές διαφορές ανάλογα με την ηλικία εμφάνισης των προβλημάτων της
όρασης.
Η μόνη ερώτηση σχετικά με το Facebook στην οποία υπήρξε διαφορά κοντά στη
στατιστική σημαντικότητα είναι αυτή για την άνεση την οποία νιώθει ο χρήστης να
δημοσιεύσει ερωτήσεις στο Facebook [t(90) = -1.799, p = .075] με τους συμμετέχοντες με
επίκτητα προβλήματα όρασης (M = 3.55, SD = 0.95) να δηλώνουν πως νιώθουν πιο άνετα
να δημοσιεύουν ερωτήσεις σε σχέση με τους συμμετέχοντες με εκ γενετής προβλήματα
όρασης (M = 3.16, SD = 1.11). Επιπλέον, παρόλο που δεν υπήρξε κάποια στατιστικά
σημαντική διαφορά στην επικοινωνία με τους φίλους μέσω του Facebook, υπήρξε
στατιστικά σημαντική διαφορά στην επικοινωνία με τους φίλους διά ζώσης [t(90) = 2.515,
p < .05] με τους συμμετέχοντες με εκ γενετής προβλήματα όρασης (M = 2.60, SD = 1.19)
να επικοινωνούν συχνότερα με αυτούς διά ζώσης σε σχέση με τους συμμετέχοντες με
επίκτητα προβλήματα όρασης (M = 2.02, SD = 1.03).

2.3. Η χρήση του Facebook ανάλογα με τον τόπο διαμονής

Τα αποτελέσματα των T-Test ελέγχων υποθέσεων για τον εντοπισμό στατιστικά
σημαντικών διαφορών στη χρήση του Facebook ανάλογα με τον τόπο διαμονής των
συμμετεχόντων, την Ελλάδα ή το εξωτερικό, παρουσιάζονται παρακάτω. Σύμφωνα με τα
αποτελέσματα, εντοπίστηκαν στατιστικά σημαντικές διαφορές στη χρήση του Facebook
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ανάμεσα στους συμμετέχοντες από την Ελλάδα και στους συμμετέχοντες από το
εξωτερικό στο ένα τρίτο των ερωτήσεων που την αφορούν. Μάλιστα, ο μέσος όρος των
ωρών χρήσης του Facebook την εβδομάδα εμφάνισε στατιστικά σημαντική διαφορά [t(56)
= 2.639, p <.05] με τους συμμετέχοντες από την Ελλάδα (M = 21.43, SD = 25.85) να
δηλώνουν πως χρησιμοποιούν το Facebook για περισσότερες ώρες σε σχέση με τους
συμμετέχοντες από το εξωτερικό (M = 11.84, SD = 9.13).
Η επικοινωνία με τους γνωστούς μέσω του Facebook [t(90) = 3.285, p = .01] και η
επικοινωνία με τους γνωστούς δια ζώσης [t(90) = 2.032, p < .05] εμφάνισαν στατιστικά
σημαντικές διαφορές. Οι συμμετέχοντες από την Ελλάδα (M = 2.63, SD = 1.25)
επικοινωνούσαν συχνότερα με τους γνωστούς τους μέσω Facebook σε σχέση με τους
συμμετέχοντες από το εξωτερικό (M = 1.76, SD = 1.28), ενώ οι πρώτοι (M = 1.95, SD =
1.07) επικοινωνούσαν συχνότερα με τους γνωστούς τους και διά ζώσης σε σχέση με τους
δεύτερους (M = 1.45, SD = 1.27). Επιπλέον, στατιστικά σημαντική διαφορά υπήρξε στην
αποστολή [t(86) = 2.347, p <.05] και τη λήψη [t(81) = 2.187, p < .05] προσωπικών
μηνυμάτων μέσω Facebook με τους συμμετέχοντες από την Ελλάδα να επιδίδονται
συχνότερα στη λήψη (M = 4.06, SD = 1.01) και την αποστολή (M = 3.97, SD = 1.23) σε
σχέση με τους συμμετέχοντες από το εξωτερικό (M = 3.50, SD = 1.42 ˙ M = 3.30, SD =
1.50).
Στατιστικά σημαντική διαφορά υπήρξε στη δραστηριότητα των δημοσιεύσεων
[t(90) = 2.831, p < .01] με τους συμμετέχοντες από την Ελλάδα (M = 3.28, SD = 1.55) να
κάνουν πιο συχνά δημοσιεύσεις σε σχέση με τους συμμετέχοντες από το εξωτερικό (M =
2.34, SD = 1.60). Από την άλλη, η δημοσίευση σχολίων στις δημοσιεύσεις άλλων χρηστών
εμφάνισε στατιστικά σημαντική διαφορά [t(90) = -2.733, p < .01] με τους συμμετέχοντες
από το εξωτερικό (M = 3.80, SD = 1.29) να σχολιάζουν συχνότερα σε σχέση με τους
Έλληνες συμμετέχοντες (M = 3.00, SD = 1.52). Επιπλέον, η λήψη προσκλήσεων σε
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παιχνίδια εμφάνισε στατιστικά σημαντική διαφορά [t(78) = 3.256, p < .01] με τους
Έλληνες συμμετέχοντες (M = 1.47, SD = 1.58) να λαμβάνουν συχνότερα προσκλήσεις για
να παίξουν παιχνίδια σε σχέση με τους συμμετέχοντες από το εξωτερικό (M = 0.56, SD =
1.04).
Η αποστολή προσκλήσεων συμμετοχής στο Facebook σε φίλους και γνωστούς
εμφάνισε στατιστικά σημαντική διαφορά [t(82) = 2.312, p < .05] με τους συμμετέχοντες
από την Ελλάδα (M = 1.30, SD = 1.44) να στέλνουν συχνότερα προσκλήσεις σε σχέση με
τους συμμετέχοντες από το εξωτερικό (M = 0.69, SD = 1.05). Αξίζει εδώ να σημειωθεί
πως η διαφορά στον αριθμό των <<φίλων>> έφτασε κοντά στη στατιστική σημαντικότητα
[t(89) = 1.800, p = .075] με τους συμμετέχοντες από την Ελλάδα (M = 1062, SD = 1124)
να δηλώνουν πως έχουν περισσότερους <<φίλους>> σε σχέση με τους συμμετέχοντες από
το εξωτερικό (M = 690, SD = 829). Ακόμη, η διαφορά στον αριθμό των αδύναμων δεσμών
έφτασε κοντά στη στατιστική σημαντικότητα [t(78) = 1.866, p = .066] με τους
συμμετέχοντες από την Ελλάδα (M = 765, SD = 1143) να δηλώνουν πως έχουν
περισσότερους αδύναμους δεσμούς στη λίστα των <<φίλων>> τους σε σχέση με τους
συμμετέχοντες από το εξωτερικό (M = 387, SD = 762).
Όσο αφορά τη δημοσίευση ερωτήσεων, υπήρξε στατιστικά σημαντική διαφορά στη
συχνότητα δημοσίευσή τους [t(90) = -2.404, p < .05] με τους συμμετέχοντες από το
εξωτερικό (M = 1.47, SD = 1.26) να δημοσιεύουν συχνότερα ερωτήσεις σε σχέση με τους
συμμετέχοντες από την Ελλάδα (M = 0.86, SD = 1.16). Το πλήθος των ερωτήσεων που
λάμβανε απαντήσεις εμφάνισε στατιστικά σημαντική διαφορά [t(90) = 2.037, p <.05] με
τους συμμετέχοντες από την Ελλάδα (M = 3.63, SD = 1.59) να δηλώνουν πως λαμβάνουν
απαντήσεις σε περισσότερες από τις ερωτήσεις τους σε σχέση με τους συμμετέχοντες από
το εξωτερικό (M = 2.93, SD = 1.67). Η άνεση την οποία ένιωθαν οι συμμετέχοντες να
δημοσιεύσουν ερωτήσεις στο Facebook εμφάνισε στατιστικά σημαντική διαφορά [t(90) =
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-2.905, p < .01] με τους συμμετέχοντες από το εξωτερικό (M = 3.67, SD = 0.96) να
δηλώνουν πως νιώθουν πιο άνετα με τη δραστηριότητα αυτή σε σχέση με τους
συμμετέχοντες από την Ελλάδα (M = 3.06, SD = 1.04).
Ο αριθμός δυνατών δεσμών στη λίστα των <<φίλων>>, ο βαθμός συμμετοχής σε
ομάδες του Facebook που σχετίζονται με την οπτική αναπηρία και σε ομάδες που
σχετίζονται με τα ενδιαφέροντα ενός χρήστη, η συχνότητα επικοινωνίας με τους φίλους
μέσω Facebook και διά ζώσης, επικοινωνίας με την οικογένεια μέσω Facebook και διά
ζώσης, λήψης σχολίων σε δημοσιεύσεις του χρήστη, λήψης και αποδοχής δηλώσεων
<<Μου

αρέσει>>,

ενασχόλησης

με

παιχνίδια,

δημοσιοποίησης

πληροφοριών,

τροποποίησης του προσωπικού προφίλ, επισκέψεων σε προφίλ άλλων χρηστών,
παρακολούθησης δημοσιεύσεων, ανάγνωσης άρθρων και άλλων πληροφοριών, οργάνωσης
εκδηλώσεων, προσφοράς θεμάτων προς συζήτηση, συμμετοχής σε θεματικές συζητήσεις,
αποστολής προσκλήσεων συμμετοχής στο Facebook σε αγνώστους και διεξαγωγής
εμπορικών δραστηριοτήτων, αλλά και η αξιολόγηση του βαθμού στον οποίο το Facebook
βοηθά το συμμετέχοντα να είναι περισσότερο κοινωνικά ενεργός δεν εμφάνισαν
στατιστικά σημαντικές διαφορές ανάλογα με τον τόπο διαμονής των συμμετεχόντων.

2.4. Η χρήση του Facebook ανάλογα με το επίπεδο εκπαίδευσης

Τα αποτελέσματα των T-Test ελέγχων υποθέσεων για τον εντοπισμό στατιστικά
σημαντικών διαφορών στη χρήση του Facebook ανάλογα με το επίπεδο εκπαίδευσης των
συμμετεχόντων έδειξαν πως δεν υπήρχαν στατιστικά σημαντικές διαφορές στο σύνολο της
χρήσης. Η μόνη ερώτηση στην οποία υπήρξε στατιστικά σημαντική διαφορά στους μέσους
όρους των απαντήσεων των συμμετεχόντων είναι αυτή της ανάγνωσης άρθρων και άλλων
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πληροφοριών [t(64) = -2,142, p < .05] με τους συμμετέχοντες που κατείχαν κάποιο τίτλο
σπουδών από την τριτοβάθμια εκπαίδευση (M = 4.28, SD = 0.98) να επιδίδονται
συχνότερα σε αυτή τη δραστηριότητα σε σχέση με τους συμμετέχοντες που κατείχαν
κάποιο απολυτήριο από την πρωτοβάθμια ή τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση (M = 3.71, SD
= 1.41). Από τις υπόλοιπες ερωτήσεις, μόνο αυτή για την αποστολή προσκλήσεων
συμμετοχής στο Facebook σε φίλους και γνωστούς έφτασε κοντά στη στατιστική
σημαντικότητα [t(90) = -1,818, p = .072] με τους συμμετέχοντες που κατείχαν κάποιο
τίτλο σπουδών από την τριτοβάθμια εκπαίδευση (M = 1.20, SD = 1.36) να στέλνουν
προσκλήσεις συχνότερα σε σχέση με τους συμμετέχοντες που κατείχαν κάποιο
απολυτήριο από την πρωτοβάθμια ή τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση (M = 0.71, SD = 1.14).
Ο αριθμός των <<φίλων>>, ο αριθμός δυνατών ή αδύναμων δεσμών, οι ώρες
χρήσης την εβδομάδα, ο βαθμός συμμετοχής σε ομάδες του Facebook που σχετίζονται με
την οπτική αναπηρία και σε ομάδες που σχετίζονται με τα ενδιαφέροντα ενός χρήστη, η
συχνότητα επικοινωνίας με τους φίλους μέσω Facebook και διά ζώσης, επικοινωνίας με
την οικογένεια μέσω Facebook και διά ζώσης, επικοινωνίας με τους γνωστούς μέσω
Facebook και διά ζώσης, λήψης και δημοσίευσης σχολίων σε δημοσιεύσεις, λήψης και
αποδοχής δηλώσεων <<Μου αρέσει>>, λήψης και αποστολής προσωπικών μηνυμάτων,
λήψης προσκλήσεων σε παιχνίδια και ενασχόλησης με αυτά, δημοσιοποίησης
πληροφοριών, τροποποίησης του προσωπικού προφίλ, επισκέψεων σε προφίλ άλλων
χρηστών, δημιουργίας και παρακολούθησης δημοσιεύσεων, οργάνωσης εκδηλώσεων,
προσφοράς θεμάτων προς συζήτηση, συμμετοχής σε θεματικές συζητήσεις, αποστολής
προσκλήσεων συμμετοχής στο Facebook σε αγνώστους και διεξαγωγής εμπορικών
δραστηριοτήτων, η αξιολόγηση του βαθμού στον οποίο το Facebook βοηθά το
συμμετέχοντα να είναι περισσότερο κοινωνικά ενεργός, η συχνότητα δημοσίευσης
ερωτήσεων, το πλήθος των λαμβανόμενων απαντήσεων σε αυτές και ο βαθμός άνεσης που
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νιώθουν οι συμμετέχοντες να δημοσιεύουν ερωτήσεις δεν εμφάνισαν στατιστικά
σημαντικές διαφορές ανάλογα με το επίπεδο εκπαίδευσης των συμμετεχόντων.

2.5. Η χρήση του Facebook ανάλογα με την ηλικία

Η ανάλυση των δεδομένων με έλεγχο διακύμανσης ANOVA έδειξε πως δεν
υπήρχαν στατιστικά σημαντικές διαφορές στη χρήση του Facebook ανάλογα με την ηλικία
των συμμετεχόντων, καθώς υπήρξε στατιστικά σημαντική διαφορά στους μέσους όρους
των απαντήσεων των συμμετεχόντων μόνο σε δύο στοιχεία αυτής της ενότητας του
ερωτηματολογίου. Η πραγματοποίηση επισκέψεων σε προφίλ άλλων χρηστών εμφάνισε
στατιστική σημαντική διαφορά ανάμεσα στις ηλικιακές ομάδες [F(3,88) = 3.284, p < .05].
Οι ηλικιακές ομάδες 18-30 ετών (M = 2.96, SD = 1.32) και 41-50 ετών (M = 1.76, SD =
1.33) διέφεραν στατιστικά σημαντικά μεταξύ τους με τους πρώτους να επισκέπτονται
προφίλ άλλων χρηστών στατιστικά σημαντικά συχνότερα σε σχέση με τους δεύτερους,
ενώ αυτές οι ηλικιακές ομάδες δε διέφεραν στατιστικά σημαντικά με τις ηλικιακές ομάδες
των 31-40 ετών (M = 2.72, SD = 1.64) και 51-70 ετών (M = 2.26, SD = 1.38), οι οποίες δε
διέφεραν ούτε και μεταξύ τους. Η οργάνωση εκδηλώσεων εμφάνισε στατιστικά σημαντική
διαφορά μεταξύ των ομάδων [F(3,88) = 3.495, p < .05], καθώς η νεότερη ηλικιακή ομάδα
των 18-30 ετών (M = 0.87, SD = 1.08) διέφερε στατιστικά σημαντικά από την γηραιότερη
ηλικιακή ομάδα των 51-70 ετών (M = 0.13, SD = 0.51) δηλώνοντας πως οργανώνει
συχνότερα εκδηλώσεις, Παρόλα αυτά, οι ομάδες αυτές δε διέφεραν στατιστικά σημαντικά
όσο αφορά την οργάνωση εκδηλώσεων από τις ηλικιακές ομάδες των 31-40 ετών (M =
0.36, SD = 0.63) και των 41-50 ετών (M = 0.33, SD = 0.79), οι οποίες δε διέφεραν
στατιστικά σημαντικά ούτε και μεταξύ τους. Αξίζει να σημειωθεί πως η ερώτηση για την
αξιολόγηση του βαθμού στον οποίο το Facebook βοηθά τους συμμετέχοντες να είναι
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περισσότερο κοινωνικά ενεργοί έφτασε κοντά στη στατιστική σημαντικότητα [F(3,88) =
2.347, p = .078] με την ηλικιακή ομάδα των 31-40 ετών να αξιολογεί τη σημασία του
Facebook υψηλότερα (M = 7.32, SD = 2.17) σε σχέση την ηλικιακή ομάδα των 41-50
ετών (M = 5.57, SD = 2.24).
Ο αριθμός των <<φίλων>>, ο αριθμός δυνατών ή αδύναμων δεσμών, οι ώρες
χρήσης την εβδομάδα, ο βαθμός συμμετοχής σε ομάδες του Facebook που σχετίζονται με
την οπτική αναπηρία και σε ομάδες που σχετίζονται με τα ενδιαφέροντα ενός χρήστη, η
συχνότητα επικοινωνίας με τους φίλους μέσω Facebook και διά ζώσης, επικοινωνίας με
την οικογένεια μέσω Facebook και διά ζώσης, επικοινωνίας με τους γνωστούς μέσω
Facebook και διά ζώσης, λήψης και δημοσίευσης σχολίων σε δημοσιεύσεις, λήψης και
αποδοχής δηλώσεων <<Μου αρέσει>>, λήψης και αποστολής προσωπικών μηνυμάτων,
λήψης προσκλήσεων σε παιχνίδια και ενασχόλησης με αυτά, δημοσιοποίησης
πληροφοριών, τροποποίησης του προσωπικού προφίλ, δημιουργίας και παρακολούθησης
δημοσιεύσεων, ανάγνωσης άρθρων και άλλων πληροφοριών, προσφοράς θεμάτων προς
συζήτηση, συμμετοχής σε θεματικές συζητήσεις, αποστολής προσκλήσεων συμμετοχής
στο Facebook σε αγνώστους ή φίλους και γνωστούς, διεξαγωγής εμπορικών
δραστηριοτήτων και δημοσίευσης ερωτήσεων, το πλήθος των λαμβανόμενων απαντήσεων
σε αυτές και ο βαθμός άνεσης που νιώθουν οι συμμετέχοντες να δημοσιεύουν ερωτήσεις
δεν εμφάνισαν στατιστικά σημαντικές διαφορές ανάλογα με την ηλικία των
συμμετεχόντων.
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2.6. Η χρήση του Facebook ανάλογα με τον βαθμό οπτικής αναπηρίας

Η χρήση του Facebook από τους συμμετέχοντες εμφάνισε στατιστικά σημαντικές
διαφορές ανάλογα με το βαθμό οπτικής αναπηρίας τους μόνο ως προς τρεις
δραστηριότητες που την αφορούν. Η επικοινωνία με τους φίλους μέσω του Facebook
εμφάνισε στατιστικά σημαντική διαφορά [F(2,89) = 3.688, p < .05] με τους συμμετέχοντες
με ολική τύφλωση (M = 3.19, SD = 0.92) να δηλώνουν πως επικοινωνούν συχνότερα με
αυτούς σε σχέση με τους συμμετέχοντες με μέτρια οπτική αναπηρία (M = 2.22, SD =
1.36). Η συχνότητα με την οποία καθεμία από αυτές τις ομάδες επικοινωνούσε με φίλους
μέσω του Facebook δε διέφερε στατιστικά σημαντικά από αυτή των συμμετεχόντων με
βαριά οπτική αναπηρία (M = 2.95, SD = 1.11). Ομοίως, η επικοινωνία με τους γνωστούς
μέσω του Facebook εμφάνισε στατιστικά σημαντική διαφορά [F(2,89) = 8.328, p < .01],
καθώς ο μέσος όρος των απαντήσεων των συμμετεχόντων με ολική τύφλωση (M = 2.50,
SD = 1.27) διέφερε στατιστικά σημαντικά από το μέσο όρο των απαντήσεων των
συμμετεχόντων με μέτρια οπτική αναπηρία (M = 0.77, SD = 0.83) με τους πρώτους να
επικοινωνούν συχνότερα με γνωστούς μέσω του Facebook. Η συχνότητα με την οποία
καθεμία από αυτές τις ομάδες επικοινωνούσε με γνωστούς μέσω του Facebook δε διέφερε
στατιστικά σημαντικά από αυτή των συμμετεχόντων με βαριά οπτική αναπηρία (M = 1.90,
SD = 1.26). Τέλος, η ενασχόληση με παιχνίδια εμφάνισε στατιστικά σημαντική διαφορά
[F(2,89) = 4.013, p < .05] με τους συμμετέχοντες με βαριά οπτική αναπηρία (M = 1.38, SD
= 2.01) να δηλώνουν πως παίζουν συχνότερα παιχνίδια σε σχέση με τους συμμετέχοντες
με ολική τύφλωση (M = 0.40, SD = 1.10). Η συχνότητα με την οποία καθεμία από αυτές
τις ομάδες συμμετεχόντων έπαιζε παιχνίδια στο Facebook δε διέφερε στατιστικά
σημαντικά από αυτή των συμμετεχόντων με μέτρια οπτική αναπηρία (M = 0.44, SD =
1.33).
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Ο αριθμός των <<φίλων>>, ο αριθμός δυνατών ή αδύναμων δεσμών, οι ώρες
χρήσης την εβδομάδα, ο βαθμός συμμετοχής σε ομάδες του Facebook που σχετίζονται με
την οπτική αναπηρία και σε ομάδες που σχετίζονται με τα ενδιαφέροντα ενός χρήστη, η
συχνότητα επικοινωνίας με τους φίλους διά ζώσης, επικοινωνίας με την οικογένεια μέσω
Facebook και διά ζώσης, επικοινωνίας με τους γνωστούς διά ζώσης, λήψης και
δημοσίευσης σχολίων σε δημοσιεύσεις, λήψης και αποδοχής δηλώσεων <<Μου αρέσει>>,
λήψης και αποστολής προσωπικών μηνυμάτων, λήψης προσκλήσεων σε παιχνίδια,
δημοσιοποίησης πληροφοριών, τροποποίησης του προσωπικού προφίλ, επισκέψεων σε
προφίλ άλλων χρηστών, δημιουργίας και παρακολούθησης δημοσιεύσεων, ανάγνωσης
άρθρων και άλλων πληροφοριών, οργάνωσης εκδηλώσεων, προσφοράς θεμάτων προς
συζήτηση, συμμετοχής σε θεματικές συζητήσεις, αποστολής προσκλήσεων συμμετοχής
στο Facebook σε αγνώστους ή φίλους και γνωστούς, και διεξαγωγής εμπορικών
δραστηριοτήτων, η αξιολόγηση του βαθμού στον οποίο το Facebook βοηθά το
συμμετέχοντα να είναι περισσότερο κοινωνικά ενεργός, η συχνότητα δημοσίευσης
ερωτήσεων, το πλήθος των λαμβανόμενων απαντήσεων σε αυτές και ο βαθμός άνεσης που
νιώθουν οι συμμετέχοντες να δημοσιεύουν ερωτήσεις δεν εμφάνισαν στατιστικά
σημαντικές διαφορές ανάλογα με το βαθμό οπτικής αναπηρίας των συμμετεχόντων.

2.7. Η χρήση του Facebook ανάλογα με τον βαθμό κινητικότητας

Η χρήση του Facebook από τους συμμετέχοντες δεν εμφάνισε στατιστικά
σημαντικές διαφορές ανάλογα με το βαθμό αυτόνομης κινητικότητάς τους. Η μόνη
ερώτηση για τη χρήση του Facebook στην οποία υπήρξε στατιστικά σημαντική διαφορά
αφορούσε τη δημοσιοποίηση πληροφοριών [F(2,89) = 3.114, p < .05] με τους
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συμμετέχοντες με υψηλή αυτόνομη κινητικότητα (M = 3.40, SD = 1.49) να μοιράζονται
συχνότερα πληροφορίες σε σχέση με τους συμμετέχοντες με χαμηλή αυτόνομη
κινητικότητα (M = 2.44, SD = 1.59). Παρόλα αυτά, η συχνότητα με την οποία οι ομάδες
αυτές μοιράζονταν πληροφορίες στο Facebook δε διέφερε στατιστικά σημαντικά από αυτή
της ομάδας με πλήρη αυτόνομη κινητικότητα (M = 3.11, SD = 1.75).
Πέρα από αυτήν την ερώτηση, η οποία αφορά τη χρήση του Facebook, η
συχνότητα με την οποία οι συμμετέχοντες επικοινωνούσαν με την οικογένειά τους δια
ζώσης εμφάνισε στατιστικά σημαντική διαφορά ανάλογα με το βαθμό κινητικότητάς τους
[F(2,89) = 6.148, p < .01]. Οι συμμετέχοντες με χαμηλή αυτόνομη κινητικότητα (M =
3.55, SD = 0.85) επικοινωνούσαν στατιστικά σημαντικά συχνότερα με την οικογένειά τους
τόσο σε σχέση με τους συμμετέχοντες με υψηλή αυτόνομη κινητικότητα (M = 2.71, SD =
1.32) όσο και σε σχέση με αυτούς με πλήρη αυτόνομη κινητικότητα (M = 2.61, SD =
1.32). Αντίθετα, η συχνότητα με την οποία τα άτομα με χαμηλή αυτόνομη κινητικότητα
(M = 1.88, SD = 1.45) επικοινωνούσαν με την οικογένειά τους μέσω του Facebook ήταν
ισότιμη με αυτή των συμμετεχόντων με υψηλή (M = 1.96, SD = 1.40) και με αυτή των
συμμετεχόντων με πλήρη αυτόνομη κινητικότητα (M = 1.84, SD = 1.43).
Ο αριθμός των <<φίλων>>, ο αριθμός δυνατών ή αδύναμων δεσμών, οι ώρες
χρήσης την εβδομάδα, ο βαθμός συμμετοχής σε ομάδες του Facebook που σχετίζονται με
την οπτική αναπηρία και σε ομάδες που σχετίζονται με τα ενδιαφέροντα ενός χρήστη, η
συχνότητα επικοινωνίας με τους φίλους μέσω Facebook και διά ζώσης, επικοινωνίας με
τους γνωστούς μέσω Facebook και διά ζώσης, λήψης και δημοσίευσης σχολίων σε
δημοσιεύσεις, λήψης και αποδοχής δηλώσεων <<Μου αρέσει>>, λήψης και αποστολής
προσωπικών μηνυμάτων, λήψης προσκλήσεων σε παιχνίδια και ενασχόλησης με αυτά,
τροποποίησης του προσωπικού προφίλ, επισκέψεων σε προφίλ άλλων χρηστών,
δημιουργίας και παρακολούθησης δημοσιεύσεων, ανάγνωσης άρθρων και άλλων
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πληροφοριών, οργάνωσης εκδηλώσεων, προσφοράς θεμάτων προς συζήτηση, συμμετοχής
σε θεματικές συζητήσεις, αποστολής προσκλήσεων συμμετοχής στο Facebook σε
αγνώστους ή φίλους και γνωστούς, και διεξαγωγής εμπορικών δραστηριοτήτων, η
αξιολόγηση του βαθμού στον οποίο το Facebook βοηθά το συμμετέχοντα να είναι
περισσότερο κοινωνικά ενεργός, η συχνότητα δημοσίευσης ερωτήσεων, το πλήθος των
λαμβανόμενων απαντήσεων σε αυτές και ο βαθμός άνεσης την οποία νιώθουν οι
συμμετέχοντες να δημοσιεύουν ερωτήσεις δεν εμφάνισαν στατιστικά σημαντικές διαφορές
ανάλογα με το βαθμό κινητικότητας των συμμετεχόντων.

2.8. Η ικανοποίηση από τη ζωή με βάση τα δημογραφικά χαρακτηριστικά των
συμμετεχόντων

Η ικανοποίηση από τη ζωή δεν εμφάνισε στατιστικά σημαντικές διαφορές ανάλογα
με τα περισσότερα δημογραφικά χαρακτηριστικά των συμμετεχόντων σύμφωνα με τους
μέσους όρους των απαντήσεών τους στην κλίμακα. Οι γυναίκες (M = 23.81, SD = 8.07)
και οι άντρες (M = 24.83, SD = 6.00), οι συμμετέχοντες από την Ελλάδα (M = 25.02, SD =
6.21) και οι συμμετέχοντες από το εξωτερικό (M = 23.69, SD = 7.76), οι συμμετέχοντες
που είχαν ολοκληρώσει κάποιο στάδιο της πρωτοβάθμιας ή δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης
(M = 23.97, SD = 6.64) και οι συμμετέχοντες που κατείχαν κάποιο τίτλο σπουδών από την
τριτοβάθμια εκπαίδευση (M = 24.64, SD = 7.34), οι συμμετέχοντες ηλικιών 18-30 ετών (M
= 25.19, SD = 6.96), 31-40 ετών (M = 24.68, SD = 7.27), 41-50 ετών (M = 23.47, SD =
5.36) και 51-70 ετών (M = 23.33, SD = 8.99), και οι συμμετέχοντες με χαμηλή (M = 22.91,
SD = 7.25), υψηλή (M = 24.34, SD = 6.88) και πλήρη αυτόνομη κινητικότητα (M = 26.26,
SD = 6.69) παρουσίασαν όμοια ικανοποίηση από τη ζωή.
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Η ικανοποίηση από τη ζωή εμφάνισε στατιστικά σημαντικές διαφορές ανάλογα με
δύο δημογραφικά χαρακτηριστικά των συμμετεχόντων. Η ικανοποίηση από τη ζωή
διέφερε στατιστικά σημαντικά ανάλογα με την ηλικία εμφάνισης των προβλημάτων
όρασης των συμμετεχόντων [t(90) = 2.365, p < .05] με τους συμμετέχοντες με εκ γενετής
προβλήματα όρασης (M = 26.16, SD = 6.61) να αναφέρουν μεγαλύτερη ικανοποίηση από
τη ζωή σε σχέση με τους συμμετέχοντες με επίκτητα προβλήματα όρασης (M = 22.77, SD
= 7.05). Επίσης, η ικανοποίηση από τη ζωή διέφερε στατιστικά σημαντικά ανάλογα με το
βαθμό οπτικής αναπηρίας των συμμετεχόντων [F(2,89) = 4.101, p < .05] με τους
συμμετέχοντες με ολική τύφλωση (M = 25.32, SD = 6.33) να αναφέρουν μεγαλύτερη
ικανοποίηση από τη ζωή σε σχέση με τους συμμετέχοντες με βαριά οπτική αναπηρία (M =
20.66, SD = 8.09). Οι συνολικές βαθμολογίες αυτών των δύο ομάδων στην κλίμακα δε
διέφεραν στατιστικά σημαντικά από τη συνολική βαθμολογία των συμμετεχόντων με
μέτρια οπτική αναπηρία σε αυτή (M = 26.33, SD = 6.61).
Ο μέσος όρος της συνολικής βαθμολογίας των γυναικών, των αντρών, των
συμμετεχόντων από το εξωτερικό, των συμμετεχόντων που είχαν ολοκληρώσει κάποιο
στάδιο της πρωτοβάθμιας ή δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και αυτών που κατείχαν κάποιο
τίτλο σπουδών από την τριτοβάθμια εκπαίδευση, των συμμετεχόντων ηλικιών 31-40 ετών,
41-50 ετών και 51-70 ετών, των συμμετεχόντων με χαμηλή και των συμμετεχόντων με
υψηλή αυτόνομη κινητικότητα, των συμμετεχόντων με επίκτητα προβλήματα όρασης και
των συμμετεχόντων με βαριά οπτική αναπηρία στην κλίμακα οδηγεί στο συμπέρασμα πως
εμφάνιζαν μερική ικανοποίηση από τη ζωή σύμφωνα με την ερμηνεία της Κλίμακας
Ικανοποίησης από τη Ζωή. Οι συμμετέχοντες με πλήρη αυτόνομη κινητικότητα, οι
συμμετέχοντες με εκ γενετής προβλήματα όρασης και οι συμμετέχοντες με μέτρια οπτική
αναπηρία παρουσίασαν μέσους όρους στη συνολική βαθμολογία τους στην κλίμακα που
φανερώνουν πως ήταν ικανοποιημένοι από τη ζωή τους. Τέλος, οι συμμετέχοντες από την
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Ελλάδα, οι συμμετέχοντες ηλικιών 18-30 ετών και οι συμμετέχοντες με ολική τύφλωση
παρουσίασαν μέσους όρους στη συνολική βαθμολογία τους στην κλίμακα στο όριο μεταξύ
της μερικής ικανοποίησης από τη ζωή και της ικανοποίησης από τη ζωή, όμως με αισθητά
χαμηλές τιμές που υποδηλώνουν πως ήταν μερικώς ικανοποιημένοι από αυτή.

2.9. Η ευτυχία με βάση τα δημογραφικά χαρακτηριστικά των συμμετεχόντων

Η ευτυχία δεν διέφερε στατιστικά σημαντικά ανάλογα με τα περισσότερα
δημογραφικά χαρακτηριστικά των συμμετεχόντων σύμφωνα με το μέσο όρο των
απαντήσεών τους στην κλίμακα. Οι γυναίκες (M = 7.00, SD = 2.55) και οι άντρες (M =
7.40, SD = 2.10), οι συμμετέχοντες από την Ελλάδα (M = 7.47, SD = 2.07) και οι
συμμετέχοντες από το εξωτερικό (M = 6.95, SD = 2.53), οι συμμετέχοντες που είχαν
ολοκληρώσει κάποιο στάδιο της πρωτοβάθμιας ή δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (M = 7.48,
SD = 2.41) και οι συμμετέχοντες που κατείχαν κάποιο τίτλο σπουδών από την τριτοβάθμια
εκπαίδευση (M = 7.01, SD = 2.24), οι συμμετέχοντες ηλικιών 18-30 ετών (M = 7.77, SD =
2.31), 31-40 ετών (M = 7.16, SD = 2.03), 41-50 ετών (M = 6.80, SD = 2.46) και 51-70
ετών (M = 6.73, SD = 2.54), και οι συμμετέχοντες με χαμηλή (M = 7.08, SD = 2.51),
υψηλή (M = 6.93, SD = 2.04) και πλήρη αυτόνομη κινητικότητα (M = 7.73, SD = 2.37)
παρουσίασαν όμοιο βαθμό ευτυχίας.
Η ευτυχία διέφερε στατιστικά σημαντικά ανάλογα με δύο δημογραφικά
χαρακτηριστικά των συμμετεχόντων. Η ευτυχία διέφερε στατιστικά σημαντικά ανάλογα με
την ηλικία εμφάνισης των προβλημάτων όρασης των συμμετεχόντων [t(90) = 2.369, p <
.05] με τους συμμετέχοντες με εκ γενετής προβλήματα όρασης (M = 7.81, SD = 1.94) να
δηλώνουν υψηλότερη ευτυχία σε σχέση με τους συμμετέχοντες με επίκτητα προβλήματα
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όρασης (M = 6.69, SD = 2.51). Ακόμη, η ευτυχία διέφερε στατιστικά σημαντικά ανάλογα
με το βαθμό οπτικής αναπηρίας των συμμετεχόντων [F(2,89) = 3.674, p < .05] με τους
συμμετέχοντες με ολική τύφλωση (M = 7.54, SD = 2.30) να δηλώνουν υψηλότερο αίσθημα
ευτυχίας σε σχέση με τους συμμετέχοντες με βαριά οπτική αναπηρία (M = 6.04, SD =
2.33). Παρόλα αυτά, οι μέσοι όροι της βαθμολογίας αυτών των δύο ομάδων στην κλίμακα
ευτυχίας δε διέφεραν στατιστικά σημαντικά από το μέσο όρο των συμμετεχόντων με
μέτρια οπτική αναπηρία (M = 7.66, SD = 1.50).
Οι μέσοι όροι των απαντήσεων των συμμετεχόντων ανάλογα με τα δημογραφικά
χαρακτηριστικά τους επιτρέπουν να εξάγουμε το συμπέρασμα πως ένιωθαν μερική ευτυχία
στη ζωή τους με συνολική βαθμολογία που κυμαινόταν γύρω από την τιμή του 7 της
εντεκαβάθμιας κλίμακας της ευτυχίας. Βέβαια, αξίζει να σημειωθεί πως οι συμμετέχοντες
ηλικιών 18-30 ετών, οι συμμετέχοντες με πλήρη αυτόνομη κινητικότητα, οι συμμετέχοντες
με εκ γενετής προβλήματα όρασης, οι συμμετέχοντες με μέτρια οπτική αναπηρία και
οριακά οι συμμετέχοντες με ολική τύφλωση παρουσίασαν υψηλότερο μέσο όρο στη
βαθμολογία τους όσο αφορά την ευτυχία, καθώς αυτός πλησίασε την τιμή του 8 της
εντεκαβάθμιας κλίμακας. Από την άλλη πλευρά, οι συμμετέχοντες με βαριά οπτική
αναπηρία παρουσίασαν την χαμηλότερη βαθμολογία στην κλίμακα της ευτυχίας με μέσο
όρο την τιμή του 6 της εντεκαβάθμιας κλίμακας.

2.10. Η κατάθλιψη με βάση τα δημογραφικά χαρακτηριστικά των συμμετεχόντων

Η κατάθλιψη δε διέφερε στατιστικά σημαντικά ανάλογα με τα περισσότερα
δημογραφικά χαρακτηριστικά των συμμετεχόντων. Οι γυναίκες (M = 10.65, SD = 9.52)
και οι άντρες (M = 7.91, SD = 7.86), οι συμμετέχοντες από την Ελλάδα (M = 7.93, SD =
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7.95) και από το εξωτερικό (M = 10.45, SD = 9.36), οι συμμετέχοντες που είχαν
ολοκληρώσει κάποιο στάδιο της πρωτοβάθμιας ή δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (M = 7.56,
SD = 8.15) και οι συμμετέχοντες που κατείχαν κάποιο τίτλο σπουδών από την τριτοβάθμια
εκπαίδευση (M = 10.39, SD = 9.02), οι συμμετέχοντες ηλικιών 18-30 ετών (M = 8.80, SD
= 8.28), 31-40 ετών (M = 7.08, SD = 6.04), 41-50 ετών (M = 9.28, SD = 10.36) και 51-70
ετών (M = 13.40, SD = 10.28), και οι συμμετέχοντες με χαμηλή (M = 8.58, SD = 9.18),
υψηλή (M = 10.56, SD = 8.08) και πλήρη αυτόνομη κινητικότητα (M = 8.30, SD = 9.03)
παρουσίασαν όμοιους μέσους όρους στις συνολικές βαθμολογίες τους στην Κλίμακα
Κατάθλιψης του Beck.
Οι απαντήσεις των συμμετεχόντων για την κατάθλιψη διαφοροποιήθηκαν
στατιστικά σημαντικά ανάλογα με δύο δημογραφικά χαρακτηριστικά τους. Η κατάθλιψη
διέφερε στατιστικά σημαντικά ανάλογα με την ηλικία εμφάνισης των προβλημάτων
όρασης των συμμετεχόντων [t(87) = -2.386, p < .05] με τους συμμετέχοντες με επίκτητα
προβλήματα όρασης (M = 11.14, SD = 9.66) να δηλώνουν εντονότερα συμπτώματα
κατάθλιψης σε σχέση με τους συμμετέχοντες με εκ γενετής προβλήματα όρασης (M =
6.97, SD = 7.01). Επίσης, η κατάθλιψη διέφερε στατιστικά σημαντικά ανάλογα με το
βαθμό οπτικής αναπηρίας των συμμετεχόντων [F(2,89) = 3.453, p < .05] με τους
συμμετέχοντες με βαριά οπτική αναπηρία (M = 13.38, SD = 10.28) να αναφέρουν
εντονότερα συμπτώματα κατάθλιψης σε σχέση με τους συμμετέχοντες με ολική τύφλωση
(M = 8.17, SD = 8.14). Οι συνολικές βαθμολογίες αυτών των δύο ομάδων στην κλίμακα
της κατάθλιψης δε διέφεραν σημαντικά από τη συνολική βαθμολογία των συμμετεχόντων
με μέτρια οπτική αναπηρία σε αυτή (M = 6.44, SD = 5.91).
Παρόλα αυτά, οι μέσοι όροι των συνολικών βαθμολογιών των συμμετεχόντων
στην Κλίμακα Κατάθλιψης του Beck ανάλογα με τα δημογραφικά χαρακτηριστικά τους
οδηγούν στο συμπέρασμα πως παρουσίαζαν διαφορετικούς βαθμούς κατάθλιψης σύμφωνα
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με την ερμηνεία των συνολικών βαθμολογιών στην κλίμακα. Επομένως, οι γυναίκες
παρουσίαζαν συμπτώματα ήπιας κατάθλιψης ενώ οι άντρες παρουσίαζαν συμπτώματα
καθόλου ή ελάσσονος κατάθλιψης, οι συμμετέχοντες από την Ελλάδα παρουσίαζαν
συμπτώματα καθόλου ή ελάσσονος κατάθλιψης ενώ οι συμμετέχοντες από το εξωτερικό
ήπιας κατάθλιψης, οι συμμετέχοντες που είχαν ολοκληρώσει κάποιο στάδιο της
πρωτοβάθμιας ή δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης παρουσίαζαν συμπτώματα καθόλου ή
ελάσσονος κατάθλιψης ενώ οι συμμετέχοντες που κατείχαν κάποιο τίτλο σπουδών από την
τριτοβάθμια εκπαίδευση ήπιας κατάθλιψης, οι συμμετέχοντες που ανήκαν στις ηλικιακές
ομάδες των 18-30 ετών, των 31-40 ετών και των 41-50 ετών παρουσίαζαν συμπτώματα
καθόλου ή ελάσσονος κατάθλιψης ενώ η ηλικιακή ομάδα των 51-70 ετών ήπιας
κατάθλιψης, οι συμμετέχοντες με χαμηλή και οι συμμετέχοντες πλήρη αυτόνομη
κινητικότητα παρουσίαζαν συμπτώματα καθόλου ή ελάσσονος κατάθλιψης ενώ οι
συμμετέχοντες με υψηλή αυτόνομη κινητικότητα ήπιας κατάθλιψης, οι συμμετέχοντες με
εκ γενετής προβλήματα όρασης παρουσίαζαν συμπτώματα καθόλου ή ελάσσονος
κατάθλιψης ενώ οι συμμετέχοντες με επίκτητα προβλήματα όρασης συμπτώματα ήπιας
κατάθλιψης, οι συμμετέχοντες με μέτρια οπτική αναπηρία και οι συμμετέχοντες με ολική
τύφλωση παρουσίαζαν συμπτώματα καθόλου ή ελάσσονος κατάθλιψης ενώ οι
συμμετέχοντες με βαριά οπτική αναπηρία συμπτώματα ήπιας κατάθλιψης. Εντούτοις,
όπως φαίνεται από τις συνολικές βαθμολογίες των ομάδων που παρουσίαζαν συμπτώματα
ήπιας κατάθλιψης, η πλειοψηφία, εξαιρώντας ην ηλικιακή ομάδα των 51-70 ετών και τους
συμμετέχοντες με βαριά οπτική αναπηρία, εμπίπτει οριακά στην κατηγορία αυτή σύμφωνα
με την ερμηνεία των βαθμολογιών της κλίμακας.
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2.11. Η σχέση της χρήσης του Facebook και της ποιότητας ζωής

Τα αποτελέσματα της στατιστικής ανάλυσης με τον συντελεστή συσχέτισης του
Pearson για την εύρεση στατιστικά σημαντικών συσχετίσεων μεταξύ της χρήσης του
Facebook και των δεικτών της ποιότητας ζωής παρουσιάζονται στον Πίνακα 5. Όλες οι
συσχετίσεις που εντοπίστηκαν φανερώνουν τάση και όχι βεβαιότητα, καθώς οι
συντελεστές συσχέτισης με στατιστική σημαντικότητα είναι χαμηλοί. Συγκεκριμένα, η
ενασχόληση με τα παιχνίδια (r = -.212, p < .05) εμφάνισε στατιστικά σημαντική αρνητική
συσχέτιση με την ικανοποίηση από τη ζωή, ενώ η δημοσιοποίηση πληροφοριών (r = .244,
p < .05) εμφάνισε στατιστικά σημαντική θετική συσχέτιση με αυτήν. Επίσης, η προσφορά
θεμάτων προς συζήτηση (r = .190, p = .069) και η αποστολή προσκλήσεων συμμετοχής
στο Facebook σε φίλους και γνωστούς (r = .189, p = .071) εμφάνισαν θετική συσχέτιση με
την ικανοποίηση από τη ζωή κοντά στη στατιστική σημαντικότητα. Η ενημέρωση του
προσωπικού προφίλ του χρήστη στο Facebook από τον ίδιο (r = .235, p < .05) και η
προσφορά θεμάτων προς συζήτηση (r = .219, p < .05) εμφάνισαν στατιστικά σημαντική
θετική συσχέτιση με την ευτυχία. Ο σχολιασμός στις δημοσιεύσεις άλλων χρηστών (r =
.211, p < .05), η ενασχόληση με παιχνίδια (r = .284, p < .01) και η δημοσίευση ερωτήσεων
στο Facebook (r = .210, p < .05) εμφάνισαν στατιστικά σημαντική θετική συσχέτιση με
την κατάθλιψη. Αξίζει να σημειωθεί πως η ενασχόληση με παιχνίδια στο Facebook και η
προσφορά θεμάτων προς συζήτηση είναι οι μόνες δραστηριότητες που εμφάνισαν
συσχετίσεις με περισσότερους του ενός δείκτες της ποιότητας ζωής.
Η επικοινωνία του χρήστη με ομάδες του κοινωνικού δικτύου του μέσω του
Facebook δεν εμφάνισε καμία στατιστικά σημαντική συσχέτιση με την ικανοποίηση από
τη ζωή, την ευτυχία ή την κατάθλιψη. Από την άλλη πλευρά, η επικοινωνία με τους φίλους
διά ζώσης εμφάνισε στατιστικά σημαντική συσχέτιση με όλους τους δείκτες της ποιότητας

84

ζωής που διερευνήθηκαν. Ειδικότερα, η επικοινωνία με τους φίλους διά ζώσης εμφάνισε
θετική συσχέτιση με την ικανοποίηση από τη ζωή (r = .234, p < .05) και την ευτυχία (r =
.299, p < .01) και αρνητική συσχέτιση με την κατάθλιψη (r = -.299, p < .01). Επιπλέον, η
επικοινωνία με τους γνωστούς διά ζώσης εμφάνισε θετική συσχέτιση κοντά στη
στατιστικά σημαντικότητα με την ευτυχία (r = .197, p = .060).

Πίνακας 5. Συντελεστές συσχέτισης της χρήσης του Facebook και των δεικτών της ποιότητας ζωής
Ικανοποίηση από τη
Ευτυχία
Κατάθλιψη
ζωή
φίλοι στο Facebook

,116

,155

,013

δυνατοί δεσμοί

-,014

-,021

,121

αδύναμοι δεσμοί

,046

,079

,116

,048

,142

-,019

-,066

-,050

,073

-,011

-,114

,065

,234*

,299**

-,299**

-,001

-,008

,037

,068

,141

-,183

,117

,063

-,030

,123

,197+

-,169

-,017

,046

-,017

-,006

-,002

,146

ώρες χρήσης την
εβδομάδα
Συμμετέχω σε ομάδες
του Facebook για άτομα
με οπτική αναπηρία.
Συμμετέχω σε ομάδες
του Facebook που
σχετίζονται με τα
ενδιαφέροντά μου.
Πόσο συχνά
επικοινωνείς με τους
φίλους σου δια ζώσης;
Πόσο συχνά
επικοινωνείς με τους
φίλους σου μέσω
Facebook;
Πόσο συχνά
επικοινωνείς με την
οικογένειά σου δια
ζώσης;
Πόσο συχνά
επικοινωνείς με την
οικογένειά σου μέσω
Facebook;
Πόσο συχνά
επικοινωνείς με τους
γνωστούς σου δια
ζώσης;
Πόσο συχνά
επικοινωνείς με τους
γνωστούς σου μέσω
Facebook;
Λαμβάνω σχόλια στις
δημοσιεύσεις μου.
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Σχολιάζω στις
δημοσιεύσεις άλλων.

-,010

-,010

,211*

Λαμβάνω δηλώσεις
<<Μου αρέσει>>.

,084

,054

,157

Κάνω δηλώσεις <<Μου
αρέσει>>.

,102

,046

,063

Στέλνω προσωπικά
(ιδιωτικά) μηνύματα.

-,007

-,026

,015

Λαμβάνω προσωπικά
(ιδιωτικά) μηνύματα.

,046

,050

-,037

Λαμβάνω προσκλήσεις
για να παίξω παιχνίδια.

,087

,133

-,144

-,212*

-,171

,284**

,244*

,146

-,016

,149

,235*

,047

,046

,053

,060

,180

,137

,136

,072

-,014

,008

,097

-,078

,093

Οργανώνω εκδηλώσεις.

,090

,072

,022

Προσφέρω θέματα προς
συζήτηση.

,190+

,219*

-,077

,050

,052

-,034

,167

,145

,020

,189+

,172

-,037

,059

-,040

-,008

,035

,124

,088

,142

,082

,210*

Παίζω παιχνίδια.
Μοιράζομαι
πληροφορίες.
Τροποποιώ / ενημερώνω
το προσωπικό μου
προφίλ.
Επισκέπτομαι προφίλ
άλλων.
Κάνω δημοσιεύσεις (π.χ.
βίντεο, φωτογραφίες).
Παρακολουθώ βίντεο,
φωτογραφίες και
δημοσιεύσεις άλλων.
Διαβάζω άρθρα και
άλλες πληροφορίες.

Συμμετέχω σε θεματικές
συζητήσεις.
Στέλνω προσκλήσεις
συμμετοχής στο
Facebook (αιτήματα
φιλίας) σε αγνώστους.
Στέλνω προσκλήσεις
συμμετοχής στο
Facebook (αιτήματα
φιλίας) σε φίλους και
γνωστούς.
Διεξάγω εμπορικές
δραστηριότητες.
Σε ποιο βαθμό η
συμμετοχή σου στο
Facebook σε βοηθά να
είσαι περισσότερο
κοινωνικά ενεργός;
Πόσο συχνά
δημοσιεύεις ερωτήσεις
στο Facebook;
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Πόσες από τις
ερωτήσεις σου
απαντώνται;
Πόσο άνετα νιώθεις με
το να δημοσιεύεις
ερωτήσεις στο
Facebook;
+ p < .075
* p < .05
** p < .01

,003

,049

-,143

,082

,062

-,039

2.12. Οι μεταβλητές πρόβλεψης της ικανοποίησης από τη ζωή

Το μοντέλο πολλαπλής γραμμικής παλινδρόμησης με ανεξάρτητες μεταβλητές την
επικοινωνία με φίλους διά ζώσης, την ενασχόληση με παιχνίδια, τη δημοσιοποίηση
πληροφοριών, την προσφορά θεμάτων προς συζήτηση, την αποστολή προσκλήσεων
συμμετοχής στο Facebook σε φίλους και γνωστούς, την

ηλικία εμφάνισης των

προβλημάτων όρασης και το βαθμό οπτικής αναπηρίας και με εξαρτημένη μεταβλητή την
ικανοποίηση από τη ζωή ερμήνευσε κατά 13,9% τη διασπορά της ικανοποίησης από τη
ζωή, εφόσον η τιμή του προσαρμοσμένου συντελεστή προσδιορισμού (adjusted R²) ήταν
ίση με .139, [F(7,84) = 3.091, p < .01]. Η ηλικία εμφάνισης των προβλημάτων όρασης (β
= -.200, p = .052) ήταν στατιστικά σημαντική μεταβλητή πρόβλεψης της ικανοποίησης
από τη ζωή, όπως φαίνεται στον Πίνακα 6.

Πίνακας 6. Πολλαπλή γραμμική παλινδρόμηση για τις μεταβλητές πρόβλεψης της ικανοποίησης από τη
ζωή.
Μεταβλητές
Πόσο συχνά
επικοινωνείς με
τους φίλους
σου δια ζώσης
Παίζω
παιχνίδια

Β

Std. Error

Beta

t

p

,573

,660

,093

,867

,388

-,804

,509

-,163

-1,579

,118
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Μοιράζομαι
πληροφορίες
Προσφέρω
θέματα προς
συζήτηση
Στέλνω
προσκλήσεις
συμμετοχής
στο Facebook
σε φίλους και
γνωστούς
ηλικία
εμφάνισης των
προβλημάτων
όρασης
βαθμός οπτικής
αναπηρίας

,631

,470

,148

1,342

,183

,573

,523

,117

1,095

,277

,523

,582

,096

,899

,371

-2,800

1,420

-,200

-1,972

,052

-1,750

1,559

-,117

-1,123

,265

Σημείωση: Adjusted R² = .139, p < .01

Το μοντέλο πολλαπλής γραμμικής παλινδρόμησης με ανεξάρτητες μεταβλητές την
επικοινωνία μέσω του Facebook, την επικοινωνία διά ζώσης, τη δραστηριότητα στο
Facebook, την ηλικία εμφάνισης των προβλημάτων όρασης και το βαθμό οπτικής
αναπηρίας και με εξαρτημένη μεταβλητή την ικανοποίηση από τη ζωή ερμήνευσε κατά
8,5% τη διασπορά της ικανοποίησης από τη ζωή, εφόσον η τιμή του προσαρμοσμένου
συντελεστή προσδιορισμού (adjusted R²) ήταν ίση με .085, [F(5,86) = 2.694, p < .05]. Η
ηλικία εμφάνισης των προβλημάτων όρασης (β = -.192, p = .067) και ο βαθμός οπτικής
αναπηρίας (β = -.201, p = .066) αποτέλεσαν μεταβλητές πρόβλεψης της ικανοποίησης από
τη ζωή κοντά στη στατιστική σημαντικότητα, όπως φαίνεται στον Πίνακα 7.

Πίνακας 7. Πολλαπλή γραμμική παλινδρόμηση για τις μεταβλητές πρόβλεψης της ικανοποίησης από τη
ζωή.
Μεταβλητές
επικοινωνία
μέσω του
Facebook
επικοινωνία
διά ζώσης
δραστηριότητα
στο Facebook

Β

Std. Error

Beta

t

p

-,318

,310

-,136

-1,024

,309

,348

,315

,120

1,103

,273

,098

,064

,195

1,528

,130

88

ηλικία
εμφάνισης των
προβλημάτων
όρασης
βαθμός οπτικής
αναπηρίας

-2,687

1,451

-,192

-1,852

,067

-2,989

1,603

-,201

-1,865

,066

Σημείωση: Adjusted R² = .085, p < .05

2.13. Οι μεταβλητές πρόβλεψης της ευτυχίας

Το μοντέλο πολλαπλής γραμμικής παλινδρόμησης με ανεξάρτητες μεταβλητές την
επικοινωνία με τους φίλους διά ζώσης, την τροποποίηση του προσωπικού προφίλ, την
προσφορά θεμάτων προς συζήτηση, την ηλικία εμφάνισης των προβλημάτων όρασης και
το βαθμό οπτικής αναπηρίας και με εξαρτημένη μεταβλητή την ευτυχία ερμήνευσε κατά
16% τη διασπορά της ευτυχίας, εφόσον η τιμή του προσαρμοσμένου συντελεστή
προσδιορισμού (adjusted R²) ήταν ίση με .160, [F(5,86) = 4.474, p < .01]. Ο βαθμός
οπτικής αναπηρίας (β = -.203, p < .05) ήταν στατιστικά σημαντική μεταβλητή πρόβλεψης
της ευτυχίας, ενώ η επικοινωνία με φίλους διά ζώσης (β = .189, p = .068) αποτέλεσε
μεταβλητή πρόβλεψης της ευτυχίας κοντά στη στατιστική σημαντικότητα, όπως φαίνεται
στον Πίνακα 8.

Πίνακας 8. Πολλαπλή γραμμική παλινδρόμηση για τις μεταβλητές πρόβλεψης της ευτυχίας.
Μεταβλητές
Πόσο συχνά
επικοινωνείς με
τους φίλους
σου δια ζώσης
Τροποποιώ /
ενημερώνω το
προσωπικό μου
προφίλ
Προσφέρω
θέματα προς
συζήτηση

Β

Std. Error

Beta

t

p

,384

,207

,189

1,851

,068

,229

,175

,133

1,310

,194

,269

,165

,167

1,630

,107

89

ηλικία
εμφάνισης των
προβλημάτων
όρασης
βαθμός οπτικής
αναπηρίας

-,771

,463

-,167

-1,662

,100

-,998

,477

-,203

-2,093

,039

Σημείωση: Adjusted R² = .160, p < .01

Το μοντέλο πολλαπλής γραμμικής παλινδρόμησης με ανεξάρτητες μεταβλητές την
επικοινωνία με τους γνωστούς διά ζώσης, την τροποποίηση του προσωπικού προφίλ, την
προσφορά θεμάτων προς συζήτηση, την ηλικία εμφάνισης των προβλημάτων όρασης και
το βαθμό οπτικής αναπηρίας και με εξαρτημένη μεταβλητή την ευτυχία ερμήνευσε κατά
12,9% τη διασπορά της ευτυχίας, εφόσον η τιμή του προσαρμοσμένου συντελεστή
προσδιορισμού (adjusted R²) ήταν ίση με .129, [F(5,86) = 3.698, p < .01]. Η ηλικία
εμφάνισης των προβλημάτων όρασης (β = -.207, p < .05) και ο βαθμός οπτικής αναπηρίας
(β = -.205, p < .05) ήταν στατιστικά σημαντικές μεταβλητές πρόβλεψης της ευτυχίας, ενώ
η προσφορά θεμάτων προς συζήτηση (β = .199, p = .055) αποτέλεσε μεταβλητή
πρόβλεψης της ευτυχίας κοντά στη στατιστική σημαντικότητα, όπως φαίνεται στον
Πίνακα 9.

Πίνακας 9. Πολλαπλή γραμμική παλινδρόμηση για τις μεταβλητές πρόβλεψης της ευτυχίας.
Μεταβλητές
Πόσο συχνά
επικοινωνείς με
τους γνωστούς
σου δια ζώσης
Τροποποιώ /
ενημερώνω το
προσωπικό μου
προφίλ
Προσφέρω
θέματα προς
συζήτηση
ηλικία
εμφάνισης των
προβλημάτων
όρασης

Β

Std. Error

Beta

t

p

,100

,211

,052

,473

,637

,225

,190

,130

1,186

,239

,321

,165

,199

1,944

,055

-,959

,460

-,207

-2,083

,040

90

βαθμός οπτικής
αναπηρίας

-1,008

,496

-,205

-2,034

,045

Σημείωση: Adjusted R² = .129, p < .01

Το μοντέλο πολλαπλής γραμμικής παλινδρόμησης με ανεξάρτητες μεταβλητές την
επικοινωνία μέσω του Facebook, την επικοινωνία διά ζώσης, τη δραστηριότητα στο
Facebook, την

ηλικία εμφάνισης των προβλημάτων όρασης και το βαθμό οπτικής

αναπηρίας και με εξαρτημένη μεταβλητή την ευτυχία ερμήνευσε κατά 11,7% τη διασπορά
της ευτυχίας, εφόσον η τιμή του προσαρμοσμένου συντελεστή προσδιορισμού (adjusted
R²) ήταν ίση με .117, [F(5,86) = 3.401, p < .01]. Η επικοινωνία διά ζώσης (β = .249, p <
.05) ήταν στατιστικά σημαντική μεταβλητή πρόβλεψης της ευτυχίας, όπως φαίνεται στον
Πίνακα 10.

Πίνακας 10. Πολλαπλή γραμμική παλινδρόμηση για τις μεταβλητές πρόβλεψης της ευτυχίας.
Μεταβλητές
επικοινωνία
μέσω του
Facebook
επικοινωνία
διά ζώσης

Β

Std. Error

Beta

t

p

-,094

,101

-,123

-,939

,350

,238

,102

,249

2,331

,022

,021

,113

,902

,369

,471

-,175

-1,720

,089

,520

-,182

-1,721

,089

δραστηριότητα
,019
στο Facebook
ηλικία
εμφάνισης των
-,810
προβλημάτων
όρασης
βαθμός
οπτικής
-,895
αναπηρίας
Σημείωση: Adjusted R² = .117, p < .01
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2.14. Οι μεταβλητές πρόβλεψης της κατάθλιψης

Το μοντέλο πολλαπλής γραμμικής παλινδρόμησης με ανεξάρτητες μεταβλητές τη
δημοσίευση σχολίων στις δημοσιεύσεις άλλων χρηστών, την ενασχόληση με παιχνίδια,
την επικοινωνία με φίλους διά ζώσης, την ηλικία εμφάνισης των προβλημάτων όρασης
και το βαθμό οπτικής αναπηρίας και με εξαρτημένη μεταβλητή την κατάθλιψη ερμήνευσε
κατά 16,9% τη διασπορά της κατάθλιψης, εφόσον η τιμή του προσαρμοσμένου
συντελεστή προσδιορισμού (adjusted R²) ήταν ίση με .169, [F(5,86) = 4.701, p < .01]. Η
δημοσίευση σχολίων σε δημοσιεύσεις άλλων χρηστών (β = .191, p = .050) και η
ενασχόληση με παιχνίδια (β = .221, p < .05) ήταν στατιστικά σημαντικές μεταβλητές
πρόβλεψης της κατάθλιψης, ενώ η επικοινωνία με φίλους διά ζώσης (β = .195, p = .058)
αποτέλεσε μεταβλητή πρόβλεψης της κατάθλιψης κοντά στη στατιστική σημαντικότητα,
όπως φαίνεται στον Πίνακα 11.

Πίνακας 11. Πολλαπλή γραμμική παλινδρόμηση για τις μεταβλητές πρόβλεψης της κατάθλιψης.
Μεταβλητές
Σχολιάζω στις
δημοσιεύσεις
άλλων
Παίζω
παιχνίδια
Πόσο συχνά
επικοινωνείς με
τους φίλους
σου δια ζώσης
ηλικία
εμφάνισης των
προβλημάτων
όρασης
βαθμός οπτικής
αναπηρίας

Β

Std. Error

Beta

t

p

1,143

,576

,191

1,984

,050

1,354

,616

,221

2,199

,031

-1,488

,773

-,195

-1,924

,058

2,882

1,724

,165

1,672

,098

1,491

1,831

,080

,814

,418

Σημείωση: Adjusted R² = .169, p < .01
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Το μοντέλο πολλαπλής γραμμικής παλινδρόμησης με ανεξάρτητες μεταβλητές τη
δημοσίευση ερωτήσεων, την ενασχόληση με παιχνίδια, την επικοινωνία με φίλους διά
ζώσης, την ηλικία εμφάνισης των προβλημάτων όρασης και το βαθμό οπτικής αναπηρίας
και με εξαρτημένη μεταβλητή την κατάθλιψη ερμήνευσε κατά 15,9% τη διασπορά της
κατάθλιψης, εφόσον η τιμή του προσαρμοσμένου συντελεστή προσδιορισμού (adjusted
R²) ήταν ίση με .159, [F(5,86) = 4.433, p < .01]. Η επικοινωνία με τους φίλους διά ζώσης
(β = -.219, p < .05) ήταν στατιστικά σημαντική μεταβλητή πρόβλεψης της κατάθλιψης,
ενώ η ενασχόληση με παιχνίδια αποτέλεσε μεταβλητή πρόβλεψης της κατάθλιψης κοντά
στη στατιστική σημαντικότητα (β = .186, p = .071), όπως φαίνεται στον Πίνακα 12.

Πίνακας 12. Πολλαπλή γραμμική παλινδρόμηση για τις μεταβλητές πρόβλεψης της κατάθλιψης.
Μεταβλητές
Πόσο συχνά
δημοσιεύεις
ερωτήσεις στο
Facebook;
Παίζω
παιχνίδια
Πόσο συχνά
επικοινωνείς με
τους φίλους
σου δια ζώσης
ηλικία
εμφάνισης των
προβλημάτων
όρασης
βαθμός οπτικής
αναπηρίας

Β

Std. Error

Beta

t

p

1,158

,688

,165

1,683

,096

1,140

,624

,186

1,828

,071

-1,670

,780

-,219

-2,142

,035

2,577

1,751

,148

1,471

,145

1,807

1,833

,097

,986

,327

Σημείωση: Adjusted R² = .159, p < .01

Το μοντέλο πολλαπλής γραμμικής παλινδρόμησης με ανεξάρτητες μεταβλητές την
επικοινωνία μέσω του Facebook, την επικοινωνία διά ζώσης, τη δραστηριότητα στο
Facebook, την

ηλικία εμφάνισης των προβλημάτων όρασης και το βαθμό οπτικής

αναπηρίας και με εξαρτημένη μεταβλητή την κατάθλιψη ερμήνευσε κατά 13,3% τη
διασπορά

της

κατάθλιψης,

εφόσον

η

τιμή
93

του

προσαρμοσμένου

συντελεστή

προσδιορισμού (adjusted R²) ήταν ίση με .133, [F(5,86) = 3.786, p < .01]. Η επικοινωνία
διά ζώσης (β = -.316, p < .01) ήταν στατιστικά σημαντική μεταβλητή πρόβλεψης της
κατάθλιψης, ενώ η ηλικία εμφάνισης των προβλημάτων όρασης (β = .190, p = .063)
αποτέλεσε μεταβλητή πρόβλεψης της κατάθλιψης κοντά στη στατιστική σημαντικότητα,
όπως φαίνεται στον Πίνακα 13.

Πίνακας 13. Πολλαπλή γραμμική παλινδρόμηση για τις μεταβλητές πρόβλεψης της κατάθλιψης.
Μεταβλητές
επικοινωνία
μέσω του
Facebook
επικοινωνία διά
ζώσης
δραστηριότητα
στο Facebook
ηλικία
εμφάνισης των
προβλημάτων
όρασης
βαθμός οπτικής
αναπηρίας

Β

Std. Error

Beta

t

p

-,077

,375

-,027

-,205

,838

-1,137

,382

-,316

-2,978

,004

,126

,078

,202

1,626

,108

3,314

1,757

,190

1,886

,063

1,749

1,941

,094

,901

,370

Σημείωση: Adjusted R² = .133, p < .01
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ

ΣΥΖΗΤΗΣΗ

1. Συζήτηση των αποτελεσμάτων

Οι συμμετέχοντες είχαν πάνω από 850 <<φίλους>> στο Facebook, οι περισσότεροι
από τους οποίους χαρακτηρίζονταν από τους ίδιους ως αδύναμοι δεσμοί. Οι άντρες
συμμετέχοντες και οι συμμετέχοντες από την Ελλάδα είχαν περισσότερους <<φίλους>>
στο Facebook, συγκεκριμένα περίπου 300 περισσότερους <<φίλους>>, σε σχέση με τις
γυναίκες και τους συμμετέχοντες από το εξωτερικό αντίστοιχα, αν και η διαφορά αυτή δεν
ήταν στατιστικά σημαντική. Εξήντα <<φίλοι>>, δηλαδή περίπου το 7% των <<φίλων>>,
χαρακτηρίζονταν ως δυνατοί δεσμοί. Αν και ο αριθμός δυνατών δεσμών φαίνεται μεγάλος,
παρόμοιοι αριθμοί έχουν αναδειχθεί και σε έρευνες βλεπόντων για το Facebook (Ellison et
al., 2011).
Ο μεγάλος αριθμός των <<φίλων>> είναι αξιοσημείωτος λαμβάνοντας υπόψη τα
αποτελέσματα που έδειξαν πως οι συμμετέχοντες σπάνια έπαιρναν την πρωτοβουλία να
στείλουν προσκλήσεις συμμετοχής στο Facebook, δηλαδή αιτήματα φιλίας, σε άλλους
χρήστες. Είναι πιθανό η λίστα των <<φίλων>> να επεκτείνεται κυρίως μέσα από την
αποδοχή και όχι την αποστολή αιτημάτων φιλίας. Μάλιστα, παρόλο που οι άντρες
εμφάνισαν μια τάση να στέλνουν προσκλήσεις συμμετοχής στο Facebook τόσο σε
γνωστούς όσο και σε αγνώστους συχνότερα από τις γυναίκες, ο αριθμός των <<φίλων>>
και η αναλογία δυνατών και αδύναμων δεσμών ήταν παρόμοια για τα δύο φύλα. Η
αξιοποίηση του διαδικτύου για τη γνωριμία νέων ατόμων και τη δημιουργία νέων δεσμών
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έχει παρατηρηθεί κυρίως στους άντρες και σε παλαιότερες έρευνες βλεπόντων (Bessière,
Kiesler, Kraut, & Boneva, 2008). Μπορούμε να υποθέσουμε πως οι άντρες κάνουν το
πρώτο βήμα για τη διεύρυνση του δικτύου τους, αλλά τελικά έχουν όμοια δομή στο δίκτυό
τους με αυτή του δικτύου των γυναικών, επειδή εκείνες λαμβάνουν και αποδέχονται
αιτήματα από δυνατούς και αδύναμους δεσμούς με παρόμοια συχνότητα.
Οι συμμετέχοντες χρησιμοποιούσαν το Facebook για λίγο περισσότερο από δύο
ώρες τη μέρα. Η χρήση του Facebook από τα άτομα με οπτική αναπηρία φάνηκε να είναι
συνολικά μέτρια με τις περισσότερες δραστηριότητες να πραγματοποιούνται μία ή κάποιες
φορές την εβδομάδα και όχι καθημερινά. Μεγαλύτερη συχνότητα εμφανίστηκε σε
παθητικές δραστηριότητες, όπως την ανάγνωση αναρτήσεων και άρθρων, και στις
δηλώσεις <<Μου αρέσει>>, ενώ ακολουθούσαν επικοινωνιακές δραστηριότητες, όπως τα
σχόλια και τα προσωπικά μηνύματα. Οι γυναίκες έτειναν να σχολιάζουν συχνότερα σε
δημοσιεύσεις σε σχέση με τους άντρες αλληλεπιδρώντας έτσι περισσότερο με το
περιεχόμενο που προσέφεραν άλλοι χρήστες. Χαμηλότερη συχνότητα παρουσιάστηκε
στην τροποποίηση του προσωπικού προφίλ και στη συμμετοχή σε θεματικές συζητήσεις.
Οι νεότεροι συμμετέχοντες επισκέπτονταν συχνότερα προφίλ άλλων χρηστών σε σχέση με
άλλες ηλικιακές ομάδες, ίσως επειδή ενδιαφέρονται περισσότερο να παρακολουθήσουν τη
δραστηριότητα άλλων χρηστών και να μάθουν πληροφορίες για αυτούς.
Οι συμμετέχοντες σπάνια έκαναν χρήση λειτουργιών του Facebook που είναι
πρόσθετες και δεν εξυπηρετούν τον αρχικό σκοπό της επικοινωνίας και της παρουσίασης
του εαυτού των ιστοσελίδων κοινωνικής δικτύωσης, όπως τα παιχνίδια, την οργάνωση
εκδηλώσεων και τη διεξαγωγή εμπορικών δραστηριοτήτων, τάση που εμφανίζεται και σε
έρευνες νεαρών βλεπόντων (Papacharissi & Mendelson, 2011). Αν και οι δραστηριότητες
αυτές δεν προτιμούνταν συχνά από τους συμμετέχοντες ως προς το σύνολό τους, οι
γυναίκες και οι συμμετέχοντες με βαριά οπτική αναπηρία έπαιζαν συχνότερα παιχνίδια
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στο Facebook σε σχέση με τους άντρες συμμετέχοντες και τους συμμετέχοντες με ολική
τύφλωση ή μέτρια οπτική αναπηρία αντίστοιχα. Επιπλέον, οι νεότεροι συμμετέχοντες
δημιουργούσαν συχνότερα εκδηλώσεις στο Facebook σε σχέση με τις άλλες ηλικιακές
ομάδες.
Οι συμμετέχοντες από την Ελλάδα και από το εξωτερικό αξιοποιούσαν
διαφορετικά τις λειτουργίες που προσφέρει το Facebook, όπως υπογραμμίζει και η
συχνότητα με την οποία το χρησιμοποιούσαν. Οι συμμετέχοντες από την Ελλάδα
χρησιμοποιούσαν το Facebook με σχεδόν διπλάσια συχνότητα σε σχέση με τους
συμμετέχοντες από το εξωτερικό. Κατά προσέγγιση, οι πρώτοι περνούσαν 3 ώρες την
ημέρα στο Facebook, ενώ οι δεύτεροι 1 ώρα και 40 λεπτά. Οι συμμετέχοντες από την
Ελλάδα επικοινωνούσαν συχνότερα με τους γνωστούς τους μέσω του Facebook, έστελναν
συχνότερα προσκλήσεις συμμετοχής σε αυτούς και επικοινωνούσαν περισσότερο σε αυτό
μέσω προσωπικών μηνυμάτων δείχνοντας μια προτίμηση στην άμεση επικοινωνία. Ακόμη,
οι συμμετέχοντες από την Ελλάδα έκαναν συχνότερα δημοσιεύσεις, ενώ οι συμμετέχοντες
από το εξωτερικό έτειναν να σχολιάζουν περισσότερο σε δημοσιεύσεις άλλων χρηστών,
παρά να τις δημιουργούν οι ίδιοι. Αυτή η τάση κάποιων συμμετεχόντων να μην
παρουσιάζουν τους εαυτούς τους στο Facebook ήταν πιο έντονη στους συμμετέχοντες με
χαμηλή αυτόνομη κινητικότητα, οι οποίοι μοιράζονταν λιγότερες πληροφορίες στο
Facebook, ίσως επειδή ζουν σε ένα κλειστό περιβάλλον και δεν αξιολογούν τις
πληροφορίες που θα μπορούσαν να μοιραστούν ως ενδιαφέρουσες για τους <<φίλους>>
τους ή επειδή εκλαμβάνουν τη δημοσίευση προσωπικών πληροφοριών σε ένα δημόσιο ή
ημιδημόσιο δίκτυο ως επισφαλή.
Όσο αφορά τη δημοσιοποίηση ερωτημάτων στο Facebook, οι συμμετέχοντες
ένιωθαν μόνο μία σχετική άνεση να δημοσιεύσουν ερωτήσεις κάνοντάς το λιγότερο από
μία φορά το μήνα, όμως λάμβαναν απαντήσεις στην πλειοψηφία των ερωτήσεων που
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τελικά δημοσίευαν. Οι συμμετέχοντες από το εξωτερικό ένιωθαν μεγαλύτερη άνεση και
δημοσίευαν ερωτήσεις συχνότερα από τους Έλληνες συμμετέχοντες, αν και οι ερωτήσεις
των δεύτερων λάμβαναν περισσότερες απαντήσεις σύμφωνα με τις υποκειμενικές
εκτιμήσεις των δύο ομάδων. Είναι πιθανό οι συμμετέχοντες από την Ελλάδα να εκτιμούν
πως οι διά ζώσης επαφές τους είναι περισσότερο κατάλληλες για τη διατύπωση των
ερωτημάτων τους, αφού το πλήθος των απαντήσεων που λάμβαναν δε φαίνεται να είναι
αποθαρρυντικό.
Παρόλο που οι συμμετέχοντες αλληλεπιδρούσαν με μέλη του δικτύου τους μέσω
του Facebook, μάλιστα επικοινωνούσαν συχνότερα με φίλους και γνωστούς μέσω αυτού
παρά διά ζώσης, δε θεωρούσαν πως το Facebook τους βοηθούσε ιδιαίτερα να είναι
περισσότερο κοινωνικά ενεργοί. Αυτή η στάση των συμμετεχόντων έρχεται σε αντίθεση
με αποτελέσματα άλλων ερευνών για άτομα με οπτική αναπηρία που αφορούν το
διαδίκτυο (Okonji et al., 2015). Ένα κοινωνικό δίκτυο, όπως είναι και το δίκτυο των
<<φίλων>> στο Facebook, έχει αξία και πλεονεκτήματα για τα μέλη του (Helliwell &
Putnam, 2004). Επομένως, οι συμμετέχοντες μπορεί να θεωρούσαν πως δρέπουν άλλα
οφέλη από το Facebook, τα οποία δεν εξετάστηκαν στην παρούσα έρευνα, όπως ότι το
Facebook αποτελεί μια ασχολία που έχει νόημα για αυτούς (Guo et al., 2005). Άλλωστε,
όπως διαφαίνεται στην έρευνα των Papacharissi και Mendelson (2011), οι χρήστες δε
χρησιμοποιούν το Facebook με σκοπό να αυξήσουν το κοινωνικό τους κεφάλαιο, αλλά με
σκοπό να περάσουν ευχάριστα τον ελεύθερό τους χρόνο και αυτό, στη συνέχεια, βολικά
και επιπρόσθετα, διατηρεί και επεκτείνει το δίκτυό τους.
Όσο αφορά την ποιότητα ζωής των συμμετεχόντων, αυτή βρισκόταν σε σχετικά
θετικό επίπεδο, καθώς οι συμμετέχοντες ήταν μερικώς ικανοποιημένοι από τη ζωή τους
και μερικώς ευτυχισμένοι, ενώ ανέφεραν συμπτώματα που υποδηλώνουν την ύπαρξη
καθόλου ή ελάσσονος κατάθλιψης. Τα αποτελέσματα αυτά συμφωνούν με άλλες έρευνες
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που αφορούν τα άτομα με οπτική αναπηρία όσο αφορά την κατάθλιψη (Papadopoulos et
al, 2014) και την ευτυχία (Papadopoulos et al., 2015), όμως διαφοροποιούνται από έρευνες
στις οποίες συμμετέχοντες με οπτική αναπηρία μεγαλύτερων ηλικιών παρουσίασαν
ουδέτερο επίπεδο ικανοποίησης από τη ζωή σύμφωνα με μετρήσεις που έγιναν με την
κλίμακα που χρησιμοποιήθηκε και στην παρούσα έρευνα (Good, 2008).
Η ποιότητα ζωής δεν εμφάνισε σημαντικές διαφορές ανάλογα με δημογραφικά
χαρακτηριστικά των συμμετεχόντων, όπως το φύλο, τον τόπο διαμονής, την ηλικία, το
επίπεδο εκπαίδευσης και το βαθμό αυτόνομης κινητικότητας. Όσο αφορά το ζήτημα αυτό,
δεν υπάρχει συμφωνία στον ερευνητικό χώρο, καθώς έχουν δημοσιευτεί έρευνες που δεν
εντοπίζουν κάποια συσχέτιση μεταξύ αυτών των δημογραφικών χαρακτηριστικών των
ατόμων με οπτική αναπηρία και της κατάθλιψης (Kim et al., 2013) και άλλες που
εντοπίζουν μία αρνητική συσχέτιση μεταξύ της ηλικίας των ατόμων με οπτική αναπηρία
και των συμπτωμάτων κατάθλιψης και μία θετική συσχέτιση μεταξύ της ηλικίας και της
ικανοποίησης από τη ζωή (Good et al., 2008 ˙ Guerette & Smedema, 2011).
Σύμφωνα με τους Helliwell & Putnam (2004), η εκπαίδευση, το φύλο και η ηλικία
εμφανίζουν συσχετίσεις με την ευτυχία και την ικανοποίηση από τη ζωή, όμως ο ρόλος
τους μεταβάλλεται με βάση τον πολιτισμό και την υγεία του ατόμου, γεγονός που
υποδηλώνει ότι δεν επιδρούν άμεσα στην ευημερία. Στην παρούσα έρευνα, η ικανοποίηση
από τη ζωή, η ευτυχία και η κατάθλιψη παρουσίασαν σημαντικές διαφορές με βάση το
βαθμό οπτικής αναπηρίας και την ηλικία εμφάνισης των προβλημάτων όρασης των
συμμετεχόντων. Οι συμμετέχοντες με βαριά οπτική αναπηρία παρουσίασαν χαμηλότερη
ποιότητα ζωής σε σχέση με τους συμμετέχοντες με ολική τύφλωση ή μέτρια οπτική
αναπηρία, καθώς ένιωθαν λιγότερο ευτυχισμένοι και ικανοποιημένοι από τη ζωή τους, ενώ
ανέφεραν περισσότερα συμπτώματα κατάθλιψης. Επίσης, οι συμμετέχοντες με εκ γενετής
προβλήματα όρασης παρουσίασαν υψηλότερη ποιότητα ζωής από τους συμμετέχοντες με
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επίκτητα προβλήματα όρασης, αφού ήταν περισσότερο ευτυχισμένοι και ικανοποιημένοι
από τη ζωή τους, ενώ εμφάνιζαν λιγότερα συμπτώματα κατάθλιψης.
Η χρήση του Facebook ως προς το σύνολό της δεν εμφάνισε κάποια συσχέτιση με
την ποιότητα ζωής των συμμετεχόντων, παρά μόνο ως προς ορισμένες δραστηριότητες
που την αφορούν. Όσο συχνότερα οι συμμετέχοντες μοιράζονταν πληροφορίες στο
Facebook τόσο αυξανόταν η ικανοποίησή τους από τη ζωή, ενώ όσο συχνότερα έπαιζαν
παιχνίδια τόσο μειωνόταν η ικανοποίησή τους από αυτή. Επιπλέον, όσο συχνότερα
τροποποιούσαν το προσωπικό τους προφίλ και προσέφεραν θέματα προς συζήτηση στο
Facebook, τόσο αυξανόταν η ευτυχία που ένιωθαν. Σε αντίθεση με τα αποτελέσματα αυτά,
ο μεγάλος αριθμός <<φίλων>> έχει βρεθεί να σχετίζεται άμεσα με υψηλότερη ευτυχία και
ικανοποίηση από τη ζωή σε έρευνες βλεπόντων, ίσως επειδή τους επιτρέπει να έχουν μια
εικόνα των σχέσεων που διατηρούν στο δίκτυό τους (Kim & Lee, 2011 ˙ Nabi et al., 2013).
Τέλος, όσο συχνότερα οι συμμετέχοντες σχολίαζαν σε δημοσιεύσεις άλλων χρηστών,
έπαιζαν παιχνίδια και δημοσίευαν ερωτήσεις στο Facebook, τόσο αυξανόταν τα
συμπτώματα κατάθλιψης που ανέφεραν.
Ο χρόνος που οι χρήστες περνούσαν στο Facebook δεν εμφάνισε κάποια συσχέτιση
με την ευτυχία ή την κατάθλιψη, αποτέλεσμα που συμφωνεί με πρόσφατες έρευνες
βλεπόντων (Arampatzi et al., 2018 ˙ Jelenchick et al., 2013). Ερευνητές υποστηρίζουν πως
ο σκοπός με τον οποίο οι χρήστες χρησιμοποιούν το διαδίκτυο, και όχι η ίδια η χρήση,
σχετίζεται με την ποιότητα ζωής τους (Bessière et al., 2008 ˙ Wright et al., 2013).
Πράγματι, τα πλεονεκτήματα που προσφέρει η επικοινωνία στο διαδίκτυο, όπως η
ενίσχυση της κοινωνικής ένταξης, και όχι η ίδια η επικοινωνία σε αυτό σχετίζονται με την
ικανοποίηση από τη ζωή των ατόμων με αναπηρία και μη (Gur & Rimmerman, 2017 ˙ van
der Horst & Coffé, 2012). Στην παρούσα έρευνα, οι συμμετέχοντες δε θεωρούσαν πως το
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Facebook τους βοηθά να είναι περισσότερο κοινωνικά ενεργοί και η αξιολόγησή τους
αυτή δεν παρουσίασε κάποια συσχέτιση με την ποιότητα ζωής τους.
Η επικοινωνία με τους φίλους διά ζώσης εμφάνισε την πιο σημαντική συσχέτιση με
την ποιότητα ζωής, καθώς εμφάνισε συσχέτιση και με τους τρεις δείκτες της.
Συγκεκριμένα, όσο συχνότερα τα άτομα με οπτική αναπηρία επικοινωνούσαν με τους
φίλους τους δια ζώσης τόσο αυξανόταν η ευτυχία τους και η ικανοποίησή τους από τη
ζωή, ενώ τόσο μειώνονταν τα συμπτώματα κατάθλιψης που μπορεί να εμφάνιζαν.
Πράγματι, η επικοινωνία με τους φίλους είναι πιο σημαντική για την ευημερία του ατόμου
σε σχέση με την επικοινωνία με την οικογένεια ή τους γνωστούς (Helliwell & Putnam,
2004). Παρόλο που η συσχέτιση αυτή δεν εμφανίστηκε και όσο αφορά την επικοινωνία
μέσω του Facebook, έρευνες βλεπόντων υποστηρίζουν πως η επικοινωνία με στενούς
δεσμούς μέσω του Facebook και του διαδικτύου γενικότερα σχετίζεται με καλύτερη
ποιότητα ζωής (Bessière et al., 2008 ˙ Burke & Kraut, 2016). Επιπλέον, η επικοινωνία
μέσω των ιστοσελίδων κοινωνικής δικτύωσης έχει συνδεθεί με μακροπρόθεσμες θετικές
επιπτώσεις στην ικανοποίηση από τη ζωή (Dienlin et al., 2017).
Η επικοινωνία διά ζώσης αποτέλεσε σημαντική μεταβλητή πρόβλεψης της
ποιότητας ζωής σε αντίθεση με την επικοινωνία μέσω του Facebook και τη συνολική
δραστηριότητα του χρήστη σε αυτό, καθώς αποτέλεσε μεταβλητή πρόβλεψης τόσο της
ευτυχίας όσο και της κατάθλιψης. Ομοίως, η επικοινωνία διά ζώσης με την κατηγορία των
φίλων, πιο συγκεκριμένα, αποτέλεσε μεταβλητή πρόβλεψης της ευτυχίας και της
κατάθλιψης. Παρόλα αυτά, συγκεκριμένες δραστηριότητες που λαμβάνουν χώρα στο
Facebook αποτέλεσαν, επίσης, μεταβλητές πρόβλεψης αυτών των δεικτών της ποιότητας
ζωής. Η προσφορά θεμάτων προς συζήτηση ήταν μεταβλητή πρόβλεψης της ευτυχίας, ενώ
η δημοσίευση σχολίων σε δημοσιεύσεις άλλων χρηστών και η ενασχόληση με τα παιχνίδια
ήταν μεταβλητές πρόβλεψης της κατάθλιψης αποδεικνύοντας πως η χρήση του Facebook
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δεν είναι αμελητέος παράγοντας της ποιότητας ζωής. Τέλος, όσο αφορά τα δημογραφικά
χαρακτηριστικά, η ηλικία εμφάνισης των προβλημάτων όρασης και ο βαθμός οπτικής
αναπηρίας ήταν μεταβλητές πρόβλεψης της ικανοποίησης από τη ζωής και της ευτυχίας,
ενώ μόνο η ηλικία εμφάνισης των προβλημάτων όρασης ήταν μεταβλητή πρόβλεψης της
κατάθλιψης. Αξίζει να σημειωθεί πως η συνολική δραστηριότητα του χρήστη και η
επικοινωνία είτε μέσω Facebook είτε διά ζώσης δεν αποτέλεσαν σημαντικές μεταβλητές
πρόβλεψης της ικανοποίησης από τη ζωή.
Τα αποτελέσματα αυτά υπογραμμίζουν την επίδραση που μπορεί να έχει η χρήση
των ιστοσελίδων κοινωνικής δικτύωσης και ιδιαίτερα του Facebook στην ποιότητα ζωής
των ατόμων με οπτική αναπηρία. Ο κόσμος του διαδικτύου είναι ένα αναπόσπαστο
κομμάτι της σύγχρονης ζωής που ακολούθως επιδρά επάνω της, όπως δείχνουν οι σχέσεις
και οι επιδράσεις μεταξύ της χρήσης του Facebook και των δεικτών της ποιότητας ζωής
που εντοπίστηκαν.
Η έρευνα και τα αποτελέσματα που προκύπτουν από αυτή μπορούν να
αποτελέσουν έναυσμα για την βελτίωση και την εξέλιξη της εκπαίδευσης και
αποκατάστασης των ατόμων με οπτική αναπηρία. Οποιαδήποτε παρέμβαση δε θα πρέπει
να επικεντρώνεται μόνο στην επίδραση της αναπηρίας στο σώμα και στην καθημερινή
ζωή, αλλά και στην ποιότητα της ζωής αυτής, ώστε να μπορεί να χαρακτηριστεί ολιστική
και πλήρης. Τα άτομα με αναπηρία πρέπει να έχουν την ευκαιρία και τη δυνατότητα να
συμμετέχουν σε όλες τις εκφάνσεις της ζωής, όπως την εκπροσώπηση του εαυτού στο
διαδίκτυο. Επομένως, η εκμάθηση της αποτελεσματικής χρήσης του διαδικτύου
συμπεριλαμβανομένων των ιστοσελίδων κοινωνικής δικτύωσης δεν μπορεί να αμελείται
κατά την εκπαίδευση των ατόμων με οπτική αναπηρία. Άλλωστε, η επικοινωνία στο
Facebook, η οποία ξεπερνά, χάρη στη φύση του διαδικτύου, τα γεωγραφικά όρια, μπορεί
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να ενισχύσει τη γνωριμία και την επικοινωνία μεταξύ των ατόμων με οπτική αναπηρία
επιτρέποντάς τους να χτίσουν και να υποστηρίξουν μία κοινότητα εντός κι εκτός αυτού.

2. Περιορισμοί της έρευνας

Η παρούσα έρευνα έχει κάποιους περιορισμούς. Η μέθοδος δειγματοληψίας που
χρησιμοποιήθηκε είναι αυτή της δειγματοληψίας ευχέρειας ή ευκολίας με συνέπεια τα
αποτελέσματα να μην είναι γενικεύσιμα. Ακόμη, η γλώσσα που χρησιμοποιήθηκε στην
ξενόγλωσση εκδοχή του ερωτηματολογίου ήταν η αγγλική, η οποία αποτελεί την
πρωτότυπη γλώσσα των εργαλείων και αναγνωρίζεται ως παγκόσμια. Παρόλα αυτά, ο
περιορισμός στην αγγλική γλώσσα είχε ως αποτέλεσμα να καταστεί αδύνατη η συμμετοχή
ατόμων με οπτική αναπηρία από το εξωτερικό που δεν τη γνώριζαν ή δεν την χειρίζονταν
καλά στην έρευνα. Ο περιορισμός αυτός είναι πιθανό να σχετίζεται και με το επίπεδο
εκπαίδευσης των συμμετεχόντων που ήταν σε θέση να λάβουν μέρος στην έρευνα αυτή.
Η συλλογή των δεδομένων πραγματοποιήθηκε με ένα ερωτηματολόγιο
αυτοαναφοράς και είναι πιθανό η ερμηνεία της ερώτησης για το είδος των δεσμών,
δυνατών ή αδύναμων, στο δίκτυο του χρήστη στο Facebook να ποίκιλε μεταξύ των
συμμετεχόντων

παρά

τα

παραδείγματα

που

δόθηκαν

στην

εκφώνηση

του

ερωτηματολογίου, όπως υποδεικνύει η μεγάλη τυπική απόκλιση μεταξύ των τιμών που
δόθηκαν από τους συμμετέχοντες. Η πρώτη ενότητα του ερωτηματολογίου, που αφορούσε
τη χρήση του Facebook, αποτελούνταν από ένα αυτοσχέδιο σύνολο ερωτήσεων που
συστάθηκε από την ερευνήτρια με βάση τη βιβλιογραφία και όχι από ένα ενιαίο
σταθμισμένο εργαλείο του οποίου η αξιοπιστία και η εγκυρότητα θα μπορούσε να είναι
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ήδη διαπιστωμένη από προηγούμενες έρευνες. Όσο αφορά τη συλλογή δεδομένων για την
κατάθλιψη, χρησιμοποιήθηκε η Κλίμακα Κατάθλιψης του Beck στην πρωτότυπη μορφή
της (BDI) και όχι στην ανανεωμένη εκδοχή της (BDI-II), που είναι πιο σύγχρονη.

3. Προτάσεις για μελλοντική έρευνα

Η παρούσα έρευνα αποτελεί μια προσπάθεια διερεύνησης της σχέσης της χρήσης
του Facebook και της ποιότητας ζωής των ατόμων με οπτική αναπηρία. Παρόμοιες
έρευνες απουσιάζουν από τον ερευνητικό χώρο όσο αφορά τα άτομα με οπτική αναπηρία
και επωφελές θα ήταν η έρευνα αυτή να αποτελέσει έναυσμα για μελλοντικές έρευνες.
Μελλοντικές έρευνες θα μπορούσαν να διεξαχθούν σε δύο στάδια ξεκινώντας από
ποιοτικές μεθόδους και προχωρώντας σε ποσοτικές, ώστε να εντοπιστούν αρχικά τα οφέλη
που θεωρούν ότι δρέπουν οι συμμετέχοντες χρησιμοποιώντας το Facebook μέσα από
ομάδες εστίασης και να διερευνηθεί στη συνέχεια η σχέση των οφελών που θα προκύψουν
με την ποιότητα ζωής σε μία έρευνα ερωτηματολογίου με διαφορετικούς συμμετέχοντες
από αυτούς που συμμετείχαν στις ομάδες εστίασης.
Επιπλέον, θα ήταν ευεργετικό να διερευνηθεί με ποσοτικές μεθόδους η επίδραση
της χρήσης του Facebook στην ποιότητα ζωής των ατόμων με οπτική αναπηρία
λαμβάνοντας υπόψη χαρακτηριστικά της προσωπικότητάς τους, όπως την αυτοεκτίμησή
τους, εφόσον υπάρχουν στοιχεία για την ύπαρξη επιδράσεων των χαρακτηριστικών της
προσωπικότητας στη σχέση χρήσης και ποιότητας ζωής σε έρευνες βλεπόντων. Τέλος, θα
μπορούσαν να εξεταστούν όχι μόνο οι βραχυπρόθεσμες, αλλά και οι μακροπρόθεσμες
επιδράσεις της χρήσης του Facebook στην ποιότητα ζωής των ατόμων με οπτική αναπηρία
με επαναλαμβανόμενες μετρήσεις μέσω ερωτηματολογίων.
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4. Συμπεράσματα

Οι

συμμετέχοντες

συνδέονταν

στο

Facebook

καθημερινά,

όμως

δε

δραστηριοποιούνταν σε αυτό κάθε φορά που συνδέονταν. Η δραστηριότητά τους
περιελάμβανε κυρίως την κατανάλωση περιεχομένου που παράγουν άλλοι χρήστες, την
αλληλεπίδραση με αυτό και την αλληλεπίδραση μεταξύ τους. Η ποιότητα ζωής των
συμμετεχόντων είχε θετικό πρόσημο, αν και δεν ήταν απόλυτα θετική. Η δραστηριότητα
ενός χρήστη στο Facebook διαφοροποιούνταν με βάση τα δημογραφικά χαρακτηριστικά
του, ενώ η ποιότητα ζωής του παρέμενε σταθερή με βάση χαρακτηριστικά όπως το φύλο,
την ηλικία και τον τόπο διαμονής και διαφοροποιούνταν με βάση χαρακτηριστικά όπως το
βαθμό οπτικής αναπηρίας και την ηλικία εμφάνισης των προβλημάτων όρασης. Ορισμένες
δραστηριότητες των συμμετεχόντων στο Facebook σχετίζονταν με την ποιότητα ζωής
τους, χωρίς κάποιος δείκτης της να μένει ανεπηρέαστος. Η επικοινωνία διά ζώσης ήταν
μεταβλητή πρόβλεψης της ευτυχίας και της κατάθλιψης, αλλά και συγκεκριμένες
δραστηριότητες του χρήστη στο Facebook αποτέλεσαν μεταβλητές πρόβλεψης αυτών των
δεικτών της ποιότητας ζωής, όπως η προσφορά θεμάτων προς συζήτηση για την ευτυχία
και η δημοσίευση σχολίων σε δημοσιεύσεις άλλων χρηστών και η ενασχόληση με
παιχνίδια για την κατάθλιψη.
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