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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
Η έρευνα βασίστηκε σε ένα τυχαίο δείγµα αποτελούµενο από 1046 υποκείµενα και είχε ως σκοπό τη 
διερεύνηση των στάσεων των παιδιών και των εφήβων απέναντι σε τέσσερα Μέσα (Η/Υ, τηλεόραση, 
βιβλίο, γραφή). Συγκεκριµένα διερευνήθηκαν η προτίµηση χρήσης, η δυσκολία χρήσης και η 
αντιλαµβανόµενη µάθηση από ένα Μέσο σε σύγκριση µε τα άλλα. Τα παιδιά και οι έφηβοι δείχνουν 
ιδιαίτερη προτίµηση στον Η/Υ  και θεωρούν ότι τους προσφέρει µεγάλες δυνατότητες µάθησης, αν 
και δηλώνουν ότι συναντούν δυσκολίες στη χρήση του. Η τηλεόραση κατέχει υψηλή θέση στις 
προτιµήσεις  τους αλλά αποδίδουν περιορισµένα µαθησιακά οφέλη στην παρακολούθησή της. Στο 
βιβλίο αναγνωρίζεται υψηλή ωφελιµότητα µάθησης  και σχετική ευκολία χρήσης, ωστόσο, δεν το 
προτιµούν ιδιαίτερα. Τέλος, η γραφή καταλαµβάνει µια περιθωριακή θέση καθώς δεν την προτιµούν, 
την θεωρούν ιδιαίτερα δύσκολη και της αποδίδουν την πλέον χαµηλή µαθησιακή ωφελιµότητα. 

 
ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙ∆ΙΑ: στάσεις, Μέσα,  παιδιά, έφηβοι 

 
 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
Τα παιδιά και οι έφηβοι, στον ελεύθερο χρόνο τους, έχουν εκτεταµένη πρόσβαση στα Μέσα. 

Κοινωνικοποιούνται µέσα σε ένα κόσµο ο οποίος χαρακτηρίζεται από ένα ευρύ φάσµα Μέσων, το 
οποίο εκτείνεται από τα ‘παλιά’ Μέσα (γραφή, βιβλίο, τηλεόραση) στα ‘νέα’ Μέσα (ηλεκτρονικά 
παιχνίδια, Η/Υ, ∆ιαδίκτυο) Η χρήση ενός Μέσου συνδέεται µε τη χρήση ενός άλλου Μέσου. ∆εν 
υπάρχει αντιπαράθεση ανάµεσα στα ‘παλιά’ και τα ‘νέα’ Μέσα. Μια τέτοια αντιπαράθεση θα 
αγνοούσε τους πολύπλοκους τρόπους µε τους οποίους τα Μέσα συνδέονται αµοιβαία µεταξύ τους 
στην καθηµερινή ζωή των παιδιών και των εφήβων (Livingstone, 1998). 

Τα ‘νέα’ Μέσα αποτελούν πλέον µέρος του καθηµερινού περιβάλλοντος ολοένα και 
περισσότερων παιδιών και εφήβων. Βέβαια η τηλεόραση διατηρεί ακόµα την κυρίαρχη θέση της. 
Παρατηρείται, όµως, η τάση τα παιδιά να αφιερώνουν περισσότερο χρόνο στον Η/Υ και στα 
ηλεκτρονικά παιχνίδια απ’ ότι στα έντυπα Μέσα (Welch 1995; Sachs & Smith 1991). 
 
ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ 

Η ευρεία διάδοση των Μέσων επιταχύνει την πορεία της πολιτιστικής αλλαγής (Freeman, 
1997). Η ανάπτυξη των Μέσων χαρακτηρίζεται από τρεις βασικές τάσεις. Η πρώτη αφορά τη 
µετάβαση από την έντυπη στην οπτική κουλτούρα (McLuhan, 1964) Ωστόσο, αυτό δεν σηµαίνει 
την τελειωτική επικράτηση της εικόνας. Έτσι η χρήση του Η/Υ,  όταν δεν αφορά τα παιχνίδια, 
συνδέεται µε δραστηριότητες προσανατολισµένες περισσότερο στη λέξη και λιγότερο στην 
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εικόνα, πράγµα που σηµαίνει ότι ο Η/Υ, στην περίπτωση αυτή, χρησιµοποιείται ως ‘έντυπο’ 
Μέσο. Η δεύτερη τάση αναφέρεται στον πολλαπλασιασµό των Μέσων που διαθέτουν σήµερα τα 
παιδιά, µε αποτέλεσµα να χρησιµοποιούν τα Μέσα όσο συχνά το επιθυµούν. Η τρίτη τάση τέλος, 
έχει να κάνει µε τη µετάβαση από τα µονόδροµα στα αµφίδροµα Μέσα (Livingstone, Gaskell & 
Bovill, 1997). 

 
Η τεχνολογική ανάπτυξη έχει οδηγήσει σε σηµαντικές αλλαγές στους τρόπους µε τους οποίους 

τα παιδιά και οι έφηβοι αλληλεπιδρούν µε τα Μέσα. Μελέτες πάνω στη χρήση της τηλεόρασης 
από τα παιδιά και τους εφήβους σκιαγραφούν ένα αναπτυξιακό µοντέλο νέων µορφών 
εγγραµµατοσύνης µε όρους αφηγηµατικών ικανοτήτων (Buckingham, 1990; 1993a;1993b; 
Buckingham & Sefton-Green, 1994; Hart, 1998). Ποιοτικές έρευνες έχουν επισηµάνει ότι  η 
κοινωνική δυναµική του οικιακού πλαισίου συνδέεται µε την χρησιµοποίηση των Μέσων και µε 
τον τρόπο που οι νέες τεχνολογίες ενσωµατώνονται στο οικιακό περιβάλλον (Moores, 1993; 
Siverstone, 1994). Τα παιδιά και οι έφηβοι καταναλώνουν περισσότερο χρόνο στα Μέσα παρά σε 
οποιαδήποτε άλλη δραστηριότητα. Η έκθεση στα Μέσα διαφοροποιείται ανάλογα µε την ηλικία, 
το φύλο και το κοινωνικοοικονοµικό επίπεδο (Roberts, 2000; Roe, 2000). 

 
Η εργασία αυτή δεν ενδιαφέρεται να εξετάσει τα αποτελέσµατα ενός Μέσου, µεµονωµένα, 

αλλά εστιάζει το ερευνητικό της ενδιαφέρον στις στάσεις  των παιδιών και των εφήβων απέναντι 
σε ένα Μέσο σε σύγκριση µε τα άλλα. Οι στάσεις αυτές συνδέονται µε τα αποδιδόµενα στα Μέσα 
χαρακτηριστικά γνωρίσµατα (Clark & Salomon, 1985; Clark, 1984; 1985). Ο Clark (1983;1994) 
διέκρινε τρεις διαστάσεις τις οποίες όρισε ως θεµελιώδεις για την κατανόηση των αποδιδόµενων 
στα Μέσα χαρακτηριστικών γνωρισµάτων. Οι θεµελιώδεις αυτές διαστάσεις είναι: η προτίµηση 
χρήσης, η δυσκολία χρήσης και η αντιλαµβανόµενη µάθηση από τη χρήση κάθε Μέσου. 

 
Μέσα στην οπτική αυτή εξετάστηκαν οι επιλογές των παιδιών και των εφήβων ανάµεσα σε 

δραστηριότητες µε παραδοσιακά Μέσα (γραφή και βιβλίο) και ηλεκτρονικά Μέσα (τηλεόραση και 
Η/Υ). Οι επιλογές αυτές προέκυψαν από τις ζευγαρωτές συγκρίσεις ανάµεσα στα τέσσερα Μέσα. 
Οι ζευγαρωτές συγκρίσεις υιοθετήθηκαν γιατί οι δραστηριότητες µε τα διάφορα Μέσα δεν είναι 
αποµονωµένες. Αντίθετα, η επιλογή µιας δραστηριότητας δεν είναι παρά µια ευκαιρία ανάµεσα σε 
ένα πολύπλοκο σύνολο προσφεροµένων δραστηριοτήτων. Η δυνατότητα κάθε δραστηριότητας να 
εκπληρώσει τις ανάγκες και τις επιθυµίες κάποιου, αξιολογείται σε σχέση µε άλλες διαθέσιµες 
εναλλακτικές δραστηριότητες (Krendl &  Broihier, 1992,  Livingstone, 1998). 
 
ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΣ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ 
∆ΕΙΓΜΑ 

Η έρευνα βασίστηκε σε ένα τυχαίο δείγµα 1046 µαθητών 11 σχολείων (6 Γυµνάσια και 5 
Λύκεια) από αντιπροσωπευτικές περιοχές της πόλης της Θεσσαλονίκης. 

Όσον αφορά τα χαρακτηριστικά του δείγµατος: 
• Το 45,6% ήταν αγόρια και το 54,4% κορίτσια 
• Το 56,6% ήταν µαθητές Γυµνασίου και το 43,4% Λυκείου. 
• Το 44,5% προέρχονταν από υψηλότερο κοινωνικοπολιτιστικό περιβάλλον ενώ το 55,5% 

από χαµηλότερο. Το κοινωνικοπολιτιστικό περιβάλλον ορίστηκε µε βάση το επάγγελµα, το 
επίπεδο εκπαίδευσης και την περιοχή κατοικίας  των γονέων. 

• Το 21,1% των µαθητών διέθετε οικιακό Η/Υ και πρόσβαση στο ∆ιαδίκτυο, το 22,9% 
είχε Η/Υ στο σπίτι χωρίς πρόσβαση στο ∆ιαδίκτυο, τέλος, το 55,9% δεν είχε Η/Υ. 

• Το 21,2% των µαθητών είχε χρησιµοποιήσει Η/Υ µόνο για παιχνίδια ενώ το 78,8% είχε 
εµπειρία και από άλλες εφαρµογές. 
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ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ 

Για τη διεξαγωγή της έρευνας χρησιµοποιήθηκε ένα ερωτηµατολόγιο αποτελούµενο από τρεις 
οµάδες ερωτήσεων υπό την µορφή ζευγαρωτών συγκρίσεων. Οι οµάδες αυτές ερωτήσεων 
αφορούσαν την προτίµηση χρήσης, τη δυσκολία χρήσης και την αντιλαµβανόµενη ωφελιµότητα 
µάθησης από τον Η/Υ, την τηλεόραση, το βιβλίο και τη γραφή. 

 
Συγκεκριµένα στα παιδιά και στους εφήβους τέθηκαν τα παρακάτω ερωτήµατα: 

Α. Τι προτιµάς να κάνεις; (κύκλωσε ένα από κάθε ζευγάρι) 
(1) να διαβάζεις ένα βιβλίο   ή  (2) να γράφεις 
(1) να γράφεις     ή  (2) να βλέπεις τηλεόραση 
(1) να βλέπεις τηλεόραση    ή  (2) να χρησιµοποιείς Η/Υ 
(1) να χρησιµοποιείς Η/Υ   ή  (2) να διαβάζεις ένα βιβλίο 
(1) να διαβάζεις ένα βιβλίο   ή  (2) να βλέπεις τηλεόραση 
(1) να  γράφεις    ή (2) να χρησιµοποιείς Η/Υ 
Β. Ποιο θεωρείς πιο δύσκολο για σένα;  (τα ίδια ερωτήµατα όπως παραπάνω) 
Γ. Από τι µαθαίνεις περισσότερο; (τα ίδια ερωτήµατα όπως παραπάνω) 
 

Το ερωτηµατολόγιο αυτό βασίστηκε στο εργαλείο της έρευνας των Krendl and Broiher (1992) 
το οποίο χρησιµοποιήθηκε επίσης από το Texas Centre for Educational Technology (TCET) στο 
Computer Attitude Questionnaire (CAQ) (Knezek & Miyashita, 1993;1994) για τη µελέτη των 
στάσεων των παιδιών απέναντι στους Η/Υ.  
 
ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ∆Ε∆ΟΜΕΝΩΝ 

Η επεξεργασία των δεδοµένων περιελάµβανε: 
α. τον υπολογισµό των επιλογών των παιδιών και των εφήβων για κάθε  Μέσο σε σχέση µε 

καθένα από τα υπόλοιπα τρία. Από την επεξεργασία αυτή προέκυψε η σειρά κατάταξης των 
Μέσων ως προς την προτίµηση, τη δυσκολία και την αντιλαµβανόµενη µάθηση. 

β. τη διερεύνηση της σηµαντικότητας των διαφορών στη σειρά κατάταξης των Μέσων. Για τη 
διερεύνηση αυτή χρησιµοποιήθηκε η µη παραµετρική στατιστική τεχνική της κατάταξης 
αθροισµάτων του Dunn-Rankin (1983). 

γ. τη διερεύνηση των συσχετίσεων ανάµεσα στις ανεξάρτητες µεταβλητές (φύλο,  ηλικία  
κοινωνικοπολιτιστική προέλευση) και στην επιλογή του κάθε Μέσου από τα παιδιά και τους 
εφήβους και στις 3 κατηγορίες. Για το σκοπό αυτό εφαρµόστηκε η one-way Analysis of Variance 
(ANOVA). 

δ. τη διερεύνηση των συσχετίσεων ανάµεσα στις µεταβλητές κατοχή οικιακού Η/Υ και χρήση 
Η/Υ και στις επιλογές των παιδιών και των εφήβων που αφορούσαν την προτίµηση, τη δυσκολία 
και την αντιλαµβανόµενη µάθηση από τον Η/Υ. Και στην περίπτωση αυτή χρησιµοποιήθηκε η 
one-way Analysis of Variance (ANOVA). Επιπλέον χρησιµοποιήθηκε το one-way ANOVA Post 
Hoc Test ‘Least Significance Difference’ (LSD) στις περιπτώσεις που ήταν αναγκαίες οι 
συγκρίσεις ανάµεσα σε οµάδες µέσων τιµών. 
 
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

α. Από τις επιλογές των παιδιών και στις τρεις κατηγορίες (προτίµηση, δυσκολία και 
αντιλαµβανόµενη µάθηση) προέκυψε η σειρά κατάταξης των Μέσων η οποία παρουσιάζεται 
στους πίνακες 1,2 και 3.   

Συγκεκριµένα, ο Η/Υ είναι το Μέσο που συγκεντρώνει τις περισσότερες προτιµήσεις των 
παιδιών και των εφήβων. Ακολουθούν κατά σειρά προτίµησης η τηλεόραση, το βιβλίο και τέλος, 
η γραφή. Η γραφή είναι το Μέσο του οποίου η χρήση θεωρείται ως η πλέον δύσκολη. Η χρήση 
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του Η/Υ έρχεται δεύτερη σε βαθµό δυσκολίας και ακολουθεί η χρήση του βιβλίου. Ο Η/Υ είναι το 
Μέσο το οποίο, σύµφωνα µε τις αντιλήψεις των παιδιών και των εφήβων, ωφελεί περισσότερο τη 
µάθηση απ’ ότι τα άλλα Μέσα. ∆εύτερο κατά σειρά αντιλαµβανόµενης ωφελιµότητας µάθησης 
έρχεται το βιβλίο και ακολουθούν η τηλεόραση και η γραφή. 

 
Προτίµηση Mean Std Deviation Min.  Max. 

Η/Υ 2,21 1,00 0 3 
Τηλεόραση 1,65 0,93 0 3 
Βιβλίο 1,20 1,01 0 3 
Γραφή 0,63 0,77 0 3 

Πίνακας 1: Σειρά κατάταξης των Μέσων  ως προς την προτίµηση χρήσης 
 
∆υσκολία Mean Std Deviation Min. Max. 
Γραφή 1,97 0,93 0 3 
Η/Υ 1,80 1,08 0 3 
Βιβλίο 1,44 0,93 0 3 
Τηλεόραση 0,37 0,69 0 3 

Πίνακας 2: Σειρά κατάταξης των Μέσων  ως προς τη δυσκολία χρήσης 
 
Αντιλαµβανόµενη 

Μάθηση 
Mean Std Deviation Min. Max. 

Η/Υ 2,13 0,94 0 3 
Βιβλίο 1,99 0,93 0 3 
Τηλεόραση 0,97 0,89 0 3 
Γραφή 0,56 0,74 0 3 

Πίνακας 3: Σειρά κατάταξης των Μέσων  ως προς την αντιλαµβανόµενη µάθηση 
 

β. Οι διαφορές ανάµεσα στα Μέσα όπως προκύπτουν από τη σειρά κατάταξής τους είναι 
στατιστικά σηµαντικές και στις τρεις κατηγορίες (προτίµηση, δυσκολία, αντιλαµβανόµενη 
µάθηση). Οι διαφορές αυτές παρουσιάζονται στον πίνακα 4. 
 

Προτίµηση ∆υσκολία Αντιλαµβανόµενη  Μάθηση 
Η/Υ – Τηλεόραση 
Ε=585,76 

Γραφή - Η/Υ   
 Ε= 177,82 

Η/Υ – Βιβλίο  
Ε=146,44 

Τηλεόραση – Βιβλίο 
 Ε= 470,7 

Η/Υ – Βιβλίο   
Ε=376,56 

Βιβλίο – Τηλεόραση  
Ε=1066,92 

Βιβλίο - Γραφή   
Ε= 596,2 

Βιβλίο – Τηλεόραση 
Ε=1119,2 

Τηλεόραση – Γραφή   
Ε=428,04 

Όπου Ε είναι η διαφορά των ‘ψήφων’ ανάµεσα σε 2 Μέσα, ενώ η ελάχιστη διαφορά ‘ψήφων’ 
που απαιτείται για να είναι στατιστικά σηµαντική αυτή η διαφορά στο επίπεδο 0,01 για 
πληθυσµό Ν=1046 µαθητών και επιλογή αντικειµένων Κ=4, είναι Μ= 67,8 ψήφοι (Dunn-
Rankin  1983). 

Πίνακας 4: ∆ιαφορές ανάµεσα στα Μέσα ως προς την προτίµηση, τη δυσκολία και την 
αντιλαµβανόµενη µάθηση 
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γ. Όσον αφορά την προτίµηση, το φύλο σχετίζεται µε την προτίµηση του Η/Υ, του βιβλίου και 
της γραφής. Τα αγόρια προτιµούν τον Η/Υ περισσότερο απ’ ότι τα κορίτσια, ενώ το βιβλίο και τη 
γραφή περισσότερο τα κορίτσια (πίνακας 5). Η ηλικία συνδέεται µε την προτίµηση του Η/Υ, της 
τηλεόρασης και του βιβλίου. Τον Η/Υ τον προτιµούν περισσότερο τα παιδιά µικρότερης ηλικίας  
ενώ την τηλεόραση και το βιβλίο περισσότερο τα παιδιά µεγαλύτερης ηλικίας (πίνακας 6). Το 
κοινωνικοπολιτιστικό περιβάλλον σχετίζεται µε την προτίµηση του Η/Υ και της γραφής. Τον Η/Υ 
τον προτιµούν περισσότερο τα παιδιά υψηλότερου κοινωνικοπολιτιστικού περιβάλλοντος, ενώ τη 
γραφή περισσότερο εκείνα που προέρχονται από χαµηλότερο (πίνακας 7).  

 
Προτίµηση Φύλο N Mean Std. 

Deviation 
F Sign. 

Η/Υ αγόρια 
κορίτσια 

477 
569 

2,43 
2,02 

0,90 
1,04 

46,018 
 

0,000 

Τηλεόραση αγόρια 
κορίτσια 

477 
569 

1,71 
1,60 

0,87 
0,98 

3,270 0,071 

Βιβλίο αγόρια 
κορίτσια 

477 
569 

1,05 
1,32 

0,91 
1,07 

19,676 
 

0,000 

Γραφή αγόρια 
κορίτσια 

477 
569 

0,50 
0,74 

0,67 
0,83 

26,354 0,000 

Πίνακας 5: Προτίµηση των Μέσων σε σχέση µε το φύλο 
 
Προτίµηση Ηλικία N Mean Std. 

Deviation 
F Sign. 

Η/Υ µικρότερα 
µεγαλύτερα 

592 
454 

2,29 
2,10 

0,97 
1,03 

9,483 
 

0,002 

Τηλεόραση µικρότερα 
µεγαλύτερα 

592 
454 

1,55 
1,78 

0,92 
0,93 

15,961 0,000 

Βιβλίο µικρότερα 
µεγαλύτερα 

592 
454 

1,10 
1,33 

0,98 
1,04 

13,101 
 

0,000 

Γραφή µικρότερα 
µεγαλύτερα 

592 
454 

0,66 
0,60 

0,77 
0,77 

1,168 0,280 

Πίνακας 6: Προτίµηση των Μέσων σε σχέση µε την ηλικία 
Προτίµηση Κοινωνικο-

πολιτιστικό 
περιβάλλον 

N Mean Std. 
Deviation 

F Sign. 

Η/Υ υψηλότερο 
χαµηλότερο 

465 
581 

2,33 
2,11 

0,92 
1,05 

12,055 
 

0,001 

Τηλεόραση υψηλότερο 
χαµηλότερο 

465 
581 

1,64 
1,66 

0,86 
0,98 

0,121 0,728 

Βιβλίο υψηλότερο 
χαµηλότερο 

465 
581 

1,26 
1,14 

1,04 
0,98 

3,665 
 

0,056 

Γραφή υψηλότερο 
χαµηλότερο 

465 
581 

0,55 
0,70 

0,71 
0,81 

10,710 0,001 

Πίνακας 7: Προτίµηση των Μέσων σε σχέση µε το κοινωνικοπολιτιστικό περιβάλλον 
 

Όσον αφορά τη δυσκολία, η αντιλαµβανόµενη δυσκολία στη γραφή συνδέεται και µε τις τρεις 
ανεξάρτητες µεταβλητές (πίνακες 8,9 και 10). Έτσι, θεωρούν τη γραφή  δύσκολη περισσότερο τα 
αγόρια απ’ ότι τα κορίτσια, τα παιδιά µεγαλύτερης ηλικίας απ’ ότι εκείνα της µικρότερης και τα 
παιδιά που προέρχονται από υψηλότερο κοινωνικοπολιτιστικό περιβάλλον απ’ ότι εκείνα του 
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χαµηλότερου. Επίσης το φύλο σχετίζεται µε την αντιλαµβανόµενη δυσκολία στον Η/Υ καθώς  τα 
κορίτσια θεωρούν τη χρήση του Η/Υ πιο δύσκολη.  
 
∆υσκολία Φύλο N Mean Std. 

Deviation 
F Sign. 

Η/Υ αγόρια 
κορίτσια 

477 
569 

1,57 
1,99 

1,08 
1,04 

38,993 
 

0,000 

Τηλεόραση αγόρια 
κορίτσια 

477 
569 

0,46 
0,30 

0,74 
0,64 

13,376 0,000 

Βιβλίο αγόρια 
κορίτσια 

477 
569 

1,51 
1,38 

0,92 
0,94 

4,649 
 

0,031 

Γραφή αγόρια 
κορίτσια 

477 
569 

2,08 
1,88 

0,94 
0,92 

12,646 0,000 

Πίνακας 8: ∆υσκολία χρήσης των Μέσων σε σχέση µε το φύλο 
 
 

∆υσκολία Ηλικία N Mean Std. 
Deviation 

F Sign. 

Η/Υ µικρότερα  
µεγαλύτερα 

592 
454 

1,74 
1,88 

1,11 
1,04 

4,232 
 

0,040 

Τηλεόραση µικρότερα  
µεγαλύτερα 

592 
454 

0,42 
0,31 

0,73 
0,63 

6,307 0,012 

Βιβλίο µικρότερα  
µεγαλύτερα 

592 
454 

1,46 
1,42 

0,99 
0,86 

0,595 
 

0,441 

Γραφή µικρότερα  
µεγαλύτερα 

592 
454 

1,85 
2,14 

0,97 
0,85 

25,382 0,000 

Πίνακας 9: ∆υσκολία χρήσης  των Μέσων σε σχέση µε την ηλικία 
 
 

∆υσκολία Κοινωνικο-
πολιτιστικό 
περιβάλλον 

N Mean Std. 
Deviation 

F Sign. 

Η/Υ υψηλότερο 
χαµηλότερο 

465 
581 

1,72 
1,86 

1,06 
1,09 

4,358 
 

0,037 

Τηλεόραση υψηλότερο 
χαµηλότερο 

465 
581 

0,37 
0,38 

0,66 
0,72 

0,069 0,793 

Βιβλίο υψηλότερο 
χαµηλότερο 

465 
581 

1,41 
1,47 

0,93 
0,93 

1,054 
 

0,305 

Γραφή υψηλότερο 
χαµηλότερο 

465 
581 

2,15 
1,83 

0,88 
0,95 

31,361 0,000 

Πίνακας 10: ∆υσκολία χρήσης των Μέσων σε σχέση µε το κοινωνικοπολιτιστικό περιβάλλον 
 

Όσον αφορά την αντιλαµβανόµενη ωφελιµότητα µάθησης µόνο το φύλο σχετίζεται µε την 
αντιλαµβανόµενη µάθηση από την τηλεόραση, το βιβλίο και τη γραφή (πίνακες 11,12,13). Έτσι, 
από την τηλεόραση, θεωρούν ότι µαθαίνουν περισσότερο τα αγόρια απ’ ότι τα κορίτσια, ενώ από 
το βιβλίο και τη γραφή περισσότερο τα κορίτσια απ’ ότι τα αγόρια. 
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Αντιλαµβανόµενη 
Μάθηση 

Φύλο N Mean Std. 
Deviation 

F Sign. 

Η/Υ αγόρια 
κορίτσια 

477 
569 

2,20 
2,08 

0,95 
0,93 

4,103 
 

0,043 

Τηλεόραση αγόρια 
κορίτσια 

477 
569 

1,14 
0,82 

0,92 
0,83 

35,405 0,000 

Βιβλίο αγόρια 
κορίτσια 

477 
569 

1,83 
2,12 

0,96 
0,89 

0,078 
 

0,000 

Γραφή αγόρια 
κορίτσια 

477 
569 

0,48 
0,62 

0,72 
0,77 

9,552 0,002 

Πίνακας 11: Αντιλαµβανόµενη µάθηση από τα Μέσα σε σχέση µε το φύλο 
 
 

Αντιλαµβανόµενη 
Μάθηση 

Ηλικία N Mean Std. 
Deviation 

F Sign. 

Η/Υ µικρότερα  
µεγαλύτερα 

592 
454 

2,14 
2,13 

0,93 
0,96 

0,006 
 

0,937 

Τηλεόραση µικρότερα  
µεγαλύτερα 

592 
454 

0,93 
1,03 

0,86 
0,91 

3,327 0,068 

Βιβλίο µικρότερα  
µεγαλύτερα 

592 
454 

1,99 
1,99 

0,94 
0,93 

0,005 
 

0,942 

Γραφή µικρότερα  
µεγαλύτερα 

592 
454 

0,53 
0,59 

0,73 
0,78 

1,657 0,198 

Πίνακας 12: Αντιλαµβανόµενη µάθηση από τα Μέσα σε σχέση µε την ηλικία 
 
 

Αντιλαµβανόµενη 
Μάθηση 

Κοινωνικο-
πολιτιστικό 
περιβάλλον 

N Mean Std. 
Deviation 

F Sign. 

Η/Υ υψηλότερο 
χαµηλότερο 

465 
581 

2,19 
2,09 

0,92 
0,96 

2,582 
 

0,108 

Τηλεόραση υψηλότερο 
χαµηλότερο 

465 
581 

0,96 
0,98 

0,88 
0,89 

0,164 0,685 

Βιβλίο υψηλότερο 
χαµηλότερο 

465 
581 

1,99 
1,99 

0,92 
0,95 

0,004 
 

0,947 

Γραφή υψηλότερο 
χαµηλότερο 

465 
581 

0,57 
0,55 

0,76 
0,75 

0,278 0,598 

Πίνακας 13: Αντιλαµβανόµενη µάθηση από τα Μέσα σε σχέση µε το κοινωνικοπολιτιστικό 
περιβάλλον 

 
δ. Ιδιαίτερα, όσον αφορά την κατοχή οικιακού Η/Υ και την χρήση Η/Υ σε σχέση µε την 

προτίµηση, τη δυσκολία και την αντιλαµβανόµενη µάθηση από τον Η/Υ, από τους πίνακες 14, 15 
και 16  προκύπτει ότι : 

- τα παιδιά  που έχουν Η/Υ διαφοροποιούνται σηµαντικά, στην προτίµηση και τη δυσκολία 
χρήσης, από εκείνα που δεν έχουν Η/Υ, καθώς τον προτιµούν περισσότερο και  
δυσκολεύονται λιγότερο στη χρήση του. 

- τα παιδιά  που έχουν πρόσβαση στο ∆ιαδίκτυο διαφοροποιούνται σηµαντικά στην προτίµηση 
και στην αντιλαµβανόµενη µάθηση από τον Η/Υ, από εκείνα που  έχουν Η/Υ χωρίς 
πρόσβαση στο ∆ιαδίκτυο, καθώς τον προτιµούν περισσότερο και του αναγνωρίζουν 
περισσότερα µαθησιακά οφέλη. 
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- τα παιδιά  που παίζουν µόνο παιχνίδια στον Η/Υ διαφοροποιούνται σηµαντικά, και στις τρεις 
κατηγορίες, από εκείνα που χρησιµοποιούν τον Η/Υ και για άλλες εφαρµογές, καθώς τον 
προτιµούν λιγότερο, δυσκολεύονται περισσότερο και του αποδίδουν λιγότερα µαθησιακά 
οφέλη. 

 
 Κατοχή Η/Υ N Mean Std. 

Deviation 
F Sign. 

Προτίµηση Η/Υ & ∆ιαδίκυο 
Η/Υ 

µη κατοχή 

221 
240 
585 

2,56 
2,27 
2,05 

0,76 
0,97 
1,06 

21,840 
 

0,000 
 

∆υσκολία Η/Υ- ∆ιαδίκυο 
Η/Υ 

µη κατοχή Η/Υ 

221 
240 
585 

1,48 
1,63 
1,96 

1,06 
1,11 
1,04 

18,093 
 

0,000 
 

Αντιλαµβανόµενη 
µάθηση 

Η/Υ- ∆ιαδίκυο 
Η/Υ 

µη κατοχή Η/Υ 

221 
240 
585 

2,35 
2,11 
2,06 

0,82 
0,95 
0,97 

7,858 
 

0,000 
 

Πίνακας 14: Προτίµηση, δυσκολία και αντιλαµβανόµενη µάθηση  από τον Η/Υ σε σχέση µε την 
κατοχή οικιακού Η/Υ 

 
Προτίµηση Η/Υ Mean Difference Sign. 

I J I-J  
Η/Υ & ∆ιαδίκτυο Η/Υ 

µη κατοχή 
0,29 
0,51 

0,002 
0,000 

Η/Υ µη κατοχή 0,22 0,004 
∆υσκολία  Η/Υ   

Η/Υ & ∆ιαδίκτυο Η/Υ 
µη κατοχή 

-0,21 
-0,48 

0,033 
0,000 

Η/Υ µη κατοχή -0,27 0,001 
Αντιλαµβανόµενη µάθηση από  Η/Υ   

Η/Υ & ∆ιαδίκτυο Η/Υ 
µη κατοχή 

0,28 
0,29 

0,000 
0,000 

Η/Υ µη κατοχή 5,10 Ε-02 0,478 
Πίνακας 15: Πολλαπλές συγκρίσεις ως προς την κατοχή Η/Υ 

 
Η/Υ Χρήση Η/Υ N Mean Std. 

Deviation 
F Sign. 

Προτίµηση µόνο παιχνίδια 
παιχνίδια & άλλες 

εφαρµογές 

222 
824 

 

1,69 
2,38 

1,10 
0,90 

74,706 
 

0,000 
 

∆υσκολία µόνο παιχνίδια 
παιχνίδια & άλλες 

εφαρµογές 

222 
824 

 

1,98 
1,75 

1,01 
1,09 

13,526 
 

0,002 
 

Αντιλαµβανόµενη 
µάθηση 

µόνο παιχνίδια 
παιχνίδια & άλλες 

εφαρµογές 

222 
824 

 

1,87 
2,23 

0,98 
0,90 

29,411 
 

0,000 
 

Πίνακας 16: Προτίµηση, δυσκολία και αντιλαµβανόµενη µάθηση  από τον Η/Υ σε σχέση µε τη 
χρήση Η/Υ 
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ΣΥΖΗΤΗΣΗ 
Οι στάσεις των παιδιών και των εφήβων απέναντι στα Μέσα διαφοροποιούνται ως προς την 

προτίµηση, τη δυσκολία και την αντιλαµβανόµενη µάθηση από τη χρήση κάθε Μέσου. Τα παιδιά 
και οι έφηβοι δείχνουν ιδιαίτερη προτίµηση στον Η/Υ  και θεωρούν ότι τους προσφέρει µεγάλες 
δυνατότητες µάθησης, αν και δηλώνουν ότι συναντούν δυσκολίες στη χρήση του. Η τηλεόραση 
κατέχει υψηλή θέση στις προτιµήσεις  τους αλλά αποδίδουν περιορισµένα µαθησιακά οφέλη στην 
παρακολούθησή της. Στο βιβλίο αναγνωρίζεται υψηλή ωφελιµότητα µάθησης  και σχετική 
ευκολία χρήσης, ωστόσο, δεν το προτιµούν ιδιαίτερα. Τέλος, η γραφή καταλαµβάνει µια 
περιθωριακή θέση καθώς δεν την προτιµούν, την θεωρούν ιδιαίτερα δύσκολη και της αποδίδουν 
την πλέον χαµηλή µαθησιακή ωφελιµότητα. 

 
Τα παιδιά προτιµούν τα ηλεκτρονικά Μέσα από τα παραδοσιακά Μέσα ίσως γιατί τα πρώτα -

ιδιαίτερα η τηλεόραση- συνδέονται περισσότερο µε µια κουλτούρα ψυχαγωγίας ενώ τα δεύτερα µε 
µια κουλτούρα µάθησης. Σε παρόµοια αποτελέσµατα κατέληξαν και άλλες έρευνες (Suess et al, 
1998). Βέβαια τα όρια ανάµεσα στην ψυχαγωγία και στη µάθηση δεν είναι σαφή. Τα Μέσα που 
βασίζονται στην οθόνη, δηλαδή η τηλεόραση και ο Η/Υ, διαδραµατίζουν διαφορετικούς ρόλους 
στην καθηµερινή ζωή των παιδιών. Ενώ η τηλεόραση χρησιµοποιείται περισσότερο ως 
ψυχαγωγικό Μέσο ο Η/Υ είναι ένα Μέσο ενοποίησης. ∆εν ενσωµατώνει µόνο τα µέχρι πρότινος 
ξεχωριστά Μέσα αλλά συνδέει επίσης το σχολείο µε το σπίτι, την ψυχαγωγία µε την εργασία και 
συνδυάζει διαφορετικές µορφές επικοινωνίας µε άλλους ανθρώπους και άλλα Μέσα (Johnsson-
Smaragdi et al,1998). Έτσι τα σύνορα ανάµεσα στα τυπικά και στα άτυπα περιβάλλοντα µάθησης 
µπορούν να καταργηθούν µε τις Νέες Τεχνολογίες (Krendl & Clark, 1994). 

 
Γενικά, τα περισσότερα παιδιά χρησιµοποιούν διαφορετικά Μέσα για διαφορετικούς σκοπούς, 

όπως αυτά τους εννοούν (Johnsson-Smaragdi et al, 1998). Σύµφωνα µε  άλλες έρευνες, τα παιδιά 
κάποιες φορές ισχυρίζονται ότι τα βιβλία είναι βαρετά, ότι αντιπροσωπεύουν το παρελθόν και την 
εκπαίδευση και τα ταυτίζουν µε τις απαιτήσεις του σχολείου και των γονέων, ενώ ο Η/Υ και το 
∆ιαδίκτυο συµβολίζουν το νεωτερισµό, την ψυχαγωγία και το µέλλον (Bonfadelli, 1994). Ο Η/Υ 
αντιπροσωπεύει για τα παιδιά το κατ’ εξοχήν Μέσο µάθησης, ωστόσο, το βιβλίο διατηρεί το 
κύρος του. Όµως, η αξιολόγηση η οποία λειτουργεί µέσα στο σχολικό πλαίσιο συχνά ως απειλή, 
εµποδίζει την ευχαρίστηση της ανάγνωσης (Mann, 2000). Τα παιδιά διαβάζουν περισσότερο όταν 
µπορούν τα ίδια να επιλέξουν το τι θα διαβάσουν παρά όταν τους το επιβάλλουν (Voorhees, 
1993).  

 
Η τηλεόραση είναι µια ‘µόνιµη επιλογή’ για τα παιδιά. Είναι το πιο σηµαντικό Μέσο 

ψυχαγωγίας: πρακτικά κάθε παιδί έχει πρόσβαση στην τηλεόραση και την χρησιµοποιεί, σχεδόν 
πάντοτε, καθηµερινά (Suess et al, 1998; Lemish et al, 1998). Μπορεί η τηλεόραση να διατηρεί 
ακόµη µια κυρίαρχη θέση στη ζωή των παιδιών, ωστόσο, ο Η/Υ είναι η πρωταρχική επιλογή τους 
(Rideout et al, 1999). ∆απανούν περισσότερο χρόνο βλέποντας τηλεόραση απ’ ότι χρησιµοποιούν 
Η/Υ, όµως, οι χρήστες Η/Υ βλέπουν λιγότερο τηλεόραση από τους µη χρήστες (Subrahmanyam et 
al, 2001). Επειδή η διείσδυση της τηλεόρασης έχει φθάσει σε σηµείο κορεσµού, φαίνεται ότι  στις 
µέρες µας το διάβασµα αντικαθίσταται από τον Η/Υ και τα βιντεοπαιχνίδια περισσότερο παρά από 
την τηλεόραση (Van der Voort et al, 1998). Σε κάθε περίπτωση, η έρευνα δεν έχει επιβεβαιώσει 
τους φόβους ότι η παρακολούθηση της τηλεόρασης και η χρήση του Η/Υ αποτρέπουν τα παιδιά 
από την ανάγνωση βιβλίων (Coles & Hall, 1996). 

 
Τα αγόρια έχουν περισσότερο θετικές στάσεις απ’ ότι τα κορίτσια απέναντι στον Η/Υ, ενώ τα 

κορίτσια περισσότερο απ’ ότι τα αγόρια απέναντι  στο βιβλίο και στη γραφή. Και τούτο ίσως γιατί 
ο κόσµος των Η/Υ είναι περισσότερο προσανατολισµένος προς τα αγόρια. Βέβαια και στα άλλα 
Μέσα εµφανίζεται ο διαχωρισµός των φύλων, κυρίως  µέσω του περιεχοµένου, τα ‘νέα’ Μέσα 
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όµως ενισχύουν αυτόν τον διαχωρισµό και µέσω της πρόσβασης (Roe, 2000; Pasquier et al, 1998; 
Van der Voort et al, 1998; Millard, 1997; Morley, 1986).  

 
Οι προτιµήσεις των παιδιών και των εφήβων διαφοροποιούνται ανάλογα µε την ηλικία. 

Εξάλλου, η φύση και η σηµασία της χρήσης των Μέσων αλλάζουν γρήγορα καθώς τα παιδιά 
περνούν από διαφορετικά στάδια ανάπτυξης. Κατά συνέπεια οι τρόποι χρήσης των Μέσων οι 
οποίοι είναι χαρακτηριστικοί και λειτουργικοί στο στάδιο της προ-εφηβικής ηλικίας θα 
µπορούσαν να είναι ακατάλληλοι και δυσλειτουργικοί στη µετα-εφηβική περίοδο ( Roe, 2000). 

 
Η κατοχή Η/Υ και ιδιαίτερα η πρόσβαση στο ∆ιαδίκτυο επηρεάζουν θετικά τις στάσεις των 

παιδιών απέναντι στον Η/Υ. Επίσης τα παιδιά των οποίων η εµπειρία δεν περιορίζεται µόνο στα 
παιχνίδια αλλά εκτείνεται και σε άλλες εφαρµογές έχουν περισσότερο θετικές στάσεις. Τα παιδιά 
που προέρχονται από υψηλότερο κοινωνικοπολιτιστικό περιβάλλον προτιµούν περισσότερο τον 
Η/Υ απ’ ότι εκείνα που ανήκουν σε χαµηλότερο. Μια πιθανή εξήγηση είναι ότι τα πρώτα 
διαθέτουν ισχυρό ‘πολιτιστικό κεφάλαιο’ και είναι περισσότερο ευαισθητοποιηµένα στην 
κουλτούρα των Νέων Τεχνολογιών από το περιβάλλον τους (Bourdieu, 1986; 1991; Kapitzke, 
2000). Τα ‘νέα’ Μέσα όχι µόνο δεν µειώνουν τις προϋπάρχουσες κοινωνικές ανισότητες αλλά 
δηµιουργούν και νέες (Van der Voort et al, 1998; Johnsson-Smaragdi et al, 1998; Roe & Muijs, 
1998; Reimer, 1994; Rosengren, 1994). Στη σηµερινή συγκυρία διευρύνεται το χάσµα γνώσεων 
και ικανοτήτων σε σχέση µε τον Η/Υ και τα ‘νέα’ Μέσα που βασίζονται στην τεχνολογία του Η/Υ 
(Selwyn, 2000). Η αντιµετώπιση του προβλήµατος αυτού αποτελεί µια επείγουσα ανάγκη για την 
κοινωνία και ιδιαίτερα για το σχολείο. 

 
Η σχέση ανάµεσα στα Μέσα είναι µια πολύπλοκη σχέση η οποία χρειάζεται να διερευνηθεί 

περαιτέρω. Όταν αντιµετωπίζουµε τα ‘παλιά’ και τα ‘νέα’ Μέσα είναι σηµαντικό να εξετάσουµε 
τόσο το αν όσο και µε ποιον τρόπο τα  ‘νέα’ Μέσα ενσωµατώνονται στην κοινωνία και την 
κουλτούρα, και επίσης, αν τα ‘παλιά’ Μέσα εξαφανίζονται ή τροποποιούνται οι λειτουργίες τους. 
Πρόκειται για µια βαθµιαία διαδικασία η οποία συναρτάται µε επιµέρους κοινωνικές και 
πολιτιστικές συνθήκες (Bonfadelli, 1994). 
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