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ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Η  εργασία αυτή μελετά την προσέγγιση του διαδικτύου από αγόρια και κο
ρίτσια έξω από το χώρο του σχολείου, των ανώτατων ιδρυμάτων, του σπιτιού 
ή της εργασίας στον ελληνικό χώρο. Η  έρευνα πεδίου διεξήχθη σε χώρους 
Internet cafe στην περιοχή της Θεσσαλίας κατά την περίοδο Νοεμβρίου 2007- 
Ιανουαρίου 2008. Χρησιμοποιήθηκαν γραπτά ερωτηματολόγια, ατομικές συνε
ντεύξεις και σχάρα παρατήρησης για τη συλλογή των ερευνητικών δεδομένων. 
Στην εργασία παρουσιάζονται και σχολιάζονται τα αποτελέσματα της έρευ
νας, από τα οποία προκύπτουν σημαντικές διαφορές μεταξύ των αγοριών και 
των κοριτσιών τόσο στη συχνότητα χρήσης όσο και στο είδος των δραστηριο
τήτων που αναπτύσσονται σε τέτοιους χώρους. Φάνηκε ακόμα ότι μαθητές/- 
ριες συχνάζουν τις πρωινές ώρες σε τέτοιους χώρους, κυρίως αγόρια για να 
παίξουν παιχνίδια.

ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙΔΙΑ: Διαφορές λόγω φύλου, Χρήση υπολογιστή και διαδικτύου, 
Internet cafe, Ηλεκτρονικά παιχνίδια

ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Στις μέρες μας παρατηρείται μια έκρηξη στην ανάπτυξη των υπηρεσιών 

του διαδικτύου από διάφορους φορείς με παράλληλη μείωση των τιμών για τις 
παρεχόμενες υπηρεσίες. Το γεγονός αυτό οδηγεί στην ολοένα και ευρύτερη 
χρήση του διαδικτύου (Weiser, 2000), η οποία τείνει να συμπεριλάβει όλα σχε
δόν τα άτομα νεαρής και μέσης ηλικίας σε όλες σχεδόν τις χώρες το κόσμου. Η 
τρομακτική αύξηση του αριθμού των χρηστών/-τριών όμως δεν δικαιολογεί τη 
διαφοροποίηση που παρατηρείται στην παρουσία ανδρών και γυναικών, αγο- 
ριών και κοριτσιών, στο χώρο του διαδικτύου. Ακόμη υπάρχει διαφορά και 
στον τρόπο χρήσης του διαδικτύου από τα δύο φύλα. Η τάση αυτή διαχωρίζε
ται στο βαθμό πρόσβασης από τη μια και από την άλλη στη χρησιμοποίησή του
(Bimber, 2000).

Πέρα από το σπίτι, το σχολείο, τα ακαδημαϊκά ιδρύματα και τον εργασιακό 
χώρο, πρόσβαση στο διαδίκτυο μπορεί να έχει κάθε άτομο σε ειδικούς χώρους, 
πληρώνοντας ανά ώρα ή με το μήνα, και την ίδια στιγμή να απολαύσει τον κα
φέ ή την πορτοκαλάδα του. Αυτοί είναι οι χώροι των Internet cafes, Cyber cafes 
ή Net cafes. Αρχικά δημιουργήθηκαν με σκοπό να παρέχουν πρόσβαση σε χρή
στες που δεν είχαν στο σπίτι ή στον εργασιακό τους χώρο υπολογιστή με πρό
σβαση στο διαδίκτυο, και εξυπηρετούσαν αυτούς/-ές που μετακινούνταν και 
επιθυμούσαν να ελέγχουν το ηλεκτρονικό τους ταχυδρομείο ή όποια άλλη δρα-
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στηριότητά τους στο διαδίκτυο ανά πάσα στιγμή και σε οποιοδήποτε μέρος 
(Wikipedia, ηλεκτρονική εγκυκλοπαίδεια, δικτυακός τόπος). Στη συνέχεια ήρ
θε το γρήγορο Internet, τα διαδικτυακά παιχνίδια, το ηλεκτρονικό εμπόριο και 
ο ηλεκτρονικός τζόγος που επέφεραν σημαντική αύξηση στον αριθμό των χρη- 
στών/-τριών του διαδικτύου και των Internet cafes ειδικά στις νεαρές και μέσες 
ηλικίες. Η εταιρεία δημοσκοπήσεων Nielsen/NetRatings σε έρευνα που διεξή- 
γαγε τον Ιανουάριο του 2008 αναφέρει πως από το σπίτι τα άτομα πραγματο
ποιούν σύνδεση στο διαδίκτυο 34 φορές. Κάθε άτομο επισκέπτεται συνολικά 
το μήνα 1558 ιστοσελίδες, ενώ κατά τη διάρκεια μίας συνεδρίας πλοήγησης επι
σκέπτεται 44 ιστοσελίδες. Το μήνα περνά 33 ώρες συνολικά στον υπολογιστή, 
ενώ κάθε συνεδρία στον υπολογιστή διαρκεί 58 λεπτά (Nielsen/NetRatings, δι- 
κτυακός τόπος).

Μια αναζήτηση στη μηχανή Google με λήμμα τον όρο «Internet cafe» αρκεί 
ώστε να μας δώσει περίπου 15.600.000 καταχωρήσεις στον Παγκόσμιο Ιστό και 
168.000 στην Ελλάδα. Στις σελίδες αυτές, αλυσίδες διαφημίζουν τα προϊόντα 
τους, υπάρχουν προσφορές με τιμές ελκυστικές, σε άνετους χώρους, δωρεάν 
αναψυκτικά και ποτά εταιρείες πληροφορούν το πώς μπορεί να ανοίξει κάποι- 
ος/-α ένα Internet cafe, κ.ο.κ.

Αυτό που προκαλεί απορίες είναι το γεγονός πως σε ένα χώρο ‘τεχνοκοι- 
νωνικό’ (L^gran & Stewart, 2003), φαινομενικά ‘ουδέτερο’ και ‘ίσων ευκαι
ριών’, όπως το Internet cafe, παρατηρείται σημαντική απόκλιση όσον αφορά 
την παρουσία, τη συχνότητα της χρήσης και τις δραστηριότητες που αναπτύσ
σονται εκεί από τα άτομα των δύο φύλων. Ή δη σε έρευνα που πραγματοποιή- 
θηκε με μαθητές/-τριες Β'/βάθμιας Εκπαίδευσης στην Ελλάδα το 2002 ανέδειξε 
σημαντικές διαφορές ως προς την πρόσβαση και την εξωσχολική χρήση του 
διαδικτύου από αγόρια και κορίτσια, ειδικά σε χώρους Internet cafe (Papa- 
stergiou & Solomonidou, 2005). Η μεγάλη διαφορά του αριθμού των ανδρών/ 
αγοριών που συχνάζουν στα Internet cafes οφείλεται σε μεγάλο βαθμό στο μι
κρό ενδιαφέρον του γυναικείου πληθυσμού σχετικά με τα ηλεκτρονικά παιχνί
δια (Shaw & Gant, 2002).

Είναι γεγονός πως όσες έρευνες μελέτησαν το θέμα της χρήσης του υπολο
γιστή από τα άτομα των δύο φύλων εντόπισαν διαφοροποιήσεις. Στα μέσα της 
δεκαετίας του ‘80 μία σειρά ερευνών μεγάλης κλίμακας ανέδειξαν σημαντικές 
διαφορές ανάμεσα σε αγόρια και κορίτσια στην αντιμετώπιση των υπολογι
στών, αναφέροντας ότι η διαφοροποίηση ξεκινά στην ηλικία των 13-14 ετών 
(Collis & Williams, 1987; Kay 1992; Kirk, 1992; Siann, McCleod, Clissov & 
Durndell, 1990; Wilder, Mackie. & Cooper, 1985). Οι έρευνες αναφέρουν πως 
ακόμη και όταν δίνονται ίσες ευκαιρίες πρόσβασης στους υπολογιστές, τα κο
ρίτσια τείνουν να τους χρησιμοποιούν λιγότερο από ό,τι τα αγόρια (Kirkup, 
1995; Scragg Smith & Geneseo, 1998; Shashaani, 1993, 1997). Η χρήση του δια
δικτύου στα αγόρια και τα κορίτσια εμφανίζει μία κρίσιμη καμπή όσον αφορά 
την ικανοποίηση που αντλούν κατά την ενασχόλησή τους με αυτό (Christensen, 
Knezek & Overall, 2005). Συγκεκριμένα αναφέρεται ότι τα αγόρια θεωρούν τον 
υπολογιστή ως παιχνίδι (toy), ενώ τα κορίτσια ως εργαλείο (tool) (AAUW, 
2000), οι δε διαφορές αναφορικά με τη χρήση του για παιχνίδια είναι σαφώς 
υπέρ των ανδρών/αγοριών (Charles & Beavis, 2007).
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Συνεπώς οι δραστηριότητες που αναπτύσσονται στο διαδίκτυο αποτελούν 
δείκτη διαφοροποίησης ανάλογα με το φύλο. Τα κορίτσια αντιμετωπίζουν τον 
υπολογιστή σαν ένα μηχάνημα με το οποίο διεκπεραιώνουν τις δραστηριότητες 
τους, ενώ τα αγόρια ενεργούν σαν να θέλουν να «κατακτήσουν-να υποτάξουν» 
τη μηχανή και τις λειτουργίες της. Επίσης, τα κορίτσια είναι πιο κοινωνικά κα
τά τη χρήση του διαδικτύου και στην πλοήγησή τους σε αυτό, χρησιμοποιούν 
περισσότερο τον Παγκόσμιο Ιστό (Web) και το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (e
mail), προσβλέπουν στην επαγγελματική τους εξέλιξη, τις ενδιαφέρουν τα ‘άτο
μα’ και όχι τα ‘προγράμματα’. Στη συνέχεια όμως, η απόκλιση που εμφανίζουν 
τα αγόρια από τα κορίτσια όσον αφορά την ικανοποίηση που αντλούν από το 
διαδίκτυο παίρνει τη μορφή της εξασθένισης της ικανοποίησης από την πλευ
ρά των κοριτσιών παρά της αύξησης από την πλευρά των αγοριών. Η μείωση 
του ενδιαφέροντος των κοριτσιών προχωρά έως ότου καταστεί αμελητέα, και 
άρα μη αξιοποιήσιμη από εκπαιδευτική σκοπιά (Christensen et al., 2005). Οι 
Wahid και Furuholt (2006) σε έρευνά τους σε Internet cafes σε πόλη της Ινδονη
σίας παρατήρησαν ότι ο υπολογιστής και το διαδίκτυο χρησιμοποιούνται είτε 
για την επικοινωνία (communication) με άλλα άτομα, είτε ως εργαλείο (instru
mental) για την επεξεργασία διαφόρων τύπων δεδομένων, είτε για ψυχαγω
γία/διασκέδαση (recreational).

Στην εργασία αυτή παρουσιάζεται μια έρευνα πεδίου για τη μελέτη της 
προσέγγισης του διαδικτύου από αγόρια και κορίτσια έξω από το χώρο του 
σχολείου, των ανώτατων ιδρυμάτων, του σπιτιού ή της εργασίας, δηλαδή σε χώ
ρους Internet cafe.

Η ΕΡΕΥΝΑ 
Σκοπός - Δείγμα

Σκοπός της παρούσας έρευνας ήταν να διερευνηθεί τυχόν διαφορετική 
προσέγγιση του διαδικτύου από αγόρια και κορίτσια έξω από το χώρο του σπι
τιού, του σχολείου, των ανώτατων ιδρυμάτων, το χώρο εργασίας. Ιδιαίτερα διε- 
ρευνάται η επικοινωνιακή, εργαλειακή ή ψυχαγωγική χρήση του υπολογιστή 
και του διαδικτύου σε χώρους Internet cafes από τα άτομα των δύο φύλων και 
ταυτόχρονα εξετάζεται η ηλικία των θαμώνων και οι ώρες στη διάρκεια του 
24ωρου που προσέρχονται σε τέτοιους χώρους.

Η έρευνα πραγματοποιήθηκε σε 5 κεντρικά Internet cafes, 4 στην πόλη του 
Βόλου και 1 στην πόλη της Λάρισας την περίοδο Νοεμβρίου 2007 -  Ιανουαρί- 
ου 2008. Το συνολικό τυχαίο δείγμα των θαμώνων των Internet cafes που προέ- 
κυψε από τη σχάρα παρατήρησης ήταν 296 άτομα. Από αυτά ερωτήθηκαν τα 
246,198 άνδρες/αγόρια και 48 γυναίκες/κορίτσια, που οδήγησαν στη συμπλή
ρωση των αντίστοιχων ερωτηματολογίων, και στην πραγματοποίηση ισάριθ
μων ατομικών συνεντεύξεων.
Εργαλεία συλλογής δεδομένων - Διαδικασία

Για τη συλλογή των δεδομένων της παρούσας έρευνας χρησιμοποιήθηκαν 
σχάρες παρατήρησης, ερωτηματολόγια και συνεντεύξεις και ακολουθήθηκε η 
εξής διαδικασία: οι φοιτητές/-τριες οργανώθηκαν από τις συγγραφείς σε ομά
δες εργασίας που αποτελούνταν από 4-5 άτομα και μία ομάδα από 2 ατόμων. 
Το συντονισμό και την παρακολούθηση των ομάδων είχε η Α.Μ. Κάθε ομάδα
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ανέλαβε να προσεγγίσει δύο μέρες πριν τον/την υπεύθυνο/η του Internet cafe με 
το οποίο θα συνεργάζονταν και να ζητήσει την άδειά του/της για την παρατή
ρηση των χώρων και την καταγραφή των σχετικών στοιχείων. Την ίδια στιγμή 
αναλύονταν στον/στην υπεύθυνο/-η ο σκοπός της έρευνας και ο τρόπος της κα
ταγραφής. Όλες οι επιχειρήσεις δέχθηκαν με προθυμία να συνεργαστούν. Εν
δεικτικά, ορίστηκαν τέσσερις χρονικές ζώνες παρακολούθησης: πρωινή (10:00
12:00), απογευματινή (16:00-18:00), βραδινή (18:00-20:00) και μεταμεσονύκτια 
(23:00-01:00). Οι φοιτητές/-τριες ανέλαβαν σε δυάδες ή τριάδες να ασχοληθούν 
με μία ζώνη παρατήρησης κάθε φορά. Αρχικά, κατά την είσοδό τους συμπλή
ρωναν τη σχάρα παρατήρησης, η οποία περιελάμβανε αριθμητικά στοιχεία για 
τη συνολική παρουσία των ατόμων ανά φύλο και ηλικιακή ζώνη. Οι ζώνες ηλι
κίας ήταν: Α) 15-17 ετών, Β) 18-22 ετών , Γ) 23-26 ετών, Δ) 26-30 ετών και Ε) 30 
ετών και άνω. Στη συνέχεια οι φοιτητές/-τριες προσέγγιζαν τους θαμώνες, τους 
υπέβαλαν ερωτήσεις και συμπλήρωναν τα στοιχεία στο ερωτηματολόγιο και 
τους καλούσαν στη συνέχεια σε γραπτή συνέντευξη. Τα ερωτηματολόγια ήταν 
ανώνυμα και περιελάμβαναν ατομικά στοιχεία (φύλο, ηλικία, απασχόληση), 
ερωτήσεις σχετικά με το πόσο συχνά έρχονταν στο χώρο αυτό (Καθημερινά, 2
3 Φορές την εβδομάδα, Μερικές φορές το μήνα ή Κάτι άλλο; Και Τι;), αλλά και 
πόσο χρόνο ξοδεύουν κάθε φορά στον υπολογιστή (1 ώρα, 2-3,5, πάνω από 5 
ώρες, ή Κάτι άλλο; Και Τι;), με τις ώρες που συνηθίζουν να έρχονται (Πρωινές, 
Μεσημεριανές, Απογευματινές, Βραδινές, Μεταμεσονύκτιες) και αν έρχονται 
μόνοι/-ες ή με παρέα, και τι είδους παρέα. Το ερωτηματολόγιο ολοκληρωνόταν 
με την ερώτηση «Για ποιο λόγο χρησιμοποιείς τον υπολογιστή στο Internet 
cafe;». Αν οι θαμώνες ανέφεραν στις δραστηριότητές τους πως παίζουν παιχνί
δια, τότε οι φοιτητές/-τριες τους ζητούνταν επιπλέον στοιχεία με τη μορφή της 
ημιδομημένης γραπτής συνέντευξης. Στη συνέντευξη υπήρχαν ερωτήσεις για 
τις προτιμήσεις τους στα παιχνίδια, για το τι τους αρέσει σε αυτά, και πόσο χρό
νο ξοδεύουν στην ασχολία τους αυτή. Συνολικά η κάθε ομάδα για την ολοκλή
ρωση της καταγραφής χρειάστηκε να επισκεφθεί 2-3 φορές τον κάθε χώρο. Τα 
δεδομένα αναλύθηκαν ποιοτικά και ποσοτικά.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Από τη σχάρα παρατήρησης προέκυψε πως από το σύνολο των θαμώνων 

των Internet cafes (246) που ερωτήθηκαν, η συντριπτική πλειοψηφία των 198 
ατόμων (81,1%) είναι άντρες ή αγόρια, έναντι 48 γυναίκες ή κορίτσια (19,5%) 
που αποτελούν πραγματικά τη μειοψηφία των θαμώνων. Όσον αφορά τις ώρες 
προσέλευσης των θαμώνων που ερωτήθηκαν, τα αποτελέσματα είναι μοιρα
σμένα. Ανεξαρτήτως φύλου ή ηλικίας, η πρωινή ζώνη απασχολεί το 28,5% των 
ερωτηθέντων, η απογευματινή το 22,8%, η βραδινή το 26,8% και η μεταμεσο
νύκτια το 21,9%. Η πλειοψηφία των θαμώνων σε όλες της ζώνες παρατήρησης 
ήταν άνδρες ή αγόρια, με εξαίρεση ένα Internet cafe στο οποίο υπήρχαν μόνο 
γυναίκες στη μεταμεσονύκτια ζώνη (23.00-01.00). Φαίνεται πως η πρωινή και η 
βραδινή ζώνη είναι οι πιο πολυπληθείς, καθώς συγκεντρώνουν 70 άτομα 
(28,5%) η πρώτη, και 66 (26,8%) η δεύτερη. Συνεπώς οι άνδρες και τα αγόρια 
εμφανίζουν τη μεγαλύτερη προσέλευση (οι 62 από τους 198) στην πρωινή ζώ
νη 10:00-12.00, ενώ οι γυναίκες στη βραδινή ζώνη 18.00-20.00 (12 από 48).
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Στους Πίνακες 1 και 2 εμφανίζονται οι αριθμοί και η ηλικία των ανδρών/ 
αγοριών και των γυναικών/κοριτσιών που συχνάζουν σε κάθε ζώνη.

Ο κυριότερος λόγος επίσκεψης ενός ατόμου σε ένα Internet cafe είναι για να 
παίξει ηλεκτρονικά παιχνίδια. Μεγάλοι πρωταγωνιστές σε αυτά είναι τα αγό
ρια και οι άντρες ηλικίας 15-22 ετών. Οι περισσότεροι είναι μαθητές ή φοιτητές. 
Μόνοι ή σε παρέες, ενήλικοι ή όχι, έχουν μετατρέψει το διαδικτυακό παιχνίδι 
στην αποκλειστική σχεδόν διασκέδασή τους, αφού σε όλες τις ζώνες παρατη- 
ρήθηκε πως το ένα τρίτο των θαμώνων πηγαίνει σε Internet cafes τουλάχιστον 
«2-3 φορές την εβδομάδα», και το άλλο ένα τρίτο «σχεδόν καθημερινά». Οι μι- 
σοί από τους ερωτηθέντες πηγαίνουν σε τέτοιου είδους χώρους τουλάχιστον 2
3 φορές την εβδομάδα για έως και 2-3 έως και 5 ώρες κάθε φορά. Η παρατήρη
ση αυτή αφορά σε όλες τις χρονικές ζώνες και δεν διαφοροποιείται σημαντικά 
ανάμεσα σε αυτές, εκτός από την πρωινή.

Τα πρώτα και πιο εντυπωσιακά αποτελέσματα προκύπτουν από την πρωι
νή ζώνη 10-12.00. Από τους 70 συνολικά θαμώνες της ζώνης αυτής, οι 57 (πο
σοστό 81,4%) είναι ηλικίας 13-17 ετών, δηλαδή 50 μαθητές και 7 μαθήτριες Γυ
μνασίου και Λυκείου. Σημειώνεται πως οι ώρες 10.00-12.00 είναι ώρες ‘σχολεί
ου’, γεγονός που δεν δικαιολογεί το μεγάλο αριθμό προσέλευσης μαθητών/
τριών. Οι χρήστες/-τριες εδώ προσέρχονται συνήθως σε παρέες. Έ να 10% των 
παραπάνω χρηστών/-τριών επισκέπτεται τα Internet cafe με συχνότητα απλά 
«μερικές φορές το μήνα». Όλοι οι υπόλοιποι διαχωρίζονται και δηλώνουν πως 
οι μισοί/-ές προσέρχονται «2-3 φορές την εβδομάδα» ενώ οι άλλοι/-ες «σχεδόν

θ
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καθημερινά». Ο γενικός χρόνος παραμονής των χρηστών αυτής της ζώνης κυ
μαίνεται σε 2-3 ώρες ανά επίσκεψη. Στην πρωινή ζώνη, τα κορίτσια αντιστοι
χούν σε ποσοστό 11,4% ανάμεσα στους χρήστες 13-17 ετών. Ό πως αναφέρεται 
στις συνεντεύξεις, πρόκειται για μαθήτριες Γυμνασίου και Λυκείου. Τα 7 στα 8 
κορίτσια που επισκέπτεται τα Internet cafes στην πρωινή ζώνη είναι ηλικίας 13
17 ετών (ποσοστό 87,5% του συνόλου των γυναικών της ζώνης αυτής), γεγονός 
που επαληθεύει και την αναλογία που προέκυψε για το γενικό πληθυσμό της 
πρωινής ζώνης. Οι ασχολίες της πρωινής ζώνης όσον αφορά τα αγόρια έχουν 
να κάνουν κυρίως με παιχνίδια και κατά δεύτερο λόγο με κατέβασμα αρχείων 
και περιήγηση στον Παγκόσμιο Ιστό. Από την άλλη, τα κορίτσια ασχολούνται 
με κατέβασμα αρχείων, συνομιλία, περιήγηση στο Παγκόσμιο Ιστό, αλλά όχι με 
παιχνίδια.

Στη συνέχεια, στην απογευματινή ζώνη 16.00-18.00, τη σκυτάλη της πλειο- 
ψηφίας παίρνει η ηλικιακή ομάδα 18-22, σε ποσοστό 39,2% έναντι 35,7% των 
ηλικιών 13-17, ενώ οι μεγαλύτερες ηλικίες συγκεντρώνουν μικρότερα ποσοστά. 
Τα κορίτσια και οι γυναίκες ανεξαρτήτως ηλικίας αποτελούν το 23,2% των θα- 
μώνων στη ζώνη αυτή, οι μισοί από τους/τις οποίους/-ες προσέρχονται μόνοι/- 
ες και οι υπόλοιποι/-ες σε παρέες. Οι ασχολίες της ζώνης αυτής παραμένουν 
ίδιες με την πρωινή, μόνο που τα αγόρια εμφανίζουν αύξηση δραστηριότητας 
στο κατέβασμα αρχείων.

Προχωρώντας στη βραδινή ζώνη 18.00-20.00 τα δεδομένα αλλάζουν. Η 
ηλικιακή ομάδα 13-17 καταλαμβάνει 40,9% έναντι της ομάδας 18-22 με ποσο
στό 39,3%. Αξίζει να σημειωθεί πως η ζώνη 18.00-20.00 παρουσιάζει τη μεγαλύ
τερη προσέλευση ατόμων ανεξάρτητα από το φύλο και την ηλικία. Τα κορίτσια 
και οι γυναίκες στη ζώνη αυτή αποτελούν το 18,2%, εκ των οποίων οι περισ
σότερες (το 58%) είναι 18-22 ετών. Οι ασχολίες των ανδρών και των γυναικών 
δεν παρουσιάζουν σημαντική διαφοροποίηση σε σχέση με την προηγούμενη 
ζώνη.

Τέλος, στη μεταμεσονύκτια ζώνη 23.00-01.00 κυριαρχεί η ηλιακή ομάδα 18
22 σε ποσοστό 50%. Αξίζει να αναφερθεί πως παρά την περασμένη ώρα, η ηλι- 
κιακή ομάδα 13-17 έρχεται δεύτερη σε ποσοστό 24%. Η αναλογία γυναικών σε 
αυτή τη ζώνη είναι 15 σε σύνολο 54 ατόμων (27,7%), εκ των οποίων οι μισές εί
ναι ηλικίας 15-27 ετών. Οι ασχολίες των ανδρών και των γυναικών δεν παρου
σιάζουν ιδιαίτερη διαφοροποίηση.

Πολλά άτομα ανέφεραν πως είχαν πρόσβαση και στο σπίτι τους, αλλά επι
σκέπτονται τα Internet cafes για να παίξουν διαδικτυακά παιχνίδια, ομαδικά ή 
ατομικά.Τα νεαρά άτομα ηλικίας 13-17 ανέφεραν πως προτιμούν το απόγευμα 
μετά το φροντιστήριο να έρχονται και να ξοδεύουν γύρω στις 2-3 ώρες ίσως και 
παραπάνω μπροστά στον υπολογιστή.Τις ώρες αυτές συνομιλούν με άλλα άτο
μα ή κατεβάζουν αρχεία μουσικής και ταινιών, κυρίως όμως παίζουν παιχνίδια 
ρόλων, αθλητικά ή στρατηγικής. Λίγοι ήταν εκείνοι που είπαν ότι χρησιμοποι
ούν τον υπολογιστή για να βοηθηθούν στα μαθήματα.

ΣΥΖΗΤΗΣΗ -  ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ
Από την έρευνα προέκυψαν διαφορές τόσο αριθμητικά όσο και ποιοτικά 

όσον αφορά το φύλο, την ηλικία και τις ασχολίες των νέων στους χώρους των
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Internet cafes. Οι περισσότεροι από τους χρήστες ήταν κάτω των 30 ετών, και 
μάλιστα παρατηρήθηκε μεγάλη προσέλευση μαθητών/-τριών 13-17 ετών στην 
πρωινή ζώνη, γεγονός που αναδεικνύει ότι τα νεαρά άτομα είναι πιο δραστή
ρια και αναζητούν πρόσβαση στο διαδίκτυο και σε χώρους έξω από το σπίτι ή 
το σχολείο.

Γενικότερα διαπιστώθηκε ότι οι ΤΠΕ χρησιμοποιούνται στους χώρους αυ
τούς είτε για διασκέδαση/ψυχαγωγία κυρίως από άνδρες/αγόρια, είτε για επι
κοινωνία κυρίως από γυναίκες/κορίτσια, ενώ η εργαλειακή χρήση των ΤΠΕ γί
νεται από άτομα και των δύο φύλων.Τα δεδομένα αυτά επιβεβαιώνουν τα απο
τελέσματα άλλων ερευνών (Wahid & Furuholt, 2006). Διαπιστώθηκε επίσης ότι 
τα κορίτσια παίζουν σαφώς λιγότερα παιχνίδια από ό,τι τα αγόρια, εύρημα που 
συμφωνεί με προηγούμενες έρευνες (Charles & Beavis, 2007). Η διαφορά αυτή 
ανάμεσα στα δύο φύλα στον τρόπο χρήσης του διαδικτύου μπορεί να οφείλε- 
ται στο γεγονός ότι το περιεχόμενο στον Παγκόσμιο Ιστό προβάλλουν κυρίως 
ανδρικά στερεότυπα (Bimber, 2000; Green, Owen & Pain, 1993).

Η διάσταση του φύλου ‘gender gap’ ξεκινά από τα σχολικά χρόνια, εμφανί
ζοντας διαφοροποίηση στα μαθήματα των μαθηματικών και των φυσικών επι
στημών, συνεχίζει στη χρήση της τεχνολογίας γενικότερα και του διαδικτύου 
ειδικότερα, και καταλήγει σε σημαντικές διαφορές στην αγορά εργασίας (Σο- 
λομωνίδου, 1998,2001). Από την πλευρά της εκπαίδευσης προτείνεται να ανα
μορφωθούν τα αναλυτικά προγράμματα και να επιμορφωθούν τα στελέχη της 
ώστε να γίνει πραγματικότητα η ψηφιακή δικαιοκατανομή ‘digital equity’ 
(Christensen et al., 2005).
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