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Περίληψη. Σκοπός της παρούσας εργασίας ήταν η διερεύνηση της χρήσης του
υπολογιστή και του διαδικτύου από τους ηλικιωμένους στην Ελλάδα, η πρόθεση
συμμετοχής τους σε αντίστοιχα εκπαιδευτικά προγράμματα, καθώς και οι παράγοντες
που επηρεάζουν τις ανωτέρω επιλογές τους. Για τη συλλογή των δεδομένων
αξιοποιήθηκε κατάλληλα δομημένο ερωτηματολόγιο, το οποίο προωθήθηκε σε αριθμό
ατόμων ανά την ελληνική επικράτεια. Σύμφωνα με τα ευρήματα της έρευνας, η
συχνότητα χρησιμοποίησης του υπολογιστή και του διαδικτύου από ηλικιωμένα άτομα
επηρεάζεται από την ηλικία, το μορφωτικό επίπεδο, την κατοχή υπολογιστή και τη
σύνδεση στο διαδίκτυο. Παράλληλα, οι ηλικιωμένοι είναι θετικοί ως προς τη συμμετοχή
τους σε αντίστοιχα εκπαιδευτικά προγράμματα, με το φύλο, την κατοχή υπολογιστή και
την πρόσβαση στο διαδίκτυο να παίζουν σημαντικό ρόλο.
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Εισαγωγή
Η αύξηση του προσδόκιμου ζωής τις τελευταίες δεκαετίες και τα νέα δημογραφικά στοιχεία
που προκύπτουν από αυτό το γεγονός δημιουργούν μια νέα κοινωνική πραγματικότητα,
στην οποία τα άτομα μεγαλύτερης ηλικίας έχουν εντονότερη παρουσία στην κοινωνική
δομή της εκάστοτε κοινότητας (Rowles & Manning, 2011). Ο 21ος αιώνας είναι πλέον
γνωστός ως ο «ασημένιος αιώνας» ή, σύμφωνα με μια άλλη διατύπωση, «ο αιώνας των
ηλικιωμένων» (Humberstone, 2010). Ενδεικτικά να αναφέρουμε ότι στην Κίνα, η οποία
διαθέτει το μεγαλύτερο πληθυσμό σε ηλικιωμένους, το 2005 τα άτομα άνω των 60 ετών
αποτελούσαν το 11% του συνολικού της πληθυσμού. Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις, ο
συγκεκριμένος πληθυσμός αναμένεται να φτάσει το 2025 στο 20% και το 2050 στο 30%
(Pan & Jordan-Marsch, 2010). Αντιστοίχως, στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής εκτιμάται
ότι το 2030 το ένα στα πέντε άτομα θα είναι 65 ετών και άνω και ο συνολικός πληθυσμός
των ηλικιωμένων θα φτάσει τα 70 εκατομμύρια (Lam & Lee, 2007). Σύμφωνα με τον
Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, ο πληθυσμός των ηλικιωμένων άνω των 65 ετών εκτιμάται
ότι θα ανέβει από τα 524 εκατομμύρια το 2010 στο 1,5 δισεκατομμύριο το 2050 (World
Health Organization, 2011).
Παράλληλα, η διάδοση των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών (ΤΠΕ)
επιδρά σε όλους σχεδόν τους τομείς της ανθρώπινης δραστηριότητας, τροποποιεί τις
υφιστάμενες παραγωγικές, οικονομικές και διοικητικές δομές, διαμορφώνει νέες μορφές
κοινωνικής και πολιτισμικής έκφρασης και αλλάζει τον τρόπο με τον οποίο τα άτομα
επικοινωνούν, αλληλεπιδρούν, συμμετέχουν, συνεργάζονται και δημιουργούν (Coelho &
Duarte, 2016; Zylka, Christoph, Kroehne, Hartig, & Goldhammer, 2015). Παρότι η ανάπτυξη
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και η συνακόλουθη διείσδυση των ΤΠΕ στην οικονομική, κοινωνική και πολιτιστική ζωή
είναι ραγδαία, εν τούτοις διαπιστώνεται διαφοροποίηση ως προς την κατοχή ψηφιακών
δεξιοτήτων μεταξύ διαφόρων πληθυσμιακών ομάδων (Gatto & Tak, 2008).
Οι ηλικιωμένοι, ως πληθυσμιακή ομάδα με ιδιαίτερα χαρακτηριστικά, έχουν απασχολήσει
τη διεθνή βιβλιογραφία ως προς το βαθμό ένταξης και αξιοποίησης των ΤΠΕ στην
καθημερινότητά τους (Bytheway, 2010; Carr & Komp, 2011; Lam & Lee, 2007). Στη σχετική
βιβλιογραφία, η τρίτη ηλικία συνδέεται με τη βιολογική διαδικασία της γήρανσης με την
αφετηρία της χρονικής περιόδου της τρίτης ηλικίας να διαφοροποιείται ανάλογα με την
προσέγγιση που υιοθετείται κάθε φορά (Chatzitheochari & Arber, 2011; Hunt, 2010; Komp,
2011; Weiss & Bass, 2002; Κωσταρίδου-Ευκλείδη, 1999). Στο πλαίσιο της παρούσας
εργασίας, τα άτομα της τρίτης ηλικίας εκλαμβάνονται ως τα άτομα που δεν έχουν πλέον
επαγγελματικές υποχρεώσεις και η ηλικία τους κυμαίνεται από 60 έως και 74 ετών
(Klimezuk, 2013).
Σε διεθνές επίπεδο υλοποιούνται εκπαιδευτικά προγράμματα και εκπαιδευτικές δράσεις με
αντικείμενο την παροχή ευκαιριών πρόσβασης στην πληροφορία και συμμετοχής όλων των
πολιτών στην «Κοινωνία της Γνώσης» μέσα από την απόκτηση δεξιοτήτων πληροφορικού
γραμματισμού (Iftekhar & Jihye, 2016). O πληροφορικός γραμματισμός αφορά στις
«ικανότητες κατανόησης και χρήσης πληροφοριών, οι οποίες προσφέρονται σε πολλαπλές
μορφές, προέρχονται από ποικιλία πληροφοριακών πηγών και μπορούν να παρουσιασθούν
µέσω υπολογιστή» (Gilster, 1997, p.1). Η απόκτησή του θεωρείται σημαντική για τα άτομα
της τρίτης ηλικίας καθώς διευκολύνει την πρόσβασή τους σε αγαθά και υπηρεσίες και
δημιουργεί ευκαιρίες προσαρμογής στις συνεχείς εξελίξεις της οικονομικής, κοινωνικής και
πολιτισμικής ζωής (Witte & Mannon, 2010).
H προσπάθεια των επιστημόνων και των ερευνητών να ερμηνεύσουν με συστηματικό τρόπο
τους παράγοντες που διαμορφώνουν τις πεποιθήσεις και τις συμπεριφορές των ατόμων
απέναντι στις ΤΠΕ οδήγησε στην ανάπτυξη θεωρητικών προσεγγίσεων όπως είναι η θεωρία
της αιτιολογημένης δράσης, η θεωρία της προσχεδιασμένης συμπεριφοράς, η θεωρία της
χρήσης και ικανοποίησης καθώς και θεωρητικών μοντέλων όπως είναι το μοντέλο της
τεχνολογικής αποδοχής και οι αναθεωρημένες μορφές του (Ajzen & Fishbein, 1980; Davis,
1989; Pan & Jordan-Marsch, 2010; Varma & Marler, 2013; Venkatesh & Davis, 2000;
Venkatesh, Morris, Davis, & Davis, 2003). Ωστόσο, σε έρευνες που ακολούθησαν
διαπιστώνεται σημαντική διαφοροποίηση ως προς τη σημαντικότητα των συσχετίσεων
μεταξύ των επιμέρους παραγόντων ανάλογα με τον πληθυσμό, το πλαίσιο και το χρόνο
διεξαγωγής κάθε έρευνας (Cheung & Vogel, 2013; Djamasbi, Strong, & Dishaw, 2010;
Farahat, 2012; Peek et al., 2014; Son, Park, Kim, & Chou, 2012; Turner, Kitchenham,
Brereton, Charters, & Budgen, 2010).

Σκοπός της έρευνας
Σκοπός της παρούσας έρευνας είναι να διερευνήσει τους λόγους και το επίπεδο χρήσης των
υπολογιστών και του διαδικτύου από ηλικιωμένα άτομα στη χώρα μας, καθώς επίσης και
να αναδείξει τους παράγοντες που επηρεάζουν την πρόθεσή τους να συμμετάσχουν σε
προγράμματα εκπαίδευσης στις ΤΠΕ στη χώρα μας. Πιο συγκεκριμένα, τα ερευνητικά
ερωτήματα στα οποία αποσκοπεί να δώσει απαντήσεις η παρούσα μελέτη είναι:
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Σε ποιο βαθμό τα άτομα τρίτης ηλικίας χρησιμοποιούν τους υπολογιστές και το
διαδίκτυο;
Επηρεάζουν τη συχνότητα χρήσης των υπολογιστών και του διαδικτύου
χαρακτηριστικά όπως είναι το φύλο, η ηλικία, το επίπεδο εκπαίδευσης και η
πρόσβαση στην τεχνολογία (κατοχή υπολογιστή και πρόσβαση στο διαδίκτυο);
Ποιοι είναι οι λόγοι που τα άτομα τρίτης ηλικίας χρησιμοποιούν ή δε χρησιμοποιούν
τους υπολογιστές και το διαδίκτυο;
Ποια από τα δημογραφικά χαρακτηριστικά των ατόμων τρίτης ηλικίας επηρεάζουν
την απόφασή τους να συμμετέχουν σε προγράμματα εκπαίδευσης στις ΤΠΕ;

Ανασκόπηση βιβλιογραφίας
Σύμφωνα με στατιστικά δεδομένα που βλέπουν το φως της δημοσιότητας (Statistika, 2014),
το 53,20% των ατόμων που χρησιμοποιούν τις ΤΠΕ σε παγκόσμιο επίπεδο είναι μέχρι 34
ετών, το 34,10% είναι μεταξύ 35 και 54 ετών και μόλις το 12,7% είναι άτομα άνω των 55
ετών. Η διερεύνηση των λόγων για τους οποίους παρατηρείται η τάση για μειούμενη χρήση
των ΤΠΕ όσο αυξάνεται η ηλικία αναζητείται στο πλαίσιο της βιολογικής εξασθένησης των
νοητικών, μνημονικών, γνωστικών και σωματικών ικανοτήτων του ατόμου, αλλά και σε μια
σειρά παραγόντων που σχετίζονται με τις αντιλήψεις και τις πεποιθήσεις των ηλικιωμένων
ατόμων (Chou, Lai, & Liu, 2013).
Σε έρευνα των González, Ramírez και & Viadel (2012) βρέθηκε ότι το 74,6% των
ηλικιωμένων δε χρησιμοποιεί το διαδίκτυο και το 54,7% δεν έχει χρησιμοποιήσει στο
παρελθόν ηλεκτρονικό υπολογιστή. Άλλες έρευνες δείχνουν ότι τα ηλικιωμένα άτομα
θεωρούν ότι οι ΤΠΕ ταιριάζουν περισσότερο σε νεότερα άτομα (Carpenter & Buday, 2007;
Chaffin & Harlow, 2005) καθώς και ότι δεν είναι τόσο χρήσιμες στην καθημερινότητά τους
(Selwyn, 2004; Turner, Turner, & Van de Walle, 2007; Wagner, Hassanein, & Head, 2010). Πιο
αναλυτικά, οι Barnard, Bradley, Hodgson, & Lloyd (2013) αναφέρουν, μεταξύ άλλων, ότι από
τους ηλικιωμένους που δεν έχουν χρησιμοποιήσει ποτέ το διαδίκτυο, η πλειοψηφία (61%)
έχει την άποψη ότι δεν είναι ενδιαφέρον ή χρήσιμο, το 11% δήλωσε ότι δε γνωρίζει πώς να
το χρησιμοποιεί ή μπερδεύεται με τις νέες τεχνολογίες και το 3% ότι δεν έχει ελεύθερο
χρόνο για να ασχοληθεί με αυτό. Συνεχίζοντας, ανάλογα είναι τα ευρήματα της έρευνας των
Morris, Goodman & Brading (2007), με το 60% των ερωτηθέντων να πιστεύει ότι το
διαδίκτυο δεν τους ενδιαφέρει, εκ των οποίων το 40% αιτιολογεί την απάντησή του
αναφέροντας ότι αισθάνεται αρκετά μεγάλο σε ηλικία για να ασχοληθεί με αυτό. Επίσης, τα
ηλικιωμένα άτομα θεωρούν ότι δυσκολεύονται στην εκμάθηση και στο χειρισμό των ΤΠΕ,
αισθάνονται άγχος και ανασφάλεια όταν καλούνται να υιοθετήσουν μια νέα τεχνολογική
εφαρμογή, εκφράζουν την έλλειψη εμπιστοσύνης ως προς την αξιοπιστία των
υπολογιστικών συστημάτων και είναι ανήσυχα ως προς την προστασία των προσωπικών
τους δεδομένων (Hernández-Encuentra, Pousada, & Gómez-Zúñiga, 2009; Lim, 2010).
Ακόμη, παράγοντες όπως είναι η δυσκολία απόκτησης του απαραίτητου εξοπλισμού, η
αδυναμία πρόσβασης στο διαδίκτυο και η έλλειψη τεχνικής υποστήριξης και καθοδήγησης
λειτουργούν περιοριστικά στην αξιοποίηση των ΤΠΕ από άτομα της τρίτης ηλικίας
(Hernández-Encuentra et al., 2009; Mitzner et al., 2010; Pan & Jordan-Marsch, 2010).
Ωστόσο, υπάρχουν ευρήματα εργασιών δείχνουν ότι τα ηλικιωμένα άτομα χρησιμοποιούν
τις ΤΠΕ για να ενημερώνονται σε θέματα υγείας, για να παρακολουθούν τις κοινωνικές
εξελίξεις και για να διατηρούν τη επαφή τους με άλλα άτομα, κυρίως με τα παιδιά και τα
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εγγόνια τους (González et al., 2012; Sayago & Blat, 2010; Thayer & Ray, 2006). Επίσης, τα
άτομα της τρίτης ηλικίας χρησιμοποιούν τις ΤΠΕ ως μέσο ψυχαγωγίας, ψυχολογικής
υποστήριξης, τόνωσης της αυτοπεποίθησής τους (Rosenthal, 2008; Sayago & Blat, 2010),
διαχείρισης της μοναξιάς (Saunders, 2004) και διατήρησης της αυτονομίας τους (Lawhon,
Ennis, & Lawhon, 1996). Οι ερευνητές αναγνωρίζουν ότι τα άτομα της τρίτης ηλικίας με
περισσότερες εμπειρίες εκπαίδευσης υπερβαίνουν ευκολότερα τους παράγοντες που
δρουν περιοριστικά στην πρόσβαση και αξιοποίηση ΤΠΕ και τις εντάσσουν με μεγαλύτερη
συχνότητα στην καθημερινότητά τους (Boulton-Lewis, 2010; Vonser, Bobek, Kokol, &
Krecicet, 2016).
Σε ότι αφορά στα προγράμματα εκπαίδευσης ενηλίκων στις ΤΠΕ, έρευνες που έχουν
διεξαχθεί στο διεθνή χώρο (Chaffin & Harlow, 2005; Coleman, Gibson, Hanson, Bobrowicz, &
McKay, 2010; González et al., 2012) αλλά και στη χώρα μας (Βολάκου, 2012; Τσαγκάρης,
2010) δείχνουν ότι η συμμετοχή ατόμων της τρίτης ηλικίας σε προγράμματα εκπαίδευσης
στις ΤΠΕ, παρότι δε συνοδεύεται πάντοτε από τα επιθυμητά αποτελέσματα, συμβάλλει στη
διαμόρφωση θετικών στάσεων, στην ανάπτυξη αυτοπεποίθησης και στην αναγνώριση των
δυνατοτήτων που προσφέρουν στην επικοινωνία με τους συνανθρώπους τους, στην παροχή
ιατρικών υπηρεσιών, στην ψυχαγωγία και στη συμμετοχή τους στην κοινωνική ζωή (Gatto &
Tak, 2008; Lagana, 2008; Lam & Lee, 2007; Rosenthal, 2008). Η ελληνική βιβλιογραφία
περιλαμβάνει επιστημονικές αναλύσεις σε ζητήματα που σχετίζονται με την πρόσβαση των
ενηλίκων γενικότερα σε εκπαιδευτικές δραστηριότητες, κυρίως ως προς τα κίνητρα και τα
εμπόδια που επηρεάζουν τη συμμετοχή τους στο πεδίο της εκπαίδευσης ενηλίκων, αλλά
και στο ευρύτερο πεδίο της δια βίου εκπαίδευσης (Βεργίδης, 2001; Γραβάνη &
Μαρμαρινός, 2008; Ζαρίφης, 2011; Καραλής, 2013; Κόκκος, 2005; Πρόκου, 2009). Ο χώρος
της τρίτης ηλικίας αποτελεί ένα ενδιαφέρον πεδίο διερεύνησης, με σημαντικές προοπτικές
ως προς το επίπεδο χρήσης των υπολογιστών και των υπηρεσιών του διαδικτύου καθώς και
ως προς την πρόθεση συμμετοχής τους σε εκπαιδευτικά προγράμματα για την απόκτηση
δεξιοτήτων στην αξιοποίηση των σύγχρονων ψηφιακών μέσων.

Μέθοδος
Δείγμα
Το δείγμα της παρούσας έρευνας αποτελείτο από 155 άτομα ηλικίας μεταξύ 60 και 74 ετών
κατά την περίοδο διεξαγωγής της έρευνας, τα οποία δεν ασκούσαν πλέον κάποιο
επάγγελμα και κατοικούσαν στις περιοχές Αττικής, Ρεθύμνης, Αχαΐας, Εύβοιας, Καρδίτσας,
Θεσσαλονίκης και Ροδόπης. Η επιλογή των περιοχών ήταν τυχαία και η πρόσβαση στα
άτομα αυτά έγινε μέσω Κέντρων Ανοικτής Προστασίας Ηλικιωμένων (Κ.Α.Π.Η.), πολιτιστικών
και φιλανθρωπικών σωματείων, καθώς και μέσω διαφόρων οργανώσεων στις οποίες
προσφέρουν εθελοντική εργασία άτομα τρίτης ηλικίας.
Συλλογή δεδομένων
Η παρούσα έρευνα βασίστηκε στην ποσοτική μέθοδο με τη χρήση ερωτηματολογίου, το
οποίο περιλάμβανε 19 ερωτήματα. Αυτά ήταν κυρίως διχοτομικού τύπου (Ναι-Όχι) και
κλίμακας ιεράρχησης τύπου Likert τεσσάρων βαθμών (Cohen, Manion, & Morrison, 2008),
τα οποία εκτός από τα δημογραφικά χαρακτηριστικά (φύλο, ηλικία, επίπεδο εκπαίδευσης
κ.ά.) επιχειρούσαν να διερευνήσουν τις αντιλήψεις των ερωτώμενων ως προς τη χρήση του
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υπολογιστή και του διαδικτύου, καθώς και ως προς την πρόθεση συμμετοχής τους σε
προγράμματα εκπαίδευσης στις ΤΠΕ.
Επεξεργασία δεδομένων
Η στατιστική επεξεργασία των δεδομένων έγινε με τη χρήση του λογισμικού Statistical
Package for Social Sciences (SPSS) v. 21. Χρησιμοποιήθηκαν τεστ περιγραφικής στατιστικής
ανάλυσης για τον υπολογισμό των απόλυτων και σχετικών συχνοτήτων των απαντήσεων
στα επιμέρους ερωτήματα του ερωτηματολογίου. Για την αναζήτηση των συσχετισμών
μεταξύ μεταβλητών όπως είναι το φύλο, η ηλικία, το επίπεδο εκπαίδευσης, η κατοχή
υπολογιστή, η σύνδεση στο διαδίκτυο και η πρόθεση συμμετοχής σε εκπαιδευτικά
προγράμματα και των απαντήσεων των ερωτώμενων στα επιμέρους ερωτήματα του
ερωτηματολογίου χρησιμοποιήθηκε ο μη παραμετρικός στατιστικός έλεγχος χ2 (Chi-Square)
του Pearson.
Αξιοπιστία και εγκυρότητα
Το ερωτηματολόγιο που σχεδιάστηκε στο πλαίσιο της παρούσας έρευνας υποβλήθηκε - πριν
από τη συλλογή των δεδομένων - σε διαδικασίες ελέγχου εσωτερικής εγκυρότητας και
εγκυρότητας περιεχομένου μέσα από την κατανοητή διατύπωση ερωτημάτων και την
ακρίβεια περιγραφής του πλαισίου της παρούσας έρευνας (Cohen et al., 2008). Μετά το
σχεδιασμό του το ερωτηματολόγιο δόθηκε προς συμπλήρωση σε δείγμα πέντε ατόμων και
ακολούθησαν αναδιατυπώσεις σε κάποια ερωτήματα προκειμένου να γίνουν πιο
κατανοητά. Μετά τη συλλογή των δεδομένων, η εσωτερική συνοχή του ερωτηματολογίου
εκτιμήθηκε ως «αποδεκτή» βάσει του συντελεστή συσχέτισης Cronbach's α=0.771 (Dilbeck,
2008).

Αποτελέσματα
α) Χαρακτηριστικά του δείγματος
Από τα 155 άτομα τρίτης ηλικίας που συμμετείχαν στην έρευνα το 45,81% ήταν άνδρες και
το 54,19% γυναίκες. Το 42,58% ήταν άτομα μεταξύ 60-64 ετών, το ποσοστό των ατόμων που
ήταν μεταξύ 65-69 ετών ήταν 35,48%, ενώ το 21,94% ήταν μεταξύ 70-74 ετών (Πίνακας 1).
Σε ότι αφορά στο επίπεδο εκπαίδευσης, το 27,74% διέθετε πτυχίο τριτοβάθμιας
εκπαίδευσης, ενώ το ίδιο ποσοστό διέθετε απολυτήριο λυκείου ή εξατάξιου γυμνασίου. Το
3,87% διέθετε άλλο πτυχίο (σχολές διετούς φοίτησης, μεταδευτεροβάθμιες σχολές
επαγγελματικής εκπαίδευσης/κατάρτισης), το 12,90% δήλωσε ότι είχε ολοκληρώσει το
3ετές γυμνάσιο, ενώ το 27,74% ότι είχε φοιτήσει μόνο στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση.
Τέλος, το 44,52% του δείγματος διέθετε υπολογιστή και το 42,58% είχε πρόσβαση στο
διαδίκτυο.
Χαρακτηριστικά
Φύλο
Ηλικία

Πίνακας 1. Δημογραφικά χαρακτηριστικά
Συχνότητα
Άνδρες
Γυναίκες
60-64 ετών
65-69 ετών
70-74 ετών

71
84
66
55
34

Ποσοστό
45,81
54,19
42,58
35,48
21,94
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Επίπεδο εκπαίδευσης

Κατοχή Η/Υ
Πρόσβαση στο διαδίκτυο

Έως και Δημοτικό
Έως και Γυμνάσιο (3 έτη)
Επαγγελματική
εκπαίδευση/κατάρτιση
Έως και Λύκειο ή 6τάξιο
Γυμνάσιο
Πτυχίο Τριτοβάθμιας
Εκπαίδευσης
Ναι
Όχι
Ναι
Όχι

69
43
20
6

27,74
12,90
3,87

43

27,74

43

27,74

69
86
66
89

44,52
55,48
42,58
57,42

β) Χρήση υπολογιστή και διαδικτύου
Όπως φαίνεται στον Πίνακα 2, οι περισσότεροι από τους μισούς ερωτώμενους δεν είχαν
χρησιμοποιήσει ποτέ υπολογιστή (56,13%) όπως και το διαδίκτυο (58,17%). Από τους
υπόλοιπους ερωτώμενους το 9,68% απάντησε ότι κάνει χρήση του υπολογιστή περίπου 1
φορά τον μήνα, το 24,52% περίπου μια φορά την εβδομάδα, ενώ το 9,68% περισσότερο
από 2 φορές την εβδομάδα. Αντίστοιχα, το 7,10% των ερωτώμενων δήλωσε ότι
χρησιμοποιεί το διαδίκτυο περίπου 1 φορά τον μήνα, το 23,87% περίπου μια φορά την
εβδομάδα και το 9,68% περισσότερο από δύο φορές την εβδομάδα. Είναι εμφανές ότι τα
ποσοστά που αφορούν στη χρήση του υπολογιστή και του διαδικτύου σχεδόν ταυτίζονται,
γεγονός που καταδεικνύει ότι τα ενήλικα άτομα δε διαχωρίζουν τις χρήσεις μεταξύ
υπολογιστή και διαδικτύου.
Τεχνολογία:

Υπολογιστής
Διαδίκτυο

Πίνακας 2. Χρήση υπολογιστή και διαδικτύου
Συχνότητα χρήσης
Ποτέ
Περίπου 1 φορά
Περίπου 1 φορά την
τον μήνα
εβδομάδα
56,13%
9,68%
24,52%
58,17%
7,10%
23,87%

Περισσότερο από δύο
φορές την εβδομάδα
9,68%
9,68%

Η διερεύνηση της επίδρασης του φύλου, της ηλικίας, του μορφωτικού επιπέδου, της
κατοχής υπολογιστή και της σύνδεσης στο διαδίκτυο στη συχνότητα χρήσης του υπολογιστή
και του διαδικτύου κατέδειξε ότι υπάρχει ισχυρή συσχέτιση μεταξύ της χρήσης του
υπολογιστή και του διαδικτύου και χαρακτηριστικών όπως είναι η ηλικία και το επίπεδο
εκπαίδευσης καθώς και της κατοχής υπολογιστή και σύνδεσης στο διαδίκτυο. Πιο
συγκεκριμένα, όπως φαίνεται στον Πίνακα 3 και στον Πίνακα 4, τα άτομα ηλικίας 60-64
ετών χρησιμοποιούν περισσότερο τον υπολογιστή και το διαδίκτυο από ό,τι οι άλλες
ηλικιακές ομάδες του δείγματος. Επίσης, ισχυρή συσχέτιση διαπιστώθηκε ως προς το
επίπεδο χρήσης του υπολογιστή και του μορφωτικού επιπέδου, με τη συχνότητα χρήσης
του υπολογιστή και του διαδικτύου να αυξάνεται ανάλογα με το μορφωτικό επίπεδο των
ατόμων. H κατοχή υπολογιστή και η δυνατότητα σύνδεσης στο διαδίκτυο είναι σημαντικοί
παράγοντες που συνεπάγονται την αξιοποίηση των μέσων αυτών. Παρότι το ποσοστό των
γυναικών που δεν χρησιμοποιεί τους υπολογιστές και το διαδίκτυο είναι μεγαλύτερο από
αυτό των ανδρών, οι διαφορές αυτές δε βρέθηκαν στατιστικά σημαντικές.
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Πίνακας 3. Συχνότητα χρήσης υπολογιστή σε σχέση με τα δημογραφικά χαρακτηριστικά

Χρήση υπολογιστή
Ποτέ

Μεταβλητή
Φύλο

Άνδρας
Γυναίκα

Ηλικία

60-64 ετών
65-69 ετών
70-74 ετών

Επίπεδο
εκπαίδευσης

Δημοτικό
Γυμνάσιο (3 έτη)
Επαγγελματική
εκπαίδευση
Λύκειο ή 6τάξιο
Γυμνάσιο
ΑΕΙ/ΤΕΙ

Κατοχή Η/Υ

Ναι
Όχι

Σύνδεση στο
διαδίκτυο

Ναι
Όχι

Περίπου 1
φορά τον
μήνα

Σημ.

Περίπου 1 φορά
την εβδομάδα

Περισσότερο
από δύο φορές
την εβδομάδα

24,52
31,61
15,48
21,29
19,35
23,87
9,03

5,16
4,52
5,81
3,23
0,65
0,65
1,29

10,97
13,55
17,42
4,52
2,58
2,58
1,29

5,16
4,52
5,16
4,52
0,00
0,65
1,29

2,58

0,65

0,65

0,00

14,84
5,81
4,52
52,26
3,87
50,97

3,87
3,23
6,45
3,23
5,81
3,87

5,81
14,19
23,87
0,00
23,87
0,65

3,23
4,52
9,68
0,00
10,97
0,00

p=,000

p=,000

p=,000
p=,000

Πίνακας 4. Συχνότητα πρόσβασης στο διαδίκτυο σε σχέση με τα δημογραφικά χαρακτηριστικά

Χρήση υπολογιστή
Μεταβλητή
Φύλο

Άνδρας
Γυναίκα

Ηλικία

60-64 ετών
65-69 ετών
70-74 ετών

Επίπεδο
εκπαίδευσης

Δημοτικό
Γυμνάσιο (3 έτη)
Επαγγελματική
εκπαίδευση
Λύκειο ή 6τάξιο
Γυμνάσιο
ΑΕΙ/ΤΕΙ

Κατοχή Η/Υ

Ναι
Όχι

Σύνδεση στο
διαδίκτυο

Ναι
Όχι

Σημ.

Ποτέ

Περίπου 1
φορά τον μήνα

Περίπου 1 φορά
την εβδομάδα

Περισσότερο
από δύο φορές
την εβδομάδα

27,10
32,26
17,42
23,23
19,35
23,87
9,68

3,23
3,87
4,52
1,94
0,65
0,65
0,65

10,32
13,55
16,13
5,16
1,94
2,58
1,29

5,16
4,52
5,16
4,52
0,00
0,65
1,29

2,58

0,65

0,65

0,00

16,13
6,45
5,81
53,55
4,52
54,84

3,23
1,94
5,16
1,94
4,52
2,58

5,16
14,19
23,87
0,00
23,87
0,00

3,23
4,52
9,68
0,00
9,68
0,00

p=,000

p=,000

p=,000
p=,000

Σε ότι αφορά στους λόγους που τα ηλικιωμένα άτομα κάνουν χρήση των υπολογιστών και
του διαδικτύου, οι πιο συχνές απαντήσεις, όπως παρουσιάζονται στο Σχήμα 1, ήταν: Η
ενημέρωση (78,06%), η απόκτηση νέων γνώσεων και δεξιοτήτων (72,26%), η επικοινωνία με
αγαπημένα πρόσωπα (61,29%), η καταπολέμηση της μοναξιάς (60,00%), η ψυχαγωγία
(56,13%), η παρακολούθηση του σύγχρονου τρόπου ζωής (45,16%) και τέλος η διατήρηση
της ατομικής αυτονομίας (36,77%).
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Σχήμα 1. Λόγοι χρήσης του υπολογιστή και του διαδικτύου από ηλικιωμένα άτομα

Οι λόγοι για τους οποίους τα ενήλικα άτομα δε χρησιμοποιούν τους υπολογιστές και το
διαδίκτυο είναι (Σχήμα 2): Η άποψη ότι δεν αισθάνονται έτοιμοι να χειριστούν αυτές τις
τεχνολογίες χωρίς τη βοήθεια κάποιου ειδικού (84,78%), το οικονομικό κόστος αγοράς
υπολογιστή και σύνδεσης στο διαδίκτυο (64,13%), η πεποίθηση της μη αναγκαιότητάς τους
(60,87%), η έλλειψη εμπιστοσύνης ως προς την ασφάλεια των προσωπικών δεδομένων
(58,70%), η σωματική δυσφορία που προκαλεί η χρήση τους (46,74%), η έλλειψη χρόνου
(45,65%), το αίσθημα της προχωρημένης ηλικίας που δε συμβαδίζει με τη χρήση των νέων
μέσων (45,65%), καθώς επίσης και το αίσθημα άγχους που η χρήση του υπολογιστή και του
διαδικτύου δημιουργεί (36,96%).

Σχήμα 2. Λόγοι μη χρήσης του υπολογιστή και του διαδικτύου από ηλικιωμένα άτομα

Σε ότι αφορά στην πρόθεση συμμετοχής σε προγράμματα εκπαίδευσης στη χρήση του
υπολογιστή και του διαδικτύου, το 57,14% των ατόμων που συμμετείχαν στην έρευνα
δήλωσε ότι επιθυμεί να συμμετάσχει σε τέτοιου είδους προγράμματα έναντι του 42,86%
που απάντησε αρνητικά στο σχετικό ερώτημα. Τα ενήλικα άτομα τα οποία δήλωσαν την
πρόθεσή τους για συμμετοχή σε εκπαιδευτικά προγράμματα στη χρήση του υπολογιστή και
του διαδικτύου θεωρούν σε ποσοστό 90,36% ότι η απόκτηση ψηφιακών δεξιοτήτων θα
τους βοηθήσει να συμβαδίσουν με τις εξελίξεις της εποχής, ότι η συμμετοχή σε τέτοιου
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είδους προγράμματα αποτελεί μια ενδιαφέρουσα πρόκληση (89,02%) και ότι συμβάλλει
στο να διατηρούν τις πνευματικές τους ικανότητες σε εγρήγορση (88,89%). Επίσης, όπως
φαίνεται στο Σχήμα 3, η εκπαίδευση στις ΤΠΕ, έστω και στην τρίτη ηλικία, εκλαμβάνεται ως
μια ευκαιρία για εκπαίδευση την οποία τα ενήλικα άτομα δεν είχαν όταν ήταν νεότερα
(90,48%), καθώς και ως μια μορφή ψυχαγωγίας (83,13%) ή μια ευκαιρία για διεύρυνση του
κύκλου των κοινωνικών επαφών τους (67,90%).

Σχήμα 3. Λόγοι συμμετοχής σε εκπαιδευτικά προγράμματα υπολογιστή και διαδικτύου από
ηλικιωμένα άτομα

Από την άλλη πλευρά, όπως φαίνεται στο σχήμα 4, τα άτομα της τρίτης ηλικίας που ήταν
αρνητικά ως προς το ενδεχόμενο συμμετοχής τους σε εκπαιδευτικά προγράμματα με
αντικείμενο τη χρήση του υπολογιστή και του διαδικτύου, δήλωσαν ότι δεν έχουν χρόνο να
ασχοληθούν με αυτά (60,66%), δεν αξίζει η προσπάθεια να συμμετάσχουν (52,54%) και
θεωρούν ότι θα αντιμετωπίσουν δυσκολίες στα πλαίσια των εκπαιδευτικών
δραστηριοτήτων (63,93%).

Σχήμα 4. Λόγοι μη συμμετοχής σε εκπαιδευτικά προγράμματα υπολογιστή και διαδικτύου από
ηλικιωμένα άτομα

Στον Πίνακα 5 παρουσιάζονται τα αποτελέσματα του ελέγχου χ 2 ως προς τη διαφοροποίηση
της πρόθεσης των ηλικιωμένων να συμμετάσχουν σε προγράμματα εκπαίδευσης στις ΤΠΕ
ως προς το φύλο, την ηλικία, το επίπεδο εκπαίδευσης, την κατοχή υπολογιστή και την
πρόσβαση στο διαδίκτυο. Πιο συγκεκριμένα, ο έλεγχος έδειξε ότι υπάρχει στατιστικά
σημαντική σχέση μεταξύ της πρόθεσης συμμετοχής και το φύλο (p=,003), την κατοχή

Η χρήση των υπολογιστών και του διαδικτύου από ηλικιωμένα άτομα

73

υπολογιστή (p=,008) και την πρόσβαση στο διαδίκτυο (p=,010). Αντιθέτως, με την ηλικία και
το επίπεδο εκπαίδευσης δεν υπήρξε στατιστικά σημαντικός συσχετισμός.
Πίνακας 5. Αποτελέσματα στατιστικής ανάλυσης ως προς την πρόθεση συμμετοχής και τις
ανεξάρτητες μεταβλητές
Πρόθεση συμμετοχής / μεταβλητές
Value
Df.
p
Πρόθεση συμμετοχής / Φύλο

8,774

1

,003

Πρόθεση συμμετοχής / Ηλικία

2,720

2

,257

Πρόθεση συμμετοχής / Επίπεδο εκπαίδευσης

7,161

4

,128

Πρόθεση συμμετοχής / Κατοχή υπολογιστή

7,130

1

,008

Πρόθεση συμμετοχής / Πρόσβαση στο διαδίκτυο

6,711

1

,010

Συμπεράσματα & Προτάσεις
Η παρούσα έρευνα επιχείρησε να διερευνήσει τους λόγους και το επίπεδο χρήσης των
υπολογιστών και του διαδικτύου από ηλικιωμένα άτομα, καθώς επίσης και να αναδείξει
τους παράγοντες που επηρεάζουν την πρόθεσή τους να συμμετάσχουν σε προγράμματα
εκπαίδευσης στις ΤΠΕ. Η έρευνα είχε ως αφετηρία την παραδοχή ότι ο χώρος της τρίτης
ηλικίας αποτελεί ένα ενδιαφέρον πεδίο διερεύνησης ως προς το επίπεδο χρήσης των
υπολογιστών και των υπηρεσιών του διαδικτύου, καθώς και ως προς την πρόθεση
συμμετοχής τους σε εκπαιδευτικά προγράμματα για την απόκτηση δεξιοτήτων στην
αξιοποίηση των σύγχρονων ψηφιακών μέσων. Διερευνήθηκαν οι απόψεις 155 ηλικιωμένων
ατόμων μεταξύ 60 και 74 ετών που κατοικούσαν στις περιοχές Αττικής, Ρεθύμνης, Αχαΐας,
Εύβοιας, Καρδίτσας, Θεσσαλονίκης και Ροδόπης. Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι οι
περισσότεροι από τους μισούς ερωτώμενους δεν είχαν χρησιμοποιήσει ποτέ υπολογιστή
και διαδίκτυο, στοιχείο το οποίο συμφωνεί με το πόρισμα της έρευνας των González et al.
(2012). Στα άτομα που κάνουν χρήση με μεγαλύτερη συχνότητα των σύγχρονων ψηφιακών
μέσων, οι χρήσεις του υπολογιστή και του διαδικτύου δε διαχωρίζονται, με την ηλικία, το
επίπεδο εκπαίδευσης (Boulton-Lewis, 2010; Vonser et al., 2016) και την πρόσβαση στην
τεχνολογία (κατοχή υπολογιστή και πρόσβαση στο διαδίκτυο) να επηρεάζουν σημαντικά τη
χρήση των μέσων αυτών. Το φύλο δε φαίνεται να αποτελεί παράγοντα διαφοροποίησης ως
προς τη χρήση του υπολογιστή και του διαδικτύου. Η σχετική βιβλιογραφία ωστόσο
περιλαμβάνει ποικίλες εκτιμήσεις για τους παράγοντες που επηρεάζουν τα ηλικιωμένα
άτομα στη χρήση των ΤΠΕ (Koopman-Boyden & Reid, 2009; Ramón-Jerónimo, Peral-Peral, &
Arenas-Gaitán, 2013).
Σύμφωνα με τις απαντήσεις των ερωτηθέντων, οι ηλικιωμένοι χρησιμοποιούν τον
υπολογιστή και το διαδίκτυο προκειμένου να ενημερώνονται, να αποκτούν νέες γνώσεις και
δεξιότητες, να επικοινωνούν με τα αγαπημένα τους πρόσωπα, να διαχειρίζονται
συναισθήματα μοναξιάς, να ψυχαγωγούνται, να έχουν επαφή με το σύγχρονο τρόπο ζωής
και να διατηρούν την αυτονομία τους. Τα παραπάνω επισημαίνονται ως οι συνηθέστεροι
λόγοι χρήσης των υπολογιστών και του διαδικτύου και σε έρευνες που έχουν διεξαχθεί σε
άλλες χώρες (Rosenthal, 2008; Sayago & Blat, 2010; Thayer & Ray, 2006). Από την άλλη
πλευρά, όπως προέκυψε από τα ευρήματα της παρούσας έρευνας, η ανασφάλεια χρήσης
του υπολογιστή χωρίς τη βοήθεια κάποιου ειδικού, το οικονομικό κόστος των Τ.Π.Ε. και η
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πεποίθηση ότι δεν τους είναι αναγκαίες, η έλλειψη εμπιστοσύνης ως προς την ασφάλεια
των προσωπικών δεδομένων, το άγχος που τους δημιουργείται, η σωματική δυσφορία που
προέρχεται από τη χρήση τους, η έλλειψη χρόνου και η νοοτροπία ότι οι νέες τεχνολογίες
είναι ασύμβατες με την ηλικία τους αποτελούν τις συχνότερες αιτιολογίες των ατόμων
τρίτης ηλικίας που δεν τις χρησιμοποιούν. Τα ευρήματα αυτά είναι σε συνάφεια με τα
συμπεράσματα άλλων ερευνών που έχουν εκπονηθεί σε διεθνές επίπεδο (Barnard et al.
2013; Hernández-Encuentra et al., 2009; Mitzner et al. 2010).
Όσον αφορά στην επιθυμία συμμετοχής των ηλικιωμένων σε εκπαιδευτικά προγράμματα
χρήσης υπολογιστή και διαδικτύου, η πλειοψηφία των ερωτώμενων απάντησε θετικά. Όπως
έχουν δείξει και άλλες έρευνες τόσο στον ελληνικό όσο και στο διεθνή χώρο (Chaffin &
Harlow, 2005; Coleman et al., 2010; Βολάκου, 2012; Τσαγκάρης, 2010), τα ηλικιωμένα άτομα
είναι δεκτικά στη συμμετοχή τους σε δραστηριότητες διά βίου μάθησης και εκπαίδευσης
στις ΤΠΕ. Όπως φάνηκε από τα ευρήματα της παρούσας έρευνας, βασική παραδοχή των
ατόμων που συμμετείχαν αποτελεί η εκτίμηση ότι οι ψηφιακές δεξιότητες θα τους
επιτρέψουν να συμβαδίσουν με τις εξελίξεις της εποχής. Επίσης, όπως προέκυψε, η
συμμετοχή σε προγράμματα εκπαίδευσης ενηλίκων αναμένεται να βοηθήσει τα ηλικιωμένα
άτομα να διατηρήσουν σε εγρήγορση τις πνευματικές ικανότητές τους, να αξιοποιήσουν
ευχάριστα το χρόνο τους και να γνωρίσουν και άλλα άτομα με παρόμοια ενδιαφέροντα.
Βέβαια, δεν λείπουν και παράγοντες που μπορεί να λειτουργήσουν αποτρεπτικά ως προς
την απόφαση συμμετοχής κάποιου ηλικιωμένου ατόμου σε προγράμματα εκπαίδευσης στις
ΤΠΕ όπως είναι η έλλειψη χρόνου, η άποψη ότι δεν αξίζει η προσπάθεια για κάτι τέτοιο και
η αντιμετώπιση δυσκολιών στην εκμάθηση των υπολογιστών. Επίσης, παράγοντες όπως το
φύλο, η κατοχή υπολογιστή και η πρόσβαση στο διαδίκτυο επηρεάζουν την πρόθεση
συμμετοχής των ατόμων τρίτης ηλικίας σε εκπαιδευτικά προγράμματα στη χρήση του
υπολογιστή και του διαδικτύου.
Όπως φαίνεται από τα πορίσματα της παρούσας έρευνας οι υπολογιστές και το διαδίκτυο
δεν είναι έξω από το πεδίο των ενδιαφερόντων των ηλικιωμένων ατόμων και στη χώρα μας.
Παρότι το μικρό μέγεθος του δείγματος όπως επίσης και η μη αντιπροσωπευτικότητά του
δημιουργούν έντονες επιφυλάξεις ως προς τη δυνατότητα γενίκευσης των συμπερασμάτων,
τα ευρήματα της παρούσας έρευνας σκιαγραφούν τους παράγοντες που λειτουργούν
υποστηρικτικά ή αποτρεπτικά στην απόφαση ενός ηλικιωμένου ατόμου να παρακολουθήσει
ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα στις ΤΠΕ. Επίσης, λαμβάνοντας υπόψη ότι η ίδια η
εκπαιδευτική διαδικασία αποτελεί μια πολύ ενδιαφέρουσα και αναζωογονητική διεργασία
για την προσωπική και κοινωνική ζωή ενός ηλικιωμένου ατόμου, είναι σκόπιμο οι
σχεδιαστές προγραμμάτων εκπαίδευσης ενηλίκων να συμπεριλάβουν και την τρίτη ηλικία
στο πλάνο ανάπτυξης προγραμμάτων εκπαίδευσης στις ΤΠΕ. Σε ερευνητικό επίπεδο, θα
ήταν ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα η περαιτέρω διερεύνηση των σχέσεων μεταξύ των
παραγόντων που παρουσιάστηκαν στα συμπεράσματα της παρούσας εργασίας. Ειδικότερα,
θα μπορούσαν να αναδειχθούν οι σχέσεις αιτίας και αιτιατού μεταξύ των παραγόντων που
επηρεάζουν την πρόθεση συμμετοχής των ηλικιωμένων ατόμων σε προγράμματα
εκπαίδευσης στις ΤΠΕ, ενώ παράλληλα, μέσω της εφαρμογής μεθοδολογικών
προσεγγίσεων έρευνας ποιοτικού χαρακτήρα (συνεντεύξεις, έρευνες δράσης και
βιογραφίες) θα μπορούσε να διερευνηθεί σε βάθος ο τρόπος με τον οποίο οι παράγοντες
αυτοί επηρεάζουν τους ηλικιωμένους ως προς τη χρήση των ΤΠΕ και τη συμμετοχή τους σε
προγράμματα δια βίου μάθησης.
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