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Περίληψη

Είναι γεγονός ότι η ευρεία διάδοση του διαδικτύ-
ου, ειδικά στους νέους ανθρώπους, έχει ως αποτέλε-
σμα την δημιουργία του φαινομένου του εθισμού στο
διαδίκτυο. Ο εθισμός στο διαδίκτυο είναι ένα νέο
είδος ψυχικής διαταραχής, η οποία προκύπτει από
την υπερβολική χρήση του διαδικτύου, καθώς αυτή
αλληλεπιδρά με την καθημερινή ζωή και απασχολεί
ιδιαίτερα τη σύγχρονη κοινωνία. Το γεγονός μάλιστα
ότι οι έφηβοι δεν έχουν διαμορφώσει ακόμη κριτική
σκέψη, τους τοποθετεί σε ομάδα υψηλού κινδύνου
εθισμού στο διαδίκτυο. Επιπροσθέτως, ο εθισμός στο
διαδίκτυο δημιουργεί πολλά προβλήματα στον τομέα
της ψυχικής υγείας τόσο στους νέους, όσο και στις
οικογένειές τους. Η μοναξιά αποτελεί μια συχνά ανα-
φερόμενη ψυχική ασθένεια των εθισμένων στο διαδί-
κτυο.

Η παρούσα έρευνα μελετά τη σχέση του εθισμού
στο διαδίκτυο και της μοναξιάς σε Έλληνες εφήβους
μαθητές. Οι συμμετέχοντες στην έρευνα ήταν 100
έφηβοι μαθητές από 13 έως 15 ετών, μέσος όρος ηλι-
κίας 14,3(Τ.Α. 0,647), οι οποίοι ζούν στο αστικό
κέντρο της πόλης του Βόλου. Προκειμένου να εξά-
γουμε συμπεράσματα σχετικά με τα ποσοστά εθισμού
στο διαδίκτυο χρησιμοποιήσαμε την Ελληνική έκδοση
της δοκιμασία εντοπισμού και καταγραφής ποσοστών
εθισμού στο διαδίκτυο (Young, 1999). Από την άλλη
πλευρά, προκειμένου να εντοπίσουμε τη συσχέτιση
μοναξιάς και διαδικτυακού εθισμού στους νέους χρη-
σιμοποιήσαμε το αυτοσυμπληρούμενο ερωτηματολό-
γιο διερεύνησης της κατάθλιψης Children’s
Depression Inventory (Kovacs,1981). 

Η έρευνά μας κατέδειξε ότι υπάρχει υψηλά θετική
συσχέτιση μεταξύ μοναξιάς και διαδικτυακού εθισμού.

Τα παιδιά που βρέθηκαν εθισμένα στο διαδίκτυο
παρουσίασαν υψηλά στατιστικές σημαντικές διαφο-
ρές (p<0.001) σε σύγκριση με τα παιδιά της ομάδας
ελέγχου στο CDI. Τα αποτελέσματα της έρευνας οδη-
γούν στο συμπέρασμα ότι οι εθισμένοι μαθητές στο
διαδίκτυο παρουσιάζουν σημαντικά υψηλότερα ποσο-
στά μοναξιάς. Το γεγονός ότι τα ποσοστά εθισμού των
νέων στο διαδίκτυο αυξάνουν εκθετικά, σε συνδυα-
σμό με τα υψηλότερα ποσοστά μοναξιάς στους εθι-
σμένους μαθητές, καθιστούν την ανάγκη μελέτης του
φαινομένου του εθισμού στο διαδίκτυο επιτακτική. 

Λέξεις κλειδιά: Διαδικτυακός Εθισμός, Μοναξιά. 

Εισαγωγή

Η χρήση του διαδικτύου τα τελευταία χρόνια στην
Ελλάδα έχει αυξηθεί σημαντικά. Στην Ελλάδα 63%
του πληθυσμού έχει κινητή πρόσβαση στο διαδίκτυο,
ενώ 45% των νοικοκυριών και 80% των επιχειρήσε-
ων διαθέτει ευρυζωνική πρόσβαση (Καπράλος,
2012).Το διαδίκτυο αποτελεί πλέον ένα από τα κυριό-
τερα εργαλεία επικοινωνίας των νέων, και τα λογισμι-
κά εύκολης επικοινωνίας στο διαδίκτυο καθίστανται
όλο και πιο δημοφιλή. Η δραματική αύξηση χρήσης
του διαδικτύου από τους νέους και η μετατροπή της
κοινωνίας μας σε διαδικτυακή, έχει με τη σειρά της
οδηγήσει στη δημιουργία νέων δεδομένων στην
ψυχολογία των νέων. Ο μεγάλος αριθμός των χρη-
στών του διαδικτύου, ιδιαίτερα στην πληθυσμιακή
ομάδα των νέων, καθώς και το φαινόμενο του εθι-
σμού σ’ αυτούς, έχει οδηγήσει τμήματα της επιστημο-
νικής κοινότητας όπως ψυχολόγους, ψυχιάτρους και
εκπαιδευτικούς, να στρέψουν την προσοχή τους στο
νέο αυτό φαινόμενο της εξάρτησης των νέων στις
νέες τεχνολογίες (Stern,1999).

Εξάρτηση ονομάζουμε τον καταναγκασμό, που
θέλει τον εθισμένο να συμμετέχει σε κάποια δραστη-
ριότητα ή να χρησιμοποιεί κάποια ουσία. Οι συνέπει-
ες του εθισμού είναι καταστροφικές για την ψυχική,
κοινωνική, σωματική και οικονομική υπόσταση του
εξαρτημένου(Leshner,1997). Ο εθισμός κάνει αισθη-
τή την ύπαρξή του, τόσο στην ψυχική, όσο και στην
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σωματική υγεία. Κυρίως άμεση εμφάνιση αρνητικών
συνεπειών στην σωματική υγεία έχουμε στην περί-
πτωση εθισμού σε ουσίες, όπως τα ναρκωτικά και το
αλκοόλ. Στην συγκεκριμένη περίπτωση, ενώ οι εθι-
στικές ουσίες προκαλούν ευχαρίστηση στο χρήστη, η
συνεχής κατανάλωση οδηγεί σε καταναγκαστική
συμπεριφορά, καθώς απαιτείται συνεχής χρήση
προκειμένου να εξαλειφθούν τα φαινόμενα άγχους
που συνδέονται με τη στέρηση. Στην περίπτωση της
ψυχολογικής εξάρτησης, στην οποία εντάσσεται και ο
εθισμός στο διαδίκτυο, τα συμπτώματα της στέρησης
είναι μοναξιά, κατάθλιψη, περιορισμένη σωματική
δραστηριότητα, προβλήματα στη μελέτη, συνεχής
ανάγκη πλοήγησης στο διαδίκτυο, ευερεθιστικότητα,
αϋπνία (Yan, Fu-chun, Ya-song, Ling-di, Zhi-min,
Jian-rong & Hao Lei, 2011) 

Η μοναξιά αποτελεί χαρακτηριστικό της εποχής
μας και ουσιαστικά περιγράφει την κατάσταση στην
οποία κάποιος ζει είτε μόνος του, είτε χωρίς επικοι-
νωνία με τους γύρω του. 

Μια από τις πρώτες ερευνητικές προσπάθειες για
τη συσχέτιση της μοναξιάς και του εθισμού ξεκίνησε
ήδη από ο 1997 και επισήμανε ψυχολογικές επιπτώ-
σεις από τη χρήση του διαδικτύου (Kraut, Patterson,
Lundmark, Kiesler, Mukophadhyay & Scherlis,
1998). Σε μία εποχή κατά την οποία το μεγαλύτερο
μέρος των νοικοκυριών στην Αμερική δεν είχε υπολο-
γιστές, οι ερευνητές διέθεσαν ηλεκτρονικούς υπολο-
γιστές συνδέοντας παράλληλα στο διαδίκτυο οικογέ-
νειες που δεν είχαν προηγούμενη αντίστοιχη εμπει-
ρία. Δύο χρόνια αργότερα η μελέτη κατέδειξε ότι
ακόμη και η μικρή διάρκεια χρήσης του διαδικτύου
είναι άμεσα συνδεδεμένη με αυξημένα ποσοστά
αίσθησης μοναξιάς και κατάθλιψης. (Kraut, Kiesler,
Boneva, Cummings, Helgeson & Crawford , 2002).

Ουσιαστικά το διαδίκτυο ήρθε να καλύψει κενά
στο σύγχρονο τρόπο ζωής. Αρχικά περιμέναμε το
διαδίκτυο να προσφέρει εξαιρετική ενίσχυση για την
αντιμετώπιση της χαμηλής αυτοεκτίμησης, της μονα-
ξιάς και της κατάθλιψης. Συνέβη όμως ακριβώς το
αντίθετο, καθώς το διαδίκτυο δεν λειτούργησε ως
εργαλείο κάλυψης κενών ψυχολογίας και επικοινω-
νίας, αλλά μεγιστοποίησε το υπάρχον πρόβλημα. 
Συγκεκριμένα, μέσα από το διαδίκτυο ο χρήστης των
μέσων κοινωνικής δικτύωσης (facebook) αναζητεί να
συμπληρώσει την έλλειψη κοινωνικών συναναστρο-
φών (Griffiths, 2011). Ο έφηβος, που αναπτύσσει
διαδικτυακές σχέσεις, προσπαθεί να αντιμετωπίσει
την κοινωνική φοβία και μοναξιά που τον χαρακτηρί-
ζει. Το παιδί, που ασχολείται όλο και περισσότερο με
διαδικτυακά παιχνίδια, αισθάνεται ισχυρό, βρίσκο-
ντας ψευδοαντίβαρο στην χαμηλή του αυτοεκτίμηση

(Rooij, A., Schoenmakers, T. ,  Vermulst, A. , Eijnden,
R. &  Mheen, D. , 2010). 

Προσπαθώντας λοιπόν ο χρήστης να λύσει το
έντονο πρόβλημα μοναξιάς και απομόνωσης, ουσια-
στικά εγκλωβίζεται σε μία νέα μορφή εθισμού, που
ενθυλακώνει το πρόβλημα και το μεγιστοποιεί.
Συνέπεια των παραπάνω είναι η αμφίδρομη σχέση
ψυχικών ασθενειών και εθισμού (Park & Choi, 2011)
Συγκεκριμένα η έρευνα διαπιστώνει ότι όσο περισσό-
τερο είναι κανείς εθισμένος στο διαδίκτυο, τόσο μεγα-
λύτερο κίνδυνο διατρέχει να παρουσιάσει μία ψυχική
ασθένεια, όπως η μοναξιά. Αντίστοιχα, τα άτομα με
ψυχικές ασθένειες συναντώνται συχνότερα σε ομά-
δες εθισμένες στο διαδίκτυο. (Young & Rogers,
1997). 

Η διάγνωση του εθισμού στο διαδίκτυο είναι
άμεσα συνδεδεμένη με τα ψυχικά συμπτώματα, που
εμφανίζονται από την κατάχρηση, δεδομένου ότι οι
πολλές ώρες χρήσης του διαδικτύου δεν συνεπάγο-
νται υποχρεωτικά και εθισμό σ’ αυτό (Akin &
İskender, 2011). Τα άτομα σήμερα μπορούν να διεξά-
γουν συναλλαγές, να έχουν πρόσβαση σε βιβλιοθή-
κες, να σχεδιάζουν τις διακοπές τους, να επικοινω-
νούν, να δραστηριοποιούνται επαγγελματικά και να
χρησιμοποιούν όλες τις θετικές διαστάσεις του διαδι-
κτύου (Wellman & Haythornthwaite, 2008). Σε αντίθε-
ση με τον εθισμό στα ναρκωτικά και το αλκοόλ, το
διαδίκτυο αποτελεί σχεδόν υποχρεωτικά πλέον ανα-
πόσπαστο μέρος της προσωπικής και επαγγελματι-
κής ζωής του μεγαλύτερου μέρους του πληθυσμού,
χωρίς βέβαια να οδηγεί υποχρεωτικά σε εθισμό. Έν
τούτοις, συμπτώματα όπως η μοναξιά, η κλινική
κατάθλιψη, το άγχος, οι ψυχαναγκαστικές τάσεις
αποτελούν ενδείξεις εθισμού στο διαδίκτυο.
Χρειάζεται τότε περαιτέρω εξέταση και κλινική συνέ-
ντευξη προκειμένου να έχουμε ακριβή διάγνωση. Η
αμφίδρομη σχέση εθισμού στο διαδίκτυο και μονα-
ξιάς μπορεί να βοηθήσει και στη διάγνωση του προ-
βλήματος (Shapiro, Goldsmith, Keck, Khosla &
McElroy, 2000). 

Η αντιμετώπιση του εθισμού στο διαδίκτυο προ-
κειμένου να μειωθεί η εμφάνιση ψυχικών διαταρα-
χών, όπως η μοναξιά, έχει απασχολήσει μεγάλο
μέρος της επιστημονικής κοινότητας. Χαρακτηριστικό
της όλης προσπάθειας είναι το γεγονός ότι μέχρι και
λογισμικά διαχείρισης χρόνου στο διαδίκτυο, όπως
το λογισμικό WebSense ( Hegli, Carrington & Oei,
2003 ) και το λογισμικό SpyMonkey, έχουν υλοποιη-
θεί προκειμένου να μπορούμε να ελέγχουμε τον
χρόνο χρήσης του διαδικτύου. Ήδη πολυάριθμες
έρευνες έχουν εντρυφήσει στον τρόπο με τον οποίο η
οικογενειακή δυναμική και οι διαπροσωπικές δεξιότη-
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τες, επηρεάζουν την προσέγγιση του διαδικτύου. Η
αντιμετώπιση ψυχικών διαταραχών, όπως η μοναξιά,
μπορεί με τη σειρά της να λειτουργήσει ανασταλτικά
στην υπέρμετρη χρήση του διαδικτύου δεδομένης
της αμφίδρομης σχέσης των δύο προβλημάτων. Το
γεγονός ότι ένα ψυχολογικά υγιές άτομο διαθέτει
αντιστάσεις σε οποιαδήποτε μορφή εθισμού, ουσια-
στικά οδηγεί στο συμπέρασμα ότι ίσως ο εθισμός
προλαμβάνεται και αντιμετωπίζεται καλύτερα εάν
προηγουμένως αντιμετωπίσουμε την μοναξιά.

Μεθοδολογία

Στην έρευνα συμμετείχαν 100 παιδιά (51 αγό-
ρια/49 κορίτσια) ηλικίας από 13 έως 15 ετών
(Μ.Ο.14,3±0,647), τα οποία επιλέχθηκαν με τυχαία
δειγματοληψία σε σχολεία δευτεροβάθμιας εκπαίδευ-
σης του αστικού συγκροτήματος του Βόλου. 

Στα παιδιά αυτά χορηγήθηκε το ερωτηματολόγιο
μέτρησης του εθισμού στο διαδίκτυο της Young
(1996) προσαρμοσμένο στα Ελληνικά. Η συγκεκρι-
μένη δοκιμασία περιλαμβάνει οκτώ ερωτήσεις κλει-
στού τύπου με δύο πιθανές απαντήσεις (ναι/όχι). Το
ποσοστό του εθισμού του αξιολογούμενου προκύ-
πτει από το σύνολο των θετικών απαντήσεων. 

Στην ίδια ερευνητική ομάδα χορηγήσαμε και την
αυτοσυμπληρούμενη κλίμακα κατάθλιψης Children’s
Depression Inventory (CDI). Το CDI  είναι ένα τεστ
σύντομου προσδιορισμού του εαυτού που βοηθά
στην αξιολόγηση γνωστικών, συμπεριφορικών και
συναισθηματικών ενδείξεων της κατάθλιψης αλλά και
μοναξιάς σε παιδιά και εφήβους από 6 έως 18 ετών. 

Το CDI περιλαμβάνει 26 ερωτήσεις κλειστού
τύπου με τρεις πιθανές απαντήσεις. Επίσης, είναι
διαθέσιμη και μια μικρότερη μορφή του τεστ με 10
ερωτήσεις. Η δοκιμασία χρησιμοποιείται από κλινι-
κούς παιδοψυχολόγους, κατά κύριο λόγο, για τη διά-
γνωση ψυχοπαθολογικών διαταραχών, και δίδεται
είτε ατομικά είτε σε ομάδες. Τέλος, κρίνεται σκόπιμο
να αναφερθεί το γεγονός ότι το συγκεκριμένο ερωτη-
ματολόγιο ερευνά πέντε κλινικά χαρακτηριστικά των
ατόμων. Πιο συγκεκριμένα ερευνά την αρνητική διά-
θεση, τις διαπροσωπικές δυσκολίες, την αρνητική
αυτοεκτίμηση, την αναποτελεσματικότητα και την
ανηδονία (Καραπέτσας & Ζυγούρης, 2012).
Προκειμένου να εντοπιστεί ο αριθμός των μαθητών
που είναι εθισμένοι στο διαδίκτυο, χρησιμοποιήσαμε
στατιστική ανάλυση συχνότητας για τον εντοπισμό
του μέσου όρου των απαντήσεων των εξεταζομένων.
Επίσης, χρησιμοποιήσαμε ανάλυση διακύμανσης με
μία ανεξάρτητη μεταβλητή προκειμένου να εντοπι-

στούν οι διαφορές στον τρόπο που απαντούν τα
άτομα ανάλογα με το εάν είναι εθισμένοι στο διαδί-
κτυο. 

Αποτελέσματα

Από τον έλεγχο των απαντήσεων στο ερωτηματο-
λόγιο της Young (1996) προκύπτει το συμπέρασμα
ότι το 14,6% του συνόλου του δείγματος των νέων
που μελετήθηκαν με το παρόν ερευνητικό πρωτόκολ-
λο είναι εθισμένοι στο διαδίκτυο. Τα αποτελέσματα
φαίνονται και στο γράφημα που ακολουθεί.

Γράφημα 1. Ποσοστό εθισμένων νέων στο διαδί-
κτυο. Στην αριστερή στήλη παρουσιάζονται οι νέοι που
πληρούν τα κριτήρια εθισμού σύμφωνα με την κλίμακα
αξιολόγησης και δεξιά οι νέοι που αποτέλεσαν την
ομάδα ελέγχου.

Στο σημείο αυτό κρίνεται απαραίτητο να αναφερ-
θούν οι διαφορές στις απαντήσεις των παιδιών ανά-
λογα με την ερευνητική ομάδα στην οποία ανήκουν.
Για το σκοπό αυτό πραγματοποιήθηκε στατιστική
ανάλυση διακύμανσης με ανεξάρτητη μεταβλητή το
εάν τα παιδιά χαρακτηρίζονται ως εθισμένα στο δια-
δίκτυο ή ανήκουν στην ομάδα ελέγχου. Συγκεκριμένα
στην πρώτη ερώτηση (νιώθετε απορροφημένος
συνεχώς από το internet) F(1,98) 99,70 p<0.001. Στη
δεύτερη ερώτηση (χρειάζεται να χρησιμοποιείτε inter-
net με αυξητικούς ρυθμούς χρόνο) F(1,98) 56,675
p<0.001. Στην τρίτη ερώτηση F(1,98) 18,740
p<0.001. Στην τέταρτη ερώτηση F(1,98) 17,091
p<0.001. Στην πέμπτη ερώτηση (Παραμένετε συνδε-

6                                                                                                                ΕΓΚΕΦΑΛΟΣ 52,  4-9,  2015



7ΕΓΚΕΦΑΛΟΣ 52,  4-9,  2015

δεμένοι στο internet περισσότερη ώρα από ό,τι αρχι-
κά είχατε προγραμματίσει) F(1,98) 6,931 p=0.01.
Στην έκτη ερώτηση F(1,98) 20,950 p<0.001. Στην
έβδομη ερώτηση F(1,98) 42,809 p<0.001.  Τέλος
στην όγδοη ερώτηση F(1,98) 22,036 p<0.001.
Συνεπώς, γίνεται αντιληπτό ότι το 14,7% των ερωτη-
θέντων που εντοπίστηκαν στην έρευνα μας ως εθι-
σμένοι στο διαδίκτυο παρουσιάζουν υψηλές στατιστι-
κά σημαντικές διαφορές στις απαντήσεις τους στο
ερωτηματολόγιο εθισμού της Young (1996) , σε
σχέση με τους συμμαθητές τους που εντάχθηκαν
στην ομάδα ελέγχου.

Στη συνέχεια, πραγματοποιήθηκε συσχετισμός
των απαντήσεων των εθισμένων παιδιών στο διαδί-
κτυο σε σύγκριση με τις απαντήσεις των παιδιών που
εντάχθηκαν στην ομάδα ελέγχου. Οι ερωτήσεις που
παρουσιάζουν τις στατιστικά σημαντικές διαφορές
μεταξύ των δύο ομάδων παρουσιάζονται στον πίνα-
κα που ακολουθεί.

Πίνακας 1. Συσχέτιση συμμετεχόντων σε σχέση με
τις απαντήσεις στην κλίμακα CDI

** Η συσχέτιση είναι στατιστικά σημαντική στα 0.01
* Η συσχέτιση είναι στατιστικά σημαντική στα 0.05

Από την παρουσίαση των αποτελεσμάτων γίνεται
κατανοητό ότι τα παιδιά που δεν παρουσίασαν εθισμό
στο διαδίκτυο απάντησαν υψηλότερα στις ερωτήσεις
του CDI με σημαντική διαφορά σε σχέση με τα παιδιά
που βρέθηκαν εθισμένα στο διαδίκτυο. Μάλιστα, στις
ερωτήσεις «Νιώθω μόνος (5)», «Είμαι λυπημένος
(19)», «Μισώ τον εαυτό μου (21), «Τα πράγματα πάνε
καλά για εμένα (23)1 », «Πιστεύω ότι κάτι κακό θα μου 

συμβεί (25)» τα παιδιά τις ομάδας ελέγχου είχαν υψηλή
στατιστικά σημαντική διαφορά στις απαντήσεις τους σε
σχέση με τα παιδιά που ήταν εθισμένα στο διαδίκτυο.
Επιπλέον, στατιστικά σημαντική διαφορά στις απαντή-
σεις των συμμετεχόντων εντοπίστηκε στις ερωτήσεις
«Κάνω λάθη (8)», «Έχω πονοκεφάλους (9)», «Νιώθω
ότι δεν με αγαπάει κανείς (11)», «Αισθάνομαι πως θέλω
να κλάψω (18)», «Τα βράδια έχω αϋπνίες (δεν μπορώ
να κοιμηθώ) (22)» και «δεν έχω όρεξη για φαγητό (26). 

Επιπλέον, πραγματοποιήθηκε μονοπαραγοντική
στατιστική ανάλυση, προκειμένου να εντοπιστούν οι
συνολικές διαφορές των παιδιών που εντοπίστηκαν ως
εθισμένα στο διαδίκτυο σε σύγκριση με τα παιδιά που
ανήκαν στην ομάδα ελέγχου. Στη συγκεκριμένη στατι-
στική ανάλυση F(1,98) 14,49 p<0.001. Σε σειρά παρό-
μοιων στατιστικών αναλύσεων αναφορικά με το φύλο
και την ηλικία δεν εντοπίστηκαν στατιστικά σημαντικές
διαφορές μια και p>0.05

Συζήτηση

Στην παρούσα έρευνα σκοπός ήταν να διερευνη-
θεί η σχέση μεταξύ εθισμού στο διαδίκτυο και μονα-
ξιάς. Ευρήματα της έρευνας κατέδειξαν άμεση σχέση
μοναξιάς και εθισμού στο διαδίκτυο. Συγκεκριμένα
διαπιστώσαμε ότι οι εθισμένοι έφηβοι στο διαδίκτυο
παρουσιάζουν μεγαλύτερα ποσοστά μοναξιάς σε
αντίθεση με τους μη εθισμένους εφήβους. Συνεπώς
μπορούμε και μέσα από τη συγκεκριμένη έρευνα να
παρατηρήσουμε την άμεση σχέση μεταξύ εθισμού
και μοναξιάς δεδομένου ότι πρόκειται για μία κοινή
διαπίστωση της επιστημονικής κοινότητας.

Ήδη από το 1998 είχαμε μελέτες που επισημαί-
νουν τη σχέση ανάμεσα στις δύο ψυχολογικές
συμπεριφορές ( Kraut , Patterson , Lundmark ,
Kiesler , Mukophadhyay & Scherlis , 1998, Young &
Rogers, 1998). Ο Kraut στην έρευνά του, που διεξή-
χθη σε εποχές που η χρήση του διαδικτύου ήταν
πολύ περιορισμένη, αναγκάστηκε να τροφοδοτήσει
οικογένειες με υπολογιστές προκειμένου να διεξάγει
τα συμπεράσματά του. Διαπίστωσε ότι η απομάκρυν-
ση των χρηστών του διαδικτύου από κοινωνικές
συναναστροφές με τη σειρά της οδηγεί σε αρνητικές
ψυχολογικές καταστάσεις όπως είναι η μοναξιά.
Συγκεκριμένα η μείωση του κοινωνικού κύκλου και η
απουσία επικοινωνίας στην οικογένεια, οδηγούν σε
έλλειψη ψυχικής ευεξίας.

Ενδιαφέρον παρουσιάζουν όμως τα συμπερά-
σματα της ίδιας ερευνητικής ομάδας τέσσερα χρόνια
αργότερα στο ίδιο ερευνητικό δείγμα. Συγκεκριμένα
το 2002 διαπιστώθηκε ότι είχαν εξαφανισθεί οι αρνη-

Ερωτήσεις CDI Συσχέτιση 
εθισμένων  παιδιών

Νιώθω μόνος/η 0.276**
Κάνω λάθη 0.225*
Έχω πονοκεφάλους                           0.243*
Νιώθω ότι                                               0.248*
δεν με αγαπάει κανένας
Αισθάνομαι πως θέλω να κλάψω              0.210*
Είμαι λυπημένος/η                                   0.265**
Μισώ τον εαυτό μου                        0.310**  
Τα βράδια έχω αϋπνίες                   0.223*
Τα πράγματα πάνε καλά για εμένα    0.257**
Πιστεύω πως κάτι κακό θα μου συμβεί 0.290*
Δεν έχω όρεξη για φαγητό                0.208*

1. Η συγκεκριμένη ερώτηση έχει αντίστροφη βαθμολόγηση.



τικές επιδράσεις(Kraut, Kiesler, Boneva, Cummings,
Helgeson, Crawford, 2002). Η έρευνα καταγράφει, σε
αντίθεση με όλες τις άλλες διαπιστώσεις, ότι όσο
περισσότερο χρόνο οι χρήστες αφιέρωναν στο διαδί-
κτυο, τόσο περισσότερο ενισχύονταν οι κοινωνικές
σχέσεις και η ενδοοικογενειακή επικοινωνία άρα
ουσιαστικά έχουμε επικοινωνία που παρουσιάζει
όμως χαμηλά ποιοτικά χαρακτηριστικά.

Έρευνα μεγάλης κλίμακας δημοσιευμένη από
τους  Nie, Hillygus, Erbring (Nie, Hillygus, Erbring
2000) οδήγησε στο συμπέρασμα ότι επηρεάζεται
ουσιαστικά η ζωή των χρηστών. Συγκεκριμένα η
έρευνα κατέγραψε μεγάλα ποσοστά μοναξιάς στους
χρήστες, ενώ ταυτόχρονα διαπίστωσε αρνητικές επι-
δράσεις στις πραγματικές διαπροσωπικές σχέσεις. 

Το 2008 (Yen, Chih-Hung, Cheng-Fang, Sue-
Huei, Wei-Lun, Cheng-Chung 2008) διαπίστωσε ότι
οι εθισμένοι νέοι στο διαδίκτυο χαρακτηρίζονται όχι
μόνο από μοναξιά και κατάθλιψη, αλλά παράλληλα
παρουσιάζουν χαμηλή αυτοεκτίμηση και δείχνουν
συνεχώς ανικανοποίητοι.

Σε έρευνα που δημοσιεύθηκε το 2011
(Guangheng Dong, Qilin Lu, Hui Zhou, Xuan Zhao, 
2011) και που συμμετείχαν 59 μαθητές, μετρήθηκαν 

ψυχολογικά χαρακτηριστικά, αρχικά όταν και οι μαθη-
τές δεν ήταν εθισμένοι στο διαδίκτυο και ακολούθως
αφού οι μαθητές εθίστηκαν στη χρήση του. Στο
πρώτο στάδιο της έρευνας, που οι μαθητές δεν ήταν
εθισμένοι στο διαδίκτυο. 
Μετά τον εθισμού τους, που διαπιστώθηκε ένα χρόνο
αργότερα, ύστερα από χρήση της δοκιμασίας εντοπι-
σμού εθισμού στο διαδίκτυο της Young, τα ποσοστά
μοναξιάς, κατάθλιψης και άγχους βρέθηκαν πολύ
υψηλότερα του μέσου όρου.

Τέλος, στο ερευνητικό πρωτόκολλο που εκπονή-
θηκε, υπάρχουν ορισμένοι περιορισμοί. Συγκεκρι-
μένα το δείγμα των 100 παιδιών είναι μικρό προκει-
μένου να εξάγουμε ασφαλή συμπεράσματα συσχέτι-
σης μεταξύ κατάθλιψης και εθισμού στο διαδίκτυο. Η
έρευνα θα πρέπει να πραγματοποιηθεί σε μεγαλύτε-
ρο δείγμα, αλλά και με καλύτερη κατανομή.

Τα αποτελέσματα που προκύπτουν από το συγκε-
κριμένο ερευνητικό πρωτόκολλο, πρόκειται να χρησι-
μοποιηθούν και στην έρευνα με μεγαλύτερο τόσο
αριθμητικά, όσο και ηλικιακά πρωτόκολλο, που αυτή
τη στιγμή διεξάγεται από το Εργαστήριο
Νευροψυχολογίας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας. 
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