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Τ ο διαδίκτυο δεν διαθέτει καμία εγγενή εθιστική ιδιότητα, παρόλα αυτά έχει την ικανότητα να 
διεγείρει τις αισθήσεις του χρήστη προκαλώντας ποικίλα υποκειμενικά βιώματα και εμπειρίες, οι 
οποίες ενδέχεται να είναι θετικές (προαγωγή της εκπαίδευσης) ή αρνητικές (εξάρτηση). Πολλοί 
είναι εκείνοι που επιλέγουν να επενδύσουν στον εικονικό κόσμο του διαδικτύου αποσύροντας 

την επένδυση από τη διά ζώσης επικοινωνία, ενώ σε ορισμένες περιπτώσεις η σύνδεση στο διαδίκτυο 
συνεπάγεται αποσύνδεση από την πραγματική ζωή, καθώς το άτομο απομονώνεται από τους γύρω του 
και ζει σε ένα εικονικό περιβάλλον. Υπό αυτές τις συνθήκες η υπέρμετρη χρήση του διαδικτύου ενδέχεται 
να οδηγήσει σε εξάρτηση. Σκοπός της παρούσας μελέτης είναι η διερεύνηση της σχέσης ανάμεσα στην 
εξάρτηση από το διαδίκτυο και την αγχώδη και καταθλιπτική συμπτωματολογία του χρήστη. Στην έρευνα 
συμμετείχαν 203 άτομα ηλικίας 17 έως 58 ετών (ΜΟ=26,03, Τ.Α.=7,92), τα οποία απευθύνθηκαν στο Τμήμα 
Προβληματικής Χρήσης Διαδικτύου της Μονάδας Απεξάρτησης 18 Άνω, ΨΝΑ, προκειμένου να λάβουν 
εξειδικευμένη βοήθεια για την εξάρτηση από το διαδίκτυο. Ο καθορισμός του βαθμού εξάρτησης ανα
φορικά με τη χρήση του διαδικτύου πραγματοποιήθηκε μέσω του ερωτηματολογίου εξάρτησης από το 
διαδίκτυο (Internet Addiction TestIAΤ), ενώ για την εκτίμηση της αγχώδους και καταθλιπτικής συμπτω
ματολογίας χορηγήθηκε η αναθεωρημένη κλίμακα ενενήντα συμπτωμάτων (SCL90R). Η ανάλυση των 
δεδομένων της έρευνας κατέδειξε ότι μεταξύ των δύο φύλων δεν παρατηρείται διαφορά ως προς την 
ένταση εξάρτησης από το διαδίκτυο. Οι μικρότεροι σε ηλικία χρήστες έχουν περισσότερες πιθανότητες 
εκδήλωσης εξαρτητικών συμπεριφορών σε σχέση με τη χρήση του διαδικτύου, χωρίς ωστόσο η σχέση 
αυτή να είναι στατιστικά σημαντική. Τέλος, σε ό,τι αφορά στη σχέση μεταξύ ψυχοπαθολογίας και εξάρτη
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Εισαγωγή

Η απορρόφηση από τον εικονικό κόσμο συνιστά 
έναν τρόπο απόδρασης από την ευαλωτότητα και 
τα αρνητικά συναισθήματα που συνδέονται με ψυ
χιατρικές διαταραχές, όπως η κατάθλιψη1–2 και συ
νεπάγεται δυνητικά συμπεριφορικά προβλήματα3 
και συμπτώματα πολλές φορές παρόμοια με εκείνα 
που συναντώνται στην αγχώδη και καταθλιπτική 
διαταραχή.4–5 Στο πλαίσιο αυτής της συλλογιστικής 
αξίζει να σημειωθεί η ψυχοτρόπος δράση των εξαρ
τητικών συμπεριφορών, στις οποίες έχει προταθεί 
να συμπεριληφθεί η εξάρτηση από το διαδίκτυο.6–9 
Συγκεκριμένα, η διεθνής βιβλιογραφία φαίνεται να 
συμφωνεί διαχρονικά στο ότι η ανάγκη του ατόμου 
να τροποποιήσει, να μεταβάλλει, και κατ’ επέκταση 
να ελέγξει μια πιθανά αρνητική συναισθηματική του 
κατάσταση είναι παράγοντας τόσο προδιαθεσικός 
(π.χ. χρόνιες διαταραχές της διάθεσης που κάνουν 
το άτομο ευάλωτο στις εξαρτήσεις) και πυροδοτικός 
(π.χ. έντονη κλιμάκωση αρνητικών συναισθημάτων 
πριν την ενεργοποίηση μιας εξαρτητικής συμπερι
φοράς), όσο και παράγοντας συντήρησης (π.χ. η επί
τευξη θετικών ή έστω λιγότερο αρνητικών συναισθη
μάτων μέσω μιας εξαρτητικής συμπεριφοράς που 
ενθαρρύνουν στην επανάληψή της) εξαρτητικών 
συμπεριφορών. Επακόλουθα, η εξάρτηση από το δι
αδίκτυο έχει επανειλημμένα προσδιοριστεί ως δευ
τερογενές σύμπτωμα (ή ως «η προβληματική λύση 
ενός άλλου προβλήματος», ή ως «το πρόσωπο του 
προβλήματος») που τείνει να ακολουθεί συμπτώματα 

που σχετίζονται άμεσα ή έμμεσα κυρίως με δυσφορι
κά συναισθήματα, όπως οι καταθλιπτικές και αγχώ
δεις διαταραχές.10 Η συλλογιστική αυτή οδήγησε τη 
συγκεκριμένη μελέτη να δώσει μεγαλύτερη έμφαση/
προτεραιότητα στη μελέτη της σχέσης εξάρτησης 
από το διαδίκτυο με την καταθλιπτική και την αγχώ
δη συμπτωματολογία, σε ένα κλινικό δείγμα ατόμων 
που αιτήθηκαν θεραπεία στο Τμήμα Προβληματικής 
Χρήσης Διαδικτύου της Μονάδας Απεξάρτησης 18 
Άνω του Ψυχιατρικού Νοσοκομείου Αττικής. 

Ενδιαφέρον είναι ίσως ότι στην πέμπτη έκδοση του 
DSM, η διαταραχή της εξάρτησης από τα διαδικτυα
κά παιχνίδια, η οποία έχει οριστεί ως υπότυπος της 
εξάρτησης από το διαδίκτυο, συμπεριλαμβάνεται 
στο τρίτο μέρος ως κλινική οντότητα που απαιτεί πε
ραιτέρω κλινική έρευνα προτού θεωρηθεί επισήμως 
διαταραχή.11–12 Συνεπώς, καθίσταται επιτακτική η 
ανάγκη για έναν πιο σαφή εννοιολογικό ορισμό, δια
γνωστικά κριτήρια και ψυχομετρικά εργαλεία, ώστε 
να επιτραπεί ο σχεδιασμός κατάλληλων προληπτι
κών και θεραπευτικών μεθόδων. 

Ο επιπολασμός στα παιδιά και τους εφήβους κυ
μαίνεται μεταξύ 1,6% και 36,7% και η ασυνέπεια των 
δεδομένων, έχει εν μέρει αποδοθεί στη χρήση δια
φορετικών ψυχομετρικών εργαλείων για την εκτίμη
ση της εξάρτησης από το διαδίκτυο, στο διαφορε
τικό σημείο αποκοπής που επιλέγεται από τον εκά
στοτε ερευνητή και στον ερευνητικό σχεδιασμό.13–14 
Στην Ελλάδα το ποσοστό των παιδιών ηλικίας 12–18 

ετών που εμφανίζουν εξάρτηση από το διαδίκτυο α
νέρχεται σε 8,2%,15 ενώ για τον φοιτητικό πληθυσμό 

σης από το διαδίκτυο, η αγχώδης συμπτωματολογία παρουσιάζει στατιστικά σημαντική χαμηλή θετική 
συσχέτιση με τον γενικό βαθμό της εξάρτησης από το διαδίκτυο και βρέθηκε να προβλέπει στην ανάλυ
ση παλινδρόμησης την εξάρτηση από το διαδίκτυο, ενώ αν και θετική η σχέση με την καταθλιπτική συ
μπτωματολογία δεν βρέθηκε να είναι στατιστικά σημαντική, με τις γυναίκες, ωστόσο που εμφανίζουν κα
ταθλιπτική συμπτωματολογία να είναι περισσότερο ευάλωτες στην εξάρτηση από το διαδίκτυο από τους 
άνδρες (που αιτήθηκαν θεραπεία). Η διερεύνηση των διαφορών μεταξύ των δύο φύλων και διαφορετικών 
ηλικιακών ομάδων συμβάλλει στον σχεδιασμό κατάλληλων προληπτικών και θεραπευτικών προγραμμά
των, ενώ η μελέτη της σχέσης μεταξύ εξάρτησης και άλλων ψυχικών/ψυχιατρικών διαταραχών συμβάλλει 
στην κατανόηση των μηχανισμών που διέπουν την εκδήλωση, διατήρηση και εξέλιξη της εξάρτησης από 
το εν λόγω μέσο καθιστώντας δυνατή την πληρέστερη εκτίμηση και αντιμετώπιση των συννοσηρών δια
ταραχών προλαμβάνοντας με τον τρόπο αυτόν την αρνητική επίδραση που ασκούν στην πρόγνωση της 
εξάρτησης. 

Λέξεις ευρετηρίου: Εξάρτηση από το διαδίκτυο, ψυχοπαθολογία, αγχώδης συμπτωματολογία, καταθλι
πτική συμπτωματολογία.
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ηλικίας 18–26 φτάνει το 11,6%.16 Σε άλλη μελέτη με 
συμμετέχοντες εφήβους (ΜΟ 15,8 ετών) το ποσοστό 
υπολογίζεται στο 1%.17 Όσον αφορά στο φύλο ορι
σμένες έρευνες εντοπίζουν διαφορά ως προς την ε
πικράτηση με τους άνδρες να εμφανίζουν συχνότερα 
εξάρτηση,16,18–19 ενώ άλλες αναφέρουν παρόμοια 
ποσοστά και για τα δύο φύλα.19–22 

Οι νέοι άνδρες με χαμηλή κοινωνικότητα και αυτο
εκτίμηση εκδηλώνουν συχνότερα εξάρτηση από το 
διαδίκτυο,23–25 ενώ ομάδα υψηλού κινδύνου φαίνε
ται να αποτελούν κυρίως οι έφηβοι και οι φοιτητές.26 
Οι άνδρες είναι συχνότεροι χρήστες των διαδικτυα
κών παιχνιδιών σε σύγκριση με τις γυναίκες, εύρη
μα το οποίο πιθανώς οφείλεται σε νευρολογικές και 
κοινωνικοποιητικές διαδικασίες (η επιθετικότητα 
που είναι συχνά συνυφασμένη με τη χρήση διαδι
κτυακών παιχνιδιών είναι περισσότερο κοινωνικά α
ποδεκτή για τους άνδρες τόσο διαδικτυακά όσο και 
μη διαδικτυακά),27 που ωθούν τους πρώτους σε επα
ναλαμβανόμενη ενασχόληση με αυτού του είδους τα 
παιχνίδια.23 

Σε σχέση με πιο επιδιαρκείςπρωτοπαθείς ψυχικές 
διαταραχές το 52% των ατόμων με εξάρτηση από το 
διαδίκτυο πληροί τα κριτήρια για μία τουλάχιστον 
διαταραχή προσωπικότητας, ενώ το 86% εκδηλώνει 
συννοσηρότητα με κάποια άλλη διαταραχή γενικό
τερα.28 Η πλειονότητα των συμμετεχόντων πληροί τα 
κριτήρια για τουλάχιστον μια διαταραχή στον Άξονα 
Ι (συχνότερες οι διαταραχές της διάθεσης και οι αγ
χώδεις)5,29 ή τον Άξονα ΙΙ.30 Μάλιστα, η ψυχοπαθολο
γία που εμφανίζεται παράλληλα μπορεί να επιδεινώ
σει τη συμπτωματολογία της εξάρτησης ανεξάρτητα 
από τη δομή της προσωπικότητας του χρήστη.29 
Επισημαίνεται, ωστόσο, ότι η σχέση μεταξύ συμπε
ριφορών εξάρτησης από το διαδίκτυο και συννοση
ρών μορφών ψυχοπαθολογίας έχει προσδιοριστεί 
ως μια δυναμική σχέση κυκλικής αιτιότητας (π.χ. η 
εξάρτηση από το διαδίκτυο αναπτύσσεται ως συ
μπεριφορά ελέγχου των δυσφορικών συναισθημά
των που απορρέουν από άλλες ψυχικές διαταραχές
δυσ λειτουργίες, τις οποίες σε βάθος χρόνου φαίνεται 
να επιδεινώνει.6

Αντίστοιχα, σε σχέση με διαταραχές σχετιζόμενες 
με δυσφορικό συναίσθημα, εντοπίζεται συννοση
ρότητα μεταξύ εξάρτησης από το διαδίκτυο και κα
ταθλιπτικής ή αγχώδους συμπτωματολογίας22 και 
φαίνεται ότι οι χρήστες με εξάρτηση παρουσιάζουν 

κοινά γενετικά χαρακτηριστικά και στοιχεία προ
σωπικότητας με τους καταθλιπτικούς ασθενείς.31 Οι 
εξαρτημένοι χρήστες εμφανίζουν υψηλότερα ποσο
στά καταθλιπτικών συμπτωμάτων, χωρίς ωστόσο να 
διευκρινίζεται κατά πόσο η κατάθλιψη προηγείται ή 
συνιστά συνέπεια της εξάρτησης.2,32–33 Ειδικότερα 
στην περίπτωση των ανδρών εντοπίζεται συσχέτιση 
της καταθλιπτικής διαταραχής με την εξάρτηση,33 ό
που ο χρήστης επιδιώκει τη διαφυγή από τις δυσκο
λίες της πραγματικότητας μέσω της διαδικτυακής 
δραστηριότητας,34 αφού η χρήση του μέσου παρέ
χει άμβλυνση του δυσφορικού συναισθήματος και 
αποφυγή των προβλημάτων με τρόπο παρόμοιο με 
εκείνο της χρήσης ουσιών, αλκοόλ, φαγητού ή χαρ
τοπαιξίας/τζόγου.3 

Πιθανώς η χαμηλή αυτοεκτίμηση, ο φόβος απόρ
ριψης, η ανάγκη αποδοχής και τα πτωχά κίνητρα που 
συνδέονται με την κατάθλιψη οδηγούν το άτομο σε 
υπερβολική χρήση του διαδικτύου.2 Σε διαφορετικό 
συμπέρασμα καταλήγουν άλλοι ερευνητές, οι οποίοι 
δεν εντοπίζουν στατιστικά σημαντική σχέση μεταξύ 
κατάθλιψης και εξάρτησης.21,35 Πολλοί ερευνητές υ
ποστηρίζουν ότι η κατάθλιψη συνιστά προδιαθεσικό 
παράγοντα για την εκδήλωση εξάρτησης από το δια
δίκτυο,3,20,24,33,36 ενώ οι Kraut et al4 καταλήγουν στο 
συμπέρασμα ότι η κατάθλιψη δεν μπορεί να λειτουρ
γήσει ως προβλεπτικός παράγοντας. 

Κατά τη χρήση του διαδικτύου κάποιοι παράγοντες 
(όπως η φυσική παρουσία του άλλου) που ενισχύουν 
το κοινωνικό άγχος απουσιάζουν. Συνεπώς, άτομα 
με κοινωνικό άγχος είναι πιθανό να στραφούν στη 
χρήση του διαδικτύου ως μέσο ανάπτυξης κοινωνι
κών σχέσεων. Εν τη απουσία των στοιχείων εκείνων 
που προκαλούν άγχος κατά την πραγματική επαφή 
η διαμόρφωση και διατήρηση σχέσεων μέσω του δι
αδικτύου φαντάζει ευκολότερη. Η ανάπτυξη στενών 
διαπροσωπικών σχέσεων στον εικονικό κόσμο βελ
τιώνει την αυτοπεποίθηση και ευνοεί τη δοκιμή των 
κοινωνικών δεξιοτήτων στον πραγματικό κόσμο.37 Η 
διεθνής ωστόσο βιβλιογραφία φαίνεται να συγκλίνει 
στο αντίθετο συμπέρασμα για την πλειοψηφία των 
ατόμων που κάνουν υπερβολική χρήση του διαδι
κτύου. Στο πλαίσιο αυτό έχει διεθνώς επικρατήσει η 
χρήση του όρου «Διαδικτυακό Παράδοξο» που πε
ριγράφει την αντίφαση της κατάχρησης υπηρεσιών 
επικοινωνίας που καταλήγουν ωστόσο να απομο
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νώνουν τους χρήστες στην εκτός διαδικτύου ζωή 
τους.38 

Σε αυτό το πλαίσιο δεν εκπλήσσει το ότι οι εξαρ
τημένοι χρήστες εμφανίζουν υψηλά επίπεδα κοινωνι
κού άγχους σε αντίθεση με εκείνους που προβαίνουν 
σε ελεγχόμενη χρήση, πιθανώς λόγω της δυνατότη
τας κοινωνικής αλληλεπίδρασης, χωρίς να απαιτείται 
η παρουσία του άλλου, συνθήκη η οποία βιώνεται 
δυσφορικά από τα άτομα με κοινωνικό άγχος.39,42 
Το έντονο άγχος δυσχεραίνει την επικοινωνία και 
τις κοινωνικές αλληλεπιδράσεις του ατόμου καθι
στώντας το ευάλωτο στις αρνητικές επιδράσεις της 
υπερβολικής χρήσης του διαδικτύου. Δεδομένης της 
ψυχοκοινωνικής έκπτωσης που επιφέρει η υπερβολι
κή χρήση του διαδικτύου, η εξάρτηση είναι πιθανό 
να επιδεινώνει το άγχος του χρήστη. Σύμφωνα με κά
ποιες έρευνες, όσο υψηλότερη είναι η τιμή του συμ
μετέχοντα στην κλίμακα της εξάρτησης, τόσο υψη
λότερη είναι και στην κλίμακα άγχους,36 ενώ άλλες 
δεν εντοπίζουν συσχέτιση.40 Πρόσφατη έρευνα σε 
Ελληνικά διαχρονικά δεδομένα εφήβων (μη κλινικό 
δείγμα) έδειξε ότι η αγχώδης συμπτωματολογία όχι 
μόνο προβλέπει τον βαθμό εκδήλωσης συμπεριφο
ρών χρήσης του διαδικτύου, αλλά και έχει σταθερά 
προβλεπτικό ρόλο κατά τη διάρκεια της ανάπτυξης.7

Σκοπός της παρούσας μελέτης είναι η διερεύνηση 
της σχέσης μεταξύ εξάρτησης από το διαδίκτυο και 
αγχώδους και καταθλιπτικής συμπτωματολογίας. Η 
επιλογή της συγκεκριμένης ηλικιακής ομάδας (κλινι
κό δείγμα ενήλικου πληθυσμού) έγινε κατόπιν βιβλι
ογραφικής ανασκόπησης και εφόσον στην πλειονό
τητα των ερευνών που μελετούν την εξάρτηση από 
το διαδίκτυο σε συνάρτηση με την κατάθλιψη και άλ
λες ψυχιατρικές διαταραχές, το δείγμα αφορά κυρίως 
σε παιδιά και εφήβους στην κοινότητα (μη κλινικά 
δείγματα).21,25,41

Τα ερωτήματα που διερευνώνται είναι τα εξής: 

1.  Η ένταση των συμπτωμάτων εξάρτησης από το δι
αδίκτυο (μεταξύ θεραπευόμενων) διαφοροποιείται 
από το φύλο; 

2.  Η ηλικία του θεραπευόμενου σχετίζεται με την έ
νταση των συμπτωμάτων της εξάρτησης από το 
διαδίκτυο; 

3.  Σε ποιο βαθμό τα συμπτώματα εξάρτησης από το 
διαδίκτυο σχετίζονται με συμπτώματα ψυχοπαθο
λογίας (αγχώδους και καταθλιπτικής);

4.  Επηρεάζεται ο βαθμός εξάρτησης από το διαδί
κτυο από τη βαρύτητα της αγχώδους ή καταθλι
πτικής συμπτωματολογίας του θεραπευόμενου; 

Υλικό και μέθοδος

Συνολικά συμμετείχαν 203 άτομα ηλικίας 17–58 ετών 
(ΜΟ=26,03, ΤΑ=7,92) εκ των οποίων οι 179 ήταν άν
δρες και οι υπόλοιπες 24 γυναίκες. Η διάρκεια χρήσης 
του διαδικτύου, κυμαίνεται από ένα έως 20 έτη με 
ΜΟ=7,9 και ΤΑ=4,1 έτη (πίνακας 1).

Ερωτηματολόγιο Δημογραφικών Στοιχείων: Λήψη 
βασικών δημογραφικών στοιχείων και πληροφορι
ών αναφορικά με τη χρήση του διαδικτύου (διάρκεια 
χρήσης, εφαρμογές και υπηρεσίες προτίμησης). 

Ερωτηματολόγιο Εξάρτησης από το Διαδίκτυο 
Internet Addiction Test (IAT):3 Ερωτηματολόγιο αυτο
αναφοράς για εφήβους και ενηλίκους, το οποίο σχε
διάστηκε κατόπιν προσαρμογής των κριτηρίων του 
DSMIV για την παθολογική χαρτοπαιξία προκειμέ
νου να διερευνηθεί ο βαθμός επίδρασης της χρήσης 
του διαδικτύου στην καθημερινή ζωή του ατόμου. 
Έχει προσαρμοστεί στα Ελληνικά κατόπιν διπλής 
μετάφρασης και συναπαρτίζεται από 20 ερωτήσεις 
(οκτώ αφορούν στα συμπτώματα της εξάρτησης, 
δώδεκα στις αρνητικές συνέπειες της χρήσης). Οι α
παντήσεις βαθμολογούνται σε πενταβάθμια κλίμα
κα Likert και η τελική τιμή προκύπτει από άθροιση 
των βαθμών των επιμέρους ερωτήσεων. Πρόκειται 
για έγκυρο και αξιόπιστο ερωτηματολόγιο με καλή 
εσωτερική συνοχή (Cronbach’s a=0,93), τα κατώφλια 
του οποίου αν και έχουν προσδιοριστεί για Έλληνες 
εφήβους, δεν έχουν σταθμιστεί σε ενήλικο Ελληνικό 
πληθυσμό.42–43 

Κλίμακα Ψυχοπαθολογίας Symptom Checklist
90R (SCL90R):44 Κλίμακα αυτοαναφοράς για τη 
σφαιρική αξιολόγηση της ψυχοπαθολογίας του ε
ξεταζόμενου αποτελούμενη από 90 ερωτήματα, τα 
οποία αφορούν σε προβλήματα και συμπτώματα 
ψυχοπαθολογίας που σχετίζονται με τις εξής εννέα 
διαστάσεις: Σωματοποίηση, Ψυχαναγκαστικότητα/
Καταναγκαστικότητα, Διαπροσωπική Ευαισθησία, 
Κατάθλιψη, Άγχος, Θυμός/Επιθετικότητα, Φοβικό άγ
χος, Παρανοειδής Ιδεασμός, Ψυχωτισμός. Εξάγονται 
τρεις επιπλέον δείκτες: Ο Γενικός Δείκτης Συμ
πτωμάτων (ΓΔΣ), που αφορά στον αριθμό των συμ
πτωμάτων που εκδηλώνει ο συμμετέχων και την 
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ένταση της ενόχλησης που προκύπτει από αυτά, το 
Σύνολο Θετικών Συμπτωμάτων (ΣΘΣ), που παρέχει 
πληροφορίες αποκλειστικά και μόνο για τον αριθμό 
των συμπτωμάτων που εκδηλώνονται και ο Δείκτης 
Ενόχλησης Θετικών Συμπτωμάτων (ΔΕΘΣ), που ανα
φέρεται στην ένταση μόνο της ενόχλησης που προ
καλείται από τα συμπτώματα. Οι απαντήσεις σημει
ώνονται σε πενταβάθμια κλίμακα τύπου Likert. Το 
συγκεκριμένο ερωτηματολόγιο έχει σταθμιστεί στον 
Ελληνικό πληθυσμό.45 Χαρακτηρίζεται από ικανο
ποιητική εγκυρότητα κριτηρίου, ενώ διαπιστώνεται 
ικανοποιητική συγκλίνουσα εγκυρότητα με τις υπο
κλίμακες να εμφανίζουν σημαντικές συσχετίσεις με 
συναφείς υποκλίμακες του MMPI.46

Η έρευνα πραγματοποιήθηκε στο Τμήμα Προ
βλη ματικής Χρήσης Διαδικτύου της Μονάδας 
Απεξάρτησης 18 Άνω (Ψυχιατρικό Νοσοκομείο 
Αττι κής) κατό πιν άδειας του Τμήματος Έρευνας, 
Τεκμη ρίωσης και Εκπαίδευσης και η χορήγηση των 

ερωτηματολογίων πραγματοποιήθηκε από τους ει
δικούς ψυχικής υγείας του τμήματος. Αφού γινόταν 
η ενημέρωση για τους σκοπούς της έρευνας, από 
κάθε συμμετέχοντα χορηγήθηκε έγγραφη συναί
νεση, εφόσον του καθίστατο σαφές ότι θα τηρηθεί 
ανωνυμία και ότι η συμμετοχή του είναι εθελοντική. 

Στατιστική ανάλυση

Αρχικά υπολογίστηκαν περιγραφικοί στατιστικοί 
δείκτες που αφορούν στα δημογραφικά χαρακτη
ριστικά των συμμετεχόντων. Χρησιμοποιήθηκε το 
στατιστικό κριτήριο ttest για ανεξάρτητα δείγματα 
για τον έλεγχο της επίδρασης του φύλου στην έντα
ση των συμπτωμάτων της εξάρτησης από το διαδί
κτυο. Κατόπιν, εφαρμόστηκε ανάλυση γραμμικής 
παλινδρόμησης με μεταβλητές την εξάρτηση από το 
διαδίκτυο και την ηλικία των συμμετεχόντων. Στη συ
νέχεια, και αφού εξετάστηκε ο πίνακας συσχετίσεων 
του βαθμού εξάρτησης από το διαδίκτυο με την αγ

Πίνακας 1. Χαρακτηριστικά δείγματος

 
Φύλο

Συνολικό
Γυναίκα Άνδρας

Εκπαιδευτικό 
επίπεδο

Γυμνάσιο

n 1 8 9

(%) Συνολικού 0,6% 4,7% 5,2%

Λύκειο
n 11 86 97

(%) Συνολικού 6,4% 50,0% 56,4%

ΙΕΚ/Κολέγιο
n 5 14 19

(%) Συνολικού 2,9% 8,1% 11,0%

ΤΕΙ/ΑΕΙ
n 3 34 37

(%) Συνολικού 1,7% 19,8% 21,5%

Μεταπτυχιακά
n 1 9 10

(%) Συνολικού 0,6% 5,2% 5,8%

Συνολικό
nΝ 21 151 172

(%) Συνολικού 12,2% 87,8% 100,0%

Ηλικία
ΜO=27,9 
TA=10,55

ΜΟ=25,77 
ΤΑ=7,48

ΜΟ=26,02 
ΤΑ=7,90

Έτη Χρήσης Διαδικτύου
ΜO=5,37 
TA=3,47

ΜO=8,32 
TA=4,11

ΜO=7,93 
TA=4,15



ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ 29 (2), 2018 ΕΞΑΡΤΗΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 165

χώδη και καταθλιπτική συμπτωματολογία, εισήχθη
σαν οι ανεξάρτητες μεταβλητές άγχος και κατάθλιψη 
σε ξεχωριστά στατιστικά μοντέλα ανάλυσης γραμμι
κής παλινδρόμησης, έτσι ώστε να αποφευχθεί ο κίν
δυνος πολυσυγγραμικότητας. Τέλος, διενεργήθηκε 
ανάλυση μετριασμούαλληλεπίδρασης (moderation) 
βάσει της μεθοδολογίας που έχει προταθεί από τον 
Hayes προκειμένου να ελεγχθεί αν και κατά πόσο το 
φύλο αλληλεπιδρά με την κατάθλιψη ως προς την ε
ξάρτηση από το διαδίκτυο. Σε όλες τις αναλύσεις έ
γινε χρήση της τεχνικής ανασχηματισμού δειγμάτων 
"bootstrapping" στον ελάχιστο συνιστώμενο βαθμό 
των 1000 δειγμάτων που διασφαλίζει την ορθότητα 
των αποτελεσμάτων από την απόκλιση των κατανο
μών των μεταβλητών από την κανονική κατανομή 
εξαιτίας της χρήσης κλινικού δείγμματος.47 Οι αναλύ
σεις πραγματοποιήθηκαν με τη χρήση του στατιστι
κού λογισμικού SPSS 16.

Αποτελέσματα

Από τη σύγκριση του μέσου όρου ανδρών και γυ
ναικών, όσον αφορά στην ένταση της συμπτωματο
λογίας, η διαφορά μεταξύ τους δεν είναι στατιστικά 
σημαντική [t(173)=1,03, p=0,270] (πίνακας 2).

Αναφορικά με την ηλικία, η συσχέτιση που παρου
σιάζει με την εξάρτηση από το διαδίκτυο υπολογίζε
ται μηδενική και συγκεκριμένα ο συντελεστής συ
σχέτισης ισούται με 0,06, επομένως δεν είναι δυνα
τόν η ηλικία των θεραπευομένων να λειτουργήσει ως 
προβλεπτική μεταβλητή για την ένταση της συμπτω
ματολογίας της εξάρτησης από το διαδίκτυο. 

Όσον αφορά στη σχέση μεταξύ ψυχοπαθολογίας 
και εξάρτησης, σε πρώτη φάση εξετάστηκε ο πίνα
κας συσχετίσεων του βαθμού εξάρτησης από το δι
αδίκτυο με τα συμπτώματα άγχους και κατάθλιψης 
(πίνακας 3). 

Από τον υπολογισμό των συσχετίσεων φάνηκε ότι 
το άγχος παρουσιάζει στατιστικά σημαντική χαμηλή 

θετική συσχέτιση με τον γενικό βαθμό της εξάρτη
σης από το διαδίκτυο σε αντίθεση με την καταθλιπτι
κή συμπτωματολογία, όπου η συσχέτιση δεν ήταν 
στατιστικά σημαντική. Η στατιστικά σημαντική σχέ
ση άγχους και βαθμού εξάρτησης από το διαδίκτυο 
επιβεβαιώνεται και από την ανάλυση γραμμικής πα
λινδρόμησης που ακολούθησε. 

Όσον αφορά στην αγχώδη συμπτωματολογία, ο 
συντελεστής συσχέτισης είναι ίσος με 0,30 και ο προ
σαρμοσμένος συντελεστής προσδιορισμού R2 ίσος 
με 0,09. Δηλαδή, το 9% της διακύμανσης της εξαρτη
τικής χρήσης του διαδικτύου μπορεί να ερμηνευθεί 
από την επίδραση του άγχους. Η κλίση της γραμμής 
παλινδρόμησης, είναι σημαντικά διαφορετική του 
μηδενός [F(1, 151)=14,50, p<0,001]. Από την επισκό
πηση των συντελεστών παλινδρόμησης διαπιστώνε
ται ότι το άγχος (β=0,30, t=3,81, p<0,01) συμβάλλει 
σημαντικά στην πρόβλεψη της εξαρτημένης μετα
βλητής (πίνακας 4). 

Τέλος, διαπιστώνεται ότι η κατάθλιψη δεν είναι δυ
νατόν να λειτουργήσει ως μεταβλητή πρόβλεψης του 
βαθμού εξάρτησης από το διαδίκτυο. Η γραμμική α
νάλυση παλινδρόμησης με ανεξάρτητη μεταβλητή 
την καταθλιπτική συμπτωματολογία και εξαρτημένη 

Πίνακας 2. Φύλο και ένταση των συμπτωμάτων εξάρ-
τησης από το διαδίκτυο.

Φύλο n MO ΤΑ

ΙΑΤΣυνολικό
Γυναίκα 19 51,1 14,7

Άνδρας 156 46,5 18,7

Ερωτηματολόγιο Εξάρτησης από το Διαδίκτυο (ΙΑΤ)

Πίνακας 3. Συσχέτιση του βαθμού εξάρτησης από το 
διαδίκτυο με την εκδήλωση ψυχοπαθολογίας (αγχώ-
δης και καταθλιπτική).

Κατάθλιψη Άγχος ΙΑΤ-Συνολικό

Κατάθλιψη 0,07 0,12

Άγχος 0,30*

ΙΑΤΣυνολικό

*p<0,01
Κλίμακα Ψυχοπαθολογίας (SCL-90-R), υποκλίμακες Κατά-
θλιψης και Άγχους
Ερωτηματολόγιο Εξάρτησης από το Διαδίκτυο (IAT)

Πίνακας 4. Ανάλυση παλινδρόμησης για τη στατιστι-
κή πρόβλεψη του βαθμού εξάρτησης από το διαδί-
κτυο από την αγχώδη συμπτωματολογία των χρηστών.

Προβλεπτικός 
παράγοντας

Β SE B β

Άγχος 6,70 1,76 0,30*

*p<0,001 R2=0,09 Προσαρμοσμένο R2=0,08
Κλίμακα Ψυχοπαθολογίας (SCL-90-R), υποκλίμακα Άγ χους
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τον βαθμό εξάρτησης από το διαδίκτυο παρουσίασε 
μια στατιστικά ασήμαντη κλίση γραμμικής παλινδρό
μησης [F(1, 151)=2,19, p=0,141] που εξηγούσε μόνο το 
1,4% της διακύμανσης των συμπεριφορών εξάρτησης 
από το διαδίκτυο (R2=0,014). Κάθε μία μονάδα μετα
βολής των καταθλιπτικών συμπτωμάτων συνδεόταν 
με μια στατιστικά ασήμαντη μεταβολή του δείκτη 
συμπτωμάτων της εξάρτησης από το διαδίκτυο της 
τάξης των 0,67 βαθμών/μονάδων σε μια κλίμακα μέ
τρησης με εύρος από 0 έως 100 (b=0,67, p=0,141). 

Η κατάθλιψη χρησιμοποιήθηκε ως μεταβλητή πρό
βλεψης, παρόλο που δεν υπήρχε συσχέτιση αρχικά, 
δεδομένου ότι τόσο η θεωρία όσο και προηγούμενες 
έρευνες που διενεργήθηκαν σε κοινοτικά δείγματα 
υποστηρίζουν την ύπαρξη σχέσης. 

Προκειμένου να διερευνηθεί πιθανή διαφορο
ποίηση της σχέσης μεταξύ καταθλιπτικής συμπτω
ματολογίας και εξάρτησης από το διαδίκτυο με 
βάση το φύλο των συμμετεχόντων ακολουθήθηκε 
η μέθοδος ανάλυσης «μετριασμού» ή «αλληλεπί
δρασης». Το μοντέλο που υπολογίστηκε εξέτασε τη 
μετριαστική επίδραση του φύλου στη σχέση μετα
ξύ καταθλιπτικής συμπτωματολογίας (ανεξάρτητη 
μεταβλητή) και εξάρτησης από το διαδίκτυο (εξαρ
τημένη μεταβλητή). Η εξίσωση που υπολογίστηκε 
ήταν η ακόλουθη:

Συμπτωματολογία εξάρτησης από το διαδίκτυο 
=α+b1 Καταθλιπτική συμπτωματολογία+ 

b2 Φύλο+b3 [Καταθλιπτική συμπτωματολογία 
x Φύλο]+στατιστικό σφάλμα

Τα ευρήματα έδειξαν ότι το μοντέλο συνολικά εξη
γούσε το 4% της διακύμανσης των συμπεριφορών 
της εξάρτησης από το διαδίκτυο. Η κλίση της γραμ
μής παλινδρόμησης για το μοντέλο συνολικά ήταν 
στατιστικά ασήμαντη [F(3, 142)=2,12, p=0,1004]. Η 
αξιολόγηση του συντελεστή αλληλεπίδρασης έδειξε 
ότι το φύλο, και συγκεκριμένα οι γυναίκες, αλληλε
πιδρά/αυξάνει στατιστικά σημαντικά την επίδραση 
της καταθλιπτικής συμπτωματολογίας στις συμπερι
φορές εξάρτησης από το διαδίκτυο (b=10,17, t=2,02, 
p=0,046). Το εύρημα αυτό δείχνει ότι όταν ένα άτομο 
(από τους συμμετέχοντες) είναι γυναίκα και ταυτό
χρονα παρουσιάζει έναν βαθμό περισσότερο (από 
τον μέσον όρο των συμμετεχόντων στην παρούσα 
έρευνα) στις συμπεριφορές κατάθλιψης, τότε οι συ
μπεριφορές εξάρτησης από το διαδίκτυο αυξάνονται 
κατά 10,17 μονάδες. 

Συζήτηση

Στην παρούσα έρευνα δεν παρατηρείται διαφορά 
μεταξύ των δύο φύλων ως προς την ένταση της συ
μπτωματολογίας της εξάρτησης από το διαδίκτυο. 
Προγενέστερες μελέτες εστιάζουν κυρίως στη δια
φορά ως προς τη συχνότητα και όχι την ένταση με ο
ρισμένες να εντοπίζουν υψηλότερη συχνότητα στον 
ανδρικό πληθυσμό,16,18,19 ενώ άλλες παρόμοια και για 
τα δύο φύλα.19–21 

Το δείγμα της έρευνας συνίστατο από θεραπευό
μενους που απευθύνθηκαν στον φορέα για την αντι
μετώπιση του προβλήματός τους. Συνεπώς, πρόκει
ται για πληθυσμό που είναι ήδη κινητοποιημένος να 
εμπλακεί σε κάποιας μορφής θεραπεία. Το εν λόγω 
χαρακτηριστικό πιθανώς να δικαιολογεί την απουσία 
διαφοράς ανάμεσα στα δύο φύλα (μεταξύ θεραπευο
μένων) ως προς την ένταση των συμπτωμάτων που 
σχετίζονται με την εξάρτηση από το διαδίκτυο, εφό
σον στον γενικό πληθυσμό εντοπίζεται διαφοροποί
ηση. 

Όσον αφορά στην ηλικία δεν φαίνεται να επιδρά 
στην εξάρτηση από το διαδίκτυο. Το εν λόγω εύρη
μα συμφωνεί με προγενέστερη μελέτη των Poli και 
Agrimi,48 οι οποίοι κατά τη διερεύνηση της επικράτη
σης της εξάρτησης από το διαδίκτυο σε δείγμα 2.533 
ατόμων δεν εντοπίζουν, επίσης, στατιστικά σημαντι
κές διαφορές ως προς την ηλικία. 

Η απουσία διαφοράς ως προς το φύλο και την η
λικία σε σχέση με την εξάρτηση από το διαδίκτυο 
καταδεικνύει ότι στη σύγχρονη εποχή η εν λόγω δια
ταραχή πλήτει στον ίδιο βαθμό τόσο τους άνδρες ό
σο και τις γυναίκες ανεξαρτήτως ηλικίας. Αυτό είναι 
πιθανό να οφείλεται στην εύκολη πρόσβαση μέσω 
διαφόρων συσκευών και στην εξοικείωση του συ
νόλου, πλέον, του πληθυσμού με τη χρήση του δια
δικτύου. Επιπρόσθετα, είναι πιθανό η απουσία δια
φοράς να οφείλεται στη χρήση του συγκεκριμένου 
εργαλείου (ΙΑΤ), σηματοδοτώντας την ανάγκη για τον 
σχεδιασμό και τη χρήση πιο εξελιγμένων και περισ
σότερο ευαίσθητων ψυχομετρικών εργαλείων που 
θα λαμβάνουν υπόψη τις εξελίξεις και την τρέχουσα 
πραγματικότητα. 

Στην παρούσα μελέτη η αγχώδης συμπτωματο
λογία εμφανίζει συσχέτιση με την προβληματική 
χρήση του διαδικτύου και μπορεί να λειτουργήσει 
ως προβλεπτικός παράγοντας για την εξάρτηση. Σε 
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προγενέστερες μελέτες υψηλό ποσοστό των συμ
μετεχόντων με εξάρτηση πληρούσε τα κριτήρια 
για αγχώδη διαταραχή,5,29,36,39 ενώ όσο υψηλότερο 
είναι το σκορ στις κλίμακες αγχώδους συμπτωματο
λογίας, τόσο υψηλότερο είναι και στις κλίμακες που 
σχετίζονται με τον βαθμό εξάρτησης από το διαδί
κτυο.36,39

Μια ερμηνεία των παραπάνω ευρημάτων πιθανώς 
σχετίζεται με τα χαρακτηριστικά του εικονικού κό
σμου, που τον διαφοροποιούν από τον πραγματικό, 
καθιστώντας τον λιγότερο απειλητικό ειδικότερα για 
άτομα με αγχώδη συμπτωματολογία. Απουσία κά
ποιων παραγόντων που συνδέονται και ενισχύουν το 
άγχος (όπως είναι η έκθεση του ατόμου και της πραγ
ματικής του ταυτότητας ή η άμεση ανταπόκριση 
στις αντιδράσεις του άλλου στην περίπτωση που η 
επικοινωνία λαμβάνει χώρα πρόσωπο με πρόσωπο), 
καθιστούν το διαδίκτυο προβλέψιμο και μη επικριτι
κό επιτρέποντας την ανάπτυξη κοινωνικών σχέσεων, 
χωρίς να απαιτείται η φυσική παρουσία του άλλου 
προστατεύοντας τον χρήστη από τη ματαίωση που 
συνεπάγεται η διά ζώσης επικοινωνία. Δεδομένου ότι 
το άγχος δυσχεραίνει την κοινωνική αλληλεπίδραση, 
το διαδίκτυο συνιστά μια εναλλακτική για την κάλυ
ψη των αναγκών επικοινωνίας, την συναισθηματική 
έκφραση του πραγματικού εαυτού και την εξοικείω
ση με δεξιότητες σχετίζεσθαι. 

Από την άλλη, είναι εξίσου πιθανό η ψυχοκοινω
νική έκπτωση λόγω υπερβολικής χρήσης του διαδι
κτύου να επιδεινώνει την αγχώδη συμπτωματολογία, 
ειδικότερα στην περίπτωση των χρηστών με κοινω
νικό άγχος, όταν η κάλυψη των κοινωνικών αναγκών 
πραγματοποιείται αποκλειστικά μέσω διαδικτύου.7,27 
Οι ανεπάρκειες στο σχετίζεσθαι και η δυσκολία σύ
ναψης σχέσεων ενδεχομένως βιώνονται ως αποτυχία 
πλήττοντας την αυτοεικόνα και ενισχύοντας την αγ
χώδη συμπτωματολογία.  

Επιπρόσθετα, τα αγχώδη άτομα είναι πιθανό να 
χρησιμοποιούν το διαδίκτυο προκειμένου να αποφύ
γουν το άγχος και τις σκέψεις που το επιτείνουν επι
κεντρώνοντας την προσοχή τους στο ελκυστικό και 
ευχάριστο περιεχόμενο του διαδικτύου. Δεδομένου 
ότι η αποφυγή του προβλήματος/σκέψεων δεν συ
νιστά αντιμετώπιση, είναι πιθανό να δημιουργείται 
ένας φαύλος κύκλος ωθώντας το άτομο στην ολοένα 
και συχνότερη χρήση του διαδικτύου.6 

Η απουσία στατιστικά σημαντικής συσχέτισης με
ταξύ καταθλιπτικής συμπτωματολογίας και εξάρτη
σης από το διαδίκτυο έρχεται σε αντίθεση τόσο με 
τη θεωρία όσο και με τα αποτελέσματα προγενέστε
ρων ερευνών, οι οποίες υποστηρίζουν την ύπαρξη 
σχέσης μεταξύ των δύο μεταβλητών.2,3,29,31–33,49 Πέρα 
από τη συσχέτιση που εντοπίζεται μεταξύ των δύο 
διαταραχών, πολλοί ερευνητές υποστηρίζουν τον 
προδιαθεσικό ρόλο της καταθλιπτικής συμπτωματο
λογίας στην εκδήλωση της εξάρτησης από το διαδί
κτυο,3,20,24,33,36 σύμφωνα με άλλους δεν επιβεβαιώνε
ται η ύπαρξη σχέσης αιτίουαποτελέσματος, δεν εί
ναι δηλαδή εφικτό να διευκρινιστεί κατά πόσο η μία 
προηγείται ή συνιστά συνέπεια της άλλης,2,31 ενώ οι 
Kraut et al4 καταλήγουν στο συμπέρασμα ότι η κατά
θλιψη δεν μπορεί να λειτουργήσει ως προβλεπτικός 
παράγοντας για τη μετέπειτα χρήση του διαδικτύου. 

Η διαφορά ανάμεσα στα αποτελέσματα της συγκε
κριμένης μελέτης και άλλων ερευνών θα μπορούσε 
να αποδοθεί στα χαρακτηριστικά του δείγματος. 
Στην παρούσα το δείγμα είναι κλινικό (δείγμα θε
ραπευόμενων) και μάλιστα συνίσταται από άτομα 
κινητοποιημένα για θεραπεία. Ένας έντονα καταθλι
πτικός ασθενής ενδέχεται να μην κινητοποιείτο και 
κατά συνέπεια να μην έφθανε σε κάποιον φορέα α
πευθύνοντας αίτημα για θεραπεία, με αποτέλεσμα να 
αυξάνονται οι πιθανότητες αποκλεισμού του από τη 
συμμετοχή σε έρευνες. Στα πλαίσια διερεύνησης κλι
νικούς δείγματος (και όχι κοινοτικού πληθυσμού) εί
ναι μάλλον αναμενόμενο να υπάρχει μια ομοιογένεια 
τόσο ως προς τον βαθμό καταθλιπτικών συμπτωμά
των εξαιτίας πιθανής συννοσηρότητας όσο και του 
βαθμού εξάρτησης από το διαδίκτυο που πιθανόν να 
περιορίζει την ακριβή ανάδειξη της σχέσης μεταξύ 
των δύο μεταβλητών. 

Ένας άλλος παράγοντας που είναι πιθανό να εμ
πλέκεται και να διαδραματίζει κάποιον ρόλο στη 
διαφοροποίηση των αποτελεσμάτων αφορά στο 
φύλο σε σχέση με τη βαρύτητα της καταθλιπτικής 
συμπτωματολογίας και την αντιμετώπιση αυτής. 
Χαρακτηριστικό προς αυτή την κατεύθυνση είναι 
το παράδειγμα της έρευνας των Ko et al,33 οι οποίοι 
εντοπίζουν συσχέτιση μεταξύ καταθλιπτικής διατα
ραχής και εξάρτησης από το διαδίκτυο στην περί
πτωση των ανδρών, χωρίς όμως αυτή να ισχύει και 
για τον γυναικείο πληθυσμό. Αποδίδουν τη διαφορά 
στον τρόπο με τον οποίο τα δύο φύλα επιλέγουν να 
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αντιμετωπίσουν τις δυσκολίες, που προκύπτουν α
πό τα συμπτώματα, με τις γυναίκες να επιλέγουν να 
απευθυνθούν σε κάποιον ειδικό και τους άνδρες να 
αντιμετωπίζουν το καταθλιπτικό συναίσθημα μόνοι 
ή προσφεύγοντας σε αυτοκαταστροφικές συμπε
ριφορές. Συνεπώς, ένα σημαντικό ποσοστό των α
σθενών με έντονη καταθλιπτική συμπτωματολογία 
είναι πιθανό να επιλέγει να επενδύσει στον εικονικό 
κόσμο του διαδικτύου εκδηλώνοντας εξάρτηση από 
αυτό αποφεύγοντας, παράλληλα, να απευθυνθεί σε 
φορείς ψυχικής υγείας προκειμένου να ανακουφιστεί 
από το δυσφορικό συναίσθημα λαμβάνοντας μέσω 
του διαδικτύου συναισθηματική στήριξη. 

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα, αν και η σχέση με
ταξύ κατάθλιψης και εξάρτησης από το διαδίκτυο 
είναι στατιστικά ασήμαντη, διαφοροποιείται σημα
ντικά, με τις γυναίκες που αιτήθηκαν θεραπεία στο 
τμήμα και παρουσιάζουν κατάθλιψη να έχουν περισ
σότερες συμπεριφορές εξάρτησης από το διαδίκτυο 
σε σχέση με τους άνδρες συνθεραπευόμενούς τους. 
Το αποτέλεσμα αυτό μπορεί να σημαίνει ότι αν και οι 
γυναίκες παρουσιάζουν λιγότερο συχνά συμπεριφο
ρές εξάρτησης από το διαδίκτυο (σύμφωνα με έρευ
νες σε κοινοτικούς μη κλινικούς πληθυσμούς), όταν 
εμφανίσουν και ζητούν θεραπεία τείνουν να παρου
σιάζουν σημαντικά εντονότερα συμπτώματα από 
τους άνδρες.15,27,43,49

Στην παρούσα μελέτη, η απουσία συσχέτισης της 
καταθλιπτικής συμπτωματολογίας με την εξάρτηση 
από το διαδίκτυο, συμφωνεί με τα ευρήματα ερευ
νών, οι οποίες δεν εντοπίζουν στατιστικά σημαντική 
σχέση μεταξύ του σκορ των συμμετεχόντων στην 
κλίμακα για την εξάρτηση και την κλίμακα που χρη
σιμοποιείται για την εκτίμηση της καταθλιπτικής συ
μπτωματολογίας21 ή υποστηρίζουν περιορισμένη 
επίδραση της κατάθλιψης στην ανάπτυξη της προ
βληματικής χρήσης του διαδικτύου, ειδικότερα όταν 
αυτή αποσκοπεί στην επικοινωνία.35

Η διερεύνηση των διαφορών μεταξύ των δύο φύ
λων και διαφορετικών ηλικιακών ομάδων ως προς 
την εξάρτηση από το διαδίκτυο αναμένεται να συμ
βάλει στον σχεδιασμό κατάλληλων προληπτικών και 
θεραπευτικών στρατηγικών που να απευθύνονται 
σε χρήστες ή ομάδες χρηστών με συγκεκριμένα χα
ρακτηριστικά. Η μελέτη της σχέσης μεταξύ εξάρτη
σης και άλλων ψυχικών/ψυχιατρικών διαταραχών 
συμβάλλει στην κατανόηση των μηχανισμών που 

διέπουν την εκδήλωση, διατήρηση και εξέλιξη της 
εξάρτησης από το εν λόγω μέσο καθιστώντας δυνα
τή την πληρέστερη εκτίμηση και αντιμετώπιση των 
συννοσηρών διαταραχών προλαμβάνοντας με τον 
τρόπο αυτόν την αρνητική επίδραση που ασκούν 
στην πρόγνωση της εξάρτησης. 

Δεδομένου ότι η ψυχοπαθολογία που εμφανίζεται 
παράλληλα με την εξάρτηση από το διαδίκτυο μπο
ρεί να επιδεινώσει τη συμπτωματολογία που σχετίζε
ται με τον εθισμό,29 η έγκαιρη παρέμβαση και αντιμε
τώπιση των ψυχιατρικών συμπτωμάτων που συνδέο
νται με διαταραχές που εκδηλώνονται παράλληλα με 
την εξάρτηση από το διαδίκτυο συνεπάγεται βελτίω
ση της προβληματικής χρήσης του διαδικτύου.2

Η συγκεκριμένη μελέτη παρουσιάζει ορισμένους 
περιορισμούς, όπως η χρήση ερωτηματολογίου για 
την εκτίμηση του βαθμού εξάρτησης από το διαδί
κτυο, το οποίο δεν είναι σταθμισμένο στον Ελληνικό 
πληθυσμό. Ο χαρακτήρας του δείγματος (κλινικό) 
και ο τρόπος δειγματοληψίας (συμπτωματική) ε
μποδίζουν τη γενίκευση των αποτελεσμάτων, ενώ 
θα πρέπει να αναφερθεί και η υποαντιπροσώπευση 
των γυναικών στην παρούσα μελέτη. Τέλος, η αξιο
λόγηση των συμμετεχόντων μέσω της χρήσης ερω
τηματολογίων αυτοαναφοράς συνεπάγεται ορισμέ
νες αδυναμίες και υστερεί σε σχέση με την εκτίμηση 
της ψυχοπαθολογίας κατόπιν κλινικής εξέτασης από 
επαγγελματία ψυχικής υγείας.

Προτείνεται για τη διεξαγωγή μελλοντικών ερευ
νών η έμφαση σε συγκεκριμένες εφαρμογές του 
δια δικτύου (π.χ. ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, δωμάτια 
επικοινωνίας, διαδικτυακό παιχνίδι), ώστε να είναι 
δυνατός ο εντοπισμός διαφορετικών τύπων εξάρτη
σης26,49 και η διαφοροποίηση των χρηστών ανάλογα 
με τον τρόπο χρήσης του διαδικτύου (π.χ. κοινωνική 
δικτύωση, λήψη πληροφοριών, κάλυψη ελεύθερου 
χρόνου), η συμπερίληψη συμμετεχόντων από τον 
γενικό πληθυσμό (άτομα που δεν έχουν απευθυνθεί 
σε εξειδικευμένο κέντρο) και ομάδας ελέγχου (άτο
μα που δεν πληρούν τα διαγνωστικά κριτήρια για ε
ξάρτηση και σύγκριση με ομάδα ατόμων που έχουν 
λάβει διάγνωση, εξισωμένες ως προς την αγχώδη και 
καταθλιπτική συμπτωματολογία) και τέλος περαιτέ
ρω διερεύνηση της σχέσης καταθλιπτικής συμπτω
ματολογίαςεξάρτησης από το διαδίκτυο λαμβάνο
ντας υπόψη τη βαρύτητα της συμπτωματολογίας50 
και την εφαρμογή κατάχρησης. 
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The relationship of internet addiction 
with anxiety and depressive symptomatology

E. Soulioti, V. Stavropoulos, S. Christidi, 
Y. Papastefanou, P. Roussos

Department of 18 ANO Dependence Treatment Unit, Department for Problematic Use of Internet (Adults), 
Psychiatric Hospital of Attica, Athens, Greece

Psychiatriki 2018, 29:160–171

Internet stimulates the user’s senses causing a variety of subjective experiences and sensations, even 
though it has no inherent addictive quality. These experiences could be positive, as the improvement of 
education, or adverse, as the development of internet addiction. There are many people who prefer to 
invest their time and energy in the virtual world of the internet. They choose to withdraw their emotional 
investments from face to face communication, while in some cases the internet connection signifies the 
user’s disconnection from the real life, as the person is isolated from the surrounding and lives in a virtual 
environment. Under these conditions the excessive use of internet may lead to addiction. The purpose 
of the present study was to investigate the relationship between internet addiction and anxiety and de
pressive symptomatology of the user. Participants were 203 internet users aged between 17 and 58 years 
(Mean=26.03, SD=7.92) who approached the Department For Problematic Use Of Internet, Addiction Unit 

“18ANO” in Psychiatric Hospital Of Attica to receive specialized help for their pathological internet use. 
Internet Addiction Test (IAT) was used for the assessment of internet addiction and Symptom Checklist
90R (SCL90R) was administered for the evaluation of anxiety and depressive symptomatology. The 
analysis of the survey data showed that gender difference is not observed as to the intensity internet 
dependence. Younger users are more likely to develop addictive behaviour (in relation to internet use). At 
this point it should be noted that although positive, this association does not present to be statistically 
significant. Finally, regarding the relationship between psychopathology and internet addiction, anxiety 
symptomatology, which was moderately correlated with the overall score at IAT, was found to predict 
in regression analysis the internet addiction. There was no statistically significant association between 
internet addiction and depressive symptomatology, with women however, who presented with depres
sive symptoms to appear more vulnerable than men (who requested therapy from the department). 
Exploration of the effects of sex and age on internet addiction is expected contribute to the design of 
the appropriate preventive and therapeutic programs, whereas the study of the relationship between in
ternet addiction and other psychiatric disorders would contribute the understanding of the mechanisms 
underpinning the development and onset of the addiction. 

Key words: Internet addiction, psychopathology, anxiety symptoms, depressive symptoms.
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