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Abstract
Over the past years internet Addiction has been established as a definition that explains a clinical disorder often required to be treated. Many findings in this research area, have led
the American Psychiatry Association to include the diagnosis of internet Addiction in
dsM v. the aim of the present study is to discover the possible relations between Early maladaptive schemas, temperament and internet Addiction. the young’s schema
questionnaire short form (“ysq- s3”, young J. E., 2003), the temperament questionnaire (strelau) and the internet Addiction questionnaire (φιλιππάκη, τ-Ε. &
Γιοβαζολιάς, Θ., 2015) were administered through the Google form platform. the population of the study consists of 208 young students, between the age of 18 to 30 years
old. the results of the study indicate that there is a statistically significant association
between the Early Maladaptive schemas, apart from the schema of self- sacrifice, and
internet Addiction. these results may indicate that the formulation of schemas during
early years can be a strong factor of the tendency to use internet. furthermore, the results indicate that there is a statistically significant relationship between internet Addiction and all the sub- scales of the temperament questionnaire (excitation form, suspension power and mobility of nervous processes). finally, a positive correlation was
found between gender, level of education, self- evaluation of health and internet Addiction.
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Η ΕπιδρΑΣΗ τώΝ πρώιμώΝ δυΣλΕιτουρΓιΚώΝ ΣΧΗμΑτώΝ ΚΑι τΗΣ
ιδιοΣυΓΚρΑΣιΑΣ ΣτοΝ ΕΘιΣμο Στο διΑδιΚτυο ΣΕ ΝΕΑρουΣ ΕΝΗλιΚΕΣ*
βΑΣιλιΚh μΑρiΑ ροyΣΣου1, ΝτιAΝΑ ΧΑρiλΑ2

περίληψη
τα τελευταία χρόνια ο εθισμός στο διαδίκτυο έχει καθιερωθεί ως ένας ορισμός που εξηγεί μία
κλινική διαταραχή που συχνά χρήζει θεραπείας. μετά από ποικίλες έρευνες, η Αμερικανική Ψυχιατρική εταιρεία συμπεριέλαβε τη διάγνωση του εθισμού στο διαδίκτυο
στο dsM v. Σκοπός της παρούσας έρευνας είναι να μελετήσει πιθανές συσχετίσεις
ανάμεσα στα πρώιμα δυσλειτουργικά Σχήματα και την ιδιοσυγκρασία με τον Εθισμό
στο διαδίκτυο. Χορηγήθηκαν μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας «google forms» τα
ερωτηματολόγια young’s schema questionnaire short form (“ysq- s3”, young J. E.,
2003), ερωτηματολόγιο ιδιοσυγκρασίας (strealau) και το ερωτηματολόγιο εθισμού στο
διαδίκτυο (φιλιππάκη, τ-Ε. & Γιοβαζολιάς, Θ., 2015). το δείγμα αποτελείτο από 208
φοιτητές ηλικίας 18 έως 30 ετών. τα αποτελέσματα της έρευνας υποδεικνύουν πως
υπάρχει στατιστικά σημαντική συσχέτιση με τα πρώιμα δυσλειτουργικά Σχήματα,
εκτός από της Αυτοθυσίας, και τον εθισμό στο διαδίκτυο. Αυτό μπορεί να αποδεικνύει
ότι τα μορφοποιημένα σχήματα από νεαρή ηλικία μπορεί να αποτελούν μία τάση του
ατόμου για υπερβολική χρήση του διαδικτύου. Επιπλέον, αναδεικνύεται στατιστικώς
σημαντική συνάφεια ανάμεσα στον εθισμό στο διαδίκτυο και όλες τις υποκλίμακες
του Ερωτηματολογίου ιδιοσυγκρασίας Ενηλίκων (δύναμη διέγερσης, δύναμη Αναστολής και Κινητικότητα Νευρικών διαδικασιών). τέλος, θετική συνάφεια βρέθηκε ανάμεσα στο φύλο, το επίπεδο σπουδών και την αυτό-αξιολόγηση της υγείας με τον εθισμό
στο διαδίκτυο.

Λέξεις κλειδιά: Εθισμός στο διαδίκτυο, πρώιμα δυσλειτουργικά Σχήματα, ιδιοσυγκρασία.
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ΕιΣΑΓώΓΗ

Πρώιμα δυσλειτουργικά σχήματα
ο young (1990) υποστήριξε ότι ορισμένα σχήματα, κυρίως αυτά που δημιουργούνται στα
πρώιμα στάδια της ζωής ως αποτέλεσμα τοξικών εμπειριών της παιδικής ηλικίας, αποτελούν τον πυρήνα των διαταραχών προσωπικότητας αλλά και πολλών χρόνιων διαταραχών του Άξονα i του dsM iv (Ευσταθίου και συν., 2014, σελ. 58-62). Έτσι, σύμφωνα
με τον young αναπτύχθηκε η θεωρία των πρώιμων δυσλειτουργικών Σχημάτων (πδΣ).
τα πδΣ είναι «διάχυτες συναισθηματικές και γνωστικές δομές που αναπτύσσονται κατά την παιδική ηλικία ενός ατόμου, ως αντίδραση σε τοξικές εμπειρίες, και επαναλαμβάνονται καθ’ όλη τη διάρκεια της ζωής του» (hawke & Provencher, 2011, σελ. 7).
Στην παιδική ηλικία τα σχήματα παίζουν καθοριστικό ρόλο προκειμένου το παιδί να
καταφέρει να ανταπεξέλθει σε δυσκολίες και ταυτόχρονα διαμορφώνουν τον τρόπο
με τον οποίο σκέφτεται, αισθάνεται, αντιδρά και σχετίζεται με τους γύρω του (Καλαντζή, 2016).
Στην ουσία, τα πδΣ είναι αυτοπροστατευτικοί, αλλά ταυτόχρονα και δυσπροσαρμοστικοί τρόποι σκέψης, που δημιουργούνται ως αποτέλεσμα των δυσμενών εμπειριών και επηρεάζουν το συναίσθημα και τη συμπεριφορά του ατόμου (fard et al., 2014). Σύμφωνα με
τον young et al. (2008) τα πδΣ δημιουργούνται όταν δεν καλύπτονται οι πυρηνικές
ανάγκες της παιδικής ηλικίας, όπως η ασφαλής προσκόλληση, η αποδοχή, η ελευθερία έκφρασης αναγκών, η ευαίσθητη επιβολή ορίων, η δημιουργία δεσμού, η αυτονομία, η χαρά, η αυτοεκτίμηση και η συνέπεια.
τα πρώιμα δυσλειτουργικά σχήματα είναι δεκαοχτώ και χωρίζονται σε πέντε κατηγορίες:
στην κατηγορία της αποσύνδεσης και απόρριψης (εγκατάλειψη / αστάθεια, καχυποψία / κακοποίηση, συναισθηματική στέρηση, ελαττωματικότητα / ντροπή και κοινωνική απομόνωση), στην κατηγορία της ανεπαρκούς αυτονομίας και απόδοσης (εξάρτηση / ανικανότητα, ευαλωτότητα, υπερεμπλοκή / ελλειμματικός εαυτός, αποτυχία),
στην κατηγορία των ανεπαρκών ορίων (αυτονότητο δικαίωμα / σχήμα μεγαλείου,
ανεπαρκής αυτοέλεγχος / αυτοπειθαρχία), στην κατηγορία προσανατολισμός στους
άλλους (υποτακτικότητα, Αυτοθυσία, Αναζήτηση Επιδοκιμασίας / Αναγνώρισης), στην
κατηγορία της υπερεπαγρύπνισης και αναστολής (αρνητικότητα / απαισιοδοξία, συναισθηματική αναστολή, ανελαστικά πρότυπα / υπερεπικριτικότητα, τιμωρητικότητα)
(young et al., 2008).
Στη λειτουργία των σχημάτων, παρουσιάζεται η διαιώνιση και η ίαση του σχήματος. Σύμφωνα
με τελευταία δεδομένα, θεωρείται ότι τα 18 πδΣ κατηγοριοποιούνται σε τέσσερις κατηγορίες και όχι σε πέντε όπως θεωρείτο στο παρελθόν. Συγκεκριμένα, οι τέσσερις
αυτές κατηγορίες είναι 1) Αποσύνδεση και Απόρριψη, 2) μειωμένη Αυτονομία και Επίδοση, 3) υπερ-υπευθυνότητας και υψηλών προτύπων, 4) Ανεπαρκών ορίων (Bach et.
Al., 2017).
Ιδιοσυγκρασία
Από την αρχαιότητα το ενδιαφέρον στη μελέτη των ατομικών διαφορών της προσωπικότητας
στράφηκε στους βιολογικούς-έμφυτους συντελεστές της. παρότι η έννοια της «ιδιοσυγκρασίας» χρησιμοποιείται ευρέως στην ψυχολογία, είναι δύσκολο να ορίσει κανείς
με ακρίβεια το περιεχόμενό της.
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Στη σύγχρονη εποχή, η επιστημονική θεώρηση της ιδιοσυγκρασίας συνδέεται κυρίως με το
έργο του Pavlov (1927), κατά τον οποίο η ιδιοσυγκρασία αποτελείται από τρία χαρακτηριστικά που εδράζονται στις λειτουργίες του Κεντρικού Νευρικού Συστήματος
(ΚΝΣ).
1) Η δύναμη διέγερσης (δδ) που αναφέρεται στην ικανότητα του ΚΝΣ να λειτουργεί σωστά. Η
προστατευτική ανεξάρτητη αναστολή, προστατεύει το νευρικό σύστημα από τη διέγερση που υπερβαίνει τις δυνατότητές του. Έτσι, π.χ. ένα άτομο τείνει να αναλαμβάνει δραστηριότητες κάτω από επικίνδυνες συνθήκες, συνεχίζει και ολοκληρώνει μία
ενέργεια έστω και κάτω από συνθήκες πίεσης, αντέχει στην κούραση κ.λπ.
2) Η δύναμη αναστολής (δΑ) που αναφέρεται στην εξαρτημένη αναστολή, που αποκτιέται μέσα από διαδικασίες μάθησης στην πορεία της οντογένεσης. π.χ. ένα άτομο αποσύρεται εύκολα από συμπεριφορές που, για κοινωνικούς λόγους, δεν είναι προσδοκώμενες
ή επιθυμητές, ή διακόπτει κάτι που έχει αρχίσει, όταν αυτό είναι αναγκαίο.
3) Η κινητικότητα των νευρικών διεργασιών (ΚΝδ). Έτσι ορίζεται η ιδιότητα του ΚΝΣ για ικανοποιητική αντίδραση στις συνεχείς αλλαγές του περιβάλλοντος. Συστατικά της ιδιότητας αυτής είναι π.χ. η ικανοποιητική αντίδραση σε απροσδόκητες αλλαγές του περιβάλλοντος, η εύκολη μετάβαση από τη μία δραστηριότητα στην άλλη, η εύκολη και
επαρκής προσαρμογή σε καινούργια δεδομένα κλπ.
πέρα από αυτές, ο Pavlov ονόμασε και άλλη μία, την ισορροπία μεταξύ της δύναμης διέγερσης και της δύναμης αναστολής. δεν θεωρείται αυτόνομη, αλλά επακόλουθο του τρόπου συσχέτισης των δδ και δΑ σε κάθε άτομο.
Πρώιμα Δυσλειτουργικά Σχήματα και Ιδιοσυγκρασία
Σύμφωνα με τον young (2003), η ιδιοσυγκρασία του παιδιού παίζει σημαντικό ρόλο στην ανάπτυξη των σχημάτων, καθώς μία ακραία ιδιοσυγκρασία αυξάνει τις πιθανότητες του
παιδιού να εκτεθεί σε μία αποτρεπτική γονική ανατροφή ή ακόμη και να παραμερίσει
ένα συνηθισμένο περιβάλλον.
ποικίλες έρευνες έχουν συνδέσει τα πδΣ με την ιδιοσυγκρασία και με το μοντέλο των 5 παραγόντων της προσωπικότητας, το οποίο αναφέρεται σε 5 γενικές διαστάσεις της προσωπικότητας: τον νευρωτισμό (μία γενική τάση του ατόμου να βιώνει δυσάρεστα συναισθήματα), την εξωστρέφεια (ατομικές διαφορές στην επιλογή κοινωνικών δραστηριοτήτων και αλληλεπιδράσεων), την ειλικρίνεια (η δεκτικότητα σε νέες ιδέες και
εμπειρίες), την τερπνότητα (συμπονετική, εμπιστευτική στάση προς τους άλλους) και
την ευσυνειδησία (ατομικές διαφορές στην οργάνωση και στη συμπεριφορά που θέτει
στόχους) (Muris, 2006; thimm 2010). τα αποτελέσματα, αναδεικνύουν τη συσχέτιση
των πδΣ με το νευρωτισμό, με την εξωστρέφεια, την τερπνότητα, την ειλικρίνεια και
την ευσυνειδησία. το σχήμα της αυτοθυσίας είχε θετική συσχέτιση με την τερπνότητα, ενώ το σχήμα της ευαλωτότητας είχε θετική συσχέτιση με την ειλικρίνεια. τέλος,
παρατηρείται συσχέτιση της ιδιοσυγκρασίας με τα σχήματα ευαλωτότητας, κοινωνικής απομόνωσης και ατέλειας. ταυτόχρονα, φαίνεται πως η αποφυγή βλάβης έχει θετική συσχέτιση με τα περισσότερα πδΣ, συμπεριλαμβανομένων της συναισθηματικής
στέρησης, της εξάρτησης, ελαττωματικότητας, αποτυχίας, υποδούλωσης και αυτόθυσίας (Atalay et al., 2013).
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Ορισμός εθισμού στο διαδίκτυο
το διαδίκτυο από μόνο του αποτελεί μία ουδέτερη συσκευή που είχε αρχικά κατασκευαστεί
για να διευκολύνει την έρευνα στους ακαδημαϊκούς και στρατιωτικούς οργανισμούς
(young, 2004). Η χρήση των ηλεκτρονικών υπολογιστών και του διαδικτύου αποτελεί
πλέον αναπόσπαστο κομμάτι της σύγχρονης κοινωνίας, ενώ η διάδοσή του ήταν άμεση. παρόλ’ αυτά, ο τρόπος με τον οποίο κάποιοι άνθρωποι χειρίζονταν αυτό το μέσο
επικοινωνίας και έρευνας, άρχισε να ανησυχεί τον τομέα της ψυχικής υγείας και έτσι
ξεκίνησε η συζήτηση γύρω από τον εθισμό στο διαδίκτυο (young, 2004). ο όρος διαταραχή του Εθισμού στο διαδίκτυο (iinternet Adiction disorder) χρησιμοποιήθηκε για
πρώτη φορά από τον ivan Goldberg, ο οποίος χρησιμοποίησε τα κριτήρια του dsM-iv
για τον εθισμό στις ουσίες, αντικαθιστώντας τον όρο «ουσία» με αυτόν του «διαδικτύου» και περιέγραψε τη δυσκολία σωστής χρήσης του διαδικτύου, η οποία οδηγεί σε
σημαντική κλινική εξασθένηση ή δυσλειτουργία παρόμοια με αυτή των εξαρτησιογόνων ουσιών (Goldberg, 1996). Η Kimberly young (1999) χρησιμοποίησε τον όρο παθολογική χρήση του διαδικτύου (Pathological internet use) βασιζόμενη σε κοινά χαρακτηριστικά ανάμεσα στην παθολογική χρήση του διαδικτύου και στον παθολογικό τζόγο. Θεώρησε, ότι η παθολογική χρήση του διαδικτύου καλύπτει ένα αριθμό συμπεριφορών και προβλημάτων ελέγχου-παρώθησης και διέκρινε πέντε υποκατηγορίες εθισμού στο διαδίκτυο (ιστοσελίδες σεξουαλικού περιεχομένου, εικονικές διαδικτυακές
σχέσεις, εξαναγκαστικά πάθη, καταναγκαστικές αναζητήσεις πληροφοριών στο διαδίκτυο, εθισμό στη χρήση Η/υ) (young, 1999).
Σήμερα η εξάρτηση από το διαδίκτυο δεν αποτελεί μια αυτόνομη κλινική οντότητα που να συμπεριλαμβάνεται επισήμως σε διαγνωστικούς οδηγούς, με αποτέλεσμα την ύπαρξη
μίας ποικιλίας ονομάτων και ορισμών. Στο dsM-5 της Αμερικάνικης Ψυχιατρικής Εταιρείας (dsM, 2013), η διαταραχή διαδικτυακών παιχνιδιών (αποτελεί υποκατηγορία του
εθισμού στο διαδίκτυο) έχει συμπεριληφθεί στην τρίτη κατηγορία, όπου βρίσκονται οι
διαγνώσεις για περαιτέρω έρευνα (φιλιόγλου & Αγγελή, 2016).
Πρώιμα Δυσλειτουργικά Σχήματα και εθισμός στο διαδίκτυο
υπάρχει πληθώρα ερευνών οι οποίες έχουν συνδέσει τα πδΣ και την ψυχοπαθολογία στον
ενήλικο πληθυσμό με το άγχος, την κατάθλιψη και τις διαταραχές προσωπικότητας
(Bach et al., 2017; tremblay & dozois, 2009; Brotchie, 2004). Επιπλέον, ποικίλες έρευνες έχουν συνδέσει τα πδΣ με τη χρήση ουσιών (tremblay & dozois, 2009). ώστόσο,
ελάχιστα είναι τα ερευνητικά δεδομένα που έχουν εστιάσει στη σύνδεση των πδΣ με
τον εθισμό το διαδίκτυο. Έρευνα των shajari και συνεργατών (2016) που μελετά τη
σχέση ανάμεσα στα πδΣ και τον εθισμό στο διαδίκτυο, ανέδειξε τη συσχέτιση ανάμεσα στον εθισμό στο διαδίκτυο και στους 5 τομείς των πδΣ (αποσύνδεση και απόρριψη, ανεπαρκής αυτονομία και επίδοση, ανεπαρκή όρια, προσανατολισμός στους άλλους, υπεραγρύπνιση / αναστολή). μεγαλύτερη συσχέτιση παρατηρήθηκε στον τομέα
σχημάτων «προσανατολισμός στους άλλους», ακολουθούν η μειωμένη αυτονομία και
επίδοση, η υπεραγρύπνιση / αναστολή, η αποσύνδεση και απόρριψη και τελευταία τα
ανεπαρκή όρια. ιδιαίτερης σημασίας είναι το σχήμα της θυσίας, το οποίο παρουσιάζει
μία «επικάλυψη» με την παθολογική χρήση του διαδικτύου, κάτι που δείχνει ότι τα
άτομα αυτά χαρακτηρίζονται από το σχήμα «αναζήτησης αποδοχής». Έτσι, μπορεί να
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πάρουν οποιοδήποτε μέτρο χρειαστεί προκειμένου να ικανοποιήσουν τις ανάγκες
τους (φόβος εγκατάλειψης, αίσθημα αξίας που επηρεάζεται από τους άλλους), όπως
την υπερβολική- παθολογική χρήση του διαδικτύου (shajari et al., 2016). τέλος, η συγκεκριμένη έρευνα τονίζει πως ο Εθισμός στο διαδίκτυο αποτελεί μία στρατηγική
αποφυγής της έντονης δυσφορίας που μπορεί να προκαλούν συγκεκριμένα πδΣ στο
άτομο. Όταν τα Σχήματα αυτά είναι ενεργοποιημένα σε συγκεκριμένες χρονικές περιόδους και το άτομο δεν γνωρίζει λειτουργικούς τρόπους αντιμετώπισής τους, τότε
η προβληματική χρήση του διαδικτύου μπορεί να αποτελεί ένα βραχυπρόθεσμο τρόπο
«αντιμετώπισης» αυτής της δυσφορίας.
Ιδιοσυγκρασία και εθισμός στο διαδίκτυο
ποικίλες έρευνες έχουν εστιάσει στη σύνδεση της ιδιοσυγκρασίας με εθιστικές συμπεριφορές
και κυρίως με τον αλκοολισμό και το κάπνισμα (howard, Kivlahan & walker, 1997;
wills, vaccaro, & Mcnamara, 1994; Masse & tremblay, 1997; Etter, 2010; ravaja et al.,
2001). παρόλ’ αυτά, η μελέτη της σχέσης της ιδιοσυγκρασίας με τη χρήση του διαδικτύου στη διεθνή βιβλιογραφία είναι εξαιρετικά περιορισμένη. Έρευνα των Zappulla
και συνεργατών (2014) ανέδειξε πως η ικανότητα του διαδικτύου να αλλάζει αρνητικά
τη ζωή ενός ατόμου, μπορούσε να προβλεφθεί τόσο από την ιδιοσυγκρασία (ως έλλειψη ελέγχου) όσο και από τα χαμηλά επίπεδα οικογενειακής συναισθηματικής εμπλοκής. Επιπλέον, φάνηκε πως οι αρνητικές επιδράσεις του διαδικτύου ήταν λιγότερες
όταν η συναισθηματική εμπλοκή της οικογένειας ήταν υψηλή και το αντίστροφο όταν
η συναισθηματική εμπλοκή της οικογένειας ήταν χαμηλή (Zappulla et al., 2014). Επιπλέον, έρευνα των Ozturk και συνεργατών (2013) έδειξε πως οι δυσθυμικοί, οι κυκλοθυμικοί, οι υπέρ-θυμικοί, οι ευερέθιστοι, οι αγχώδεις ιδιοσυγκρασίες, είχαν υψηλά ποσοστά στην κλίμακα εθισμού στο διαδίκτυο (Ozturk et al., 2013).

ΣΚοποι τΗΣ ΕρΕυΝΑΣ

Η παρούσα έρευνα σκοπεύει να διερευνήσει εάν και κατά πόσον τα πρώιμα δυσλειτουργικά
Σχήματα, σε συνδυασμό με την ιδιοσυγκρασία, μπορούν να ενισχύσουν την αυξημένη
χρήση του διαδικτύου από άτομα νεαρής ηλικίας.
Η ιδιοσυγκρασία μπορεί να προβλέψει τη δυσλειτουργική χρήση του διαδικτύου σε νεαρούς
ενήλικες. περιορισμένες είναι οι έρευνες που διερευνούν την υπερβολική χρήση του
διαδικτύου σε συνδυασμό με τα πδΣ και την ιδιοσυγκρασία, τόσο στην ελληνική όσο
και στη διεθνή βιβλιογραφία. Η διερεύνηση των δύο παραπάνω παραγόντων σε σχέση
με την υπερβολική χρήση του διαδικτύου, φαίνεται να πραγματοποιείται για πρώτη
φορά και αναμένεται να ρίξει φως στην κατανόηση της προβληματικής χρήσης του
διαδικτύου.

μΕΘοδοΣ

Δείγμα
το δείγμα της έρευνας αποτελείται από 208 φοιτητές ηλικίας 18 έως 30 ετών (M = 24,23, sd
= 3,32), με την πλειοψηφία να είναι γυναίκες (77,9%). οι περισσότεροι συμμετέχοντες
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βρίσκονται στο προπτυχιακό επίπεδο σπουδών (72,6%) και η οικονομική τους στήριξη
προέρχεται κυρίως από τους γονείς τους (51,4%).
Ερευνητικά εργαλεία
Για να επιτευχθεί ο στόχος της έρευνας, χρησιμοποιήθηκαν κατάλληλα ερωτηματολόγια, με τα
οποία αξιολογούνται ποιοτικά και ποσοτικά οι προαναφερθείσες καταστάσεις. Συγκεκριμένα, χρησιμοποιήθηκε ένα αυτοσχέδιο ερωτηματολόγιο δημογραφικών στοιχείων,
που αφορούσε στο φύλο των συμμετεχόντων, την ηλικία, τη σχολή-τμήμα φοίτησης,
το μορφωτικό επίπεδο, τις πηγές οικονομικής στήριξης, την οικογενειακή κατάσταση,
την περιοχή κατοικίας, τον τόπο καταγωγής, την οικογενειακή κατάσταση γονέων, εάν
οι γονείς είναι εν ζωή, το μορφωτικό επίπεδο γονέων, τη σειρά γέννησης, παρελθούσες ψυχολογικές δυσκολίες, παρελθόντα νοσήματα, παρούσα κατάσταση υγείας.
Χρησιμοποιήθηκε το ερωτηματολόγιο των Σχημάτων (young schema questionnaire short
form [ysq-s3] [3rd ed]. το ερωτηματολόγιο αποτελείται από 232 δηλώσεις ε τις
οποίες αξιολογούνται 18 σχήματα. Η συνοπτική μορφή του ysq (ysq-s3), αποτελείται από 90 δηλώσεις που επίσης αξιολογούν και τα 18 σχήματα. ο εξεταζόμενος αξιολογεί τον βαθμό στον οποίο οι δηλώσεις αυτές το περιγράφουν, ε τη χρήση μιας εξάβαθ ης κλίμακας likert (1 = δεν ισχύει καθόλου και 6 = ε περιγράφει τέλεια), ενώ
παρέχονται και τιμές ουδοί προκειμένου να είναι εφικτή η αξιολόγηση της βαθμολογίας του ατόμου σε κάθε σχήμα ως χαμηλή, μέτρια, υψηλή ή πολύ υψηλή.
tο ερωτηματολόγιο ιδιοσυγκρασίας κατά παβλώφ (Pavlovian temperament survey [Pts]),
(strelau & Angleitner,1994; strelau, Angleitner, Bantelmann & ruch, 1990), το οποίο
αποτελείται από 60 δηλώσεις που αξιολογούν διάφορες πλευρές της ιδιοσυγκρασίας.
ο εξεταζόμενος αξιολογεί τον βαθμό στον οποίο οι δηλώσεις αυτές τον περιγράφουν
(1 = συμφωνώ απολύτως, 2 = μάλλον συμφωνώ, 3 = μάλλον διαφωνώ, 4 = διαφωνώ
εντελώς).
τέλος, χορηγήθηκε το ερωτηματολόγιο για τον Εθισμό στο διαδίκτυο, στο οποίο οι συμμετέχοντες καλούνταν να απαντήσουν σε 20 ερωτήσεις, αξιολογώντας τον βαθμό στον
οποίο τους αντιπροσωπεύουν σε μία πεντάβαθμη κλίμακα (1 = καθόλου, 2 = σπάνια,
3 = περιστασιακά, 4 = συχνά, 5 = πάντα), (φιλιππάκη, τ-Ε. & Γιοβαζολιάς, Θ., 2015).
ο συντελεστής αξιοπιστίας alpha cronbach των υποκλιμάκων του Ερωτηματολογίου Σχημάτων
του young (ysq-s3) κυμαίνεται σε μέτρια με υψηλά επίπεδα (από 0,69 έως 0,91), για
τις υποκλίμακες του Ερωτηματολογίου ιδιοσυγκρασίας Ενηλίκων κυμαίνεται σε υψηλά
επίπεδα (από 0,71 έως 0,79), ενώ το ίδιο ισχύει και για το Ερωτηματολόγιο Εθισμού
στο διαδίκτυο (α = 0,89).
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ΣυΝτΕλΕΣτΗΣ ΑΞιοπιΣτιΑΣ

Chronbach a
Ερωτηματολόγιο Σχημάτων του Young (YSQ-S3)
Συναισθηματική Στέρηση
Εγκατάλειψη / Αστάθεια
Καχυποψία / Κακοποίηση
Κοινωνική Απομόνωση / Αποξένωση
Ελαττωματικότητα / Ντροπή
Αποτυχία
Εξάρτηση / Ανικανότητα
Ευαλωτότητα
μη Ανεπτυγμένος Εαυτός
υποτακτικότητα
Αυτοθυσία
Συναισθηματική Αναστολή
Ανελαστικά πρότυπα / υπερβολική Κριτική
Αυτονόητο δικαίωμα / μεγαλείο
Ανεπαρκής Αυτοέλεγχος / Αυτοπειθαρχία
Αναζήτηση Επιδοκιμασίας / Αναγνώρισης
Αρνητισμός
τιμωρητικότητα

0,86
0,86
0,85
0,87
0,91
0,91
0,81
0,77
0,69
0,80
0,81
0,89
0,75
0,70
0,80
0,77
0,85
0,80

Ερωτηματολόγιο Ιδιοσυγκρασίας Ενηλίκων
δύναμη διέγερσης
δύναμη Αναστολής
Κινητικότητα Νευρικών διαδικασιών

0,79
0,78
0,71

Ερωτηματολόγιο Εθισμού στο Διαδίκτυο
Συνολικό σκορ

0,89

τα ερωτηματολόγια αυτά διανεμήθηκαν μέσω ηλεκτρονικής φόρμας (google forms) για την καλύτερη και ταχύτερη ανταπόκριση των συμμετεχόντων καθώς και για τη διευκόλυνση
της επεξεργασίας των δεδομένων. τα αποτελέσματα των ερωτηματολογίων που ανακτήθηκαν, αναλύθηκαν με το λογισμικό στατιστικής επεξεργασίας sPss και τα αποτελέσματα παρουσιάζονται αναλυτικότερα παρακάτω, σε πίνακες.

ΑποτΕλΕΣμΑτΑ

Στον πίνακα 1 παρουσιάζονται οι μέσοι όροι, οι τυπικές αποκλίσεις, η ελάχιστη και μέγιστη τιμή της βαθμολογίας των συμμετεχόντων της έρευνας στο Ερωτηματολόγιο Σχημάτων
του young (ysq-s3), στο Ερωτηματολόγιο ιδιοσυγκρασίας Ενηλίκων και στο Ερωτηματολόγιο Εθισμού στο διαδίκτυο.
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ΠΙΝaKaΣ 1. μΕΣοΣ οροΣ, τυπιΚΗ ΑποΚλιΣΗ, ΕλΑΧιΣτΗ ΚΑι μΕΓιΣτΗ τιμΗ τΗΣ βΑΘμολοΓιΑΣ τώΝ
ΣυμμΕτΕΧοΝτώΝ ΣτΑ ΕρώτΗμΑτολοΓιΑ που ΧορΗΓΗΘΗΚΑΝ

Ερωτηματολόγιο Σχημάτων του Young (YSQ-S3)
Συναισθηματική Στέρηση
Εγκατάλειψη / Αστάθεια
Καχυποψία / Κακοποίηση
Κοινωνική Απομόνωση / Αποξένωση
Ελαττωματικότητα / Ντροπή
Αποτυχία
Εξάρτηση / Ανικανότητα
Ευαλωτότητα
μη Ανεπτυγμένος Εαυτός
υποτακτικότητα
Αυτοθυσία
Συναισθηματική Αναστολή
Ανελαστικά πρότυπα / υπερβολική Κριτική
Αυτονόητο δικαίωμα / μεγαλείο
Ανεπαρκής Αυτοέλεγχος / Αυτοπειθαρχία
Αναζήτηση Επιδοκιμασίας / Αναγνώρισης
Αρνητισμός
τιμωρητικότητα
Ερωτηματολόγιο Ιδιοσυγκρασίας Ενηλίκων
δύναμη διέγερσης
δύναμη Αναστολής
Κινητικότητα Νευρικών διαδικασιών
Ερωτηματολόγιο Εθισμού στο Διαδίκτυο
Συνολικό σκορ

Ν

Μ.Ο.

S.D.

Min.

Max.

208
208
208
208
208
208
208
208
208
208
208
208
208
208
208
208
208
208

10,79
12,86
11,93
11,09
8,26
9,58
9,25
10,23
9,60
10,02
16,33
12,84
17,18
13,49
13,01
13,43
13,14
12,38

5,76
5,87
5,72
5,78
4,92
5,56
4,34
4,77
4,08
4,47
5,32
6,46
5,28
4,76
5,39
4,87
6,11
5,14

5,0
5,0
5,0
5,0
5,0
5,0
5,0
5,0
5,0
5,0
6,0
5,0
5,0
5,0
5,0
5,0
5,0
5,0

27,0
30,0
29,0
29,0
29,0
28,0
27,0
28,0
24,0
24,0
30,0
30,0
30,0
29,0
30,0
26,0
30,0
29,0

Ν

Μ.Ο.

S.D.

Min.

Max.

208
206
208

53,24
42,67
42,09

7,83
7,81
8,91

26,0
23,0
23,0

72,0
65,0
73,0

Ν

Μ.Ο.

S.D.

Min.

Max.

208

41,32

11,97

20,0

76,0

προκειμένου να διερευνηθεί αν τα δημογραφικά και κοινωνικά χαρακτηριστικά των συμμετεχόντων της έρευνας επηρεάζουν τη βαθμολογία τους στο Ερωτηματολόγιο Εθισμού στο
διαδίκτυο εφαρμόστηκε το κριτήριο t για ανεξάρτητα δείγματα, η μονής Κατεύθυνσης Ανάλυση της διακύμανσης (One way Analysis of variance) και ο δείκτης συνάφειας Pearson r.
ο έλεγχος των μέσων όρων με το κριτήριο t για ανεξάρτητα δείγματα έδειξε ότι η βαθμολογία
στο Ερωτηματολόγιο Εθισμού στο διαδίκτυο συνδέεται σημαντικά με το φύλο των
συμμετεχόντων. Ειδικότερα, οι άντρες του δείγματος (M = 44,61, sd = 11,36) έλαβαν
υψηλότερη βαθμολογία στο Ερωτηματολόγιο Εθισμού στο διαδίκτυο από ότι οι γυναίκες του δείγματος (M = 40,39, sd = 12,01), t (233) = 2,13, p < 0,05.
προκειμένου να διερευνηθεί αν οι συμμετέχοντες που βρίσκονται σε διαφορετικό επίπεδο
σπουδών διαφέρουν ως προς τη βαθμολογία τους στο Ερωτηματολόγιο Εθισμού στο
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διαδίκτυο τα δεδομένα υποβλήθηκαν σε μονής Κατεύθυνσης Ανάλυση της διακύμανσης (One way Analysis of variance). ο έλεγχος της ομοιογένειας της διασποράς με
το κριτήριο του levene κατέληξε σε στατιστικώς ασήμαντο αποτέλεσμα, f(2, 205) =
0,42, p = 0,656. οι συμμετέχοντες που βρίσκονται σε διαφορετικό επίπεδο σπουδών
διέφεραν στατιστικώς σημαντικά ως προς τη βαθμολογία που έλαβαν στο Ερωτηματολόγιο Εθισμού στο διαδίκτυο, f(2, 205) = 5,59, p < 0,01. Συγκεκριμένα, οι συμμετέχοντες που βρίσκονται σε προπτυχιακό επίπεδο σπουδών είχαν μέσο όρο 42,85 (sd =
11,78), οι συμμετέχοντες που είναι μεταπτυχιακοί φοιτητές είχαν μέσο όρο 36,38 (sd
= 11,35) και τέλος οι συμμετέχοντες που βρίσκονται σε διδακτορικό επίπεδο σπουδών είχαν μέσο όρο 42,00 (sd = 12,48). Από τις πολλαπλές κατά ζεύγη συγκρίσεις με
το post hoc κριτήριο του tukey προέκυψε ότι οι συμμετέχοντες που βρίσκονται σε
προπτυχιακό επίπεδο σπουδών έχουν στατιστικώς σημαντικά υψηλότερο μέσο όρο
στη βαθμολογία τους στο Ερωτηματολόγιο Εθισμού στο διαδίκτυο σε σύγκριση με
τους μεταπτυχιακούς φοιτητές του δείγματος.
Στη συνέχεια, διερευνήθηκε η ύπαρξη συνάφειας μεταξύ της βαθμολογία των συμμετεχόντων
στο Ερωτηματολόγιο Εθισμού στο διαδίκτυο και της ηλικίας, της σειράς γέννησης και
του αριθμού των αδελφών που έχουν, με τη χρήση του δείκτη συνάφειας Pearson r,
όπου βρέθηκε στατιστικώς σημαντική αρνητική συνάφεια ανάμεσα στη βαθμολογία
στο Ερωτηματολόγιο Εθισμού στο διαδίκτυο και στην ηλικία των συμμετεχόντων (r= 0,21, p < 0,01).
προκειμένου να διερευνηθεί αν οι συμμετέχοντες που αξιολογούν διαφορετικά την κατάσταση
της υγείας τους διαφέρουν ως προς τη βαθμολογία τους στο Ερωτηματολόγιο Εθισμού στο διαδίκτυο τα δεδομένα υποβλήθηκαν σε μονής Κατεύθυνσης Ανάλυση της
διακύμανσης (One way Analysis of variance).
ο έλεγχος της ομοιογένειας της διασποράς με το κριτήριο του levene κατέληξε σε στατιστικώς ασήμαντο αποτέλεσμα, f(3, 204) = 2,60, p = 0,114. οι συμμετέχοντες που αξιολογούν διαφορετικά την κατάσταση της υγείας τους διέφεραν στατιστικώς σημαντικά
ως προς τη βαθμολογία που έλαβαν στο Ερωτηματολόγιο Εθισμού στο διαδίκτυο,
f(3, 204) = 5,65, p < 0,01. Συγκεκριμένα, οι συμμετέχοντες που αξιολογούν την υγεία
τους ως πολύ κακή έχουν μέσο όρο 33,14 (sd = 9,02), οι συμμετέχοντες που την
αξιολογούν ως «ούτε κακή ούτε καλή» έχουν μέσο όρο 47,50 (sd = 17,06), οι συμμετέχοντες που την αξιολογούν ως καλή έχουν μέσο όρο 41,97 (sd = 10,55) και οι συμμετέχοντες που την αξιολογούν ως πολύ καλή έχουν μέσο όρο 41,29 (sd = 11,71).
Από τις πολλαπλές κατά ζεύγη συγκρίσεις με το post hoc κριτήριο του tukey προέκυψε ότι οι συμμετέχοντες που αξιολογούν την κατάσταση της υγείας τους ως πολύ κακή έχουν στατιστικώς σημαντικά χαμηλότερο μέσο όρο στη βαθμολογία τους στο
Ερωτηματολόγιο Εθισμού στο διαδίκτυο σε σύγκριση με τους συμμετέχοντες που την
αξιολογούν ως «ούτε κακή ούτε καλή» (p<0,05), τους συμμετέχοντες που την αξιολογούν ως καλή (p<0,05) και τους συμμετέχοντες που την αξιολογούν ως πολύ καλή
(p<0,05).
Στη συνέχεια διερευνήθηκε η ύπαρξη συνάφειας μεταξύ της βαθμολογία των συμμετεχόντων
στο Ερωτηματολόγιο Εθισμού στο διαδίκτυο και της βαθμολογίας τους στο Ερωτηματολόγιο Σχημάτων του young (ysq-s3), με τη χρήση του δείκτη συνάφειας Pearson r
(βλ. πίνακα 6).
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βρέθηκε στατιστικώς σημαντική θετική συνάφεια ανάμεσα στη βαθμολογία των συμμετεχόντων στο Ερωτηματολόγιο Εθισμού στο διαδίκτυο και όλες τις υποκλίμακες του Ερωτηματολογίου Σχημάτων του young (ysq-s3), εκτός της υποκλίμακας της Αυτοθυσίας: Συναισθηματική Στέρηση (r = 0,24, p < 0,01), Εγκατάλειψη / Αστάθεια (r = 0,39,
p < 0,01), Καχυποψία / Κακοποίηση (r = 0,26, p < 0,01), Κοινωνική Απομόνωση / Αποξένωση (r = 0,28, p < 0,01), Ελαττωματικότητα / Ντροπή (r = 0,36, p < 0,01), Αποτυχία (r = 0,27, p < 0,01), Εξάρτηση / Ανικανότητα (r = 0,41, p < 0,01), Ευαλωτότητα (r
= 0,35, p < 0,01), Μη Ανεπτυγμένος Εαυτός (r = 0,30, p < 0,01), Υποτακτικότητα (r =
0,34, p < 0,01), Συναισθηματική Αναστολή (r = 0,17, p < 0,01), Ανελαστικά Πρότυπα /
Υπερβολική Κριτική (r = 0,20, p < 0,01), Αυτονόητο Δικαίωμα / Μεγαλείο (r = 0,32, p
< 0,01), Ανεπαρκής Αυτοέλεγχος / Αυτοπειθαρχία (r = 0,50, p < 0,01), Αναζήτηση Επιδοκιμασίας / Αναγνώρισης (r = 0,44, p < 0,01), Αρνητισμός (r = 0,37, p < 0,01) και Τιμωρητικότητα (r = 0,35, p < 0,01) (βλ. πίνακα 2).

ΠΙΝaKaΣ 2. ΣυΝΑφΕιΑ (δΕιΚτΕΣ PEArsOn r) μΕτΑΞυ τΗΣ βΑΘμολοΓιΑ τώΝ ΣυμμΕτΕΧοΝτώΝ
Στο ΕρώτΗμΑτολοΓιο ΕΘιΣμου Στο διΑδιΚτυο ΚΑι τΗΣ βΑΘμολοΓιΑΣ τουΣ Στο
ΕρώτΗμΑτολοΓιο ΣΧΗμΑτώΝ του yOunG.

Ερωτηματολόγιο Σχημάτων του Young
Συναισθηματική Στέρηση
Εγκατάλειψη / Αστάθεια
Καχυποψία / Κακοποίηση
Κοινωνική Απομόνωση / Αποξένωση
Ελαττωματικότητα / Ντροπή
Αποτυχία
Εξάρτηση / Ανικανότητα
Ευαλωτότητα
μη Ανεπτυγμένος Εαυτός
υποτακτικότητα
Αυτοθυσία
Συναισθηματική Αναστολή
Ανελαστικά πρότυπα / υπερβολική Κριτική
Αυτονόητο δικαίωμα / μεγαλείο
Ανεπαρκής Αυτοέλεγχος / Αυτοπειθαρχία
Αναζήτηση Επιδοκιμασίας / Αναγνώρισης
Αρνητισμός
τιμωρητικότητα

Ερωτηματολόγιο Εθισμού στο Διαδίκτυο
0,24**
0,39**
0,26**
0,28**
0,36**
0,27**
0,41**
0,35**
0,30**
0,34**
0,11
0,17**
0,20**
0,32**
0,50**
0,44**
0,37**
0,35**

Σημείωση: **p<0,01

τέλος, διερευνήθηκε η ύπαρξη συνάφειας μεταξύ της βαθμολογίας των συμμετεχόντων στο
Ερωτηματολόγιο Εθισμού στο διαδίκτυο και της βαθμολογίας τους στο Ερωτηματολόγιο ιδιοσυγκρασίας Ενηλίκων, με τη χρήση του δείκτη συνάφειας Pearson r (βλ. πίνακα 3). βρέθηκε στατιστικώς σημαντική θετική συνάφεια ανάμεσα στη βαθμολογία των
συμμετεχόντων στο Ερωτηματολόγιο Εθισμού στο διαδίκτυο και όλες τις υποκλίμακες
του Ερωτηματολογίου ιδιοσυγκρασίας Ενηλίκων: Δύναμη Διέγερσης (r = 0,33, p <
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0,01), Δύναμη Αναστολής (r = 0,29, p < 0,01) και Κινητικότητα Νευρικών Διαδικασιών
(r = 0,23, p < 0,01).

ΠΙΝaKaΣ 3. ΣυΝΑφΕιΑ (δΕιΚτΕΣ PEArsOn r) μΕτΑΞυ τΗΣ βΑΘμολοΓιΑ τώΝ ΣυμμΕτΕΧοΝτώΝ
Στο ΕρώτΗμΑτολοΓιο ΕΘιΣμου Στο διΑδιΚτυο ΚΑι τΗΣ βΑΘμολοΓιΑΣ τουΣ Στο
ΕρώτΗμΑτολοΓιο ιδιοΣυΓΚρΑΣιΑΣ ΕΝΗλιΚώΝ

Ερωτηματολόγιο Ιδιοσυγκρασίας Ενηλίκων
δύναμη διέγερσης
δύναμη Αναστολής
Κινητικότητα Νευρικών διαδικασιών

Ερωτηματολόγιο Εθισμού στο Διαδίκτυο
0,33**
0,29**
0,23**

Σημείωση: **p<0,01

ΣυμπΕρΑΣμΑτΑ-προτΑΣΕιΣ- πΕριοριΣμοι

τα αποτελέσματα, έδειξαν ότι οι άντρες του δείγματος έλαβαν υψηλότερη βαθμολογία στο
Ερωτηματολόγιο Εθισμού στο διαδίκτυο από ότι οι γυναίκες. Αυτό το εύρημα έρχεται
σε συμφωνία με την έρευνα των Griffiths (2001), η οποία υποστήριζε ότι τα αγόρια
μπορεί να έχουν περισσότερες πιθανότητες να εκδηλώσουν εθισμό στο διαδίκτυο, καθώς χρησιμοποιούν το διαδίκτυο για να καλύψουν άλλους εθισμούς, όπως τα διαδικτυακά ηλεκτρονικά παιχνίδια ή τον παθολογικό τζόγο. το αποτέλεσμα αυτό υποστηρίζουν και ποικίλες έρευνες, οι οποίες καταλήγουν στο συμπέρασμα ότι ο εθισμός
στο διαδίκτυο εμφανίζεται συχνότερα στους άντρες από ότι στις γυναίκες (chou &
hsiao, 2000, liang, 2003, scherer, 1997). τέλος, σε έρευνα που πραγματοποιήθηκε
στην Ελλάδα σε φοιτητές, φάνηκε πως οι άντρες είχαν υψηλότερα επίπεδα εμπλοκής
στο διαδίκτυο σε σχέση με τις γυναίκες, τόσο στο διαδικτυακό τζόγο όσο και στον σεξουαλικό εθισμό στο διαδίκτυο (Γιωτάκος, 2011).
παράλληλα, οι συσχετίσεις που προέκυψαν ανάμεσα στο Ερωτηματολόγιο του εθισμού στο
διαδίκτυο με το επίπεδο σπουδών και την αυτό- αξιολόγηση της υγείας, μας οδηγούν
στο συμπέρασμα πως οι συμμετέχοντες που αξιολογούν την υγεία τους ως «πολύ κακή», πιθανόν δεν έχουν τη διάθεση ή την ανάγκη για ενασχόληση με το διαδίκτυο σε
παθολογικό βαθμό. οι παραπάνω συγκρίσεις (επίπεδο σπουδών και αυτό- αξιολόγηση
υγείας με τον εθισμό στο διαδίκτυο) δεν φαίνεται να έχουν μελετηθεί στη διεθνή βιβλιογραφία, προκαλώντας έντονο ενδιαφέρον για περαιτέρω μελέτη.
οι συσχετίσεις που βρέθηκαν ανάμεσα στο Ερωτηματολόγιο του Εθισμού στο διαδίκτυο και
στο Ερωτηματολόγιο των Σχημάτων (ysq-s3), υποδηλώνουν ότι όσο μεγαλύτερος είναι ο βαθμός των πδΣ τόσο αυξάνεται η παθολογική χρήση του διαδικτύου και το
αντίστροφο, χωρίς, ωστόσο να μπορεί να υποστηριχθεί αιτιώδης σχέση μεταξύ των
δύο μεταβλητών.
Συμπερασματικά, φαίνεται ότι η παθολογική χρήση του διαδικτύου σχετίζεται θετικά και σημαντικά με τις κατηγορίες Αποσύνδεση και Απόρριψη, Ανεπαρκής Αυτονομία, Ανεπαρκή
όρια, υπεραγρύπνιση / Αναστολή και Επίδοση και προσανατολισμός στους άλλους. τα
άτομα, δηλαδή, που επιδίδονται σε παθολογική χρήση του διαδικτύου δυσκολεύονται
στην αυτονόμηση και διαφοροποίησή τους από τους άλλους και αδυνατούν να δημι-
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ουργήσουν ασφαλείς και σταθερές σχέσεις, ενώ ταυτόχρονα χαρακτηρίζονται από την
τάση να επικεντρώνονται στην ικανοποίηση των αναγκών και επιθυμιών των άλλων με
σκοπό την αποδοχή και την αποφυγή της απόρριψης. τέλος, τα άτομα αυτά χαρακτηρίζονται από δυσκολία να ελέγξουν τις παρορμήσεις τους καθώς και από την τάση να
καταστέλλουν τα συναισθήματά τους και να επικεντρώνονται σε στόχους επίτευξης.
λαμβάνοντας υπόψιν την έρευνα του shajari et al. (2016), που κατέληξε σε συσχετίσεις ανάμεσα στους πέντε τομείς των πρώιμων δυσλειτουργικών Σχημάτων και του εθισμού
στο διαδίκτυο, φαίνεται πως τα αποτελέσματα της παρούσας έρευνας συμφωνούν,
αποδεικνύοντας πως το διαδίκτυο αποτελεί τον πιο εύκολο και γρήγορο τρόπο να ικανοποιήσουν τις ανάγκες τους (φόβο εγκατάλειψης, εξάρτηση, ευαλωτότητα), ευνοεί
τη δημιουργία σχέσεων σε πιο ασφαλείς συνθήκες από αυτές της πραγματικής ζωής,
αλλά και αποτελεί έναν τρόπο ανακούφισης (στρατηγική αποφυγής) από δυσφορία
που μπορεί να προκαλούν στο άτομο τα παραπάνω πδΣ (shajari et al., 2016). τα άτομα που έχουν πολύ ισχυρά τα παραπάνω σχήματα, είναι τα πρώτα που υιοθετούν την
παθολογική χρήση του διαδικτύου, ψάχνοντας μία διαφυγή από τη δύσκολη καθημερινότητα που βιώνουν λόγω των έντονων πδΣ ή λόγω των καταστάσεων που μπορεί να
πυροδοτούν και να ενεργοποιούν τα πδΣ. το διαδίκτυο αποτελεί τον πιο άμεσο και
εύκολο τρόπο απόδρασης, καθώς υπάρχει στην καθημερινότητα όλων. δεδομένου ότι
δεν μπορεί να υπάρξει αιτιώδης σχέση μεταξύ των δύο φαινομένων, είναι πιθανό να
ισχύει και το αντίστροφο, δηλαδή οι δυνατότητες που παρέχει το περιβάλλον του διαδικτύου, να οδηγούν σε ενίσχυση ή επιδείνωση των δυσπροσαρμοστικών αντιλήψεων
σχετικά με τον εαυτό και τον κόσμο.
τέλος, στατιστικώς σημαντική θετική συνάφεια βρέθηκε και ανάμεσα στη βαθμολογία των
συμμετεχόντων στο Ερωτηματολόγιο Εθισμού στο διαδίκτυο και όλες τις υπο-κλίμακες του Ερωτηματολογίου ιδιοσυγκρασίας Ενηλίκων. προσπαθώντας να σκιαγραφήσουμε το προφίλ των φοιτητών που κάνουν παθολογική χρήση του διαδικτύου, μπορούμε να πούμε ότι είναι άτομα που χαρακτηρίζονται από μία τάση να αναλαμβάνουν
ενέργειες κάτω από υψηλές συνθήκες διέγερσης, προτιμούν να εκτελούν ριψοκίνδυνες ενέργειες, είναι άτομα που μπορούν να εκτελέσουν μία ενέργεια κάτω από απειλητικές συνθήκες, αντέχουν την κούραση κάτω από συνθήκες πίεσης και είναι ικανά
να αντιδράσουν ικανοποιητικά κάτω από συνθήκες πίεσης. παράλληλα, χαρακτηρίζονται από εύκολη απόσυρση από συμπεριφορές που δεν είναι κοινωνικά αποδεκτές,
από τη δυνατότητα να καθυστερούν την εκτέλεση ενός έργου όταν χρειάζεται, να διακόπτουν τη λύση ενός ζητήματος όταν χρειάζεται, να μην εκφράζουν τα συναισθήματά τους όταν κάτι τέτοιο είναι αναγκαίο. τέλος, τα άτομά αυτά, χαρακτηρίζονται από
ικανοποιητική αντίδραση σε αλλαγές του περιβάλλοντος, προσαρμοστικότητα, εύκολη
εναλλαγή ενεργειών, ομαλή αλλαγή διάθεσης, προτίμηση καταστάσεων που απαιτούν
ταυτόχρονη εκτέλεση διαφορετικών διεργασιών. ο ρόλος των ιδιοσυγκρασιακών παραγόντων φαίνεται να είναι ιδιαιτέρως σημαντικός στην εμφάνιση Εθισμού στο διαδίκτυο. φαίνεται ότι φοιτητές με τα παραπάνω ιδιοσυγκρασιακά χαρακτηριστικά, σε
συνδυασμό με τα πδΣ που τους ακολουθούν στην πορεία της ζωής τους, οδηγούνται
στην παθολογική χρήση του διαδικτύου ως τρόπου συγκάλυψης των δυσκολιών τους
ή ως τρόπο αποφυγής δυσάρεστων συναισθημάτων.
τα παραπάνω αποτελέσματα συνάδουν με την έρευνα των Ozturk et. al. (2013), αλλά και με
αποτελέσματα ερευνών που εξετάζουν τη συσχέτιση της ιδιοσυγκρασίας με την εξάρ-
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τηση από ουσίες. Σύμφωνα με τις ανωτέρω έρευνες βρέθηκε πως υπάρχει σημαντική
συνάφεια ανάμεσα στον καταθλιπτικό, κυκλοθυμικό, υπερθυμικό, ευέξαπτο και αγχώδη τύπο προσωπικότητας με τον εθισμό στο διαδίκτυο (Ozturk et. al., 2013). οι landers και lounsbury (2006) σε έρευνά που διεξήγαγαν σε 117 προπτυχιακούς φοιτητές, βρήκαν πως η κακή χρήση του διαδικτύου είχε αρνητική συσχέτιση με την τερπνότητα, την ευσυνειδησία, την εξωστρέφεια, την αισιοδοξία, την εργασία, ενώ είχε
θετική συσχέτιση με τη σκληρή νοοτροπία.
τα ευρήματα της παρούσας έρευνας, πέραν του ερευνητικού ενδιαφέροντος, μπορούν να είναι χρήσιμα και στην κλινική πράξη, στην ψυχοθεραπευτική πρακτική με ενήλικες, αλλά και στον τομέα της πρόληψης. Η κατανόηση του ρόλου των πρώιμων δυσλειτουργικών Σχημάτων και της ιδιοσυγκρασίας, αλλά και της σχέσης τους με τον Εθισμό στο
διαδίκτυο, μπορεί να βοηθήσει στη θεραπευτική παρέμβαση, καθώς συμβάλλει καθοριστικά στη διατύπωση περίπτωσης του ατόμου και στην καλύτερη δόμηση της θεραπευτικής παρέμβασης. τα πδΣ και η ιδιοσυγκρασία που σχετίζονται με τον εθισμό
στο διαδίκτυο, αλλά και οι συνέπειές τους, μπορεί να αποτελέσουν αντικείμενο διερεύνησης και παρέμβασης, στην κρίσιμη εποχή που βρισκόμαστε στους πρόποδες
του «internet of things» και της ολοένα και μεγαλύτερης εξάρτησης από το διαδίκτυο
στην καθημερινότητά μας. ταυτόχρονα, η συγκεκριμένη έρευνα μπορεί να αποτελέσει
εφαλτήριο στη χρήση αλλά και στη διάδοση της Θεραπείας Σχημάτων ως ενδεικνυόμενης θεραπείας για την αντιμετώπιση του Εθισμού στο διαδίκτυο, δημιουργώντας
θεραπευτικές αλλαγές τόσο σε επίπεδο συμπτωμάτων όσο και σε επίπεδο σχημάτων.
Ένας περιορισμός της συγκεκριμένης έρευνας, είναι πως τα δεδομένα συγκεντρώθηκαν από
ερωτηματολόγια τα οποία συμπληρώθηκαν ατομικά και διαδικτυακά, κάτι που καταδεικνύει ότι δεν υπάρχουν εγγυήσεις για την ακρίβειά τους. Ένας ακόμη σημαντικός περιορισμός της συγκεκριμένης έρευνας είναι ότι ο αριθμός των διαθέσιμων ερευνών
σχετικά με τη συσχέτιση των πδΣ με τον εθισμό στο διαδίκτυο, καθώς και του συνδυασμού πδΣ και ιδιοσυγκρασίας με τον εθισμό στο διαδίκτυο, είναι εξαιρετικά περιορισμένος.
Αναγκαία κρίνεται περαιτέρω έρευνα για τη διερεύνηση της συσχέτισης των πδΣ και της ιδιοσυγκρασίας με τον εθισμό στο διαδίκτυο.
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