Εθισμός στο Διαδίκτυο
Ο εθισμός στο Διαδίκτυο (internet addiction) μια σχετικά νέα μορφή εξάρτησης,
προτάθηκε ως όρος πρώτη φορά από τον Goldberg (1995) και έγινε δημοφιλής
με την καινοτόμο έρευνα της Young (1996), αναφέρεται στην «καταναγκαστική,
υπερβολική χρήση του διαδικτύου και τον εκνευρισμό ή δυσθυμική συμπεριφορά
που παρουσιάζεται κατά τη στέρησή της» (Mitchell, 2000). Ο εθισμός στο
Διαδίκτυο αν και δεν έχει επισήμως αναγνωρισθεί ως κλινική οντότητα παρά
μόνο σε Κίνα, Ν.Κορέα και Ταιβάν, αποτελεί μια κατάσταση, που προκαλεί
σημαντική έκπτωση στην κοινωνική και επαγγελματική ή ακαδημαϊκή
λειτουργικότητα του ατόμου.

Αίτια


Το Διαδίκτυο έχει την ικανότητα να καλύψει συγκεκριμένες
ψυχολογικές ανάγκες ενός ατόμου. Ένα από τα
χαρακτηριστικά του μέσου που προκύπτει από τη φύση του
είναι ότι μπορεί να δημιουργήσει μια «ιδανική κατάσταση
εαυτού», όπου το άτομο μπορεί να εξερευνήσει διάφορες
πτυχές της προσωπικότητας του χωρίς να έχει περιορισμούς
και συνέπειες. Στο Διαδίκτυο δεν υπάρχουν άμεσες
συνέπειες των πράξεων, ο χρήστης μπορεί να μπει και να
βγει όποτε θέλει, ενώ μπορεί να καλύψει την όποια
εξωτερική εμφάνιση, αφού δεν υπάρχει οπτική επαφή.
Ταυτόχρονα, ο έφηβος μπορεί να ενσαρκώσει διαφορετικούς
ρόλους, ή να υιοθετήσει διαφορετικές ταυτότητες ανάλογα
με την εκάστοτε διαδικτυακή εμπειρία, εξαιτίας της
ανωνυμίας, που συνιστά κατεξοχήν χαρακτηριστικό του
Διαδικτύου.

Διάκριση εθισμού από ενθουσιώδη
χρήση


Ο συμπεριφορικός εθισμός συχνά συγχέεται με
τον υψηλό βαθμό εμπλοκής με τη συγκεκριμένη
δραστηριότητα. Ο υψηλός βαθμός εμπλοκής δεν
διακρίνεται από μικρότερο βαθμό ενασχόλησης με
όρους χρονικής διάρκειας όμως διαφέρει από τον
εθισμό στο ότι οι αρνητικές συνέπειες είναι
απούσες και στο ότι δεν σημειώνεται τάση του
ατόμου να επαναλάβει τη συμπεριφορά ώστε να
απαλύνει δυσφορία που νιώθει όταν τη διακόπτει.
Αντίθετα, το άτομο με υψηλό βαθμό εμπλοκής
προβαίνει στη δραστηριότητα επειδή τη βρίσκει
ευχάριστη.

Ποιες ηλικιακές ομάδες εμφανίζουν
συχνότερα εξάρτηση


Το φαινόμενο συνήθως εμφανίζεται αρχικά
σε εφήβους κατά την πρώιμη εφηβεία (1014 ετών) ή και σε μικρότερη ακόμη ηλικία.
Είναι πιο έντονο κατά την μέση εφηβεία
(15-17 ετών), κατά την οποία οι έφηβοι
πειραματίζονται
και
σταδιακά
αυτονομούνται, καθώς και κατά την όψιμη
εφηβεία (> 17 ετών). Οι περισσότεροι
εξαρτημένοι
έφηβοι
ασχολούνται
με
ηλεκτρονικά διαδικτυακά παιχνίδια στο
σπίτι ή τα internet cafe

Ρόλος γονέων


Ο ρόλος των γονέων είναι ιδιαίτερα σημαντικός τόσο για την
πρόληψη, όσο και για την αντιμετώπιση του εθισμού των
παιδιών τους από το Διαδίκτυο. Όσο αναφορά την πρόληψη
το σημαντικότερο πράγμα που χρειάζεται να κάνουν οι
γονείς
προκειμένου
να
μπορούν
να
ελέγχουν
αποτελεσματικά τη χρήση του Διαδικτύου από τα παιδιά
τους, είναι να γνωρίσουν οι ίδιοι το μέσο. Προς το παρόν, οι
γονείς δε γνωρίζουν το μέσο και επιπλέον δε φαίνονται
διατεθειμένοι να έλθουν σε επαφή με το Διαδίκτυο, ενώ
ταυτόχρονα δεν ενδιαφέρονται για τις δραστηριότητες των
παιδιών τους στο Ίντερνετ.Ταυτόχρονα, οι γονείς θα πρέπει
κάποιες φορές να χρησιμοποιούν το Διαδίκτυο μαζί με το
παιδί, ώστε να του δίνουν τις απαραίτητες κατευθύνσεις,
ενώ η εγκατάσταση κάποιων φίλτρων στον υπολογιστή
μπορεί να αποτρέψει την εμφάνιση ακατάλληλων για το
παιδί ιστοσελίδων.

Αντιμετώπιση εθισμού


Για την αντιμετώπιση του φαινομένου έχει προταθεί η
κινητοποιητική συνέντευξη, το γνωστικό- συμπεριφορικό μοντέλο
θεραπείας, η συμβουλευτική παρέμβαση στην οικογένεια, οι
ομάδες απεξάρτησης, ενώ υπάρχουν κάποια δεδομένα και για το
ρόλο της φαρμακοθεραπείας στη θεραπεία. Ιδιαίτερα σημαντική για
την αντιμετώπιση του εθισμού στα παιδιά και στους εφήβους είναι
η ύπαρξη κοινής στάσης των γονέων, η παροχή υποστήριξης αλλά
όχι κάλυψης και η τοποθέτηση του υπολογιστή σε ένα ορατό
σημείο στο σπίτι και όχι στο δωμάτιο του παιδιού. Σημαντικό ρόλο
στην αντιμετώπιση του εθισμού στο Διαδίκτυο έχει και η
συμβουλευτική στην οικογένεια, έτσι ώστε να δημιουργηθεί ένα
υποστηρικτικό πλαίσιο, που θα δράσει ευοδωτικά στη θεραπεία. Η
κινητοποιητική
συνέντευξη
μπορεί
να
είναι
ιδιαίτερα
αποτελεσματική στον χειρισμό της άρνησης του προβλήματος, ένα
συχνό εμπόδιο που παρατηρείται σε όλες τις ηλικίες.
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