Εθισμός στο διαδίκτυο

Ανδριανή, Ειρήνη

Ορισμός
Ο εθισμός στο Διαδίκτυο αναφέρεται στην καταναγκαστική,
υπερβολική χρήση του διαδικτύου και τον εκνευρισμό ή
δυσθυμική συμπεριφορά που παρουσιάζεται κατά τη
στέρησή της.
Ο εθισμός στο Διαδίκτυο αν και δεν έχει επισήμως
αναγνωρισθεί ως κλινική οντότητα, αποτελεί μια κατάσταση
που προκαλεί σημαντική έκπτωση στην κοινωνική και
επαγγελματική ή ακαδημαϊκή λειτουργικότητα του ατόμου.
Συνηθέστερη ορολογία πέρα από τον εθισμό στο Διαδίκτυο
είναι επίσης Παθολογική χρήση του διαδικτύου,
Προβληματική χρήση του διαδικτύου, Υπερβολική χρήση
του διαδικτύου, Καταναγκαστική χρήση του διαδικτύου.

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.

Αίτια


Συνήθως, τα παιδιά που αντιμετωπίζουν το πρόβλημα του
εθισμού στο διαδίκτυο είναι αγόρια και μεγαλώνουν σε
δύσκολες καταστάσεις. Πρόσφατες έρευνες στην Ελλάδα
κατέδειξαν τη σημασία της γονικής μέριμνας και φροντίδας
στην ανάπτυξη του εθισμού στο Διαδίκτυο. Η βέλτιστη
παροχή γονικής μέριμνας χαρακτηρίζεται από φροντίδα και
υγιή προστατευτικότητα, ούτως ώστε το παιδί να
κατευθύνεται και να καθοδηγείται με επάρκεια σε ένα
ασφαλές περιβάλλον, χωρίς να παρεμποδίζονται οι
προσπάθειες του για την ανάδειξη προσωπικής ταυτότητας
και αυτονόμησης. Αντίθετα, υπερπροστατευτικότα των
γονέων και χαμηλά επίπεδα φροντίδας συνιστούν το
πρότυπο μέριμνας έλεγχος χωρίς στοργή το οποίο
συνδέθηκε με υψηλότερες βαθμολογίες εθισμού στο
Διαδίκτυο.

Παράγοντες που οδηγούν σε
εθισμό και συννοσηρότητα


Ο εθισμός των εφήβων στο διαδίκτυο μπορεί, επίσης
να είναι το αποτέλεσμα άλλων ψυχικών διαταραχών,
όπως κατάθλιψη, αγχώδεις διαταραχές,
διαταραχές προσωπικότητας, υπερκινητικότητα και
κοινωνική φοβία. Συχνά όμως η ανάπτυξη
καταθλιπτικού συναισθήματος ή άγχους έπεται της
εμφάνισης του εθισμού, όπως συμβαίνει και με άλλες
εθιστικές συμπεριφορές. Αυτό καταδεικνύει την
αναγκαιότητα εκτίμησης κάθε περίπτωσης από ειδικό
ψυχικής υγείας ο οποίος θα είναι σε θέση να κρίνει την
ύπαρξη ή μη συννοσηρών καταστάσεων.

Συμπτώματα
1. Συμπτώματα συνδρόμου απόσυρσης, όπως ψυχοκινητική διέγερση, εκούσια
ή ακούσια κίνηση δακτυλογράφησης των δακτύλων του χεριού,άγχος, έμμονη
σκέψη για το διαδίκτυο και όνειρα για το διαδίκτυο
2. Κατανάλωση υπερβολικού χρόνου ή και χρήματος σε δραστηριότητες
σχετικές με το διαδίκτυο
3. Έκπτωση λειτουργικότητας του ατόμου σε κοινωνικό, οικογενειακό αλλά και
προσωπικό επίπεδο
4. Μειωμένη επίδοση στο σχολείο λόγω των πολλών ωρών που περνάει ο
έφηβος στο διαδίκτυο
5. Σε προχωρημένες περιπτώσεις ο έφηβος δεν κοιμάται, παραμελεί την
προσωπική του υγιεινή, μπορεί να σταματήσει ακόμα και το σχολείο. Ακόμη,
απομονώνεται από την οικογένεια και τους φίλους του, γίνεται επιθετικός,
μπορεί να κλέβει χρήματα από του γονείς για να παίζει. Τέλος, φτάνει σε σημείο
να μην τρώει ή και το αντίθετο (να παχαίνει πολύ)

Ηλικιακές ομάδες που εμφανίζουν
συχνότερα εξάρτηση


Αρχικά σε εφήβους κατά την πρώιμη εφηβεία (10-14 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. Ένας ακόμα
πληθυσμός υψηλού κινδύνου είναι αυτός των φοιτητών, οι οποίοι
καλούνται πολλές φορές για πρώτη φορά να οριοθετήσουν οι ίδιοι τη
χρήση Διαδικτύου στην οποία προβαίνουν, μακριά από οικογενειακό
έλεγχο αλλά και χωρίς το ξεκάθαρα δομημένο πλαίσιο υποχρεώσεων του
σχολείου μέσης εκπαίδευσης. Σποραδικά εμφανίζεται το πρόβλημα και σε
μεγαλύτερες ηλικίες όπου κυρίως αφορά περιπτώσεις υπέρμετρης
ενασχόλησης με κοινωνική δικτύωση αλλά και διαδικτυακό τζόγο, όπως
και διαδικτυακή πορνογραφία.

Ρόλος γονέων


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. Επιπλέον, είναι απαραίτητο να
έχουν τεθεί κάποιες βάσεις όταν το παιδί φτάνει στην εφηβεία, να υπάρχουν
δηλαδή όρια.

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. Η κινητοποιητική συνέντευξη μπορεί να
είναι ιδιαίτερα αποτελεσματική στον χειρισμό της άρνησης του
προβλήματος, ένα συχνό εμπόδιο που παρατηρείται σε όλες τις ηλικίες. ο
εθισμός στο Διαδίκτυο, ως ψυχική διαταραχή, χρήζει αντιμετώπισης από
επαγγελματίες ψυχικής υγείας εξειδικευμένους στο συγκεκριμένο
αντικείμενο.

Προειδοποιητικά Σημάδια


Το παιδί ασχολείται συνεχώς με το διαδίκτυο ή με δραστηριότητες σχετικές με αυτό,
παραμελώντας συχνά τις υποχρεώσεις του στο σπίτι και στο σχολείο.



Το παιδί ξεχνιέται συχνά στον υπολογιστή και δεν έχει συναίσθηση του χρόνου που
αναλώνει σε αυτόν.



Προτιμά τα παιχνίδια στο διαδίκτυο, από το να συναντά φίλους του, με αποτέλεσμα
να απομονώνεται.



Πέφτει η απόδοσή του στο σχολείο.



Το διαδίκτυο το απασχολεί ακόμα και την ώρα που τρώτε ή την ώρα που διαβάζει.



Αντιδρά πολύ νευρικά θυμωμένα ή επιθετικά όταν κάποιος το διακόπτει από το
παιχνίδι ή από τη συζήτηση που είχε online.



Ξενυχτά συχνά για να μένει συνδεδεμένος / συνδεδεμένη στο διαδίκτυο.



Λέει συχνά «καλά, θα παίξω μόνο ένα λεπτό ακόμη».



Δείχνει άγχος, ανησυχία, εξάρσεις θυμού ή βίας ή καταθλιπτική συμπεριφορά όταν
δεν παίζει στο διαδίκτυο.

Επιπτώσεις που μπορεί να έχει
το διαδίκτυο στο παιδί


Όλα αυτά έχουν, όπως είναι επόμενο, σοβαρές επιπτώσεις σε
διάφορους τομείς της λειτουργικότητας του ατόμου. Μειώνεται ο
χρόνος που περνάει ο έφηβος με την οικογένειά του, περιορίζονται
τα χόμπι και οι κοινωνικές συναναστροφές του, αυξάνεται ο
κίνδυνος εμφάνισης παχυσαρκίας, μυοσκελετικών προβλημάτων
και οφθαλμικών παθήσεων λόγω των πολλών ωρών- ακινησίαςμπροστά στην οθόνη. Παράλληλα, οι εθισμένοι στο Διαδίκτυο
νεαροί παραμελούν τη σωματική τους υγιεινή, ενώ κάνουν πολλές
απουσίες στο σχολείο με αποτέλεσμα ακόμη και να χάνουν την
σχολική χρονιά.

Συμβουλές σε γονείς


Ιδιαίτερα για τους γονείς προτείνεται ο ορισμός οικογενειακών κανόνων
χρήσης του υπολογιστή και του διαδικτύου, κανόνες που αφορούν και
τους ίδιους τους γονείς.
• Σημαντικές στην ανάπτυξη των παιδιών και των εφήβων είναι η ώθηση
σε κοινωνικές και αθλητικές δραστηριότητες και η καθιέρωση
οικογενειακών δραστηριοτήτων που δεν εμπεριέχουν τη χρήση
υπολογιστή και διαδικτύου.
• Ο υπολογιστής θα πρέπει να τοποθετείται σε δωμάτιο κοινής χρήσης
από την οικογένεια και όχι στο δωμάτιο των παιδιών.
• Μπορείτε να εγκαταστήσετε και να χρησιμοποιήσετε προγράμματα
ελέγχου της πρόσβασης σε συγκεκριμένες ιστοσελίδες αλλά και του
χρόνου παραμονής στο ιστό. Ωστόσο, επιτρέψτε την πρόσβαση στο
διαδίκτυο διότι συχνά ο αποκλεισμός οδηγεί στη μυθοποίηση, μας
ενδιαφέρει ο σωστός έλεγχος και όχι η απόρριψη του διαδικτύου.

Σωματικά και ψυχολογικά
συμπτώματα


Μετά από έρευνες που πραγματοποιήθηκαν στην Αττική, ένα στα πέντε
δεκαπεντάχρονα παιδιά, παρουσιάζει περιοδικά ή συχνά προβλήματα
σχετικά με την κατάχρηση του Διαδικτύου -ένα βήμα πριν τον εθισμό-,
ενώ ήδη τέσσερις ανήλικοι παρακολουθούνται με συμπτώματα εξάρτησης
από το ίντερνετ.
Όπως προκύπτει από έρευνα της Μονάδας Εφηβικής Υγείας της Β'
Παιδιατρικής Κλινικής του Πανεπιστημίου Αθηνών, Νοσοκομείο Παίδων
"Π & Α Κυριακού", ο πιο συχνός λόγος χρήσης του Διαδικτύου από
15χρονους εφήβους είναι τα online παιχνίδια.
Τα στοιχεία ανακοίνωσε η Ανοιχτή Γραμμή για καταγγελίες για δικτυακούς
τόπους "Safe Line". Σύμφωνα με την έρευνα λοιπόν το 8% των 15χρονων
κάνει χρήση του Διαδικτύου πάνω από 20 ώρες την εβδομάδα και
περίπου 3 στους 10 εφήβους σερφάρει σε καθημερινή βάση.
Στις ΗΠΑ, η American Medical Association, αναγνωρίζοντας το πρόβλημα
έχει ξεκινήσει τις προσπάθειες για να αναγνωριστεί επίσημα ο εθισμός
στα ηλεκτρονικά παιχνίδια ως ψυχολογική διαταραχή με σκοπό την
επαγρύπνηση του κοινού, αλλά και την εξασφάλιση ασφαλιστικής
κάλυψης για όσους διαγνωσθούν με συμπτώματα εθισμού στα video
games.

Ενδείξεις


Αίσθηση ευφορίας όση ώρα βρισκόμαστε στον υπολογιστή.



Είμαστε ανίκανοι να σταματήσουμε την δραστηριότητα.



Αποζητούμε όλο και περισσότερο χρόνο στον υπολογιστή.



Παραμελούμε οικογένεια και φίλους.



Νιώθουμε κενοί, θλιμμένοι και οξύθυμοι όταν δεν βρισκόμαστε
στον υπολογιστή.



Λέμε ψέματα στην οικογένεια και τους φίλους μας για τις
δραστηριότητες μας.



Αντιμετωπίζουμε προβλήματα με τη δουλειά και το σχολείο.

Σωματικά συμπτώματα


Διατροφικές διαταραχές



Διαταραχές του ύπνου και αλλαγή των συνηθειών ύπνου



Μυοσκελετικές παθήσεις (π.χ. σκολίωση)



Μειωμένη αθλητική δραστηριότητα



Ξηρά μάτια - μυωπία



Ημικρανίες



Παραμέληση προσωπικής υγιεινής

Συμπτώματα εξάρτησης παιδιών


Ο υπερβολικός χρόνος ενασχόλησης,



η μονομανία,



η παραμέληση των υποχρεώσεων και άλλων ασχολιών,



η απότομη πτώση της σχολικής επίδοσης,



η απομόνωση και η μείωση του χρόνου δραστηριοτήτων και του
χρόνου που περνούν με φίλους,



η επιθετικότητα,



η μεταβολή της συμπεριφοράς,



η αδιαφορία για πράγματα που παλιά τον/την ευχαριστούσαν,



οι πονοκέφαλοι,



η ξηρότητα οφθαλμών

Νέα μόδα η εξάρτηση από το
ίντερνετ;


Όλα χρειάζονται ένα μέτρο, συνέχισε. Ήδη στο νοσοκομείο Αγλαΐα
Κυριακού παρακολουθούνται περίπου 70 παιδιά με συμπτώματα
εξάρτησης από το διαδίκτυο. Μια νέα μόδα; Αυτή είναι η εποχή και
οφείλουμε να αντιμετωπίσουμε και αυτή την εξάρτηση όπως
οφείλουμε να αντιμετωπίσουμε και όλες τις άλλες γιατί τα παιδιά
αυτά παραμελούν τις δραστηριότητες τους , τις υποχρεώσεις τους,
την προσωπική τους φροντίδα, τις σχολικές υποχρεώσεις ακόμα
και την επικοινωνία με συνομήλικους, με τα άλλα παιδιά.

Η παρενόχληση μέσα από το
διαδίκτυο


Ταυτόχρονα η παρενόχληση μέσα από το διαδίκτυο. Μπορούν τα
παιδιά να πέσουν θύματα παιδοφιλικών κυκλωμάτων ή άλλων
κακόβουλων ανθρώπων και ομάδων και έχει τόσο μεγάλη
σημασία να είμαστε κοντά στα παιδιά, να είναι ενημερωμένα, να
υπάρχει η δική μας επιμέλεια και η φροντίδα, να υπάρχει η σωστή
πληροφόρηση ώστε να μπορούν τα ίδια να προστατευτούν, να
μπορούν να ξεχωρίσουν ποια είναι η αξιόπιστη σελίδα στο
διαδίκτυο.

Τι περιλαμβάνει η θεραπεία;


Η ψυχοθεραπεία, όταν όλα τα συμπτώματα δείχνουν
εξάρτηση, είναι σημαντική ώστε να εντοπιστούν οι αιτίες που
οδήγησαν σε αυτή και να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα –
συχνά, για παράδειγμα, τα άτομα που στρέφονται στο
διαδίκτυο έχουν προβλήματα επικοινωνίας και
κοινωνικότητας, και πάνω σε αυτό είναι που πρέπει να
δουλέψουν με τον ειδικό. Επιπλέον, ο ειδικός θα
προετοιμάσει το εξαρτημένο άτομο για τυχόν υποτροπή – η
καθημερινότητα άλλωστε λίγο-πολύ απαιτεί αναπόφευκτη
επαφή με την τεχνολογία.

Εθισμός στο διαδίκτυο


Σύμφωνα με τα στοιχεία που δίνονται στην δημοσιότητα από την
σελίδα Internet World Stats, στην Ελλάδα οι χρήστες διαδικτύου
ανέρχονται περίπου σε 5.043.550 άτομα ενώ οι χρήστες του
Facebook σε 3.718.340 άτομα.



Αν και στα στοιχεία που δημοσιοποιούνται δεν διαχωρίζεται ο
αριθμός των ανήλικων χρηστών, μπορεί κάποιος να αντιληφθεί ότι
πρόκειται για μια αρκετά μεγάλη ομάδα.



Η μεγάλη ανησυχία των γονέων, όπως εκφράζεται στην Εθνική
Τηλεφωνική Γραμμή για τα Παιδιά SOS1056 αλλά και στις ομιλίες
που πραγματοποιεί το επιστημονικό προσωπικό του οργανισμού
μας σε συλλόγους γονέων και κηδεμόνων, είναι ο φόβος της
κακοποίησης μέσω διαδικτύου, το είδος των πληροφοριών που
λαμβάνουν τα παιδιά αλλά και ο κίνδυνος του εθισμού.

Συμπεραίνοντας


Βλέπουμε λοιπόν ότι ο εθισμός του Διαδικτύου, είναι ένας
σημαντικός παράγοντας ΕΞΑΡΤΗΣΗΣ όλων των ηλικιών, που
χρειάζεται φροντίδα και βοήθεια, αλλά κάποιες φορές και χρήση
ειδικών
θεραπειών
για
την
αντιμετώπιση
του.

