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Σκοπός: Διερεύνηση του διαδικτυακού εθισµού και του διαδικτυακού τζόγου σε δείγµα 211
φοιτητών.
Μέθοδος - Υλικό: Χορηγήθηκαν το ερωτηµατολόγιο διαδικτυακού εθισµού IAD [1]
(Cronbach’s α =0,92), δύο αυτοσχέδια ερωτηµατολόγια αναφορικά µε τον διαδικτυακό τζόγο
και τη χρήση ουσιών και 4 ερωτήσεις από την κλίµακα των Crowne & Malrowe [2]. Στη µελέτη
συµµετείχαν 211 φοιτητές τµηµάτων του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστηµίου Αθηνών
και του Παντείου Πανεπιστηµίου.
Αποτελέσµατα: To 11% του δείγµατος βρίσκεται στα όρια της παθολογικής χρήσης ενώ το
2,9% αντιµετωπίζει έντονα συµπτώµατα διαδικτυακού εθισµού. Ύστερα από έλεγχο της
κοινωνικής επιθυµητότητας (social desirability), ο διαδικτυακός τζόγος φαίνεται ότι συνδέεται
µε το διαδικτυακό εθισµό (r=0,20 p<0,05) και την κατάχρηση αλκοόλ (r=0,32 p<0,01).
Ειδικότερα οι προτάσεις της κλίµακας IAD που εµφάνισαν την υψηλότερη συσχέτιση µε τον
διαδικτυακό τζόγο ήταν : µου κάνουν παρατήρηση συγγενείς ή φίλοι για τον χρόνο που είµαι
στο διαδίκτυο (rho=0,23, p<0,01), η εργασιακή µου απόδοση επηρεάζεται αρνητικά από το
διαδίκτυο (rho=0,24, p<0,01) και προσπαθώ να κρύψω πόσο διάστηµα ήµουν συνδεδεµένος
στο διαδίκτυο (rho=0,23, p<0,01). Αναφορικά µε τις χρήσεις του διαδικτύου ο διαδικτυακός
τζόγος προέκυψε ότι συνδέεται µε τη συµµετοχή σε αλληλεπιδραστικά παιχνίδια µέσω
internet (r=0,37, p<0,01), τη συµµετοχή σε forums (r=0,22, p<0,01) και τη χρήση
προπληρωµένης πιστωτικής κάρτας (r=0,27, p<0,01). Ως προς το φύλο οι άντρες του
δείγµατος εµφάνισαν συστηµατικά µεγαλύτερα επίπεδα διαδικτυακού εθισµού t(206) = 3,61
p<0,001 και εθισµού στο διαδικτυακό τζόγο t(107,76)=3,49, p<0,001.
Συµπεράσµατα: Τα ευρήµατα της παρούσας µελέτης συµφωνούν µε τα αντίστοιχα της
ελληνικής και της διεθνούς βιβλιογραφίας αναφορικά την εξάρτηση από το διαδίκτυο [3,4].
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ΠΙΝΑΚΕΣ

Έχω παίξει µέσω internet παιχνίδια τζόγου χωρίς "πραγµατικά" χρήµατα
Έχω ποντάρει χρήµατα σε παιχνίδια τζόγου στο internet
Έχω την ανάγκη να τζογάρω όλο και µεγαλύτερα ποσά στο internet
Έχω κάνει προσπάθειες να µειώσω ή να σταµατήσω το τζόγο µέσω internet
Ποντάρω ή κερδίζω πάνω από 100 ευρώ το µήνα µέσω internet

Απόλυτες
συχνότητες
116
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8

Ποσοστιαία
αναλογία %
22,6
4,3
1,9
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1,6

Η παθολογική χρήση διαδικτύου και η χρήση µε σκοπό τον τζόγο βρέθηκε να
σχετίζονται ισχυρά µε τις προτάσεις:
«Έχω παίξει µέσω διαδικτύου παιχνίδια τζόγου χωρίς πραγµατικά χρήµατα»
φ(514)=0,34, p<0,001
«Έχω ποντάρει χρήµατα σε παιχνίδια τζόγου στο διαδίκτυο» φ(514)=0,38, p<0,001
«Έχω την ανάγκη να ποντάρω όλο και µεγαλύτερα ποσά σε παιχνίδια διαδικτυακού
τζόγου» φ(514) = 0,23, p<0,001
«Μου αρέσει να ποντάρω σε παιχνίδια τζόγου εκτός διαδικτύου» φ(514)=0,23, p<0,001

