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Δίκτυο: 
ονομάζουμε ένα σύνολο υπολογιστών οι οποίοι 
συνδέονται μεταξύ τους με σκοπό την ανταλλαγή 
πληροφοριών και τον καταμερισμό των διαδικασιών 
και τμημάτων του εξοπλισμού

 Στη γενική του έννοια, ένα διαδίκτυο είναι δίκτυο 
ηλεκτρονικών υπολογιστών που (δια)συνδέει άλλα 
δίκτυα. 

Μυλωνάς, Π.,  (2009). Διαδίκτυο και εξάρτηση,  Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, Θεσσαλονίκη



πέντε από τα έξι κριτήρια
1. παραμονή online για όλο και περισσότερο 

χρόνο
2. αποτυχία διαχείρισης του επερχόμενου 

αισθήματος διέγερσης ή και κατάθλιψης
3. παραμονή online για περισσότερο από το 

προτιθέμενο χρονικό διάστημα
4. κίνδυνος απώλειας σχέσης ή ευκαιρίας 

εξαιτίας της χρήσης

Εθισμός στο διαδίκτιο: Caplan και 
Sadock



5. ψεύδη προκειμένου να καλυφθεί η αληθής 
έκταση της χρήσης και

6. χρήση προκειμένου να ελεγχθούν τα 
αρνητικά συναισθήματα

Caplan, S. E. (2010). Theory and measurement of generalised problematic Internet use: A 
two-step approach. Computers in Human Behavior, 26, 1089–1097



 Οι Petry et al. (2014) ανάλυση τα κριτηρίων 
που απαιτούνται για τη διάγνωση της 
Διαταραχής Παιχνιδιών του Διαδικτύου :

Petry Μ., Rehbein F., Gentile D., Lemmens J, Rumpf H., Mößle T., Bischof G., Tao R., Fung D., Borges G., 
Auriacombe M., Ibáñez A.G, Tam P. & O’Brien C. 2014. An international consensus for assessing internet 
gaming disorder using the new DSM-5 approach. Addiction for debate,109(9):1399-406



 Απασχόληση

δαπάνη σημαντικού χρόνου στη σκέψη μιας 
δραστηριότητας

         



 Απόσυρση

συμπτώματα που εμφανίζονται όταν 
κάποιος αδυνατεί να συμμετάσχει σε μια 
συμπεριφορά ή προσπαθεί να τη μειώσει ή 
να τη σταματήσει 



 Ανοχή

αύξηση στον χρόνο που αφιερώνεται σε μια 
δραστηριότητα για να αισθανθούν τα άτομα 
το επιθυμητό αποτέλεσμα, που συνήθως 
σχετίζεται με το αίσθημα του ενθουσιασμού



 Ανεπιτυχείς προσπάθειες διακοπής ή 
μείωσης

 Απώλεια ενδιαφέροντος για άλλα χόμπι ή 
δραστηριότητες



 το υπερβολικό παιχνίδι παρά τα 
προβλήματα

 το άτομο συνεχίζει να ασχολείται με το 
παιχνίδι παρόλο που γνωρίζει τις 
αρνητικές συνέπειες αυτής της 
συμπεριφοράς: ψυχοκοινωνικές παρά 
σωματικές. 



 Εξαπάτηση

άτομα που λένε ψέματα ή αποκρύβουν την 
συμπεριφορά τους. Συνήθως, απευθύνεται 
σε μέλη της οικογένειας, φίλους ή άλλους 
σημαντικούς ανθρώπους. 



 Διαφυγή ή ανακούφιση από μια αρνητική 
διάθεση

Ανακούφιση αρνητικών συναισθηματικών 
καταστάσεων: άγχος, ενοχές, κατάθλιψη 
που δεν σχετίζονται με τα παιχνίδια. 



 Διακινδύνευση ή απώλεια μιας σχέσης, 
δουλειάς ή εκπαιδευτικής ευκαιρίας

Petry Μ., Rehbein F., Gentile D., Lemmens J, Rumpf H., Mößle T., Bischof G., Tao R., Fung D., 
Borges G., Auriacombe M., Ibáñez A.G, Tam P. & O’Brien C. 2014. An international consensus for 
assessing internet gaming disorder using the new DSM-5 approach. Addiction for 
debate,109(9):1399-406



Ως εθισμός μπορεί να συγκριθεί με άλλες 
εξαρτήσεις όπως ο αλκοολισμός ή η 
βουλιμία, ενώ έχει τα χαρακτηριστικά 
ψυχαναγκαστικής συμπεριφοράς, με 
αρνητικές συνέπειες στην προσωπική, 
οικογενειακή, κοινωνική και επαγγελματική 
ζωή

Σιώμος Κ. (2008) «Εθισμός των εφήβων στους ηλεκτρονικούς υπολογιστές και το διαδίκτυο: 
ψυχιατρικά συμπτώματα και διαταραχές ύπνου.» Διδακτορική Διατριβή, Ιατρική Σχολή, 
Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας.

Συνέπειες  IGD



Συν-νοσυρότητα των διαδικτυακών 
παιχνιδιών με το κοινωνικό άγχος και 

την εικόνα του εαυτού



Η χρήση του Διαδικτύου συνδέεται με κακές 
κοινωνικές δεξιότητες 

αναγνώριση των  συναισθημάτων σε 
εκφράσεις προσώπου
περιγραφές κοινωνικών επεισοδίων 

Campbell, A. J., Cumming, S. R., & Hughes, I. (2006). Internet use by the socially fearful: Addiction or 
therapy? Cyberpsychology & Behavior, 9, 69–81



Οι Engelberg και Sjoberg (2004)
συχνή χρήση του Διαδικτύου συνδέεται με 

μοναξιά 
προβλήματα κοινωνικής προσαρμογής 
δυσκολία στις συναισθηματικές δεξιότητες

Engelberg, E. & Sjoberg, L. (2004) ‘Internet use, social skills and adjustment’ CyberPsychology & 
Behavior, 7, 41-47



Προβληματική χρήση διαδικτύου Διαδικτύου 
και 
 ντροπαλότητα
 μοναξιά
 αποφυγής των κοινωνικών σχέσεων 
 άγχος για ραντεβού

Weinstein, A., Linvy, A., & Weizman, A. (2017). New developments in brain research 
of internet and gaming disorder. Neuroscience and Biobehavioral Reviews, 75, 314–
330



Θεραπευτική αντιμετώπιση της 
διαταραχής του εθισμού από 

ιντερνετικά παιχνίδια

Θεραπευτική αντιμετώπιση της 
διαταραχής του εθισμού από 

ιντερνετικά παιχνίδια



Το πιο συχνά αναφερόμενο ως μοντέλο 
θεραπευτικής αντιμετώπισης είναι το 
γνωστικό-συμπεριφορικό μοντέλο 
γενικευμένης προβληματικής χρήσης του 
Διαδικτύου του Davis (2001)

«προβληματικές γνωσίες σε συνδυασμό με 
συμπεριφορές που εντείνουν ή διατηρούν 
την δυσπροσαρμοστική απάντηση»

Davis, R. A. (2001). A cognitive-behavioral model of pathological Internet use. Computers in Human 
Behavior, 17, 187–195



μοντέλο του Caplan (2010)

προτίμηση για online κοινωνική 
αλληλεπίδραση

Ενασχόληση

Caplan, S. E. (2010). Theory and measurement of generalised problematic Internet use: A 
two-step approach. Computers in Human Behavior, 26, 1089–1097



King D & Delfabbro P., (2014): 16 γνωσίες, 

Κατηγορίες γνωσιών:

• Οι πεποιθήσεις σχετικά με την αξία 
ανταμοιβής του παιχνιδιού

King D., Delfabbro P. (2014). Internet Gaming Disorder Treatment: A Review of Definitions of Diagnosis 
and Treatment Outcome, journal of clinical psychology, 70,  942–955



• Λανθασμένοι και άκαμπτοι κανόνες 
σχετικά με τη συμπεριφορά των 
παιχνιδιών

• Υπερβολική εξάρτηση από τα τυχερά 
παιχνίδια για ικανοποίηση των αναγκών 
της αυτοεκτίμησης

King D., Delfabbro P. (2014). Internet Gaming Disorder Treatment: A Review of Definitions of 
Diagnosis and Treatment Outcome, journal of clinical psychology, 70,  942–955



• Τα τυχερά παιχνίδια ως μέθοδος 
κοινωνικής αποδοχής

King D., Delfabbro P. (2014). Internet Gaming Disorder Treatment: A Review of Definitions of 
Diagnosis and Treatment Outcome, journal of clinical psychology, 70,  942–955



Aποτελέσματα μελετών (King et al., 2016) 

θετική συσχέτιση μεταξύ δυσλειτουργικών 
γνωσιών και της IGD 

Μπορεί να εφαρμοστούν στη διάκριση των 
εφήβων με IGD, από άλλους πληθυσμούς

King D, Delfabbro P. (2016) . The Cognitive Psychopathology ovf Internet Gaming Disorder in Adolescence. 
J Abnorm Child Psychol, 44:1635–1645



η Γνωσιακή συμπεριφοριστική θεραπεία 
ενδείκνυται στη θεραπεία του IGD, μπορεί να 
βοηθήσει τα άτομα: 

 να βελτιώσουν την ικανότητα ελέγχου, 
 να αναγνωρίσουν τις δυσπροσαρμοστικές 

τους γνωσίες 
 να χρησιμοποιούν πιο προσαρμοστικές 

διαδικασίες λήψης αποφάσεων

Huang XQ, Li MC, Tao R. (2010). Treatment of internet addiction. Curr Psychiatry, 12:462,70



Σε αντίθεση με μελέτες που επιβεβαιώνουν 
την επίδρασης της ΓΣΘ θεραπείας για την 
χρήση ουσιών, δεν έχει διερευνηθεί επίσημα 
η αποτελεσματικότητα της την IGD

Η IGD είναι μια κατάσταση που χρήζει 
περαιτέρω κλινικών δοκιμών για την 
ανάπτυξη μεγαλύτερης βάσης 
τεκμηριωμένων θεραπευτικών δεδομένων

King D., Delfabbro P. (2014). Internet Gaming Disorder Treatment: A Review of Definitions of Diagnosis and 
Treatment Outcome, journal of clinical psychology, 70,  942–955
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