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Περίληψη 

 

Σκοπό της συγκεκριµένης εργασίας, αποτελεί η διερεύνηση της σχέσης 

εικόνας σώµατος και αυτοεκτίµησης. Πέραν της βιβλιογραφικής προσέγγισης, 

συµπεριλαµβάνονται τα αποτελέσµατα έρευνας, στην οποία συµµετείχαν 59 

υποκείµενα  , ηλικίας 20 έως 50 ετών, σε Ρέθυµνο, Αθήνα και Σάµο. Η συγκεκριµένη 

έρευνα µελετά τη σηµασία του βάρους και άλλων παραγόντων ,όπως η ηλικία και το 

φύλο , στην εικόνα σώµατος και την αυτοεκτίµηση των ατόµων. Σύµφωνα µε τα 

αποτελέσµατα , ο τόπος διαµονής των συµµετεχόντων επιδρά ,τόσο στην εικόνα 

σώµατος, όσο και την αυτοεκτίµηση τους. Επιπλέον, το βάρος ενδέχεται να επηρεάζει 

την γνώµη που έχουν τα άτοµα για το σώµα τους και τον εαυτό τους ,στο σύνολο του. 

Περαιτέρω έρευνες ,µε µεγαλύτερα δείγµατα και πιο αντιπροσωπευτικά στο γενικό 

πληθυσµό κρίνονται αναγκαίες.   
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Εισαγωγή  

  
 Η έννοια του εαυτού, αποτελεί κατεξοχήν αντικείµενο µελέτης στον χώρο της 

ψυχολογίας και αντικατοπτρίζει την πηγαία ανάγκη κάθε ανθρώπου να γνωρίσει και 

να κατανοήσει τον εαυτό του. Κατά τον Rosenberg(1979), η έννοια του εαυτού (self- 

concept) περιλαµβάνει το σύνολο των σκέψεων και συναισθηµάτων που έχει το 

άτοµο, για τον εαυτό του ως αντικείµενο. Έτσι, η έννοια του εαυτού αντιστοιχεί 

λιγότερο στον πραγµατικό µας εαυτό και περισσότερο στην εικόνα του εαυτού µας. 

Περιλαµβάνει δε, τρεις βασικές πτυχές, αυτή του εαυτού, όπως το αντιλαµβάνεται το 

άτοµο(extant self), του επιθυµητού εαυτού(desired self) και του εαυτού που 

παρουσιάζει το άτοµο στους άλλους(presenting self).  Αντίστοιχα ο Burns (1982) 

ορίζει την αυτοεικόνα ως το σύνολο των υποκειµενικά αξιολογούµενων  

χαρακτηριστικών και συναισθηµάτων και αναφέρεται στο σύνολο των απόψεων του 

ατόµου για τον εαυτό του. Οι Χουνταµάδη και Πατεράκη (1989)  περιγράφουν την 

έννοια του εαυτού ως τη πληρέστερη δυνατή περιγραφή που µπορεί να κάνει το 

άτοµο, για τον εαυτό του σε µια δεδοµένη στιγµή.  

 Πρόκειται λοιπόν, για µια ευρεία έννοια η οποία περιλαµβάνει απόψεις, 

σκέψεις, συναισθήµατα και αξιολογήσεις , του ατόµου για τον εαυτό του. 

Περιλαµβάνει δε, τόσο τη γνωστική όσο και τη συναισθηµατική πλευρά του εαυτού 

µας. Υπό αυτό το πρίσµα η έννοια του εαυτού, αποτελεί µια σύνθετη εννοιολογική 

κατασκευή µε δύο βασικές συνιστώσες της, την αυτοαντίληψη και την αυτοεκτίµηση 

. Η αυτοαντίληψη αντιπροσωπεύει τη  γνωστική πλευρά του εαυτού µας και 

περιγράφει το σύνολο των πεποιθήσεων που διαµορφώνουµε  για αυτόν, ενώ η 

αυτοεκτίµηση , αποκτά ένα περισσότερο συναισθηµατικό περιεχόµενο και αφορά  

στο σύνολο των αξιολογήσεων του ατόµου για τον εαυτό του. Κατά τον Burns(1982),  

η σηµασία της έννοιας του εαυτού, αποτυπώνεται µέσα από τον τριπλό της ρόλο. Πιο 
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συγκεκριµένα, η έννοια του εαυτού συµβάλλει , στη διατήρηση της εσωτερικής 

συνοχής του ατόµου, στην ερµηνεία των ερεθισµάτων που δέχεται το άτοµο από το 

περιβάλλον και στον καθορισµό των προσδοκιών του.    

 Η παρούσα εργασία , επικεντρώνεται στις έννοιες της εικόνας σώµατος και 

της αυτοεκτίµησης, οι οποίες υπάγονται στην ευρύτερη έννοια του εαυτού. Όπως 

προαναφέραµε η αυτοεκτίµηση , εκλαµβάνεται ως η συναισθηµατική πλευρά του 

εαυτού µας και αντίστοιχα η εικόνα σώµατος , αποτελεί σηµαντικό στοιχείο στη 

διαµόρφωση της αυτοαντίληψης, του ατόµου. Αναγνωρίζοντας το καταναλωτικό 

χαρακτήρα της κοινωνίας µας και την έµφαση που αυτή αποδίδει στην εξωτερική 

εµφάνιση των ανθρώπων,  γεννούνται ερωτήµατα για τη σηµασία της εικόνας 

σώµατος στη συµπεριφορά και στα συναισθήµατα του ατόµου.  
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1. Εικόνα σώµατος  

 

1.1.Ορισµοί και έννοια της εικόνας σώµατος 

 Ο πρώτος που ασχολήθηκε µε την εικόνα σώµατος ,από µια περισσότερο 

ψυχολογική πλευρά, είναι ο P. Scilder , σύµφωνα µε τον οποίο η εικόνα σώµατος 

(Body Image) περιγράφει τον τρόπο µε τον οποίο το σώµα, εµφανίζεται στον εαυτό 

µας. Αποτελεί µια γνωστική κατασκευή, η οποία δέχεται σηµαντικές επιρροές από τη 

σχέση µας µε τους άλλους και  τη στάση που αυτοί υιοθετούν  απέναντι 

µας(Schilder,1950) (cf., Fisher & Cleveland, 1968). Κατά έναν άλλο ορισµό, η έννοια 

της εικόνας σώµατος εµπερικλείει τις αντιλήψεις, τις σκέψεις και τα συναισθήµατα 

του ατόµου για το σώµα του. ∆ηλαδή, η εικόνα σώµατος περιλαµβάνει την εκτίµηση 

των διαστάσεων του σώµατος (αντιλήψεις ), την εκτίµηση του βαθµού που αυτό είναι 

ελκυστικό (σκέψεις) και τα συναισθήµατα,  που συνδέονται µε τις διαστάσεις του 

σώµατος(Grogan, 1998). Στα πλαίσια της εξελικτικής ψυχολογίας, ο 

Παρασκευόπουλος(1985) υιοθετεί τον όρο «βιοσωµατικός εαυτός», ο οποίος 

αντιστοιχεί στην εικόνα, που σχηµατίζει το άτοµο για το σώµα του σε κάθε ηλικία.   

 Γενικά, η εικόνα σώµατος, αποτελεί µια ψυχολογική εµπειρία του ατόµου για 

την εµφάνισή και τις λειτουργίες του σώµατος του, αποτελεί δε, µια πλευρά της 

πνευµατικής αναπαράστασης, που έχει το άτοµο για τον εαυτό του. Κατά τους Rucher 

και Cash (1992), η εικόνα σώµατος είναι µια πολυδιάστατη κατασκευή, µε  

τουλάχιστον δύο σηµαντικές συνιστώσες. Την αντίληψη του ατόµου για το σώµα του 

και τις στάσεις του προς αυτό.  
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1.2.Θεωρητικές προσεγγίσεις.  

 Οι πρώτες προσπάθειες ερµηνείας του τρόπου, µε τον οποίο το σώµα γίνεται 

αντιληπτό από το ίδιο το άτοµο, συναντώνται από νευροβιολόγους , κατά τη διάρκεια 

των παγκοσµίων πολέµων, µε τη προσοχή τους να στέφεται σε ιατρικά φαινόµενα, 

όπως το Phantom Limb, ή η ασθένεια της αφασίας. Η εικόνα σώµατος, περιγράφεται 

ως το αποτέλεσµα, νευροφυσιολογικών λειτουργιών και διαχωρίζεται σε αυτή που 

αφορά το σώµα, ως ενιαίο σύνολο και αυτή που εστιάζεται , στα επιµέρους όργανα 

του. Η πρώτη όµως, ψυχολογική προσέγγιση, προέρχεται από τον Scilder, ο οποίος 

αναφέρει, ότι η εικόνα σώµατος δίνει στο άτοµο την αντίληψη µιας µοναδικής 

ταυτότητας  και είναι αποτέλεσµα, των αισθήσεων, της Λίµπιντο και της 

αλληλεπίδρασης του ατόµου µε τους άλλους(Scilder, 1950).    

 Με βάση τη ψυχαναλυτική προσέγγιση, η εικόνα που διαµορφώνει το άτοµο 

για το σώµα του είναι καθοριστική στην ανάπτυξη του «Εγώ», µιας και αυτό είναι 

πρώτα από όλα ένα σωµατικό Εγώ (Body Ego). Η ψυχική αναπαράσταση του 

σώµατος και των οργάνων του, µορφοποιεί την ιδέα του «Εγώ» και συµβάλει 

σηµαντικά, στην περαιτέρω διαµόρφωση του. Ως αποτέλεσµα, το «Εγώ» 

αναπτύσσεται µέσα από τη διαδικασία, κατά την οποία ,το παιδί µαθαίνει να 

ενσωµατώνει τις αισθήσεις του και να τις χρησιµοποιεί, ως συνδετικό κρίκο του 

σώµατος του µε τον υπόλοιπο κόσµο.  Ταυτόχρονα, το παιδί αντιλαµβάνεται το σώµα 

του, ως ένα ξεχωριστό κοµµάτι του έξω κόσµου και οριοθετεί τον εαυτό του(Fisher &  

Cleveland, 1968).  

 Επιπλέον, το σώµα κατά τα πρώτα χρόνια ζωής του ατόµου, αποκτά ιδιαίτερη 

σηµασία, αφού αποτελεί το πρωτεύον µέσον επικοινωνίας του βρέφους µε τον έξω 

κόσµο και αντιπροσωπεύει τον ορατό κόσµο, στον οποίο βρίσκεται το εγώ. Η εικόνα 
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σώµατος, αφορά στα συναισθήµατα του ατόµου για την ασφάλεια του στον 

κόσµο(Gatens, 1996).  

 Τις τελευταίες δεκαετίες, η µετατροπή της δυτικής κουλτούρας σε άκρως 

καταναλωτική, επηρέασε την εικόνα που διαµορφώνουν τα άτοµα για το σώµα τους 

και συνέβαλε στην ανάπτυξη διαφόρων θεωρητικών προσεγγίσεων, σχετικά µε 

αυτήν. Στα πλαίσία µιας κοινωνίας, η οποία διακατέχεται από το πνεύµα της 

κατανάλωσης, το σώµα γίνεται αντιληπτό, ως βασικό µέσον ευχαρίστησης. Τα 

Μ.Μ.E και η βιοµηχανία του Hollywood, κατακλύζουν την αγορά µε ορατά πρότυπα 

οµορφιάς, τα οποία είναι προσιτά στον µέσο καταναλωτή και στρέφουν την προσοχή 

του στο σώµα, τα ρούχα ή την εµφάνιση του. Μια συµβατή µε τα πρότυπα της εποχής 

εξωτερική εµφάνιση, παρέχει στο άτοµο τις καλύτερες προϋποθέσεις για προσωπική 

επιτυχία καταξίωση και ευτυχία.  

Τα πρότυπα οµορφιάς που προβάλλονται από τα Μ.Μ.Ε αποτελούν 

αντικείµενο σύγκρισης ,µε αρνητικές επιπτώσεις στην εικόνα σώµατος των ατόµων.  

Σύµφωνα µε τη θεωρία της κοινωνικής σύγκρισης, ο Festinger(1954) (cf., Grogan, 

1998) αναφέρει ότι το άτοµο, τείνει να επιδιώκει αντικειµενικές εκτιµήσεις για τον 

εαυτό του.  Όταν όµως αδυνατεί να αξιολογήσει τον εαυτό του απευθείας, οδηγείται 

στην σύγκριση του εαυτού του µε τους άλλους, προς ικανοποίηση της ανάγκης του 

για αυτοαξιολόγηση. Οι µη ικανοποιητικές για το ίδιο το άτοµο συγκρίσείς, όπως 

αυτές µε τα πρότυπα που προβάλλουν η τηλεόραση και τα περιοδικά, είναι γνωστές 

ως συγκρίσεις προς τα επάνω και συνδέονται µε τη δυσαρέσκεια, που µπορεί να 

βιώσει το άτοµο µε το σώµα του.    

 Ακόµη, η εικόνα σώµατος αποτελεί περισσότερο µια ψυχική αναπαράσταση, 

παρά µια αντικειµενική εκτίµηση. Επιπλέον, αναγνωρίζεται ως κύριο χαρακτηριστικό 

της  η ελαστικότητα της  στα κοινωνικά µηνύµατα.  Η εικόνα που έχει το άτοµο για 
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το σώµα του δεν είναι στατική, αλλά συνεχώς µεταβάλλεται επηρεασµένη από τις 

πρόσφατες εµπειρίες του (π.χ έκθεση σε πρότυπα που προβάλλουν τα Μ.Μ.Ε) και τον 

τρόπο µε τον οποίο το ίδιο το άτοµο τις ερµηνεύει. Τα σχετικά ανέφικτα (κυρίως για 

τις γυναίκες) πρότυπα οµορφιάς, µπορεί να συµβάλλουν στην απόσταση µεταξύ 

πραγµατικού και ιδανικού εαυτού(Grogan, 1998). Όπως εύστοχα επισηµαίνει ο 

Rosenberg (1979), όσο περισσότερο απέχει η εικόνα που έχουµε για το σώµα µας 

,από το σώµα που θα επιθυµούσαµε να έχουµε , τόσο περισσότερο αυξάνεται η 

πιθανότητα να βιώσουµε δυσαρέσκεια προς αυτό.  

Πέραν όµως της σπουδαιότητας, των αλληλεπιδράσεων του ατόµου µε τα 

κοινωνικά συστήµατα, ο τρόπος µε τον οποίο το άτοµο, ερµηνεύει τα διάφορα 

ερεθίσµατα, κρίνεται εξίσου σηµαντικός στην τελική διαµόρφωση της εικόνας του 

σώµατος του. Από την πλευρά, των γνωστικών θεωρητικών, σηµαντικές γνωστικές 

διεργασίες εµπλέκονται στην εσωτερίκευση του «αδύνατου», ως πρότυπο οµορφιάς, 

στην ανάπτυξη πεποιθήσεων, που ενισχύουν το πρότυπο αυτό και στην τάση του 

ατόµου να συγκρίνει το σώµα του µε άλλα όπως αυτά , διάσηµων καλλιτεχνών. Μια 

σειρά αρνητικών ή εσφαλµένων σκέψεων , σχετικά µε το σώµα και η απόδοση µη 

ρεαλιστικών ερµηνειών, ενδέχεται να προκαλέσουν προβλήµατα στην εικόνα 

σώµατος του ατόµου. Η αρνητική εικόνα σώµατος, θεωρείται αποτέλεσµα της τάσης 

του ατόµου να υπερεκτιµά την εµφάνιση στη δόµηση της προσωπικότητας του και 

της πεποίθησης του , ότι το σώµα του βρίσκεται σε ασυµφωνία, µε τα κυρίαρχα 

πρότυπα της εποχής(Grogan, 1998).   

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον αποκτά η εικόνα σώµατος, στο φεµινιστικό κίνηµα. 

∆ιάφορες φεµινιστικές θεωρίες τονίζουν το γεγονός ότι οι γυναίκες 

αντικειµενικοποιούν το σώµα τους και δραστηριοποιούνται προς κατευθύνσεις, που 

θα τις φέρουν πιο κοντά στα πρότυπα οµορφιάς(Brownmiller, 1984 ).  Η ικανοποίηση 
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που αντλεί η γυναίκα µέσα από τη διατήρηση του σώµατος της στα όρια που 

επιβάλλουν τα κοινωνικά µηνύµατα, είναι κυρίως αποτέλεσµα της δηµιουργίας 

ψεύτικων αναγκών.  Τα συστήµατα µόδας και οµορφιάς, είναι αυτά που προβάλλουν 

τέτοιες ανάγκες, ενώ ελέγχουν τους τρόπους µε τους οποίους οι ανάγκες αυτές 

µπορούν να πραγµατοποιηθούν. Επιδίωξη του φεµινιστικού κινήµατος, αποτελεί η 

άρνηση της αντικειµενοποίησης του γυναικείου σώµατος, µε σκοπό οι γυναίκες να 

αποκτήσουν µια πιο ρεαλιστική και ανοικτή σε ιδέες εικόνα σώµατος.             

   

1.3. Εικόνα σώµατος και φύλο 

 Τα εκάστοτε πρότυπα οµορφιάς ,που συναντώνται σε κάθε κοινωνία 

επηρεάζουν βαθύτατα την εικόνα που διαµορφώνουν για το σώµα τους , τόσο οι 

γυναίκες, όσο και οι άνδρες. Σε µια σύντοµη ιστορική ανασκόπηση , συναντάµε για 

πολλούς αιώνες ,ως επικρατέστερο πρότυπο για τις γυναίκες αυτό του ευτραφούς 

σώµατος. Όµως, από τη δεκαετία του 1920, το λεπτότερο γυναικείο σώµα φαίνεται να 

πλησιάζει περισσότερο στα γυναικεία πρότυπα εξωτερικής εµφάνισης. Η αλλαγή 

αυτή, αποδίδεται κατά κύριο λόγο, στα αποτελέσµατα του επιτυχούς µάρκετινγκ στην 

βιοµηχανία της µόδας(Grogan, 1998). 

 Ήδη, από την εποχή του πρώτου παγκοσµίου πολέµου τα περιοδικά µαζικής 

κατανάλωσης, προβάλουν το πρότυπο του αδύνατου σώµατος  και οι γυναίκες  

στρέφονται στην δίαιτα ή τη γυµναστική, στοχεύοντας στο πρότυπο προεφηβικό 

σώµα. Στις δεκαετίες που ακολουθούν, κυρίως στη δεκαετία του ’50 στο γυναικείο 

πρότυπο οµορφιάς, προστίθεται η ανάγκη απόκτησης µεγάλου στήθους. Στα επόµενα 

χρόνια , το πρότυπο του λεπτού σώµατος, εξακολουθεί να κυριαρχεί µε τα ψηλόλιγνα 

σώµατα, να προβάλλονται από τα περιοδικά και τον κινηµατογράφο κατά κόρον. Στα 

τέλη της δεκαετίας του 90 , η µανία για όλο και πιο αδύνατο σώµα αντικατοπτρίζεται 
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στο χώρο της µόδας, µε πολλά διάσηµα µοντέλα, να παραλληλίζονται µε χρήστες 

ηρωίνης. 

Εν αντιθέσει, το ανδρικό πρότυπο εξωτερικής εµφάνισης ,  παρουσιάζει 

λιγότερες µεταβολές ,στο πέρασµα των αιώνων. Πιο συγκεκριµένα, από την 

αρχαιότητα (π.χ αρχαιοελληνικά αγάλµατα ) έως τις µέρες µας, το µυώδες και 

αθλητικό σώµα,  εξακολουθεί να αποτελεί την κυρίαρχη επιθυµία των ανδρών.  

Ωστόσο, µετά τη δεκαετία του 1980 η εµφάνιση γυµνών ανδρικών φιγούρων, στα 

Μ.Μ.Ε ευαισθητοποιεί περισσότερο τον ανδρικό πληθυσµό, ως προς την εξωτερική 

του εµφάνιση(Morton, 1988).  

Μέσα από την επίδραση των παραπάνω προτύπων  αυτό που παρατηρείται, 

αναφορικά µε την εικόνα που σχηµατίζουν τα άτοµα για το σώµα τους, είναι πως οι 

γυναίκες ανεξαρτήτου ηλικίας, τείνουν να παρουσιάζονται περισσότερο 

δυσαρεστηµένες µε το σώµα τους. Τα αίτια, της διαφοράς αυτής µεταξύ των δύο 

φύλων, εντοπίζονται κυρίως στα µη ρεαλιστικά πρότυπα γυναικείας οµορφιάς, που 

κυριαρχούν στην δυτική κουλτούρα.. Έρευνες που χρησιµοποιούν εργαλεία, όπως την 

κλίµακα σιλουέτας, παρουσιάζουν την τάση των γυναικών, να κατατάσσουν το σώµα 

τους σε ψηλότερες βαθµίδες ,από το σώµα που αντιλαµβάνονται ως ιδανικό και από 

αυτό που θεωρούν πως οι άνδρες εκλαµβάνουν ως περισσότερο ελκυστικό. Επιπλέον, 

η ανάλυση ερωτηµατολογίων εικόνας σώµατος, παρουσιάζει τις γυναίκες 

περισσότερο δυσαρεστηµένες µε   το σώµα τους ,ειδικότερα δε, µε περιοχές του 

σώµατος, όπως το στοµάχι, το στήθος ή τα πόδια(Grogan, 1998). 

Μία άλλη σηµαντική παρατήρηση, είναι πως µεταξύ των γυναικών , οι λευκές 

αµερικανίδες και ευρωπαίες γυναίκες, παρουσιάζουν σε µεγαλύτερα ποσοστά 

αρνητική εικόνα σώµατος, σε σύγκριση µε τις έγχρωµες γυναίκες της Αµερικής ή τις 

γυναίκες φτωχότερων χωρών. Πιθανόν, στις αδύναµες οικονοµικά περιοχές τα 
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παχουλά σώµατα, να εκλαµβάνονται ως δείγµατα υγείας και πλούτου. Ενώ οι 

πολιτισµικές αξίες των έγχρωµων φαίνεται να πιέζουν λιγότερο τις γυναίκες,   ως 

προς την εξωτερική τους εµφάνιση και οι εύσωµες γυναίκες να θεωρούνται 

περισσότερο ελκυστικές(Schwartz & Brownell, 2004).          

Όσον αφορά, τις έρευνες σχετικά µε την εικόνα σώµατος που απευθύνονται 

στο ανδρικό φύλο, τείνουν να παρουσιάζουν τους άνδρες περισσότερο 

ικανοποιηµένους µε την εικόνα που έχουν σχηµατίσει, για το σώµα τους.  Ωστόσο, 

αρκετοί από αυτούς, κυρίως αµερικανικής καταγωγής, εκφράζουν συχνά ανησυχίες 

για το σχήµα του σώµατος τους και την µυικότητα τους(Olivardia et all, 2004). Σε 

αντίθεση µε τις γυναίκες, οι οποίες στρέφονται στην εφαρµογή κάποιας δίαιτας, η 

γυµναστική αποτελεί για τους άνδρες, τον πιο διαδεδοµένο τρόπο απόκτησης του 

ιδανικού για αυτούς σώµατος.    

 

1.4. Εικόνα σώµατος και ηλικία 

Η αντίληψη που σχηµατίζει το παιδί για το σώµα του, διαµορφώνεται 

βαθµιαία κατά την πορεία της ανάπτυξης του και προσαρµόζεται στις εκάστοτε 

αλλαγές., που δέχεται το σώµα του καθώς µεγαλώνει. Κατά την παιδική ηλικία, η 

εικόνα που σχηµατίζει το άτοµο, για το σώµα του , χτίζεται κυρίως µέσα από την 

τάση του να υιοθετεί τις στάσεις των άλλων, απέναντι στο ίδιο του το σώµα και τα 

κυρίαρχα πρότυπα οµορφιάς(Herbert, 1999).  Έτσι, δεν µας εκπλήσσει το γεγονός 

πως τόσο τα αγόρια, όσο και τα κορίτσια, παρουσιάζουν ως περισσότερο αρεστά 

εκείνα τα σώµατα που θεωρούνται ,ως ιδανικά και από την πλειοψηφία των 

ενηλίκων. Μάλιστα, τα κορίτσια ήδη από την ηλικία των 8 ετών, παρουσιάζουν 

τάσεις δυσαρέσκειας, µε την εικόνα που έχουν για το σώµα τους. Ειδικότερα, 

δηλώνουν δυσαρέσκεια , µε το σχήµα και το βάρος του σώµατος τους, εκδηλώνοντας 
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την επιθυµία να είναι λεπτότερες. Αντίστοιχα, τα αγόρια προβληµατίζονται µε το 

βάρος τους και συχνά αποδοκιµάζουν τα υπέρβαρα σώµατα. Αυτό, που φαίνεται να 

κερδίζει την επιθυµία των αγοριών µετά την ηλικία των 8 χρόνων, είναι η απόκτηση 

ενός µεσοµορφικού (λεπτού και µυώδες) σώµατος(Grogan, 1998).   

Στην περίοδο της εφηβείας, οι έντονες ψυχοσωµατικές αλλαγές που βιώνει το 

άτοµο φαίνεται να τον επηρεάζουν βαθύτατα , στην εικόνα που σχηµατίζει για τον 

εαυτό του και τη στάση που υιοθετεί, απέναντι στο σώµα του. Οι έντονες και 

ραγδαίες σωµατικές αλλαγές, που συντελούνται στα χρόνια αυτά ,οδηγούν το νέο σε 

µια εκτεταµένη ενασχόληση µε το σώµα του.  Συνήθως, οι έφηβοι τείνουν να 

αξιολογούν τον εαυτό τους ,  δίνοντας έµφαση στα εξωτερικά τους χαρακτηριστικά 

(λόγω έλλειψης προσωπικών επιτευγµάτων),  λαµβάνοντας υπόψη τους ,τα κοινωνικά 

στερεότυπα και τις αντιδράσεις των άλλων. Συµπεριφορές σηµαντικών άλλων (για 

παράδειγµα, φίλων ή γονέων) όπως απόρριψη ή αποστροφή προς το νέο και το σώµα 

του που αλλάζει έχουν σηµαντικές επιπτώσεις, στην εικόνα που διαµορφώνει ο 

τελευταίος για το σώµα του και στο αυτοσυναίσθηµα του εν γένει. Αν δε, 

αναλογιστούµε την διεξοδική ενασχόληση µε τη σεξουαλικότητα τους , τότε είµαστε 

σε θέση να κατανοήσουµε τα συναισθήµατα φόβου, ανασφάλειας και αιδηµοσύνης 

που βιώνουν προς την εξωτερική τους εµφάνιση(Παρασκευόπουλος, 1985).  

Η εικόνα που διαµορφώνει ο έφηβος για το σώµα του, φαίνεται να 

επηρεάζεται ακόµη και από το ρυθµό της ανάπτυξης του(Cole & Cole, 2000). Έχει 

παρατηρηθεί πως αγόρια που ωριµάζουν γρηγορότερα, παρουσιάζουν µια 

ευνοϊκότερη στάση προς το σώµα τους. Γεγονός, που ερµηνεύεται  από την  

αυξηµένη κοινωνική αναγνώριση, που προσφέρει το µεγαλύτερο µέγεθος και η 

δύναµη  στον έφηβο ,σε σύγκριση µε  τους συνοµηλίκους του. Αντίθετα, η πρόωρη 

ωρίµανση των κοριτσιών , ακολουθείται από περισσότερο αρνητικά συναισθήµατα  
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προς την εξωτερική τους εµφάνιση και τάσεις δυσαρέσκειας, µε το ύψος ή το βάρος 

τους. ∆υσαρέσκεια όµως, διατυπώνουν για το σώµα τους ή την έλλειψη 

δηµοτικότητας πολλά κορίτσια, τα οποία αργοπόρησαν ιδιαίτερα στην σωµατική τους 

ανάπτυξη. Αξίζει όµως, να αναφέρουµε ,πως µετά από λίγα χρόνια η τελευταία 

κατηγορία κοριτσιών, παρουσιάζει θετικότερη εικόνα σώµατος και οι νέες αυτές είναι 

περισσότερο δηµοφιλείς, σε σύγκριση µε όσες είχαν πρόωρη ανάπτυξη.  Γενικά, οι 

έφηβοι και των δύο φύλων, ανησυχούν ιδιαίτερα για το σώµα τους και περισσότερο 

για το ενδεχόµενο απόκτησης περιττών κιλών. Βέβαια, τα κορίτσια εξακολουθούν να 

παρουσιάζονται περισσότερο δυσαρεστηµένα µε το σώµα τους και κυρίως µε 

περιοχές του σώµατος τους , όπως το στήθος ή το στοµάχι (Grogan, 1998).   

Αν και στα στην ενήλικη ζωή τους ,οι γυναίκες, παρουσιάζονται λιγότερο 

ικανοποιηµένες µε το σώµα τους , σε σύγκριση µε τους άνδρες, µε το πέρασµα των 

χρόνων, η δυσαρέσκεια τους αυτή ακολουθεί µια φθίνουσα πορεία. Πιθανόν, τα 

πρότυπα οµορφιάς,  για τις µεγαλύτερες γυναίκες να µετατοπίζονται σε πιο παχουλά 

σώµατα και έτσι οι γυναίκες να αισθάνονται περισσότερο άνετες, µε την εικόνα του 

σώµατος τους. Πάρά τις ανησυχίες των ανδρών, σε µεγαλύτερη ηλικία, για την 

εξωτερική τους εµφάνιση (τριχόπτωση, χαλάρωση µυϊκών ιστών ) οι γυναίκες, 

παραµένουν καθόλη τη διάρκεια της ζωής τους, περισσότερο δυσαρεστηµένες µε το 

σώµα τους(Grogan, 1998).  
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 1.5. Εικόνα σώµατος η σηµασία του βάρους και παχυσαρκία 

Τις τελευταίες δεκαετίες, η παχυσαρκία απασχολεί ιδιαίτερα τους ειδικούς 

τόσο για τις αυξητικές της τάσεις στον γενικό πληθυσµό, όσο και για τις ποικίλες 

επιπτώσεις της, στην σωµατική και ψυχική υγεία του ατόµου.  Γενικά, σύµφωνα µε 

την επιστήµη της ιατρικής, ένα άτοµο εκλαµβάνεται ως παχύσαρκο, όταν το λίπος 

που συγκεντρώνεται στο σώµα του, ξεπερνά τα όρια του φυσιολογικού. Ως 

φυσιολογικά επίπεδα συγκέντρωσης λίπους, θεωρούνται για τους ενήλικες άνδρες το 

15- 18% του σωµατικού τους βάρους και για τις γυναίκες το 25%. Αν και τα 

παραπάνω ποσοστά συγκέντρωσης,  τείνουν να αυξάνονται µε το πέρασµα της 

ηλικίας, γενικά όταν το σωµατικό λίπος ξεπερνά το 25% αποτελεί δείγµα 

παχυσαρκίας για τους άνδρες και όταν αυτό είναι πάνω του 30% για τις γυναίκες. 

Πέρα από τους ιατρικούς κινδύνους ,που ελλοχεύει η παχυσαρκία είναι στενά 

συνδεδεµένη µε την ανάπτυξη  αρνητικής εικόνας σώµατος, χαµηλής αυτοεκτίµησης, 

µειωµένων κοινωνικών συναλλαγών, αυξηµένου άγχους, κατάθλιψης και µίας 

γενικότερης τάσης δυσαρέσκειας µε τη ζωή. Σε σχέση µε την εποχή µας, αυτό που 

φαίνεται να κυριαρχεί, είναι µια τάση του κοινωνικού συνόλου, να στιγµατίζει τα 

υπέρβαρα και παχύσαρκα άτοµα. Η πίεση κατά του κινδύνου της παχυσαρκίας,  που 

ασκείται στα άτοµα, ξεκινά από την παιδική ηλικία και εξακολουθεί να υφίσταται 

καθόλη τη διάρκεια της ζωής τους(Annis, 2004). Τα Μ.Μ.Ε, αλλά και δοµές, όπως το 

σχολείο, κατακλύζουν καθηµερινά το άτοµο µε αρνητικά µηνύµατα, απέναντι στο 

υπερβολικό βάρος. Για παράδειγµα, στον κινηµατογράφο οι ρόλοι που 

χαρακτηρίζουν τα παχύσαρκα άτοµα ,είναι συνήθως αυτοί του αστείου- κωµικού 

χαρακτήρα , παρά του αρχηγού ή του ροµαντικού εραστή. Οι αρνητικές στάσεις , 

κατά του πάχους, συναντώνται στο γενικό πληθυσµό και φαίνονται το ίδιο ισχυρές , 

µε αυτές των φυλετικών διακρίσεων.  Σύµφωνα µε την Attribution Theory, όταν οι 
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άνθρωποι έρχονται σε επαφή µε άτοµα που έχουν στιγµατιστεί, αναζητούν τα αίτια 

στρεφόµενοι κυρίως στα ίδια τα άτοµα. Έτσι το παχύσαρκο άτοµο, εκλαµβάνεται από 

τους άλλους, ως ο κύριος υπαίτιος της κατάστασης του. Ως φυσικό επακόλουθο, η 

θέση του ήδη στιγµατισµένου παχύσαρκου ατόµου, γίνεται πιο δυσχερής. Μια σειρά 

µειωτικών προσωπικών χαρακτηρισµών, όπως τεµπέλης, ανίκανος ή αναίσθητος, 

συνοδεύουν συχνά  τα εύσωµα άτοµα(Schwartz & Brownell 2004).  

Η αρνητική αυτή στάση του κοινωνικού συνόλου,απέναντι στην παχυσαρκία 

,οδηγεί τις περισσότερες φορές , σε µία έντονη δυσαρέσκεια του παχύσαρκου ατόµου 

µε το σώµα του. Κύριο χαρακτηριστικό αυτών των ατόµων ,αποτελεί η τάση τους, να 

υπερεκτιµούν τις διαστάσεις του σώµατος τους(Leonhard & Barry, 1998). Κυρίως δε, 

οι εύσωµες γυναίκες , φαίνεται να συναντούν δυσκολίες στην αντικειµενική εκτίµηση 

του σωµατικού τους µεγέθους και να θεωρούν την απόκτηση του επιθυµητού 

µεγέθους, ως ανέφικτη ,σε µεγαλύτερο βαθµό ,σε σύγκριση µε τους παχύσαρκους 

άνδρες. Το γεγονός ότι οι γυναίκες αυτές, δηλώνουν λιγότερο ευτυχισµένες ,για την 

εικόνα του σώµατος τους, σε αντιδιαστολή µε τους άνδρες , µπορεί να ερµηνευτεί 

από την τάση πολλών παχύσαρκων ανδρών να συνδέουν το πλεόνασµα βάρους τους, 

µε αισθήµατα δύναµης και εξουσίας.  

Η παχυσαρκία, οδηγεί συχνά τα άτοµα στην υιοθέτηση διαφόρων µεθόδων 

(π.χ δίαιτα), µε σκοπό την απώλεια του ανεπιθύµητου βάρους. Ωστόσο, έχει 

παρατηρηθεί πως τα παχύσαρκα άτοµα ακόµη και µετά την επιτυχή µείωση του 

σωµατικού τους βάρους, εξακολουθούν να παρουσιάζουν λιγότερο θετική εικόνα 

σώµατος ,σε σχέση µε τα άτοµα, τα οποία δεν είχαν ποτέ πρόβληµα µε το βάρος τους. 

Έτσι λοιπόν, ακόµη και αν µειώνεται η δυσαρέσκεια τους για το σώµα τους, η µείωση 

αυτή είναι συνήθως µικρότερη από την αναµενόµενη. Το φαινόµενο αυτό , που είναι 

γνωστό, ως «Phantom fat» , ενισχύει περισσότερο την άποψη, πως η εικόνα σώµατος 
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είναι αποτέλεσµα περισσότερο γνωστικών ,παρά φυσιολογικών διεργασιών. Για το 

λόγο αυτό, στην αντιµετώπιση της παχυσαρκίας, θεραπείες , που δεν στοχεύουν 

αποκλειστικά στην απώλεια βάρους, αλλά επιδιώκουν ταυτόχρονα την ενίσχυση της 

εικόνας σώµατος και της αυτοεκτίµησης του ατόµου, παρουσιάζουν καλύτερα 

αποτελέσµατα(Schwartz & Brownell, 1998).   

Ο βαθµός δυσαρέσκειας των παχύσαρκων µε το σώµα τους, σχετίζεται 

επιπλέον και µε την ηλικία του ατόµου. Τα άτοµα που υπήρξαν παχύσαρκα ,κατά την 

διάρκεια της παιδικής τους ηλικίας και εξακολουθούν να είναι παχύσαρκοι ως 

ενήλικες, ενδέχεται, να παρουσιάσουν µικρότερη ικανοποίηση µε την εικόνα 

σώµατος τους. Μία πιθανή εξήγηση, είναι πως τα παχύσαρκα παιδιά έρχονται 

συχνότερα αντιµέτωπα µε συµπεριφορές πειράγµατος ,για το σώµα τους από τους 

συνοµήλικους τους. Τέτοιού είδους συµπεριφορές , φαίνεται να επηρεάζουν 

βαθύτατα τον ψυχικό κόσµο των παιδιών και έχουν αρνητικές επιπτώσεις στην εικόνα 

σώµατος τους ,καθόλη τη διάρκεια της ζωής τους. Βέβαια, ο τρόπος µε τον οποίο 

ανταποκρίνονται τα άτοµα σε αυτά τα κοινωνικά ερεθίσµατα, µπορεί να αποτελέσει 

έναν προστατευτικό ή αντίστοιχα αρνητικό παράγοντα ,στη σχέση του ατόµου µε το 

σώµα του, τον εαυτό του και τους άλλους. Για παράδειγµα, µη αποτελεσµατικές για 

το ίδιο το παιδί αντιδράσεις, όπως η αρνητική αυτοκριτική, κλάµα ή αποφυγή 

κοινωνικών συναναστροφών, συνήθως συνοδεύονται και από µεγαλύτερη 

δυσαρέσκεια µε το σώµα τους (Schwartz & Brownell, 1998).  

Γίνεται αντιληπτό, ότι το βάρος απασχολεί ιδιαίτερα το άτοµο στην εικόνα 

που διαµορφώνει για το σώµα του. Γενικότερα, όσο µεγαλύτερο είναι το βάρος 

κάποιου, τόσο πιο µεγάλη είναι και η δυσαρέσκεια του , απέναντι στο σώµα του. Μία 

από τις πλέον προσφιλείς στρατηγικές των ανθρώπων, για την µείωση του βάρους 

τους και κατεπέκταση την ενίσχυση της εικόνας σώµατος τους, είναι η εφαρµογή 
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κάποιας δίαιτας. Η τάση των ατόµων, κυρίως δε των γυναικών να υιοθετούν κάποιο 

µοντέλο δίαιτας, αποτελεί συχνότατο φαινόµενο στις δυτικές κυρίως κοινωνίες. 

Μάλιστα, πολλές γυναίκες στην αυξηµένη ανάγκη τους για αδυνάτισµα ,παγιδεύονται 

σε καταστάσεις ,όπως αυτή των χρόνιων διαιτητικών συνηθειών.  

Τα άτοµα , που εµπλέκονται σε καταστάσεις χρόνιων διαίτων (chronic dieters) 

,είναι στη µεγάλη τους πλειοψηφία γυναίκες. Κύρια χαρακτηριστικά των γυναικών 

αυτών, αποτελούν η δυσαρέσκεια µε το σώµα, η χαµηλή αυτοεκτίµηση και η απώλεια 

ελέγχου στην κατανάλωση φαγητού.  Οι χρόνιες δίαιτες, περιγράφονται συνήθως ως 

φαινόµενο φαύλου κύκλου. Η απογοήτευση που βιώνει το άτοµο µε το σώµα του 

βρίσκει διέξοδο ,σε µεγάλα χρονικά διαστήµατα υιοθέτησης διαιτιτκων 

συµπεριφορών, που εναλλάσσονται µε περιόδους υπερφαγίας. Συνεπώς το άτοµο 

αντιλαµβάνεται την αδυναµία του να ελέγξει τις διατροφικές του συνήθειες, µε 

ισχυρό αντίκτυπο στην αυτοεκτίµηση του και µε έντονο αίσθηµα ενοχής. Ως 

επακόλουθο, η δυσαρέσκεια του µε το σώµα του, αυξάνεται όσο και η ανάγκη του να 

αδυνατίσει(Grogan, 1998).   

 

1.6. Εικόνα σώµατος και διαταραχές πρόσληψης τροφής 

Ψυχογενής ανορεξία: σύµφωνα µε τα διαγνωστικά κριτήρια του DSM IV, η 

ψοχογενής ανορεξία χαρακτηρίζεται από την άρνηση του ατόµου να διατηρήσει το 

βάρος του σώµατος του ,στο επίπεδο ή πάνω από το επίπεδο του ελάχιστα 

φυσιολογικού βάρους ,για την ηλικία και το ύψος του. Ακόµη, το άτοµο διακατέχεται 

από έντονο φόβο, για µία ενδεχόµενη αύξηση του βάρους του και ο τρόπος µε τον 

οποίο βιώνει το βάρος ή το σχήµα του, χαρακτηρίζεται ως διαταραγµένος. Η 

ψυχογενής ανορεξία, συναντάται σε δύο τύπους. Πρώτον, τον περιοριστικό τύπο, 

σύµφωνα µε τον οποίο το άτοµο ακολουθεί αυστηρή δίαιτα ,µε σκοπό τον περιορισµό 
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λήψης θερµίδων. Το τρέχον επεισόδιο, δεν συνοδεύεται, από συµπεριφορές 

υπερφαγίας ή κάθαρσης. ∆εύτερον, τον υπερφαγικό- καθαρτικό τύπο , όπου κατά την 

διάρκεια του τρέχοντος επεισοδίου, το άτοµο καταφεύγει συχνά , σε συµπεριφορές 

κάθαρσης και υπερφαγίας.  

Η ψυχογενής ανορεξία ,συναντάται σε συντριπτική πλειοψηφία στις γυναίκες 

κυρίως αυτών της εφηβικής ή νεαρής ηλικίας. Το βάρος των ανορεκτικών ατόµων , 

κυµαίνεται στο 15% κάτω του αναµενόµενου. Ενώ ο µέσος όρος των γυναικών 

ζυγίζει περίπου 25% µε 30% κάτω του φυσιολογικού τους βάρους ,όταν στρέφονται 

στην αναζήτηση κάποιας θεραπευτικής βοήθειας(Barlow & Duran, 2001). 

Οι αυστηρές δίαιτες και οι εξοντωτικές γυµναστικές ασκήσεις, που 

ακολουθούν τα συγκεκριµένα άτοµα, έχουν βλαβερές για τον οργανισµό τους 

συνέπειες ,όπως η διακοπή της έµµηνου ρήσης στις γυναίκες, ξηροδερµία, 

προβλήµατα στο καρδιοαγγειακό σύστηµα και σε κάποιες περιπτώσεις την απώλεια 

της ζωής του ατόµου. Ακόµη , παρατηρείται συνοσηρότητα  µε άλλες ψυχολογικές 

διαταραχές ,όπως την ψυχαναγκαστική- καταναγκαστική διαταραχή ή την κατάθλιψη. 

Ψυχογενής βουλιµία : Η διαταραχή της ψυχογενούς  βουλιµίας 

χαρακτηρίζεται από επανειληµµένα επεισόδια υπερφαγίας ,µε αίσθηση της έλλειψης 

ελέγχου στην κατανάλωση τροφής και επανειληµµένη απρόσφορη - αντισταθµιστική 

συµπεριφορά , µε σκοπό την αποφυγή αύξησης του βάρους. Η ψυχογενής βουλιµία 

,προσδιορίζεται από τον καθαρτικό τύπο, όταν το άτοµο ακολουθεί αντισταθµιστικές 

συµπεριφορές όπως τον αυτοπροκαλούµενο εµετό ή την κακή χρήση καθαρτικών και 

από τον µη καθαρτικό τύπο, όταν το άτοµο καταφεύγει σε άλλου είδους απρόσφορες 

ενέργειες (π.χ νηστεία, υπερβολική σωµατική άσκηση).  

Οι ακατάλληλες αντισταθµιστικές συµπεριφορές συνοδεύονται από 

σηµαντικές οργανικές και ψυχολογικές επιπτώσεις , για την υγεία του ατόµου. Πιο 
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συγκεκριµένα, η χρόνια βουλιµία που συνοδεύεται από εκούσια πρόκληση εµετού 

µπορεί να διαταράξει την χηµική ισορροπία των υγρών του σώµατος και να 

προκαλέσει καρδιακή αρρυθµία ή νεφρική ανεπάρκεια. Ενώ , η αλόγιστη χρήση 

καθαρτικών ,συνοδεύεται από εντερικά προβλήµατα. Τέλος, άτοµα που υποφέρουν 

από βουλιµία , ενδέχεται να υποφέρουν και από άλλες ψυχικές διαταραχές, ιδιαίτερα 

από τις αγχώδεις διαταραχές και τις διαταραχές της διάθεσης(Barlow & Duran, 2001).      

 Κύριο χαρακτηριστικό, των διαταραχών πρόσληψης τροφής αποτελεί η 

έντονη ενασχόληση του ατόµου µε το σώµα του(Beumont & Touyz, 1988 ). 

Πρόκειται λοιπόν, για άτοµα που παρουσιάζουν µεγάλο βαθµό δυσαρέσκειας µε το 

σώµα τους και έναν διαταραγµένο τρόπο, µε τον οποίο βιώνουν το σχήµα και το 

βάρος του σώµατος τους. Πιο συγκεκριµένα, γυναίκες που πάσχουν από ψυχογενή 

βουλιµία , φαίνεται να διακατέχονται από έντονο άγχος για το βάρος τους και τη 

πιθανότητα αύξησης του , περισσότερο από τις υπόλοιπες γυναίκες ακόµη και από 

αυτές , που ακολουθούν συχνά κάποια δίαιτα. Έτσι , έπειτα και από ένα µικρό γεύµα 

είναι πιθανότερο να θεωρούν το σώµα τους πιο βαρύ ,σε αντίθεση , µε άλλες γυναίκες 

που δεν παρουσιάζουν προβλήµατα διατροφής. Ιδιαίτερη ανησυχία , για το βάρος 

τους και απέχθεια προς την παχυσαρκία εκδηλώνουν και οι πάσχοντες από τη 

διαταραχή της υπερφαγίας. Αντίστοιχα, γυναίκες που ταλαιπωρούνται από ψυχογενή 

ανορεξία τείνουν να υπερεκτιµούν τις διαστάσεις του σώµατος τους και να 

πανικοβάλλονται στο ενδεχόµενο αύξησης του βάρους τους , ακόµη και αν αυτό 

υπολείπεται του φυσιολογικού(Barlow & Durant, 2001).   

Τα άτοµα  που ανήκουν ,σε κάποια από τις παραπάνω περιπτώσεις 

χαρακτηρίζονται ,ως προσωπικότητες µε µειωµένη αίσθηση προσωπικού ελέγχου και 

χαµηλή αυτοπεποίθηση για τις ικανότητες τους . Συνήθως ,τους απασχολεί ιδιαίτερα 

ο τρόπος µε τον οποίο τους βλέπουν οι άλλοι και αντιλαµβάνονται την απόκτηση του 
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ιδανικού  σώµατος ,ως µοναδική πρόκληση για επιτυχία και ευτυχία. Έτσι η όµορφη 

εµφάνιση  µετατρέπεται σε ζήτηµα ύψιστης σηµασίας για το άτοµο θέτοντας σε 

δεύτερη µοίρα την υγεία του και στρέφοντας το, σε  ακραίες- επιβλαβείς 

συµπεριφορές προς απόκτηση της(Κακούρος & Μανιαδάκη, 2003).  

Οι διαταραχές πρόσληψης τροφής συναντώνται στη συντριπτική τους 

πλειοψηφία στις γυναίκες εφηβικής και νεαρής κυρίως ηλικίας ,που κατοικούν στις 

αναπτυγµένες χώρες. Κύριο γνώρισµα των γυναικών µε µη φυσιολογικές συνήθειες 

διατροφής , αποτελεί  η εµµονή τους σε πρότυπα ιδιαίτερα λεπτών σωµάτων, τα 

οποία άλλωστε ,κυριαρχούν στη δυτική κουλτούρα. Οι γυναίκες αυτές ,φαίνεται να 

δέχονται  πιέσεις από την οικογένεια , τους φίλους ή το σύντροφο τους για την 

εξωτερική τους εµφάνιση και την µείωση του σωµατικού τους βάρους. Ακόµη, οι 

διαταραχές πρόσληψης τροφής , συναντώνται συχνότερα σε οµάδες γυναικών που 

ασχολούνται µε το χορό ή εργάζονται στο χώρο της µόδας ,  όπου ο φόβος αύξησης 

του βάρους είναι εντονότερος(Barlow & Durant, 2001 ).  Αντίθετα, τα περισσότερο 

προσιτά πρότυπα οµορφιάς , που κυριαρχούν στο ανδρικό φύλο και η αποδοκιµασία 

των ιδιαίτερα λεπτών ανδρικών  σωµάτων ,φαίνεται να συµβάλουν σηµαντικά στα 

πολύ µικρά ποσοστά εµφάνισης τέτοιων διαταραχών µεταξύ των ανδρών(Grogan, 

1998).   

 

 

 

 

 

 

 



 23

2. Αυτοεκτίµηση 

2.1. Ορισµοί – έννοια της αυτοεκτίµησης.  

Η αυτοεκτίµηση , αποτελεί µία σηµαντική συνιστώσα της έννοιας του εαυτού 

και αντιπροσωπεύει περισσότερο την συναισθηµατική πλευρά του.  Σύµφωνα µε τον 

James , η αυτοεκτίµηση ,περιγράφεται ως µια σφαιρική άποψη που διαµορφώνουµε 

για την αξία µας ως άτοµα, πέραν των αυτοπεριγραφών και των αυτοαξιολογισεών 

µας στους διάφορους τοµείς της ζωής µας. Κατά τον Coopersmith, η αυτοεκτίµηση 

ορίζεται ,ως η υποκειµενική  εκτίµηση του ατόµου για τον εαυτό του, η οποία 

εκφράζεται στην στάση αποδοχής ή αποδοκιµασίας που υιοθετεί προς αυτόν(Μακρή 

– Μπότσαρη, 2001).  Ο Rosenberg(1979) ορίζει την αυτοεκτίµηση, ως την θετική ή 

αρνητική στάση του ατόµου ,προς τον εαυτό του. ∆ιευκρινίζει δε, πως άτοµα µε 

υψηλή αυτοεκτίµηση σέβονται τον εαυτό τους, χωρίς απαραίτητα να είναι υπερόπτες 

ή να διακατέχονται από αισθήµατα ανωτερότητας ,προς τους άλλους.   Κατά τον 

Brander(2000), η αυτοεκτίµηση αποτελεί µια υποκειµενική και πολυαγαπηµένη 

αίσθηση ,ρεαλιστικής αυτό- αποδοκιµασίας. 

 Έτσι, η αυτοεκτίµηση αποτελεί µια περισσότερο συναισθηµατική δοµή ,σε 

αντίθεση µε την αυτοαντίληψη, που αποτυπώνει την γνωστική πλευρά του εαυτού 

µας. Πιο συγκεκριµένα, η αυτοαντίληψη αφορά ,στην περιγραφή ή πεποίθηση του 

ατόµου για τον εαυτό του και όχι στην εκτίµηση της προσωπικότητας του. Ωστόσο 

και οι δύο έννοιες ,ενέχουν το στοιχείο της αυτοαξιολόγησης(Μάκρή- Μπότσαρη 

2001). Θα µπορούσαµε να πούµε, πως η αυτοεκτίµηση αντιπροσωπεύει την 

αξιολόγηση και απόδοση υποκειµενικής σηµασίας στα περιεχόµενα ης 

αυτοαντίληψης(Λεονταρή, 1996).  Σύµφωνα όµως µε τον Burns (1982), η 

αυτοεκτίµηση δεν διαχωρίζεται από την αυτοαντίληψη, αλλά αποτελεί τµήµα της 
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τελευταίας . Έτσι, η αυτοαντίληψη παρουσιάζεται δισυπόστατη ,µε την περιγραφική 

αλλά και αξιολογική πτυχή της.  

 Ακόµη, η έννοια της αυτοεκτίµησης ,δεν θα πρέπει να συγχέεται µε αυτήν της 

αυτοαποτελεσµατικότητας. Στα πλαίσια της κοινωνικής θεωρίας , ο Bandura (1986) 

περιγράφει την αυτοαποτελεσµατικότητα ως τις εκτιµήσεις του ατόµου αναφορικά µε 

την ικανότητα του ,να οργανώσει και να εκτελέσει ένα σχέδιο δράσης ,για την 

επίτευξη προκαθορισµένων επιπέδων επίδοσης. Η αυτεπάρκεια δηλαδή, 

επικεντρώνεται στην κρίση του ατόµου ,για τον βαθµό ικανότητας του, σε 

συγκεκριµένους τοµείς δράσης και όχι στην γενικότερη αυτοαξιολόγηση του.  

 

2.2. Θεωρητικές προσεγγίσεις.  

Η σηµασία και ο ρόλος της αυτοεκτίµησης ,απασχόλησε ιδιαίτερα τους 

θεωρητικούς των κοινωνικών επιστηµών. Σύµφωνα µε τον James, η σφαιρική άποψη 

που διαµορφώνουµε για την αξία µας ,ως άτοµα επηρεάζεται, τόσο από τις 

προσωπικές µας φιλοδοξίες, όσο και από τις υποκειµενικές εκτιµήσεις  για την 

επίτευξη ή όχι των επιδιωκόµενων στόχων µας. Η παραπάνω άποψη ,διατυπώθηκε 

και µέσα από µια µαθηµατική σχέση, η οποία ,ορίζει την αυτοεκτίµηση ,ως το πηλίκο 

των επιτυχιών του ατόµου ,προς τις επιδιώξεις ή φιλοδοξίες του.  

 Στα πλαίσια της θεωρίας της συµβολικής  αλληλεπίδρασης ,οι Cooley και 

Mead  στρέφουν τη προσοχή τους ,στη δυναµική της σχέσης ατόµου κοινωνίας και 

στις επιδράσεις της δεύτερης στα συναισθήµατα και στις σκέψεις , που διαµορφώνει 

το άτοµο για τον εαυτό του. Πιο συγκεκριµένα ,ο Cooley υποστηρίζει ,ότι η στάση 

που υιοθετεί το άτοµο προς τον εαυτό του επηρεάζεται σηµαντικά από τις στάσεις 

των άλλων προς αυτό. Το άτοµο δηλαδή ,εκτιµά τη γνώµη που πιστεύει ότι έχουν οι 

άλλοι προς αυτό και την εσωτερικοποιεί στη δική του αυτοεκτίµηση. Αντίστοιχα  
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ο Mead εισάγει την έννοια του «γενικευµένου άλλου», η οποία αντιπροσωπεύει τις 

συλλογικές κρίσεις των «σηµαντικών άλλων » σχετικά µε τον εαυτό κάποιου.  Το 

άτοµο δηλαδή, αξιολογεί τις κρίσεις των άλλων , δίνοντας έµφαση σε όσες θεωρεί 

σηµαντικές, διαµορφώνοντας µέσα από αυτή τη διαδικασία ,την συνολική του 

εκτίµηση προς τον εαυτό του. Υπό αυτό το πρίσµα, οι διατοµικές διαφορές στην 

αυτοεκτίµηση ,αποδίδονται στο γεγονός ,ότι η έννοια του «γενικευµένου εαυτού» 

διαφέρει µεταξύ των ατόµων. Για παράδειγµα, δεν ασπάζονται όλοι τις ίδιες ιδέες , 

ούτε αποδίδει σε αυτούς η κοινωνία τον ίδιο βαθµό σπουδαιότητας(Μακρή- 

Μπότσαρη, 2001).  

 Κατά τον Rosenberg(1979), η αυτοεκτίµηση αποτελεί βασική ανάγκη του 

ατόµου και σηµαντική πηγή κίνητρου, για πολλές συµπεριφορές του. Ως αποτέλεσµα 

,το άτοµο προβαίνει σε εκείνες τις ενέργειες, που µπορούν να προστατέψουν την 

αυτοεκτίµηση του και να την διατηρήσουν σε υψηλά επίπεδα. Η ενίσχυση πλευρών , 

ή χαρακτηριστικών του εαυτού µας, τα οποία στο παρελθόν αποδείχθηκαν χρήσιµα, 

ως προς το  ευχάριστο αποτέλεσµα τους, φαίνεται να επηρεάζει θετικά  την 

αυτοεκτίµηση µας. Για αυτό το λόγο, το άτοµο τείνει να δίνει ιδιαίτερη βαρύτητα 

στους τοµείς που επιτυγχάνει, προστατεύοντας κατά αυτό το τρόπο την αυτοεκτίµηση 

του. Οι άνθρωποι βέβαια ,δεν προβαίνουν µόνο σε ενέργειες αυτοπροστασίας ,άλλα 

παρουσιάζονται περισσότερο ενεργοί και δυναµικοί, τόσο στην αλληλεπίδραση τους 

µε την κοινωνία, όσο και στην ενίσχυση της αυτοεκτίµησης τους. Μάλιστα ,το 

ενδεχόµενο µιας αποτυχίας, θα έχει πιο ισχυρές επιπτώσεις στην αυτοεικόνα του 

ατόµου, µόνο όταν ο τοµέας στον οποίο το άτοµο απέτυχε, κρίνεται σηµαντικός από 

τον ίδιο.   

  Γενικότερα, στις θεωρίες κινήτρων ,αποδίδεται ιδιαίτερη σηµασία στην 

έννοια του εαυτού και της αυτοεκτίµησης ειδικότερα. Έχει παρατηρηθεί, πως τα 
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άτοµα εµπλέκονται στην διαδικασία της κοινωνικής σύγκρισης ,όχι µόνο για να 

αντλήσουν ακριβείς πληροφορίες για τον εαυτό τους ,αλλά για να τονώσουν την 

αυτοεκτίµηση τους.  Αυτό το φαινόµενο , καλείται αυτό- απόδοση κύρους και 

συνιστάται στη σύγκριση του εαυτού κάποιου µε κατώτερους από αυτόν. Μάλιστα, η 

τάση για κοινωνική σύγκριση προς τα κάτω, συνήθως χρησιµοποιείται από άτοµα που 

πρόσφατα βίωσαν κάποια αποτυχία ή έχουν αρνητική εικόνα για τον εαυτό 

τους(Κωσταρίδου- Ευκλείδη, 1999).     

Αντίστοιχα, το άτοµο θέλοντας να ικανοποιήσει την αυτοεκτίµηση του, ενδέχεται να 

υιοθετήσει κάποιους µηχανισµούς άµυνας.  Για παράδειγµα, η άρνηση ή η απόσυρση 

βοηθούν το άτοµο ,να προστατέψει την αυτοεικόνα του και να αποφύγει το 

ενδεχόµενο να υποστεί αυτή κάποια βλάβη. Η άρνηση του µη επιτευγµένου στόχου 

και η αποµάκρυνση από αυτόν ,λύνει τη σύγκρουση µεταξύ επιθυµητού και 

πραγµατικού εαυτού και βοηθά το άτοµο να συνεχίσει µε ενέργειες ,που είναι 

σύµφωνες και προάγουν την αυτοεκτίµηση του(Κωσταρίδου- Ευκλείδη, 1999). Το 

άτοµο µε επίκεντρο την προστασία της αυτοεκτίµησης του, ενδέχεται να προβεί και 

σε άλλες ενέργειες, όπως η χρήση δικαιολογιών και η αυτό- δηµιουργία  εµποδίων 

αποδίδοντας έτσι τις αποτυχίες του σε εξωτερικούς παράγοντες.   

 Εξετάζοντας την αυτοεκτίµηση ,από τη σκοπιά των ανθρωπιστικών θεωριών  

δεν θα µπορούσαµε να εστιάσουµε τη προσοχή µας ,παρά στην έννοια του ιδανικού 

εαυτού. Σύµφωνα µε τον Rogers, ο ιδανικός εαυτός αντιπροσωπεύει την 

αυτοαντίληψη ,που το άτοµο θα ήθελε πιο πολύ να έχει και στην οποία αποδίδει την 

µεγαλύτερη αξία. Η ύπαρξη ασυµφωνίας ,µεταξύ πραγµατικού και ιδεατού εαυτού, 

φαίνεται να οδηγεί στην µείωση της αυτοεκτίµησης του ατόµου(Μακρή- Μπότσαρη, 

2001 ).  Τα ψυχολογικά προβλήµατα ,είναι συχνά απόρροια  της άποψης που έχουν τα 

άτοµα ,για τον εαυτό τους ,ως αδύναµα όντα και της ντροπής , που αισθάνονται για 
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αυτό. Για αυτό το λόγο, σκοπός των προσωποκεντρικών θεραπευτικών 

προσεγγίσεων, είναι να αποδεχτεί το άτοµο τον εαυτό του και να αποκτήσει θετική 

αυτοεκτίµηση(Κωσταρίδου- Ευκλείδη, 1999).   

 Ο Burns (1982), συνδυάζει πολλές από τις παραπάνω προσεγγίσεις 

,υπογραµµίζοντας τρία βασικά στοιχεία ,που συµβάλουν στην διαµόρφωση της 

αυτοεκτίµησης. Πιο συγκεκριµένα, η αυτοεκτίµηση του ατόµου επηρεάζεται πρώτον, 

από την σύγκριση µεταξύ του ιδεατού και πραγµατικού εαυτού του. Ένα δεύτερο 

εξίσου σηµαντικό στοιχείο, αποτελεί η εσωτερικοποίηση της γνώµης των άλλων. 

Τέλος, ο βαθµός µε τον οποίο το άτοµο ,αξιολογεί τον εαυτό του ,ως πετυχηµένο ή 

αποτυχηµένο στο να λειτουργεί σύµφωνα µε την ταυτότητα του συµβάλλει  

,σηµαντικά στη συνολική του αυτοεκτίµηση.      

 

2.3. Παράγοντες, που επηρεάζουν την αυτοεκτίµηση. 

 Ο τρόπος µε τον οποίο ,τα παιδιά αντιλαµβάνονται και αξιολογούν τον εαυτό 

τους, φαίνεται να αλλάζει καθώς αυτά µεγαλώνουν, ως αποτέλεσµα της 

γνωστικοσυναισθηµατικής τους ανάπτυξης και της εµπλοκής τους σε διεργασίες 

,όπως αυτή της κοινωνικής σύγκρισης(Coley & Coley, 2000).  Σύµφωνα µε την 

Harter(1982) (cf., Coley & Coley, 2000), παιδιά άνω των οχτώ ετών είναι σε θέση να 

κάνουν πιο διαφοροποιηµένες αξιολογήσεις  για τον εαυτό τους και τα µεγαλύτερα 

παιδιά είναι ικανά να αποδώσουν µια συνολική εκτίµηση του εαυτού τους. Ακόµη, 

στην ηλικία των οχτώ ετών περίπου, η αξιολόγηση  του εαυτού αρχίζει να αντιστοιχεί 

στις κρίσεις, τόσο  των συνοµηλίκων τους , όσο και των δασκάλων.  

 Η στάση των γονέων απέναντι στα παιδιά τους, φαίνεται να αποτελεί 

σηµαντικότατο παράγοντα ,στην διαµόρφωση της αυτοεκτίµησης τους.   Κατά τον 

Coopersmith ,η ανατροφή των παιδιών, θα πρέπει να στηρίζεται στην αποδοχή των 
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παιδιών, την επιβολή σαφώς καθορισµών ορίων και το σεβασµό στην ατοµικότητα 

του κάθε παιδιού.  Έχει παρατηρηθεί ,ότι τα παιδιά,  που είναι αποδέκτες στοργής και 

τρυφερότητας από τους γονείς τους, αναπτύσσουν θετικότερα συναισθήµατα ,τόσο 

προς την οικογένεια τους ,όσο και προς τον εαυτό τους. Για τα παιδιά είναι 

σηµαντικό να νιώθουν ότι οι γονείς τους τα αποδέχονται, τα υπολογίζουν και 

πιστεύουν στις δυνατότητες τους. Πολλοί ερευνητές ,στρέφουν τη προσοχή τους στη 

σχέση του παιδιού µε τη µητέρα, υπογραµµίζοντας ότι, όταν η µητέρα δεν είναι 

ικανοποιηµένη µε το παιδί, τότε εκείνο βιώνει δυσαρέσκεια µε τον εαυτό του και 

προσπαθεί να αλλάξει ,προκειµένου να προσαρµοστεί στην επιθυµία της µητέρας 

του(Mάκρή- Μπότσαρη, 2001 ).   

 Επιπλέον, ο αυξηµένος χρόνος , που περνούν τα παιδιά µε τους συνοµηλίκους 

τους, δικαιολογεί την αύξηση της ευαισθησίας των παιδιών για τον εαυτό τους ,σε 

σχέση µε άλλους συνοµηλίκους τους, γύρω στην ηλικία των οχτώ ετών(Coley & 

Coley, 2000).  Σε αυτή την ηλικία ,τα παιδιά φαίνονται ευαισθητοποιηµένα, τόσο για 

τις επιδόσεις τους, όσο και για τα µηνύµατα που δέχονται από τους δασκάλους τους.  

 Κατά την περίοδο της εφηβείας, οι έντονες ψυχοσωµατικές αλλαγές και οι 

αυξηµένες απαιτήσεις της κοινωνίας απέναντι στο άτοµο, καθιστούν το τελευταίο, 

περισσότερο ευάλωτο, σε κάθε προσπάθεια αυτό- αξιολόγησης του. Οι έφηβοι 

φαίνεται να είναι πιο ευαίσθητοι στις αντιδράσεις των άλλων, σε σύγκριση µε τα 

παιδιά και κρατούν µία περισσότερο κριτική στάση ,προς τον εαυτό τους(Rosenberg, 

1979). Ως αποτέλεσµα, οι έφηβοι παρουσιάζουν προβλήµατα σχετικά µε την 

αυτοεκτίµηση τους, η οποία συνήθως είναι χαµηλότερη. Η έντονη µείωση της 

αυτοεκτίµησης ,συναντάται κυρίως στις αρχές της εφηβείας , ακολουθούµενη από µια 

σταθερή άνοδο µετά την ηλικία των 14 ή 15 ετών. Γεγονός, που αποδίδεται κατά 

κύριο λόγο στην µετάβαση από το δηµοτικό στο γυµνάσιο.  
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 Η σχέση του εφήβου µε τους συνοµηλίκους του και η στάση που υιοθετούν 

αυτοί ,απέναντι του ,τίθεται στο επίκεντρο της προσοχής του νέου για τη διαµόρφωση 

της αυτοεκτίµησης του.  Έτσι ,η αυτοεκτίµηση των εφήβων ,επηρεάζεται 

περισσότερο από τη στήριξη των συνοµηλίκων ,οι οποίοι αποτελούν την κύρια 

κατηγορία «σηµαντικών άλλων» , µειώνοντας αντίστοιχα την ισχύ της οικογενειακής 

στήριξης(Μακρή- Μπότσαρη, 2001). Άλλωστε ,σε αυτή την ηλικία ,οι έφηβοι 

περνούν περισσότερο χρόνο µε τους συνοµηλίκους τους από ότι παιδιά, ενώ η 

γονεϊκή εποπτεία περιορίζεται σηµαντικά Σε µεγάλο βαθµό, τα χαρακτηριστικά που 

συνδέονται µε υψηλή αυτοεκτίµηση στους εφήβους είναι ίδια µε αυτά που αποδίδουν 

σε δηµοφιλείς συνοµηλίκους τους. Πιο συγκεκριµένα, η γοητεία και η αποδοχή από 

τους συµµαθητές αποτελούν χαρακτηριστικά πρωτεύουσας σηµασίας για τους 

εφήβους(Coley & Coley, 2000).    

 Εκτός από την ηλικία και ο παράγοντας του φύλου ,αποκτά τη δική του 

σηµασία στη στάση που υιοθετεί το άτοµο προς τον εαυτό του. Κυρίως στα χρόνια 

της εφηβείας τα κορίτσια, φαίνεται να έχουν χαµηλότερη αυτοεκτίµηση, η οποία 

επικεντρώνεται στην αυξηµένη ανησυχία τους ,για την εξωτερική τους εµφάνιση και 

το βαθµό αρεσκείας ή αποδοχής τους από τους άλλους. Ακόµη, τα κορίτσια φαίνεται 

να είναι περισσότερο ευάλωτα ,σε κάθε είδους κριτική ή σχόλιο από τους άλλους και 

διακατέχονται συχνά ,από συναισθήµατα ντροπής. Βέβαια ,η χαµηλή αυτοεκτίµηση 

σε βάρος των γυναικών ,µπορεί να συνδεθεί ,τόσο µε τον διαφορετικό τρόπο 

αντίληψης του εαυτού τους, όσο και τη γενικότερη στάση της κοινωνίας προς αυτές. 

Έχει βρεθεί ,ότι οι γυναίκες  διαφέρουν ποιοτικά στους χαρακτηρισµούς που 

αποδίδουν στον εαυτό τους ,σε σύγκριση µε τους άνδρες, δίνοντας πρωτίστως 

έµφαση στο ρόλο της µητέρας ή της συζύγου ,ενώ συχνά ανατρέφονται σε 
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περιβάλλοντα που προάγουν τη φυλετική ανισότητα και υποβαθµίζουν τη θέση της 

γυναίκας ,στο κοινωνικό σύνολο(Rosenberg, 1979). 

 Σύµφωνα µε τον Rosenberg(1979) και η κοινωνική τάξη στην οποία ανήκει το 

άτοµο ,µπορεί να επηρεάσει θετικά ή αρνητικά την αυτοεκτίµηση του. Πιο 

συγκεκριµένα, σε αντίθεση µε τα παιδιά ή τους εφήβους, οι ενήλικες φαίνεται να 

λαµβάνουν σηµαντικά υπόψιν τους ,την κοινωνικό- οικονοµική τους κατάσταση στη 

σφαιρική άποψη, που υιοθετούν για τον εαυτό τους. Μια πιθανή εξήγηση αποτελεί το 

γεγονός, ότι οι ενήλικες έρχονται συχνότερα σε επαφή ,µε άτοµα διαφορετικού 

κοινωνικο- οικονοµικού επιπέδου  και εµπλέκονται έτσι σε µία άνιση διαδικασία 

κοινωνικής σύγκρισης. Ακόµη, άτοµα που προέρχονται από υψηλά κοινωνικο- 

οικονοµικά   στρώµατα ,συνήθως ασκούν επαγγέλµατα περισσότερο δηµιουργικά µε 

µεγαλύτερη ελευθερία και περιθώρια  προσωπικών επιλογών. Γεγονός , που 

επηρεάζει κυρίως θετικά την γενικότερη αυτοεικόνα τους.  

    Τέλος, η αυτοεκτίµηση µας φαίνεται να επηρεάζεται και από τις προσωπικές 

εµπειρίες του καθενός. Έχει παρατηρηθεί ,πως γεγονότα ζωής, όπως φυσικές 

καταστροφές ή σηµαντικές για το άτοµο απώλειες ,επιδρούν αρνητικά στην 

αυτοεκτίµηση του. Σίγουρα, οι απρόσµενες και αρνητικές επιπτώσεις µιας 

κατάστασης κάνουν το άτοµο να αντιλαµβάνεται τον κόσµο , ως πιο απειλητικό  και 

να αξιολογεί τον εαυτό του περισσότερο αρνητικά ,από ότι πριν εµφανιστούν στη 

ζωή του οι συγκεκριµένες αλλαγές(Λεονταρή, 1996). Ωστόσο , η προσωπικότητα του 

κάθε ατόµου και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του, κατέχουν σηµαντικό ρόλο στον 

τρόπο που αξιολογεί τα ερεθίσµατα που δέχεται και κατά συνέπεια τον ίδιο του τον 

εαυτό ,ως προς αυτά.  
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2.4. Αυτοεκτίµηση και ψυχική υγεία  

 Η υψηλή αυτοεκτίµηση , φαίνεται να αποτελεί σηµαντικό παράγοντα καλής 

ψυχικής υγείας και τα άτοµα που αποδέχονται και σέβονται τον εαυτό τους 

παρουσιάζονται περισσότερο ικανοποιηµένα µε τη ζωή τους και λιγότερο 

δυστυχισµένα.  Αντίθετα, άτοµα που υποφέρουν από χαµηλή αυτοεκτίµηση είναι 

πιθανότερο ,να παρουσιάσουν µια σειρά ψυχολογικών προβληµάτων ,όπως 

καταθλιπτικές συµπεριφορές, ψυχοσωµατικά συµπτώµατα άγχους, επιθετικότητα και 

γενικότερα µια περισσότερο απαισιόδοξη προσέγγιση της ζωής τους(Rosenberg, 

1979).   

Τόσο η αυτοαντίληψη ,όσο και η αυτοεκτίµηση ,αποτελούν κοµβικές 

συνιστώσες των αιτιολογικών και περιγραφικών πτυχών πολλών διαταραχών. Έτσι ,η 

χαµηλή αυτοεκτίµηση συνδέεται , µε τις διαταραχές της διάθεσης, τις µαθησιακές 

δυσκολίες, τις σεξουαλικές διαταραχές, την κοινωνική φοβία, την Ιστριονική, την 

Ναρκισσιστική και άλλες διαταραχές προσωπικότητας(Μακρή- Μπότσαρη,2001) . 

 Ιδιαίτερο ενδιαφέρον , αποκτά η σχέση της διαταραχής της κατάθλιψης µε την 

χαµηλή αυτοεκτίµηση. Σύµφωνα µε τον Barlow, τα καταθλιπτικά άτοµα ,τείνουν να 

αξιολογούν τον εαυτό τους, τον κόσµο και το µέλλον τους µε έναν περισσότερο 

αρνητικό τρόπο, σε σύγκριση µε άτοµα, που δεν πάσχουν από τη συγκεκριµένη 

διαταραχή.  Επηρεασµένος δε, από την θεωρία του Beck, υποστηρίζει ότι µετά από 

µια σειρά αρνητικών γεγονότων, το άτοµο µπορεί να αναπτύξει ,ένα βαθιά  ριζωµένο 

αρνητικό συναίσθηµα για πολλές πλευρές της ζωής του, αντιµετωπίζοντας έτσι, τη 

κάθε του δυσκολία , µε έναν ιδιαίτερα απαισιόδοξο τρόπο. 

 Στην ευαίσθητη ηλικία της εφηβείας, η χαµηλή αυτοεκτίµηση συνδέεται 

αρνητικά ,µε αυτοκτονικές συµπεριφορές. Ο έφηβος µε χαµηλή αυτοεκτίµηση 

,παρουσιάζεται ιδιαίτερα αδύναµος, µε αρνητικά συναισθήµατα προς τον εαυτό του 
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και απαισιόδοξη στάση ,προς τη ζωή ή το µέλλον του. Η έλλειψη ελπίδας για το 

µέλλον, συνδέεται µε προβλήµατα αυτοεκτίµησης και αποτελεί ισχυρό κίνητρο για 

κάποιον να θέση σε τέρµα τη ζωή του(Μακρή- Μπότσαρη, 2001). Ακόµη, έφηβοι που 

υπήρξαν θύµατα σεξουαλικής ή σωµατικής κακοποίησης ,εκτός των καταθλιπτικών 

συµπτωµάτων τους παρουσίαζαν και ιδιαίτερα χαµηλή αυτοεκτίµηση. Ως αποτέλεσµα 

,οι έφηβοι αυτοί είναι πιθανότερο να εµφανίσουν κάποια ψυχική διαταραχή, όπως 

αυτή της κατάθλιψης (Swanston,2003). 
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3.Σχέση αυτοεκτίµησης και εικόνας σώµατος 

 Πολλές έρευνες ,που ασχολούνται µε την εικόνα σώµατος ,δίνουν έµφαση στη 

σηµασία της αυτοεκτίµησης και τη συνάφεια που συναντούν µεταξύ των δύο αυτών 

εννοιών. Πιο συγκεκριµένα,  άτοµα µε αρνητική εικόνα σώµατος συνήθως 

σηµειώνουν χαµηλότερη αυτοεκτίµηση. Κυρίως  ,η επικέντρωση των ατόµων στο 

βάρος τους και δυσαρέσκεια τους µε αυτό ,φαίνεται να συνδέεται στενά µε αρνητική 

εικόνα σώµατος, χαµηλή αυτοεκτίµηση και µια γενικότερη αρνητική συναισθηµατική 

κατάσταση(Konstanski & Gullone, 1998).  

Οι γυναίκες, αλλά και ευαίσθητες πληθυσµιακές οµάδες όπως αυτές των 

ατόµων που πάσχουν από διαταραχές πρόσληψης τροφής και των παχύσαρκών ή 

υπέρβαρων ατόµων, παρουσιάζουν ιδιαίτερα προβλήµατα ,τόσο µε την εικόνα 

σώµατος τους ,όσο και µε την γενικότερη αυτοεκτίµηση τους. Στα επόµενα 

υποκεφάλαια , θα αναφερθούµε διεξοδικότερα στις παραµέτρους ,που συµβάλουν στη 

σχέση της εικόνας σώµατος ,µε την αυτοεκτίµηση.   

 

 

3.1. Η σηµασία του φύλου 

 Σε αντίθεση µε τους άνδρες ,οι γυναίκες από την παιδική τους ήδη ηλικία 

φαίνεται να παρουσιάζουν µεγαλύτερη δυσαρέσκεια µε το σώµα τους και 

χαµηλότερη αυτοεκτίµηση. Μάλιστα, στην κρίσιµη περίοδο της εφηβείας, τα 

κορίτσια αναφέρουν µεγαλύτερη δυσαρέσκεια και ανησυχία για το σώµα τους, µε 

αντίκτυπο στη συµπεριφορά, τα συναισθήµατα και τη γενικότερη στάση προς τον 

εαυτό τους.  Σύµφωνα µε τα αποτελέσµατα έρευνας  των Frost και Mckelvie(2004), 

σε µαθητές του Καναδά όλων των βαθµίδων, τα κορίτσια σηµείωσαν χαµηλότερη 

αυτοεκτίµηση σε σύγκριση µε τα αγόρια, η οποία οφείλονταν στην εικόνα σώµατος 
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τους και την έντονη ανησυχία  για το βάρος τους. Η διαφορά αυτή µεταξύ των δύο 

φύλων,  συναντάται και σε άλλη έρευνα, µε τα κορίτσια ,να παρουσιάζουν αρνητική 

εικόνα σώµατος, χαµηλότερη αυτοεκτίµηση και περισσότερα καταθλιπτικά 

συµπτώµατα.  Ο έλεγχος δε ,της µεταβλητής της εικόνας σώµατος ,οδήγησε σε 

µείωση της διαφοράς αυτής, ως προς τη καταθλιπτική συµπεριφορά και την 

αυτοεκτίµηση. Προφανώς, η αυτοπεποίθηση των κοριτσιών για την εµφάνιση τους 

παίζει πρωτεύοντα ρόλο ,στην αξία που αποδίδούν στον εαυτό τους. Aντίθετα ,τα 

αγόρια φαίνεται να δίνουν µεγαλύτερη σηµασία σε άλλες παραµέτρους, όπως για 

παράδειγµα στις ικανότητες τους (Friedman et all, 2002).  

Μεταξύ των κοριτσιών ,αλλά και των γυναικών µεγαλύτερης ηλικίας, οι 

λευκές γυναίκες ,παρουσιάζουν τα µεγαλύτερα ποσοστά αρνητικής εικόνας σώµατος 

και χαµηλής αυτοεκτίµησης. Φαίνεται ,πως οι έγχρωµες κοπέλες ,καθώς µεγαλώνουν 

δέχονται  θετικότερες ανατροφοδοτήσεις από την οικογένεια ή τους φίλους για το 

σώµα τους ,µε αποτέλεσµα την θετικότερη στάση τους προς αυτό. Ακόµη και η 

επιτυχία των λευκών κοριτσιών, σε τοµείς ,όπως ο αθλητισµός δεν ενισχύει  ιδιαίτερα 

την αυτοεκτίµηση τους ,σε αντίθεση µε τις έγχρωµες συναθλήτριες τους(Johnson et 

all, 2004).   

Η διαφορά µεταξύ ανδρών και γυναικών ,στα επίπεδα ικανοποίησης µε το 

σώµα και αυτοεκτίµησης, µπορεί να ερµηνευτεί από τον τρόπο που αντιλαµβάνονται 

τα άτοµα και των δύο φύλων ,τη γοητεία. Συµφωνά µε τους Wade και Cooper(1999), 

η αυτοαντίληψη της γοητείας και η αυτοεκτίµηση αποτελούν στάσεις που 

καθορίζονται από τα συναισθήµατα και τις ανησυχίες του ατόµου για την κοινωνική 

του ταυτότητά. Για τις γυναίκες, το σώµα τους παίζει καθοριστικό ρόλο στο βαθµό 

που αντιλαµβάνονται τον εαυτό τους ,ως γοητευτικό. Για το λόγο αυτό, οι γυναίκες 

αποδίδουν µεγάλη σηµασία ,τόσο στα πρότυπα οµορφιάς που κυριαρχούν ,όσο και 
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στις στάσεις των άλλων ,απέναντι σε αυτές και το σώµα τους. Μέσα δε, από τη 

διαδικασία της κοινωνικής σύγκρισης, οι γυναίκες πληροφορούνται για το βαθµό που 

είναι αρεστές στους άλλους και τα φυσικά τους χαρακτηριστικά που ανταποκρίνονται 

στα κοινωνικά πρότυπα. Συνεπώς, η κοινωνική τους ταυτότητα επηρεάζεται 

σηµαντικά από το βαθµό στον οποίο αισθάνονται αρεστές. Γυναίκες µε 

αυτοπεποίθηση στην γοητεία τους , αναµένεται να έχουν υψηλότερη αυτοεκτίµηση.  

 Ακόµη, οι γυναίκες φαίνεται να είναι περισσότερο ευάλωτες ,στα πρότυπα 

οµορφιάς που κυριαρχούν στην εποχή µας. Η έκθεση ,σε ιδιαίτερα αδύνατα πρότυπα 

,κάνει τις γυναίκες , να στηρίζουν την αυτοεκτίµησή τους στο βάρος και το σχήµα 

του σώµατος τους. Έτσι, αρνητικά συναισθήµατα για το σώµα τους ,τείνουν να 

γενικεύονται σε πολλές άλλες πτυχές του εαυτού τους. Για παράδειγµα , η επιτυχία σε 

ροµαντικές και άλλες κοινωνικές δραστηριότητες ,θεωρείται εφικτή ,µόνο µέσα από 

την επιθυµητή απώλεια βάρους(Olmsted & McFarlane, 2004). Στις περιπτώσεις όµως 

,που τα Μ.Μ.Ε προβάλλουν παχουλές γυναίκες ως ευτυχισµένες και πετυχηµένες ή ο 

σύντροφος της γυναίκας, δεν ενστερνίζεται το πρότυπο του λεπτού γυναικείου 

σώµατος, τότε η αυτοεκτίµηση των γυναικών φαίνεται να γίνεται θετικότερη(Judith, 

2003).  

Πρέπει να επισηµάνουµε, ότι οι γυναίκες που στηρίζουν τη συγκέντρωση 

πληροφοριών σχετικά µε τον εαυτό τους, στην εµφάνιση τους ,είναι πιθανότερο να 

παρουσιάσουν δυσαρέσκεια µε το σώµα τους, χαµηλή αυτοεκτίµηση και αρνητική 

διάθεση(Jung et all, 2003).  Τέλος, οι Wilcox και Lourd (2000) υπογραµµίζουν ότι η 

έκθεση των γυναικών σε φωτογραφίες πολύ λεπτών µοντέλων ,επηρέασε αρνητικά 

την αυτοεκτίµηση περισσότερο των γυναικών ,που κατά την διάρκεια της έκθεσης 

παρουσίαζαν συναισθηµατικές αντιδράσεις και προσωπικές κρίσεις, στα πλαίσια της 

διαδικασίας της κοινωνικής σύγκρισης.   
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3.2. Ο ρόλος των ∆ιαταραχών Πρόσληψης τροφής 

 Οι  διαταραχές πρόσληψης τροφής ,είναι κατεξοχήν συνδεδεµένες µε την 

εικόνα σώµατος. Άτοµα που υποφέρουν από αυτές τις διαταραχές, αναφέρουν έντονη 

δυσαρέσκεια µε το σώµα τους και ιδιαίτερα το βάρος τους. Φαίνεται δε, να είναι 

ιδιαίτερα ευπαθή στην κοινωνική κριτική και  αποδίδουν µεγάλη σηµασία στη εικόνα 

του σώµατος τους ,ως βασικού παράγοντα στη διαµόρφωση της κοινωνικής τους 

κατάστασης. Υπό αυτό το πρίσµα ,η στάση που υιοθετούν απέναντι στο σώµα τους 

επηρεάζει τη στάση τους, προς τον εαυτό τους στο σύνολο του. Για παράδειγµα, όσο 

περισσότερο εσωτερικεύουν γνώµες όπως, «η εµφάνιση µου δεν µε βοηθά στις 

σχέσεις µου µε άτοµα του άλλου φύλου » , τόσο η αυτοεκτίµηση τους θα 

µειώνεται(Mendelson et all, 2002).  

Επιπλέον, η αυτοεκτίµηση των γυναικών, που βασίζεται στο βάρος τους 

,συνδέεται θετικά µε την εµφάνιση διαταραχών πρόσληψης τροφής και άλλων 

ψυχιατρικών συµπτωµάτων. Αντίστοιχα,  γυναίκες που στηρίζουν την αυτοεκτίµηση 

τους στις στενές διαπροσωπικές τους σχέσεις ,είναι πιθανότερο να παρουσιάσουν 

συµπτώµατα διαταραχών πρόσληψης τροφής, χαµηλότερη συνολική αυτοεκτίµηση 

και λιγότερη ικανοποίηση µε το σώµα τους. Όµως, η αυτοεκτίµηση που στηρίζεται 

στον σχολικό ανταγωνισµό ή σε άλλες κοινωνικές δραστηριότητες ,θα µπορούσε να 

αποτελέσει ,προστατευτικό παράγοντα για τον εφηβικό γυναικείο πληθυσµό στην 

εκδήλωση των διαταραχών πρόσληψης τροφής(Geller et all, 2002). 

H άποψη ότι η εικόνα σώµατος σχετίζεται µε την αυτοεκτίµηση των ατόµων, 

που υποφέρουν από κάποια διαταραχή πρόσληψης τροφής, ενισχύεται µέσα από τα 

θετικά αποτελέσµατα θεραπειών, που στηρίζονται στην εικόνα σώµατος. Σύµφωνα µε 

τους Jarry και Berardi (2004) οι περισσότερες από αυτές τις θεραπείες ,είχαν θετικές 

επιδράσεις στο άγχος και την αυτοεκτίµηση του ατόµου. Πιο συγκεκριµένα ,η µείωση 
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του έντονου στρες ,που προκαλεί στο άτοµο η αρνητική εικόνα σώµατος, ενισχύει 

θετικά τη ψυχική υγεία του ατόµου ,µε αποτέλεσµα και την αύξηση της 

αυτοεκτίµησης του.  Ακόµη, η εφαρµογή γνωστικό- συµπεριφοριστικών µεθόδων 

θεραπείας ,σε ασθενείς που πάσχουν από τη διαταραχή της υπερφαγίας ,φαίνεται να 

µειώνει τις αρνητικές σκέψεις του ατόµου για το σώµα του, την γενικότερη αρνητική 

του διάθεση και  ενισχύει θετικά την αυτοεκτίµηση του(Hilbert et all, 2004). 

 

3.3. Η σηµασία του βάρους 

 Τα άτοµα που αντιµετωπίζουν πρόβληµα αυξηµένου βάρους, τείνουν να 

εκφράζουν µεγαλύτερη δυσαρέσκεια µε το σώµα τους και έχουν χαµηλότερη 

αυτοεκτίµηση ενώ παρουσιάζουν µεγαλύτερο κίνδυνο στην εµφάνιση καταθλιπτικών 

συµπτωµάτων (Ogden & Evans, 1996). Αντίστοιχα, έρευνα των Pesa και Syre (2000) 

σε εφηβικό πληθυσµό ,παρουσιάζει τα υπέρβαρα κορίτσια να υποφέρουν σε 

µεγαλύτερο βαθµό από χαµηλή αυτοεκτίµηση, η οποία αποδίδεται στην αρνητική 

εικόνα που τρέφουν για το σώµα τους. Ακόµη, υψηλότερη αυτοεκτίµηση αντιστοιχεί 

σε γυναίκες µε σταθερό  βάρος ,γεγονός που συνδέει την αυτοεκτίµηση µε τον αριθµό 

των διαιτών που ακολουθεί µια γυναίκα(McAllister & Caltabiano, 1994). Πολλές 

υπέρβαρες γυναίκες,  εφαρµόζουν συχνά κάποια δίαιτα ,χωρίς επιτυχηµένα  

αποτελέσµατα µε επιπρόσθετες αρνητικές συνέπειες , στην αυτοεκτίµηση τους . 

Aκόµη , η προσπάθεια εφαρµογής κάποιας δίαιτας, µπορεί να αντανακλά την ανάγκη 

του ατόµου ,να αποκτήσει τον έλεγχο της ζωής του, ως αντιστάθµισµα στην χαµηλή 

του αυτοεκτίµηση(Grogan, 1998).   

 Οι αρνητικές στάσεις ,προς την παχυσαρκία και το πρότυπο του αδύνατου 

σώµατος, έχουν ισχυρές επιπτώσεις στην αυτοεκτίµηση του ατόµου.  Στις 

περιπτώσεις δε, που η παχυσαρκία εκλαµβάνεται από το άτοµο ως αποτέλεσµα δικών 
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του λανθασµένων επιλογών και συµπεριφορών , η στάση που διατηρεί προς τον 

εαυτό του ,είναι περισσότερο αρνητική(Kaczynski et all, 2004). Επιπλέον , 

παχύσαρκές γυναίκες, οι οποίες κατά τη διάρκεια της ανάπτυξής τους δέχονταν 

αρνητικά σχόλια από τους φίλους ή την οικογένεια  για το βάρος τους , φαίνεται να 

έχουν πιο αρνητική εικόνα σώµατος και αυτοεκτίµηση(Grilo et all, 1994 ). ∆ηλαδή, 

τα άτοµα που εξακολουθούν , να αντιµετωπίζουν προβλήµατα βάρους και είχαν 

στιγµατιστεί κατά τη παιδική τους ηλικία ,είναι πιθανότερο να παρουσιάσουν 

χαµηλότερη αυτοεκτίµηση και περισσότερες δυσκολίες στις κοινωνικές τους 

συναναστροφές. Η επίδραση της παραπάνω κατάστασης ,στην αυτοεκτίµηση του 

ατόµου, µετριάζεται στις περιπτώσεις ,που το άτοµο πετυχαίνει την επιθυµητή 

απώλεια βάρους. Έτσι, γυναίκες που ήταν στο παρελθόν υπέρβαρες σηµειώνουν 

αύξηση της αυτοεκτίµησης  τους , κυρίως µέσα από την θετική ανατροφοδότηση ,που 

δέχονται από τους άλλους ,για την επιτυχία τους να ανταποκριθούν στο κυρίαρχο 

πρότυπο του λεπτού σώµατος(Annis,2004). 

 Οι επιπτώσεις της παχυσαρκίας στην εικόνα σώµατος του ατόµου και τη 

γενικότερη ψυχική του υγεία , θα ήταν καλό  να λαµβάνονται υπόψιν στην εφαρµογή 

θεραπειών ,για την αντιµετώπιση της. Συνεπώς, σκοπό της θεραπείας πέραν της 

απώλειας βάρους , χρειάζεται να αποτελεί η ανάπτυξη περισσότερων θετικών 

συναισθηµάτων και πεποιθήσεων του ατόµου για την εµφάνιση του. Θα πρέπει 

ακόµη, να αποσκοπεί στην γνωστική αποσύνδεση του βάρους του ατόµου από τις 

υπόλοιπες πτυχές του εαυτού του. Τα αποτελέσµατα θα είναι θετικότερα ,κυρίως στις 

περιπτώσεις που η επιθυµία για αδυνάτισµα ,πηγάζει από την έντονη δυσφορία που 

αισθάνεται το άτοµο για το βάρος του(Friedman et all, 2002).  
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4. Έρευνα  
 
 
4.1. Ερευνητικές υποθέσεις. 
 
 Τις τελευταίες δεκαετίες , η εικόνα που έχουν τα άτοµα για το σώµα τους 

αποκτά ιδιαίτερο ερευνητικό ενδιαφέρον. Έχει παρατηρηθεί πως πληθυσµιακές 

οµάδες ,όπως αυτές των νεαρών γυναικών και των ατόµων µε περιττό βάρος, τείνουν 

να αντιµετωπίζουν το σώµα τους, µε µεγαλύτερη ανησυχία και δυσαρέσκεια.. Ακόµη 

η δυσαρέσκεια µε το σώµα ενδέχεται να έχει επιπτώσεις στην γενικότερη 

αυτοεκτίµηση του ατόµου.  

 Σκοπό της παρούσας έρευνας ,αποτελεί η διερεύνηση της σχέσης εικόνας 

σώµατος και αυτοεκτίµησης. ∆ιερευνάται δε, ο ρόλος της ηλικίας, της οικογενειακής 

κατάστασης, του επιπέδου σπουδών, του φύλου, του τόπου διαµονής και του βάρους 

στην εικόνα σώµατος των συµµετεχόντων και στην αυτοεκτίµηση τους. Οι 

ερευνητικές υποθέσεις, περιλαµβάνουν την πεποίθηση ,πως από τους συµµετέχοντες 

του δείγµατος, οι γυναίκες, τα άτοµα νεαρότερης ηλικίας και τα άτοµα, µε βάρος άνω 

των ορίων του φυσιολογικού ,θα παρουσιάζουν µεγαλύτερη δυσαρέσκεια µε το σώµα 

τους και χαµηλότερη αυτοεκτίµηση. Έτσι, αναµένεται οι µεταβλητές του φύλου, της 

ηλικίας και του δείκτη µάζας σώµατος να επιδρούν στατιστικώς σηµαντικά, στην 

εικόνα σώµατος και κατά επέκταση στην αυτοεκτίµηση των ατόµων.    
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4.2. Μέθοδος. 

 

4.2.1. ∆είγµα. 

 Η παρούσα έρευνα ,διεξήχθη τον Απρίλιο του 2005και οι συµµετέχοντες 

προέκυψαν από τυχαία δειγµατοληψία στο χώρο φοίτησης τους (Πανεπιστήµιο 

Κρήτης, Ρέθυµνο) ή στο χώρο εργασίας τους σε Ρέθυµνο, Αθήνα και Σάµο. Ο µόνος 

περιορισµός που τέθηκε, ήταν η ηλικία των συµµετεχόντων να βρίσκεται περίπου 

µεταξύ 20 και 30 ετών ή µεταξύ 40 και 50 ετών.   

 Σε ένα πρώτο στάδιο, υπήρξε προφορική ενηµέρωση των συµµετεχόντων για 

το σκοπό της συγκεκριµένης έρευνας και η διαβεβαίωση για την τήρηση της 

ανωνυµίας τους. Επίσης από τους συµµετέχοντες ζητήθηκε να απαντήσουν σε όλες 

τις ερωτήσεις µε ελευθερία, τονίζοντας ότι δεν υπάρχουν σωστές ή λανθασµένες 

απαντήσεις. Στην συνέχεια, χορηγήθηκαν τα ερωτηµατολόγια , η συµπλήρωση των 

οποίων έγινε επί τόπου. Πιο συγκεκριµένα, οι συµµετέχοντες κλήθηκαν να 

απαντήσουν σε δύο κλίµακες που αφορούσαν στην αυτοεκτίµηση και την εικόνα 

σώµατος των συµµετεχόντων αντίστοιχα . 

 Επιπρόσθετα, ζητήθηκε από τους συµµετέχοντες ,η συµπλήρωση 

δηµογραφικών στοιχείων, όπως ο τόπος διαµονής,  η ηλικία, η οικογενειακή 

κατάσταση, το φύλο και το επίπεδο εκπαίδευσης.. Στο τέλος των ερωτηµατολογίων, 

οι συµµετέχοντες καλούνταν να συµπληρώσουν το βάρος και το ύψος τους, για να 

αποφευχθεί το ενδεχόµενο η συµπλήρωση των παραπάνω δύο στοιχείων να 

επηρεάσει τις απαντήσεις τους.  

Στην έρευνα συµµετείχαν συνολικά 59 υποκείµενα, 17 άνδρες και 42 

γυναίκες. Οι συµµετέχοντες προέρχονταν από αστική (n= 27), ηµιαστική (n= 27) ή 

αγροτική περιοχή (n= 5). Όσον αφορά την επαγγελµατική τους κατάσταση, το δείγµα 
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περιελάµβανε 31 φοιτητές, 22 υποκείµενα που απασχολούνταν στο δηµόσιο ή 

ιδιωτικό τοµέα και 6 υποκείµενα που δήλωσαν οικιακή απασχόληση. Ακόµη, 22 

υποκείµενα δήλωσαν παντρεµένοι, , 16 δεσµευµένοι και 20 ελεύθεροι. Ενώ µεταξύ 

των συµµετεχόντων , 2 ήταν απόφοιτοι δηµοτικού, 2 γυµνασίου, 30 λυκείου, 6 

τεχνικών σχολών , 16 πανεπιστηµίου και 2 µεταπτυχιακής εκπαίδευσης.  

Υπολογίζοντας  τον δείκτη µάζας σώµατος των υποκειµένων (W\ m2 ) προέκυψαν 4 

υποκείµενα µε  δείκτη µάζας σώµατος κάτω του φυσιολογικού, 29 υποκείµενα στα 

όρια του φυσιολογικού, 19 υπέρβαρα υποκείµενα και 6 παχύσαρκά.   

 

4.2.2. Μέσα συλλογής δεδοµένων. 

 Τα ψυχοµετρικά εργαλεία που χρησιµοποιήθηκαν περιλαµβάνουν δύο 

κλίµακες, τα ακριβή αντίτυπα των οποίων παρατίθενται, στο παράρτηµα στο τέλος 

της εργασίας. Πιο συγκεκριµένα, οι συµµετέχοντες κλίθηκαν να απαντήσουν στην 

κλίµακα αυτοεκτίµησης του Rosenberg (1989). Η παραπάνω κλίµακα δόθηκε 

µεταφρασµένη στη ελληνική γλώσσα και µετρά τα θετικά ή αρνητικά συναισθήµατα 

του ατόµου για τον εαυτό του. Η κλίµακα αποτελείται από δέκα προτάσεις, µε 

τέσσερις πιθανές απαντήσεις (συµφωνώ απόλυτα, συµφωνώ, διαφωνώ και διαφωνώ 

απόλυτα). Αν και παραδοσιακά χρησιµοποιείται σε εφηβικούς πληθυσµούς, ο 

µεγάλος βαθµός εγκυρότητας της  , οδήγησε στην συχνή χρήση της ,τόσο σε οµάδες 

εφήβων, όσο και ενηλίκων(Young et all, 2004).  

 Η δεύτερη κλίµακα που χορηγήθηκε, αποτελεί µια εκδοχή του Body Shape 

Questioner των Jonathan Downson και Lynn Henderson(2001). Επειδή η πρωτότυπη 

κλίµακα αποτελείται από 34 ερωτήσεις, κρίθηκε σκόπιµη η χορήγηση µίας 

µικρότερης κλίµακας,  µε σκοπό να φανεί λιγότερο κουραστική στους συµµετέχοντες.  

Έτσι, η κλίµακα που χορηγήθηκε , είναι µεταφρασµένη στην ελληνική γλώσσα, 
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αποτελείται από 14 ερωτήσεις και εξετάζει τα συναισθήµατα του ατόµου προς την 

σιλουέτα του. Ακόµη, οι απαντήσεις  βαθµολογούνται σε κλίµακα από το ένα ως το 

έξι(1 ποτέ, 2 σπάνια, 3 κάποιες φορές,4 συχνά, 5 πολύ συχνά, 6 πάντα).  Όσο 

µεγαλύτερη είναι η βαθµολογία των υποκειµένων, τόσο µεγαλύτερη είναι και η 

δυσαρέσκεια τους µε το σώµα τους.  Τέλος, η κλίµακα παρουσιάζεται ιδιαίτερα 

έγκυρη µε δείκτη A, Cronbach, 0,3.   
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4.3. Αποτελέσµατα. 

    Μελετώντας την σχέση µεταξύ των µεταβλητών στο επίπεδο του 1%, 

υπολογίζοντας τον δείκτη συνάφειας Pearson r(πίνακας.1. ),   παρατηρούµε ότι 

υπάρχει θετική συνάφεια µεταξύ του βάρους και της ηλικίας, µε r = 

0,351(p<0,01)αλλά και µεταξύ βάρους και ύψους, µε r =0,708 (p< 0,01). Αντίθετα, 

δεν βρέθηκέ κάποια συσχέτιση ανάµεσα στην αυτοεκτίµηση και την εικόνα σώµατος, 

µε r = -0,113 (p>0,01). Αντίστοιχα, δεν συσχετίζονται η αυτοεκτίµηση µε την ηλικία, 

r = - 0,224(p>0,01)η αυτοεκτίµηση µε το βάρος, r =0,203(p>0,01) και η 

αυτοεκτίµηση µε το ύψος, r = 0,080(p>0,01). Τα συγκεκριµένα ευρήµατα δεν 

αποκάλυψαν και κάποια σχέση µεταξύ εικόνας σώµατος και ηλικίας,                                 

r= -0,029(p>0,01), ούτε µεταξύ εικόνας σώµατος και βάρους r= 0,104(p>0,01)ή 

εικόνας σώµατος και ύψους, r = - 0,156 (p>0,01).  

 Επιπλέον, µε την µέθοδο ANOVA, εκτιµήθηκε η επίδραση  κατηγορικών 

µεταβλητών στην αυτοεκτίµηση και την εικόνα σώµατος των υποκειµένων. Πιο 

συγκεκριµένα, δεν βρέθηκε να επηρεάζει σε επίπεδο στατιστικής σηµαντικότητας, η 

οικογενειακή κατάσταση των υποκειµένων, την αυτοεκτίµηση τους, F(2, 54)= 1,197 

(p>0,05), ή την εικόνα σώµατος, F(2, 53)= 0,586 (p>0,05). Ακόµη, δεν υφίσταται 

στατιστικώς σηµαντική διάφορα ,µεταξύ των υποκείµενων που ασκούν διαφορετικά 

επαγγέλµατα, ως προς την αυτοεκτίµηση τους , F(4, 53)= 0,978 (p> 0,05), ή ως προς 

την εικόνα σώµατος, F(4,52)= 1,750 (p>0,05). Αντίστοιχα, δεν υφίσταται 

στατιστικώς σηµαντική διαφορά στο επίπεδο εκπαίδευσης σε σχέση µε την 

αυτοεκτίµηση, F(1,56)= 0,426 (p>0,05) και σε σχέση µε την εικόνα σώµατος, 

F(1,54)= 0,534 (p>0,05). Όσον αφορά το δείκτη µάζας σώµατος των υποκειµένων, 

παρατηρείται µια οριακή στατιστικώς σηµαντική διαφορά ανάµεσα στις κατηγορίες 

των υποκειµένων µε βάρος κάτω του φυσιολογικού, µε βάρος στα όρια του 
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φυσιολογικού , των υπέρβαρών και παχύσαρκων υποκειµένων, ως προς την 

αυτοεκτίµηση τους, F(3,53)= 2,656 (p= 0,05). Ωστόσο, οι παραπάνω κατηγορίες δεν 

φαίνεται να διαφέρουν στατιστικώς σηµαντικά, ως προς την εικόνα σώµατος, 

F(3,52)=1,575 (p>0,05). Αντίθετα, παρουσιάζεται στατιστικώς σηµαντική διαφορά 

στον τόπο διαµονής σε σχέση µε την αυτοεκτίµηση, F(2,55)= 4,467 (p< 0,05) και σε 

σχέση µε την εικόνα σώµατος, F(2,54)= 4,189 (p<0,05).    

 Τέλος, µε την µέθοδο T- TEST διερευνήθηκε η επίδραση της µεταβλητής του 

φύλου στην αυτοεκτίµηση και εικόνα σώµατος των υποκειµένων. Σύµφωνα µε τα 

αποτελέσµατα δεν υφίσταται στατιστικώς σηµαντική διαφορά µεταξύ ανδρών και 

γυναικών ως προς την αυτοεκτίµηση, F(56,24)= 0,926 (p> 0,05), ή την εικόνα 

σώµατος F(55,40)= 3,590 (p>0,05). Λαµβάνοντας δε, υπόψιν µόνο τις κατηγορίες 

των υποκειµένων µε φυσιολογικό βάρος και των υπέρβαρων ατόµων, µε την ίδια 

µέθοδο δεν προκύπτει σηµαντική στατιστικώς διαφορά, µεταξύ των δύο αυτών 

κατηγοριών, ως προς την αυτοεκτίµηση, F(51,42)= 1,610 (p>0,05) και την εικόνα 

σώµατος, F(50,41)= 1,604 (p>0,05).  Στους πίνακες 2 έως 6 παρουσιάζονται τα 

αποτελέσµατα από τη χρήση των µεθόδων ANOVA και T- TEST.  
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 Πίνακας 1. ∆είκτες Pearson r            

Μεταβλητές Ηλικία Αυτοεκτίµηση Εικόνασωµ. Βάρος Ύψος 

Ηλικία 1,000 -, 224 - ,029 ,351** - , 007 

Αυτοεκτίµηση - , 224 1,000 - ,214 ,203 ,232 

Εικόνα σωµ. - ,029 - ,214 1,000 ,104 - ,156 

Βάρος ,351** ,203 ,104 1,000 , 708** 

Ύψος - ,007 ,232 - ,156 ,708 1,000 

 
** Στατιστικώς σηµαντικό στο 1% 

 

Πίνακας 2. Κατανοµή ως προς το φύλο 

                                   T- TEST 

Μεταβλητές Μ.Ο 

Ανδρών 

Μ.Ο 

Γυναικών

F 

Αυτοεκτίµηση 23,76 22,65 ,926 

Εικόνα σωµ. 33 40,71 3,590

* Στατιστικώς σηµαντική συνάφεια µε p< 0,05 

 

Πίνακας 3. Κατανοµή ως προς την οικογενειακή κατάσταση 

                                                ANOVA 

 

 

 

 

 

* Στατιστικώς σηµαντική συνάφεια µε p< 0,05 

Μεταβλητές Μ.Ο 

Παντρεµένων 

Μ.Ο 

∆εσµευµένων

Μ.Ο 

Ελεύθερων 

F 

Αυτοεκτίµηση 22,47 23,62 23,15 1,197

Εικόνα σωµ. 37,95 41,51 36,8 ,586 
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Πίνακας 4. Κατανοµή ως προς το επάγγελµα 

 

                                                                      ANOVA 

Μεταβλητές Μ.Ο 

Φοιτητών 

Μ.Ο 

∆ηµοσίων 

Υπαλλήλων

Μ.Ο 

Ιδιωτικών 

Υπαλλήλων

Μ.Ο 

Ελευθέρων 

Επαγγελµατιών 

Μ.Ο 

Απασχόλησης 

µε οικιακά 

F 

Αυτοεκτίµηση 23,45 22,33 23,40 22,25 22 ,978 

Εικόνα σωµ. 37,6 38,90 49,33 26,33 39,33 1,705

*Στατιστικώς σηµαντική συνάφεια µε p< 0,05 

 

 

Πίνακας 5. Κατανοµή ως προς το επίπεδο εκπαίδευσης 

 

                                                         ANOVA 

Μεταβλητές Μ.Ο 

Αποφοίτων 

δευτεροβάθµιας  

Εκπαίδευσης 

Μ.Ο 

Αποφοίτων τριτοβάθµιας 

εκπαίδευσης 

F 

Αυτοεκτίµηση 22,8 23,27 ,426

Εικόνα σωµ. 37,77 40,68 ,534

* Στατιστικώς σηµαντική συνάφεια µε p< 0,05 
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Πίνακας 6. Κατανοµή ως προς την περιοχή 

                                                              ANOVA 

Μεταβλητές Μ.Ο κατοίκων  

αστικής περιοχής 

Μ.Ο Κατοίκων  

Ηµιαστικής 

περιοχής 

Μ.Ο Κατοίκων  

Αγροτικής 

περιοχής 

F 

Αυτοεκτίµηση 23,84 22,48 21,20 *,467  

Εικόνα σωµ. 33,73 41,84 48 *4,189

*Στατιστικώς σηµαντική συνάφεια µε p< 0,05 

 

 

 

Πίνακας 7. Κατανοµή ως προς τον δείκτη µάζας σώµατος 

                                                    ANOVA 

Μεταβλητές Μ.Ο 

Με βάρος 

κάτω του 

Φυσιολογικού 

Μ.Ο 

Με 

φυσιολογικό 

βάρος 

Μ.Ο 

Υπέρβαρώ

ν 

Μ.Ο 

Παχύσαρκών 

F 

Αυτοεκτίµηση 25 22,62 22,72 24,66 2,656

Εικόνα σωµ. 32,75 36,55 43,68 42 1,575

* Στατιστικώς σηµαντική συνάφεια µε p< 0,05 
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Πίνακας 8. Κατανοµή ως προς τον δείκτη µάζας σώµατος. Μόνο φυσιολογικοί και 

υπέρβαροι 

                                        T- TEST 

 

Μεταβλητές 

Μ.Ο 

Με φυσιολογικό βάρος

Μ.Ο 

υπέρβαρων

F 

Αυτοεκτίµηση 22,62 23,20 1,610

Εικόνα σώµατος 36,55 43,39 1,604

* Στατιστικώς σηµαντική συνάφεια µε p< 0,05 
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5. Συµπεράσµατα 

  Σύµφωνα µε τα αποτελέσµατα της παρούσας έρευνας, ιδιαίτερο ενδιαφέρον 

προκαλούν τα ευρήµατα σχετικά µε την περιοχή, στην οποία κατοικούν τα 

υποκείµενα. Πιο συγκεκριµένα,  οι κάτοικοι των αγροτικών, ηµιαστικών και αστικών 

περιοχών διαφέρουν στατιστικώς σηµαντικά, στην εικόνα που έχουν για το σώµα 

τους και τη συνολική τους αυτοεκτίµηση. Μια πιθανή εξήγηση είναι, ότι µεταξύ των 

κατοίκων διαφορετικών περιοχών, οι ανάγκες των ατόµων να ιεραρχούνται 

διαφορετικά και η εξωτερική εµφάνιση να αποκτά διαφορετική σηµασία. Στις αστικές 

περιοχές, η εξωτερική εµφάνιση ίσως να παίζει σηµαντικότερο ρόλο σε τοµείς της 

ζωής του ατόµου, όπως η επαγγελµατική επιτυχία. Ακόµη, στα µεγάλα αστικά 

κέντρα, τα άτοµα είναι σε µεγαλύτερο βαθµό αποδέχτες µηνυµάτων σχετικά µε τα 

κυρίαρχα πρότυπα οµορφιάς. Εκτός από την τηλεόραση ή τα έντυπα µέσα 

ενηµέρωσης, ακόµη και στα µέσα µαζικής συγκοινωνίας, συναντά κανείς πληθώρα 

διαφηµιστικών εικόνων µε όµορφα, ιδιαίτερα αδυνατισµένα σώµατα που καλούν ή 

προκαλούν το άτοµο να στραφεί στο σώµα του και να επενδύσει σε αυτό ,ως βασική 

πηγή ευτυχίας και επιτυχίας..   

Αν και τα συγκεκριµένα ευρήµατα δεν ανταποκρίνονται στην αρχική µας 

υπόθεση, ότι το βάρος επιδρά στην εικόνα σώµατος και στην αυτοεκτίµηση του 

ατόµου, αξίζει να εξετάσουµε µε µεγαλύτερη προσοχή τις τιµές που προέκυψαν. Πιο 

συγκεκριµένα, συγκρίνοντας την οµάδα των υπέρβαρων µε αυτή των φυσιολογικών 

ως προς τον δείκτη µάζας σώµατος υποκειµένων, παρατηρούµε πως η τιµή που 

προκύπτει  , F(50,41)= 1,604 (p>0,05) δεν είναι στατιστικώς σηµαντική, αφού p>0,05 

, όµως  απέχει ελάχιστα από τα όριο στατιστικώς σηµαντικότητας µε p= 0,053. Θα 

µπορούσαµε λοιπόν, µε κάποια επιφύλαξη να επισηµάνουµε, ότι το βάρος ενδέχεται 



 50

να επηρεάζει την εικόνα που διαµορφώνουν τα υποκείµενα των δύο αυτών 

κατηγoριών για το σώµα τους.  

 Πιθανώς, τα άτοµα που αντιµετωπίζουν πρόβληµα µε το βάρος τους, να 

εκφράζουν εντονότερη ανησυχία και δυσαρέσκεια µε το σώµα τους.  Σύµφωνα µε τα 

ευρήµατα άλλων ερευνών (π.χ. Leonhard & Barry, 1998) τα υποκείµενα µε βάρος 

άνω του φυσιολογικού, τείνουν να είναι περισσότερο δυσαρεστηµένα µε το βάρος και 

το σώµα τους, σε σύγκριση µε τα υποκείµενα µε κανονικό βάρος. Αν 

συνυπολογίσουµε το γεγονός, ότι η έρευνα διεξήχθη στα µέσα της άνοιξης , εποχή 

που περιοδικά και άλλα µέσα ενηµέρωσης κατακλύζουν το καταναλωτικό κοινό µε 

διαφηµίσεις ιδιαίτερα αδύνατων σωµάτων, προβάλλοντας την ανάγκη για 

αδυνάτισµα, είναι πιθανότερο τα υπέρβαρα άτοµα να βιώνουν εντονότερα 

προβλήµατα µε το σώµα τους.  

 Αντίστοιχα, παρατηρείται οριακή στατιστικώς σηµαντική διαφορά µεταξύ των 

υποκειµένων και τω 4 κατηγόριων που διαµορφώθηκαν µε γνώµονα τον δείκτη µάζας 

σώµατος, ως προς την αυτοεκτίµηση τους, F(3,53)= 2,656 (p= 0,05). Η διαφορά αυτή 

θα µπορούσε να ερµηνευτεί από την τάση των ατόµων να δίνουν ιδιαίτερη σηµασία 

στο βάρος και το σώµα τους στην τελική κρίση που διαµορφώνουν για τον εαυτό 

τους. Ενδεχοµένως τα άτοµα µε βάρος άνω του φυσιολογικού να προβληµατίζονται 

έντονα για το βάρος τους και να αποδίδουν σε αυτό µεγαλύτερη σηµασία, 

προβαίνοντας συγχρόνως σε µια περισσότερο αρνητική στάση απέναντι στον εαυτό 

τους.    

 Όµως σύµφωνα µε τα αποτελέσµατα της παρούσας έρευνας, δεν προκύπτει 

κάποια στατιστικώς σηµαντική συσχέτιση µεταξύ της ηλικίας των υποκειµένων και 

της εικόνας σώµατος τους. Έτσι, η αρχική υπόθεση, ότι τα άτοµα καθώς µεγαλώνουν 

τους απασχολεί λιγότερο η εξωτερική εµφάνιση, στρέφοντας την προσοχή τους 
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κυρίως στην οικογένεια ή την επαγγελµατική τους πορεία, δεν φαίνεται να 

επιβεβαιώνεται. Προφανώς τόσο τα νεαρά άτοµα, όσο και αυτά µεγαλύτερης ηλικίας 

δέχονται τις ίδιες πιέσεις από την κοινωνία για µια αρεστή σύµφωνα µε τα πρότυπα 

εξωτερική εµφάνιση και να εκτίθενται σε αντίστοιχα  ισχυρά πρότυπά, που 

αποδοκιµάζουν την αύξηση του βάρούς.  

 Βέβαια, η συγκεκριµένη έρευνα, ενέχει ορισµένους σηµαντικούς 

περιορισµούς. Πιο συγκεκριµένα, το µέγεθος του δείγµατος θα µπορούσε να 

χαρακτηριστεί ως σχετικά µικρό, γεγονός που περιορίζει την διερεύνηση των 

σχέσεων µεταξύ των µεταβλητών. Στο µικρό µέγεθος του δείγµατος, θα µπορούσε να 

αποδοθεί η µη εύρεση συσχέτισης, µεταξύ εικόνας σώµατος και αυτοεκτίµησης. 

Ακόµη, ίσως µέσα από ένα µεγαλύτερο δείγµα να προέκυπταν πιο σαφή 

αποτελέσµατα, αναφορικά µε την επίδραση του βάρους στην εικόνα σώµατος και την 

αυτοεκτίµηση των υποκειµένων.  

 Στο µικρό µέγεθος του δείγµατος, θα µπορούσαµε να αποδώσουµε και  την 

ύπαρξη µη σηµαντικής επίδρασης του φύλου στη εικόνα σώµατος των υποκειµένων. 

Το γεγονός ότι δεν παρουσιάζεται στατιστικώς σηµαντική διαφορά των δυο φύλων 

προς την εικόνα σώµατος και την αυτοεκτίµηση όπως θα περιµέναµε ,ενδεχοµένως να 

οφείλεται και στην ανισότητα στην αναλογία µεταξύ ανδρών και γυναικών στο 

δείγµα . Ο αριθµός των γυναικών  του δείγµατος, ήταν 42 ενώ των ανδρών, µόνο 17.   

 Ένας άλλος περιορισµός που προκύπτει από τη συγκεκριµένη έρευνα, είναι το 

γεγονός ότι τα στοιχεία που συλλέχθηκαν για το βάρος και το ύψος των 

συµµετεχόντων προέκυψαν από αυτοαναφορές και όχι αντικειµενικές µετρήσεις. 

Ενδέχεται λοιπόν, οι συµµετέχοντες να µην απέδωσαν ακριβή εκτιµήσεις για τις 

διαστάσεις του σώµατος τους.  Σύµφωνα µε τους Hill και Roberts (1998),  τα άτοµα 
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στις αυτοαναφορές τείνουν να υπερεκτιµούν το ύψος τους και να υποτιµούν το βάρος 

τους, αντίστοιχα.  

 Επιπλέον, ο δείκτης µάζας σώµατος αν και αποτελεί χρήσιµο εργαλείο στην 

κατηγοριοποίηση των συµµετεχόντων ως προς το βάρος και συνδέεται µε το λίπος 

του σώµατος, ωστόσο, δεν αποτελεί το ιδανικότερο µέτρο µέτρησης. Για παράδειγµα, 

στους άνδρες το αυξηµένο βάρος ενδέχεται να οφείλεται στην µυϊκότητα τους και όχι 

σε αυξηµένα ποσοστά συγκέντρωσης λίπους. Για αυτό το λόγο µετρήσεις που 

εστιάζονται στο στήθος και στην περιφέρεια του σώµατος (waist- to- hip, 

circumference) , κρίνονται ως πιο κατάλληλες.  

   Τέλος, περαιτέρω έρευνες σε µεγαλύτερα δείγµατα , αντιπροσωπευτικά 

µεγαλύτερου ποσοστού του πληθυσµού κρίνονται αναγκαίες. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον θα 

είχε, σε µελλοντικές έρευνες ,η περαιτέρω διερεύνηση της σηµασίας της περιοχής 

διαµονής των ατόµων ως προς την εικόνα σώµατος τους και την αυτοεκτίµηση τους. 

Πέρα δηλαδή των διαπολιτισµικών ερευνών που µελετούν  την πολιτισµική επίδραση 

της χώρας στην οποία διαµένει  το άτοµο στη σηµασία που αποδίδει στο σώµα του, 

θα ήταν καλό να διερευνηθούν και οι πολιτισµικές και κοινωνικές διαφορές που 

συναντώνται στα στενότερα πλαίσια της περιοχής στην οποία αυτό διαµένει. Για 

παράδειγµά, στα πλαίσια της χώρας µας, θα ήταν ενδιαφέρον να διερευνηθεί εάν οι 

κάτοικοι των αγροτικών, αστικών ή  περιοχών µε έντονο τουριστικό χαρακτήρα, 

διαφέρουν στον τρόπο που βλέπουν το σώµα τους και στο βαθµό ικανοποίησης τους 

προς αυτό.  
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Παράρτηµα  
 
 
 
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ  
ΣΧΟΛΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ  
ΤΜΗΜΑ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ 
 
 
 
 
 
 
 

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ  

 

Το ερωτηµατολόγιο που κρατάτε στα χέρια σας αποτελεί το εργαλείο της 

έρευνας που γίνεται στα πλαίσια πτυχιακής εργασίας φοιτητήτριας του 

Τµήµατος Ψυχολογίας. Ενδιαφερόµαστε να ερευνήσουµε την εικόνα που 

έχουν για το σώµα τους οι ενήλικες Έλληνες. Το ερωτηµατολόγιο 

αποτελείται από δύο µέρη, στα οποία καλείστε να κυκλώσετε την απάντηση 

που σας αντιπροσωπεύει καλύτερα. Μην σηµειώσετε το όνοµά σας. Τα 

στοιχεία που θα µας δώσετε είναι εµπιστευτικά. 

 

Σας ευχαριστούµε για το χρόνο και τη συνεργασία σας. 
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∆ηµογραφικά στοιχεία 
 

• Ηλικία (σε έτη): _______ 
 
 

• Φύλλο (κυκλώστε ένα):       Άρρεν          Θήλυ     
 

 
• Οικογενειακή κατάσταση (κυκλώστε ένα):  

 
Έγγαµος                     Αρραβωνιασµένος/Με σχέση                  Ελεύθερος 

 
 

• Επάγγελµα: ____________ 
 
 
 

• Επίπεδο σπουδών (κυκλώστε ένα):    
                                        Απολυτήριο ∆ηµοτικού 
  
                                        Απολυτήριο Γυµνασίου 
 
                                        Απολυτήριο Λυκείου (ή εξαθέσιου Γυµνασίου) 
 
                                        Τεχνική Σχολή 
 
                                        ΑΕΙ/ΤΕΙ 
 
                                        Μεταπτυχιακό/∆ιδακτορικό   
 

 
• Σε τι περιοχή ζείτε αυτή τη στιγµή (κυκλώστε ένα): 

 
Αστική περιοχή                 Ηµιαστική περιοχή                 Αγροτική περιοχή 
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Κλίµακα αυτοεκτίµησης του Rosenberg 

 
Κάθε µια από τις δέκα παρακάτω προτάσεις ακολουθείται από 4 πιθανές 
απαντήσεις: 

 
ΣΑ= Συµφωνώ απόλυτα 
Σ   = Συµφωνώ 
∆   = ∆ιαφωνώ 
∆Α= ∆ιαφωνώ απόλυτα 
∆ιάβασε την κάθε πρόταση και βάλε σε κύκλο την απάντηση που 
περιγράφει καλύτερα τον πως αισθάνεσαι για τον εαυτό σου αυτή τη 
στιγµή. 
 
1. Πιστεύω ότι είµαι άνθρωπος µε αξία, τουλάχιστο στο ίδιο επίπεδο µε 

τους άλλους.  
ΣΑ          Σ            ∆             ∆Α  
1             2             3             4 
 
2. Πιστεύω ότι έχω αρκετά θετικά στοιχεία. 
ΣΑ          Σ            ∆             ∆Α  
1             2             3             4 
 
3. Σε γενικές γραµµές τείνω να αισθάνοµαι αποτυχηµένος 
ΣΑ          Σ            ∆             ∆Α  
1             2             3             4 
 
4. Μπορώ να κάνω τα πράγµατα το ίδιο καλά όσο οι περισσότεροι άλλοι. 
ΣΑ          Σ            ∆             ∆Α  
1             2             3             4 

 
5. Αισθάνοµαι ότι δεν υπάρχουν πολλά πράγµατα στην ζωή µου για τα 

οποία µπορώ να είµαι περήφανος. 
ΣΑ          Σ            ∆             ∆Α  
1             2             3             4 

 
6. Έχω µια θετική στάση απέναντι στον εαυτό µου. 
ΣΑ          Σ            ∆             ∆Α  
1             2             3             4 

 
7. Σε γενικές γραµµές είµαι ικανοποιηµένος µε τον εαυτό µου. 
ΣΑ          Σ            ∆             ∆Α  
1             2             3             4 

 
8. Θα ήθελα να είχα περισσότερο αυτοσεβασµό.  
ΣΑ          Σ            ∆             ∆Α  
1             2             3             4 

 
9. Κάποιες στιγµές αισθάνοµαι τελείως άχρηστος. 
ΣΑ          Σ            ∆             ∆Α  
1             2             3             4 

 
10. Μερικές φορές αισθάνοµαι ότι δεν έχω τίποτα καλό επάνω µου. 
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ΣΑ          Σ            ∆             ∆Α  
      1              2             3              4  
Ερωτηµατολόγιο εικόνας σώµατος 
 
Θα θέλαµε να µάθουµε πως αισθανθήκατε για την εµφάνιση σας τις 
τελευταίες δύο εβδοµάδες. Παρακαλώ, διαβάστε κάθε ερώτηση και 
κυκλώστε την απάντηση σας. Παρακαλώ απαντήστε σε όλες τις ερωτήσεις. 
 
 

1. Ανησυχήσατε για την σιλουέτα σας τόσο, ώστε να νιώσετε την 
ανάγκη να κάνετε δίαιτα; 

 
Ποτέ      Σπάνια      Κάποιες φορές      Συχνά      Πολύ συχνά      Πάντα 

 
 

2. Η συνεύρεση στον ίδιο χώρο µε αδύνατους ανθρώπους σας έκανε 
να νιώσετε άβουλα για τη σιλουέτα σας; 
 
Ποτέ      Σπάνια      Κάποιες φορές      Συχνά      Πολύ συχνά      Πάντα 

 
 

3. Προσέξατε τη σιλουέτα άλλων ανθρώπων και νιώσατε 
δυσαρέσκεια όταν τη συγκρίνατε µε τη δική σας; 
 
Ποτέ      Σπάνια      Κάποιες φορές      Συχνά      Πολύ συχνά      Πάντα 

 
 
4. Όταν ήσασταν γυµνός\-η, π.χ όταν κάνατε µπάνιο νιώσατε 

παχύς\-ιά; 
 
Ποτέ      Σπάνια      Κάποιες φορές      Συχνά      Πολύ συχνά      Πάντα 

 
 
5. Η κατανάλωση γλυκών και άλλου είδους υψηλής θερµιδικής αξίας 

τροφών σας δηµιούργησε την αίσθηση ότι είστε παχύς/-ιά; 
 
Ποτέ      Σπάνια      Κάποιες φορές      Συχνά      Πολύ συχνά      Πάντα 

 
  
6. Νιώσατε υπερβολικά ευµεγέθης και «τροφαντός\-η»; 

 
Ποτέ      Σπάνια      Κάποιες φορές      Συχνά      Πολύ συχνά      Πάντα 

 
 
7. Νιώσατε ντροπή για το σώµα σας; 

 
Ποτέ      Σπάνια      Κάποιες φορές      Συχνά      Πολύ συχνά      Πάντα 

 
8. Η ανησυχία για τη σιλουέτα σας ώθησε να ακολουθήσετε  κάποια 

δίαιτα; 
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Ποτέ      Σπάνια      Κάποιες φορές      Συχνά      Πολύ συχνά      Πάντα 

 
  
9. Σκεφτήκατε ότι η σιλουέτα που έχετε ίσως να οφείλεται στην 

έλλειψη αυτοελέγχου; 
 

Ποτέ      Σπάνια      Κάποιες φορές      Συχνά      Πολύ συχνά      Πάντα 
 
 
10.   Ανησυχήσατε ότι οι άλλοι άνθρωποι κοιτάζουν τα «ψωµάκια» 

στη µέση και το στοµάχι σας; 
 
Ποτέ      Σπάνια      Κάποιες φορές      Συχνά      Πολύ συχνά      Πάντα 

 
 
11. Νιώσατε ότι είναι άδικο να υπάρχουν άνθρωποι πιο αδύνατοι 

από εσάς; 
 
Ποτέ      Σπάνια      Κάποιες φορές      Συχνά      Πολύ συχνά      Πάντα 

 
  

12. Το να βλέπετε το είδωλο του εαυτού σας (π.χ στον καθρέφτη ή 
στη βιτρίνα ενός µαγαζιού) σας έκανε να αισθανθείτε άσχηµα για 
τη σιλουέτα σας; 
 
Ποτέ      Σπάνια      Κάποιες φορές      Συχνά      Πολύ συχνά      Πάντα 

 
 
13. Νιώσατε άβολα για τη σιλουέτα σας σε µία παρέα µε άλλους 

ανθρώπους; 
 
Ποτέ      Σπάνια      Κάποιες φορές      Συχνά      Πολύ συχνά      Πάντα 

 
 
14. Η ανησυχία για τη σιλουέτα σας σάς έκανε να νιώσετε την ανάγκη 

να γυµναστείτε;   
 
Ποτέ      Σπάνια      Κάποιες φορές      Συχνά      Πολύ συχνά      Πάντα 

 
 
 
Παρακαλούµε σηµειώσατε κατά ακριβέστερη δυνατή προσέγγιση: 
 
Βάρος (σε Kg): 
 
 
Ύψος (σε µέτρα και εκατοστά):  
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