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Περίληψη 

 

Η παρούσα έρευνα εξέτασε τη σχέση του πειράγµατος στην παιδική και 

εφηβική ηλικία µε την ανάπτυξη διαταραγµένων διατροφικών συµπεριφορών καθώς 

και το αν στη σχέση αυτή διαµεσολαβεί η επίδραση της µοναξιάς. Οι συµµετέχοντες 

ήταν 196 γυναίκες φοιτήτριες του πανεπιστηµίου Κρήτης. Η συλλογή δεδοµένων 

έγινε µε τη χορήγηση ερωτηµατολογίων αυτό- αναφοράς και οι πληροφορίες που 

ζητούνταν περιλάµβαναν δηµογραφικά στοιχεία, ανακαλούµενο πείραγµα (σε σχέση 

µε το βάρος και σε σχέση µε την επίδοση), επίδραση του ανακαλούµενου 

πειράγµατος, αισθήµατα µοναξιάς και εµφάνιση διαταραγµένων διατροφικών 

συµπεριφορών. Η µοναξιά βρέθηκε να διαµεσολαβεί πλήρως στη σχέση της 

επίδρασης του πειράγµατος για την επίδοση µε την ανάπτυξη προβληµατικών 

διατροφικών συνηθειών. Επιπλέον, η µοναξιά βρέθηκα να διαµεσολαβεί πλήρως και 

στη σχέση της επίδρασης του πειράγµατος µε την ανάπτυξη βουλιµικών 

συµπεριφορών. Τα αποτελέσµατα της παρούσας έρευνας υποδεικνύουν πως το 

πείραγµα στην εφηβική και παιδική ηλικία οδηγεί στην εµφάνιση αισθηµάτων 

µοναξιάς τα οποία µε τη σειρά τους ίσως επηρεάζουν την ανάπτυξη των διατροφικών 

διαταραχών. Επιπλέον είναι πιθανό τα διαφορετικά είδη πειράγµατος (σχετικά µε το 

βάρος/σχετικά µε την επίδοση) να συµβάλλουν στην ανάπτυξη διαφορετικών 

δυσπροσαρµοστικών διατροφικών µοτίβων.  

   

  Εισαγωγή  

 

Ο εκφοβισµός είναι µια σχετικά κοινή εµπειρία θυµατοποίησης από τους 

συνοµηλίκους κατά τη διάρκεια της παιδικής και της εφηβικής ηλικίας, µε 1 στα 7 

παιδιά να αναφέρει ότι εκφοβίζεται µια στο τόσο ή και περισσότερο (Olweus, 1993). 

Εξ ορισµού ο σχολικός εκφοβισµός συνδυάζει όλες τις επιθετικές συµπεριφορές που 

είναι σκόπιµες και επαναλαµβανόµενες, χωρίς προφανές κίνητρο, που γίνονται από 

έναν ή περισσότερους µαθητές ενάντια σε άλλους, προκαλώντας πόνο και οδύνη, ενώ 

παρατηρείται και µια άνιση σχέση δύναµης (Bittenncourt & συν., 2009). Ο 

εκφοβισµός µπορεί να εκδηλώνεται µε τη µορφή άµεσης σωµατικής επιθετικότητας 

(π.χ. χτυπήµατα, σπρωξίµατα), άµεσης λεκτικής επιθετικότητας (π.χ. προσβλητικά 

παρατσούκλια), ή έµµεσης επιθετικότητας (π.χ. διάδοση φηµών), ενώ φαίνεται πως ο 

λεκτικός εκφοβισµός είναι αρκετά κοινός στα παιδιά και στους εφήβους. Οι 
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Bjorkavist και συν. (1992), όπως αναφέρεται στους Rivers και Smith (1994), βρήκαν 

πως ενώ τα αγόρια χρησιµοποιούσαν γενικά σωµατική επιθετικότητα και τα κορίτσια 

έµµεσο εκφοβισµό, η τρίτη µορφή εκφοβισµού (λεκτικός), ήταν εξίσου κοινή και για 

τα δύο φύλα. Ακόµα η εµφάνιση του λεκτικού εκφοβισµού αυξανόταν όσο 

αυξανόταν και η ηλικία παρόλο που άλλες δύο µορφές µειώνονταν. Το πείραγµα, η 

πιο κοινή µορφή θυµατοποίησης, θεωρείται ίσως η πιο επιβλαβής ψυχολογικά. Έχει 

οριστεί σαν µια µορφή προσωπικής επικοινωνίας που απευθύνεται από ένα άτοµο 

προς ένα άτοµο στόχο και περιλαµβάνει στοιχεία επιθετικότητας, χλευασµού και 

ασάφειας (Hayden-Wade & συν., 2005). Είναι µια ειδική µορφή εκφοβισµού στην 

οποία οι επιθετικές πράξεις είναι λεκτικής φύσεως. Συχνά θέµατα για τα οποία τα 

παιδιά γίνονται αντικείµενο πειραγµάτων συµπεριλαµβάνουν την εµφάνιση τους, το 

ντύσιµο, τη συµπεριφορά, το βάρος και τη νοηµοσύνη. Ορισµένα χαρακτηριστικά 

διαφοροποιούν τα άκακα αστεία από το σοβαρό πείραγµα και τον εκφοβισµό. Τα δυο 

ίσως πιο σηµαντικά χαρακτηριστικά στα δυο τελευταία είναι πως οι εκφοβιστές έχουν 

πλήρη πρόθεση να βλάψουν τα θύµατά τους και πως υπάρχει ανισορροπία δύναµης 

έτσι ώστε ο δεύτερος να µην µπορεί να υπερασπιστεί τον εαυτό του. Η σκοπιµότητα 

λοιπόν και η ανισορροπία δύναµης καθιστούν σαφές πως το φαινόµενο αυτό αποτελεί 

µια µορφή επιθετικότητας. Το πείραγµα, και αυτό, επικοινωνεί απόρριψη από το ένα 

παιδί προς το άλλο, εποµένως έχει το ίδιο αντίκτυπο στα παιδιά όπως και η φυσική 

βία (Ledley & συν., 2006). 

 

 

1. Ψυχολογικές επιπτώσεις του πειράγµατος 

 

Παρόλο που η πλειοψηφία των παιδιών δέχεται πειράγµατα σε κάποιο σηµείο 

κατά τη διάρκεια της παιδικής ή εφηβικής ηλικίας, είναι ευρέως αναγνωρισµένο πως 

το να είναι κάποιος θύµα συχνών πειραγµάτων µπορεί  να έχει αντίκτυπο στη 

κοινωνική και ψυχολογική λειτουργικότητα του και να οδηγήσει σε πιο σοβαρές 

µορφές επιθετικότητας. Γεγονός είναι πως σε µελέτη των Kimmel και Mahler, (2003) 

όπως αναφέρεται στους Hayden-Wade και συν., (2005), η οποία αφορούσε 28 

περιστατικά πυροβολισµού σε σχολεία από το 1981 έως το 2001, βρέθηκε πως τα 

περισσότερα παιδιά δράστες ήταν θύµατα σοβαρών πειραγµάτων. Επιπλέον, 

δεδοµένης της επιθετικής και υποτιµητικής φύσης του είναι εύκολο να φανταστούµε 

πως το πείραγµα µπορεί να σχετίζεται µε σοβαρά προβλήµατα προσαρµοστικότητας. 
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Ειδικότερα, όσον αφορά το πείραγµα σχετικά µε το βάρος, δυστυχώς είναι 

συνηθισµένο φαινόµενο στους εφήβους, µε τους υπέρβαρους νέους να αναφέρουν 

µεγαλύτερα επίπεδα πειράγµατος σχετικού µε το βάρος σε σχέση µε τους 

συνοµηλίκους τους µε κανονικό βάρος. Το 19% των κοριτσιών µε κανονικό βάρος 

και το 13% των αγοριών αναφέρουν ότι δέχονται πειράγµατα σχετικά µε το βάρος 

τους τουλάχιστον µερικές φορές το χρόνο, ενώ περισσότερο από το 45% των 

υπέρβαρων κοριτσιών αναφέρουν την ίδια συχνότητα πειράγµατος (Hains & συν., 

2006). Επιπλέον, σε έρευνα βρέθηκε πως το 72% γυναικών που πήγαιναν στο 

κολλέγιο, δεχόταν πειράγµατα κατά τη διάρκεια της παιδικής κι εφηβικής ηλικίας, για 

περίοδο τουλάχιστον 5 χρόνων (Cash, 1995). Φαίνεται λοιπόν πως το πείραγµα από 

συνοµηλίκους αλλά και από την οικογένεια είναι συχνό στους εφήβους. Ωστόσο, 

υπάρχουν διαφορές όσον αφορά στο φύλο. Οι Sztainer και συν. (2002) αναφέρουν 

πως τα κορίτσια βιώνουν περισσότερο πείραγµα από τα αγόρια και τα µη-υπέρβαρα 

κορίτσια αναφέρουν µεγαλύτερα ποσοστά πειράγµατος σχετικά µε το βάρος απ’ ότι 

τα µη-υπέρβαρα αγόρια. Τα ευρήµατα επιπλέον δείχνουν πως το πείραγµα σε σχέση 

µε το βάρος συσχετίζεται στενά µε το βάρος του ατόµου. Τα πολύ υπέρβαρα παιδιά 

είναι πιο πιθανό να γίνουν αντικείµενο χλευασµού για το βάρος τους, ωστόσο και τα 

λιπόσαρκα παιδιά είναι θύµατα χλευασµού. Ακόµη οι Hayden-Wade και συν. (2005), 

βρήκαν πως τα υπέρβαρα παιδιά ανέφεραν ότι τα κορόιδευαν για το βάρος τους έως 

και 3 φορές περισσότερο σε σχέση µε τα µη-υπέρβαρα όχι µόνο για το σώµα και τα 

κιλά τους αλλά και για τις ικανότητές τους γενικά. Επίσης τα υπέρβαρα παιδιά 

ενοχλούνται περισσότερο από το πείραγµα σε σύγκριση µε τα µη-υπέρβαρα, γεγονός 

που σηµαίνει ότι το πείραγµα είναι πιο συχνό και πιο σοβαρό, ή ίσως τα παιδιά αυτά 

είναι πιο ευαίσθητα σε σχέση µε τα µη-υπέρβαρα, στο πείραγµα. Επιπλέον οι 

Eisenberg, Neumark-Sztainer και Story (2003), αναφέρουν πως το πείραγµα είναι µια 

κοινή εµπειρία για αγόρια και κορίτσια µε το 57% αυτών να αναφέρουν πως οι 

συνοµήλικοί τους τους κοροϊδεύουν και η συχνότητα των αρνητικών σχολίων 

αυξάνει όσο αυξάνει και το βάρος. 

Πολλά στοιχεία υποστηρίζουν πως η κριτική και το πείραγµα σχετικά µε το 

βάρος είναι συναισθηµατικά επιβλαβή. Έρευνα σε έφηβους έδειξε πως αυτοί που 

υφίστανται περισσότερα πειράγµατα έχουν µεγαλύτερο κίνδυνο να αναπτύξουν 

δυσαρέσκεια µε το σώµα τους καθώς και λιγότερη αυτοπεποίθηση σε σχέση µε 

αυτούς που δεν δέχονται αρνητικά σχόλια (Grilo & συν., 1994). Επιπλέον οι 

Neumark-Sztainer και συν. (2002), αναφέρουν πως το πείραγµα µπορεί να επηρεάσει 
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αρνητικά τους εφήβους προβλέποντας χαµηλή αυτοπεποίθηση, αυξηµένα 

συµπτώµατα άγχους καθώς και αυτοκτονικό ιδεασµό κυρίως στα κορίτσια τα οποία 

δέχονται περισσότερες κοινωνικές πιέσεις. Συγκεκριµένα οι Eisenberg, Neumark-

Sztainer και Story (2003), βρήκαν πως σχεδόν το ¼ των κοριτσιών και το 12% των 

αγοριών που δέχονταν πειράγµατα ανέφεραν αυτοκτονικό ιδεασµό, σε σύγκριση µε 

το 8,5% των κοριτσιών και το 4% των αγοριών τα οποία δεν δέχονταν πειράγµατα. 

Το εύρηµα αυτό επιβεβαιώνεται και από τους Taylor και συν. (2009), οι οποίοι 

βρήκαν πως το πείραγµα σχετικά µε το βάρος σχετιζόταν µε αυτοκτονικό ιδεασµό, 

αλλά και απόπειρες, ενώ ακόµα πέρα από την επίδρασή του σε διάφορους τοµείς της 

συναισθηµατικής ανάπτυξης, τα αρνητικά σχόλια για το βάρος και το σώµα 

συµβάλλουν στην ανάπτυξη ανησυχιών για το σώµα, αλλά και στην υπερβολική 

αύξηση του βάρους, γεγονός που αποτελεί παράγοντα κινδύνου για την εµφάνιση 

διατροφικών διαταραχών.  

 

 

1.2 Το πείραγµα και η σχέση του µε τις διατροφικές διαταραχές 

 

Οι διατροφικές διαταραχές, η παχυσαρκία και οι διαταραγµένες διατροφικές 

συνήθειες είναι κάτι συνηθισµένο στους εφήβους. Σε έρευνα του Thompson και συν. 

(1995), αναφέρεται πως 25% των κοριτσιών εφήβων που ερευνούσαν έκαναν δίαιτα, 

το 70% των αµερικανίδων και το 48% των ισπανίδων εφήβων ήθελαν να είναι πιο 

αδύνατες ενώ πάνω από το 90% των γυναικών από την Αυστραλία, ηλικίας από 15-

18 ετών, ήθελαν να ζυγίζουν τουλάχιστον 7 κιλά λιγότερο. Και η παχυσαρκία όµως 

αποτελεί όλο και µεγαλύτερο πρόβληµα. Στις Ηνωµένες πολιτείες σήµερα, η 

παχυσαρκία στα παιδιά και τους εφήβους όλο και αυξάνεται και ίσως ακόµα να 

φτάνει σε επίπεδα επιδηµίας. Το 2002 οι Ogden και συν., ανέφεραν πως στα παιδιά 6 

ως 11 ετών, 15,3% ήταν υπέρβαρα ενώ σε παιδιά 12-19, το ποσοστό έφτανε το 

15,5%. Απ’ όλα τα παιδιά στις Η.Π.Α 8,6 εκατοµµύρια κινδυνεύουν από την 

παχυσαρκία ενώ 14 εκατοµµύρια είναι ήδη παχύσαρκα. Σήµερα εκτιµάται πως το 

10% των παιδιών στον κόσµο, που πάνε σχολείο είναι υπέρβαρα, ενώ το ¼ αυτών 

είναι παχύσαρκα. Η ξαφνική αύξηση της παιδικής παχυσαρκίας επιδεινώνεται από 

την κοινωνική αποµόνωση που προκαλείται από τις συνεχείς επιθέσεις στην 

ψυχολογική υγεία των εφήβων (Robinson, 2006). Επιπρόσθετα, έρευνα που έγινε το 

2003 δείχνει πως οι διαταραγµένες διατροφικές συνήθειες είναι συχνές ανάµεσα 
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στους νέους. Στην έρευνα αυτή έλαβαν µέρος 15.240 µαθητές και βρέθηκε πως 

σχεδόν το 60% των κοριτσιών και το 29% των αγοριών προσπαθούσαν να χάσουν 

βάρος. Περισσότερο από 13% των µαθητών ανέφεραν περιόδους νηστείας διάρκειας 

τουλάχιστον 24 ωρών µέσα στον περασµένο µήνα προκειµένου να χάσουν βάρος. Το 

11% των κοριτσιών και το 7% των αγοριών είπαν πως έπαιρναν χάπια 

αδυνατίσµατος, σκόνες ή υγρά τον περασµένο µήνα. Τέλος 8% των κοριτσιών και 

σχεδόν 4% των αγοριών ανέφεραν πως έκαναν εµετό ή έπαιρναν υπακτικά 

προκειµένου να αδυνατίσουν. Όµως και στους ενήλικες οι διαταραγµένες 

διατροφικές συνήθειες εµφανίζονται σε µορφή επιδηµίας. Σύµφωνα µε τον Hoek 

(1993), εκτιµάται πως 5-10 εκατοµµύρια γυναίκες διαγιγνώσκονται µε διατροφικές 

διαταραχές και ακόµα η επικράτηση της νευρικής βουλιµίας είναι 1,3% στο γενικό 

πληθυσµό και 19% σε γυναίκες στο κολλέγιο, γεγονός καθόλου ασήµαντο αφού οι 

διατροφικές διαταραχές συνδέονται στενά µε τη θνησιµότητα. 

Η νευρική ανορεξία είναι µια διατροφική διαταραχή που χαρακτηρίζεται από 

άρνηση να διατηρηθεί το βάρος του σώµατος πάνω από 85% από το αναµενόµενο, 

καθώς και φόβο της απώλειας ελέγχου στο σωµατικό βάρος ή φόβο της πιθανότητας 

ότι τα άτοµα θα γίνουν υπέρβαρα. Τα άτοµα µε νευρική ανορεξία ελέγχουν το βάρος 

τους είτε περιορίζοντας τη συνολική πρόσληψη τροφής ή/και επιδιδόµενοι σε συχνά 

επεισόδια υπερφαγίας ακολουθούµενα από πρόκληση εµετού. Πρόκειται για µια πολύ 

σοβαρή ασθένεια και παρόλο που ένα µεγάλο ποσοστό ίσως αναρρώνει, περίπου το 

40-50% των ασθενών παλεύουν µε τα συµπτώµατα για χρόνια (Stewart, 2004). 

Ακόµη σύµφωνα µε τους Garner και Garfinkel (1982), το 30% των ασθενών µε 

νευρική ανορεξία που επανεξετάστηκαν µετά από χρόνια ή ήταν νεκροί εξαιτίας της 

ασθένειας ή πάλευαν ακόµα µε τα συµπτώµατα, παρά τη θεραπεία.  

Η νευρική βουλιµία από την άλλη είναι µια διατροφική διαταραχή όπου οι 

ασθενείς τρώνε τεράστιες ποσότητες φαγητού και µετά επιδίδονται σε 

αντισταθµιστικές συµπεριφορές όπως πρόκληση εµετού, χρήση υπακτικών και 

περιόδους νηστείας ή υπερβολικής άσκησης. Αυτά τα επεισόδια υπερφαγίας που 

ακολουθούνται από πρόκληση εµετού και συµβαίνουν κατά µέσο όρο τουλάχιστον 2 

φορές τη βδοµάδα για 3 µήνες. Η νευρική βουλιµία διαφέρει από τον υπότυπο 

υπερφαγίας/κάθαρσης της νευρικής ανορεξίας στο ότι οι βουλιµικοί ασθενείς µπορεί 

να είναι κανονικού βάρους ή και υπέρβαροι (Pritchard & Yalch, 2009).  

Στη βιβλιογραφία η ανάπτυξη διατροφικών διαταραχών έχει συνδεθεί µε το 

πείραγµα από συνοµήλικους και γονείς, από πληθώρα ερευνητικών ευρηµάτων 
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(Hayden-Wade & συν., 2005˙ Hains & συν., 2006˙ Taylor & συν., 2009˙ Gunnarsson 

Meriaux, Berg & Hellstro�m, 2010˙ κ.α.). Προηγούµενες µελέτες δείχνουν πως 

υπάρχει σηµαντική συσχέτιση ανάµεσα στο πείραγµα και τον διατροφικό περιορισµό, 

τις βουλιµικές συµπεριφορές, την αυτό-εκτίµηση και την κατάθλιψη (Lieberman  & 

συν., 2001˙ Shroff & Thompson, 2006). Η αρχή του ενδιαφέροντος για το πείραγµα 

που αφορά την εµφάνιση και το σώµα και τη σχέση του µε τις διατροφικές 

διαταραχές ξεκίνησε ύστερα από τα ευρήµατα 2 ερευνών των Berscheid, Walster, και 

Bohrnstedt (1973), και Cash, Winstead, και Janda (1986), που έδειξαν πως γυναίκες 

τις οποίες πείραζαν για την εµφάνισή τους ως έφηβες, είχαν µεγαλύτερα επίπεδα 

δυσαρέσκειας µε το σώµα τους σε σχέση µε τις γυναίκες που δεν ήταν θύµατα 

πειραγµάτων. Στη συνέχεια οι Fabian και Thompson (1989), βρήκαν πως η 

υποκειµενική δυσαρέσκεια µε το σώµα συσχετιζόταν σε µεγάλο βαθµό µε 

διαταραγµένη διατροφική συµπεριφορά σε έφηβες γυναίκες. Αργότερα οι Leon και 

συν., (1993), βρήκαν πως η µη-ικανοποίηση µε το σώµα ήταν ένας από τους πιο 

ισχυρούς προγνωστικούς παράγοντες που σχετίζονται µε διαταραγµένες διατροφικές 

συµπεριφορές. Επιπλέον οι Attie και Brooks-Gunn (1989), αναφέρουν, όπως 

αναφέρεται στους Thompson και συν., (1995), πως η δυσαρέσκεια µε το σώµα κατά 

την πρώτη φάση της έρευνας τους, ήταν ισχυρή προβλεπτική µεταβλητή για 

διαταραχή στη διατροφή σε σχέση µε άλλες µεταβλητές όπως η γενική 

ψυχοπαθολογία και οι οικογενειακές σχέσεις (που δεν ήταν τόσο ισχυρές). Έπειτα οι 

Fabian και Thompson (1989), βρήκαν πως υπάρχει ισχυρή συσχέτιση ανάµεσα στα 

επίπεδα πειράγµατος, µη-ικανοποίησης µε το σώµα και διαταραγµένης διατροφικής 

συµπεριφοράς. Συσχετίζοντας τα ευρήµατα αυτά µε το γεγονός πως οι κοπέλες τις 

οποίες πείραζαν ,ανέφεραν υψηλά επίπεδα διαταραγµένων διατροφικών 

συµπεριφορών, προέκυψε η υπόθεση του αρνητικού λεκτικού σχολιασµού για την 

ανάπτυξη των διατροφικών διαταραχών και της γενικότερης ψυχολογικής 

αναστάτωσης. Αντίστοιχα και οι Jackson, Grilo και Masheb (2002), βρήκαν πως η 

έκθεση σε επαναλαµβανόµενα αρνητικά σχόλια σχετικά µε το βάρος, το σχήµα και το 

φαγητό, από µέλη της οικογένειας ήταν σηµαντικός προβλεπτικός παράγοντας για 

την εµφάνιση νευρικής βουλιµίας και διαταραχής επεισοδίων υπερφαγίας, ενώ 

αντίθετα το πείραγµα που δεν ήταν σχετικό µε την εµφάνιση δεn αποτελούσε 

παράγοντα κινδύνου. Επιπρόσθετα, σύµφωνα µε τους Grilo και συν., (1994), σε ένα 

δείγµα παχύσαρκων ενήλικων γυναικών, βρέθηκε πως το πείραγµα σχετικά µε την 

εξωτερική εµφάνιση κατά τη διάρκεια της παιδικής ηλικίας είχε αρνητική συσχέτιση 
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µε την αυτό-αξιολόγηση της εµφάνισης και θετική συσχέτιση µε τη δυσαρέσκεια µε 

το σώµα. Οι Schwartz και συν., (1999), παρατήρησαν πως η αρνητική γονεική 

ανατροφοδότηση σχετικά µε την εµφάνιση σχετιζόταν µε χειρότερη εικόνα σώµατος 

για τις γυναίκες και χαµηλότερη συνολική ψυχολογική λειτουργικότητα για τους 

άντρες. Σε ένα δείγµα εφήβων κοριτσιών, οι Fabian και Thompson (1989), βρήκαν 

πως τα κορίτσια που υπερεκτιµούσαν το µέγεθος του σώµατός τους ήταν πιο πιθανό 

να έχουν δεχτεί πειράγµατα για την εµφάνισή τους κατά τη διάρκεια της παιδικής 

ηλικίας, πιο πιθανό να αναφέρουν συχνά καταθλιπτικά συµπτώµατα, είχαν 

χαµηλότερη αυτοπεποίθηση και υψηλότερα επίπεδα διαταραγµένων διατροφικών 

συνηθειών απ’ ότι εκείνα που δεν υπερεκτιµούσαν το µέγεθος του σώµατός τους. 

Άλλο ένα δεδοµένο που υποστηρίζει την ύπαρξη σχέσης ανάµεσα στο πείραγµα και 

τις διατροφικές διαταραχές προέρχεται από την µελέτη των Thompson και συν. 

(1995), όπου το ιστορικό πειράγµατος βρέθηκε να έχει απευθείας αντίκτυπο στην 

εικόνα του σώµατος και στις διατροφικές διαταραχές. Ενώ το πραγµατικό επίπεδο 

βάρους δεν επηρέαζε από µόνο του την εικόνα του σώµατος, στην επιρροή του 

διαµεσολαβούσε το ιστορικό πειράγµατος. Ο χλευασµός και η εικόνα του σώµατος 

οδηγούσαν σε αυξηµένο περιορισµό τροφής ο οποίος ακολουθείτο από  βουλιµικά 

συµπτώµατα τα οποία µε τη σειρά τους κατέληγαν σε ψυχολογική δυσλειτουργία. 

Είναι πιθανό το πείραγµα σχετικά µε το βάρος ή την εµφάνιση να ωθήσει το άτοµο να 

χάσει βάρος, σε µια προσπάθεια να αποφύγει µελλοντικό στιγµατισµό και σχόλια 

σχετικά µε το σώµα του, η οποία έπειτα θα µπορούσε να οδηγήσει σε επεισόδια 

υπερφαγίας και ακολούθως σε πιθανή εµφάνιση διαταραχής επεισοδίων υπερφαγίας, 

ή νευρικής βουλιµίας. Εξάλλου οι Dignon και συν., (2006), ύστερα από συνεντεύξεις 

µε ασθενείς µε διατροφικές διαταραχές, βρήκαν πως το κοινό στις ασθένειες αυτές 

ήταν πως οι περισσότεροι ασθενείς είχαν υποστεί κάποια µορφή κακοποίησης, η 

οποία τις περισσότερες φορές δεν περιλάµβανε φυσική βία, αλλά πιο πολύ 

πειράγµατα και άσχηµα σχόλια. Η εµπειρία όµως αυτή ήταν το ίδιο βλαβερή και 

επιθετική στην αυτοπεποίθηση των θυµάτων. Στην ίδια έρευνα αναφέρεται σχετικά 

µε το πείραγµα πως πολλοί ασθενείς βίωσαν µια γενικευµένη αίσθηση του 

ανικανοποίητου σαν αποτέλεσµα εµπειριών στο σχολείο. Για άλλους συµµετέχοντες 

στην έρευνα, αυτή η αίσθηση ότι δεν ταίριαζαν µε τον περίγυρο ακολουθούταν συχνά 

και από πειράγµατα αλλά και θυµατοποίηση από τους συµµαθητές. Οι Dignon και 

συν., (2006), έπειτα από ανάλυση συνεντεύξεων 15 ανορεξικών ασθενών 

διαπίστωσαν πως το βασικό θέµα που προέκυπτε απ’ όλες τις συνεντεύξεις ήταν πως 
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η ανορεξία χαρακτηριζόταν από ένα ισχυρό αίσθηµα δυστυχίας και απώλειας. Αυτό 

µπορούσε να είναι αποτέλεσµα ενός αόριστου τραύµατος όπως η θυµατοποίηση και 

το πείραγµα. Για να αναπληρώσουν αυτό το αίσθηµα απώλειας, οι ανορεκτικοί 

ασθενείς επικεντρώνονταν στο φαί σαν πηγή ελέγχου, ενώ η πειθαρχία που 

επεδείκνυαν στην πρόσληψη τροφής γινόταν πηγή χαράς και περηφάνιας. Η Gail µια 

γυναίκα µε νευρική ανορεξία εξηγεί πώς παρενοχλούταν µετά από ένα τσακωµό µε 

συµµαθητή της: «…τα άλλα παιδιά µου κολλούσαν και µε εκφόβιζαν και τέτοια… 

στο σχολείο µε φώναζαν χοντρούλα και άλλα παρατσούκλια για το βάρος µου…». 

Μια άλλη ασθενής επίσης αναφέρει: «…όταν ήµουν µικρή µε πείραζαν πολύ επειδή 

ήµουν χοντρή… µε φώναζαν µε παρατσούκλια και τέτοια…».  

Φαίνεται λοιπόν από τα παραπάνω πως ο χλευασµός και τα πειράγµατα είναι 

µια επώδυνη εµπειρία για τα παιδιά, το ψυχολογικό αντίκτυπο της οποίας είναι 

µεγάλο και µπορεί να ακολουθεί τα άτοµα και στην ενήλικη ζωή τους. Για τους 

εφήβους ειδικά, οι συνοµήλικοι είναι η οµάδα µε την µεγαλύτερη επιρροή και αυτή 

στην οποία βασίζονται γα το σχηµατισµό της ταυτότητας και της αυτοπεποίθησης, 

για την ανάπτυξη των απαραίτητων κοινωνικών δεξιοτήτων αλλά και για κοινωνική 

υποστήριξη. Εποµένως οι νέοι είναι πιο ευάλωτοι στο πείραγµα που αφορά το βάρος 

επειδή η ανάπτυξη της ταυτότητας είναι πρωταρχικό καθήκον σε αυτό το 

αναπτυξιακό στάδιο και η εικόνα του σώµατος και η αυτοπεποίθηση είναι στενά 

συνδεδεµένες µε την ανάπτυξη της ταυτότητας.  

 

 

1.3 Πείραγµα και κοινωνική αποµόνωση  

 

∆εδοµένης της σηµασίας που έχουν οι συνοµήλικοι για την ψυχο- κοινωνική 

ανάπυξη των εφήβων, είναι ίσως εύλογο το εύρηµα των Storch και Masis-Warner 

(2004), οι οποίοι παρατήρησαν πως οι έφηβοι που βιώνουν το χλευασµό και την 

απόρριψη των συνοµηλίκων τους, έχουν επιπτώσεις που σχετίζονται µε ψυχολογική 

αστάθεια όπως χαµηλή αυτοπεποίθηση, καταθλιπτικά συµπτώµατα, άγχος και 

µοναξιά. Η εµπειρία του πειράγµατος στην εφηβική ηλικία έχει επίσης συσχετισθεί 

µε ψυχολογική αναστάτωση ακόµα και πολλά χρόνια µετά. Ο MacCabe και συν. 

(2003), εξέτασαν ανακαλούµενες εµπειρίες πειράγµατος στην παιδική ηλικία, σε ένα 

δείγµα ενήλικων ασθενών µε κοινωνική φοβία, διαταραχές πανικού και 

ψυχαναγκαστική καταναγκαστική διαταραχή. Βρέθηκε πως υπήρχε ισχυρή συσχέτιση 
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ανάµεσα στο πείραγµα και την κοινωνική φοβία στην ενήλικη ζωή. Παρόλο που η 

συσχέτιση δε σηµαίνει αιτιότητα τα ευρήµατα αυτά υπονοούν πως η εµπειρία του 

πειράγµατος ίσως να έχει αντίκτυπο και στην κοινωνική λειτουργικότητα. Ακόµα, σε 

άλλη µελέτη, φάνηκε πως η συχνότητα του πειράγµατος αν και δε σχετιζόταν µε τον 

αριθµό των φίλων, εµφάνιζε ισχυρή συσχέτιση µε την ποιότητα των φιλικών 

σχέσεων. Οι ενήλικες οι οποίοι δέχονταν πειράγµατα ως παιδιά ίσως ανέπτυξαν 

γενικά την πεποίθηση πως οι φίλοι δεν είναι εκεί όταν τους χρειάζεσαι (Ledley & 

συν., 2006). Στην ίδια έρευνα το ιστορικό πειράγµατος σχετιζόταν µε λιγότερη άνεση 

οικειότητα και εµπιστοσύνη στις διαπροσωπικές σχέσεις. Τα υψηλά σκορ 

πειράγµατος στις κλίµακες του κοινωνικού τοµέα και στον τοµέα της εµφάνισης, 

συσχετίζονταν σηµαντικά µε µετέπειτα δυσκολίες προσκόλλησης καθώς και µε 

λιγότερη αυτοπεποίθηση στον κοινωνικό τοµέα. Ακόµη, σχετίζονταν µε δυσκολίες 

στη θεµελίωση των διαπροσωπικών σχέσεων, κάτι που δε φάνηκε να ίσχυε για το 

πείραγµα που αφορούσε τον ακαδηµαϊκό και οικογενειακό τοµέα. Σε µελέτες των 

Roth, Coles, & Heimberg (2002) σε φοιτητές, το ανακαλούµενο πείραγµα 

συσχετιζόταν σηµαντικά µε τρέχουσα κατάθλιψη, άγχος και φόβο για αρνητική 

αξιολόγηση. Τα ευρήµατα αυτά συµπληρώθηκαν από µετέπειτα µελέτες όπου 

βρέθηκε πως τα πειράγµατα από τους συνοµηλίκους συνδέονταν µε χαµηλά επίπεδα 

κοινωνικής αποδοχής από τους άλλους και µοναξιά (Moser & συν., 2006).  

Τα τελευταία χρόνια η αυτό-αναφερόµενη κοινωνική αποµόνωση έχει 

αυξηθεί. Για παράδειγµα, όπως αναφέρεται στους Pritchard και Yalch (2009), οι 

MacPherson, Smith-Lovin και Brashears (2006), βρήκαν πως κατά τη διάρκεια των 

δυο περασµένων δεκαετιών λιγότερα άτοµα ανέφεραν ότι είχαν κάποιο άτοµο για να 

µιλήσουν για θέµατα που είναι σηµαντικά γι’ αυτούς και πως ο µέσος αριθµός  

ατόµων µε τα οποία µπορούσαν να συζητήσουν για τέτοια θέµατα είχε µειωθεί κατά 

περίπου ένα άτοµο. Επιπλέον πάνω από τα διπλάσια (25%-15%) άτοµα ανέφεραν πως 

δεν είχαν κανένα έµπιστο άτοµο και από αυτούς που είχαν τουλάχιστον ένα έµπιστο 

άτοµο, το 9% ανέφερε ότι ο/η σύζυγός του ήταν το µόνο έµπιστο άτοµό τους. 

Η µοναξιά δε συνδέεται απαραίτητα µε αυτή καθαυτή την έννοια της 

κοινωνικής αποµόνωσης, αλλά µάλλον είναι αποτέλεσµα της αντίληψης ότι το άτοµο 

είναι κοινωνικά αποµονωµένο. Με άλλα λόγια, η έννοια της µοναξιάς δεν ταυτίζεται 

απαραίτητα µε την έννοια της κοινωνικής αποµόνωσης αλλά µάλλον απορρέει από το 

αίσθηµα του ατόµου ότι είναι κοινωνικά αποκλεισµένο. Η µοναξιά µπορεί να 

επιδεινωθεί κατά τη διάρκεια των φοιτητικών χρόνων καθώς οι φοιτητές παλεύουν 
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για να προσαρµοστούν στις αλλαγές και την απώλεια ενός τµήµατος της κοινωνικής 

τους υποστήριξης. Οι Stephan, Fa�th και Lamm (1988), βρήκαν πως η µοναξιά 

στους φοιτητές συσχετίζεται αρνητικά µε την αυτοεκτίµηση και την αυτο-

εκτιµούµενη φυσική ελκυστικότητα, πράγµα το οποίο έχει ως αποτέλεσµα αρνητικές 

αυτό-αντιλήψεις και σκληρότερη αυτοκριτική ειδικά όσον αφορά στην αξιολόγηση 

του σώµατος, της εµφάνισης, της σεξουαλικότητας και της υγείας.  

Φαίνεται πως το πείραγµα πέρα από τις άλλες επιπτώσεις και τη συµβολή του 

στην ανάπτυξη διατροφικών διαταραχών συµβάλλει και στην ανάπτυξη των 

συναισθηµάτων µοναξιάς στους νέους. Οι Nansel και συν., (2001), βρήκαν πως για 

τους εφήβους, οι επιπτώσεις της θυµατοποίησης από συνοµηλίκους περιλαµβάνουν 

πέρα από φτωχή κοινωνική προσαρµογή, και δυσκολία στο να κάνει κανείς φίλους, 

συναισθηµατική αναστάτωση και µοναξιά. Αντίστοιχα σε άλλη έρευνα φάνηκε πως 

το πείραγµα σε υπέρβαρα παιδιά που αφορούσε τον τοµέα των ικανοτήτων του 

παιδιού, αν και δεν σχετιζόταν µε την ανησυχία για το βάρος ή την προτίµηση για 

µοναχικές δραστηριότητες, συσχετιζόταν θετικά µε τα συναισθήµατα µοναξιάς και 

αρνητικά µε την αυτοπεποίθηση όσον αφορά στις κοινωνικές δραστηριότητες. 

Επιπλέον ακόµα και στα µη-υπέρβαρα παιδιά, τα πειράγµατα συσχετίζονταν θετικά 

µε τη µοναξιά, παρόλο που δε βρέθηκε σχέση µε τους υπόλοιπους παράγοντες. 

Ακόµα το πείραγµα που αφορούσε τις ικανότητες των παιδιών προέβλεπε λιγότερη 

αυτοπεποίθηση στις κοινωνικές δραστηριότητες και µεγαλύτερη µοναξιά ανεξάρτητα 

από τους δηµογραφικούς παράγοντες (φύλο, πόλη, µορφωτικό επίπεδο γονέων κ.α.) 

(Hayden-Wade & συν., 2005). Στην ίδια έρευνα φάνηκε πως και το µεγαλύτερο 

σωµατικό βάρος προέβλεπε περισσότερη µοναξιά και προτίµηση για µοναχικές 

δραστηριότητες, ενώ στην ανάλυση παλινδρόµησης οι µεταβλητές που αφορούσαν το 

πείραγµα συνέβαλλαν στο µοντέλο σε όλες τις ψυχολογικές συνέπειες. Φαίνεται 

λοιπόν πως τόσο το πείραγµα όσο και τα επιπλέον κιλά ωθούσαν τα παιδιά στο να 

αποµονώνονται. Ίσως τελικά το χρόνιο πείραγµα, ειδικά για τους υπέρβαρους, να 

οδηγεί σε κοινωνική αποµόνωση. Το παραπάνω εύρηµα προκύπτει εύλογα αν 

αναλογιστούµε το γεγονός ότι ο χλευασµός από τους συνοµήλικους µεταδίδει στα 

παιδιά ένα αίσθηµα απόρριψης και η χαµηλή αποδοχή από τους συνοµηλίκους, η 

έλλειψη φίλων και οι µη-ικανοποιητικες κοινωνικές συναναστροφές και η απόρριψη 

συµβάλλουν, ανεξάρτητα το καθένα, στη µοναξιά (Jackson, 2007). Σε συµφωνία µε 

την παραπάνω µελέτη οι Strawser, Strorch, και Roberti (2005), βρήκαν, σε ένα δείγµα 

ενηλίκων, πως το ανακαλούµενο πείραγµα σχετικά µε την εµφάνιση (π.χ. το χρώµα 
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των µαλλιών, το βάρος, το ντύσιµο κ.λ.π.) σχετιζόταν θετικά µε την κατάθλιψη, το 

φόβο της αρνητικής αξιολόγησης, το κοινωνικό άγχος και τη µοναξιά. Αντίστοιχα τα 

πειράγµατα που αφορούσαν τον τοµέα των επιδόσεων (π.χ. να είναι κάποιος κακός 

στα αθλήµατα, το να φοβάται να κάνει κάτι κ.α.), σχετιζόταν µε φόβο για αρνητική 

αξιολόγηση και κοινωνικό άγχος στην πρώιµη ενήλικη ζωή. 

Η παιδική ηλικία είναι µια εποχή όπου σχηµατίζονται οι πεποιθήσεις για τον 

εαυτό και για τον κόσµο. Το να σε πειράζουν µπορεί να συνεισφέρει στην ανάπτυξη 

αρνητικών απόψεων για τον εαυτό και για τους άλλους. Το πείραγµα έχει ως 

αποτέλεσµα την αποφυγή των κοινωνικών συναναστροφών καθώς αυτές 

εκλαµβάνονται ως καταστάσεις όπου είναι πολύ πιθανό να συµβεί το πείραγµα. Η 

χρήση λοιπόν της αποφυγής σαν µηχανισµός άµυνας για την αποφυγή πιθανών 

αρνητικών κοινωνικών αλληλεπιδράσεων στην παιδική ηλικία, µπορεί να 

σταθεροποιηθεί µε αποτέλεσµα το σχηµατισµό δυσπροσαρµοστικών γνωστικών 

σχηµάτων τα οποία θα έχουν αντίκτυπο στις διαπροσωπικές σχέσεις του ατόµου και 

στην ενήλικη ζωή (Strawser, Strorch & Roberti, 2005). Σε φοιτητές κολλεγίου, 

βρέθηκε πως το ιστορικό πειράγµατος για το βάρος και την εµφάνιση σχετίζεται µε 

προβληµατικές διατροφικές συµπεριφορές και στάσεις, δυσανασχέτηση µε το σώµα 

και λιγότερη κοινωνική υποστήριξη και αυτοεκτίµηση (Rosenberger & συν., 2007).   

Κατά συνέπεια λοιπόν το πείραγµα πέρα από τη συµβολή του στην ανάπτυξη 

διαταραγµένων διατροφικών συµπεριφορών και διατροφικών διαταραχών, είναι 

πιθανό να οδηγήσει και στην ανάπτυξη συναισθηµάτων µοναξιάς και σε κοινωνική 

αποµόνωση Η κοινωνικό-συναισθηµατική αποµόνωση σχετίζεται µε περισσότερους 

διαιτητικούς περιορισµούς και η σχέση αυτή παραµένει σηµαντική ακόµα και όταν 

αφαιρείται η επίδραση της χαµηλής αυτοπεποίθησης και της καταθλιπτικής διάθεσης 

(Rofey & συν., 2007). Επιπλέον σε έρευνα των Richards, Casper και Larson (1990), 

τα νεαρά κορίτσια που ανέφεραν περισσότερες ανησυχίες για το βάρος ήταν 

περισσότερο κοινωνικά αποµονωµένα, περνούσαν πιο πολύ χρόνο µόνα τους, 

λιγότερο µε φίλους, και ξόδευαν λιγότερο χρόνο σε κοινωνικές δραστηριότητες. Το 

µοτίβο µάλιστα της κοινωνικής αποµόνωσης ήταν παρόµοιο µε αυτό που 

παρουσιάζουν οι ασθενείς µε διατροφικές διαταραχές. . Επιπλέον, έρευνες 

υποστηρίζουν την ύπαρξη συναισθηµάτων µοναξιάς και σε ασθενείς µε διατροφικές 

διαταραχές αλλά και σε παχύσαρκα ή υπέρβαρα άτοµα σε µεγαλύτερο βαθµό απ’ ότι 

στο γενικό πληθυσµό (Gunnarsson Meriaux, Berg & Hellstro�m, 2010˙ Pritchard & 

Yalch, 2009˙ Rofey & συν., 2007 κ.α.). Σύµφωνα µε τους Troop και Bifulco (2002), 



14 

 

σε µικρή ηλικία η µοναξιά µπορεί να λειτουργήσει σαν κινητήρια δύναµη στη 

ανάπτυξη διατροφικών διαταραχών. Γενικά οι γυναίκες µε ιστορικό νευρικής 

βουλιµίας και νευρικής ανορεξίας (υπότυπος υπεφαγίας/κάθαρσης) αναφέρουν 

περισσότερα συναισθήµατα µοναξιάς σε σχέση µε την οµάδα ελέγχου. Επιπλέον οι 

γυναίκες µε νευρική ανορεξία ανέφεραν περισσότερα συναισθήµατα µοναξιάς από 

οποιαδήποτε άλλη οµάδα. 

 

 

1.4 Η σχέση της µοναξιάς µε τις διατροφικές διαταραχές 

 

Τα άτοµα που υποφέρουν από κλινικά διαγνωσµένες διατροφικές διαταραχές 

ή που χαρακτηρίζονται από διαταραγµένες διατροφικές συνήθειες και στάσεις, συχνά 

ζουν µυστικές και µοναχικές ζωές. Καθώς διαχωρίζουν τον εαυτό τους 

συναισθηµατικά από τους φίλους και την οικογένεια, οι εµµονές τους µε αυτές τις µη-

υγιείς συµπεριφορές είναι πιθανό να γίνουν η µόνη τους συντροφιά. Ένα πιθανό 

αποτέλεσµα αυτού, είναι ότι τα άτοµα αναφέρουν ότι νιώθουν κοινωνικά 

αποµονωµένα ακόµα και όταν δεν είναι σωµατικά αποµονωµένα από τους άλλους. Οι 

κλινικοί ψυχολόγοι συχνά περιγράφουν τη µοναξιά και την κοινωνική αποµόνωση 

που χαρακτηρίζει τη ζωή των γυναικών µε διαταραγµένες διατροφικές συνήθειες, ενώ 

ακόµα έχει επιβεβαιωθεί εµπειρικά η σχέση ανάµεσα στη µοναξιά και στα επεισόδια 

υπερφαγίας (Striegel-Moore, Connor-Greene & Shime, 1990). Οι Grissett και Norvell 

(1992), υποστηρίζουν πως οι γυναίκες µε διαταραγµένες διατροφικές συνήθειες 

αναζητούν λιγότερο την κοινωνική υποστήριξη και τείνουν να έχουν φτωχότερες 

κοινωνικές δεξιότητες. Επιπλέον ο περίγυρός τους, τις αντιλαµβάνεται ως λιγότερο 

κοινωνικά αποτελεσµατικές, λιγότερο έµπιστες ηγέτες και λιγότερο πιθανές να γίνουν 

καλές φίλες. Αντίστοιχα οι γυναίκες µε διατροφικές διαταραχές πιστεύουν πως οι 

άλλοι θα τις έκριναν πιο αρνητικά στις κοινωνικές συναναστροφές και πιστεύουν 

ακόµη πως είναι λιγότερο κοινωνικά επιθυµητές. ∆εδοµένου ότι οι ασθενείς µε 

διατροφικές διαταραχές εµφανίζουν και σηµάδια υπερβολικής ανησυχίας για το 

βάρος και το σχήµα του σώµατός τους, προβλήµατα µε την αυτό-εικόνα, την 

αυτοεκτίµησή τους κ.α., δεν αποτελεί έκπληξη το γεγονός πως τα άτοµα αυτά 

νιώθουν ότι δεν εντυπωσιάζουν τους άλλους. Ίσως για κάποιο λόγο, έχουν 

εσωτερικεύσει αυτά τα αρνητικά συναισθήµατα αυτό-αξίας και προβάλλουν τις 

πεποιθήσεις τους αυτές και στους άλλους µε αποτέλεσµα να αποµονώνονται (Rofey  
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& συν., 2007). Επίσης σύµφωνα µε τη Mary Pilher (1995), όπως αναφέρεται στην 

Stewart (2004), οι περισσότερες γυναίκες µε βουλιµία είναι αποµονωµένες και 

αποτραβηγµένες και δυσκολεύονται να διασκεδάσουν µε τους άλλους. Το ίδιο 

υποστηρίζουν και οι Tiller και συν. (1997), οι οποίοι παρατήρησαν πως οι φιλίες και 

οι σχέσεις είναι συχνά δύσκολες για τους βουλιµικούς και ανορεκτικούς ασθενείς, 

ενώ η δυσκολία αυτή στην κοινωνική προσαρµογή και στη δηµιουργία επαρκούς 

κοινωνικού δικτύου µπορεί να συνεχίζεται και αφού τα συµπεριφορικά συµπτώµατα 

της ασθένειας έχουν επιλυθεί. Έπειτα σε µελέτη των Lacey, Coker και Birtchnell 

(1986), το 60%των βουλιµικών ασθενών ανέφεραν πως είχαν φτωχές κοινωνικές 

σχέσεις µε τους γονείς τους, ενώ το 28% ανέφερε φτωχές κοινωνικές σχέσεις και µε 

τους συνοµηλίκους, συµπεριλαµβανοµένης της αποτυχίας να καθιερώσουν επαρκείς 

σχέσεις µε άτοµα και των δύο φύλων. Στην ίδια έρευνα φάνηκε πως οι ασθενείς 

αντικαθιστούσαν τα αρνητικά συναισθήµατα όπως η µοναξιά µε την κατάχρηση 

φαγητού, και το φαινόµενο αυτό παρατηρήθηκε σε ποσοστό 78%. Ακόµα, οι γυναίκες 

µε νευρική ανορεξία αναφέρουν σηµαντικά µεγαλύτερα ποσοστά µοναξιάς και 

αισθηµάτων κατωτερότητας σε σχέση µε τις γυναίκες που δεν εµφανίζουν κάποια 

διαταραχή, και οι διαφορές αυτές δε φαίνεται να υπήρχαν στην παιδική ηλικία, αλλά 

εµφανίστηκαν στην εφηβεία και την πρώιµη ενήλικη ζωή (Troop & Bifulco, 2002). 

Και άλλες έρευνες όµως που αφορούν τη µοναξιά και τις διατροφικές διαταραχές 

δείχνουν πως υπάρχει πραγµατικά σχέση µεταξύ τους, σε βουλιµικούς ασθενείς και 

σε άτοµα που αναφέρουν βουλιµική συµπτωµατολογία στο EAT. Συνεπώς τα 

συναισθήµατα µοναξιάς συχνά οδηγούν σε αυξηµένη κατανάλωση φαγητού σε άτοµα 

που περιορίζουν την πρόσληψη τροφής αλλά και σε επεισόδια υπερφαγίας στους 

βουλιµικούς ασθενείς (Tuschen-Caffier & Vo�gele, 1999). Άλλες έρευνες πάλι 

βρήκαν µια έµµεση σχέση της µοναξιάς και των διαταραχών της πρόσληψης τροφής. 

Οι έρευνες αυτές αναφέρουν πως η µοναξιά σχετίζεται θετικά µε τη δυσαρέσκεια µε 

το σώµα και θετικά µε την αυτό-ανεφερούµενη φυσική ελκυστικότητα. Αυτό ίσως 

σηµαίνει πως επειδή τα άτοµα δεν αισθάνονται ικανοποιηµένα µε το σώµα τους 

πιστεύουν πως και οι άλλοι θα έχουν τις ίδιες αρνητικές αντιλήψεις γι’ αυτούς και 

έτσι αποφεύγουν τις κοινωνικές συναναστροφές και αποµονώνονται (Gunnarsson 

Meriaux, Berg & Hellstro�m, 2010). Ακόµη, σε ένα πείραµα των Meyer και Waller 

(1999), γυναίκες που εκτέθηκαν στιγµιαία στο ακουστικό ερέθισµα ‘µοναξιά’, 

έφαγαν σηµαντικά περισσότερο σε σχέση µε αυτές που άκουσαν τις λέξεις ‘γκαλερί’, 

‘πεινασµένος’, ‘ χαρούµενος’ και ‘θυµωµένος’. Το εύρηµα αυτό έρχεται σε συµφωνία 
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µε το  γνωστικό µοντέλο, στο οποίο η υπερφαγία λειτουργεί ως αντισταθµιστικός 

παράγοντας, προκειµένου να µειωθεί η ενεργοποίηση σχηµάτων εγκατάλειψης, και 

πως αυτά τα σχήµατα είναι προσβάσιµα µέσω µιας ασυνείδητης διαδικασίας. Τέλος 

σε σειρά µελετών, ο Fairburn και οι συνεργάτες του, έχουν αναφέρει πως οι γυναίκες 

που πάσχουν από νευρική ανορεξία, νευρική βουλιµία και διαταραχή επεισοδίων 

υπεραξίας, είναι πιο πιθανό να αναφέρουν πως δεν είχαν καθόλου στενούς φίλους 

στην παιδική ηλικία, σε σύγκριση µε τις υγιείς γυναίκες (Fairburn & συν., 1997˙ 

Fairburn & συν., 1998˙ Fairburn & συν., 1999). Έπειτα, σε έρευνα των Karwantz και 

συν., (2001), σε ζευγάρια αδελφών, φάνηκε πως οι αδελφές µε ιστορικό νευρικής 

ανορεξίας ήταν πιο πιθανό να αναφέρουν πως δεν είχαν κοντινούς φίλους ως παιδιά 

παρόλο που δεν ήταν πιο ντροπαλές απ’ ότι οι υγιείς αδελφές (Troop & Bifulco, 

2002) . 

Τα συναισθήµατα µοναξιάς όµως φαίνεται να εµφανίζονται και σε παχύσαρκα 

ή υπέρβαρα παιδιά αλλά και ενήλικες. Οι Strauss και Pollack (2003), βρήκαν πως οι 

παχύσαρκοι έφηβοι βίωναν κοινωνική περιθωριοποίηση µέσω µερικού ή πλήρους 

αποκλεισµού από τις κοινωνικές δραστηριότητες και τα κοινωνικά δίκτυα. Οι 

Anderson, Rieger και Caterson (2006), συµπέραναν πως οι παχύσαρκοι ασθενείς 

µπορεί να αναφέρουν σοβαρά δυσπροσαρµοστικά σχήµατα στις κλίµακες τις 

κοινωνικής αποµόνωσης, της αναποτελεσµατικότητας/ντροπής και τις αποτυχίας στα 

επιτεύγµατα. Επιπλέον οι τα άτοµα µε βουλιµικά επεισόδια, έδειξαν υψηλότερη 

διαπροσωπική επιφυλακτικότητα, κοινωνική ανασφάλεια, και µοναξιά απ’ ότι αυτά 

που δεν παρουσίαζαν βουλιµικά επεισόδια (Coco & συν., 2010). Τέλος, οι 

Gunnarsson Meriaux, Berg και Hellstro�m (2010), παρατήρησαν, πως 

δηµιουργώντας ένα φαύλο κύκλο, τα παιδιά, προκειµένου να αποφύγουν τα 

συναισθήµατα µοναξιάς, χρησιµοποιούσαν ένα είδος αντισταθµιστικών µηχανισµών, 

όπου πάλευαν να κρατούνται απασχοληµένα χρησιµοποιώντας το φαί και άλλες 

καθιστικές ασχολίες στο σπίτι σαν πηγή παρηγοριάς.  

∆εδοµένων των παραπάνω ευρηµάτων, στην παρούσα έρευνα υποθέσαµε πως 

θα υπήρχε συσχέτιση ανάµεσα στο ανακαλούµενο πείραγµα στην παιδική ηλικία και 

την ανάπτυξη διαταραγµένης διατροφικής συµπεριφοράς. Επίσης, λαµβάνοντας υπ’ 

όψιν µας τη σχέση της µοναξιάς µε το πείραγµα αλλά και τις διατροφικές διαταραχές, 

υποθέσαµε πως η µοναξιά θα διαµεσολαβούσε στη σχέση των δύο παραπάνω.  
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2. Συλλογή δεδοµένων 

 

Συµµετέχοντες 

Στην έρευνα έλαβαν µέρος 241 άτοµα από τα 10 διαφορετικά τµήµατα του 

πανεπιστηµίου Κρήτης στην πόλη του Ρεθύµνου. Συνολικά συµπληρώθηκαν 251 

ερωτηµατολόγια, εκ των οποίων 10 εξαιρέθηκαν από την ανάλυση λόγω έλλειψης 

στοιχείων. Τελικά, το δείγµα αποτελούταν από 196 γυναίκες, φοιτήτριες του 

πανεπιστηµίου και ο µέσος όρος ηλικίας ήταν γυναίκες 19,89 (SD 3,187. 

∆ιαδικασία 

Η συλλογή των δεδοµένων έγινε στο Πανεπιστήµιο Κρήτης στο Ρέθυµνο 

κατά τη διάρκεια του χειµερινού εξαµήνου του ακαδηµαϊκού έτους 09/10. Οι 

συµµετέχοντες συµπλήρωναν το ερωτηµατολόγιο στους χώρους του πανεπιστηµίου ή 

κατά τη διάρκεια των µαθηµάτων τους µετά από έγκριση των καθηγητών. Για τη 

συµπλήρωση του ερωτηµατολογίου δεν δόθηκε καµία αµοιβή, η συµµετοχή στην 

έρευνα ήταν εθελοντική  και όλοι οι συµµετέχοντες πληροφορήθηκαν ότι το 

περιεχόµενο των ερωτηµατολογίων είναι άκρως εµπιστευτικό. 

 

 

2.1 Ερευνητικά Εργαλεία 

 

∆ηµογραφικά στοιχεία 

Πέντε ερωτήσεις αναφέρονταν σε δηµογραφικά στοιχεία και αυτές 

αφορούσαν το φύλο, την ηλικία, το µορφωτικό επίπεδο της µητέρας, το µορφωτικό 

επίπεδο του πατέρα, και τον τόπο διαµονής. 

∆είκτης µάζας σώµατος (BMI) 

Οι συµµετέχοντες κλήθηκαν να συµπληρώσουν το ύψος και το βάρος τους. 

Προηγούµενες έρευνες έχουν εξετάσει την αξιοπιστία των µετρήσεων βάρους και 

ύψους που βασίζονται στην αυτο-αναφορά. Τα ευρήµατα δείχνουν πως, αν και οι 

άνθρωποι και κυρίως οι γυναίκες τείνουν να αναφέρουν χαµηλότερα επίπεδα βάρους 

και υψηλότερα επίπεδα ύψους, η σχέση ανάµεσα στις αναφερόµενες και στις 

πραγµατικές διαστάσεις είναι αρκετά υψηλή (r = 0,98 και 0,75 αντίστοιχα p<0,05) 

(Brooks-Gunn και συν., 1987). Έπειτα ο δείκτης µάζας σώµατος υπολογίστηκε µε 

βάση τον τύπο: βάρος(kg)/ύψος(m²) και οι συµµετέχοντες χωρίστηκαν σε τέσσερις 

κατηγορίες (λιποβαρείς, κανονικού βάρους, υπέρβαροι και παχύσαρκοι) σύµφωνα µε 
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το διαχωρισµό του παγκόσµιου οργανισµού υγείας (World Health Organization, 

1995).  

Πείραγµα (The Perception of Teasing Scale-POTS) 

Το POTS (Thompson, Cattarin, Flowler, & Fisher, 1995) περιλαµβάνει 11 

ερωτήσεις που µετρούν το πείραγµα (teasing) και 11 που µετρούν τον αντίκτυπο του 

πειράγµατος (effect of teasing) στα άτοµα. Επιπλέον το ερωτηµατολόγιο χωρίζεται σε 

δύο υποκλίµακες που µετρούν το πείραγµα σχετικά µε το βάρος (weight teasing) και 

το πείραγµα σχετικά µε την επίδοση (competency teasing). Οι ερωτήσεις είναι του 

τύπου: «Οι άνθρωποι σε κορόιδευαν επειδή ήσουν παχύς/ιά», «Πόσο σε πείραζε»; και 

«Οι άνθρωποι σε κορόιδευαν επειδή δείλαζες να κάνεις κάτι», «Πόσο σε πείραζε;» Οι 

απαντήσεις βαθµολογούνται σε µια κλίµακα Likert  µε 5 βαθµούς η οποία κυµαίνεται 

από (1) ποτέ εως (5) πολύ συχνά για τις ερωτήσεις που αφορούν το πείραγµα και από 

(1) δεν µε πείραζε έως (5) µε πείραζε πολύ για αυτές που αφορούν τον αντίκτυπο του 

πειράγµατος. Το POTS έχει δείξει καλή εσωτερική συνοχή και στην συγκεκριµένη 

έρευνα οι δείκτες ήταν α=0,78 για όλο το τεστ και α=0,91 και α=0,73 για τις 

υποκλίµακες του βάρους και της επίδοσης αντίστοιχα. 

The Eating Attitude Test-26 (EAT-26) 

Το ΕΑΤ-26 είναι µια κλίµακα που αναπτύχθηκε από τους Garner, Olmstead, 

Bohr και Garfinkel (1982), σαν µια µικρότερη έκδοση της αρχικής µορφής τοo τεστ, 

η οποία περιλάµβανε 40 στοιχεία. Το ΕΑΤ-26 αποτελείται από τρεις υποκλίµακες 

που αφορούν τη διαιτητική συµπεριφορά (EAT-Diet), το στοµατικό έλεγχο (EAT-

Oral Control) και τη βουλιµία και υπεραπασχόληση µε το φαγητό (EAT-Bulimia). η 

πρώτη κλίµακα ασχολείται µε την αποφυγή τροφών που είναι πλούσιες σε θερµίδες 

καθώς και µε την ιδέα της απώλειας βάρους π. χ. «Νοµίζω ότι µε απασχολεί πολύ το 

θέµα του φαγητού». Η κλίµακα στοµατικός έλεγχος αφορά την ικανότητα αυτο-

ελέγχου όσον αφορά το φαγητό αλλά και την κοινωνική πίεση για αύξηση βάρους οι 

ερωτήσεις είναι του τύπου «Νοµίζω ότι οι άλλοι θα ήθελαν να τρώω περισσότερο». 

Τέλος η κλίµακα EAT-Bulimia αφορά τις έντονες και επίµονες σκέψεις γύρω από το 

φαγητό π. χ. «Αποφεύγω να τρώω όταν πεινάω». Τα στοιχεία του ερωτηµατολογίου 

βαθµολογούνται σε µια κλίµακα Likert η οποία βαθµολογείται από το 0 (ποτέ) εως το 

6 (πάντα). Συνολικό σκορ µεγαλύτερο ή ίσο του 20 συχνά σχετίζεται µε µη 

φυσιολογικές διατροφικές συνήθειες και συµπεριφορές (Garner & συν., 1982). Το 

ΕΑΤ-26 έχει παρουσιάσει καλές ψυχοµετρικές ιδιότητες (α=0,86), (α=0,83) (Welch 

& συν., 2009, Koslowsky & συν., 1992), ενώ στην παρούσα έρευνα η αξιοποστία 
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ήταν καλή (α=0,87) για το συνολικό τεστ και α=0,87 για την κλίµακα διαιτητική 

συµπεριφορά, α=0,65 για την κλίµακα της βουλιµίας και α=0,55 για τον στοµατικό 

έλεγχο. 

Μοναξιά (UCLA loneliness scale) 

Η κλίµακα UCLA αναπτύχθηκε από τους Russell, Peplau και Ferguson 

(1978), αποτελείται από 20 ερωτήσεις που µετρούν τα συναισθήµατα µοναξιάς 

συνολικά. Τα στοιχεία βαθµολογούνται σε µια κλίµακα Likert τεσσάρων βαθµών 

(ποτέ, σπάνια, µερικές φορές, συχνά), ενώ κάποια στοιχεία βαθµολογούνται 

αντίστροφα. Η συνολική βαθµολογία των συναισθηµάτων µοναξιάς βασίζεται στο 

άθροισµα των 20 στοιχείων έτσι ώστε η µεγαλύτερη συνολική βαθµολογία 

υποδεικνύει περισσότερα συναισθήµατα µοναξιάς. Η Ελληνική εκδοχή της κλίµακας 

έχει δείξει καλή αξιοπιστία (α=0,89) (Anderson & Malikiosi-Loizos, 1992). Στην 

παρούσα έρευνα ο συντελεστής Cronbach alpha ήταν 0,84. 

 

 

2.2 Ανάλυση δεδοµένων 

 

Η διαδικασία της στατιστικής ανάλυσης έγινε µε τη βοήθεια του SPSS.15. Τα 

δεδοµένα που συλλέχτηκαν από το συνολικό δείγµα αναλύθηκαν µε Τ-test για 

ανεξάρτητα δείγµατα και µε παραγοντική ανάλυση διακύµανσης (ANOVA), 

συσχετίσεις και ανάλυση παλινδρόµησης. Στη συνέχεια ακολούθησε ανάλυση 

διαµεσολάβησης για το δείγµα. Η ανάλυση διαµεσολήβησης χρησιµοποιήθηκε  για να 

ελεγχθεί η υπόθεση ότι η µοναξιά διαµεσολαβεί στη σχέση µεταξύ του πειράγµατος 

και της ανάπτυξης διαταραγµένων διατροφικών συνηθειών. Υποθέσαµε δηλαδή, πως 

το πείραγµα ή η επίδραση που αυτό έχει στα άτοµα θα οδηγούσε αρχικά σε 

αισθήµατα µοναξιάς τα οποία στη συνέχεια θα σχετίζονταν µε την ανάπτυξη 

διαταραγµένων διατροφικών συνηθειών. Περιµέναµε πως το Teasing  και οι 

υποκλίµακές του θα έχαναν την προβλεπτική τους αξία όταν θα εισάγαµε στις 

αναλύσεις την µεταβλητή της µοναξιάς ενώ το µοντέλο µας θα παρέµενε σηµαντικό. 

Σύµφωνα µε τους Baron και Kenny (1986˙ Kenny & συν., 1998), τέσσερα βήµατα 

ακολουθούνται προκειµένου να εξακριβώσουµε την ύπαρξη διαµεσολάβησης. 

Αρχικά η ανεξάρτητη µεταβλητή (πείραγµα) πρέπει να συσχετίζεται σηµαντικά µε 

την εξαρτηµένη (ΕΑΤ-26). Έπειτα η ανεξάρτητη µεταβλητή πρέπει να συσχετίζεται 

σηµαντικά µε την διαµεσολαβητική µεταβλητή (µοναξιά). Επιπλέον η 
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διαµεσολαβητική µεταβλητή (µοναξιά)  πρέπει να συσχετίζεται σηµαντικά µε την 

εξαρτηµένη µεταβλητή (ΕΑΤ-26), τη στιγµή που και η ανεξάρτητη και η 

διαµεσολαβητική µεταβλητή προβλέπουν την εξαρτηµένη. Τέλος ο συντελεστής που 

σχετίζει την ανεξάρτητη µε την εξαρτηµένη µεταβλητή πρέπει να είναι µεγαλύτερος 

(σε απόλυτη τιµή) από τον συντελεστή που σχετίζει την ανεξάρτητη µε την 

εξαρτηµένη µεταβλητή στο µοντέλο παλινδρόµησης όπου και η ανεξάρτητη και η 

διαµεσολαβητική µεταβλητή προβλέπουν την εξαρτηµένη. 

Τα δύο πρώτα βήµατα επιβεβαιώθηκαν από τις συσχετίσεις (πίνακας 1), ενώ 

για τα επόµενα ακολούθησε ιεραρχική πολλαπλή παλινδρόµηση. Όπως 

προαναφέρθηκε οι άνδρες εξαιρέθηκαν από την ανάλυση λόγω έλλειψης συσχέτισης 

των µεταβλητών. Το EAT-26 και οι υποκλίµακές του αποτέλεσαν τις εξαρτηµένες 

µεταβλητές ενώ οι ανεξάρτητες εισήχθησαν στο µοντέλο σύµφωνα µε τις 

συσχετίσεις. 
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3. Αποτελέσµατα  

 

Από το συνολικό δείγµα 79,1% των ατόµων βρισκόταν µέσα στα όρια του 

κανονικού βάρους ενώ 10,2% ήταν λιποβαρείς και 9,2% υπέρβαροι. Το συνολικό 

ποσοστό των ατόµων που σηµείωσαν σκορ µεγαλύτερο από 20 στην κλίµακα EAT-

26 ήταν 24. Φάνηκε πως τα παχύσαρκα άτοµα εµφάνιζαν στατιστικά σηµαντική 

διαφορά µε όλες τις υπόλοιπες οµάδες (λιποβαρείς, κανονικού βάρους, υπέρβαροι) 

όσον αφορά την επίδραση τόσο του συνολικού πειράγµατος F(3, 192)=10,833, 

p<0,001 όσο και αυτή του πειράγµατος που αφορούσε το βάρος F(3, 192)=21,714, 

p<0,001. Αναφορικά µε τη διατροφική συµπεριφορά, φάνηκε πως τα άτοµα που 

σηµείωναν σκορ µεγαλύτερο από 20 στο EAT-26 και εποµένως εµφάνιζαν 

διαταραγµένη διαιτητική συµπεριφορά, σύµφωνα µε τους Garner & συν. (1982), 

ανέφεραν και περισσότερο συνολικό πείραγµα t(194)=3,118, p<0,05 αλλά και 

περισσότερο πείραγµα σχετικά µε το βάρος t(194)=3,515, p=0,001. Τέτοια διαφορά 

δεν βρέθηκε για το πείραγµα που αφορά την επίδοση. Αντίστοιχα σηµαντική διαφορά 

βρέθηκε και για την επίδραση του πειράγµατος στις δύο κλίµακες µε t(194)=2,7, 

p<0,05 για την επίδραση του συνολικού πειράγµατος και t(194)=3,521, p<0,05 για 

την επίδραση του πειράγµατος που αφορούσε το βάρος. Τέλος στατιστικά σηµαντική 

διαφορά βρέθηκε και µε την κλίµακα της µοναξιάς, µε τα άτοµα που εµφανίζουν 

διαταραγµένη διαιτητική συµπεριφορά να αναφέρουν περισσότερη µοναξιά 

t(194)=3,38, p=0,001. 

 Η µοναξιά βρέθηκε να συσχετίζεται ασθενώς ή και µέτρια µε τις κλίµακες 

του συνολικού πειράγµατος, του πειράγµατος που αφορούσε το βάρος, του 

πειράγµατος που αφορούσε την επίδοση, µε τις αντίστοιχες κλιµακες για την 

επίδραση του πειράγµατος αλλά και µε τη συνολική επίδοση στο ΕΑΤ-26. Επιπλέον 

δε βρέθηκε σηµαντική συσχέτιση ανάµεσα στο πείραγµα που αφορούσε τη επίδοση 

και τις υποκλίµακες του ΕΑΤ-26 καθώς και ανάµεσα στην επίδραση του πειράγµατος 

για την επίδοση και την κλίµακα της βουλιµίας. Η υποκλίµακα του ΕΑΤ-26 για τον 

στοµατικό έλεγχο δε βρέθηκε να συσχετίζεται σηµαντικά ούτε µε το πείραγµα, ούτε 

µε την επίδραση του πειράγµατος αλλά ούτε και µε τη µοναξιά και εποµένως δεν 

αναλύθηκε περαιτέρω (βλ. πίνακα 1). 
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Πίνακας 1. Συσχετίσεις ανάµεσα στις κλίµακες   
Κλίµακες 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
Γυναίκες Ν=196             
1 Teasing _ 0,58** 0,79** 0,61** 0,69** 0,44** 0,30** 0,30** 0,22** 0,77 0,23** 0,31** 
2 Teasing Effect  _ 0,50** 0,58** 0,35** 0,84** 0,22** 0,25** 0,15* 0,019 0,25** 0,23** 
3 Weight Teasing   _ 0,69** 0,083 0,19** 0,27** 0,30** 0,21** 0,003 0,17* 0,43** 
4 W. T. Effect    _ 0,16* 0,30** 0,30** 0,36** 0,18** -,009 0,26** 0,36** 
5 Competency Teasing     _ 0,48** 0,15* 0,12 0,10 0,12 0,17* 0,000 
6 C. T. Effect      _ 0,15* 0,18* 0,09 -,005 0,23** 0,10 
7 EAT-26       _ 0,93** 0,76** 0,50** 0,21** 0,04 
8 EAT-DIET        _ 0,64** 0,24** 0,17** 0,15* 
9 EAT-BULIMIA         _ 0,21** 0,23** 0,05 
10 EAT-ORAL          _ 0,09 -0,31** 
11 UCLA           _ 0,08 
12 BMI 
 
*p<0,05, **p<0,001 

           _ 
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3.1 Ανάλυση Παλινδρόµησης 

 

Για να εξετάσουµε το ρόλο του πειράγµατος και της µοναξιάς έγιναν τρεις 

διαφορετικές παλινδροµήσεις όπου το ΕΑΤ-26 αποτελούσε την εξαρτηµένη 

µεταβλητή. Aνεξάρτητες µεταβλητές ήταν το Τeasing ως πρώτη µεταβλήτη και  η 

UCLA ως δεύτερη και αντίστοιχα το Weight Teasing και το Competency Teasing µε 

τη µεταβλητή UCLA στις υπόλοιπες παλινδροµήσεις. Το συνολικό πείραγµα και η 

µοναξιά είχαν επίδραση στο σκορ του ΕΑΤ-26 (F(2, 193)=11,375, p<0,001) µε το 

µοντέλο να εξηγεί το 10,5% της διακύµανσης της µεταβλητής. Το µοντέλο weight 

teasing-UCLA ήταν επίσης σηµαντικό (F(2, 193)=10,795, p<0,001) και εξηγούσε 

10,1% της διακύµανσης του σκορ του ΕΑΤ-26, ενώ τέλος το πείραγµα που αφορούσε 

την επίδοση και η µοναξιά εξηγούσαν το 5,6% της διακύµανσης (F(2, 193)=5,764, 

p<0,05). Όσον αφορά όµως το πείραγµα και τη διαταραγµένη διατροφική 

συµπεριφορά γενικά, η µοναξιά δε φάνηκε να διαµεσολαβεί στη σχέση αυτή. 

Στη συνέχεια έγινε ακόµη µια σειρά από παλινδροµήσεις προκειµένου να 

εξακριβωθεί ο ρόλος της µοναξιάς στη σχέση των διατροφικών διαταραχών και της 

επίδρασης που έχει το πείραγµα στα άτοµα. Και πάλι εξαρτηµένη µεταβλητή ήταν το 

ΕΑΤ-26, ενώ αυτή τη φορά ανεξάρτητες µεταβλητές ήταν το Teasing Effect, το W. T. 

Effect, και το C. T. Effect ως πρώτες µεταβλητές και η UCLA δεύτερη. Και εδώ το 

teasing effect µε τη µοναξιά επιδρούσαν στο ΕΑΤ-26, µε το µοντέλο να είναι 

σηµαντικό (F(2, 193)=7,694, p=0,001) και να εξηγεί το 7,4% της διακύµανσης. Και 

στην περίπτωση του W. T. Effect το µοντέλο ήταν σηµαντικό (F(2, 193)=11,897, 

p<0,001) και εξηγούσε το 11% της διακύµανσης. Ωστόσο δεν βρέθηκε να υπάρχει 

διαµεσολάβηση της µοναξιάς. Το C. T. Effect έχασε την προβλεπτική του αξία όταν 

στη σχέση µε το ΕΑΤ-26 όταν προστέθηκε η µεταβλητή UCLA, υποδεικνύοντας πως 

ο ρόλος της µεταβλητής είναι διαµεσολαβητικός σε αυτή τη σχέση. Το µοντέλο 

παρέµεινε σηµαντικό (F(2, 193)=5,578, p<0,05) και εξηγούσε το 5,5% της 

διακύµανσης της εξαρτηµένης µεταβλητής. Το Sobel test έδειξε πως η 

διαµεσολάβηση ήταν πλήρης και σηµαντική (z=2,01, p<0,05). (βλ. πίνακα 2) 

 

Πίνακας 2. Ανάλυση Παλινδρόµησης  µεταβλητών που προβλέπουν την 
ΕΑΤ-26 

Μεταβλητή                     B                 SE B                 β 
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Block 1 

C. T. Effect 

Block 2 

C. T. Effect 

UCLA 

               

               1,408     

                        

               1,016  

               0,268      

               

               0,663 

                             

               0,672 

               0,105 

             

             0,151* 

                           

             0,109 

             0,184* 

*p<0,05. 

 

Προκειµένου να διερευνήσουµε περισσότερο τη σχέση του πειράγµατος, της 

επίδρασης που αυτό έχει στα άτοµα και της µοναξιάς µε τις διατροφικές διαταραχές 

προχωρήσαµε και σε ιεραρχικές παλινδροµίσεις των ανεξάρτητων µεταβλητών µε τις 

υποκλίµακες του ΕΑΤ-26. Το µοντέλο της ιεραρχικής παλινδρόµησης περιλάµβανε 

την µεταβλητή EAT-DIET σαν εξαρτηµένη µεταβλητή, ενώ οι ανεξάρτητες 

µεταβλητές ήταν οι Teasing και Weight Teasing πρώτα, σε δύο διαφορετικές 

παλινδροµίσεις, και η UCLA δεύτερη. Η µεταβλητή Competency Teasing δε βρέθηκε 

να συσχετίζεται σηµαντικά µε την κλίµακα DIET του ΕΑΤ γι’αυτό και δεν 

αναλύθηκε. Και στις δύο περιπτώσεις (Teasing-UCLA, Weight Teasing-UCLA) οι 

εξαρτηµένες µεταβλητές επιδρούσαν στην ανεξάρτητη µε τα µοντέλα να είναι 

σηµαντικά (F(2, 193)=10,885, p<0,001 και F(2, 193)=11,645 p<0,001) και να 

εξηγούν το 10,1% και το 10,8% της εξαρτηµένης µεταβλητής αντίστοιχα. Η ίδια 

διαδικασία ακολουθήθηκε και για τις µεταβλητές της επίδρασης του πειράγµατος 

(Teasing Effect, W. T. Effect, C. T. Effect). Σε καµία από τις παραπάνω περιπτώσεις 

δεν υπήρξε διαµεσολάβηση της UCLA ωστόσο και πάλι οι µεταβλητές φανηκε να 

επιδρούν στην ΕΑΤ-26. Για τα µοντέλα ίσχυαν τα εξής: α) Teasing Effect-UCLA, 

F(2, 193)=7,984, p<0,001 β) W. T. Effect-UCLA, F(2, 193)=15,562, p<0,001 και γ) 

C.T. Effect-UCLA, F(2, 193)=5,268, p<0,05, ενώ τέλος αυτά εξηγούσαν 7,6%, 13,9% 

και 5,2% της διακύµανσης αντίστοιχα.  

Για την κλίµακα της βουλιµίας του ΕΑΤ-26 έγιναν και πάλι τέσσερις 

διαφορετικές παλινδροµήσεις µε τις µεταβλητές Teasing, Weight Teasing, Teasing 

Effect και W. T. Effect να εισάγονται πρώτες στο µοντέλο, τη µεταβλητή UCLA να 

εισάγεται δεύτερη και τη µεταβλητή EAT-BULIMIA να αποτελεί την εξαρτηµένη 

µεταβλητή. Όσον αφορά τη σχέση του Teasing µε την EAT-BULIMIA, το Teasing 

έχασε κατά πολύ την προβλεπτική του αξία όταν στο µοντέλο εισάγαµε την 
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µεταβλητή της µοναξιάς. Το Sobel test έδειξε πως υπήρχε µερική διαµεσολάβηση 

(z=2,07, p<0,05), ενώ το µοντέλο παρέµενε σηµαντικό (F(2, 193)=8,832, p<0,001) 

και εξηγούσε το 8,4% της διακύµανσης του σκορ. Σχέση διαµεσολάβησης δεν 

βρέθηκε µε την µεταβλητή Weight Teasing και τη µοναξιά. 

Σε σχέση µε την επίδραση του πειράγµατος, η µεταβλητή Teasing Effect 

έχασε την προβλεπτική της αξία όταν στο µοντέλο παλινδρόµησης εισάγαµε τη 

µοναξιά. Το µοντέλο ήταν σηµαντικό (F(2, 193)=6,422, p<0,05) και προέβλεπε το 

6,2% της διακύµανσης της µεταβλητής EAT-BULIMIA. Σύµφωνα µε το Sobel test 

υπήρχε πλήρης διαµεσολάβηση (z=2,27, p<0,05). 

Αντίστοιχα και και η W. T. Effect έχασε την προβλεπτική της αξία όταν στην 

παλινδρόµηση εισάγαµε και τη µεταβλητή UCLA υποδεικνύοντας έτσι την ύπαρξη 

πλήρους διαµεσολάβησης της µοναξιάς στη σχέση των δύο µεταβλητών. Και σε αυτή 

τη περίπτωση το µοντέλο παρέµεινε σηµαντικό (F(2, 193)=7,336, p=0,001) και 

εξηγούσε το 7,1% της διακύµανσης της µεταβλητής EAT-BULIMIA. Το Sobel test 

ήταν σηµαντικό (z=2,2, p<0,05). 

 

 

 

Πίνακας 3. Ανάλυση Παλινδρόµησης  µεταβλητών που προβλέπουν την ΕΑΤ-
BULIMIA 

Μεταβλητή    

N=196 

                  B                 SE B                 Β 

Block 1 

Teasing 

Block 2 

Teasing 

UCLA 

               

               0,107     

                        

               0,086  

               0,072      

               

                0,034 

                             

                0,034 

                0,027 

             

              0,222* 

                           

              0,178* 

              0,191* 

                                                                                                              

Block 1                                                                                                                       

Teasing                                      0,359                           0,171                         0,149* 
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Block 2                                                                                          

Teasing                                      0,232                           0,174                         0,096 

UCLA                                        0,078                           0,027                         0,207* 

                                                                                                                                         

Block 1                                                                                                                                                    

W. T. Effect                               0,267                           0,102                         0,185* 

Block 2                                                                                                                                                   

W. T. Effect                               0,194                           0,104                         0,134 

UCLA                                        0,074                           0,027                         0,197* 

*p<0,05. 
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4. Συζήτηση 

 

Στην έρευνα αυτή προσπαθήσαµε να διερευνήσουµε περαιτέρω τη σχέση του 

πειράγµατος µε τις διατροφικές διαταραχές και να διαπιστώσουµε αν η σχέση αυτή 

επηρεάζεται από την πρόκληση από το πείραγµα αισθηµάτων µοναξιάς τα οποία µε 

τη σειρά τους συµβάλλουν στην ανάπτυξη διατροφικών διαταραχών. Τα 

αποτελέσµατα αυτής της έρευνας επεκτείνουν τη γνώση από προηγούµενες έρευνες 

που αφορούν το πείραγµα στην παιδική και εφηβική ηλικία. Συγκεκριµένα, τα 

αποτελέσµατα της έρευνας βοηθούν στο να κατανοηθούν περισσότερο οι πιθανοί 

σύνδεσµοι στη σχέση του ανακαλούµενου πειράγµατος, της µοναξιάς και της 

ανάπτυξης διατροφικών διαταραχών.  

Στην παρούσα έρευνα, βρέθηκε πως οι γυναίκες που εµφάνιζαν διαραγµένες 

διατροφικές συνήθειες ανέφεραν σηµαντικά περισσότερο πείραγµα κατά τη διάρκεια 

της παιδικής και εφηβικής ηλικίας, σε σχέση µε αυτές που δεν σηµείωσαν µεγάλα 

σκορ στο ΕΑΤ-26 εύρηµα που επιβεβαιώνεται και από παλαιότερες έρευνες (Lunner 

& συν., 2000 Thompson & συν., 1995). Το ίδιο συνέβη και για τη µοναξιά µε τις 

γυναίκες που σηµείωναν σκορ <20 να αναφέρουν και περισσότερα αισθήµατα 

µοναξιάς. Εδώ αξίζει να αναφέρουµε πως από το συνολικό δείγµα της έρευνας, 24% 

των ατόµων σηµείωσε βαθµολογία >20 στο ΕΑΤ, ποσοστό το οποίο σύµφωνα µε 

τους Koskina και Giovazolias (2010), θεωρείται από τα υψηλότερα που αναφέρονται 

σε έρευνες σε φοιτητικό πληθυσµό. Μια ακόµα διαφορά που βρέθηκε ανάµεσα στα 

δύο φύλα ήταν πως οι γυναίκες ανέφεραν περισσότερα συναισθήµατα µοναξιάς σε 

σχέση µε τους άντρες. 

 Όσον αφορά το βάρος, τα παχύσαρκα άτοµα ανέφεραν πως δέχονταν 

περισσότερο πείραγµα στην παιδική και εφηβική ηλικία άλλα και περισσότερη 

ενόχληση από το πείραγµα, ενώ ακόµα το πάχος σχετιζόταν θετικά µε το 

ανακαλούµενο πείραγµα που αφορούσε το βάρος. Οι Gunnarsson Meriaux και συν. 

(2010), αναφέρουν πως πολλές φορές το πείραγµα έχει σαν αποτέλεσµα, τα υπέρβαρα 

παιδιά να στρέφονται σε καθιστικές δραστηριότητες µέσα στο σπίτι, όπως η 

ενασχόληση µε τον υπολογιστή, η παρακολούθηση και το φαί, µε αποτέλεσµα να µην 

διευκολύνεται η απώλεια βάρους. Επειδή ωστόσο στην παρούσα έρευνα δεν 

γνωρίζουµε το αν τα άτοµα ήταν παχύσαρκα την περίοδο που δέχονταν το πείραγµα ή 

αν έγιναν αργότερα, δεν µπορούµε να κάνουµε επιπλέον υποθέσεις για το αν το 
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πείραγµα συνέβαλλε στη διατήρηση της ήδη υπάρχουσας παχυσαρκίας ή συντέλεσε 

στην εµφάνισή της. 

Παρατηρήσαµε επίσης πως το πείραγµα σχετικά µε το βάρος σχετίζεται µε τις 

διαταραγµένες διατροφικές συµπεριφορές αλλά και µε τη µοναξιά. Υπάρχουσες 

έρευνες επιβεβαιώνουν πως το πείραγµα που αφορά το βάρος και την εµφάνιση 

σχετίζεται σηµαντικά µε µετέπειτα προβλήµατα στην εικόνα του σώµατος και στη 

διατροφή ( Grilo & συν., 1994˙ Rieves & Cash, 1996˙ Schwartz, 1999). Το πείραγµα 

που αφορά την επίδοση, αν και συσχετιζόταν µε τη µοναξιά, δεν εµφάνισε συσχέτιση 

µε τις διατροφικές διαταραχές. Παρόλα αυτά, ενδιαφέρον παρουσιάζει το γεγονός 

πως όσον αφορά την επίδραση που είχε στα άτοµα το πείραγµα για την επίδοση, αυτό 

όχι µόνο συσχετιζόταν µε τη µοναξιά και τις διατροφικές διαταραχές, αλλά ακόµα η 

µοναξιά φάνηκε να διαµεσολαβεί πλήρως στη σχέση του µε τις διατροφικές 

διαταραχές. Φαίνεται λοιπόν πως δεν είναι αυτό καθαυτό το πείραγµα που µπορεί να 

οδηγήσει σε συναισθήµατα µοναξιάς και επακόλουθα σε διατροφικές διαταραχές, 

αλλά µάλλον είναι πιο σηµαντικό το πώς τα άτοµα αντιλαµβάνονται την πράξη αυτή  

και το συναισθηµατικό αντίκτυπο που έχει σε αυτούς. Σύµφωνα µε τους Ledley και 

συν. (2006), το να έχεις εµπειρία συχνού πειράγµατος, ειδικά όταν αυτό αφορά την 

προσωπικότητα ή την κοινωνική συµπεριφορά σχετίζεται µε δυσπροσαρµοστικά 

σχήµατα. Ειδικά αν το άτοµο ενοχλείται πολύ από τις συµπεριφορές αυτές, είναι 

πιθανό να εσωτερικεύσει τα αρνητικά σχόλια αυτά των συνοµηλίκων και να πιστεύει 

ότι είναι διαφορετικό ή κατά κάποιο τρόπο ελαττωµατικό και εποµένως να αναπτύξει 

την πεποίθηση πως είναι αναποτελεσµατικό. Οι δυσπροσαρµοστικές αυτές 

αντιλήψεις είναι πιθανό να οδηγήσουν σε δυσκολίες στις σχέσεις µε αποτέλεσµα τη 

τάση αποφυγής ορισµένων διαπροσωπικών σχέσεων και στην εµφάνισης του 

αισθήµατος της µοναξιάς στο άτοµο. Ίσως λοιπόν τα άτοµα, στη προσπάθειά τους να 

βελτιώσουν την αυτό-εκτίµησή τους και να πετύχουν µεγαλύτερη κοινωνική 

αποδοχή, στρέφουν την προσοχή στην βελτίωση της εικόνας του σώµατός τους 

οδηγούµενα πιθανώς σε διαταραγµένες διατροφικές συµπεριφορές. Εξάλλου έρευνες 

έχουν δείξει πως γυναίκες µε νευρική ανορεξία αλλά και βουλιµία συνδέουν στενά 

την αυτό-εκτίµηση τους και την αίσθηση αποδοχής από τους άλλους µε τα 

συναισθήµατα για το σωµατικό τους βάρος και αισθάνονται πως δε θα γίνουν 

αποδεκτές από τους άλλους αν δεν έχουν το ιδανικό βάρος, γεγονός που θα µπορούσε 

να οδηγήσει σε κοινωνική αποµόνωση και αισθήµατα µοναξιάς (Stewart, 2004). 
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Επιπλέον η µοναξιά βρέθηκε να διαµεσολαβεί µερικώς και στη σχέση που 

είχε το πείραγµα µε την κλίµακα της βουλιµίας. Ακόµη, σε σχέση µε τη βουλιµία η 

µοναξιά φάνηκε να διαµεσολαβεί και στη σχέση της µε την επίδραση τόσο του 

συνολικού πειράγµατος όσο και του πειράγµατος που αφορούσε το βάρος. Είναι 

ενδιαφέρον πως η σχέση αυτή παρουσιάστηκε για την επίδραση του πειράγµατος που 

αφορά το βάρος, ενώ το πείραγµα του αφορούσε την επίδοση και η επίδραση του δεν 

συσχετιζόταν καν µε την κλίµακα της βουλιµίας. Είναι πιθανό το πείραγµα που 

αφορά το βάρος να είναι περισσότερο συναισθηµατικά επώδυνο στην εφηβική 

ηλικία. Για τους εφήβους οι συνοµήλικοι είναι η οµάδα µε τη µεγαλύτερη επιρροή, 

στην οποία βασίζονται για το σχηµατισµό της ταυτότητας και της αυτοπεποίθησής 

τους, καθώς και για κοινωνική υποστήριξη (Pearce & συν., 2002). Η ανάπτυξη της 

ταυτότητας στο αναπτυξιακό αυτό στάδιο είναι στενά συνδεδεµένη µε την εικόνα του 

σώµατος, εποµένως είναι πιθανό οι έφηβοι να είναι περισσότερο ευαίσθητοι στο 

πείραγµα που αφορά το βάρος τους (Neumark- Sztainer & συν., 2002). Τα άτοµα 

είναι πιθανό να εσωτερικεύουν τα αρνητικά σχόλια των συνοµηλίκων τους και να τα 

µετατρέπουν σε δική τους αντίληψη για τον εαυτό τους (Storch και συν., 2003). Έχει 

υποστηριχθεί ότι η αυτό- εικόνα είναι µια σταθερή δοµή (Zaff & Hair, 2003) και όταν 

είναι χαµηλή µπορεί να οδηγήσει σε ψυχολογική αναστάτωση και ίσως αποφυγή των 

διαπροσωπικών σχέσεων (Ledley & συν., 2006). Είναι πιθανό η ψυχολογική αυτή 

αναστάτωση να εκτείνεται ως την ενήλικη ζωή κάτι που θα µπορούσε να έχει 

αντίκτυπο στην λειτουργικότητα του ατόµου. Γενικά η σχέση του πειράγµατος µε τα 

προβλήµατα στις διαπροσωπικές σχέσεις µπορεί να προκύπτει ως εξής: Το πείραγµα 

για την εµφάνιση µπορεί να επηρεάσει τις ιδέες αυτό- αξίας του ατόµου το οποίο στη 

συνέχεια ίσως πιστέψει πως δεν έχει τη δυνατότητα ‘κάνει καλή εντύπωση’ στους 

άλλους. Έτσι τα άτοµα αυτά είναι πιθανό να συνεχίζουν να κουβαλούν τις ιδέες αυτές 

και ως ενήλικες µε αποτέλεσµα να αποµονώνονται. Ως επακόλουθο των αισθηµάτων 

µοναξιάς είναι πιθανό να ακολουθούν βουλιµικά επεισόδια ή άλλες βουλιµικές 

συµπεριφορές. Εξάλλου υπάρχουν στοιχεία που υποστηρίζουν ότι οι αρνητικές 

ψυχολογικές καταστάσεις, όπως η µοναξιά, µπορούν να επισπεύσουν την εµφάνιση 

βουλιµικών συµπεριφορών (Fairburn, Cooper & Shafran, 2003). ∆ιάφορα µοντέλα 

για την βουλιµία που έχουν ενσωµατώσει αυτά τα στοιχεία υποστηρίζουν πως η 

άµετρη κατανάλωση φαγητού εξυπηρετεί στη µείωση της επίγνωσης των αρνητικών 

συναισθηµατικών καταστάσεων (Cooper, Wells, & Todd, 2004). Ακόµη, οι Masheb 

και Grilo (2006), βρήκαν πως η αλόγιστη κατανάλωση φαγητού χρησιµοποιούταν ως 
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αντίδραση σε αισθήµατα λύπης θυµού και µοναξιάς. Επίσης η κατανάλωση φαγητού 

ως αντίδραση σε διάφορα συναισθήµατα συνδεόταν µε την εµφάνιση βουλιµικών 

επεισοδίων αλλά όχι µε το διαιτητικό περιορισµό. Επιπλέον βρέθηκε πως οι γυναίκες 

ήταν πιο πιθανό, να αναφέρουν πως χρησιµοποιούν το φαί ως αντίδραση στην 

µοναξιά σε σχέση µε τους άντρες. 

∆εδοµένου ότι η µοναξιά βρέθηκε να διαµεσολαβεί στη σχέση της επίδρασης 

του πειράγµατος στα άτοµα και στην εµφάνιση βουλιµικών συµπεριφορών θα 

µπορούσαµε να υποθέσουµε πως το πείραγµα µπορεί να οδηγήσει τα άτοµα να έχουν 

την τάση να βλέπουν τις διαπροσωπικές σχέσεις ως απειλή, τους άλλους ως 

απορριπτικούς και τον εαυτό τους λιγότερο ικανό. Είναι στη συνέχεια πιθανό, να 

εσωτερικεύσουν τις ιδέες αυτές και να σχηµατίσουν διαστρεβλωµένες βασικές 

πεποιθήσεις για τον εαυτό τους και τους άλλους, οι οποίες θα τα οδηγήσουν σε 

αποµόνωση. Έχει φανεί εξάλλου πως πολλοί βουλιµικοί ασθενείς έχουν ορισµένες 

βασικές πεποιθήσεις που σχετίζονται µε το φόβο της εγκατάλειψης και της µοναξιάς 

(Patton, 1992), και της προσωπικής ανεπάρκειας (MacManus, Waller, & Chadwick, 

1996). Οι µελλοντικές έρευνες θα µπορούσαν να εξετάσουν λεπτοµερέστερα το θέµα 

αυτό.  

Η παρούσα έρευνα επεκτείνει τη δουλειά που έχει γίνει στο παρελθόν και 

διευρύνει τις υπάρχουσες γνώσεις για τη συµβολή του πειράγµατος στην εµφάνιση 

συναισθηµάτων µοναξιάς και στην πιθανή ύπαρξη διαταραγµένων διατροφικών 

συνηθειών. Ωστόσο υπάρχουν και ορισµένοι περιορισµοί που θα έπρεπε να 

αναφερθούν. Αρχικά, στην έρευνα αυτή χρησιµοποιήσαµε ερωτηµατολόγια αυτό- 

αναφοράς. Παρόλο που οι µετρήσεις αυτό- αναφοράς θεωρούνται κατάλληλες για την 

αξιολόγηση υποκειµενικών εµπειριών όπως η µοναξιά ή το πείραγµα, εµφανίζουν 

ορισµένους περιορισµούς αφού βασίζονται εξ’ ολοκλήρου στην υποκειµενική 

αντίληψη του ατόµου. Εποµένως, πιο αντικειµενικά εργαλεία µέτρησης ίσως είναι 

χρήσιµα σε µελλοντικές έρευνες. Επιπλέον στην κλίµακα µέτρησης του πειράγµατος, 

οι ερωτήσεις είναι του τύπου «Οι άνθρωποι γελούσαν µαζί σου…», εποµένως δεν 

διευκρινίζεται από πού ακριβώς προέρχεται το πείραγµα. Στο µέλλον θα µπορούσαµε 

να αναλύσουµε την σχέση της µοναξιάς µε το πείραγµα είτε από τους συνοµηλίκους 

είτε από την οικογένεια. Ακόµα το δείγµα που χρησιµοποιήθηκε ήταν σχετικά µικρό 

και εποµένως τα αποτελέσµατα µας δεν µπορούν να γενικευθούν. Επιπλέον το δείγµα 

της έρευνας αποτελούταν αποκλειστικά από γυναίκες. Μελλοντικές έρευνες θα 

µπορούσαν να εξετάσουν τη σχέση των µεταβλητών αυτών και στον ανδρικό 
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πληθυσµό. Τέλος ο  σχεδιασµός της έρευνας περιορίζει την δυνατότητα να 

καθορίσουµε εάν οι σχέσεις των µεταβλητών είναι αιτιακές. Μελλοντικές 

µακροχρόνιες έρευνες θα µπορούσαν να εξετάσουν το θέµα εκτενέστερα. Επιπλέον, 

στην παρούσα έρευνα δεν είχαµε καθόλου στοιχεία για το βάρος και γενικά τη 

σωµατική διάπλαση των συµµετεχόντων κατά τη διάρκεια της παιδικής και εφηβικής 

ηλικίας. Θα ήταν ενδιαφέρον να δούµε αν κάτι ανάλογο ισχύει και στην ηλικία αυτή 

και αν το ΒΜΙ του ατόµου αλλάζει τη σχέση αυτή. 

Η έρευνά µας υποδεικνύει πως η µοναξιά ίσως να διαµεσολαβεί στη σχέση 

του πειράγµατος µε τις διατροφικές διαταραχές. Εξ’ αιτίας της σχέσης της µοναξιάς 

µε τις διατροφικές διαταραχές είναι σηµαντικό ο παράγοντας µοναξιά να λαµβάνεται 

πάντα υπ’ όψη όταν σχεδιάζουµε ένα πρόγραµµα θεραπείας για τα άτοµα που 

υποφέρουν από διατροφικές διαταραχές. Αν λάβουµε υπ’ όψη µας το γεγονός πως οι 

Sohlberg, Norring και Rosmark (1992), βρήκαν πως η χαµηλή κοινωνική υποστήριξη 

ήταν σηµαντικός παράγοντας για την πορεία των ασθενών µε διατροφικές διαταραχές 

µετά από 3 χρόνια, φαίνεται πως θα έπρεπε να γίνουν προσπάθειες ούτως ώστε να 

δηµιουργηθούν δίκτυα που θα επιτρέπουν στα άτοµα να επικοινωνούν µε άλλους. 

Παρόλο που πολλά προγράµµατα θεραπείας περιλαµβάνουν οµάδες υποστήριξης, 

αυτή η υποστήριξη θα έπρεπε να είναι συνεχής και τα άτοµα να µπορούν να την 

βρουν ανά πάσα στιγµή. Τέλος δεδοµένων των συνεπειών του πειράγµατος στην 

ψυχολογική υγεία των ατόµων, η έρευνα αυτή σε συµφωνία µε προηγούµενες έρευνες 

(Ledley & συν., 2006˙ Taylor και συν., 2009) τονίζει την ανάγκη για δηµιουργία 

προγραµµάτων παρέµβασης στα σχολεία προκειµένου να µειωθούν τέτοια φαινόµενα 

όπως το πείραγµα και ο εκφοβισµός. 
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Παράρτηµα Α: Ερωτηµατολόγια έρευνας 

 

Η  παρούσα έρευνα αποσκοπεί στην διερεύνηση της σχέσης μεταξύ εμπειριών της παιδικής 

και εφηβικής ηλικίας, των συναισθημάτων και των διατροφικών συνηθειών.   

Οι απαντήσεις είναι άκρως εμπιστευτικές και δεν υπάρχει πιθανότητα αναγνώρισης της 

ταυτότητας σας. 

Δεν υπάρχουν σωστές ή λάθος απαντήσεις. Σας παρακαλούμε να απαντήσετε με όσο το 

0000000 0000000000 00000000000. 
Σας ευχαριστούμε για τη συμμετοχή σας. 

Σημειώστε με ένα � 

Φύλο                                                                   
Άνδρας � Γυναίκα � 

 

Ηλικία  

 

έτη 

 

 

Τόπος μόνιμης κατοικίας 

 

Χωριό � 

 

Κωμόπολη (εως 10000 

κάτοικοι) � 

 
Πόλη� Μεγάλη πόλη � 

 
Αλλοδαπός/ή� 

 

 

Μορφωτικό επίπεδο μητέρας 

 

Δεν τελείωσε το σχολείο� 

 

Απόφοιτος γυμνασίου� 

 Απόφοιτος δημοτικού Απόφοιτος λυκείου 

 Απόφοιτος Ανώτερης/Ανώτατης 

σχολής � 

Κάτοχος μεταπτυχιακού� 

 

Μορφωτικό επίπεδο πατέρα 

 

 

Δεν τελείωσε το σχολείο� 

 

Απόφοιτος γυμνασίου� 

 
Απόφοιτος δημοτικού� Απόφοιτος λυκείου� 

 Απόφοιτος Ανώτερης/Ανώτατης 

σχολής � 

Κάτοχος μεταπτυχιακού� 

 

 

Βάρος                                                           ................ 

 

 

Κιλά                                                              ................ 

 

 

Οι επόμενες ερωτήσεις αναφέρονται στην χρονική περίοδο της ζωής σας από 5 έως 16 

χρονών.   

Αρχικά, βαθμολογήστε πόσο συχνά πιστεύετε πως ήσασταν το αντικείμενο τέτοιας 

συμπεριφοράς (Χρησιμοποιώντας την κλίμακα που παρέχεται, από ποτέ μέχρι πολύ συχνά) 

Στη συνέχεια (εκτός αν απαντήσατε ποτέ σε μια συγκεκριμένη ερώτηση), βαθμολογήστε 

πόσο σας πείραζε το συγκεκριμένο πείραγμα (από δεν με πειραζε/μέχρι με πείραζε πολύ) 
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POTS 

1.Οι άνθρωποι σε κορόϊδευαν επειδή ήσουν 

παχύς/ιά 

1
α

. Πόσο σε πείραζε; 

 

2.Οι άνθρωποι έκαναν αστεία για το γεγονός ότι 

ήσουν πολύ παχύς/ ιά 

2
α

.Πόσο σε πείραζε; 

 

3.Οι άνθρωποι γελούσαν μαζί σου, για το ότι 

δοκίμαζες να αθληθείς, επειδή ήσουν πολύ 

παχύς/ ιά 

3
α

.Πόσο σε πείραζε; 

 

4.Οι άνθρωποι σε φώναζαν με παρατσούκλια 

όπως ‘τόφαλο’ 

4
α

.Πόσο σε πείραζε; 

 

5.Οι άνθρωποι σε έδειχναν επιδεικτικά επειδή 

είχες παραπάνω κιλά;  

5
α

.Πόσο σε πείραζε; 

 

6.Οι άνθρωποι χασκογελούσαν για το βάρος σου 

όταν έμπαινες μόνος/η σε ένα δωμάτιο  

6
α

.Πόσο σε πείραζε; 

 

 

 

 

 

 

 

Ποτέ                  μερικές φορές                      πολύ συχνά 

1                2                   3                 4                   5 

Δε με πείραζε        με πείραζε κάπως         με πείραζε πολύ 

1                 2                  3                 4                   5 

 

 

Ποτέ                  μερικές φορές                      πολύ συχνά 

1                2                   3                 4                   5 

Δε με πείραζε        με πείραζε κάπως         με πείραζε πολύ 

1                 2                  3                 4                   5 

 

   Ποτέ                  μερικές φορές                      πολύ συχνά 

1                2                   3                 4                   5 

Δε με πείραζε        με πείραζε κάπως         με πείραζε πολύ 

1                 2                  3                 4                   5 

 

 

 

Ποτέ                  μερικές φορές                      πολύ συχνά 

1                2                   3                 4                   5 

Δε με πείραζε        με πείραζε κάπως         με πείραζε πολύ 

1                 2                  3                 4                   5 

 

 Ποτέ                  μερικές φορές                      πολύ συχνά 

1                2                   3                 4                   5 

Δε με πείραζε        με πείραζε κάπως         με πείραζε πολύ 

1                 2                  3                 4                   5 

 

Ποτέ                  μερικές φορές                      πολύ συχνά 

1                2                   3                 4                   5 

Δε με πείραζε        με πείραζε κάπως         με πείραζε πολύ 

1                 2                  3                 4                   5 
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7.Οι άνθρωποι σε κορόϊδευαν επαναλαμβάνοντας 

κάτι που είπες επειδή νόμιζαν πως ήταν ανόητο 

7
α

.Πόσο σε πείραζε; 

 

8.Οι άνθρωποι σε κορόϊδευαν επειδή δείλιαζες να 

κάνεις κάτι 

8
α

. Πόσο σε πείραζέ 

 

9.Οι άνθρωποι έλεγαν ότι φερόσουν ανόητα 

9
α

.Πόσο σε πείραζέ; 

 

 

10.Οι άνθρωποι γελούσαν μαζί σου επειδή δεν 

καταλάβαινες κάτι 

10
α

.Πόσο σε πείραζε; 

 

11.Οι άνθρωποι σε πέιραζαν επειδή δεν 

καταλάβαινες ένα αστείο 

11
α

.Πόσο σε πείραζε; 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ποτέ                  μερικές φορές                      πολύ συχνά 

1                2                   3                 4                   5 

Δε με πείραζε        με πείραζε κάπως         με πείραζε πολύ 

1                 2                  3                 4                   5 

 

Ποτέ                  μερικές φορές                      πολύ συχνά 

1                2                   3                 4                   5 

Δε με πείραζε        με πείραζε κάπως         με πείραζε πολύ 

1                 2                  3                 4                   5 

 

Ποτέ                  μερικές φορές                      πολύ συχνά 

1                2                   3                 4                   5 

Δε με πείραζε        με πείραζε κάπως         με πείραζε πολύ 

1                 2                  3                 4                   5 

 

 

Ποτέ                  μερικές φορές                      πολύ συχνά 

1                2                   3                 4                   5 

Δε με πείραζε        με πείραζε κάπως         με πείραζε πολύ 

1                 2                  3                 4                   5 

 

 

Ποτέ                  μερικές φορές                      πολύ συχνά 

1                2                   3                 4                   5 

Δε με πείραζε        με πείραζε κάπως         με πείραζε πολύ 

1                 2                  3                 4                   5 
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UCLA loneliness scale 

 

Για τα συναισθήµατα µοναξιάς… 

 

Σηµειώστε πόσο συχνά νοιώθετε έτσι όπως περιγράφουν οι παρακάτω προτάσεις. 

Σηµειώστε στα αριστερά  __ της κάθε πρότασης τον αριθµό που 

αντιστοιχεί στο πόσο συχνά αισθάνεστε έτσι. 

    1      2      3      4   

          Ποτέ  Σπάνια  Μερικές Συχνά 

Φορές 

 

 

1. __  Νοιώθω ‘ένα’ µε τους ανθρώπους γύρω µου. 

2. __  Μου λείπουν οι παρέες. 

3. __  ∆εν υπάρχει κανένας στον οποίο µπορώ να στραφώ για βοήθεια. 

4. __  ∆εν νοιώθω µόνος. 

5. __  Νοιώθω µέρος της παρέας των φίλων µου. 

6. __  Έχω πολλά κοινά στοιχεία µε τους φίλους στην παρέα µου. 

7. __  ∆εν είµαι κοντά µε κανέναν πια. 

8. __  Οι φίλοι µου δεν µοιράζονται τα ενδιαφέροντα και τις ιδέες µου. 

9. __  Είµαι ένα εξωστρεφές άτοµο. 

10. __  Υπάρχουν άτοµα που τα νοιώθω κοντά µου. 

11. __  Νοιώθω αποµονωµένος. 

12. __  Οι κοινωνικές µου σχέσεις είναι επιπόλαιες. 

13. __  Κανένας δεν µε ξέρει πραγµατικά καλά. 

14. __  Νοιώθω αποµονωµένος από τους άλλους γύρω µου. 

15. __  Μπορώ να βρω παρέα όταν το θελήσω. 

16. __  Υπάρχουν άτοµα που µε καταλαβαίνουν πραγµατικά. 

17. __  Είµαι δυστυχισµένος που είµαι τόσο αποτραβηγµένος. 

18. __  Υπάρχουν άνθρωποι γύρω µου αλλά όχι κοντά µου. 

19. __  Υπάρχουν άτοµα µε τα οποία µπορώ να µιλήσω. 

20. __  Υπάρχουν άτοµα στα οποία µπορώ να στραφώ. 
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ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ∆ΙΑΙΤΗΤΙΚΩΝ ΣΥΝΗΘΕΙΩΝ 
 

 

 

Συµ̟λήρωσε τις ̟αρακάτω ερωτήσεις µε √ σε ένα α̟ό τα 6 ε̟ιρρήµατα ̟ου σε αντι̟ροσω̟εύει: 

 

 

 

 
Πάντα 

 
Συνήθως 

 
Συχνά 

Μερικές 
φορές 

 

Σ̟άνια 

 
Ποτέ 

Τροµάζω στην ιδέα του να γίνω υ̟έρβαρος/η.       

Α̟οφεύγω να τρώω όταν ̟εινάω.       

Νοµίζω ότι µε α̟ασχολεί ̟ολύ το θέµα του 

φαγητού.     

      

Μου έχει συµβεί να φάω µεγάλες ̟οσότητες 
φαγητού και να αισθάνοµαι ότι δεν µ̟ορώ να 

σταµατήσω. 

      

Τεµαχίζω το φαγητό µου σε ̟ολύ µικρά 

κοµµάτια. 

      

Ξέρω ̟όσες θερµίδες έχουν οι τροφές ̟ου τρώω.       

Α̟οφεύγω ιδιαίτερα τα φαγητά ̟ου είναι 
̟λούσια σε υδατάνθρακες (δηλαδή, ψωµί, 
µακαρόνια, ρύζι, κτλ). 

      

Νοµίζω ότι οι άλλοι θα ήθελαν να τρώω 

̟ερισσότερο. 

      

Κάνω εµετό µετά το φαγητό.       

Νιώθω ̟ολλές ενοχές όταν έχω φάει.       

Με α̟ασχολεί η ε̟ιθυµία να γίνω ̟ιο λε̟τός/ή.       

Όταν ασκούµαι σκέφτοµαι τις θερµίδες ̟ου 

«καίω». 

      

Οι άλλοι ̟ιστεύουν ότι είµαι ̟άρα ̟ολύ 

αδύνατος/η. 

      

Με ανησυχεί η ιδέα ότι έχω λί̟ος στο σώµα µου.       

Μου ̟αίρνει ̟ερισσότερο χρόνο α̟ό ό,τι στους       
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άλλους να τελειώσω το γεύµα µου. 

Α̟οφεύγω τα τρόφιµα ̟ου ̟εριέχουν ζάχαρη.       

Τρώω τρόφιµα «διαίτης» (light).       

Νιώθω ότι το φαγητό ελέγχει τη ζωή µου.       

Ελέγχω τον εαυτό µου.       

Νιώθω ότι οι άλλοι µε ̟ιέζουν να φάω.       

Αφιερώνω ̟άρα ̟ολύ χρόνο και σκέψη στο 

φαγητό. 

      

Νιώθω άσχηµα όταν τρώω γλυκά.       

Ασχολούµαι µε δίαιτες.       

Μου αρέσει να έχω άδειο στοµάχι.       

Μου αρέσει να δοκιµάζω καινούργια τρόφιµα 

̟λούσια σε θερµίδες. 
      

Έχω την τάση να κάνω εµετό µετά τα γεύµατα.       

 

 

 


