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ΠΡΟΛΟΓΟ 

 

Ζ παξνχζα εθπφλεζε απνηειεί ην ηειηθφ ζηάδην ηνπ πξνπηπρηαθνχ θχθινπ ζπνπδψλ 

κνπ, ζηελ νπνία πξνζπαζψ λα αλαπηχμσ ηνλ ηίηιν ηεο εξγαζίαο κε ηα αθαδεκατθά εξγαιεία 

ηα νπνία απέθηεζα ζην ηκήκα Φπρνινγίαο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Κξήηεο. Ο ηίηινο ηεο 

εξγαζίαο πξνέθπςε χζηεξα απφ ζπδεηήζεηο κε ηνλ δηδάζθνληα, Καζεγεηή Δπάγγεινπ 

Καξαδήκα πνπ πξνζπκνπνηήζεθε λα γίλεη θαη επηηεξεηήο ηεο παξνχζαο εθπφλεζεο, θαη 

άπηεηαη ηνπ αληηθεηκέλνπ ηεο Φπρνινγίαο ηεο Τγείαο. Απφ κεξηάο κνπ, ην ελδηαθέξνλ γηα ηελ 

Φπρνινγία Τγείαο, θαζψο θαη ζρεηηθά δεηήκαηα, δεκηνπξγήζεθε απφ ηελ εκπεηξία κνπ ζην 

λνεηφ θχθιν καζεκάησλ ζην ηκήκα, φπσο ην κάζεκα  «Φπρνινγία Τγείαο» θαη ην κάζεκα 

«Φπρνινγία Τγείαο: Κιηληθέο Δθαξκνγέο».  
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ΠΔΡΙΛΗΦΗ 

 

 

Ζ παξνχζα έξεπλα απνηειεί κία πξνζπάζεηα δηεξεχλεζεο ηεο επίδξαζεο ησλ 

εθθνβηζηηθψλ κελπκάησλ αγσγήο πγείαο ζηελ πξφιεςε ηνπ HIV/AIDS αιιά θαη ηεο ζρέζεο 

ηνπο κε ηελ απηνεθηίκεζε θαη ηελ απην-απνηειεζκαηηθφηεηα. 

ηελ έξεπλα ζπκκεηείραλ 175 άηνκα ειηθίαο 18-44, νη νπνίνη θιήζεθαλ λα 

απαληήζνπλ ζε ηξία εξσηεκαηνιφγηα. Σν πξψην (The Rosenberg Self-Esteem) είρε σο ζηφρν 

ηε κέηξεζε ηνπ βαζκνχ απηνεθηίκεζεο ησλ ζπκκεηερφλησλ, ην δεχηεξν (The General Self- 

Efficacy Scale) ηε κέηξεζε ηνπ επηπέδνπ απην-απνηειεζκαηηθφηεηαο ηνπο, ελψ ην ηξίην, ην 

νπνίν θαηαζθεπάζηεθε απνθιεηζηηθά θαη κφλν γηα ηηο αλάγθεο  ηεο έξεπλαο, δηεξεπλά πσο ε 

εθηίκεζε ηνπ θφβνπ πνπ πξνθαιεί έλα κήλπκα ζρεηηθφ κε ην AIDS επηδξά ζηελ αιιαγή 

ζηάζεο γηα ηε ζπκπεξηθνξά θαηά ηε ζεμνπαιηθή επαθή (π.ρ ρξήζε πξνθπιαθηηθνχ) ελφο 

αηφκνπ, ην νπνίν ληψζεη εθηεζεηκέλν ζηνλ θίλδπλν. 

Σα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο δείρλνπλ κηα κέηξηα ζπζρέηηζε αλάκεζα ζηελ 

απηνεθηίκεζε θαη ηελ πξφζεζε ρξήζεο πξνθπιαθηηθνχ θαηά ηε ζεμνπαιηθή επαθή θαζψο 

επίζεο κηα αδχλακε ζπζρέηηζε αλάκεζα ζηελ απην-απνηειεζκαηηθφηεηα πνπ αηζζάλνληαη νη 

ζπκκεηέρνληεο θαη ην θχιν ηνπο. Σέινο, βξέζεθε φηη ε αλεζπρία πνπ πξνθαιεί ην κήλπκα 

ζηνλ αλαγλψζηε ιεηηνπξγεί δηακεζνιαβεηηθά ζηε ζρέζε απηνεθηίκεζε – πξνιεπηηθή 

ζπκπεξηθνξά θαη απην-απνηειεζκαηηθφηεηα – πξνιεπηηθή ζπκπεξηθνξά. 
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 

ΔΙΑΓΧΓΗ 

 

1. ύλδξνκν Δπίθηεηεο Αλνζναλεπάξθεηαο (AIDS) 

 

1.1 Tη είλαη ην AIDS; 

 

Σν χλδξνκν Δπίθηεηεο Αλνζναλεπάξθεηαο (AIDS) αλαθέξεηαη σο λφζνο ηνπ 

αλζξψπηλνπ αλνζνπνηεηηθνχ ζπζηήκαηνο θαη πην ζπγθεθξηκέλα σο πξνρσξεκέλν ζηάδην 

ινίκσμεο απφ ηνλ ηφ ηεο αλζξψπηλεο αλνζναλεπάξθεηαο (HIV). Σν AIDS (Acquired 

Immunodeficiency Syndrome) αλαγλσξίζηεθε γηα πξψηε θνξά ην 1981 θαη εθηηκάηαη φηη 

πξνήιζε απφ ηνλ αθξηθαληθφ πίζεθν. Σν AIDS  ζπλδέεηαη κε ηελ παξεκπφδηζε ηεο 

ιεηηνπξγίαο ηνπ αλνζνπνηεηηθνχ ζπζηήκαηνο θάλνληαο ηα άηνκα πεξηζζφηεξν επάισηα ζε 

επθαηξηαθέο ινηκψμεηο θαη φγθνπο, πνπ κπνξνχλ λα απνδεηρηνχλ θαη αηηίεο ζαλάηνπ, θαζψο ε 

εππάζεηα ρεηξνηεξεχεη κε ηελ εμέιημε ηεο λφζνπ. ήκεξα ην χλδξνκν Δπίθηεηεο 

Αλνζναλεπάξθεηαο είλαη γλσζηφ ζε φιν ηνλ θφζκν θαη απνηειεί ηελ θχξηα αηηία ζαλάηνπ 

ζηελ Αθξηθαληθή ήπεηξν θαη ηελ ηέηαξηε αηηία ζαλάηνπ παγθνζκίσο (Σφθνπ, 2013). 

ηε ρψξα καο, ζχκθσλα κε ην ηειεπηαίν δειηίν επηδεκηνινγηθήο επηηήξεζεο ηεο HIV 

Λνίκσμεο σο ηνλ Οθηψβξην ηνπ 2015 δηαγλψζηεθαλ ζπλνιηθά 15.109 νξνζεηηθά άηνκα. Απφ 

απηά ε ζπληξηπηηθή πιεηνςεθία ζχκθσλα κε ην European Centre for Disease Prevention and 

Control (2015) ησλ αζζελψλ είλαη άλδξεο (82,7%). Απφ ην ζχλνιν απηψλ ησλ αηφκσλ, 3.782 

έρνπλ κπεη ζην θιηληθφ ζηάδην ηνπ AIDS θαη πεξίπνπ 7.700 βξίζθνληαη ππφ αληηξεηξντθή 

ζεξαπεία. Δπηπιένλ, ν αξηζκφο ησλ νξνζεηηθψλ πνπ θαηέιεμαλ αγγίδεη ηνπο 2.600 ελψ 12.547 
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άηνκα γλσξίδνπλ φηη δνπλ κε ην ηφ HIV. H επηδεκία ηνπ HIV ζηελ Διιάδα παξνπζηάδεη 

απμεηηθέο ηάζεηο ηα ηειεπηαία έηε. Πην ζπγθεθξηκέλα, ην 2011 θαη ην 2012 παξαηεξήζεθε 

κία εμαηξεηηθά ζεκαληηθή αχμεζε ησλ πεξηζηαηηθψλ HIV ινίκσμεο πνπ δειψζεθαλ ζην 

ζχζηεκα θαηαγξαθήο, κε επίθεληξν ηελ νκάδα ησλ ΥΔΝ (Βαζηιείνπ, 2014). 

 

Δηθόλα 1. Πεγή: ηνηρεία ΚΔΔΛΠΝΟ 2015 

 

1.2 Ση είλαη ν HIV θαη πώο ζπκβάιιεη ζηελ εθδήισζε ηεο λόζνπ; 

 

Όζν αθνξά ηε δνκή ηνπ ηνχ, ν HIV (Human Immunodeficiency Virus) είλαη ηφο RNA, 

πνπ δηαζέηεη σζηφζν εθηφο ηνπ γελεηηθνχ ηνπ πιηθνχ θαη ηελ αληίζηξνθε κεηαγξαθάζε 

(reverse transcriptase). Σν έλδπκν απηφ δηαδξακαηίδεη θαζνξηζηηθφ παξάγνληα ζηελ εμέιημε 

ηνπ ηνχ θαζψο ζπκβάιιεη ζηε ζχλζεζε DNA κε κήηξα  ην RNA ηνπ ηνχ, γεγνλφο πνπ 

θαζηζηά ηνλ ηφ ηθαλφ λα ελζσκαησζεί ζην γέλσκα ηνπ θπηηάξνπ-μεληζηή. Με ηε κνξθή απηή, 

ν ηφο κπνξεί λα παξακείλεη αλελεξγφο ζηα θχηηαξα ηνπ αλζξψπηλνπ νξγαληζκνχ γηα  κεγάιν 

ρξνληθφ δηάζηεκα αλάκεζα ζηελ αξρηθή πξνζβνιή θαη ζηελ εκθάληζε ζνβαξψλ 

ζπκπησκάησλ  σο "πξoτφο" (Κηφξηζεο θαη Παπαζπειηφπνπινο, 1997).  Όπσο φινη νη ηνί, έηζη 

θαη ν HIV κπνξεί λα αληηγξαθεί κφλν κέζα ζηα θχηηαξα. Σφηε ζεκαηνδνηείηαη ε 
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ελεξγνπνίεζε ηνπ κεραληζκνχ αλαπαξαγσγή ηνπο. Ο HIV πξνζβάιιεη θπξίσο ηα βνεζεηηθά 

Σ-ιεκθνθχηηαξα θαη εηζβάιιεη ζηα θχηηαξα απηά κεηά απφ πξφζδεζε ζηνπο εηδηθνχο 

ππνδνρείο ηεο επηθάλεηάο ηνπο. Σα Σ-ιεκθνθχηηαξα είλαη δσηηθήο ζεκαζίαο γηα ηελ 

αλνζνινγηθή αληίδξαζε ηνπ νξγαληζκνχ θαζψο δίλνπλ ζήκα έλαξμεο ιεηηνπξγίαο ζε άιια 

θχηηαξα ηνπ αλνζνπνηεηηθνχ ζπζηήκαηνο. Καηά ηε δηάξθεηα ηεο ινίκσμεο, ν αξηζκφο ησλ Σ-

ιεκθνθπηηάξσλ κεηψλεηαη πξννδεπηηθά θαη ηειηθά αδξαλνπνηνχληαη θαη θαηαζηξέθνληαη. 

Όηαλ ν αξηζκφο ηνπο έρεη κεησζεί αηζζεηά (200 αλά θπβηθφ ρηιηνζηφ ηνπ αίκαηνο) ν 

νξγαληζκφο γίλεηαη ηδηαίηεξα επάισηνο ζε ινηκψμεηο θαη λενπιαζίεο πνπ ραξαθηεξίδνπλ ην 

AIDS , ην ηειηθφ ζηάδην ηεο λφζνπ HIV (Καληδαλνχ & Υαηδάθεο, 2013). 

 

 

1.3 Μεηάδνζε 

 

ηνλ αλζξψπηλν νξγαληζκφ ν ηφο HIV αληρλεχεηαη θαηά θχξην ιφγν ζην αίκα, ζην 

ζπέξκα θαη ζηηο θνιπηθέο εθθξίζεηο, θαζψο θαη ζε κηθξφηεξεο πνζφηεηεο  ζην ζάιην θαη ζηνλ 

ηδξψηα φπσο επίζεο ζην κεηξηθφ γάια θαη ζην εγθεθαινλσηηαίν πγξφ. Ζ ζπλεζέζηεξε 

κεηάδνζε ηνπ ηνχ γίλεηαη κέζσ ηεο ζεμνπαιηθήο επαθήο, ηεο έθζεζεο ζε κνιπζκέλν αίκα 

(φπσο ηε κεηάγγηζε αίκαηνο) αιιά θαη κέζσ ηεο πεξηγελλεηηθήο κεηάδνζεο (κεηάδνζε απφ ηε 

κεηέξα ζην παηδί θαηά ηελ εγθπκνζχλε, ηνλ ηνθεηφ θαη ην ζειαζκφ). Πεξίπνπ ην έλα ηέηαξην 

(1/4) κε έλα ηξίην (1/3) ησλ εγθχσλ πνπ έρνπλ πξνζβιεζεί κεηαθέξνπλ ηνλ ηφ ζηα κσξά ηνπο. 

Ζ θαηζαξηθή ηνκή, θαίλεηαη φηη κεηψλεη ζεκαληηθά ηελ πεξηγελλεηηθή κεηάδνζε θαζψο θαη ε 

ιήςε ηνπ ΑΕΣ (Zidovudine) θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εγθπκνζχλεο (Γαξδαβέζεο, 1999). Ο 

ζπλδπαζκφο ησλ δχν κπνξεί λα κεηψζεη ηελ πηζαλφηεηα κεηάδνζεο ζην 1% (NIAID, 1999). 

Σν γεγνλφο απηφ νθείιεηαη αθελφο ζηε κηθξή πνζφηεηα ηνπ ηνχ πνπ πεξηέρεηαη ζηα πγξά 
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απηά θαη αθεηέξνπ ζηε κεγάιε εππάζεηα ηνπ HIV ζην εμσηεξηθφ πεξηβάιινλ. Αθφκα φζν 

αθνξά ην ζάιην, κειέηεο έρνπλ δείμεη φηη πεξηέρεη θπζηθά ζπζηαηηθά πνπ αλαραηηίδνπλ ηε 

κνιπζκαηηθή δξάζε ηνπ ηνχ.  

Απφ ηελ άιιε πιεπξά, θαίλεηαη φηη ν ηφο HIV δελ κεηαδίδεηαη κε ηηο ζπλεζηζκέλεο 

θαζεκεξηλέο επαθέο, φπσο γηα παξάδεηγκα κε ηελ θνηλή ρξήζε καγεηξηθψλ ζθεπψλ ή κε ην 

ηζίκπεκα εληφκσλ.  

Δίλαη ινηπφλ ζαθέο φηη ν ηφο κεηαδίδεηαη θαηά θχξην ιφγν ζην πιαίζην ησλ 

ζεμνπαιηθψλ επαθψλ ελψ ζην πιαίζην ησλ νηθνγελεηαθψλ θαη θνηλσληθψλ ζρέζεσλ ε 

κεηάδνζε είλαη αδχλαηε. 

 

 

1.4 ηάδηα ινίκσμεο θαη ζπκπηώκαηα 

 

ηα πξψηα ζηάδηα κεηά ηε κφιπλζε, έλα κεγάιν πνζνζηφ αηφκσλ εκθαλίδεη νξηζκέλα 

ζπκπηψκαηα, ελψ άιινη δηαλχνπλ αζπκπησκαηηθή αξρηθή πεξίνδν. Πην αλαιπηηθά, 

αλαπηχζζεηαη έλα ζχλδξνκν παξφκνην κε γξίπε πνπ πεξηιακβάλεη ππξεηφ, δηνγθσκέλνπο 

ιεκθαδέλεο, θαξπγγίηηδα θαη νηζνθαγίηηδα, επηδεξκηθά εμαλζήκαηα θαζψο επίζεο 

πνλνθέθαιν θαη έιθε ζηε ζηνκαηηθή θνηιφηεηα θαη ηα γελλεηηθά φξγαλα.  ην ζπγθεθξηκέλν 

ζηάδην, κεξηθνί αλαπηχζζνπλ επίζεο επθαηξηαθέο ινηκψμεηο, λαπηία, δηάξξνηα αιιά θαη 

λεπξνινγηθά πξνβιήκαηα φπσο ζπλήζσο ην ζχλδξνκν Guillain-Barre (παξάιπζε 

πεξηθεξηθψλ λεχξσλ), κεληγγίηηδα θαη εγθεθαιίηηδα θαζψο θαη γλσζηηθέο θαη ςπρηθέο 

δηαηαξαρέο. Δμαηηίαο ηνπ γεγνλφηνο φηη ηα ζπκπηψκαηα παξαπέκπνπλ ζε θάπνην είδνο γξίπεο 
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ή κνλνππξήλσζεο, πνιιέο θνξέο δελ αλαγλσξίδνληαη σο ζεκάδηα HIV ινίκσμε (Γεκφλε, 

2008) 

ηελ θιηληθά ιαλζάλνπζα πεξίνδν νη αζζελείο ραξαθηεξίδνληαη απφ έλα ζηαζεξφ ηηθφ 

θνξηίν θαη ζηαζεξφ ηίηιν CD4 θπηηάξσλ. Καηά ηελ αζπκπησκαηηθή απηή πεξίνδν, κπνξεί λα 

θαλεί θάπνηνπ είδνπο ιεκθαδελνπάζεηα θαζψο νη ιεκθαδέλεο ησλ αζζελψλ θηινμελνχλ 

κεγάιεο πνζφηεηεο εμσθπηηάξησλ αζξνίζεσλ ηνπ ηνχ. 

Ζ πξψηκε ζπκπησκαηηθή HIV ινίκσμε ραξαθηεξίδεηαη απφ ζπκπηψκαηα φπσο 

εμαλζήκαηα, θνιπίηηδα απφ κχθεηεο Candida, ηξηρσηή ιεπθνπιαθία ζηφκαηνο θαη έξπεηα 

δσζηήξα, πεξηθεξηθή λεπξνπάζεηα, δπζπιαζία θαη θαξθίλσκα ηξαρήινπ, ππξεηφ θαη 

ζξφκβσζε (Καληδαλνχ & Υαηδάθεο, 2013). 

Πεξίπνπ νη κηζνί απφ ηα άηνκα πνπ έρνπλ κνιπλζεί ζα αλαπηχμνπλ  AIDS κέζα ζε κία 

δεθαεηία αλ δελ ιάβνπλ ζεξαπεία. Σα ζπκπηψκαηα πνπ εθδειψλνληαη θαη ζεκάλνπλ 

ζπλαγεξκφ γηα ηελ εκθάληζε ηνπ AIDS ζεσξνχληαη ε πλεπκνλία, ην ζχλδξνκν απίζρλαζεο, ε 

νηζνθαγηθή θαληηληίαζε θαη άιιεο επθαηξηαθέο ινηκψμεηο πξνθαινχκελεο απφ βαθηήξηα, 

ηνχο, κχθεηεο θαη παξάζηηα, πνπ ζε θπζηνινγηθέο ζπλζήθεο ξπζκίδνληαη απφ ην 

αλνζνπνηεηηθφ ζχζηεκα ελφο πγηνχο αηφκνπ. Δπηπιένλ αμίδεη λα αλαθεξζεί, φηη νη αζζελείο 

δηαηξέρνπλ απμεκέλν θίλδπλν λα αλαπηχμνπλ θαξθίλνπο φπσο ην ζάξθσκα Kaposi, ην 

ιέκθσκα Burkitt, ην πξσηνπαζέο ιέκθσκα εγθεθάινπ θαη ν θαξθίλνο ηνπ ηξαρήινπ ηεο 

κήηξαο. 

Χζηφζν ζα πξέπεη λα ηνληζηεί φηη κηα πηζαλή επηθίλδπλε εμέιημε ησλ λενπιαζηψλ 

εμαξηάηαη απφ ηνπο εμήο παξάγνληεο (CDC, 2009):  

1. Απφ ηελ απνηειεζκαηηθή ζεξαπεία κεηά ηε δηάγλσζε. 

2. Σν ρξφλν δηάγλσζεο. 

3.   Απφ ηελ γξήγνξε δηάγλσζε θαη ηελ απνηειεζκαηηθή ζεξαπεία κε αληηξεηξντθή 

αγσγή ηεο ινίκσμεο HIV. 
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4. Απφ ηελ αλάπηπμε ή κε ηνπ AIDS. 

5. Απφ ηελ θαηάρξεζε επηθίλδπλσλ ή θαξθηλνγφλσλ νπζηψλ, ηε ρξήζε λαξθσηηθψλ 

νπζηψλ θαη αλζηπγεηλνχ ηξφπνπ δσήο. 

 

1.5 Αληηκεηώπηζε ηεο λόζνπ HIV θαη ζηόρνη ζεξαπείαο.  

 

Ζ αληηκεηψπηζε ηεο λφζνπ δελ πεξηιακβάλεη αθφκα θάπνην απνηειεζκαηηθφ εκβφιην 

πνπ λα πξνζθέξεη πιήξε ίαζε. Ζ ζεξαπεία εζηηάδεηαη ζηελ  αληηξεηξντθή ζεξαπεία HAART 

(Highly Active Antiretroviral Therapy), ε νπνία ζέηεη σο ζηφρν ηελ επηβξάδπλζε ηεο λφζνπ. 

Χζηφζν αμίδεη λα αλαθεξζεί φηη ε αγσγή απηή δελ ζηακαηά ηελ εμέιημε ηεο λφζνπ. Έηζη, ε 

αγσγή HAART πεξηιακβάλεη θάξκαθα πνπ αλήθνπλ ζε δχν θαηεγνξίεο αληηξεηξντθψλ, δχν 

λνπθιενζηδηθoχο-λνπθιενηηδηθνχο αλαζηνιείο ηεο αληίζηξνθεο κεηαγξαθάζεο ηνπ ηνχ θαη 

θαη έλαλ κε-λνπθιενζηδηθφ αλαζηνιέα ηεο αληίζηξνθεο κεηαγξαθάζεο ηνπ ηνχ (NNRTIs) 

(Περιηβάλε, Δ., et al., 2007). 

Ζ αληηξεηξντθή δξάζε ηεο ζεξαπείαο ζπλδέεηαη ζηελά κε ηε δξακαηηθή κείσζε ηεο 

λνζεξφηεηαο θαη ζλεζηκφηεηαο. Ζ παξνπζία ζπκπησκάησλ θαζψο επίζεο θαη ν ρακειφο 

αξηζκφο CD4 θπηηάξσλ δίλνπλ ην έλαπζκα γηα ηελ αλάγθε έλαξμεο αληηξεηξντθήο 

ζεξαπείαο(Νηαξαθηζή, 2015). 

Oη ζηφρνη ηεο αληηξεηξντθήο ζεξαπείαο (ART) είλαη νη αθφινπζνη (Knobel et al., 

2002): 

1. Καηαζηνιή ηνπ ηηθνχ θνξηίνπ. 

2. Βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο δσήο. 

3. Βειηίσζε πξνζδφθηκνπ επηβίσζεο. 

4. Γηαηήξεζε κειινληηθψλ ζεξαπεπηηθψλ επηινγψλ. 
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5. Απνθαηάζηαζε ηεο αλνζνινγηθήο ιεηηνπξγίαο. 

6. Πξνζηαζία ηνπ αλνζνπνηεηηθνχ ζπζηήκαηνο. 

7. Διάηησζε ηνπ θηλδχλνπ κεηάδνζεο ηνπ ηνχ HIV. 

 

Πίλαθαο 1. ύκθσλα κε ηελ ηαμηλόκεζε (Π.Ο.Τ, 1993) νη αζζελείο ησλ θαηεγνξηώλ Α3, Β3 θαη  C1, C2, C3 

ραξαθηεξίδνληαη σο πάζρνληεο από ηελ λόζν ηνπ AIDS. Πεγή: http://kremiotis.mysch.gr/AIDS 

 

2 Φόβνο  

 

2.1 Ο θόβνο σο ζπλαίζζεκα  

 

Ο θφβνο είλαη κηα αληίδξαζε φρη απιψο σθέιηκε αιιά θαη απαξαίηεηε γηα ηελ 

επηβίσζε ζε έληνλα θαη ζπρλά επηθίλδπλα γεγνλφηα θαη εξεζίζκαηα πνπ πξνεγνχληαη απηψλ. 

Ο θφβνο είλαη έλα ζπλαίζζεκα πνπ ζπλδέεηαη ζηελά κε κία αλάκλεζε. Πην ζπγθεθξηκέλα, 

φηαλ ην άηνκν έξζεη ζε επαθή κε θαηαζηάζεηο ή αληηθείκελα ηα νπνία επηθέξνπλ αξλεηηθά 

ζπλαηζζήκαηα θαη θφβν, ηφηε νπνηαδήπνηε κειινληηθή επαθή ή έθζεζε ζηηο θαηαζηάζεηο 

απηέο, ή εξεζίζκαηα πνπ νκνηάδνπλ, μαλαθέξλνπλ ζηελ επηθάλεηα ην ζπλαίζζεκα ηνπ θφβνπ. 

Σφηε ην άηνκν παξνπζηάδεη έληνλα ζηξεζνγφλα ζπκπηψκαηα θαη ηελ αίζζεζε απψιεηαο 

ειέγρνπ. Χο ζπλέπεηα, θαηαβάιιεη κεγάιε πξνζπάζεηα λα απνθεχγεη ην άγρνο θαη παξάιιεια 

λα επηηχρεη ηνλ εμνβειηζκφ ηνπ ζηξεο (Νάλνπ, 2015).  Απφ ηελ άιιε πιεπξά, ζχκθσλα κε 

ηνλ Dumas (2009), ν θφβνο είλαη απνηέιεζκα ελφο ζπγθηλεζηαθνχ ζνθ, δειαδή κηαο 

πξνζπάζεηαο απφηνκεο ζπλαηζζεκαηηθήο πξνζαξκνγήο. 
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O θφβνο είλαη έλα απφ ηα βαζηθά ζπλαηζζήκαηα πνπ ιεηηνπξγεί σο  κεραληζκφο 

πξνζηαηεπηηθνχ-ακπληηθνχ ραξαθηήξα, θαζψο καο θηλεηνπνηεί πξνο απνθπγή ελφο 

πξαγκαηηθνχ ή ππνηηζέκελνπ θηλδχλνπ. Πην ζπγθεθξηκέλα, ε έξεπλα ησλ Witte, et al., (1998) 

έδεημε πσο ν θφβνο κπνξεί λα απνηειέζεη έλα πεηζηηθφ κέζν θηλεηνπνίεζεο θαη δξάζεο 

εθφζνλ πξνθαιέζεη ηζρπξέο αληηιήςεηο απην-απνηειεζκαηηθφηεηαο. Ζ ελεξγνπνίεζή ηνπ 

είλαη απηφκαηε ρσξίο λα απαηηείηαη ε ζπλεηδεηή  ζθέςε. Ζ εθδήισζε ηνπ θφβνπ εμαξηάηαη 

ζε κεγάιν βαζκφ απφ ηα επίπεδα ελεξγνπνίεζεο ηνπ ζηξεο πνπ πξνθαιεί ε χπαξμε 

εμσηεξηθήο απεηιήο.  Ζ δηάξθεηα ηνπ είλαη παξνδηθή, δειαδή  κέρξη ηνλ εμνβειηζκφ ηεο 

απεηιήο (Witte, et al., 1998). Χζηφζν, φηαλ ν θφβνο ζπλερίδεη λα πθίζηαηαη γηα αξθεηφ 

ρξνληθφ δηάζηεκα κεηά ηελ απνκάθξπλζε ηνπ πξαγκαηηθνχ θηλδχλνπ, ε θνβία κεηαηξέπεηαη 

ζε εκπφδην θπζηνινγηθήο θαη ιεηηνπξγηθήο αληηκεηψπηζεο ησλ θαζεκεξηλψλ γεγνλφησλ θαη 

θαηαζηάζεσλ (Καξαγηψηα, 2005). 

Ο θφβνο κπνξεί λα εθθξαζηεί ζσκαηηθά (σο δηέγεξζε), κέζσ ηεο γισζζηθήο 

ζπκπεξηθνξάο (ιεθηηθέο απηφ-αλαθνξέο), ή κέζσ εκθαλψλ πξάμεσλ (εθθξάζεηο ηνπ 

πξνζψπνπ) (Lang, 1984). Ζ αληίδξαζε ηνπ θφβνπ είλαη απνηέιεζκα ελεξγνπνίεζεο ελφο 

ακπληηθνχ κεραληζκνχ. Πνηεο φκσο πεξηνρέο ελεξγνπνηνχληαη φηαλ εθδειψλεηαη θφβνο ζηα 

εμσηεξηθά εξεζίζκαηα; ηελ εξψηεζε απηή ε απάληεζε είλαη ν εγθέθαινο θαη πην 

ζπγθεθξηκέλα πεξηνρέο φπσο ε ακπγδαιή θαη ν ζάιακνο. Απφ ηελ κία πιεπξά, ε ακπγδαιή 

ζρεηίδεηαη κε ιεηηνπξγίεο ηνπ ζπλαηζζήκαηνο θαη ηεο ζπκπεξηθνξάο, ελψ ν ζάιακνο απνηειεί 

ην ζηαζκφ αλακεηάδνζεο νπηηθψλ θαη αθνπζηηθψλ πιεξνθνξηψλ. Αμίδεη λα ζεκεησζεί φηη ν 

ζάιακνο ζπλδέεη ηελ ακπγδαιή κε αλψηεξα θινητθά θέληξα, φπσο είλαη ν θνηιηαθφο έζσ 

πξνκεησπηαίνο θινηφο, πνπ κεηαθέξνπλ πνιχπινθεο πιεξνθνξίεο γηα ηε γλσζηηθή 

αληηπξνζψπεπζε ηνπ ζπλαηζζήκαηνο, ψζηε λα δεκηνπξγεζεί ζπλεηδεηή ζπλαηζζεκαηηθή 

εκπεηξία. Σέινο, ε ζχλδεζε ζαιάκνπ – ακπγδαιήο ζπκβάιιεη ζηελ δεκηνπξγία 

΄΄αληηδξαζηηθψλ΄΄ θηλήζεσλ ζε θνβηθέο θαηαζηάζεηο (Παπαζσκά, 2005). 



15 
 

Πνηνη φκσο είλαη νη παξάγνληεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ην θφβν; Ο Stekel (1930) αλαθέξεη 

πσο ν θφβνο είλαη θαηά έλα κέξνο θιεξνλνκηθφο, πνπ άθεζε ηα ίρλε πάλσ ζηελ εγθεθαιηθή 

νξγάλσζε. Αλαθέξεη κεηαμχ ησλ άιισλ φηη  ν θφβνο ζρεηίδεηαη κε ην πξντζηνξηθφ παξειζφλ 

ηνπ αλζξψπνπ, πνπ εθδειψλεηαη ζαλ έλζηηθην, ζαλ αζπλείδεηε κλήκε. χκθσλα κε ηνλ 

Σζαιίθνγινπ (2003), νη γελεηηθνί παξάγνληεο θαίλεηαη λα θαζνξίδνπλ ην γεληθφ επίπεδν 

αληίδξαζεο ηνπ παηδηνχ ζε φια ηα ζπλαηζζήκαηα ζπκπεξηιακβαλφκελνπ θαη ηνπ θφβνπ. 

Όκσο απφ ηελ άιιε πιεπξά νη πξνζσπηθέο εκπεηξίεο παίδνπλ θαζνξηζηηθφ ξφιν γηα ηε 

δηακφξθσζε θαη ηελ παγίσζε ηνπ. Πην ζπγθεθξηκέλα, ν θφβνο απέλαληη ζε θάπνην εξέζηζκα 

ή θαηάζηαζε πξνέξρεηαη χζηεξα απφ ηελ επαθή κε κία δπζάξεζηε εκπεηξία. Σν γεγνλφο απηφ 

έρεη σο απνηέιεζκα, νπνηαδήπνηε κειινληηθή επαθή κε ηηο ίδηεο ή παξφκνηεο θαηαζηάζεηο λα 

πξνθαινχλ ην ζπλαίζζεκα ηνπ θφβνπ. Γηα παξάδεηγκα, ε λνζειεία ζε λνζνθνκείν γηα 

κεγάιν ρξνληθφ δηάζηεκα, είλαη πηζαλφ λα πξνθαιέζεη έληνλν θφβν γηα πηζαλή κειινληηθή 

λνζειεία αιιά θαη γηα νπνηαδήπνηε κειινληηθή επαθή κε ην ηαηξηθφ πξνζσπηθφ. εµαζία 

σζηφζν δελ έρεη ηφζν απηφ πνπ ζπλέβε ζηελ πξαγµαηηθφηεηα φζν ην φηη ην άηνµν εξµήλεπζε 

ηελ εµπεηξία απηή σο αξλεηηθή γηα ηνλ εαπηφ ηνπ. Σα άηνµα πνπ εθηίζεληαη ζε έλα 

απεηιεηηθφ εξέζηζµα βηψλνπλ µηα γλσζηηθή αζπµθσλία, µηα εζσηεξηθή θαηάζηαζε πνπ είλαη 

έληνλα δπζάξεζηε. Γηα λα μεπεξάζνπλ απηή ηελ έληαζε, πξέπεη λα έξζνπλ αληηκέησπνη κε ην 

εξέζηζκα θαη λα επηηχρνπλ κηα πξνζαξκνζηηθή απφθξηζε είηε λα απνξξίςνπλ ην απεηιεηηθφ 

εξέζηζµα (Roser & Thompson, 1995). Ζ βξαρππξφζεζκε απνθπγή ησλ εξεζηζκάησλ απηψλ 

έρεη ζεηηθέο ζπλέπεηεο, φπσο αλαθνχθηζε απφ ην ζηξεο, ζηαδηαθά φµσο εληζρχεη ηελ 

αληίιεςή ηνπ αηφκνπ φηη δελ µπνξεί λα ηα θαηαθέξεη ζε αλάινγεο θαηαζηάζεηο (Σζνπθαιά & 

Σζνπκάθαο, 2013). 

Δπνκέλσο, φπσο γίλεηαη εκθαλέο, ν θφβνο εμαξηάηαη ζε κεγάιν βαζκφ, απφ ην ίδην ην 

άηνκν. Τπάξρνπλ ηζρπξά εξεπλεηηθά δεδνκέλα πνπ ππνζηεξίδνπλ φηη ε απην-

απνηειεζκαηηθφηεηα (ν βαζκφο ζηνλ νπνίν ην άηνκν λνκίδεη φηη κπνξεί λα αληάπεμέιζεη ζε 
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κία θαηάζηαζε) ελφο αηφκνπ δηαδξακαηίδεη ζπνπδαίν ξφιν ζηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν 

αληηιακβάλεηαη θαη αληηκεησπίδεη ην θφβν. Πην ζπγθεθξηκέλα, ε απην-απνηειεζκαηηθφηεηα 

έρεη νπζηαζηηθή επίδξαζε ζηελ αληίιεςε θαη ηε ζηάζε ηνπ αηφκνπ απέλαληη ζε έλα θνβηθφ 

εξέζηζκα (Snipes, LaTour & Bliss, 1999).  

Χζηφζν, αμίδεη λα ζεκεησζνχλ νη επηπηψζεηο πνπ έρεη ην ζπλαίζζεκα ηνπ θφβνπ ζηελ 

αλζξψπηλε ζπκπεξηθνξά. Γηάθνξεο ζεσξεηηθέο πξνζεγγίζεηο έρνπλ αλαπηπρζεί γχξσ απφ ηελ 

εμήγεζε ηεο αληηκεηψπηζεο ηνπ θφβνπ θαη ησλ ηξφπσλ πνπ ηα άηνκα αιιάδνπλ ηηο ζηάζεηο 

ηνπο, ηηο πξνζέζεηο ηνπο θαη ηηο ζπκπεξηθνξέο ηνπο απέλαληη ζε απηφλ (Leventhal, 1970). Πην 

αλαιπηηθά, ηα θνβηθά εξεζίζκαηα, θπξίσο ηα έκςπρα, ηείλνπλ λα ελεξγνπνηνχλ ακπληηθή 

ζπκπεξηθνξά θαη αλ ε απφζηαζε αλάκεζα ζην θφβν θαη ην εξέζηζκα κεησζεί ηφηε ηα άηνκα 

ηείλνπλ λα επηηίζεληαη. ε αληίζεζε, φηαλ ην θνβηθφ εξέζηζκα δελ ζεκαηνδνηεί εκθαλή 

θίλδπλν, ηφηε ηα άηνκα έρνπλ ηελ ηάζε λα πξνζαλαηνιίδνληαη ζην ρψξν θαη λα εμεξεπλνχλ ην 

εξέζηζκα (Blanchard, et al., 2001). Όκσο έρεη θαλεί πσο νη άλζξσπνη θαηά θχξην ιφγν 

ηείλνπλ λα πηνζεηνχλ αζθαιείο ζπκπεξηθνξέο, ε νπνίεο επεκβαίλνπλ επεξγεηηθά ζηε 

δηαρείξηζε ηνπ ζηξεο (Wells et al., 1995). Καη ε πην θνηλά απνδεθηή εξκελεία ηνπ θαηλνκέλνπ 

απηνχ είλαη ε γλσζηηθή αμηνιφγεζε, ε νπνία ππνζηεξίδεη φηη ην άηνκν απνδίδνπλ ηελ 

απνκάθξπλζε ηνπ θφβνπ ζηε δηθή ηνπο αζθαιή ζπκπεξηθνξά. πλεπψο, ην γεγνλφο απηφ έρεη 

σο απνηέιεζκα ηνλ ηεξκαηηζκφ αλαηξνθνδφηεζεο ησλ θνβηθψλ πεπνηζήζεσλ. Αληίζεηα, ε 

πηνζέηεζε κε αζθαινχο ζπκπεξηθνξάο νδεγεί βξαρππξφζεζκα ζε ππεξβνιηθέο αληηδξάζεηο 

θφβνπ, νη νπνίεο σζηφζν καθξνπξφζεζκα επηζηξέθνπλ ζε θπζηνινγηθά επίπεδα (Salkovskis 

et al., 1998). 

Δπνκέλσο, φιεο απηέο νη αληηδξάζεηο ζε εξεζίζκαηα θαη θαηαζηάζεηο πνπ πξνθαινχλ 

θφβν πξνεηνηκάδνπλ ην ζψκα καο γηα λα δξάζεη είηε κε κάρε είηε κε θπγή (fight or flight) 

πξνθεηκέλνπ λα πξνζηαηεπζεί (Cannon, 1932). Ση ζα ζπλέβαηλε άξαγε, αλ δελ βηψλακε πνηέ 
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ην αίζζεκα ηνπ θφβνπ; Πνιχ απιά, ζα βξηζθφκαζηαλ πνιχ ζπρλά εθηεζεηκέλνη κπξνζηά ζε 

δχζθνιεο θαηαζηάζεηο θαη επηθίλδπλα θαηλφκελα δίρσο ηελ ηθαλφηεηα λα ακπλζνχκε (Reiss, 1980). 

 

2.2 Αζζέλεηα θαη θόβνο : Η πεξίπησζε ηνπ AIDS 

 

ήκεξα ε πιεηνςεθία ησλ αζζελεηψλ πνπ αληηκεησπίδεη ν άλζξσπνο είλαη ρξφληεο. Οη 

αζζέλεηεο απηέο δελ ζεξαπεχνληαη νξηζηηθά, αιιά απνηεινχλ θαηαζηάζεηο ηηο νπνίεο 

πξνζπαζνχκε λα ειέγμνπκε. ε απηή ηελ θαηεχζπλζε, ε ρνξήγεζε θαξκάθσλ θαη νη αιιαγέο 

ζηηο θαζεκεξηλέο ζπλήζεηεο επηηξέπνπλ ζηνπο ρξφληνπο αζζελείο λα δήζνπλ γηα κεγάια 

ρξνληθά δηαζηήκαηα, παξφιν πνπ ην λφζεκα εμαθνινπζεί λα ηνπο ζπλνδεχεη (Γηαβαζφπνπινο 

& Γνπξλή, 2015). 

Χζηφζν, ην αλζξψπηλν είδνο θαζ’ φιε ηε δηάξθεηα ηεο χπαξμήο ηνπ ραξαθηεξίδεηαη 

απφ κία έληνλε θνβία γηα ηελ εκθάληζε αζζελεηψλ. Ο θφβνο ηεο αζζέλεηαο απνηειεί κηα 

θπζηνινγηθή θαηάζηαζε, ε νπνία σζηφζν αλ παξαηαζεί ρξνληθά είλαη ηθαλή λα κεηαηξαπεί ζε 

έκκνλε ηδέα θαη αξξψζηηα θαζεαπηή. Ο θφβνο έρεη πνιιαπιέο ζπλέπεηεο ηφζν ζην ςπρηζκφ 

φζν θαη ηε ζπλαηζζεκαηηθή θαηάζηαζε ηνπ αλζξψπνπ. Χζηφζν ε επίδξαζε απηή δε κέλεη 

εθεί αιιά επεθηείλεηαη ζσκαηηθά, επεξεάδνληαο ηελ θαηάζηαζε ηεο πγείαο καο. Με άιια 

ιφγηα, ην ζπλαίζζεκα ηνπ θφβνπ θαίλεηαη πσο είλαη ηθαλφ λα πξνθαιεί αξλεηηθέο ζπλέπεηεο 

γηα ηελ αθεξαηφηεηα ηνπ αλνζνπνηεηηθνχ καο ζπζηήκαηνο, θαζηζηψληαο ηνλ άλζξσπν πην 

επάισην ζηε λνζεξφηεηα. (Πνιπθαλδξηψηε & Κνπηζνπνχινπ, 2015).  

ε απηή ηελ εξγαζία ζα εζηηάζνπκε ηελ πξνζνρή καο ζην θφβν πνπ πξνθαιεί ε λφζνο ηνπ 

AIDS. Ο θφβνο απηφο σο ζπλέπεηα ηεο πιήξνπο ή κεξηθήο άγλνηαο γηα ηε θχζε, ηε κεηάδνζε, 

ηα ζηάδηα θαη ηελ εμέιημε ηνπ ηνχ δηαθέξεη απφ άηνκν ζε άηνκν. Πην ζπγθεθξηκέλα, νη θφβνη 

γηα ηε κφιπλζε απφ ηνλ ηφ ηνπ HIV απνξξένπλ θαηά θχξην ιφγν απφ ηε ιαλζαζκέλε 
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πιεξνθφξεζε ησλ αηφκσλ ζρεηηθά κε ηνλ ηξφπν εμέιημεο θαη  κεηάδνζεο ηνπ ηνχ. Σν γεγνλφο 

απηφ έρεη σο απνηέιεζκα ηε δεκηνπξγία ιαλζαζκέλσλ αληηιήςεσλ γηα ηελ αζζέλεηα θαη 

ηειηθψο ιαλζαζκέλσλ ζπκπεξηθνξψλ, ζπζρεηηζκψλ θαη αξλεηηθψλ ζπλαηζζεκάησλ απέλαληη 

ζε άηνκα κε AIDS. Σέηνηεο παξεξκελείεο κεηάδνζεο ηνπ ηνχ (π.ρ κέζσ ησλ θαζεκεξηλψλ 

επαθψλ θαη ρεηξαςίαο) νδεγνχλ αθελφο ζε ιαλζαζκέλεο ζηάζεηο θαη ππεξβνιηθφ θφβν γηα 

ηνλ ηφ θαη αθεηέξνπ ζηελ απνκφλσζε ησλ αλζξψπσλ κε AIDS. Γηα παξάδεηγκα, ε κεηάδνζε 

ηνπ ηνχ πνπ ζπλέβε θαηά ηε δηάξθεηα κηαο νδνληηαηξηθήο εθαξκνγήο, νδήγεζε ζε πζηεξία γηα 

ηε κφιπλζε HIV απφ ηνπο νδνληηάηξνπο (Μπαδά, 2013). ε κία έξεπλα ησλ Chen et al., 

(2007) ν ζηηγκαηηζκφο ησλ αζζελψλ κε HIV  αλαγλσξίζηεθε σο ην κεγαιχηεξν εκπφδην 

πξφιεςεο θαη ζεξαπεπηηθήο ζπλέπεηαο. Δπηπιένλ, ν ζηηγκαηηζκφο ππνλνκεχεη ηελ πνξεία ηνπ 

αζζελνχο θαζψο ηνλ απνζαξξχλεη γηα ηελ παξνρή ζπλερνχο ζεξαπεπηηθήο θξνληίδαο αιιά 

θαη θαηάιιειεο ππνζηήξημεο απφ ην νηθνγελεηαθφ, θηιηθφ θαη ηαηξηθφ πεξηβάιινλ ηνπ 

(UNDP , 2003). 

 

2.3 Ο θόβνο σο κήλπκα – απεηιή 

 

Ζ ρξήζε ηεο επίθιεζεο ηνπ θφβνπ σο κέζσ πεηζνχο γηα ηελ πγεία είλαη δηαδεδνκέλε 

θαζψο θαίλεηαη πσο επηηπγράλεη ζε κεγάιν βαζκφ ηελ πξνζήισζε ηεο πξνζνρήο ηνπ αηφκνπ- 

δέθηε ηνπ κελχκαηνο. ηε κειέηε ηνπο νη Janis θαη Feshbach (1953) ππνζηεξίδνπλ ηελ 

πεπνίζεζε φηη φζν πεξηζζφηεξν θφβν πεξηέρεη έλα κήλπκα ηφζν πην κεγάιε επίδξαζε ζηε 

ζπκπεξηθνξά ησλ δεθηψλ απηφ έρεη, ρσξίο λα ρξεηάδεηαη λα ιάβνπκε ππφςηλ καο άιινπο 

παξάγνληεο. Καη νη ηδέεο ζρεηηθά κε ηα πιενλεθηήκαηα ηεο ρξήζεο θνβηθψλ κελπκάησλ 

έρνπλ ηζρπξνπνηεζεί χζηεξα απφ έξεπλεο (Sutton, 1982), ησλ νπνίσλ ηα επξήκαηα 

ππνζηεξίδνπλ πσο ηα πςειά επίπεδα θφβνπ ζπλδένληαη ζηελά κε κεγαιχηεξε πεηζψ. Απηφο 

πξνθαλψο είλαη θαη ν ιφγνο δηέγεξζεο, ελεξγνπνίεζεο θαη αιιαγή ζπκπεξηθνξάο. χκθσλα 
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κάιηζηα κε ηνλ Carl Hovland (1952) ηα απεηιεηηθά γηα ηελ πγεία κελχκαηα πξνθαινχλ 

ελεξγνπνίεζε-θηλεηνπνίεζε  ησλ δεθηψλ θαη δνθηκέο ζπκπεξηθνξψλ  έσο φηνπ επηηεπρζεί ε 

ππνρψξεζε ηνπ θφβνπ.  

Ο θφβνο ηεο αζζέλεηαο θαη ε αληίιεςε ηνπ θηλδχλνπ κπνξεί λα νδεγήζεη ζε αιιαγή 

θαη πηνζέηεζε ζπκπεξηθνξψλ (Ajzen & Fishbein, 1980). Με ηνλ φξν ΄΄θίλδπλν΄΄ ην  National 

Research Council (1989) νξίδεη κία ελέξγεηα ή θάπνην θαηλφκελν πνπ καο ζέηεη ζε πηζαλή 

δεκηά θαη ην κέγεζνο ηνπ θηλδχλνπ πεξηγξάθεηαη σο ην ζχλνιν ηεο δεκηάο πνπ κπνξεί λα 

πξνθιεζεί. Πνιιέο θνξέο, κάιηζηα, ν θφβνο ρξεζηκνπνηείηαη σο κέζν πεηζνχο γηα ηελ αιιαγή 

κηαο ζπκπεξηθνξάο θαη ηελ πηνζέηεζε κηαο λέαο. Έξεπλεο έρνπλ δείμεη (Ahluwalia, 2000 & 

Girandola, 2000) πσο ν θφβνο κπνξεί λα απνηειέζεη κηα πεηζηηθή ηαθηηθή γηα ηελ αιιαγή ηεο 

ζπκπεξηθνξάο. Χζηφζν, αμίδεη λα ζεκεησζεί φηη ζχκθσλα κε ηνλ Girandola (2000) ε 

επηηπρήο θακπάληα βαζηζκέλε ζηελ επίθιεζε θφβνπ πξνυπνζέηεη κηα ζεηξά απφ κεηαβιεηέο. 

Σέηνηεο κεηαβιεηέο κπνξεί λα είλαη ε πεξηγξαθή ηεο απεηιήο κε εχζηνρν ηξφπν, ε απην-

απνηειεζκαηηθφηεηα, δειαδή πφζν πηζηεχεη ην άηνκν φηη κπνξεί λα αληεπεμέιζεη επηηπρψο 

ζηελ απεηιή, νη πξνεγνχκελεο θνβηθέο εκπεηξίεο θαζψο επίζεο ε δηαδηθαζία έιεγρνπ ηνπ 

θφβνπ θαη ε επηξξνή ηνπ ζηε ζπκπεξηθνξά ηνπ εθηηζέκελνπ. Σέινο, δελ πξέπεη λα κέλνπλ ζην 

πεξηζψξην νη εμσηεξηθέο παξεκβάζεηο φπσο ην πνιηηηζκηθφ ππφβαζξν, ε αληηιακβαλφκελε 

επαισηφηεηα ζηελ κφιπλζε θαη ηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο πξνζσπηθφηεηάο καο (Fishbein, 

2000). 

Ζ επηηπρία ή ε απνηπρία ηεο επίθιεζεο θφβνπ νθείιεηαη θαη ζην πεξηερφκελν ηεο. Πην 

ζπγθεθξηκέλα, κηα επηηπρήο επίθιεζε θφβνπ πξέπεη λα έρεη ΄΄θξηθηφ πεξηερφκελν΄΄ ππφ ηε 

κνξθή ηεο δσεξήο γιψζζαο (Leventhal, 1965). Καη απηφ κπνξεί λα επηηεπρζεί κέζσ επηζέησλ 

πνπ δειψλνπλ δηάζεζε θαη πξνθαινχλ θφβν, αξλεηηθά ζπλαηζζήκαηα θαη αλεζπρία (LaTour 

& Tanner, 2003). Δπηπιένλ, ε γιψζζα ηνπ κελχκαηνο πξέπεη λα δηακνξθψλεηαη θαηά ηέηνην 
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ηξφπν ψζηε λα απεπζχλεηαη πξνζσπηθά ζηνλ απνδέθηε, κε απνηέιεζκα λα επηηπγράλεηαη ε 

πξνζσπνπνίεζε ηνπ κελχκαηνο.  

Ζ αληίιεςε ηεο απεηιήο απφ ην ίδην ην άηνκν πξαγκαηνπνηείηαη απφ ηελ παξνπζία θαη 

κφλν ηνπ απεηιεηηθνχ κελχκαηνο. Χζηφζν, ην κέγεζνο ηεο αληίιεςεο ηεο απεηιήο θαη 

ζπλεπψο ηνπ θφβνπ βαζίδεηαη ζηε ζνβαξφηεηα ηεο απεηιήο θαη ζηελ αληηιακβαλφκελε 

επαισηφηεηα ηνπ αηφκνπ γηα πηζαλή αληηκεηψπηζή ηεο. Υαξαθηεξηζκνί φπσο ΄΄ ην AIDS 

νδεγεί ζε ζάλαην΄΄ πξνζδηνξίδνπλ ηε ζνβαξφηεηα ηεο απεηιήο ελψ απφ ηελ άιιε πιεπξά 

κελχκαηα φπσο ΄΄Κηλδπλεχεηο απφ ην AIDS δηφηη κνηξάδεζαη ηηο ζχξηγγεο ελψ ρξεζηκνπνηείο 

λαξθσηηθά΄΄ (Singhal & Rogers, 2003) αληηζηνηρνχλ ζηελ επαισηφηεηα ηνπ πιεζπζκνχ-

ζηφρνπ ηεο ζπγθεθξηκέλεο απεηιήο. 

εκαληηθφ παξάγνληα ζηελ επηηπρεκέλε επίθιεζε θφβνπ δηαδξακαηίδνπλ νξηζκέλνη 

παξάγνληεο φπσο ε αμηνιφγεζε (νη δπζκελείο ζπλέπεηεο ηεο έθζεζεο ζηνλ ζπγθεθξηκέλν 

θίλδπλν πνπ κπνξεί λα αληηκεησπίζεη έλα άηνκν), ε επηθνηλσλία (ν ηξφπνο κεηάδνζεο ηνπ 

κελχκαηνο) θαη ε αληίιεςε ηνπ θηλδχλνπ (θξίζεηο γηα ηνλ θίλδπλν πνπ βαζίδνληαη ζηελ 

πνηνηηθή δηάζηαζε ηεο απεηιήο, κε άιια ιφγηα ΄΄ρακειή΄΄ θαη ΄΄πςειή΄΄ αληίιεςε θαη 

θαζνξίδνπλ ηε ιήςε απνθάζεσλ θαη ελεξγνπνίεζε ζπκπξνθνξψλ) (Slovic, 1987). 

Υαξαθηεξηζηηθφ παξάδεηγκα ρακειήο αληίιεςεο θηλδχλνπ είλαη ην θάπληζκα, ηνπ νπνίνπ νη 

ζπλέπεηεο δελ είλαη άκεζα νξαηέο θαη δελ πξνβάιινληαη ελψ αληίζεηα παξάδεηγκα πςειήο 

αληίιεςεο είλαη ην AIDS, ηνπ νπνίνπ νη ζπλέπεηεο είλαη άγλσζηεο θαη ζπλερψο 

πξνβαιιφκελεο. Οη Kotler θαη Andersen (1982) ππνζηεξίδνπλ πσο πνιιέο θνηλσληθέο 

θακπάληεο έρνπλ απνηχρεη εμαηηίαο ηνπ αλεπαξθνχο ειέγρνπ ηνπ θφβνπ πνπ ππάξρεη κέζα ζην 

κήλπκα. Σέηνηνπ είδνπο έιεγρνο είλαη ζεκαληηθφο γηαηί ε ζπλεηδεηνπνίεζε ηνπ θφβνπ πνπ 

εθπέκπεη ην κήλπκα πξνο ηνπο δέθηεο-ζηφρνπο είλαη ην θιεηδί γηα ηε δηαθνπή εηθαζηψλ 

ζρεηηθά κε ην AIDS. 
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2.4  Η ρξήζε κελπκάησλ ζηελ πξόιεςε: Η πεξίπησζε ηνπ AIDS  

 

Ζ πξφιεςε δηαδξακαηίδεη ζπνπδαίν ξφιν γηα ηελ πξναγσγή ηεο Τγείαο. Ζ πξφιεςε 

ζρεηίδεηαη κε ηελ θαηαπνιέκεζε θαη ηελ απνθπγή επηθίλδπλσλ ζπκπεξηθνξψλ πνπ απεηινχλ 

ηελ πγεία καο (Durlak et al., 1997). Αμίδεη λα ζεκεησζεί φηη ε πηνζέηεζε πξνιεπηηθήο 

ζπκπεξηθνξάο δελ είλαη κία εχθνιε ππφζεζε, αιιά απαηηεί ζπζηεκαηηθή πξνζπάζεηα 

ελεκέξσζεο θαη ηήξεζεο ησλ θαλφλσλ. Σφζν νη παγθφζκηνη φζν θαη νη θξαηηθνί νξγαληζκνί 

πγείαο πξνζπαζνχλ επίκνλα λα ηνλίζνπλ ηε ζεκαζία ησλ ζπκπεξηθνξψλ πξφιεςεο. Ζ 

πξνζπάζεηά ηνπο απηή πξαγκαηψλεηαη, κεηαμχ άιισλ, κέζσ ηεο αλαπαξαγσγήο θαη 

κεηάδνζεο ζπγθεθξηκέλσλ κελπκάησλ (Déglise et al.,  2012). Απηά ζέηνπλ σο ζηφρν ηνπο ηελ 

παξφηξπλζε ηνπ θνηλνχ γηα πηνζέηεζε πγηνχο ζπκπεξηθνξάο είηε κέζσ ηεο πξνψζεζεο ησλ 

απσιεηψλ ζε πεξίπησζε λφζνπ, θαη επνκέλσο ζχλδεζήο ηνπο κε ην θφβν, είηε ησλ σθειεηψλ 

ζε πεξίπησζε πηνζέηεζήο ηεο. Χζηφζν, ε απνηειεζκαηηθφηεηα θάζε πνιηηηθή πγείαο 

εμαξηάηαη ζε κεγάιν βαζκφ απφ ηα επίπεδα ζπλεηδεηφηεηαο ηνπ πιεζπζκνχ ζηνλ νπνίν 

απεπζχλεηαη. Καη ηα επίπεδα ζπλεηδεηφηεηαο κε ηε ζεηξά ηνπο εμαξηψληαη απφ ηηο 

πξνεγνχκελεο ζεηηθέο θαη αξλεηηθέο εκπεηξίεο ηνπ αηφκνπ πνπ επηδξνχλ ζηε ζθέςε ηνπ 

(Murray-Johnson & Witte, 2003). 

Πνηνη είλαη νη ζηφρνη ησλ κελπκάησλ απηψλ; Οη βαζηθνί ζηφρνη ηνπο είλαη (Rimer & 

Kreuter,2006): 

• Ζ επαηζζεηνπνίεζε κέζσ ηεο παξνρήο πιεξνθνξηψλ. 

• Ζ ηεξάξρεζε αμηψλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ πγεία θαη ηε ζπκπεξηθνξά. 

• Ζ ηξνπνπνίεζε ησλ βαζηθψλ πεπνηζήζεσλ θαη απφςεσλ κέζσ ηεο ζπλαηζζεκαηηθήο 

θφξηηζεο. 
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• Ζ ιήςε απνθάζεσλ γηα ηελ βειηίσζε ηεο ζπκπεξηθνξάο. 

• Αιιαγή ζπκπεξηθνξάο κέζσ ηεο εθηέιεζεο ηεο απφθαζεο. 

ηελ πεξίπησζε ηνπ AIDS, ηα κελχκαηα εζηηάδνπλ ηελ πξνζνρή ηνπο θαηά θχξην 

ιφγν ζηε ρξήζε πξνθπιαθηηθνχ. Σν πξνθπιαθηηθφ απνηειεί ην ζχκβνιν πνπ είλαη πιήξσο 

ζπλδεδεκέλν κε ηνλ ηφ HIV. Χζηφζν, παξά ηηο έληνλεο πξνζπάζεηεο επαηζζεηνπνίεζεο θαη 

πξνψζεζεο ηεο ρξήζεο πξνθπιαθηηθνχ, έξεπλεο δείρλνπλ πσο νη λένη δελ ρξεζηκνπνηνχλ 

πξνθπιαθηηθφ. Πην ζπγθεθξηκέλα, ζε κία έξεπλα  Chapman et al., (1990), κε 488 

εηεξνθπιφθηια δεπγάξηα ηα απνηειέζκαηα θαλέξσζαλ φηη έλαο ζηνπο πέληε (1/5) δελ είραλ 

ρξεζηκνπνηήζεη πνηέ πξνθπιαθηηθφ ελψ ζρεδφλ νη κηζνί απφ ηνπο ζπκκεηέρνληεο αλέθεξαλ 

φηη πάληα ρξεζηκνπνηνχζαλ πξνθπιαθηηθφ κε λένπο ζπληξφθνπο. ε άιιε έξεπλα ησλ Moore 

& Rosenthal (1991), ηα δχν ηξίηα (2/3) ησλ ζπκκεηερφλησλ αλαθέξνπλ πσο θαηά ηηο 

ζεμνπαιηθέο ηνπ ζπκπεξηθνξέο ν αξζεληθφο ζχληξνθνο δελ ρξεζηκνπνηεί πξνθπιαθηηθφ 

θαζψο επίζεο ηα απνηειέζκαηα θαλεξψλνπλ πσο κφλν ην έλα πέκπην (1/5) ησλ 

ζπκκεηερφλησλ θάλεη ρξήζε πξνθπιαθηηθνχ κε ΄΄κφληκν΄΄ ζχληξνθν. 

ηελ Διιάδα, κία έξεπλα (Kordoutis, Loumakou & Sarafidou, 2000) έδεημε πσο ην 

59.7% φζσλ είραλ πεξηζηαζηαθέο ζρέζεηο δελ ρξεζηκνπνίεζαλ πξνθπιαθηηθφ ή ην 

ρξεζηκνπνίεζαλ κε αζπλέπεηα. Δπηπιένλ, ην 60.7% φζσλ είραλ ζηαζεξή ζρέζε θαη επνκέλσο 

έλαλ εξσηηθφ ζχληξνθν δελ είρε ρξεζηκνπνηήζεη πξνθπιαθηηθφ ησλ ηειεπηαίν κήλα. ε άιιε 

κειέηε ηνπο κε ζπνπδαζηέο θαη θνηηεηέο ηεο Βνξείνπ Διιάδνο, ηα απνηειέζκαηα έδεημαλ πσο 

ην 51% ησλ αλδξψλ θαη ην 73% ησλ γπλαηθψλ δελ είραλ ρξεζηκνπνηήζεη ή είραλ 

ρξεζηκνπνηήζεη κε αζπλέπεηα πξνθπιαθηηθφ ηνλ ηειεπηαίν κήλα. 

Πσο εμεγείηαη απηή ε αζπλέπεηα ηεο ρξήζεο πξνθπιαθηηθνχ παξά ηελ επίκνλε 

πξνζπάζεηα ησλ νξγαληζκψλ πγείαο γηα πξνβνιή ηεο λφζνπ θαη ησλ κεζφδσλ πξφιεςεο; Σν 

εξψηεκα απηφ κπνξεί λα απαληεζεί ιακβάλνληαο ππφςηλ καο ηελ αιιειεπίδξαζε κεηαμχ ηεο 
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ζρέζεο κελχκαηνο θαη δέθηε. Με άιια ιφγηα, έξεπλεο εζηηάδνπλ ηελ πξνζνρή ηνπο ζην 

πεξηερφκελν ηνπ κελχκαηνο αιιά θαη ηηο γλψζεηο, ηα πηζηεχσ γχξσ απφ ην AIDS θαζψο 

επίζεο θαη ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ δέθηε, φπσο ε απην-απνηειεζκαηηθφηεηα θαη ε 

απηνεθηίκεζε, πνπ πηνζεηεί αζθαιή ή κε ζεμνπαιηθή ζπκπεξηθνξά (Soames, 1988). 

 

Δηθόλα 2. Γεκνζίεπκα ηνπ Π.Ο.Τ 01/12/2015, Ηκέξα θαηά ηνπ AIDS 

 

 

Ζ ηήξεζε θαλφλσλ θαη ε πηνζέηεζε αζθαινχο ζεμνπαιηθήο ζπκπεξηθνξάο είλαη κηα 

δχζθνιε δηαδηθαζία πνπ απαηηεί έληνλε πξνζπάζεηα. Χζηφζν, αμίδεη λα ζεκεησζεί πσο ε 

πξνζπάζεηα αιιαγήο ζπκπεξηθνξάο κέζσ ηεο πξνψζεζεο θαη πξνβνιήο κελπκάησλ θφβνπ 

δελ έρνπλ ην ίδην αληίθηππν ζε φινπο ηνπο δέθηεο. Πνπ νθείιεηαη απηφ; ε ραξαθηεξηζηηθά 

ηεο πξνζσπηθφηεηαο φπσο ε απηφ-αληίιεςε, ε απηνεθηίκεζε, ε θαηαλφεζε ηεο αίζζεζεο ηνπ 

θηλδχλνπ θαη ηεο πξνζσπηθήο ηξσηφηεηαο, ε ηδέα ηνπ απηφ-ειέγρνπ. (Witte & Allen, 2000). Ζ 

παξνχζα εξγαζία ζα εζηηάζεη ηελ πξνζνρή ηεο ζην ξφιν ηεο απηνεθηίκεζεο θαη ηεο απην-

απνηειεζκαηηθφηεηαο ζηελ απνδνρή ησλ θνβηθψλ κελπκάησλ ζρεηηθψλ κε ην AIDS. 
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3.1 Απηνεθηίκεζε  

 

Ζ απηνεθηίκεζε θαίλεηαη λα απνηειεί ζεκαληηθφ παξάγνληα γηα ηελ πξφιεςε θαη 

γεληθφηεξα ηελ αλζξψπηλε ζπκπεξηθνξά. Σηο ηειεπηαίεο δεθαεηίεο έρεη γίλεη έληνλε 

πξνζπάζεηα λα νξηζζεί ε έλλνηα ηεο ΄΄απηνεθηίκεζεο΄΄. Πην ζπγθεθξηκέλα, κεξηθνί 

επηζηήκνλεο θαηέιεμαλ ζηνπο εμήο θαη πην δηαδεδνκέλνπο νξηζκνχο. Αξρηθά,  ε 

απηνεθηίκεζε δελ αλαθέξεηαη ζε ζπλαηζζήκαηα αλσηεξφηεηαο ή ηειεηφηεηαο, ηελ πεπνίζεζε 

δειαδή ελφο αηφκνπ φηη ππεξέρεη έλαληη ησλ άιισλ, αιιά ζε ζπλαηζζήκαηα απνδνρήο θαη 

απηνζεβαζκνχ (Rosenberg et al., 1989). Απφ ηελ άιιε πιεπξά, ε απηνεθηίκεζε νξίδεηαη σο 

Μηα πξνζσπηθή εθηίκεζε απηναμίαο πνπ θάλεη ην άηνκν, ε νπνία εθθξάδεηαη ζηε ζηάζε πνπ 

θξαηά πξνο ηνλ εαπηφ ηνπ (Coopersmith, 1967). Σέινο, ζχκθσλα κε ηνπο James et al.(1980) 

ε απηνεθηίκεζε είλαη ε ζθαηξηθή άπνςε ησλ αηφκσλ γηα ηνλ εαπηφ ηνπο, πνπ επεξεάδεηαη 

απφ ηελ  αλαινγία κεηαμχ πξαγκαηηθψλ επηηεχμεσλ θαη ησλ θηινδνμηψλ ηνπο. 

Ζ απηνεθηίκεζε θαη ε πξνζσπηθφηεηα είλαη πηζαλφ λα κνηξάδνληαη θνηλέο 

αλαπηπμηαθέο θαηαβνιέο. Δπνκέλσο ε εμέηαζε ηεο πξνζσπηθφηεηαο ίζσο λα παξέρεη 

πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηε θχζε θαη ηε δηακφξθσζε ηεο απηνεθηίκεζεο (Richard et al., 

2001). ηε βάζε απηή, ν Kendler et al., (1998) ππνζηεξίδνπλ πσο φπσο ε πξνζσπηθφηεηα 

είλαη θιεξνλνκηθή, έηζη θαη ην 30% ηεο απηνεθηίκεζεο έρεη γελεηηθή βάζε. χκθσλα κε ηνλ 

Simsek (2012) ε απηνεθηίκεζε έρεη ζπζρεηηζηεί κε πέληε παξάγνληεο ηεο πξνζσπηθφηεηαο, 

ηελ εμσζηξέθεηα, ηε δηαθάλεηα, ηελ ηαπεηλφηεηα, ηελ επζπλεηδεζία, θαη ηελ ζπλαηζζεκαηηθή 

ζηαζεξφηεηα. 

Γηαηί ε απηνεθηίκεζε είλαη ζεκαληηθή; Μήπσο νη άλζξσπνη έρνπλ πξαγκαηηθά ηελ 

αλάγθε ηεο απηνεθηίκεζεο; Καζνξίδεηαη απφ ηνπο άιινπο; Γίλνληαη πξνζπάζεηεο γηα 

ελίζρπζε ηεο απηνεθηίκεζεο; Ζ ππάξρνπζα βηβιηνγξαθία θαλεξψλεη πσο ε απηνεθηίκεζε 

ζρεηίδεηαη κε κία εγγελή αλάγθε λα αηζζαλζνχκε θαιχηεξα. Πνιινί ςπρνιφγνη ηνλίδνπλ φηη 
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νη άλζξσπνη αλαδεηνχλ ηελ πςειή απηνεθηίκεζε θαζψο ηνπο δηεπθνιχλεη λα πεηχρνπλ ηνπο 

ζηφρνπο ηνπο. Οη Bednar, Wells θαη Peterson (1989) ππνζηεξίδνπλ πσο ε απηνεθηίκεζε δίλεη 

αλαηξνθνδφηεζε πνπ βνεζά ην άηνκν λα θηάζεη ζηελ πξνζσπηθή επάξθεηα. Απηή ε 

αλαηξνθνδφηεζε ιεηηνπξγεί επεξγεηηθά φηαλ ηα άηνκα αληηκεησπίδνπλ ηηο δπζθνιίεο ελψ 

αληίζεηα φηαλ ηα άηνκα απνθεχγνπλ ηνπο θφβνπο ηνπο ιεηηνπξγεί θαηαζηξνθηθά. Χο 

ζπλέπεηα, ε απηνεθηίκεζε επηδξά ζηελ επίηεπμε ή κε ησλ κεηαγελέζηεξσλ ζηφρσλ. 

Δπνκέλσο, ε πςειή απηνεθηίκεζε απμάλεη ηελ ηθαλφηεηα γηα αληηκεηψπηζε ησλ πξνθιήζεσλ 

θαη δπζθνιηψλ ελψ απφ ηελ άιιε πιεπξά ε ρακειή απηνεθηίκεζε νδεγεί ζε επηπιένλ 

απνθπγή απηψλ. 

χκθσλα κε ηνλ Barkow (1980) νη άλζξσπνη αλαπηχζζνπλ κεραληζκνχο πνπ ηνπο 

δηεπθνιχλνπλ ζηελ ΄΄θπξηαξρία΄΄ ηνπο (dominance) απέλαληη ζηνπο άιινπο. Δπνκέλσο, ε 

πξνζνρή θαη ε επλντθή κεηαρείξηζε ησλ άιισλ, σο επαθφινπζν απηήο ηεο ΄΄θπξηαξρίαο΄΄, 

ζπλδέεηαη κε έλα θαιά δνκεκέλν well being, ην αίζζεκα ηεο απηνεθηίκεζεο ζρεηίδεηαη κε 

ηελ θνηλσληθή απνδνρή. 

Μία αθφκα επηπιένλ εμήγεζε ηεο απηνεθηίκεζεο πνπ ζρεηίδεηαη κε ηε ζεσξία ηεο 

δηαρείξηζεο ηνπ θφβνπ ππνζηεξίδεη φηη ε απηνεθηίκεζε ξπζκίδεη ηε ζπκπεξηθνξά ησλ 

αλζξψπσλ απέλαληη ζηνλ ππαξθηφ θφβν ηνπ ζαλάηνπ θαη ηνπ αθαληζκνχ (Solomon, 

Greenberg, & Pyszczynski, 1991). 

Σέινο, ζχκθσλα κε ηηο θνηλσληθέο ζεσξήζεηο, ε απηνεθηίκεζε ζπλδέεηαη κε ηελ 

ειαρηζηνπνίεζε ηεο πηζαλφηεηαο ηεο απφξξηςεο. Όηαλ νη άλζξσπνη ζπκπεξηθέξνληαη θαηά  

ηξφπν ψζηε λα πξνζηαηεχνπλ ή λα εληζρχνπλ ηελ απηνεθηίκεζή ηνπο, ιεηηνπξγνχλ ζηελ 

πξαγκαηηθφηεηα κε ζθνπφ λα εληζρχζνπλ ηηο δηαπξνζσπηθέο ζρέζεηο θαη επνκέλσο ηελ 

θνηλσληθήο ηνπο απνδνρή. Έξεπλεο δείρλνπλ φηη ν βαζκφο ηεο απηνεθηίκεζεο επεξεάδεηαη 

απφ γεγνλφηα ηα νπνία ζπκβάιινπλ ζην βαζκφ πνπ θάπνηνο γίλεηαη απνδεθηφο απφ ην 

πεξηβάιινλ ηνπ (Leary et al., 1998). πρλά, ινηπφλ, ε απηνεθηίκεζε είλαη ρακειφηεξε έπεηηα 
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απφ απνηπρίεο, θξηηηθή, απφξξηςε θαη άιια γεγνλφηα ησλ νπνίσλ νη ζπλέπεηεο επεξεάδνπλ 

αξλεηηθά ηε ζρεζηαθή αμηνιφγεζε. Απφ ηελ άιιε πιεπξά, ε απηνεθηίκεζε απμάλεηαη φηαλ ην 

άηνκν επηηπγράλεη, επηβξαβεχεηαη ή δέρεηαη ηελ απνδνρή ησλ ππνινίπσλ (Tambor et al., 

1995). 

Ζ ππάξρνπζα βηβιηνγξαθία καο δίλεη ηε δπλαηφηεηα λα ζπζρεηίζνπκε νξηζκέλεο 

πιεπξέο ηεο απηνεθηίκεζεο κε ηελ ζεμνπαιηθή ζπκπεξηθνξά. Πην ζπγθεθξηκέλα, αλαθέξεηαη 

πσο νη άλδξεο θαη νη γπλαίθεο κε πςειή απηνεθηίκεζε, έρνπλ ζεκαληηθά κεγαιχηεξν αξηζκφ 

εξσηηθψλ ζπληξφθσλ (Walsch, 1991). ε κία άιιε έξεπλα (Cole & Slocumb, 1995) θαίλεηαη 

πσο άλδξεο κε πςειή απηνεθηίκεζε είραλ πηνζεηήζεη πην επηθίλδπλε ζεμνπαιηθή 

ζπκπεξηθνξά. 

Δπηπιένλ, ζηελ ππάξρνπζα βηβιηνγξαθία ππάξρνπλ ζεσξίεο πνπ ππνζηεξίδνπλ φηη νη 

ζπκπεξηθνξέο πγείαο κπνξνχλ λα αιιάμνπλ κέζσ ηεο επηηπρεκέλεο ηξνπνπνίεζεο ησλ 

παξαγφλησλ πνπ ζεσξνχληαη δηακεζνιαβεηέο (Μπαδά, 2013). Πην ζπγθεθξηκέλα, ηα 

απνηειέζκαηα  ηεο έξεπλαο ησλ Salazar. et al., (2005) έδεημαλ κία ζεκαληηθή ζπζρέηηζε 

κεηαμχ απηνεθηίκεζεο θαη παξαγφλησλ φπσο γηα παξάδεηγκα νη ζεμνπαιηθά κεηαδηδφκελεο 

αζζέλεηεο θαη ε εγθπκνζχλε. Αθφκα, ηα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο έδεημαλ φηη ην γπλαηθείν 

δείγκα κε πςειή απηνεθηίκεζε είραλ πην ζεηηθή ζηάζε ζηε ρξήζε πξνθπιαθηηθνχ. 

Χζηφζν, θαίλεηαη πσο ε ζεμνπαιηθή ζπκπεξηθνξά θαη επηθηλδπλφηεηα 

ζπζρεηίδεηαη θαη κε ηελ απηνεθηίκεζε ζην ρψξν ηνπ ζηελνχ πεξηβάιινληνο φπσο ην 

ζρνιείν, ε νηθνγέλεηα θαη ησλ ζπλνκειίθσλ. ε έξεπλεο εμέηαζαλ ηελ ππφζεζε πσο ε 

νηθνγελεηαθή θαη ζρνιηθή απηνεθηίκεζε ζα ήηαλ πςειφηεξε φηαλ ν λένο δελ είρε 

πξνεγνχκελεο ζεμνπαιηθέο εκπεηξίεο ή δελ είρε έξζεη ζε εξσηηθή επαθή ηνλ ηειεπηαίν 

κήλα ή δηαθνξεηηθά είρε ζπληεξεηηθή εξσηηθή δσή (Morris, Young, Jones, 2000). Απφ 

ηελ άιιε πιεπξά, αληίζεηα απνηειέζκαηα ζηελ έξεπλα ηνπο θαίλεηαη λα έρεη ε 

απηνεθηίκεζε ζην ρψξν ησλ ζπλνκειίθσλ. Πην ζπγθεθξηκέλα, βξήθαλ πςειφηεξε 
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απηνεθηίκεζε ζηνπο λένπο πνπ αλέθεξαλ πξφζεζε γηα ζεμνπαιηθή επαθή πξηλ ην γάκν, 

ηνλ ηειεπηαίν κήλα. Απηφ ην νπνίν πξνθάιεζε εληχπσζε ζηα επξήκαηα ήηαλ φηη ε 

ζρνιηθή απηνεθηίκεζε ήηαλ πςειφηεξε ζηα άηνκα πνπ αλέθεξαλ φηη είραλ ζεμνπαιηθή 

επαθή ηνλ ηειεπηαίν κήλα.  

 

3.2 Απην-απνηειεζκαηηθόηεηα 

 

Ζ γλψζε ησλ απφςεσλ ελφο αηφκνπ γηα ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπ κπνξεί λα 

θαηαζηεί ζεκαληηθφο παξάγνληαο πξνθεηκέλνπ λα γίλνπλ πξνβιέςεηο γηα ην βαζκφ ζηνλ 

νπνίν ζα εκπιαθεί ζε κηα θαηάζηαζε θαζψο θαη ηελ επηκνλή ηνπ λα αληηκεησπίζεη ηπρφλ 

δπζθνιίεο. Ζ έλλνηα ηεο απην-απνηειεζκαηηθφηεηαο αλαθέξεηαη ζηηο απφςεηο πνπ έρεη ην 

άηνκν ζρεηηθά κε ηελ ηθαλφηεηά ηνπ λα παξάγεη θαζνξηζκέλα επίπεδα επίδνζεο, ηα νπνία 

επηδξνχλ ζηα γεγνλφηα πνπ επεξεάδνπλ ηε δσή ηνπ (Bandura, 1977α). Ζ ζεσξία ηεο απην-

απνηειεζκαηηθφηεηαο είλαη εκπλεπζκέλε ζε κεγάιν βαζκφ απφ ηελ ζεσξία Κνηλσληθήο 

Μάζεζεο ηνπ Bandura, ε νπνία δίλεη έκθαζε ζηε ζρέζε ζπκπεξηθνξηθψλ-γλσζηηθψλ θαη 

βηνινγηθψλ θαηαβνιψλ-εμσηεξηθφ πεξηβάιινλ. Ζ ζεσξία ηεο απην-απνηειεζκαηηθφηεηαο 

αλαθέξεη πσο ηα άηνκα κε κεγάιε εκπηζηνζχλε ζηηο ηθαλφηεηέο ηνπο αληηκεησπίδνπλ ηηο 

δπζθνιίεο σο πξνθιήζεηο πνπ πξέπεη λα μεπεξαζηνχλ θαη φρη σο απεηιέο πνπ πξέπεη λα 

απνθεχγνληαη (Bandura, 1994). Υαξαθηεξηζηηθφ παξάδεηγκα απην-απνηειεζκαηηθφηεηαο 

ζχκθσλα κε ηνλ Bandura είλαη ε επίδνζε ζην ζρνιείν θαη ε ζπκκεηνρή ζην κάζεκα. Πην 

ζπγθεθξηκέλα, ζεσξεί πσο νη καζεηέο πνπ πηζηεχνπλ ζηηο δπλαηφηεηέο ηνπο πάλσ ζε 

νξηζκέλεο δξαζηεξηφηεηεο, ζα ηα θαηαθέξνπλ θαιχηεξα αιιά ζα επηδείμνπλ θαη ηε 

κεγαιχηεξε πξνζπάζεηα, ππνκνλή θαη αθνζίσζε ζην ζηφρν. Δπηπιένλ, νη ζπγθεθξηκέλνη 

καζεηέο ζα επηδεηνχλ ηηο δχζθνιεο θαη φρη ηηο εχθνιεο δξαζηεξηφηεηεο (Zimmerman, 2000). 

Χζηφζν θαηά ηνλ Bandura ε αίζζεζε απην-απνηειεζκαηηθφηεηαο απηήο κπνξεί λα αιιάμεη 



28 
 

κέζσ ηεο α)ζέζπηζεο ζηφρσλ , β)ηεο αμηνιφγεζεο ηνπ λένπ ζηφρνπ, γ)ηνπ επαίλνπ θαη δ)ηεο 

εθκάζεζεο ζηξαηεγηθψλ γηα ηελ αχμεζε θαη δηαηήξεζε πςειήο αίζζεζεο απην-

απνηειεζκαηηθφηεηαο. 

χκθσλα ινηπφλ κε ηνλ Bandura, ηα θίλεηξα ελφο αλζξψπνπ είλαη ηθαλά λα 

θαζνξίζνπλ ζε κεγάιν βαζκφ ηηο πξνβιέςεηο ζρεηηθά κε ηα απνηειέζκαηα ηεο ζπκπεξηθνξάο 

ηνπ. Ζ απνηειεζκαηηθφηεηα είλαη έλαο παξάγνληαο πνπ επεξεάδεη ηέηνηνπ είδνπο πξνβιέςεηο 

(Woolfolk, 2007). Δπνκέλσο ε θαηαλφεζε ησλ πεπνηζήζεσλ ηεο απην-απνηειεζκαηηθφηεηαο 

νδεγεί ζηελ θαηαλφεζε ησλ θηλήηξσλ θαη ηεο ζπκπεξηθνξάο καο. 

Αμίδεη λα ηνληζηεί φηη ε δηαθνξά αλάκεζα ζηελ απην-απνηειεζκαηηθφηεηα θαη ηελ 

απηνεθηίκεζε έγθεηηαη ζην γεγνλφο φηη ε απην-απνηειεζκαηηθφηεηα αλαθέξεηαη ζε  θξίζεηο 

πξνζσπηθήο ηθαλφηεηαο, ελψ αληίζεηα ε απηνεθηίκεζε ζε θξίζεηο απηναμίαο. Άιιε κία 

δηαθνξά έρεη λα θάλεη κε ην γεγνλφο φηη ε απην-απνηειεζκαηηθφηεηα πξνβιέπεη ηνπο ζηφρνπο 

πνπ ηα άηνκα ζέηνπλ γηα ηνλ εαπηφ ηνπο θαη ζηελ απφδνζή ηνπο, ελψ ε απηνεθηίκεζε δελ 

επεξεάδεη νχηε ην έλα, νχηε ην άιιν (Mone, Baker, Jeffries, 1995).  

Οη πξνζδνθίεο απην-απνηειεζκαηηθφηεηαο ζρεηίδνληαη κε ηελ επίδξαζε ζε δηάθνξνπο 

ηνκείο ηεο αλζξψπηλεο ζπκπεξηθνξάο. Πην ζπγθεθξηκέλα, ξπζκίδνπλ ηελ αλζξψπηλε 

ζπκπεξηθνξά κέζσ ηεζζάξσλ βαζηθψλ δηαδηθαζηψλ (Καιαληδή – Αδίδη, 2002). Απηέο νη 

δηαδηθαζίεο είλαη  α) νη γλσζηηθέο, φπσο γηα παξάδεηγκα νη πεπνηζήζεηο, β) ε παξψζεζε, 

δειαδή ε εξκελεία ηεο ζπκπεξηθνξάο κε βάζε εζσηεξηθνχο πξνζσπηθνχο ή εμσηεξηθνχο 

πεξηβαιινληηθνχο παξάγνληεο, γ) ζπλαηζζεκαηηθέο δηαδηθαζίεο θαη δ) ηειηθά ε επηινγή ηεο 

θαηάιιειεο ζπκπεξηθνξάο. 

Ζ απηo-απνηειεζκαηηθφηεηα δνκείηαη κέζα απφ πιεξνθνξίεο πνπ δηαηεξνχλ νη 

άλζξσπνη θαη πεγάδνπλ χζηεξα απφ πξνζσπηθέο εκπεηξίεο θαη βηψκαηα. Απνθαζηζηηθφ ξφιν 

ζηε δηακφξθσζή ηνπο θαίλεηαη λα έρεη ην πεξηβάιινλ. Απφ ηελ κία πιεπξά κία επηθείκελε 
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αιιαγή πεξηβάιινληνο θαζψο θαη ε απφθηεζε λέσλ ξφισλ απφ ην άηνκν νδεγεί ζηελ 

επαλεθηίκεζε ησλ ηθαλνηήησλ ηνπ. Οη πιεξνθνξίεο γηα ηελ εθηίκεζε ησλ ηθαλνηήησλ θαη 

ζπλεπψο γηα ηελ δηακφξθσζε ησλ πξνζδνθηψλ απηναπνηειεζκαηηθφηεηαο πξνέξρνληαη απφ 

ηέζζεξηο βαζηθέο πεγέο: α) ηηο πξνζσπηθέο εκπεηξίεο, β) ηηο εκπεηξίεο κέζσ πξνηχπνπ, γ) ηελ 

θνηλσληθή πεηζψ θαη δ) ηε ζπλαηζζεκαηηθή-ζσκαηηθή δηέγεξζε (Bandura, 1986).  

 Χζηφζν αμίδεη λα ζεκεησζεί φηη νη πξνζδνθίεο απην-απνηειεζκαηηθφηεηαο δελ 

απνηεινχλ αληηθεηκεληθά θξηηήξηα αμηνιφγεζεο ησλ ηθαλνηήησλ, αιιά απνθηνχλ λφεκα κεηά 

ηελ γλσζηηθή επεμεξγαζία ηνπο απφ ην ίδην ην άηνκν. Με άιια ιφγηα, απηφ πνπ επεξεάδεη 

ηελ εθηίκεζε ηνπ θαζελφο είλαη ε πξνζσπηθή εξκελεία ησλ πιεξνθνξηψλ απηψλ.  

Ζ ππάξρνπζα βηβιηνγξαθία καο δίλεη πιεξνθνξίεο γηα κηα δπλακηθή ζρέζε αλάκεζα 

ζηελ απην-απνηειεζκαηηθφηεηα θαη ηε ζεμνπαιηθή ζπκπεξηθνξά. χκθσλα κε ηε ζεσξία ηεο 

Απην-απνηειεζκαηηθφηεηαο ηνπ Bandura (1977), ε πηνζέηεζε κηαο πξνιεπηηθήο 

ζπκπεξηθνξάο πγείαο, φπσο ε ρξήζε πξνθπιαθηηθνχ εμαξηάηαη απφ: 

1. Tε ζπλεηδεηνπνίεζεο ηεο έθζεζεο ζηνλ θίλδπλν. 

2. Σελ πξνζδνθία φηη ε πηζαλή αιιαγή ζπκπεξηθνξάο ζα κεηψζεη ηνλ θίλδπλν. 

3. Σελ πξνζδνθία φηη ην άηνκν είλαη αξθεηά ηθαλφ λα πηνζεηήζεη κηα ζπκπεξηθνξά 

πξφιεςεο. 

Ζ γεληθή εηθφλα ησλ ζρεηηθψλ εξεπλψλ θαλεξψλνπλ πσο ηα άηνκα κε πςειή απην-

απνηειεζκαηηθφηεηα είλαη πηζαλφηεξν λα πηνζεηήζνπλ κηα αζθαιή ζεμνπαιηθή ζπκπεξηθνξά, 

λα ηε δηαηεξήζνπλ θαη λα ζπλέιζνπλ κεηά απφ δπζθνιίεο (Μπάδα, 2013). Ο Bandura (1977) 

εμεγεί ηε γεληθή απηή εηθφλα ππνζηεξίδνληαο πσο άηνκα κε πςειή απην-

απνηειεζκαηηθφηεηα έρνπλ ηελ αίζζεζε ηνπ απφιπηνπ ειέγρνπ ηεο δσήο ηνπο. Με άιια 

ιφγηα, ηα άηνκα απηά ζεσξνχλ φηη νη πξάμεηο ηνπο θαζνξίδνπλ ζε πνιχ κεγάιν βαζκφ ηε δσή 
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ηνπο. Αληίζεηα, ηα άηνκα κε ρακειή αίζζεζε απην-απνηειεζκαηηθφηεηαο αηζζάλνληαη φηη ε 

δσή ηνπο εηεξνθαζνξίδεηαη ζε κεγάιν βαζκφ απφ ηνπο άιινπο παξά απφ ηηο επηινγέο ηνπο. 

Αμίδεη λα αλαθεξζνχλ, σζηφζν, νξηζκέλεο έξεπλεο πνπ ζπζρεηίδνπλ ηελ απην-

απνηειεζκαηηθφηεηα θαη ηε ζεμνπαιηθή ζπκπεξηθνξά ησλ λέσλ. Πην ζπγθεθξηκέλα, ε έξεπλα 

ησλ Μπαξκπαγηάλλε θαη Επγά (2015), έδεημε φηη φζν κεγαιχηεξν βαζκφ απην-

απνηειεζκαηηθφηεηαο εκθαλίδνπλ νη έθεβνη, δειαδή φζν πεξηζζφηεξν δείρλνπλ 

απηνπεπνίζεζε ζηηο ηθαλφηεηέο ηνπο θαη δεμηφηεηεο ππεξθεξαζκνχ ηπρφλ εκπνδίσλ, ηφζν 

αλακέλεηαη αλαινγηθή αχμεζε ηεο πξφζεζήο ηνπο γηα ρξήζε πξνθπιαθηηθνχ.   

Δπηπιένλ, ζηελ έξεπλα ησλ Holschneider θαη Alexander (2003) ηα απνηειέζκαηα 

θαλεξψλνπλ πσο νη λένη πνπ έρνπλ ζεηηθή ζηάζε απέλαληη ζηε ρξήζε πξνθπιαθηηθνχ θαη 

κηθξφ αξηζκφ εξσηηθψλ ζπληξφθσλ εκθαλίδνπλ πςειφηεξεο πεπνηζήζεηο απην-

απνηειεζκαηηθφηεηαο. Αθφκα, ε έξεπλα ησλ Kalichman et. al., (2002) έδεημε φηη ε απην-

απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ λέσλ είρε άκεζε επίδξαζε ζηελ ζπρλφηεηα ηεο ζεμνπαιηθήο επαθήο 

ρσξίο πξνθπιάμεηο. Αληίζεηα δελ θάλεθε λα ππάξρεη ζπζρέηηζε κεηαμχ ησλ πεπνηζήζεσλ 

πεξί ησλ ηθαλνηήησλ ησλ λέσλ θαη ησλ δεμηνηήησλ ρξήζεο πξνθπιαθηηθνχ. Δπηπιένλ, κέζα 

απφ απηή ηελ έξεπλα θάλεθε φηη ε ζρέζε απην-απνηειεζκαηηθφηεηαο-πξνθπιαθηηθνχ είλαη 

ηζρπξφηεξε ζπγθξηηηθά κε ηε ζρέζε πξνθπιαθηηθνχ θαη θχιν-ειηθία-επηθηλδπλφηεηα 

ζεμνπαιηθψλ πξαθηηθψλ.  

Σέινο, ηα επξήκαηα κηαο έξεπλαο ηνλίδνπλ φηη  ηα θνξίηζηα κε πςειή αίζζεζε απην-

απνηειεζκαηηθφηεηαο, είλαη πηζαλφηεξν λα ρξεζηκνπνηνχλ ηαθηηθά πξνθπιαθηηθφ θαηά ηηο 

εξσηηθέο ηνπο επαθέο (Christ, M., Raszka, W., Dillion, C., 1998).  

Αμίδεη λα ηνληζηεί φηη νη παξεκβάζεηο πνπ αθνξνχλ ζέκαηα πγείαο θαη εζηηάδνπλ ζηνλ 

εθθνβηζκφ είλαη ιηγφηεξν απνηειεζκαηηθέο απφ ηηο παξεκβάζεηο αλαβάζκηζεο ηεο 
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πεπνίζεζεο γηα πξνζσπηθή απνηειεζκαηηθφηεηα, εηδηθά ζε ζρέζε κε επηθίλδπλεο γηα ηε πγεία 

ζπκπεξηθνξέο, φπσο νη ζεμνπαιηθέο ζπλήζεηεο. 

 

 

Η παξνύζα έξεπλα 

 

θνπφο ηεο παξνχζαο έξεπλαο είλαη ε εμέηαζε κηαο πηζαλήο ζπζρέηηζεο αλάκεζα ζε 

θνβηθά κελχκαηα ζρεηηθά κε ην AIDS κε ζηνηρεία ηεο πξνζσπηθφηεηαο, φπσο ε 

απηνεθηίκεζε θαη ε απην-απνηειεζκαηηθφηεηα. ηε ζπγθεθξηκέλε κειέηε ππνζέηνπκε α) ηελ 

χπαξμε κηαο πηζαλήο ζεηηθήο ζπζρέηηζεο ζηε ζρέζε απηνεθηίκεζεο - πξνιεπηηθήο 

ζπκπεξηθνξάο θαη απην-απνηειεζκαηηθφηεηαο – πξνιεπηηθήο ζπκπεξηθνξάο. Δπηπιένλ, 

εμεηάδνπκε β) ηελ πηζαλή ζπζρέηηζε ηεο αλεζπρίαο, ηεο απηνεθηίκεζεο θαη ηεο απην-

απνηειεζκαηηθφηεηαο κε ραξαθηεξηζηηθά φπσο ε ειηθία, νη πξνεγνχκελεο εκπεηξίεο, ην 

κνξθσηηθφ επίπεδν, ην θχιν θαη ηελ πεγή πιεξνθφξεζεο ζρεηηθά κε ην  AIDS. Τπνζέηνπκε 

αθφκε γ) ην ξφιν ηεο αλεζπρίαο πνπ πξνθαιεί ε αλάγλσζε ηνπ κελχκαηνο,σο 

δηακεζνιαβεηηθή κεηαβιεηή ζηε ζρέζε απηνεθηίκεζεο - πξνιεπηηθήο ζπκπεξηθνξάο θαη 

απην-απνηειεζκαηηθφηεηαο – πξνιεπηηθήο ζπκπεξηθνξάο. 

Ζ έξεπλα βαζίζηεθε θπξίσο ζε λεαληθφ δείγκα, ην νπνίν θιήζεθε λα ζπκπιεξψζεη 

αλψλπκα έλα εξσηεκαηνιφγην ηεο έξεπλαο. Ζ ρνξήγεζε θαη ε ζπκπιήξσζε ηνπ 

εξσηεκαηνινγίνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ειεθηξνληθά κέζσ ηνπ δηαδηθηχνπ. Ζ αλάξηεζή ηνπ ζε 

ζειίδεο θνηλσληθήο δηθηχσζεο επέηξεςε ηε ζπιινγή ηθαλνπνηεηηθνχ ζε κέγεζνο θαη 

αλψλπκνπ δείγκαηνο. 
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ 2 

ΜΔΘΟΓΟ 

 

πκκεηέρνληεο 

 

Οη ζπκκεηέρνληεο ηεο έξεπλαο είλαη ειηθίαο 18-44 εηψλ. Ζ έκθαζε δίλεηαη θπξίσο 

ζηνπο λένπο θνληά ζηα 20 έηε, δηφηη ζηηο ειηθίεο απηέο μεθηλά ζπλήζσο ε εξσηηθή δσή. Σν 

κέγεζνο ηνπ δείγκαηνο θηάλεη ηα 175 άηνκα εθ ησλ νπνίσλ ηα 50 είλαη άληξεο (28,5 %) ελψ 

123 ήηαλ νη γπλαίθεο ηεο έξεπλαο (70,2 %). Ζ ζπληξηπηηθή πιεηνςεθία ηνπ δείγκαηνο είρε 

πςειφ εθπαηδεπηηθφ επίπεδν. Πην ζπγθεθξηκέλα, ην 93,7 % ησλ ζπκκεηερφλησλ κεηείραλ ή 

είραλ κεηάζρεη ζηελ Σξηηνβάζκηα εθπαίδεπζε, ελψ απφ ηελ άιιε πιεπξά κφιηο ην 4% είραλ 

κεηάζρεη ζηε Γεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε. Αθφκε, ην 81% ησλ ζπκκεηερφλησλ αλέθεξαλ φηη 

είραλ πξνεγνχκελεο ζεμνπαιηθέο εκπεηξίεο ελψ ην 17% φηη δελ είραλ θακία. Απφ απηφ ην 

81% ησλ ζπκκεηερφλησλ, ε πιεηνςεθία  δήισζε φηη είραλ ηελ πξψηε ηνπο ζεμνπαιηθή επαθή 

αλάκεζα ζηα 17-18 έηε, ελψ απφ ηελ άιιε πιεπξά,  78% αλέθεξαλ πσο ρξεζηκνπνίεζαλ 

πξνθπιαθηηθφ θαηά ηελ πξψηε ηνπο ζεμνπαιηθή εκπεηξία, ζε αληίζεζε κε ην 13% νη νπνίνη 

δελ είραλ ιάβεη πξνθχιαμε. Σέινο, ε πιεηνςεθία ησλ ζπκκεηερφλησλ (44.5%) είρε ιάβεη 

ζρεηηθή ελεκέξσζε γηα ην AIDS δηαδηθηπαθά. 

 

Μέζα κέηξεζεο θαη ηξόπνο ρνξήγεζεο 

 

Σν εξσηεκαηνιφγην ηεο έξεπλαο απνηειείην απφ δχν γλσζηέο θιίκαθεο θαη κία πνπ 

θαηαζθεπάζηεθε γηα ηνπο ζθνπνχο ηεο παξνχζαο κειέηεο. πγθεθξηκέλα ρξεζηκνπνηήζεθαλ 

ηα: 1) The Rosenberg Self-Esteem (Rosenberg, 1965) , 2) The General Self- Efficacy Scale 

(Schwarzer & Jerusalem, 1995).  
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H θιίκαθα απηνεθηίκεζεο Rosenberg έρεη ηέζζεξηο δηαβαζκίζεηο απαληήζεσλ 

(ζπκθσλψ απφιπηα, ζπκθσλψ, δηαθσλψ απφιπηα, δηαθσλψ) θαη 10 εξσηήζεηο ζηηο νπνίεο 

θαιείηαη o ζπκκεηέρσλ λα απαληήζεη. Οη εξσηήζεηο πξνζαλαηνιίδνληαη σο πξνο ηηο ηδηφηεηεο 

ηνπ αηφκνπ (π.ρ θαιφο ή αλίθαλνο) θαη σο πξνο ηα ζπλαηζζήκαηα ηνπ (π.ρ πεξήθαλνο, 

ζεβαζκφο θ.α). Κάπνηεο εξσηήζεηο αλαθέξνληαη ζην άηνκν ζε ζρέζε κε ηηο δηθέο ηνπ 

πξνζσπηθέο ηνπ δπλαηφηεηεο θαη θάπνηεο άιιεο απνζθνπνχλ ζηε ζχγθξηζε ησλ δπλαηνηήησλ 

ηνπ αηφκνπ κε ηνπο άιινπο, ηνλ πεξίγπξν ηνπ, ρσξίο φκσο λα ηηο δηαρσξίδεη. ηελ θιίκαθά 

γηα ηελ απηνεθηίκεζε ησλ εθήβσλ πεξηιακβάλνληαη δέθα (10) εξσηήζεηο – πξνηάζεηο νη 

νπνίεο πηζηνπνηνχλ φηη κηα εζσηεξηθή έλλνηα φπσο ε απηναληίιεςε κπνξεί λα κεηξεζεί κε 

εκπεηξηθφ ηξφπν. Πην ζπγθεθξηκέλα, νξηζκέλεο απφ ηηο εξσηήζεηο - πξνηάζεηο ηνπ 

εξσηεκαηνινγίνπ είλαη: Γεληθά, είκαη ηθαλνπνηεκέλνο απφ ηνλ εαπηφ κνπ/ Αηζζάλνκαη φηη 

δελ έρσ πνιιά πξάγκαηα γηα ηα νπνία ζα κπνξνχζα λα είκαη πεξήθαλνο/ Αηζζάλνκαη φηη 

είκαη πξφζσπν πνπ αμίδσ, ηνπιάρηζηνλ ηφζν φζν νη άιινη 

Απφ ηελ άιιε πιεπξά ε θιίκαθα κέηξεζεο ηεο απην-απνηειεζκαηηθφηεηαο ησλ 

Schwarzer θαη Jerusalem απνηειεί κηα πξνζπάζεηα αμηφπηζηεο κέηξεζεο ηνπ βαζκνχ φπνπ ην 

άηνκν πηζηεχεη ζηηο ηθαλφηεηέο ηνπ. ηελ θιίκαθα απηή, πεξηιακβάλνληαη δέθα εξσηήζεηο – 

πξνηάζεηο, ηηο νπνίεο ν θάζε ζπκκεηέρσλ θαιείηαη λα αμηνινγήζεη βαζκνινγψληαο απφ ην 1-4 

(φπνπ 1 δειψλεη θακκία ζπκθσλία κε ηελ πξφηαζε, ελψ φπνπ 4 δειψλεη απφιπηε ζπκθσλία 

κε απηή). Πην ζπγθεθξηκέλα, νξηζκέλεο απφ ηηο πξνηάζεηο απηέο είλαη: Πάληα θαηαθέξλσ λα 

ιχλσ δχζθνια πξνβιήκαηα αλ βέβαηα πξνζπαζήζσ αξθεηά/ Μνπ είλαη εχθνιν λα παξακείλσ 

ζηαζεξφο/ε ζηνπο ζηφρνπο κνπ θαη λα πξαγκαηνπνηήζσ ηα ζρέδηα κνπ/ Μπνξψ λα ιχζσ ηα 

πεξηζζφηεξα πξνβιήκαηα εάλ αθηεξψζσ ηελ απαξαίηεηε πξνζπάζεηα 

Σα απνηειέζκαηά σο πξνο ηελ αμηνπηζηία θαη ηελ εγθπξφηεηα ηνπ RSES (Rosenberg 

Self Esteem Scale) θαη ηνπ General Self- Efficacy Scale ήηαλ απνιχησο ζεηηθά θαζψο ν 

δείθηεο εζσηεξηθήο αμηνπηζηίαο Crombach a ήηαλ 0,93 θαη 0,89 αληίζηνηρα. Σα ζπγθεθξηκέλα 
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έρνπλ κεηαθξαζηεί θαη ρξεζηκνπνηεζεί ζε πνιιέο έξεπλεο (Argyropoulou, 2004 ; Mantelou et 

al., 2010 ; Sidiropoulou – Dimakakou et al., 2012). 

ηφρνο ηεο ηειεπηαίαο θιίκαθαο, ε νπνία θαηαζθεπάζηεθε γηα ηηο αλάγθεο απηήο ηεο 

έξεπλαο, είλαη ε εθηίκεζε ηνπ θφβνπ πνπ πξνθαιεί έλα κήλπκα ζρεηηθφ κε ην AIDS θαη πψο 

απηφ επηδξά ζηελ αιιαγή ζηάζεο γηα ηε ζπκπεξηθνξά θαηά ηε ζεμνπαιηθή επαθή (π.ρ ρξήζε 

πξνθπιαθηηθνχ) ελφο αηφκνπ, ην νπνίν ληψζεη εθηεζεηκέλν ζηνλ θίλδπλν. Σν κήλπκα ζην 

νπνίν εθηέζεθαλ νη ζπκκεηέρνληεο ζηελ έξεπλα είλαη ην αθφινπζν: ‘’Από ηελ παξέα ηωλ 

θίιωλ ζνπ, καδί θαη εζύ, ν έλαο ζηνπο πέληε έπεηηα από αλαζθαιή ζεμνπαιηθή ζπκπεξηθνξά 

κνιύλεηαη από ηνλ ηό HIV θαη λνζεί. Η θαζεκεξηλόηεηα θπξίωο ηνπ ίδηνπ αιιά θαη ηνπ ζηελνύ 

θύθινπ ηνπ αιιάδεη δξαζηηθά πξνο ην ρεηξόηεξν. Μεηά από ιίγν ρξνληθό δηάζηεκα πεζαίλεη. 

Ίζωο λα είλαη ν θαιύηεξόο ζνπ θίινο. Καη αλ απηόο είζαη εζύ;’’ 

ηε ζπλέρεηα, νη ζπκκεηέρνληεο θιήζεθαλ λα απαληήζνπλ ζε κηα θιίκαθα πνπ 

απνηειείην απφ έληεθα (11) πξνηάζεηο ζρεηηθά κε ηε δηάζεζε θαη ηε ζηάζε πνπ ην παξαπάλσ 

κήλπκα ηνπο πξνθάιεζε. Υαξαθηεξηζηηθά παξαδείγκαηα ησλ ζπγθεθξηκέλσλ εξσηήζεσλ – 

πξνηάζεσλ είλαη: Σν κήλπκα κνπ πξνθαιεί θφβν/ Γηαβάδνληαο ην κήλπκα αηζζάλζεθα 

επάισηνο ζε πηζαλή απεηιή/ Σν κήλπκα απνηειεί έλαπζκα γηα αζθαιή κειινληηθή 

ζεμνπαιηθή ζπκπεξηθνξά. Οη ζπκκεηέρνληεο θαινχληαλ λα βαζκνινγήζνπλ ζε θιίκαθα απφ 

ην 1 έσο ην 10 (φπνπ 1=θαζφινπ, ελψ φπνπ 10=πάξα πνιχ) ζε θαζεκία πξφηαζε. Σν 

εξσηεκαηνιφγην απηφ απνηειείηαη απφ δχν ππνθιίκαθεο. Ζ πξψηε ζρεηίδεηαη κε ηελ 

αλεζπρία πνπ πξνθαιεί ε αλάγλσζε ηνπ κελχκαηνο (9/11 πξνηάζεηο). Γηα παξάδεηγκα: Σν 

κήλπκα κνπ δεκηνχξγεζε παληθφ, ζχγρπζε θη δπζθνξία/ Γηαβάδνληαο ην κήλπκα αηζζάλζεθα 

επάισηνο ζε πηζαλή απεηιή/ Σν κήλπκα ζα ραξαρζεί ζηε κλήκε κνπ.  Απφ ηελ άιιε πιεπξά, 

ε δεχηεξε ζρεηίδεηαη κε ηελ επίδξαζε ηνπ κελχκαηνο θφβνπ ζηελ αιιαγή ζηάζεο θαη 

πηνζέηεζεο κειινληηθήο αζθαινχο ζεμνπαιηθήο ζπκπεξηθνξάο (2/11 πξνηάζεηο). Γηα 

παξάδεηγκα: Σν κήλπκα απνηειεί έλαπζκα γηα αζθαιή κειινληηθή ζεμνπαιηθή ζπκπεξηθνξά/ 



35 
 

Σν κήλπκα κε νδεγεί πξνο ηελ πηνζέηεζε πξνιεπηηθήο ζπκπεξηθνξάο. Σέινο, ηα 

απνηειέζκαηά σο πξνο ηελ αμηνπηζηία θαη ηελ εγθπξφηεηα ηνπ ήηαλ απνιχησο ζεηηθά, θαζψο 

ν δείθηεο εζσηεξηθήο αμηνπηζηίαο Crombach a ήηαλ 0,84 θαη  0,81 αληίζηνηρα. 

ηα δεκνγξαθηθά ζηνηρεία πνπ δεηνχληαη απφ ηνπο ζπκκεηέρνληεο ζην ηέινο ηνπ 

εξσηεκαηνινγίνπ πεξηιακβάλεηαη ην γέλνο, ε ειηθία, ε ειηθία πξψηεο ζεμνπαιηθήο 

εκπεηξίαο, ε ρξήζε πξνθπιαθηηθνχ θαηά ηελ πξψηε ζεμνπαιηθή εκπεηξία, ην κνξθσηηθφ 

επίπεδν θαζψο θαη ε πεγή πιεξνθφξεζεο ζρεηηθά κε ην AIDS. 

Σν εξσηεκαηνιφγην ρνξεγήζεθε ειεθηξνληθά κέζσ ηνπ δηαδηθηχνπ. Ζ ρνξήγεζή ηνπ 

ήηαλ αλψλπκε θαη εκπηζηεπηηθή. Δπηπιένλ, νη ζπκκεηέρνληεο είραλ ην δηθαίσκα λα 

εγθαηαιείςνπλ ηε ζπκπιήξσζή ηνπ φπνηε νη ίδηνη ην επηζπκνχζαλ.  
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ 3 

ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ 

 

 

3.1 Πξνθαηαξθηηθά επξήκαηα ηεο έξεπλαο 

 

Πξνθεηκέλνπ λα εμεηαζηεί ν βαζκφο ζπζρέηηζεο ησλ βαζηθψλ κεηαβιεηψλ ηεο έξεπλαο 

πξαγκαηνπνηήζεθαλ αλαιχζεηο ζπζρέηηζεο Pearson r. ε απηέο ηηο κεηαβιεηέο, νη νπνίεο 

παξνπζηάδνληαη ζηνλ Πίλαθα 1 ζπγθαηαιέγνληαη ε απηνεθηίκεζε,  ε απην-απνηειεζκαηηθφηεηα, ε 

αλεζπρία θαη ε πξφζεζε γηα πξνιεπηηθή ζπκπεξηθνξά. Οη ζπζρεηίζεηο αλάκεζα ζηηο βαζηθέο 

κεηαβιεηέο ηεο έξεπλαο παξνπζηάδνληαη ζηνλ Πίλαθα 1. 

Πίλαθαο 1     

Γείθηεο ζπζρέηηζεο (Pearson r) αλάκεζα ζηηο κεηαβιεηέο ηεο έξεπλαο (N=175) 

Μεηαβιεηέο 1 2 3  

1.Απηνεθηίκεζε     

2.Απην-απνηειεζκαηηθφηεηα -.03    

3.Αλεζπρία .15* -.16*   

4.Πξνιεπηηθή ζπκπεξηθνξά .09 -.05 .56**  

 * p < .05, ** p < .01 

Απφ απηή ηε ζπζρέηηζε θάλεθε πσο ε απηνεθηίκεζε, ε απην-απνηειεζκαηηθφηεηα θαη ε πξφζεζε 

γηα πξνιεπηηθή ζπκπεξηθνξά  ζπζρεηίδνληαη κε ηελ αλεζπρία, ελψ αληίζεηα δελ παξνπζηάδεηαη 

ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή ζρέζε κεηαμχ ηνπο. Πην ζπγθεθξηκέλα ε αλεζπρία παξνπζηάδεη ζεηηθή ζπζρέηηζε 

κε ηελ απηνεθηίκεζε [r(95) =.15, p< 0.1], αξλεηηθή ζπζρέηηζε κε ηελ απην-απνηειεζκαηηθφηεηα [r(95) 
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= -.16, p< 0.1], θαζψο επίζεο αξλεηηθή ζπζρέηηζε κε ηελ πξφζεζε γηα πξνιεπηηθή ζπκπεξηθνξά [r(95) 

=.56, p< 0.01]. 

Πξνθεηκέλνπ λα εμεηαζηνχλ πηζαλέο ζρέζεηο αλάκεζα ζηηο θαηεγνξηθέο κεηαβιεηέο ηεο έξεπλαο  

(θχιν/εθπαίδεπζε/πξνεγνχκελεο ζεμνπαιηθέο εκπεηξίεο/ειηθία/ρξήζε πξνθπιαθηηθνχ θαηά ηελ πξψηε 

ζεμνπαιηθή εκπεηξία/πεγή πιεξνθφξεζεο ζρεηηθά κε ην AIDS θαη ηνλ ηφ HIV/ παξνχζα ειηθία ησλ 

ζπκκεηερφλησλ) κε ηελ απηνεθηίκεζε, ηελ απηφ-απνηειέζκαηηθφηεηα θαη ην βαζκφ αλεζπρίαο πνπ ηνπο 

πξνθαιεί ην θνβηθφ κήλπκα πξαγκαηνπνηήζεθε κνλνπαξαγνληηθή αλάιπζε δηαθχκαλζεο (ANOVA).  

Απφ απηή βξέζεθαλ ζηαηηζηηθψο ζεκαληηθά απνηειέζκαηα γηα ηελ επίδξαζε ηνπ θχινπ ζην 

βαζκφ απην-απνηειεζκαηηθφηεηαο ησλ ζπκκεηερφλησλ αιιά θαη γηα ηελ επίδξαζε ηεο ρξήζεο 

πξνθπιαθηηθνχ θαηά ηελ πξψηε ζεμνπαιηθή επαθή ζηα επίπεδα απηνεθηίκεζεο ησλ ζπκκεηερφλησλ. Σα 

απνηειέζκαηα ηεο ANOVA γηα ηελ επίδξαζε ζηηο κεηαβιεηέο ηεο έξεπλαο παξνπζηάδνληαη ζηνλ Πίλαθα 

2 θαη 3. 

 

 

Πίλαθαο 2     

Απνηειέζκαηα Αλάιπζεο Δηαθύκαλζεο γηα ηελ επίδξαζε ηνπ θύινπ ζην βαζκό απην-απνηειεζκαηηθόηεηαο 

 Απηνεθηίκεζε Απην-απνηειεζκαηηθφηεηα Αλεζπρία 

F .000 11.3 .142 

Df 173 173 173 

P .99 .001 .70 

Μέζνο φξνο 26.95 29.20 33.64 

Σππηθή απφθιηζε 2.50 4.59 15.26 
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Πίλαθαο 3    

Απνηειέζκαηα Αλάιπζεο Δηαθύκαλζεο γηα ηελ επίδξαζε ηεο ρξήζεο πξνθπιαθηηθνύ ζηα επίπεδα απηνεθηίκεζεο. 

 

 Απηνεθηίκεζε Απην-απνηειεζκαηηθφηεηα Αλεζπρία 

F 3.90 .016 2.89 

Df 156 156 156 

P 0.50 .90 .091 

Μέζνο φξνο 26.94 29.06 33.98 

Σππηθή απφθιηζε 2.55 4.51 14.97 

 

Αθφκε, ζχκθσλα κε ηηο απαληήζεηο ησλ ζπκκεηερφλησλ, θάλεθε φηη νη λένη πνπ 

έιαβαλ πξνθχιαμε θαηά ηελ πξψηε ζεμνπαιηθή ηνπο επαθή έρνπλ θαιχηεξε ελεκέξσζε θαη 

πιεξέζηεξε, ζπλήζσο πξνεξρφκελε απφ ην δηαδίθηπν, χζηεξα απφ πξνζσπηθή ηνπο έξεπλα. 

Απηφ σζηφζν δελ ζεκαίλεη φηη δελ αηζζάλνληαη απεηιή θαη αλεζπρία γηα ηε λφζν ηνπ AIDS. 

Δπηπιένλ, είλαη εκθαλέο φηη ηα άηνκα κε πςειφηεξε απηνεθηίκεζε είραλ πεξηζζφηεξεο 

ζεμνπαιηθέο εκπεηξίεο, νη νπνίεο κάιηζηα μεθηλνχζαλ θνληά ζηελ ειηθία ησλ δεθαεπηά εηψλ.  

 

3.2 Ο δηακεζνιαβεηηθόο ξόινο ηεο αλεζπρίαο ζηε ζρέζε 

Απηναπνηειεζκαηηθόηεηαο/Απηνεθηίκεζεο θαη πξνιεπηηθήο ζπκπεξηθνξάο 

 

Δδψ, εμεηάδεηαη αλ ε απηνεθηίκεζε θαη ε απην-απνηειεζκαηηθφηεηα, σο αλεμάξηεηεο 

κεηαβιεηέο, πξνβιέπνπλ ηελ πξνιεπηηθή ζπκπεξηθνξά. Χζηφζν απηφ γίλεηαη κε 

δηακεζνιαβεηηθή κεηαβιεηή ηελ αλεζπρία πνπ πξνθαιεί ε αλάγλσζε ηνπ κελχκαηνο θαη ε 

ζπλεηδεηνπνίεζε ηνπ θφβνπ πνπ απηφ εθπέκπεη. 
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 Γηα λα εμεηαζηεί ε ππφζεζε απηή ρξεζηκνπνηήζεθε ε αλάιπζε δηακεζνιάβεζεο 

(mediation analysis), φπσο απηή πξνηάζεθε απφ ηνπο Baron θαη Kenny (1986) θαη ηνπο Judd 

θαη Kenny (1981). χκθσλα κε απηνχο, πξέπεη λα αθνινπζήζνπκε ηέζζεξα βήκαηα γηα ηελ 

εμέηαζε ηνπ εάλ κηα κεηαβιεηή ιεηηνπξγεί δηακεζνιαβεηηθά ζηε ζρέζε κηαο αλεμάξηεηεο θαη 

κηαο εμαξηεκέλεο κεηαβιεηήο. ην πξψην βήκα, ε πξαγκαηνπνηείηαη κηα απιή αλάιπζε 

παιηλδξφκεζεο ψζηε λα θαλεί ε πηζαλή ζπζρέηηζε αλάκεζα ζηελ αλεμάξηεηε θαη ηελ 

εμαξηεκέλε κεηαβιεηή κέζσ ηεο δηακεζνιάβεζεο κηαο άιιεο κεηαβιεηήο. ην δεχηεξν 

βήκα, αθνινπζεί κηα δεχηεξε απιή αλάιπζε παιηλδξφκεζεο ψζηε, απηή ηε θνξά, λα θαλεί 

κηα πηζαλή ζπζρέηηζε αλάκεζα ζηελ αλεμάξηεηε κεηαβιεηή θαη ηε δηακεζνιαβεηηθή 

κεηαβιεηή, ρξεζηκνπνηψληαο ζηα πιαίζηα ηεο αλάιπζεο ηε δηακεζνιαβεηηθή κεηαβιεηή σο 

εμαξηεκέλε κεηαβιεηή. Σν ηξίην βήκα, πξνυπνζέηεη ηε ζπζρέηηζε αλάκεζα ζηε 

δηακεζνιαβεηηθή κεηαβιεηή θαη ηελ εμαξηεκέλε κεηαβιεηή. Δπεηδή φκσο ε ρξήζε, ζε απηήλ 

ηελ πεξίπησζε, ηεο απιήο αλάιπζεο παιηλδξφκεζεο δελ αξθεί ψζηε λα απνδείμεη ηελ χπαξμε 

κηαο ζπζρέηηζεο αθνχ ππάξρεη πηζαλφηεηα ζπζρέηηζεο ηεο κεηαβιεηήο πνπ ζεσξνχκε 

δηακεζνιαβεηηθή θαη ηεο εμαξηεκέλεο απιψο επεηδή θαη νη δχν πξνθαινχληαη απφ ηελ ίδηα 

αλεμάξηεηε κεηαβιεηή. Πξνηείλεηαη ινηπφλ, ε ρξήζε ηεο πνιιαπιήο αλάιπζεο 

παιηλδξφκεζεο ζηελ νπνία ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ ε δηακεζνιαβεηηθή κεηαβιεηή, αιιά θαη ε 

αλεμάξηεηε κεηαβιεηή σο πξνβιεπηηθνί παξάγνληεο επί ηεο εμαξηεκέλεο κεηαβιεηήο. ην 

ηέηαξην βήκα, εμεηάδεηαη εάλ ε ηηκή ηεο ζπζρέηηζεο αλάκεζα ζηελ αλεμάξηεηε θαη ηελ 

εμαξηεκέλε κεηαβιεηή άιιαμε ζηελ αλάιπζε πνιιαπιήο παιηλδξφκεζεο πνπ 

πξαγκαηνπνηήζεθε ζην πξνεγνχκελν βήκα ζε ζρέζε κε ηελ ηηκή πνπ απηή είρε ζην πξψην 

βήκα. Δάλ ε ζπζρέηηζε απηή κεηψζεθε ηφηε ππάξρεη κεξηθή δηακεζνιάβεζε ηεο 

δηακεζνιαβεηηθήο κεηαβιεηήο ζηε ζπλνιηθή ζρέζε, ελψ εάλ ε ζπζρέηηζε δελ είλαη πηα 

ζηαηηζηηθψο ζεκαληηθή, ηφηε ππάξρεη πιήξεο δηακεζνιάβεζε ηεο δηακεζνιαβεηηθήο 

κεηαβιεηήο ζηε ζπλνιηθή ζρέζε.  
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Ζ πξψηε ζρέζε γηα ηελ νπνία εμεηάζηεθε ε δηακεζνιάβεζε ηεο αλεζπρίαο ήηαλ απηή 

ζηε ζρέζε απηνεθηίκεζε (αλεμάξηεηε κεηαβιεηή) θαη πξνιεπηηθή ζπκπεξηθνξά (εμαξηεκέλε 

κεηαβιεηή). ην πξψην βήκα, φπνπ έγηλε απιή παιηλδξφκεζε κε ηελ απηνεθηίκεζε σο 

πξνβιεπηηθφ παξάγνληα θαη ηελ πξνιεπηηθή ζπκπεξηθνξά σο κεηαβιεηή θξηηήξην, ε ηηκή ηνπ 

b ήηαλ .20 ρσξίο ζηαηηζηηθή ζεκαληηθφηεηα p=.23. ην δεχηεξν βήκα, φπνπ έγηλε απιή 

παιηλδξφκεζε κε ηελ απηνεθηίκεζε σο πξνβιεπηηθφ παξάγνληα θαη ηελ αλεζπρία σο 

κεηαβιεηή θξηηήξην, ε ηηκή ηνπ b ήηαλ .89 κε ζηαηηζηηθή ζεκαληηθφηεηα p=.051.ην ηξίην 

βήκα, φπνπ έγηλε πνιιαπιή παιηλδξφκεζε κε ηελ απηνεθηίκεζε θαη ηελ αλεζπρία σο 

πξνβιεπηηθνχο παξάγνληεο θαη ηελ πξνιεπηηθή ζπκπεξηθνξά σο εμαξηεκέλε κεηαβιεηή, ε 

ηηκή ηνπ b γηα ηελ αλεζπρία ήηαλ .21 κε ζηαηηζηηθή ζεκαληηθφηεηα p<.001. ην ηέηαξην 

βήκα, ε ηηκή ηνπ b πνπ πξνέθπςε απφ ηελ πνιιαπιή παιηλδξφκεζε γηα ηελ απηνεθηίκεζε 

ήηαλ .015 ρσξίο ζηαηηζηηθή ζεκαληηθφηεηα p=.91. Απφ απηφ ην ηειεπηαίν βήκα πξνθχπηεη φηη 

ε αλεζπρία πνπ πξνθαιεί ε αλάγλσζε θαη ε ζπλεηδεηνπνίεζε ηνπ θφβνπ πνπ εθπέκπεη ην 

κήλπκα θαίλεηαη λα ιεηηνπξγεί σο κεξηθφο δηακεζνιαβεηήο ζηε ζρέζε ηεο απηνεθηίκεζεο 

θαη ηεο πξνιεπηηθήο ζπκπεξηθνξάο. 

Απφ ηελ άιιε πιεπξά, ε δεχηεξε ζρέζε γηα ηελ νπνία εμεηάζηεθε ε δηακεζνιάβεζε 

ηεο αλεζπρίαο πνπ πξνθαιεί ην κήλπκα ήηαλ απηή ζηε ζρέζε απην-απνηειεζκαηηθφηεηα πνπ 

αηζζάλνληαη νη ζπκκεηέρνληεο (αλεμάξηεηε κεηαβιεηή) θαη πξνιεπηηθή ζπκπεξηθνξά 

(εμαξηεκέλε κεηαβιεηή). Αξρηθά, πξαγκαηνπνηήζεθε κία απιή παιηλδξφκεζε κε ηελ απην-

απνηειεζκαηηθφηεηα σο πξνβιεπηηθφ παξάγνληα θαη ηελ πξφιεςε σο κεηαβιεηή θξηηήξην, 

φπνπ ε ηηκή ηνπ b ήηαλ -.064 ρσξίο ζηαηηζηηθή ζεκαληηθφηεηα p=.50. ην δεχηεξν βήκα, 

πξαγκαηνπνηήζεθε κηα απιή παιηλδξφκεζε κε ηελ απην-απνηειεζκαηηθφηεηα σο 

πξνβιεπηηθφ παξάγνληα ηεο αλεζπρίαο πνπ πξνθαιεί ην κήλπκα κε ηηκή  b=-.51 κε 

ζηαηηζηηθή ζεκαληηθφηεηα p=.038. Δλ ζπλερεία, ζην ηξίην βήκα γίλεηαη κία πνιιαπιή 

παιηλδξφκεζε κε ηελ απην-απνηειεζκαηηθφηεηα θαη ηε αλεζπρία σο πξνβιεπηηθφ παξάγνληα 
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θαη ηελ πξνιεπηηθή ζπκπεξηθνξά σο κεηαβιεηφ θξηηήξην ηελ πξνιεπηηθή ζπκπεξηθνξά, φπνπ 

ε ηηκή b ηεο αλεζπρίαο ήηαλ .21 θαζψο επίζεο παξνπζίαζε ζηαηηζηηθή ζεκαληηθφηεηα 

p<.001. ην ηέηαξην βήκα, ε ηηκή ηνπ b πνπ πξνέθπςε απφ ηελ πνιιαπιή παιηλδξφκεζε γηα 

ηελ απην-απνηειεζκαηηθφηεηα ήηαλ ηεο ηάμεο b=.047 ρσξίο ζηαηηζηηθή ζεκαληηθφηεηα, αθνχ 

p=.55.  Σα απνηειέζκαηα απηά καο δείρλνπλ φηη ε αλεζπρία πνπ πξνθαιεί ε αλάγλσζε ηνπ 

κελχκαηνο απνηειεί δηακεζνιαβεηηθή κεηαβιεηή ζηε ζρέζε απην-απνηειεζκαηηθφηεηαο 

(αλεμάξηεηε κεηαβιεηή) θαη πηνζέηεζε πξνιεπηηθήο ζπκπεξηθνξάο (εμαξηεκέλε κεηαβιεηή). 
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ 4 

 

4.1 πκπεξάζκαηα - πδήηεζε 

 

ηελ παξνχζα έξεπλα δηεξεπλήζεθε ε επηξξνή ησλ θνβηθψλ κελπκάησλ πνπ 

αλαθέξνληαη ζηνλ ηφ HIV θαη ζηε λφζν AIDS, ζηνλ βαζκφ αλεζπρίαο  πνπ πξνθαιεί έλα 

ζρεηηθφ θνβηθφ κήλπκα θαζψο θαη αλ ε αίζζεζε απεηιήο θαη επαισηφηεηαο πνπ ληψζεη ν 

αλαγλψζηεο απηνχ κπνξεί ηειηθά λα νδεγήζεη ζηελ πηνζέηεζε κειινληηθήο πξνιεπηηθήο 

ζεμνπαιηθήο ζπκπεξηθνξάο. Κξίζεθε ινηπφλ αλαγθαίν λα δηεξεπλεζνχλ κεηαβιεηέο φπσο ν 

βαζκφο αλεζπρίαο, ε επαισηφηεηα ζηνλ ηφ HIV, ε αίζζεζε απην-απνηειεζκαηηθφηεηαο θαη 

απηνεθηίκεζεο ησλ ζπκκεηερφλησλ, ψζηε λα κειεηεζεί ε επηξξνή ησλ θνβηθψλ κελπκάησλ 

ζηελ πξφζεζε θη πξνψζεζε ζπκπεξηθνξάο πγείαο. 

Πξνεγνχκελεο κειέηεο έδεημαλ φηη νη εθθιήζεηο θφβνπ είλαη ηθαλέο λα απνηειέζνπλ 

ηζρπξφ θίλεηξν αιιαγήο ζπκπεξηθνξάο (Terblanche – Smit, Terblanche, 2010). Δπίζεο ε 

επαισηφηεηα ζηνλ ηφ  HIV κπνξεί λα επεξεάζεη ηε ζπκπεξηθνξά, ζχκθσλα κε αξθεηέο 

έξεπλεο πνπ έρνπλ απνδείμεη ηελ χπαξμε κηαο ηζρπξήο ζπζρέηηζεο αλάκεζα ζηελ 

αληηιακβαλφκελε απεηιή (επαισηφηεηα) θαη ζηελ απην-απνηειεζκαηηθφηεηα (Beck & Lund, 

1981; Kleinot & Rogers, 1982; Maddux & Rogers, 1983; Mulilis & Rippa, 1990; Witte, 

1991). 

ε απηφ θεθάιαην ζα ζπδεηεζνχλ ηα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο, θαζψο επίζεο γίλεηαη 

αλαθνξά ζε κεζνδνινγηθά δεηήκαηα, πξνηάζεηο γηα κειινληηθέο έξεπλεο θαη ηέινο 

επηζεκαίλνληαη ηα ζπκπεξάζκαηα ηεο έξεπλαο. 
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Αξρηθά, ιακβάλνληαο ππφςηλ ηηο απαληήζεηο ησλ ζπκκεηερφλησλ παξαηεξνχκε φηη 

άηνκα κε πςειή απηνεθηίκεζε έρνπλ ηελ ηάζε λα επηδεηθλχνπλ πην επηθίλδπλε ζπκπεξηθνξά. 

πγθεθξηκέλα, ε κέζε ηηκή ζηελ θιίκαθα ηεο απηνεθηίκεζεο The Rosenberg Self-Esteem 

(Rosenberg, 1965) ήηαλ ζρεηηθά θαιή κε πςειφηεξε απηή ηνπ γπλαηθείνπ πιεζπζκνχ. 

ρεηηθά απνηειέζκαηα έρνπλ δείμεη έξεπλεο, φπνπ ηα άηνκα πνπ ζεκείσζαλ πςειφηεξε 

βαζκνινγία ζηε θιίκαθα απηνεθηίκεζεο επεδείθλπαλ πην επηθίλδπλε ζπκπεξηθνξά, θαζψο 

δελ έλησζαλ επάισηνη ζηνλ θίλδπλν (Walsch, 1991; Salazar et al., 2005). Δπνκέλσο ε 

επηθηλδπλφηεηα ηεο ζπκπεξηθνξάο ηνπο νθείιεηαη πηζαλφηαηα ζηελ κε αίζζεζε ηνπ θηλδχλνπ 

θαη ηεο απεηιήο.  

Χζηφζν, ηα εξεπλεηηθά δεδνκέλα δηίζηαληαη ζρεηηθά κε ηε ζρέζε απηνεθηίκεζεο θαη 

θαη ηεο επηθίλδπλεο ζπκπεξηθνξάο κέζσ ηεο κε ρξήζεο πξνθπιαθηηθνχ. Πην ζπγθεθξηκέλα, 

νη Cole & Slocumb (1995), ζηελ έξεπλά ηνπο κε άλδξεο θνηηεηέο, βξήθαλ φηη εθείλνη κε ηελ 

πςειφηεξε απηνεθηίκεζε, φπσο κεηξήζεθε απφ ηελ θιίκαθα Rosenberg, ήηαλ πην πηζαλφ λα 

έρνπλ επηθίλδπλε ζεμνπαιηθή ζπκπεξηθνξά. Δπίζεο ζηελ έξεπλα ησλ Salazar et al., (2005), 

θάλεθε φηη ηα θνξίηζηα κε πςειφηεξε απηνεθηίκεζε ήηαλ πην πηζαλφ λα δηαζέηνπλ ζεηηθή 

ζηάζε απέλαληη ζηε ρξήζε πξνθπιαθηηθνχ, αληηιακβάλνληαλ ιηγφηεξα εκπφδηα ζηε ρξήζε 

ηνπ θαη έλησζαλ ιηγφηεξν θφβν ζηε δηαπξαγκάηεπζε ρξήζεο ηνπ. 

Ζ πιεηνςεθία ησλ ζπκκεηερφλησλ είρε έξζεη ζε ζεμνπαιηθή επαθή. Οη ζπκκεηέρνληεο 

είραλ ηελ πξψηε ηνπο νινθιεξσκέλε ζεμνπαιηθή επαθή θαηά κέζν φξν κεηαμχ 17-18 εηψλ. 

Πξφζθαηε κειέηε ησλ Vaidakis et al.(2012), ε νπνία πξαγκαηνπνηήζεθε κε δείγκα 5.000 

καζεηψλ ηεο Γ’Λπθείνπ, κε κέζν φξν ειηθίαο ηα 17.4 έηε, αλαθέξεη φηη ν κέζνο φξνο ειηθίαο 

έλαξμεο ηεο ζεμνπαιηθήο δσήο ήηαλ ηα 15.5 έηε. Χζηφζν απηή ε δηαθνξά πηζαλφηαηα 

νθείιεηαη ζηηο κεγάιεο δηαθνξέο πνπ παξνπζηάδεη ην δείγκα ηεο ζπγθεθξηκέλεο έξεπλαο κε 

απηήο εδψ. Απφ ηελ άιιε πιεπξά ζχκθσλα κε έξεπλα ησλ Fink & Wimmer – Puchinger 
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(1997), ζηηο ρψξεο ηεο Δπξψπεο ν κέζνο φξνο ειηθίαο έλαξμεο ηεο ζεμνπαιηθήο δσήο 

θπκαίλεηαη ζηα 14-15 έηε. 

χκθσλα κε ηηο απαληήζεηο ζηελ Κιίκαθα Απην-απνηειεζκαηηθφηεηαο βιέπνπκε πσο 

ηα άηνκα πνπ ζεκείσζαλ πςειή βαζκνινγία ζηελ θιίκαθα The General Self- Efficacy Scale 

(Schwarzer & Jerusalem, 1995), ρξεζηκνπνίεζαλ πξνθπιαθηηθφ θαηά ηελ πξψηε ζεμνπαιηθή 

ηνπο επαθή, πηνζεηψληαο κε απηφλ ηνλ ηξφπν κηα πξνιεπηηθή ζπκπεξηθνξά. Οη Trafimow et 

al., (2002) ζπζρεηίδνπλ ζηελ έξεπλά ηνπο ηελ αίζζεζε απην-απνηειεζκαηηθφηεηαο κε ηε 

δπλαηφηεηα ειέγρνπ ηνπ θφβνπ πνπ έλα κήλπκα εθπέκπεη, ηνλίδνληαο πσο έλα κήλπκα 

πςεινχ θηλδχλνπ νδεγεί ζε κείσζε ηνπ βαζκνχ απην-απνηειεζκαηηθφηεηαο. 

χκθσλα κε ηα επξήκαηα ηεο έξεπλαο θάλεθε πσο ε ζρέζε αλάκεζα ζην βαζκφ απην-

απνηειεζκαηηθφηεηαο πνπ αηζζάλνληαη νη ζπκκεηέρνληεο θαη ην θχιν ηνπο παξνπζηάδεη 

ζηαηηζηηθή ζεκαληηθφηεηα. Σν γεγνλφο φηη ν γπλαηθείνο πιεζπζκφο ηνπ δείγκαηνο ήηαλ 

αξθεηά κεγαιχηεξνο απφ ηνλ αλδξηθφ αθήλεη ζηνλ νξίδνληα λα ελλνεζεί φηη ν βαζκφο απην-

απνηειεζκαηηθφηεηαο είλαη κεγαιχηεξνο ζηηο γπλαίθεο έλαληη ησλ αλδξψλ. Δπηπιένλ, νη 

γπλαίθεο πνπ είραλ ιάβεη πξνθχιαμε θαηά ηελ πξψηε ζεμνπαιηθή ηνπο επαθή έρνπλ 

πςειφηεξεο πεπνηζήζεηο γηα ηηο ηθαλφηεηέο ηνπο ζχκθσλα κε ηε βαζκνινγία ηνπο ζηελ 

θιίκαθα Απην-απνηειεζκαηηθφηεηαο. ε κία ζρεηηθή έξεπλα νη Holschneider & Alexander 

(2003) ππνζηεξίδνπλ φηη νη λένη πνπ ζεκείσζαλ πςειφηεξε βαζκνινγία απην-

απνηειεζκαηηθφηεηαο ήηαλ πην ζεηηθή ζηε δηαπξαγκάηεπζε ρξήζεο πξνθπιαθηηθνχ αιιά 

είραλ επίζεο θαη κηθξφηεξν αξηζκφ εξσηηθψλ ζπληξφθσλ. Με ηνλ ηξφπν απηφ ζπζρέηηζαλ ηελ 

απην-απνηειεζκαηηθφηεηα κε ην απνηέιεζκα ησλ εκπεηξηψλ ηνπ παξειζφληνο, γηα 

παξάδεηγκα φηαλ έλα άηνκν έρεη δηαπξαγκαηεπηεί κε επηηπρία ηε ρξήζε πξνθπιαθηηθνχ. 

Όζν αθνξά ηελ αίζζεζε αλεζπρίαο πνπ πξνθάιεζε ε αλάγλσζε ηνπ κελχκαηνο θαη ν 

θίλδπλνο πνπ απηφ εθπέκπεη, νη απαληήζεηο ησλ ζπκκεηερφλησλ δείρλεη πσο ε πιεηνςεθία 
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αηζζάλζεθε απεηιή. Σν επίπεδν ηεο αλεζπρίαο πνπ έλησζε ν θαζέλαο θπκαίλεηαη απφ κέηξην 

έσο πςειφ. Δπίζεο ε αλεζπρία δελ δηέθεξε κεηαμχ απηψλ κε ζεμνπαιηθή εκπεηξία θαη ρσξίο. 

Οη ζπκκεηέρνληεο πνπ αλέθεξαλ φηη είραλ πξνεγνχκελεο ζεμνπαιηθέο εκπεηξίεο θαη έιαβαλ 

πξνθχιαμε θαηά ηε δηάξθεηα απηήο, έδεημαλ κε ηηο απαληήζεηο ηνπο κεγαιχηεξν πνζνζηφ 

αλεζπρίαο γηα πηζαλή κφιπλζε απφ ηνλ ίν HIV ζε ζχγθξηζε κε εθείλνπο πνπ δελ 

ρξεζηκνπνίεζαλ.  

Σα ραξαθηεξηζηηθά ηεο πξνζσπηθφηεηαο δελ απνηεινχλ θαιφ παξάγνληα πξφβιεςεο 

ηεο επηθίλδπλεο ζπκπεξηθνξάο (Benthin et al., 1993). Πξνεγνχκελεο έξεπλεο έρνπλ δείμεη 

ζηαζεξά φηη ε απην-απνηειεζκαηηθφηεηα απνηειεί έλα ζεκαληηθφ πξνβιεπηηθφ παξάγνληα 

ηεο ρξήζεο πξνθπιαθηηθνχ (Wulfert & Wan, 1993; Joffe & Radius,1993). Χζηφζν ζηελ 

παξνχζα έξεπλα βξέζεθε ζεκαληηθή ζπζρέηηζε αλάκεζα ζηελ απηνεθηίκεζε θαη ηελ 

πηνζέηεζε πξνιεπηηθήο ζπκπεξηθνξάο κέζσ ηεο ρξήζεο πξνθπιαθηηθνχ. Σν γεγνλφο απηφ 

πηζαλφηαηα νθείιεηαη ζην φηη νη ζπκκεηέρνληεο κε πςειή απηνεθηίκεζε έρνπλ θαιχηεξε 

γλψζε ησλ θηλδχλσλ πνπ εγθπκνλεί ν ηφο αιιά θαη ησλ πηζαλψλ ηξφπσλ κεηάδνζήο ηνπ. 

Αμίδεη λα αμηνινγεζνχλ θαη ηα απνηειέζκαηα ηεο δηακεζνιάβεζεο πνπ 

πξαγκαηνπνηήζεθε ζε απηή ηελ εξγαζία. Αλαιπηηθφηεξα, εμεηάζηεθε αλ ε αλεζπρία πνπ 

πξνθαιεί ε αλάγλσζε ηνπ κελχκαηνο θφβνπ ζρεηηθφ κε ην AIDS δηακεζνιαβεί ζηε ζρέζε 

Απηνεθηίκεζεο/ Απην-απνηειεζκαηηθφηεηαο θαη πξνιεπηηθήο ζπκπεξηθνξάο. Δηδηθφηεξα, ε 

απηνεθηίκεζε θαη ε απην-απνηειεζκαηηθφηεηα πξνβιέπνπλ ηελ αλεζπρία, ε νπνία κε ηε 

ζεηξά ηεο πξνβιέπεη ηελ πηνζέηεζε πξνιεπηηθήο ζεμνπαιηθήο ζπκπεξηθνξάο. Γηα λα ππάξμεη 

πιήξεο δηακεζνιάβεζε, ζα έπξεπε ε ζρέζε ηεο αλεζπρίαο πνπ πξνθαιεί ην κήλπκα κε ηελ 

πξφιεςε λα επηθαιχπηεη θαη λα εμαιείθεη ηελ πξνεγνπκέλσο παξαηεξνχκελε ζρέζε  

απηνεθηίκεζεο θαη απην-απνηειεζκαηηθφηεηαο κε ηελ πξφιεςε. Ζ ππφζεζε απηή θάλεθε λα 

επηβεβαηψλεηαη κεξηθψο, αθνχ απφ ηε κία ε ζρέζε απην-απνηειεζκαηηθφηεηαο θαη πξφιεςεο 

παξνπζηάδεη ηελ αλεζπρία σο κεξηθή δηακεζνιαβεηηθή κεηαβιεηή, ελψ απφ ηελ άιιε πιεπξά 
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ε ππφζεζε επηβεβαηψλεηαη ζην ζχλνιφ ηεο, αθνχ ε αλεζπρία απνδείρζεθε απφιπηνο 

δηακεζνιαβεηήο αλάκεζα ζηε ζρέζε απην-απνηειεζκαηηθφηεηα θαη πηνζέηεζε πξνιεπηηθήο 

ζπκπεξηθνξάο. Με άιια ιφγηα, ηα άηνκα κε πςειή εθηίκεζε ησλ ηθαλνηήησλ ηνπο αιιά θαη 

κε θαιή ζπλνιηθή εηθφλα γηα ηνλ εαπηφ ηνπο, βιέπνληαο ην θνβηθφ κήλπκα, αλαγλσξίδνπλ 

ηνπο θηλδχλνπο θαη ηηο απεηιέο πνπ απηφ κεηαδίδεη θαη ηάζζνληαη ππέξ ηεο πηνζέηεζεο 

πξνιεπηηθήο ζπκπεξηθνξάο. Σν εχξεκα απηφ κπνξεί λα εξκελεπηεί αλ αλαινγηζηνχκε πσο ηα 

άηνκα κε πςειή απηνεθηίκεζε θαη απην-απνηειεζκαηηθφηεηα ραξαθηεξίδνληαη απφ ηελ 

πεπνίζεζε φηη νη πξάμεηο ηνπο θαζνξίδνπλ ηε δσή ηνπο. Έηζη, αληηιακβαλφκελνη ηνλ θίλδπλν, 

αλεζπρνχλ θαη θηλεηνπνηνχληαη κε γλψκνλα ηελ αλάιεςε πξνζηαηεπηηθήο δξάζεο 

ρξεζηκνπνηψληαο σο θίλεηξν ηελ επηζπκία λα απνθχγνπλ ηηο αξλεηηθέο ζπλέπεηεο πξνο ηελ 

πγεία ηνπο. Αθφκε, άιιε κηα εξκελεία πνπ κπνξεί λα απνδνζεί είλαη φηη ιεηηνπξγεί κε απηφ 

ηνλ ηξφπν θαζψο έρεη ηε ζεηηθή πξνζδνθία φηη ε αλάιεςε κηαο πξνηεηλφκελεο 

πξνζηαηεπηηθήο δξάζεο ζα είλαη απνηειεζκαηηθή γηα ηελ απνθπγή ηεο αξλεηηθήο 

θαηάζηαζεο. 

Δπνκέλσο, ηη ζα γηλφηαλ αλ εθπέκπνληαλ έλα κήλπκα πςειφηεξεο ή ρακειφηεξεο 

αλεζπρίαο/απεηιήο; Θα ιεηηνπξγνχζε κε ηνλ ίδην ηξφπν; Πνηεο ζρέζεηο θαη αλαινγίεο ζα 

δεκηνπξγνχζε ζρεηηθά κε ηελ απηνεθηίκεζε, ηελ απην-απνηειεζκαηηθφηεηα θαη ηελ 

πξφιεςε; χκθσλα κε ην Μνληέιν Δθηεηακέλεο Παξάιιειεο Γηαδηθαζίαο (Witte, 1992), 

φηαλ ε αληηιακβαλφκελε απεηιή είλαη ρακειή, αλεμάξηεηα απφ ην επίπεδν ηεο 

αληηιακβαλφκελεο απην-απνηειεζκαηηθφηεηαο δελ ζα ππάξμεη πεξαηηέξσ επεμεξγαζία ηνπ 

κελχκαηνο. Μπξνζηά ζε κία ζνβαξή απεηιή, νη άλζξσπνη ζπλεηδεηνπνηνχλ φηη βξίζθνληαη ζε 

θίλδπλν θαη απνθηνχλ ην θίλεηξν λα πξνζηαηέςνπλ ηνλ εαπηφ ηνπο. Έηζη, ζεσξνχλ φηη 

κπνξνχλ λα απνηξέςνπλ ηνλ θίλδπλν (πςειή απην-απνηειεζκαηηθφηεηα) θαη ηνλ 

αληηκεησπίδνπλ. 
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4.2 Πεξηνξηζκνί ηεο έξεπλαο 

 

Δδψ ζα πξέπεη λα αλαθεξζνχλ θάπνηα δεηήκαηα, πνπ πηζαλψο πεξηφξηζαλ ηελ 

παξνχζα εξεπλεηηθή πξνζπάζεηα. Αξρηθά, ζα πξέπεη λα ηνληζηεί φηη ην κέγεζνο ηνπ δείγκαηνο 

ζα ήηαλ πξνηηκφηεξν λα είλαη κεγαιχηεξν. Μηα κεγάιεο έθηαζεο έξεπλα, έρεη πην έγθπξα θαη 

αμηφπηζηα απνηειέζκαηα.  

Άιινο έλαο πεξηνξηζκφο απνηειεί ην γεγνλφο φηη αξθεηνί ήηαλ νη λένη πνπ δελ 

απάληεζαλ ζε πξνζσπηθέο εξσηήζεηο φπσο γηα ηηο πξνεγνχκελεο ζεμνπαιηθέο ηνπο εκπεηξίεο. 

Πηζαλφηαηα, νη ζπκκεηέρνληεο δελ αηζζάλζεθαλ άλεηα δίλνληαο απαληήζεηο πξνζσπηθνχ 

πεξηερνκέλνπ, επηιέγνληαο λα ηηο απνθχγνπλ. Απηφ ην γεγνλφο επεξέαζε ηα ηειηθά 

απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο. 

Θα πξέπεη λα αλαθεξζεί φηη ηα απνηειέζκαηα ηεο παξνχζαο έξεπλαο δελ κπνξνχλ λα 

γεληθεπηνχλ, παξά κφλν κε φκνην πιεζπζκφ, θαζψο ηα άηνκα ηεο έξεπλαο ήηαλ θπξίσο 

λεαληθήο ειηθίαο ηξηηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο. Δπηπιένλ, νη απαληήζεηο ησλ ζπκκεηερφλησλ 

είλαη απηναλαθνξηθέο. Έηζη, ηα ππνθείκελα ζηηο απαληήζεηο ηνπο κπνξεί λα παξνπζηάδνληαη 

δηαθνξεηηθά απφ φηη ζπκπεξηθέξνληαη ζπλήζσο, ζέινληαο λα δεκηνπξγήζνπλ κηα ειθπζηηθή 

εηθφλα γηα ηνλ εαπηφ ηνπο. Σν γεγνλφο απηφ δεκηνπξγεί έλα κε αληηπξνζσπεπηηθφ δείγκα. 

Σέινο, πξφθεηηαη γηα κία ζπλαθεηαθή έξεπλα, ε νπνία δελ κπνξεί λα αλαδείμεη αηηηψδεηο 

ζρέζεηο. 

4.3 Πξνηάζεηο γηα κειινληηθέο έξεπλεο 

 

Αμίδεη λα αλαθεξζνχλ θαη νξηζκέλα δεηήκαηα, ηα νπνία πηζαλψο λα δηεπθφιπλαλ 

κειινληηθνχο εξεπλεηέο ζηε κειέηε ηεο ζπκπεξηθνξάο ησλ λέσλ ζρεηηθά κε ηε 

ζεμνπαιηθφηεηα. 
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Μηα πηζαλή κειινληηθή έξεπλα ζα κπνξνχζε λα ζηξέςεη ην ελδηαθέξνλ ηεο ζηε 

κειέηε ζπγθξίζεσλ κεηαμχ δηάθνξσλ πεξηνρψλ, φπσο γηα παξάδεηγκα αζηηθψλ θαη κε 

αζηηθψλ πεξηνρψλ. 

Όπσο είδακε ζηελ παξνχζα έξεπλα, ε απηνεθηίκεζε ησλ ζπκκεηερφλησλ 

ζπζρεηίζηεθε κε ηελ πξνιεπηηθή ζπκπεξηθνξά. Απφ ηελ άιιε επξήκαηα εξεπλψλ Morris et 

al., 2000, δειψλνπλ φηη ε αθνζίσζε ζε κία ζπκπεξηθνξά, φπσο γηα παξάδεηγκα ε ζεμνπαιηθή 

απνρή, ζρεηίδεηαη κε πςειή απηνεθηίκεζε ζην νηθηαθφ πεξηβάιινλ. Δπνκέλσο κηα 

κειινληηθή έξεπλα ζα κπνξνχζε λα εμεηάζεη αλ ε πςειή απηνεθηίκεζε ζην ζπίηη, 

ζπζρεηίδεηαη κε ηελ πξνιεπηηθή ζπκπεξηθνξά. 

 Σέινο, κία έξεπλα πνπ ζα κπνξνχζε λα απαζρνιήζεη κειινληηθά ζα ήηαλ ε 

ζπζρέηηζε ηεο πξνιεπηηθήο ζπκπεξηθνξάο κε ηηο γλψζεηο ησλ ζπκκεηερφλησλ γηα ηνπο 

ηξφπνπο κεηάδνζεο ηνπ ηνχ HIV. 

 

4.4 Γεληθά πκπεξάζκαηα 

 

πλνςίδνληαο, ηα βαζηθά επξήκαηα ηεο έξεπλαο απηήο είλαη ηα εμήο: Αξρηθά, θάλεθε 

πσο ππάξρεη κηα ζπζρέηηζε αλάκεζα ζηα επίπεδα απηνεθηίκεζεο ησλ ζπκκεηερφλησλ θαη 

ζηελ πηνζέηεζε πξνιεπηηθήο ζεμνπαιηθήο ζπκπεξηθνξάο. Δπηπιένλ, ηα απνηειέζκαηα 

έδεημαλ κηα αδχλακε ζπζρέηηζε αλάκεζα ζηελ απην-απνηειεζκαηηθφηεηα θαη ην θχιν ησλ 

ζπκκεηερφλησλ, κε ην γπλαηθείν πιεζπζκφ ηνπ δείγκαηνο λα ζεκεηψλεη κεγαιχηεξε 

βαζκνινγία ζηελ θιίκαθα απην-απνηειεζκαηηθφηεηαο. Αθφκε βξέζεθε πσο ε αηζηνδνμία 

ιεηηνπξγεί σο δηακεζνιαβεηηθή κεηαβιεηή ζηε ζρέζε απηνεθηίκεζεο θαη πξνιεπηηθήο 

ζπκπεξηθνξάο αιιά θαη ζηε ζρέζε απην-απνηειεζκαηηθφηεηαο θαη πξνιεπηηθήο 

ζπκπεξηθνξάο. 
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Απηά ηα επξήκαηα έρνπλ ηδηαίηεξν ζεσξεηηθφ ελδηαθέξνλ, επηβεβαηψλνληαο 

παξάιιεια ζε έλα βαζκφ απνηειέζκαηα πξνεγνχκελσλ εξεπλψλ. Απφ ηελ άιιε πιεπξά, 

κπνξνχλ λα απνηειέζνπλ ην έλαπζκα γηα ηε δηεμαγσγή κειινληηθψλ εξεπλψλ ζρεηηθά ηφζν 

κε ηελ επίδξαζε ησλ εθθνβηζηηθψλ κελπκάησλ ζηε ζπκπεξηθνξά φζν θαη κε ηελ πξνιεπηηθή 

ζπκπεξηθνξά. 

Δληνχηνηο, ε έξεπλα δηαζέηεη πεξηνξηζκνχο νη νπνίνη αθνξνχλ θπξίσο ην γεγνλφο ηνπ 

κηθξνχ αξηζκνχ δείγκαηνο, γεγνλφο πνπ δεκηνπξγεί πξνβιήκαηα κε ηελ εγθπξφηεηα θαη ηελ 

αμηνπηζηία ησλ απνηειεζκάησλ. Δπηπιένλ πεξηνξηζκφο είλαη νη αλαπάληεηεο εξσηήζεηο ησλ 

ζπκκεηερφλησλ ζε εξσηήζεηο πνπ αθνξνχλ πξνζσπηθέο επηινγέο θαη βηψκαηα, ζεκαληηθέο 

γηα ηελ εξκελεία ησλ απνηειεζκάησλ. Σέινο, θαζψο ε έξεπλα δηεμήρζε αλάκεζα ζε έλα 

πεξηνξηζκέλν ειηθηαθφ πιεζπζκφ κε ζπγθεθξηκέλν εθπαηδεπηηθφ επίπεδν δελ κπνξεί λα 

γεληθεπηεί ζην ζχλνιν ηνπ πιεζπζκνχ. Πξνηείλεηαη, επνκέλσο, φινη απηνί νη πεξηνξηζκνί λα 

ιεθζνχλ ππφςε θαη λα παξαθακθζνχλ θαηά ηε δηεμαγσγή κειινληηθψλ εξεπλψλ. 

Ζ παξνχζα έξεπλα πξνζζέηεη ζηελ ππάξρνπζα βηβιηνγξαθία ζεκαληηθά επξήκαηα 

πξνο πεξεηαίξσ δηεξεχλεζε. Πην ζπγθεθξηκέλα, πξνεγνχκελεο έξεπλεο ππνζηεξίδνπλ φηη ε 

πςειή απηνεθηίκεζε ζρεηίδεηαη κε κεγαιχηεξε επηθηλδπλφηεηα ζηε ζπκπεξηθνξά, γεγνλφο 

πνπ δηθαηνινγείηαη αλ αλαινγηζηνχκε φηη ηα άηνκα κε πςειή απηνεθηίκεζε έρνπλ 

κεγαιχηεξε εκπηζηνζχλε ζηνλ εαπηφ ηνπο θαη ζηηο πξάμεηο ηνπο. Δπνκέλσο, νθείιεηαη ζηελ 

κε αίζζεζε ηνπ θηλδχλνπ. ε αληίζεζε, ζηελ παξνχζα έξεπλα ηα απνηειέζκαηα έδεημαλ πσο 

ε πςειή απηνεθηίκεζε ζπλδέεηαη κε πξνιεπηηθή ζεμνπαιηθή ζπκπεξηθνξά. Απφ ηελ άιιε 

πιεπξά, ην γεγνλφο φηη ε απην-απνηειεζκαηηθφηεηα ζρεηίδεηαη κε ην θχιν ην ζπκκεηερφλησλ 

αλνίγεη ην δξφκν γηα πεξαηηέξσ δηεξεχλεζε αιιά θαη ζπδήηεζε ζε θιηληθφ επίπεδν. Σν 

γεγνλφο φηη νη γπλαίθεο ηηο έξεπλαο θάλεθε λα έρνπλ κεγαιχηεξε πίζηε ζηηο ηθαλφηεηέο ηνπο, 

κπνξεί λα απνδεηρζεί ζεκαληηθφ εχξεκα γηα θιηληθή αμηνπνίεζε. 
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Σέινο, ε χπαξμε δηακεζνιάβεζεο θαη ν ξφινο ηεο αλεζπρίαο ζηε ζρέζε απηνεθηίκεζε 

– πξνιεπηηθή ζπκπεξηθνξά θαη απην-απνηειεζκαηηθφηεηα – πξνιεπηηθή ζπκπεξηθνξά 

κπνξεί λα απνηειέζεη ην έλαπζκα γηα κειινληηθή έξεπλα θαη απάληεζε ζε εξσηήκαηα φπσο 

ηη ζα γηλφηαλ αλ εθπέκπνληαλ έλα κήλπκα πςειφηεξεο ή ρακειφηεξεο αλεζπρίαο/απεηιήο; 

Θα ιεηηνπξγνχζε κε ηνλ ίδην ηξφπν; Πνηεο ζρέζεηο θαη αλαινγίεο ζα δεκηνπξγνχζε ζρεηηθά 

κε ηελ απηνεθηίκεζε, ηελ απην-απνηειεζκαηηθφηεηα θαη ηελ πξφιεςε; Παξά ηνπο 

πεξηνξηζκνχο πνπ παξνπζηάζηεθαλ, ε παξνχζα έξεπλα απνηειεί κηα ζπγθξνηεκέλε 

πξνζπάζεηα απάληεζεο θαη ηεθκεξίσζεο ησλ αξρηθψλ ππνζέζεσλ θαη εξσηεκάησλ. 
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ 

 

ΓΗΚΑΗΧΜΑΣΑ ΤΜΜΔΣΔΥΟΝΣΧΝ: Ζ ζπκκεηνρή ζαο ζε απηήλ ηελ έξεπλα είλαη 

απνιχησο εζεινληηθή θαη κπνξείηε λα αξλεζείηε λα ζπκκεηάζρεηε ή λα δηαθφςεηε ηε 

ζπκκεηνρή ζαο νπνηαδήπνηε ζηηγκή. Δάλ απνθαζίζεηε λα κελ ζπκκεηάζρεηε ή λα δηαθφςεηε 

πξφσξα δελ ζα έρεηε θακία πνηλή ή δηαθνπή ησλ φπνησλ σθειεηψλ δηθαηνχζηε. 

 

Δξσηεκαηνιόγην Απηνεθηίκεζεο 

Γηαβάζηε θάζε πξφηαζε πξνζεθηηθά θαη δηαιέμηε πνηα απφ ηηο απαληήζεηο ζαο πεξηγξάθεη 

θαιχηεξα ην πσο αηζζάλεζηε κε ηνλ εαπηφ ζαο. πκπιεξψζηε ηελ θιίκαθα απφ ην 1 έσο 4, 

φπνπ 1 δηαθσλείηε απφιπηα ελψ αληίζεηα φπνπ 4 ζπκθσλείηε απφιπηα.                                                                                                                                                                   

Όιεο νη πιεξνθνξίεο πνπ ζα δψζεηε ζα παξακείλνπλ αλψλπκεο θαη ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ  

εκπηζηεπηηθά γηα ηελ εθπφλεζε ηεο πηπρηαθήο εξγαζίαο. 

 

1. Γεληθά, είκαη ηθαλνπνηεκέλνο απφ ηνλ εαπηφ κνπ 

Διαφωνώ 
απόλυτα 

  Συμφωνώ 
απόλυτα 

 

   1    2    3    4  

 

2. Μεξηθέο θνξέο δελ είκαη θαζφινπ θαιφο/ή 

Διαφωνώ 
απόλυτα 

  Συμφωνώ 
απόλυτα 

 

   1    2    3    4  
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3. Ννκίδσ φηη ζαλ άηνκν έρσ θάπνηα θαιά ραξαθηεξηζηηθά γλσξίζκαηα 

Διαφωνώ 
απόλυτα 

  Συμφωνώ 
απόλυτα 

 

   1    2    3    4  

     

     

4.  Δίκαη ζε ζέζε λα θάλσ πξάγκαηα ηφζν θαιά φζν θαη νη 30 άιινη άλζξσπνη 

Διαφωνώ 
απόλυτα 

  Συμφωνώ 
απόλυτα 

 

   1    2    3    4  

     

     

5. Αηζζάλνκαη φηη δελ έρσ πνιιά πξάγκαηα γηα ηα νπνία ζα κπνξνχζα λα είκαη 

πεξήθαλνο/ε 

Διαφωνώ 
απόλυτα 

  Συμφωνώ 
απόλυτα 

 

   1    2    3    4  

     

     

     

6. Αηζζάλνκαη άρξεζηνο/ε κεξηθέο θνξέο 

Διαφωνώ 
απόλυτα 

  Συμφωνώ 
απόλυτα 

 

   1    2    3    4  

     

     

     

7. Αηζζάλνκαη φηη είκαη πξφζσπν πνπ αμίδσ, ηνπιάρηζηνλ ηφζν φζν νη άιινη 

Διαφωνώ 
απόλυτα 

  Συμφωνώ 
απόλυτα 

 

   1    2    3    4  
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8. Ννκίδσ φηη ζα έπξεπε λα έρσ πεξηζζφηεξν ζεβαζκφ γηα ηνλ εαπηφ κνπ 

Διαφωνώ 
απόλυτα 

  Συμφωνώ 
απόλυτα 

 

   1    2    3    4  

     

     

     

9. Σν κφλν πνπ ζθέθηνκαη είλαη φηη είκαη έλαο/κία απνηπρεκέλνο/ε 

Διαφωνώ 
απόλυτα 

  Συμφωνώ 
απόλυτα 

 

   1    2    3    4  

     

     

     

10. Έρσ κηα ζεηηθή ζηάζε γηα ηνλ εαπηφ κνπ 

Διαφωνώ 
απόλυτα 

  Συμφωνώ 
απόλυτα 

 

   1    2    3    4  

     

     

 
 

   

 

 

 



62 
 

 

 

Δξσηεκαηνκαηνιόγην απην-απνηειεζκαηηθόηεηαο 

 

Γηαβάζηε θάζε πξφηαζε πξνζεθηηθά θαη δηαιέμηε πνηα απφ ηηο απαληήζεηο ζαο πεξηγξάθεη 

θαιχηεξα ην πσο αηζζάλεζηε κε ηνλ εαπηφ ζαο. πκπιεξψζηε ηελ θιίκαθα απφ ην 1 έσο 4, 

φπνπ 1 δηαθσλείηε απφιπηα ελψ αληίζεηα φπνπ 4 ζπκθσλείηε απφιπηα.                                                                                                                                                                   

Όιεο νη πιεξνθνξίεο πνπ ζα δψζεηε ζα παξακείλνπλ αλψλπκεο θαη ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ  

εκπηζηεπηηθά γηα ηελ εθπφλεζε ηεο πηπρηαθήο εξγαζίαο. 

1. Πάληα θαηαθέξλσ λα ιχλσ δχζθνια πξνβιήκαηα αλ βέβαηα πξνζπαζήζσ αξθεηά 

Διαφωνώ 

απόλυτα 

  Συμφωνώ 

απόλυτα 

 

   1    2    3    4  

     

     

 
 

   

2. Αλ θάπνηνο κνπ αληηηίζεηαη, κπνξψ πάληα λα βξσ ηξφπνπο λα θάλσ απηφ πνπ ζέισ 

εγψ 

Διαφωνώ 
απόλυτα 

  Συμφωνώ 
απόλυτα 

 

   1    2    3    4  

     

     

 
 

   

3. Μνπ είλαη εχθνιν λα παξακείλσ ζηαζεξφο/ε ζηνπο ζηφρνπο κνπ θαη λα 

πξαγκαηνπνηήζσ ηα ζρέδηα κνπ 

Διαφωνώ 
απόλυτα 

  Συμφωνώ 
απόλυτα 

 

   1    2    3    4  
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4. Πηζηεχσ γηα ηνλ εαπηφ κνπ φηη κπνξψ λα αληηκεησπίζσ κε απνηειεζκαηηθφηεηα 

απξνζδφθεηα γεγνλφηα 

Διαφωνώ 
απόλυτα 

  Συμφωνώ 
απόλυτα 

 

   1    2    3    4  

     

     

 
 

   

5. Δπηπρψο ιφγσ ηεο επηλνεηηθφηεηάο κνπ μέξσ πάληα πσο λα ρεηξηζηψ απξφνπηεο 

θαηαζηάζεηο 

Διαφωνώ 
απόλυτα 

  Συμφωνώ 
απόλυτα 

 

   1    2    3    4  

     

     

 
 

   

6. Μπνξψ λα ιχζσ ηα πεξηζζφηεξα πξνβιήκαηα εάλ αθηεξψζσ ηελ απαξαίηεηε 

πξνζπάζεηα 

Διαφωνώ 
απόλυτα 

  Συμφωνώ 
απόλυτα 

 

   1    2    3    4  

     

     

 
 

   

 

7. Όηαλ αληηκεησπίδσ δπζθνιίεο παξακέλσ ήξεκνο/ε επεηδή κπνξψ λα βαζίδνκαη ζηηο 

ηθαλφηεηέο κνπ 

Διαφωνώ 
απόλυτα 

  Συμφωνώ 
απόλυτα 

 

   1    2    3    4  
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8. Όηαλ βξεζψ αληηκέησπνο/ε κε έλα πξφβιεκα, ζπλήζσο βξίζθσ αξθεηέο ιχζεηο 

Διαφωνώ 
απόλυτα 

  Συμφωνώ 
απόλυτα 

 

   1    2    3    4  

     

     

 
 

   

9. Δάλ είκαη αλαγθαζκέλνο/ε λα αληηκεησπίζσ κία θαηάζηαζε, ζπλήζσο κπνξψ λα βξσ 

ηξφπνπο λα ην θάλσ 

Διαφωνώ 
απόλυτα 

  Συμφωνώ 
απόλυτα 

 

   1    2    3    4  

     

     

 
 

   

10. Γελ παίδεη ξφιν ηη ζα κνπ ζπκβεί, ζπλήζσο κπνξψ λα ην αληηκεησπίζσ 

Διαφωνώ 
απόλυτα 

  Συμφωνώ 
απόλυτα 

 

   1    2    3    4  
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Εκτίμηση κινδύνου μόλυνσης από AIDS 
 

Βάςει του μηνφματοσ που ακολουθεί, αξιολογείςτε τισ παρακάτω προτάςεισ (από το 1 ζωσ το 10). 

Από ηελ παξέα ηωλ θίιωλ ζνπ, καδί θαη εζύ, ν έλαο ζηνπο πέληε έπεηηα από αλαζθαιή 

ζεμνπαιηθή ζπκπεξηθνξά κνιύλεηαη από ηνλ ηό HIV θαη λνζεί. Η θαζεκεξηλόηεηα θπξίωο ηνπ 

ίδηνπ αιιά θαη ηνπ ζηελνύ θύθινπ ηνπ αιιάδεη δξαζηηθά πξνο ην ρεηξόηεξν. Μεηά από ιίγν 

ρξνληθό δηάζηεκα πεζαίλεη. Ίζωο λα είλαη ν θαιύηεξόο ζνπ θίινο. Καη αλ απηόο είζαη εζύ; 

1. Σν κήλπκα κνπ πξνθαιεί θφβν 

 

Καζφινπ   Πάξα Πνιχ  

 1 2  3 4  5  6 7  8 9 10  

     

     

 
 

   

2. Σν κήλπκα κνπ δεκηνχξγεζε παληθφ, ζχγρπζε θη δπζθνξία 

Καζφινπ   Πάξα Πνιχ  

 1 2  3 4  5  6 7  8 9 10  

     

     

 
 

   

3. Γηαβάδνληαο ην κήλπκα αηζζάλζεθα επάισηνο ζε πηζαλή απεηιή 

Καζφινπ   Πάξα Πνιχ  

 1 2  3 4  5  6 7  8 9 10  

     

     

 
 

   

4. Σν κήλπκα κνπ δεκηνχξγεζε άγρνο θαη έληαζε 

Καζφινπ   Πάξα Πνιχ  

 1 2  3 4  5  6 7  8 9 10  
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5. Σν κήλπκα κνπ δεκηνπξγεί αλαζθάιεηα θαη αλεζπρία 

Καζφινπ   Πάξα Πνιχ  

 1 2  3 4  5  6 7  8 9 10  

     

     

 
 

   

6. Σν κήλπκα απνηειεί έλαπζκα γηα αζθαιή κειινληηθή ζεμνπαιηθή ζπκπεξηθνξά 

Καζφινπ   Πάξα Πνιχ  

 1 2  3 4  5  6 7  8 9 10  

     

     

 
 

   

7. Σν κήλπκα κε νδεγεί πξνο ηελ πηνζέηεζε πξνιεπηηθήο ζπκπεξηθνξάο   

Καζφινπ   Πάξα Πνιχ  

 1 2  3 4  5  6 7  8 9 10  

     

     

 
 

   

8. Πεξλνχλ απφ ην µπαιφ κνπ ζθέςεηο πνπ κε αλαζηαηψλνπλ 

Καζφινπ   Πάξα Πνιχ  

 1 2  3 4  5  6 7  8 9 10  
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9. Σν κήλπκα κε αθήλεη παληειψο αδηάθνξν 

Καζφινπ   Πάξα Πνιχ  

 1 2  3 4  5  6 7  8 9 10  

     

     

 
 

   

10. Σν κήλπκα ζα ραξαρζεί ζηε κλήκε κνπ 

Καζφινπ   Πάξα Πνιχ  

 1 2  3 4  5  6 7  8 9 10  

     

     

 
 

   

11.Θα κνπ πάξεη αξθεηφ ρξφλν γηα λα επαλέιζσ ζε θαηάζηαζε εξεκίαο 

Καζφινπ   Πάξα Πνιχ  

 1 2  3 4  5  6 7  8 9 10  
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Λίγν πξηλ ην ηέινο, ζπκπιεξψζηε ηηο παξαθάησ πιεξνθνξίεο 

Οη απαληήζεηο ζαο ζα κείλνπλ αλψλπκεο θαη ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ απνθιεηζηηθά θαη 

κφλν γηα ηελ εθπφλεζε ηεο πηπρηαθήο εξγαζίαο. Δάλ ζεσξείηε θάπνηα εξψηεζε 

''αθαηάιιειε'', κπνξείηε λα ηελ αθήζεηε αλαπάληεηε. 

 

Φχιν   Άλδξαο     Γπλαίθα 

Δθπαίδεπζε  Σξηηνβάζκηα  Γεπηεξνβάζκηα 

Ζιηθία……………. 

Πξνεγνχκελεο ζεμνπαιηθέο εκπεηξίεο  Ναη  Όρη 

ε πνηα ειηθία είρεο ηελ πξψηε ζνπ ζεμνπαιηθή επαθή; …………… 

Υξήζε πξνθπιαθηηθνχ θαηά ηε ζεμνπαιηθή επαθή  Ναη  Όρη 

Απφ πνπ έρεηε πιεξνθνξεζεί γηα ηα ζέκαηα ηνπ AIDS;    

 Σειεφξαζε/Ραδηφθσλν 

 Internet 

 Φίινη 

 Οηθνγέλεηα 

 Ηαηξηθφ πξνζσπηθφ 

 Γελ έρσ πιεξνθφξεζε 


