ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΚΡΗΣΗ
ΥΟΛΗ ΚΟΙΝΧΝΙΚΧΝ ΔΠΙΣΗΜΧΝ
ΣΜΗΜΑ ΦΤΥΟΛΟΓΙΑ

ΘΔΜΑ: ΜΔΛΔΣΗ ΥΡΗΗ ΚΑΝΝΑΒΗ
ΤΜΦΧΝΑ ΜΔ ΣΟ ΜΟΝΣΔΛΟ
ΠΡΟΥΔΓΙΑΜΔΝΗ ΤΜΠΔΡΙΦΟΡΑ
ΚΑΙ ΣΟ ΓΙΑΘΔΧΡΗΣΙΚΟ ΜΟΝΣΔΛΟ
ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ
Σεο Λεπζεξηώηε Δπηπρίαο

Δπηβιέπσλ θαζεγεηήο
Καξαδήκαο Δπάγγεινο

Ρέζπκλν <2015>

1

ΠΙΝΑΚΑ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΧΝ

ΠΙΝΑΚΑ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΧΝ ................................................................................................ 1
ΠΔΡΙΛΗΦΗ .............................................................................................................................. 2
ΠΡΟΛΟΓΟ .............................................................................................................................. 3
ΔΤΥΑΡΙΣΙΔ ......................................................................................................................... 5
ΚΔΦΑΛΑΙΟ ΠΡΧΣΟ – ΣΟ ΓΙΑΘΔΧΡΗΣΙΚΌ ΜΟΝΣΔΛΟ................................................... 6
1.1

Δηζαγσγή ................................................................................................................... 6

1.2

Σα πιενλεθηήκαηα ηνπ κνληέινπ .............................................................................. 7

1.3

Σα ζηάδηα ηεο αιιαγήο .............................................................................................. 8

1.4

Οη δηαδηθαζίεο ηεο αιιαγήο ..................................................................................... 12

1.5

Παξάκεηξνη αμηνιφγεζεο ηεο αιιαγήο ................................................................... 14

1.6

Δληζρχνληαο ηελ αιιαγή ......................................................................................... 15

1.7

Βηβιηνγξαθηθή αλαζθφπεζε ρξήζεο ηνπ κνληέινπ ................................................ 17

ΚΔΦΑΛΑΙΟ ΓΔΤΣΔΡΟ – Η ΘΔΧΡΙΑ ΣΗ ΠΡΟΥΔΓΙΑΜΔΝΗ ΤΜΠΔΡΙΦΟΡΑ .. 20
2.1

Δηζαγσγή ................................................................................................................. 20

2.2

Πεξηγξαθή ηεο ζεσξίαο ........................................................................................... 20

2.3

Πεξηνξηζκνί ηεο Θεσξίαο ηεο ρεδηαζκέλεο πκπεξηθνξάο .................................. 22

2.4

Μεηαβιεηέο θαη δείθηεο ηεο ζεσξίαο ...................................................................... 23

2.5

Πξφβιεςε κηαο ζπκπεξηθνξάο ................................................................................ 25

2.6

Βηβιηνγξαθηθή αλαζθφπεζε ρξήζεο ηνπ κνληέινπ ................................................ 26

ΚΔΦΑΛΑΙΟ ΣΡΙΣΟ- Η ΥΡΗΗ ΣΗ ΚΑΝΝΑΒΗ ............................................................ 28
3.1

Υξήζε ηεο θάλλαβεο ............................................................................................... 28

3.2

Σν δηαζεσξεηηθφ κνληέιν θαη ε ρξήζε ηεο θάλλαβεο ............................................ 29

ΚΔΦΑΛΑΙΟ ΣΔΣΑΡΣΟ – ΠΡΟΑΡΜΟΜΔΝΑ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ................ 34
4.1

Αμηνιφγεζε Απφθαζεο Ιζνξξνπίαο ........................................................................ 34

4.2

Αμηνιφγεζε Απηναπνηειεζκαηηθφηεηαο / Πεηξαζκνχ ............................................ 36

4.3

Αμηνιφγεζε ηεο δηαδηθαζίαο αιιαγήο..................................................................... 37

4.4

Η ζεσξία ηεο πξνζρεδηαζκέλεο ζπκπεξηθνξάο θαη ε ρξήζε ηεο θάλλαβεο ........... 41

ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ - ΔΠΙΛΟΓΟ ........................................................................................ 43
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ ..................................................................................................................... 45

2

ΠΔΡΙΛΗΦΗ
Η ρξήζε ηεο θάλλαβεο εληάζζεηαη ζηε ρξήζε απαγνξεπκέλσλ νπζηψλ θαη ε
ζπκπεξηθνξά ησλ εζηζκέλσλ ζε απηέο παξνπζηάδεη εμαηξεηηθφ ελδηαθέξνλ πξνο
κειέηε. ηελ παξνχζα εξγαζία πηνζεηήζεθε ε ζεσξία ηεο πξνζρεδηαζκέλεο
ζπκπεξηθνξάο, θαζψο θαη ην δηαζεσξεηηθφ κνληέιν πξνθεηκέλνπ λα αλαδεηρζνχλ σο
ζεκαληηθέο κέζνδνη γηα ηελ δηεξεχλεζε ηεο ζπκπεξηθνξάο ησλ εζηζκέλσλ αηφκσλ.
Καηά ηελ ζεσξία ηεο πξνζρεδηαζκέλεο ζπκπεξηθνξάο νη εκπλεπζηέο ηεο ζεσξνχλ φηη
νη θηλήζεηο θαη ε ζπκπεξηθνξά ηνπ αηφκνπ ζρεηίδνληαη άκεζα κε ηηο πξνζέζεηο ηνπο.
Απφ ηελ άιιε πιεπξά θαηά ην δηαζεσξεηηθφ κνληέιν ζεσξεί φηη ε ζπκπεξηθνξά ηνπ
αηφκνπ επεξεάδεηαη απφ έλα επξχ ζχλνιν παξαγφλησλ θαη κπνξεί λα πεξάζεη απφ
δηάθνξα ζηάδηα. Σν ζπγθεθξηκέλν κνληέιν ζηνρεχεη ζηελ θαηαλφεζε ηεο αιιαγήο
πνπ παξνπζηάδεη ε ζπκπεξηθνξά κέζα απφ ηα βήκαηα, ηηο εκπεηξίεο θαη ην πιαίζην
πνπ βξίζθεηαη ην άηνκν.
ηελ παξνχζα εξγαζία, ε εξεπλήηξηα εξεπλά ηε δπλαηφηεηα ρξήζεο ηνπ
δηαζεσξεηηθνχ κνληέινπ θαη ηεο πξνζρεδηαζκέλεο ζπκπεξηθνξάο γηα ηελ απνηίκεζε
ησλ παξαγφλησλ αιιαγήο ηεο ζπκπεξηθνξάο ησλ εζηζκέλσλ αηφκσλ ζηε ρξήζε
θάλλαβεο. Η ρξήζε ησλ ζπγθεθξηκέλσλ κνληέισλ ζα κπνξνχζε λα θαηαζηεί
απνδνηηθή θαη ζε πεξηπηψζεηο ςπρνζεξαπεπηηθήο παξέκβαζεο.

Λέμεηο

θιεηδηά:

Φπρνινγία,

Φπρνινγηθή

παξέκβαζε,

Κάλλαβε,

Γηαζεσξεηηθφ κνληέιν, Θεσξία Πξνζρεδηαζκέλεο ζπκπεξηθνξάο.

Δζηζκφο,
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ΠΡΟΛΟΓΟ

Πνιιέο κειέηεο ςπρνζεξαπείαο έρνπλ θαηαιήμεη ζην ζπκπέξαζκα, φηη νη
άλζξσπνη πνπ ππνθέξνπλ απφ θάπνηα ςπρηθή λφζν ζεξαπεχνληαη επηηπρψο κφλν κε
βνήζεηα απφ εηδηθνχο(Lambert, Shapiro, & Bergin, 1986). Οη κειέηεο απηέο εζηηάδνπλ
θπξίσο, ζηνλ ηξφπν πνπ ε ςπρνζεξαπεία ζπκβάιιεη ζηε ζεξαπεία ηνπ αηφκνπ. Άιιεο
βέβαηα κειέηεο έρνπλ απνδείμεη φηη πνιινί άλζξσπνη κπνξνχλ λα βειηηψζνπλ ηελ
πξνβιεκαηηθή ηνπο ζπκπεξηθνξά ρσξίο λα έρνπλ βνεζεζεί επίζεκα απφ θάπνην
ςπρνζεξαπεπηή, κε ηνλ ηξφπν ζεξαπείαο λα παξακέλεη αδηεπθξίληζηνο (Prochaska,
DiClemente, &Norcross, 1992).
Παξφκνηα απνηειέζκαηα παξνπζηάδνληαη ζηε δηεζλή βηβιηνγξαθία αλαθνξηθά
κε ηνλ εζηζκφ. Οη ςπρνζεξαπεπηηθέο κέζνδνη θαηαδεηθλχνπλ ζεκαληηθέο επηηπρίεο
ζηελ αληηκεηψπηζε ηνπ αιθννιηζκνχ θαη άιισλ κνξθψλ εζηζκνχ (Miller & Hester,
1986). Σν γεγνλφο απηφ, φκσο, δελ απνθιείεη ηελ απεμάξηεζε ελφο αηφκνπ απφ ηελ
θαηάρξεζε αιθνφι, ην θάπληζκα, ηελ παρπζαξθία ή ηελ ρξήζε λαξθσηηθψλ νπζηψλ,
ρσξίο ςπρηαηξηθή παξέκβαζε αιιά απφ πξνζσπηθή πξνζπάζεηα ηνπ ίδηνπ ηνπ αηφκνπ
(Cohen et al., 1989). Γηα λα θαηαζηεί απηφ, φκσο, εθηθηφ απαηηείηαη ηζρπξή
πξνζσπηθή ζέιεζε, ζπλέπεηα θαη επηκνλή ζην ζηφρν. Οη κειέηεο απηέο θαηαιήγνπλ
ζην ζπκπέξαζκα, φηη έλα άηνκν κπνξεί λα αιιάμεη κηα εζηζηηθή ζπκπεξηθνξά κε ή
ρσξίο ηε βνήζεηα ησλ εηδηθψλ, ρσξίο λα είλαη πάληα θαηαλνεηή ε δηαδηθαζία πνπ
αθνινπζείηαη.
Σα ηειεπηαία ρξφληα πνιιά εξεπλεηηθά πξνγξάκκαηα επηθεληξψλνληαη ζηελ
επίιπζε ηνπ παδι, γηα ην πψο νη άλζξσπνη θαηαθέξλνπλ λα αιιάμνπλ κηα ζπλήζεηα ή
κηα ζπκπεξηθνξά κε ή ρσξίο ηε βνήζεηα ησλ εηδηθψλ. ηφρνο ησλ κειεηψλ είλαη ε
αλάιπζε ηεο δνκήο ηεο ζθέςεο πνπ νδεγνχλ ζηελ ηξνπνπνίεζε ησλ εζηζηηθψλ
ζπκπεξηθνξψλ. Οπζηαζηηθά, ην βαζηθφ εξψηεκα πνπ απαζρνιεί ηελ επηζηήκε είλαη
θαηά πφζν ε απαιιαγή ηνπ αηφκνπ απφ κία πξνβιεκαηηθή ζπκπεξηθνξά, είηε απηή
έρεη πξνέιζεη κε ηε βνήζεηα ηεο ςπρνζεξαπείαο είηε φρη, παξνπζηάδεη θάπνηεο
βαζηθέο αξρέο πνπ δηέπνπλ ηε δνκή ηεο αιιαγήο ηεο ζπκπεξηθνξάο.
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ηελ

παξνχζα

εξγαζία

δηεξεπλφληαη

νη

παξαγνληεο

αιιαγήο

ηεο

ζπκπεξηθνξάο ησλ εζηζκέλσλ, ζηελ θάλλαβε, αηφκσλ κέζα απφ δχν κνληέια, ην
δηαζεσξεηηθφ κνληέιν θαη ηε ζεσξία ηεο πξνζρεδηαζκέλεο ζπκπεξηθνξάο.
Σν δηαζεσξεηηθφ κνληέιν ζπκβάιιεη ζηελ θαηαλφεζε ησλ αιιαγψλ πνπ
πξνθχπηνπλ ζε έλα άηνκν, γηα ηε βειηίσζε πξνβιεκαηηθψλ ζπκπεξηθνξψλ. ην
θεθάιαην έλα πνπ αθνινπζεί, ζα αλαιπζνχλ νη βαζηθέο έλλνηεο ηνπ κνληέινπ, ηα
ζηάδηα θαη ε δηαδηθαζία ηεο αιιαγήο θαη έλα ζεσξεηηθφ παξάδεηγκα εθαξκνγήο ηνπ
ζρεηηθά κε ηε ρξήζε ηεο θάλλαβεο. Σν δηαζεσξεηηθφ κνληέιν πξνζθέξεη κηα
νινθιεξσκέλε άπνςε ηεο δνκήο ηεο αιιαγήο
ην δεχηεξν θεθάιαην πξαγκαηνπνηείηαη αλαθνξά ζηε ζεσξία ηεο
πξνζρεδηαζκέλεο ζπκπεξηθνξάο, ζχκθσλα κε ηελ νπνία κπνξνχλ λα δηεξεπλεζνχλ νη
παξάγνληεο εθείλνη βάζεη ησλ νπνίσλ κπνξεί λα πξνβιεθζεί κηα αλζξψπηλε
ζπκπεξηθνξά. Οη αλζξψπηλεο πξάμεηο, φπσο ζα δνχκε θαη ζηελ πεξηγξαθή ηεο
ζεσξίαο ζην 2ν θεθάιαην, είλαη άκεζα ζπλπθαζκέλεο απφ ηηο αληίζηνηρεο πξνζέζεηο,
πνπ δηακνξθψλνπλ ηε ζπκπεξηθνξά πνπ ελ ηέιεη εθδειψλεηαη. Όπσο θάζε ζεσξεηηθφ
κνληέιν, έηζη θη απηφ παξνπζηάδεη νξηζκέλνπο πεξηνξηζκνχο θαη επηδέρεηαη επηπιένλ
βειηηψζεηο. Χο εθ ηνχηνπ, κε πεξαηηέξσ βειηηψζεηο θαη κε ηε ρξήζε επηπξφζζεησλ
κεηαβιεηψλ, ζα κπνξνχζε λα ρξεζηκνπνηεζεί κε κεγαιχηεξε επηηπρία ζηελ εξκελεία
ηεο πξφζεζεο γηα ηελ εθδήισζε ηεο αλζξψπηλεο ζπκπεξηθνξάο.
Σέινο ζην ηξίην θεθάιαην, πξαγκαηνπνηείηαη κηα ζχληνκε αλαθνξά ζηε
ρξήζε ηεο θάλλαβεο θαη ζηηο επηπηψζεηο πνπ έρεη φρη κφλν ζηελ πγεία ηνπ αηφκνπ
αιιά

θαη

ζηελ

αλζξψπηλε

ζπκπεξηθνξά.

ηε

ζπλέρεηα

ηνπ

θεθαιαίνπ

παξνπζηάδνληαη εξγαιεία αμηνιφγεζεο ηεο ζπκπεξηθνξάο, αηφκσλ πνπ θάλνπλ ρξήζε
θάλλαβεο κε ζθνπφ ηελ αμηνπνίεζή ηνπο γηα πεξαηηέξσ έξεπλα θαη κειέηε.
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ΔΤΥΑΡΙΣΙΔ

Η νινθιήξσζε ηεο πηπρηαθήο εξγαζίαο ζεκαηνδνηεί θαη ηελ νινθιήξσζε ηεο
πνξείαο κηαο αθαδεκατθήο δηαδξνκήο κε επηηπρίεο θαη απνηπρίεο κε δπζθνιίεο θαη
επράξηζηεο ζηηγκέο πνπ ζα παξακείλνπλ γηα πάληα επράξηζηα ραξαγκέλεο ζηε κλήκε
ηεο ζπληάθηξηαο. Δπηβεβιεκέλε ζπλζήθε αιιά θαη εζσηεξηθή αλάγθε είλαη ε
έθθξαζε ησλ βαζχηεξσλ επραξηζηηψλ ζε φινπο ηνπο θαζεγεηέο ηνπ Σκήκαηφο
Φπρνινγίαο γηα ηελ ακέξηζηε ζπκπαξάζηαζε θαη βνήζεηα πνπ κνπ παξείραλ φιν
απηφ ην ρξνληθφ δηάζηεκα θαη γηα ηε ζπκβνιή ηνπο ζηελ αθαδεκατθή αιιά θπξίσο
πλεπκαηηθή κνπ εμέιημε.
ε δεχηεξν επίπεδν νθείισ λα επραξηζηήζσ εηιηθξηλά ηελ νηθνγέλεηά κνπ θαζψο φια
απηά ηα ρξφληα ζηάζεθε δίπια κνπ αξσγφο ηφζν ζηηο ςπρνινγηθέο φζν θαη ζηηο
πιηθέο κνπ αλάγθεο. Η παξάβιεςε απφ κέξνο κνπ, ηεο εηιηθξηλνχο παξάζεζεο ησλ
επραξηζηηψλ κνπ ζα ήηαλ κεγάιν αηφπεκα.
.
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ ΠΡΧΣΟ– ΣΟ ΓΙΑΘΔΧΡΗΣΙΚΌ
ΜΟΝΣΔΛΟ

1.1 Δηζαγσγή
Σν δηαζεσξεηηθφ κνληέιν (The Transtheoretical Model – ΣΣΜ) έρεη κηα
καθξά ηζηνξία πνπ μεθηλά ην 1977 φηαλ ν James Prochaska κε ηνλ ζπλεξγάηε ηνπ
Carlo DiClemente επηρείξεζαλ λα κειεηήζνπλ θαη λα απνηππψζνπλ ηνπο ηξφπνπο κε
ηνπο νπνίνπο έλαο άλζξσπνο επηηπγράλεη ηελ αιιαγή ζηε ζπκπεξηθνξά ηνπ. Μέζα
απφ καθξνρξφληεο έξεπλεο κε ζπλεληεχμεηο επηρείξεζαλ λα εληνπίζνπλ θάπνηεο
θνηλέο αξρέο θαη θνηλά κνηίβα ζπκπεξηθνξψλ. Με απηφλ ηνλ ηξφπν αλαθάιπςαλ ηα
ζηάδηα ηεο αιιαγήο θαη ηηο δηαδηθαζίεο αιιαγήο πνπ ζρεηίδνληαη κε ην θάζε ζηάδην
(Prochaska & DiClemente, 1983)
Με ιίγα ιφγηα, ην δηαζεσξεηηθφ κνληέιν είλαη έλα εληαίν θνηλσληθνγλσζηηθφ
κνληέιν πνπ βνεζά ηνπο επηζηήκνλεο λα αληηιεθζνχλ ηε δηαδηθαζία ηεο ζθφπηκεο
αιιαγήο ηεο ζπκπεξηθνξάο. Δλψ ππάξρνπλ θη άιια κνληέια πνπ εζηηάδνπλ ζε
νξηζκέλεο κφλν δηαζηάζεηο ηεο αιιαγήο, φπσο είλαη γηα παξάδεηγκα ζεσξίεο πνπ
επηθεληξψλνληαη ζε θνηλσληθέο θαη βηνινγηθέο επηξξνέο θπξίσο, ην δηαζεσξεηηθφ
κνληέιν επηδηψθεη λα ελζσκαηψζεη ηηο βαζηθέο δνκέο απφ άιιεο γλσζηηθέο θαη
ζπκπεξηθνξηθέο πξνζεγγίζεηο θαη λα απνηειέζεη κηα νινθιεξσκέλε ζεσξία πνπ λα
κπνξεί λα εθαξκνζηεί ζε κία πνηθηιία ζπκπεξηθνξψλ, πιεζπζκψλ, ζεξαπεηψλ ή
πνιηηηθψλ πξφιεςεο. Απηφο είλαη, άιισζηε, θαη ν ιφγνο πνπ νλνκάζηεθε δηαζεσξεηηθφ θαη έρεη απνηειέζεη ηε βάζε γηα ηελ αλάπηπμε παξεκβάζεσλ γηα ηελ
δηαθνπή αθελφο ησλ επηθίλδπλσλ ζπκπεξηθνξψλ θαη ηελ πηνζέηεζε, αθεηέξνπ, πγηψλ
θαη πξνζηαηεπηηθψλ ζπκπεξηθνξψλ (Prochaska & DiClemente, 1983). πκβάιιεη, κε
ιίγα ιφγηα, ζηελ αλάπηπμε απνηειεζκαηηθψλ παξεκβάζεσλ γηα ηελ πξνψζεζε ηεο
αιιαγήο ζπκπεξηθνξάο πγείαο.
Ο ππξήλαο ηνπ κνληέινπ είλαη ηα ζηάδηα αιιαγήο (Stages of Change), ζηα
νπνία ζα γίλεη αλαιπηηθή αλαθνξά ζηε ζπλέρεηα. Πεξηιακβάλεη επίζεο κία ζεηξά απφ
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αλεμάξηεηεο κεηαβιεηέο, νη νπνίεο νλνκάδνληαη δηαδηθαζίεο αιιαγήο (Processes of
Change), θαζψο επίζεο θαη κηα ζεηξά κέηξσλ έθβαζεο ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο
ιήςεο απνθάζεσλ ηζνξξνπίαο (Decisional Balance) θαη ηηο θιίκαθεο ηνπ πεηξαζκνχ
(Temptation scales). Οη δηαδηθαζίεο αιιαγήο φπσο ζα δνχκε ζε επφκελε ελφηεηα,
απνηεινχλ δέθα γλσζηαθέο θαη ζπκπεξηθνξηζηηθέο δξαζηεξηφηεηεο πνπ δηεπθνιχλνπλ
ηελ επίηεπμε ηεο αιιαγήο (Velicer, DiClemente, Prochaska, & Brandenburg, 1985).
Σν ζπγθεθξηκέλν κνληέιν εζηηάδεη ζηε ζθφπηκε αιιαγή θαη ζηε ιήςε
απνθάζεσλ απφ ην ίδην ην άηνκν, ζε αληίζεζε κε άιιεο ζεσξίεο πνπ επηθεληξψλνληαη
θπξίσο ζηηο θνηλσληθέο επηξξνέο θαη ζηηο βηνινγηθέο επηδξάζεηο ζηε ζπκπεξηθνξά.
Βαξχηεηα δίλεη, επίζεο, ζηηο ζπγθηλήζεηο θαη ηηο πεπνηζήζεηο, γεγνλφο πνπ
επεξεάδεηαη αηζζεηά απφ ηελ απηφ-αμηνιφγεζε ηνπ αηφκνπ (Prochaska, DiClemente,
& Norcross, 1992).

1.2 Σα πιενλεθηήκαηα ηνπ κνληέινπ
Σν δηαζεσξεηηθφ κνληέιν παξνπζηάδεη θάπνηα βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά πνπ εληζρχνπλ
ηε

δπλακηθφηεηα

θαη

ηελ

απνηειεζκαηηθφηεηά

ηνπ.

Σα

πξναλαθεξφκελα

ζπλνςίδνληαη ζηα εμήο (Prochaska, DiClemente & Norcross, 1992):


Υξεζηκνπνηεί ηα ζηάδηα ηεο αιιαγήο κε ζθνπφ λα ελζσκαηψζεη ηηο
θπξίαξρεο αξρέο θαη δηαδηθαζίεο ηεο αιιαγήο απφ ηηο επηθξαηνχζεο
ζεσξίεο ζπκβνπιεπηηθήο θαη ηηο ζπκπεξηθνξηθέο αιιαγέο.



Βαζίδεηαη ζε αξρέο πνπ έρνπλ αλαπηπρζεί θαη δνθηκαζηεί ηα ηειεπηαία 35
ρξφληα κέζα απφ ηελ επηζηεκνληθή έξεπλα, ηελ αλάπηπμε παξεκβαηηθψλ
δξάζεσλ θαη ηα απνηειέζκαηα πνιιψλ εκπεηξηθψλ κειεηψλ..



Θέηεη ζε εθαξκνγή ηα απνηειέζκαηα πνπ έρνπλ πξνθχςεη απφ κία
κεγάινπ βειελεθνχο έξεπλα, πνπ έρεη επηρνξεγεζεί κε πεξηζζφηεξα απφ
80 εθαηνκκχξηα δνιάξηα, επηρνξήγεζε πνπ επηηξέπεη ηε ζπκκεηνρή
πεξηζζφηεξσλ απφ 150.000 ζπκκεηερφλησλ.



Σέινο, ζήκεξα ρξεζηκνπνηείηαη πιένλ απφ επαγγεικαηίεο ζε φιν ηνλ
θφζκν.

πλήζσο, κφλν έλα κηθξφ πνζνζηφ ηνπ γεληθφηεξνπ πιεζπζκνχ, πνπ
παξνπζηάδεη κηα εζηζηηθή ή επηθίλδπλε ζπκπεξηθνξά, είλαη ζε ζέζε λα αλαιάβεη
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δξάζε ζε θάζε δεδνκέλε ζηηγκή. Χο εθ ηνχηνπ, ε θαζνδήγεζε πνπ βαζίδεηαη ζην
δηαζεσξεηηθφ κνληέιν απνηειεί ζεκαληηθφ πιενλέθηεκα, θαζψο απεπζχλεηαη ζην
ζχλνιν ηνπ πιεζπζκνχ(Prochaska, DiClemente, & Norcross, 1992).

1.3 Σα ζηάδηα ηεο αιιαγήο
Όπσο έρεη ήδε αλαθεξζεί, ηα ζηάδηα ηεο αιιαγήο (stages of change)
απνηεινχλ ηελ θαξδηά ηνπ δηαζεσξεηηθνχ κνληέινπ. Οη κειέηεο πνπ επηθεληξψλνληαη
ζηελ αιιαγή ησλ αλζξψπηλσλ ζπκπεξηθνξψλ έρνπλ θαηαιήμεη ζην ζπκπέξαζκα, φηη
ε ηξνπνπνίεζε απηή επέξρεηαη κέζα απφ κηα ζεηξά ζηαδίσλ. Παξ’ φιν πνπ ν ρξφλνο
πνπ ρξεηάδεηαη ν θάζε άλζξσπνο, γηα λα κεηαβεί απφ ην έλα ζηάδην ζην άιιν
πνηθίιεη, νη δηεξγαζίεο πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε απηήο ηεο
κεηάβαζεο παξακέλνπλ ζηαζεξέο. πγθεθξηκέλεο είλαη νη δηαδηθαζίεο θαηά ηε
δηάξθεηα ηεο αιιαγήο πνπ κεηψλνπλ ηελ αληίζηαζε θαη ζπκβάιινπλ ζηε κεηάβαζε
απφ ην έλα ζηάδην ζην άιιν, δηεπθνιχλνληαο, κε απηφ ηνλ ηξφπν, ηελ επίηεπμε
πξνφδνπ θαη πξνιακβάλνληαο ηελ ππνηξνπή. πγθεθξηκέλα, νη δηεξγαζίεο απηέο είλαη
ε ιήςε απνθάζεσλ ηζνξξνπίαο, ε απηεπάξθεηα θαη ηέινο νη δηαδηθαζίεο αιιαγήο
(Velicer, DiClemente, Prochaska, & Brandenburg, 1985).
Σν θάζε ζηάδην αιιαγήο αληηπξνζσπεχεη επί ηεο νπζίαο κία ρξνληθή
δηάζηαζε. Η αιιαγή ζπλεπάγεηαη κία θαηάζηαζε πνπ επηηπγράλεηαη κε ηελ πάξνδν
ηνπ ρξφλνπ. Κακία απφ ηηο έσο ηψξα επηθξαηνχζεο ζεσξίεο δελ πεξηειάκβαλαλ ηε
δηάζηαζε ηνπ ρξφλνπ. Η αιιαγή κηαο ζπκπεξηθνξάο ππνδειψλεηαη, ζπλήζσο, σο έλα
γεγνλφο, φπσο γηα παξάδεηγκα ε δηαθνπή ηνπ θαπλίζκαηνο, ε ππεξθαγία ή ε
θαηαλάισζε αιθνφι. Σν δηαζεσξεηηθφ κνληέιν εξκελεχεη ηελ αιιαγή, σο κία
δηαδηθαζία πνπ εθηπιίζζεηαη κε ην πέξαζκα ηνπ ρξφλνπ θαη ε πξφνδνο ζεκεηψλεηαη
κέζα απφ κία ζεηξά ζηαδίσλ. Η εμέιημε πνπ ζεκεηψλεηαη κέζα απφ ηα ζηάδηα ηεο
αιιαγήο, δηαγξάθεη, ζπλήζσο, κία γξακκηθή πνξεία. Χζηφζν, δελ απνθιείεηαη θαη ην
αληίζεην, δειαδή πνιιέο θνξέο ηα άηνκα αλαθπθιψλνληαη κέζα ζηα ζηάδηα θαη
επηζηξέθνπλ ζε πξνεγνχκελα ζηάδηα αληί λα κεηαβαίλνπλ ζηαζεξά ζηα
επφκελα(Velicer, Fava, Prochaska, Abrams, Emmons, & Pierce, 1995).
Σα ζηάδηα ηεο αιιαγήο είλαη ηα παξαθάησ:
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Σν

ζηάδην

ηεο

πξν-πεξηζπιινγήο/

ηνπ

κε

πξνβιεκαηηζκνύ

(Precontemplation).ην ζπγθεθξηκέλν ζηάδην νη άλζξσπνη δελ έρνπλ ηελ
πξφζεζε λα αλαιάβνπλ θάπνηα δξάζε ζην εγγχο κέιινλ, πνπ ζπλήζσο
πξνζδηνξίδεηαη ζηνπο επφκελνπο έμη κήλεο. Οη άλζξσπνη πνπ βξίζθνληαη
ζε απηφ ην ζηάδην είηε έρνπλ άγλνηα ησλ ζπλεπεηψλ ηεο ζπκπεξηθνξάο
ηνπο είηε βξίζθνληαη ζηε θάζε ελεκέξσζεο. Όπσο ραξαθηεξηζηηθά είπε
θάπνηε ν Chesterton, ηα άηνκα απηά δελ είλαη φηη δελ κπνξνχλ λα δνπλ ηε
ιχζε, αιιά δελ κπνξνχλ λα δνπλ ην πξφβιεκα (Prochaska, DiClemente,
&Norcross, 1992). Χζηφζν ν νηθνγελεηαθφο θαη ν θηιηθφο πεξίγπξνο έρνπλ
αληηιεθζεί ηελ χπαξμε ηνπ πξνβιήκαηνο. Μπνξεί επίζεο λα βξίζθνληαη
ζε απηφ ην ζηάδην φηαλ πιένλ έρεη πέζεη ην εζηθφ ηνπο θαη ακθηζβεηνχλ
πηα ηελ ηθαλφηεηά ηνπο λα αιιάμνπλ έπεηηα απφ αιιεπάιιειεο
πξνζπάζεηεο λα αιιάμνπλ ηελ ζπκπεξηθνξά ηνπο. ε νπνηαδήπνηε απφ ηηο
παξαπάλσ θαηεγνξίεο θη αλ αλήθεη θάπνηνο, ηείλεη λα απνθεχγεη κε θάζε
ηξφπν λα δηαβάδεη, λα ζπδεηά ή αθφκα θαη λα ζθέθηεηαη ηελ επηθίλδπλε ή
εζηζηηθή ηνπ ζπκπεξηθνξά. ηελ πεξίπησζε πνπ μεθηλήζνπλ ηα άηνκα
απηά θάπνηα ςπρνζεξαπεπηηθή αγσγή, απηφ γίλεηαη κεηά απφ πίεζε απφ
άιινπο. Γηα ην ιφγν απηφ, ληψζνπλ φηη εμαλαγθάδνληαη λα αιιάμνπλ ηελ
εζηζηηθή ηνπο ζπκπεξηθνξά, γηα παξάδεηγκα απφ έλαλ/ κηα ζχδπγν πνπ
απεηιεί λα θχγεη, απφ έλαλ εξγνδφηε πνπ απεηιεί κε απφιπζε, απφ έλαλ
γνλέα πνπ απεηιεί κε απνθήξπμε ή αθφκα θη απφ έλα δηθαζηήξην πνπ
απεηιεί κε θάπνηα πνηλή. Όηαλ ινηπφλ ην άηνκν απηφ δέρεηαη πίεζε γηα λα
αιιάμεη ηε ζπκπεξηθνξά ηνπ θάησ απφ ηελ απεηιή πνπ ηνπ αζθείηαη απφ
ην πεξηβάιινλ, επηδεηθλχεη δηάζεζε γηα αιιαγή, ελψ φηαλ ε πίεζε θαη ε
απεηιή απνκαθξχλεηαη, γξήγνξα επηζηξέθεη ζηηο παιηέο ηνπ ζπλήζεηεο.
χκθσλα κε άιιεο κάιηζηα ζεσξίεο, ηα άηνκα απηά ζεσξνχληαη ρσξίο
θίλεηξα θαη κε πςειέο αληηζηάζεηο θαη αλέηνηκα λα εληαρζνχλ ζε θάπνην
πξφγξακκα πξναγσγήο ηεο πγείαο. Γηα ην ιφγν απηφ, ηα θιαζζηθά
πξνγξάκκαηα πξναγσγήο πγείαο δελ είλαη απνηειεζκαηηθά γηα ηέηνηα
άηνκα, θαζψο δελ ηαηξηάδνπλ ζηηο αλάγθεο ηνπο(Prochaska, DiClemente,
&Norcross, 1992).
ε κειέηε ηνπο, νη Prochaska, DiClemente θαη Norcross (1992),
επηρείξεζαλ λα αμηνινγήζνπλ, αλ ην άηνκν πνπ έρεη κία πξνβιεκαηηθή
ζπκπεξηθνξά έρεη ζνβαξά ηελ πξφζεζε λα αιιάμεη ζην εγγχο κέιινλ ή
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φρη. Οη εθθξάζεηο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζε απηφ ην ζηάδην είλαη
ελδεηθηηθά νη εμήο: «φζνλ αθνξά εκέλα, δελ έρσ θαλέλα πξφβιεκα πνπ λα
ρξεηάδεηαη αιιαγή» ή «Τπνζέησ φηη έρσ ειαηηψκαηα, αιιά δελ ππάξρεη
θάηη πνπ λα ρξεηάδεηαη πξαγκαηηθά αιιαγή».


Σν ζηάδην ηεο πεξηζπιινγήο/ ηνπ πξνβιεκαηηζκνύ (Contemplation).
ην ζπγθεθξηκέλν ζηάδην, ην άηνκν είλαη γλψζηεο ηνπ πξνβιήκαηνο θαη
κπαίλεη ζηε δηαδηθαζία ζθέςεο ζρεηηθά κε ηελ αληηκεηψπηζή ηνπ. Παξ’
φια απηά ε ζθέςε αληηκεηψπηζεο δελ ζεκαηνδνηεί θαη ηε δηάζεζε
δέζκεπζεο γηα ηελ νινθιήξσζε ηνπ ζηφρνπ. Σα άηνκα κπνξνχλ λα
παξακείλνπλ θνιιεκέλα ζην ζπγθεθξηκέλν ζηάδην γηα αξθεηφ ρξφλν. Οη
Prochaska & DiClemente (1983) ζε έξεπλά ηνπο ζε δείγκα 200 θαπληζηψλ
απεδείρζε φηη ην νη ζπκκεηέρνληεο παξέκεηλαλ ζε απηφ ην ζηάδην γηα
πεξίπνπ δχν ρξφληα ρσξίο λα πξνβνχλ ζε θάπνηα ζπγθεθξηκέλε θίλεζε
πξνο ηελ αληηκεηψπηζε ηνπ πξνβιήκαηνο. Όηαλ ηνπ δεηήζεθαλ νδεγίεο
απφ θάπνηνλ ζην δξφκν γηα λα θηάζεη ν ηειεπηαίνο ζηνλ πξννξηζκφ ηνπ
θαη απηέο ηνπ παξαζρέζεθαλ, ν άλζξσπνο απηφο δελ επέδεημε ηελ αλάινγε
ζπκπεξηθνξά θαη ε θαηεχζπλζε πνπ, ηειηθά αθνινπζήζεθε ήηαλ ε
αληίζεηε. Όηαλ ξσηήζεθε γηαηί δελ πήγε πξνο ηνλ πξννξηζκφ ηνπ
απάληεζε φηη αθφκα δελ ήηαλ έηνηκνο.
ην ζεκείν απηφ, ζα πξέπεη λα ππνγξακκηζηεί ην γεγνλφο φηη ην άηνκν
πξνζπαζεί λα αμηνινγήζεη ηα ππέξ θαη ηα θαηά ηνπ ίδηνπ ηνπ πξνβιήκαηνο
θαζψο θαη ησλ πηζαλψλ ιχζεσλ. Σα άηνκα πνπ βξίζθνληαη ζε απηφ ην
ζηάδην ζπλήζσο παιεχνπλ λα αμηνινγήζνπλ ηελ πνζφηεηα ηελ ελέξγεηαο
θαη ηνλ θφπν πνπ ζα θάλνπλ γηα λα μεθχγνπλ απφ ηελ εζηζηηθή
ζπκπεξηθνξά(DiClemente,

Prochaska,

Fairhurst,

Velicer,

Rossi,

&Velasquez, 1991). Πφηε φκσο ζεσξνχκε φηη θάπνηνο βξίζθεηαη ζην
ζηάδην ηνπ πξνβιεκαηηζκνχ. Σν ζηάδην απηφ νξίδεηαη απφ ην ίδην ην
εζηζκέλν άηνκν, αθνχ νξίδεη ην ίδην φηη ζα αλαιάβεη δξάζε ζηνπο
επφκελνπο έμη κήλεο. Βαζηθφ ραξαθηεξηζηηθφ ηνπ ζηαδίνπ είλαη ε
πεξηζπιινγή θαη ε πξνζπάζεηα ηειηθήο απφθαζεο γηα δξάζε.


Σν ζηάδην ηεο πξνεηνηκαζίαο. Σν ζηάδην απηφ πεξηιακβάλεη ηη πξνζέζεηο
απφ ηελ πιεπξά ηνπ εζηζκέλνπ αηφκνπ θαζψο θαη ηα ζπκπεξηθνξηζηηθά
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θξηηήξηα. Καηά ην ζηάδην απηφ, ην άηνκν εηνηκάδεηαη λα αλαιάβεη δξάζε
γηα ην επφκελν βήκα θαη έρεη ήδε πξνζπαζήζεη θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ
πξνεγνχκελνπ έηνπο. ην ζηάδην ηεο πξνεηνηκαζίαο ηα εζηζκέλα άηνκα
θάλνπλ κηθξέο πξνζπάζεηεο βειηίσζεο ηεο θαηάζηαζήο ηνπο, κε έλα
ραξαθηεξηζηηθφ παξάδεηγκα λα είλαη, ν πεξηνξηζκφο ησλ ηζηγάξνπ ζηα 5
ηελ εκέξα ή ηελ έλαξμε ηνπ πξψηνπ ηνπο ηζηγάξνπ ιίγν πην κεηά απφ ην
ζπλεζηζκέλν

(DiClemente,

Prochaska,

Fairhurst,

Velicer,

Rossi,

&Velasquez, 1991).ηελ νπζία ηα εζηζκέλα άηνκα ζην ζπγθεθξηκέλν
ζηάδην έρνπλ αλαιάβεη δξάζε κηθξνχ βειελεθνχο ρσξίο λα έρνπλ
θαηαθέξεη λα αγγίμνπλ ην πξφβιεκα ζε βάζνο. Σν ζηάδην ηεο
πξνεηνηκαζίαο απνηειεί ηηο ηειηθέο θάζεηο ηνπ πξνβιεκαηηζκνχ φπνπ ηα
άηνκα θαινχληαη λα ιάβνπλ ηελ ηειηθή ηνπο απφθαζε.


Σν ζηάδην ηεο δξαζηεξηνπνίεζεο. Καηά ην ζπγθεθξηκέλν ζηάδην ν
ρξήζηεο αλαπξνζαξκφδεη ηελ ζπκπεξηθνξά ηνπ ή ην πεξηβάιινλ δξάζεο
ηνπ, πξνθεηκέλνπ λα αληηκεησπίζεη ην πξφβιεκα. Η δξάζε απαηηεί
δέζκεπζε θαη ζπζηεκαηηθή δξάζε. Οη αιιαγέο ζηε ζπκπεξηθνξά ηνπ
αηφκνπ είλαη ηφζν έληνλεο, πνπ γίλνληαη αληηιεπηέο απφ ην πεξηβάιινλ
ζην νπνίν θηλείηαη. Παξ’ φια απηά, ε δξάζε δελ απνηειεί θαη νπζηαζηηθή
απεμάξηεζε. Η δξάζε είλαη ην βήκα γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ ηειηθνχ
ζηφρνπ. εκαληηθή παξάκεηξνο, γηα λα γίλεη απηφ θαηαλνεηφ, είλαη φηη νη
πξνζπάζεηεο δελ πξέπεη λα ειαηηψλνληαη, αθνχ απνηεινχλ κφλν βήκαηα.
Η επηηπρία ζεκαηνδνηείηαη φηαλ ην εζηζκέλν άηνκν θαηαθέξεη λα
αληαπνθξηζεί απνηειεζκαηηθά ζε νξηζκέλα θξηηήξηα. Γηα παξάδεηγκα, ε
ειάηησζε ηνπ θαπλίζκαηνο θαηά ην ήκηζπ δελ απνηειεί επηηπρία
νινθιήξσζεο ηνπ ζηφρνπ, αιιά επίηεπμε ελφο ζηαδίνπ(Prochaska,
DiClemente, &Norcross, 1992).



Σν ζηάδην ηεο ζπληήξεζεο. Σν ζπγθεθξηκέλν, είλαη ην ζηάδην ζην νπνίν
νη άλζξσπνη εξγάδνληαη γηα ηελ πξφιεςε ηεο ππνηξνπήο θαη ηελ εδξαίσζε
ησλ σθειεκάησλ πνπ επηηεχρζεθαλ θαηά ηε δξάζε. Παξαδνζηαθά, ε
ζπληήξεζε ζεσξείην σο κηα ζηαηηθή θάζε. Χζηφζν, ε ζπληήξεζε είλαη
κηα ζπλέρεηα, θαη φρη απνρή, απφ ηελ αιιαγή. Γηα εζηζηηθέο ζπκπεξηθνξέο
απηφ ην ζηάδην δελ είλαη νξηζκέλνπ ρξφλνπ, μεθηλψληαο απφ ηνπο έμη
πξψηνπο κήλεο θαη θαηαιήγνληαο ζε έλα αφξηζην ρξνληθφ δηάζηεκα. Γηα
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νξηζκέλεο ζπκπεξηθνξέο, ε ζπληήξεζε κπνξεί λα ζεσξεζεί σο έλα κφληκν
ζηάδην. Σν λα είλαη ζε ζέζε θάπνηνο λα παξακείλεη ειεχζεξνο απφ κία
εζηζηηθή ζπκπεξηθνξά θαη λα ζπκκεηέρεη κε ζπλέπεηα ζε κηα λέα
αζπκβίβαζηε ζπκπεξηθνξά γηα πεξηζζφηεξν απφ έμη κήλεο, είλαη ηα
απαξαίηεηα θξηηήξηα γηα λα ζεσξεζεί θάπνηνο φηη βξίζθεηαη ζην ζηάδην
ηεο ζπληήξεζεο (Prochaska, DiClemente, &Norcross, 1992)

Πρόκεςθ ςυμπεριφοράσ
• Το ςτάδιο τησ προ-περιςυλλογήσ/ του μη
προβληματιςμοφ (Precontemplation)
• Το ςτάδιο τησ περιςυλλογήσ/ του προβληματιςμοφ
(Contemplation)
• Το ςτάδιο τησ προετοιμαςίασ
• Το ςτάδιο τησ δραςτηριοποίηςησ
• Το ςτάδιο τησ ςυντήρηςησ

Συμπεριφορά
• Διάρκεια τθσ ςυμπεριφοράσ
Δηθόλα 1: Η ρξνληθή δηάζηαζε ησλ ζηαδίσλ αιιαγήο ηνπ κνληέινπ (Velicer, Fava,
Prochaska, Abrams, Emmons, & Pierce, 1995)

1.4 Οη δηαδηθαζίεο ηεο αιιαγήο
Σα ζηάδηα ηεο αιιαγήο αληηπξνζσπεχνπλ κία ρξνληθή δηάζηαζε πνπ επηηξέπεη
λα γίλεηαη αληηιεπηή ε νπνηαδήπνηε αιιαγή ζηε ζηάζε, ηηο πξνζέζεηο ή ηε
ζπκπεξηθνξά. Οη δηαδηθαζίεο ηεο αιιαγήο είλαη κηα δεχηεξε αιιά εμίζνπ ζεκαληηθή
πηπρή ηνπ δηαζεσξεηηθνχ κνληέινπ πνπ ζπκβάιιεη ζην λα θαηαλνήζεη θαλείο κε πνην
ηξφπν ζπκβαίλνπλ νη αιιαγέο απηέο. Οη δηαδηθαζίεο αιιαγήο είλαη ζπγθαιπκκέλεο,
ελψ νη δξαζηεξηφηεηεο θαη εκπεηξίεο είλαη εκθαλείο θαη είλαη εθείλεο πνπ
εθδειψλνληαη φηαλ ηα άηνκα επηρεηξνχλ λα ηξνπνπνηήζνπλ κία πξνβιεκαηηθή
ζπκπεξηθνξά.

Η θάζε δηαδηθαζία απνηειεί κηα επξεία θαηεγνξία ζηελ νπνία

πεξηιακβάλνληαη πνηθίιεο ηερληθέο, κέζνδνη θαη παξεκβάζεηο πνπ ζπλδένληαη κε
δηαθνξεηηθέο ζεσξεηηθέο πξνζεγγίζεηο(Prochaska, DiClemente, & Norcross, 1992).
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Ο Prochaska κπνξεί λα ζεσξεζεί ν παηέξαο ησλ δηαδηθαζηψλ αιιαγήο, θαζψο
εθείλνο ηηο ρξεζηκνπνίεζε ζε κία ζπγθξηηηθή αλάιπζε ησλ ζπζηεκάησλ
ςπρνζεξαπείαο. Οη κεηαβνιέο δελ κπνξνχλ λα ζεσξεζνχλ σο έλα γεγνλφο, αιιά σο
κία δηαξθήο δηαδηθαζία. Γηα λα πξνζδηνξηζηεί απηή ε αιιαγή δελ ρξεζηκνπνηνχληαη
κεηαβιεηέο ηνπ ηχπνπ λαη/φρη, αιιά κία ζεηξά κεηαβιεηψλ. Οπζηαζηηθά, γηα ηελ
αμηνιφγεζε ηεο κεηάβαζεο γίλεηαη πξνζπάζεηα θαηαγξαθήο ηεο έλλνηαο ηεο
«ηζνξξνπίαο απφθαζεο». Με ηελ έλλνηα απηή, αλαθεξφκαζηε ζηελ αμηνιφγεζε ησλ
πιενλεθηεκάησλ θαη ησλ κεηνλεθηεκάησλ ηεο αιιαγήο, ηελ νπνία βηψλεη ην εζηζκέλν
άηνκν. Καηά ηα πξψηα ζηάδηα ηεο αιιαγήο παξαηεξείηαη φηη ε αμηνιφγεζε θιίλεη
πεξηζζφηεξν πξνο ηα θαηά ηεο αιιαγήο, ελψ θαηά ηα ηειεπηαία ζηάδηα ην θιίκα
αιιάδεη. Έρεη παξαηεξεζεί, φηη ε αιιαγή κηαο αξλεηηθήο θαηάζηαζεο βξίζθεη ην
άηνκν λα αμηνινγεί ρακειά θαη ηα ππέξ θαη ηα θαηά ζην ηέινο ηεο δηαδηθαζίαο.
Απελαληίαο, φηαλ ην άηνκν επηδηψθεη κία πγηή ζπκπεξηθνξά, παξαδείγκαηνο ράξηλ
ηελ έλαξμε άζθεζεο, ζηε ζπλείδεζή ηνπ παξακέλνπλ ζε πςειά επίπεδα ηα ππέξ ηεο
αιιαγήο. ηα δηαγξάκκαηα πνπ αθνινπζνχλ κπνξνχκε λα παξαηεξήζνπκε ηηο
δηαθνξέο ζηηο πξναλαθεξζείζεο πεξηπηψζεηο αμηνιφγεζεο..

6
5
4
3
2
1
0
Στάδιο 1

Στάδιο 2

Στάδιο 3

Στάδιο 4

Στάδιο 5

Δηθόλα 2: Αιιαγή επηθίλδπλεο ζπκπεξηθνξάο (Velicer, Fava, Prochaska, Abrams,
Emmons, & Pierce, 1995)
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1,5
1
0,5
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Στάδιο 1

Στάδιο 2

Στάδιο 3

Στάδιο 4

Στάδιο 5

Δηθόλα 3: Αιιαγή πξνο κία ζεηηθή ζπκπεξηθνξά (Velicer, Fava, Prochaska, Abrams,
Emmons, &Pierce, 1995)

1.5 Παξάκεηξνη αμηνιόγεζεο ηεο αιιαγήο
ηελ παξνχζα ελφηεηα ζα αλαιπζνχλ νη παξάγνληεο πνπ ρξήδνπλ αλάιπζεο
πξνθεηκέλνπ λα πξνζδηνξηζηεί ην επίπεδν ηεο αιιαγήο πγθεθξηκέλα, νη παξάγνληεο
απηνί, είλαη(Prochaska, DiClemente, & Norcross, 1992):


Η απηναπνηειεζκαηηθόηεηα. ην νηθνζχζηεκα ηεο αμηνιφγεζεο ζεκαληηθή
παξάκεηξνο είλαη ε απηφ-απνηειεζκαηηθφηεηα. Η απηφ-απνηειεζκαηηθφηεηα
είλαη νπζηαζηηθά ε απηναληίιεςε ή θαιχηεξα ε απηφ-αμηνιφγεζε ηνπ αηφκνπ
φζνλ αθνξά ζηελ ηθαλφηεηά ηνπ λα αληαπνθξηζεί ζηελ αιιαγή ρσξίο λα
γπξίζεη ζηελ θαηάζηαζε απφ ηελ νπνία ζέιεη λα μεθχγεη. Γηα παξάδεηγκα, λα
αληηκεησπίζεη έλα άηνκν ην πξνζσπηθφ ηνπ άγρνο ρσξίο λα θαηαθχγεη ζηελ
θαηαλάισζε ππεξβνιηθήο ηξνθήο.



Ο πεηξαζκόο. ε παξάιιειν επίπεδν θηλείηαη θαη ε έλλνηα ηνπ πεηξαζκνχ. Με
ηελ έλλνηα ηνπ πεηξαζκνχ αλαθεξφκαζηε ζηα επίπεδα επηζπκίαο εθαξκνγήο
κε επηζπκεηήο ζπκπεξηθνξάο απφ ηελ νπνία επηρεηξεί λα μεθχγεη. Οη δχν
έλλνηεο ζηελ νπζία είλαη εθ δηακέηξνπ αληίζεηεο. Όζν πξνρσξάεη ζηα
πξναλαθεξζέληα ζηάδηα ην άηνκν, ηφζν κηθξφηεξν είλαη ην ελδερφκελν λα
ππνπέζεη ζε θάπνηνλ πεηξαζκφ. Όηαλ αμηνινγνχληαη ηφζν ε απηφ-
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απνηειεζκαηηθφηεηα φζν θαη ν πεηξαζκφο, ηα εξγαιεία πνπ ιακβάλνληαη
ππφςε είλαη:


:
o Η ζπλαηζζεκαηηθή έληαζε
o Οη ζεηηθέο θνηλσληθέο πεξηζηάζεηο
o Η επηζπκία
12
10
8

Αυτοαποτελεςματικότ
θτα

6

Πειραςμόσ

4
2
0

Δηθόλα 4 Η ζρέζε πεηξαζκνύ θαη απηναπνηειεζκαηηθόηεηαο (Velicer, Fava, Prochaska,
Abrams, Emmons, &Pierce, 1995)

1.6 Δληζρύνληαο ηελ αιιαγή
Η αιιαγή δελ είλαη κία απηφκαηε δηαδηθαζία, φπσο πξναλαθέξζεθε. Οη
αιιαγέο κπνξνχλ λα είλαη εκθαλείο ή κε θαη κέζα απφ απηέο κπνξνχλ ηα άηνκα λα
κεηαβαίλνπλ απφ ην έλα ζηάδην ζε έλα άιιν.

Σα πξνγξάκκαηα παξεκβάζεσλ

πξνζπαζνχλ κέζα απφ βησκαηηθέο θαη ζπκπεξηθνξηζηηθέο δηαδηθαζίεο λα εληζρχζνπλ
ηελ ηθαλφηεηα ηνπ αηφκνπ λα αληαπεμέιζεη ζηηο απαηηήζεηο ηεο αιιαγήο. Οη
δηαδηθαζίεο απηέο είλαη(Prochaska, DiClemente, & Norcross, 1992):


Η ζπλεηδεηνπνίεζε: ην άηνκν ζα πξέπεη λα θαηαλνήζεη ηνπο ιφγνπο, ηα
απνηειέζκαηα θαη ηηο ιχζεηο πνπ ππάξρνπλ γηα ηελ αληηκεηψπηζε ελφο
πξνβιήκαηνο. Η ζπλεηδεηνπνίεζε κπνξεί

λα επηηεπρζεί κέζα απφ

εθπαηδεπηηθά πξνγξάκκαηα θαη ελεκέξσζε κέζα απφ ην πιήζνο ησλ
δηαζέζηκσλ επηθνηλσληαθψλ δηαχισλ.


Η

εθδξακάηεζε:ε ζπγθεθξηκέλε ηαθηηθή ζηνρεχεη ζηε δεκηνπξγία

ζπλαηζζεκαηηθήο έληαζεο ζην άηνκν. Πξαθηηθέο πνπ αθνινπζνχληαη είλαη ε

16

παξάζεζε πξνζσπηθψλ καξηπξηψλ απφ άηνκα πνπ έρνπλ βηψζεη παξφκνηεο
θαηαζηάζεηο, ςπρνδξάκαηα, παηρλίδηα ξφισλ θαη ελεκέξσζε απφ ηα κέζα
καδηθήο επηθνηλσλίαο.


Η αμηνιόγεζε ηνπ πεξηβάιινληνο. Η κέζνδνο απηή ζηνρεχεη ζηελ ελίζρπζε
ηεο

αληίιεςεο

ηνπ

αηφκνπ

θαη

ηνπ

ξφινπ

ηνπ

ζην

πεξηβάιινλ

δξαζηεξηνπνίεζήο ηνπ. Σν άηνκν ζα πξέπεη λα θαηαλνήζεη θαηά πφζν ε θαθή
ηνπ ζπλήζεηα επεξεάδεη ηνπο γχξσ ηνπ θαη θαηά πφζν ν ίδηνο κπνξεί λα παίμεη
ην ξφιν ηνπ πξνηχπνπ γηα ηνπο γχξσ ηνπ. εκαληηθφο είλαη ν ξφινο ηεο
νηθνγέλεηαο γηα ηελ εθαξκνγή κηαο ηέηνηαο κεζφδνπ.


Κνηλσληθή απειεπζέξσζε: ην ίδην ην θνηλσληθφ πεξηβάιινλ κπνξεί λα
εληζρχζεη ηελ πξνζπάζεηα ζπγθεθξηκέλσλ αλζξψπσλ. Γηα παξάδεηγκα, ε
δεκηνπξγία εηδηθψλ ρψξσλ γηα θαπληζηέο ζηα θαηαζηήκαηα θαη ε απαγφξεπζε
ηνπ θαπλίζκαηνο κέζα ζε θιεηζηνχο ρψξνπο κπνξνχλ λα ιεηηνπξγήζνπλ
επεξγεηηθά. Η πξφιεςε θαη ε πξναγσγή ηεο πγείαο είλαη επζχλε ηεο
θνηλσλίαο θαη πξέπεη κε θάζε ηξφπν λα ηελ πξνβάιεη θαη λα ηελ εληζρχεη.



Δπαλαπξνζδηνξηζκόο ηνπ εαπηνύ: ην άηνκν ζα πξέπεη λα πξνζδηνξίζεη ηηο
αμίεο πνπ ελζηεξλίδεηαη θαη ηα άηνκα ηα νπνία ζεσξεί πξφηππα θαη ζην
επίπεδν ησλ νπνίσλ ζέιεη λα κνηάζεη.



Πεξηνξηζκόο πεηξαζκώλ: γηα ηνλ πεξηνξηζκφ ησλ πεηξαζκψλ ζεκαληηθή
πξνζπάζεηα γίλεηαη απφ νκάδεο απηφ-βνήζεηαο πνπ έρνπλ ζπγθξνηεζεί απφ
θέληξα ππνζηήξημεο.



Δλίζρπζε ζρέζεσλ: ην άηνκν πνπ παιεχεη λα αιιάμεη ζηάζε ζα πξέπεη λα
έρεη

ηελ

ακέξηζηε

ζπκπαξάζηαζε

ηνπ

πεξηβάιινληνο

ζην

νπνίν

δξαζηεξηνπνηείηαη θαη απηφ ζα επηηεπρζεί κέζα απφ ηε ζχλαςε θαη
νηθνδφκεζε πγηψλ ζρέζεσλ. ε απηή ηελ θαηεχζπλζε κπνξνχλ λα βνεζήζνπλ
ηφζν νη θίινη ηνπ φζν θαη νη ζχκβνπινη θαη νη νκάδεο απηφ-βνήζεηαο.


Δλίζρπζε ηεο πξνζπάζεηαο: ε κέζνδνο απηή βαζίδεηαη πεξηζζφηεξν ζηελ
ζεηηθή απνηίκεζε θαη ζηνλ έπαηλν ησλ πξνζπαζεηψλ ηνπ εζηζκέλνπ αηφκνπ
θαη ιηγφηεξν ζηε ρξήζε ηεο ηηκσξίαο. Σν κνληέιν έρεη ζεηηθή αληηκεηψπηζε
θαη δελ εληζρχεη ηε ζέιεζε κέζα απφ ηελ αξλεηηθή ζχλδεζε πξάμεο θαη
ηηκσξίαο.



Απειεπζέξσζε ηνπ αηόκνπ:φπνηεο κέζνδνη θαη αλ εθαξκνζηνχλ ζα πξέπεη
ζε έλα κεγάιν κέξνο λα εληζρχνπλ ηελ αλεμαξηεζία ηνπ αηφκνπ πνπ ζέιεη λα
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αιιάμεη. Απηφ είλαη πνπ ζα πξνζδηνξίζεη ηα θξηηήξηα επηηπρίαο γηα ηελ
αιιαγή ζηάζεο θαη απηφ είλαη

πνπ ζα ζέζεη ην ρξνληθφ πεξηζψξην

πινπνίεζεο. Η αλαγλψξηζε ηεο ειεπζεξίαο απηήο ζα ηνλ απειεπζεξψζεη απφ
νπνηαδήπνηε πίεζε ηπρφλ ληψζεη απφ ζπλνκήιηθνπο ή απφ ην πεξηβάιινλ ηνπ.


Δθκάζεζε ελαιιαθηηθώλ ζπκπεξηθνξώλ: ην εθάζηνηε άηνκν ζα πξέπεη λα
γλσξίδεη ηηο κεζφδνπο κε ηηο νπνίεο κπνξεί λα βγεη απφ κία δχζθνιε
θαηάζηαζε. Παξαδείγκαηνο ράξηλ, κπνξεί λα κάζεη φηη ππάξρνπλ πξντφληα
δηαίηεο θαη πνηα είλαη απηά, πξνθεηκέλνπ λα κελ επηιέγεη ηξνθέο πινχζηεο ζε
ζεξκίδεο.

1.7 Βηβιηνγξαθηθή αλαζθόπεζε ρξήζεο ηνπ κνληέινπ
Η ρξήζε ηνπ Γηαζεσξεηηθνχ κνληέινπ ζηνρεχεη ζηε βειηίσζε ησλ
παξεκβάζεσλ αιιαγήο ηεο ζπκπεξηθνξάο θαη ζίγνπξα κπνξεί λα εθαξκνζηεί ζε έλα
επξχ πιαίζην πεξηπηψζεσλ. Υαξαθηεξηζηηθή είλαη ε ρξήζε, γηα ηε δηαθνπή
καθξνρξφλησλ θαπληδφλησλ αηφκσλ. Οη πεξηζζφηεξνη απφ απηνχο, έρεη παξαηεξεζεί
φηη παξακέλνπλ γηα κεγάιν ρξνληθφ δηάζηεκα ζην ζηάδην ηεο πεξηζπιινγήο θαη πξνπεξηζπιινγήο ρσξίο λα θάλνπλ ην παξαθάησ βήκα. Η απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπ
κνληέινπ απνδείρζεθε θαη απφ κία κειέηε πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ζε δείγκα 2471
Βξεηαλψλ θαπλίδνλησλ αηφκσλ, ζε πεξίνδν 12 κελψλ (Aveyard, Massey, Parsons,
Manaseki, & Griffin, 2009). Η ρξήζε ηνπ κνληέινπ ζε θαηαλεκεκέλεο, ζε ζηάδηα,
παξεκβάζεηο απέδεημε φηη έλα κεγάιν κέξνο ησλ θαπληζηψλ σζήζεθε λα θάλεη ην
επφκελν βήκα θαη λα πξνρσξήζεη ζην ζηάδην ηεο δξάζεο. Οη θαπλίδνληεο δήισζαλ
φηη ζα κπνξνχζαλ λα βξεζνχλ ζην επφκελν ζηάδην, αιιά ρσξίο βέβαηα λα
παξνπζηάδνπλ κεγάιε ζηγνπξηά. Πην απνηειεζκαηηθά ήηαλ ηα απνηειέζκαηα ζε
θαπλίδνληεο πνπ βξίζθνληαλ ζην ζηάδην ηεο πξν-πεξηζπιινγήο.
Απφ ηελ άιιε πιεπξά, ηα άηνκα πνπ αληηκεησπίδνπλ ςπρνινγηθά πξνβιήκαηα
βξίζθνληαη ζπρλά πξν ηνπ θάζκαηνο ηεο ππεξβνιηθήο ρξήζεο νπζηψλ. Οη κεηξήζεηο
πνπ ζρεηίδνληαη κε ην κνληέιν, φπσο ε κέηξεζε ηάζεο γηα λα ελδψζεη θάπνηνο ζηνλ
πεηξαζκφ ή ηεο απηναπνηειεζκαηηθφηεηαο εθαξκφζηεθαλ ζε 240 άηνκα κε ςπρηθέο
δηαηαξαρέο. Η εθαξκνγή ησλ κεηξήζεσλ απεδείρζε απνηειεζκαηηθή ζε άηνκα κε
ζρηδνθξέληα θαη θαηάρξεζε θνθαΐλεο (Nidecker, DiClemente, Bennett , & Bellack,
2008).Δπίζεο, δηελεξγήζεθε παξέκβαζε κέζσ δηαδηθηχνπ πνπ βαζίζηεθε ζην
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ζπγθεθξηκέλν κνληέιν ζε παηδηά Γπκλαζίσλ ησλ Η.Π.Α, πξνθεηκέλνπ λα πεξηνξίζνπλ
ηελ θαηάρξεζε αιθνφι, θαπλνχ θαη λαξθσηηθψλ νπζηψλ. Η ζπγθεθξηκέλε
ζηξαηεγηθή απαηηεί ειάρηζην ρξφλν παξέκβαζεο απφ ην δηνηθεηηθφ θαη ην δηδαθηηθφ
πξνζσπηθφ ησλ ζρνιείσλ. πλνιηθά ζηελ έξεπλα έιαβαλ κέξνο 1590 καζεηέο, νη
νπνίνη ζπκκεηείραλ ζην πξφγξακκα ζπκπιεξψλνληαο, πξηλ θαη κεηά απφ ηελ
παξαθνινχζεζε, έλα εξσηεκαηνιφγην. Σα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο ήηαλ ζεηηθά,
θαζηζηψληαο ην πξφγξακκα ηθαλφ λα αληαπνθξηζεί ζε εληαηηθέο πξνζπάζεηεο
παξέκβαζεο (Evers, et al., 2012).ε άιιε έξεπλα ρξεζηκνπνηήζεθε ην κνληέιν, ζηε
ρξήζε καξηρνπάλαο (Slavet, et al., 2006) ζε 122 λεαξνχο θξαηνχκελνπο. Η
παξέκβαζε πνπ αθνινπζήζεθε κε βάζε ην δηαζεσξεηηθφ κνληέιν επέδεημε
ζεκαληηθά ζεκεία επίδξαζεο ζηε ζπκπεξηθνξά ηνπο ζε ζρέζε κε ηε ρξήζε
καξηρνπάλαο. Οη πιεξνθνξίεο, πνπ αληιήζεθαλ απφ ηα εξσηεκαηνιφγηα πνπ
ρξεζηκνπνηήζεθαλ, παξνπζηάδνπλ εμαηξεηηθή ρξεζηκφηεηα γηα ηε δηεχζπλζε ησλ
θπιαθψλ πξνθεηκέλνπ λα πεξηνξίζεη ην πξφβιεκα (Slavet, et al., 2006).
Δθηφο απφ ηε δπλακηθή πνπ παξνπζηάδεη ην κνληέιν γηα ηελ πξφβιεςε ηεο
ζπκπεξηθνξάο ζην πεδίν ηεο θαηάρξεζεο νπζηψλ, αμίδεη λα ζεκεησζεί φηη ε
ρξεζηκφηεηά ηνπ έρεη αλαγλσξηζηεί απφ ην ζχλνιν ηεο εξεπλεηηθήο θνηλφηεηαο
επεθηείλνληάο ηε ρξήζε θαη ζε άιια πεδία. πγθεθξηκέλα, έρεη ρξεζηκνπνηεζεί γηα
ηελ πξφβιεςε ηεο δηαηξνθηθήο ζπκπεξηθνξάο ησλ αηφκσλ θαη ηελ ηάζε λα ηε
κεηαβάιινπλ (Horwath, 1999). Η εθαξκνγή ηνπ δηαζεσξεηηθνχ κνληέινπ κπνξεί λα
νδεγήζεη ζηε κείσζε ηεο πξφζιεςεο ιίπνπο θαηά ηε δηαηξνθή, ζηελ κείσζε ηνπ
ζσκαηηθνχ βάξνπο ζέηνληαο ζπγθεθξηκέλνπο ζηφρνπο αλά ζηάδην αιιαγήο θαη ζηελ
αλαγλψξηζε ησλ αηηηψλ πνπ νδεγνχλ ζε κία ηέηνηα αλζπγηεηλή ηάζε. Παξφιε ηελ
αλαγλψξηζε πνπ ιακβάλεη ην κνληέιν, απηφ πνπ θαζίζηαηαη εκθαλέο είλαη ε έιιεηςε
αμηφπηζησλ εξγαιείσλ κέηξεζεο(Spencer, Wharton, Moyle, & Adams, 2007).
ε γεληθφ επίπεδν κπνξεί λα αλαθεξζεί, φηη ε πην θνληηλή εθαξκνγή ηνπ
κνληέινπ ζε ζρέζε κε ην αληηθείκελν κειέηεο ηεο παξνχζαο έξεπλαο είλαη ε
εθαξκνγή ζε θαπλίδνληεο. Απφ κία αλάιπζε πεξηερνκέλνπ ζε 148 άξζξα πνπ
αθνξνχλ ζηελ εθαξκνγή ηνπ κνληέινπ ζε θαπλίδνληα άηνκα απνδεηθλχεηαη ε
απνηειεζκαηηθφηεηά ηνπ (Spencer, Pagell, Hallion, & Adams, 2002).Οη ζηφρνη ηνπ
δηαζεσξεηηθνχ κνληέινπ είλαη θηιφδνμνη, νη νπνίνη αλαδεηνχλ κία εληαία, θαηαλνεηή
θαη δηεπξπκέλε πξνζέγγηζε γηα ηελ θαηαλφεζε ησλ ζπκπεξηθνξψλ πνπ ζρεηίδνληαη
κε ηε ρξήζε νπζηψλ. Αλακθηζβήηεηα, ην δηαζεσξεηηθφ κνληέιν είρε ζεκαληηθφ
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αληίθηππν ζηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν νη δηαηαξαρέο ρξήζεο νπζηψλ γίλνληαη αληηιεπηέο
θαη αληηκεησπίδνληαη. Γηα πνιινχο, ε εθαξκνγή ηνπ κνληέινπ απνηειεί κνλφδξνκν
πξνθεηκέλνπ λα αμηνινγεζεί θαη λα πξνβιεθζεί ε ζπκπεξηθνξά απηνχ ηνπ είδνπο
(Migneault, Adams, & Read, 2005). Παξφια ηα ζεηηθά κελχκαηα πνπ έξρνληαη απφ
ηελ εθαξκνγή ηνπ ζε δηάθνξεο κειέηεο, εληνχηνηο ππάξρνπλ αθφκα ελδνηαζκνί. Απηφ
πνπ απαηηείηαη λα γίλεη θαη πνπ ζα επηρεηξήζεη ε παξνχζα εξγαζία, είλαη ε
πξνζαξκνγή ελφο εξγαιείνπ γηα ηηο αλάγθεο πξφβιεςεο ησλ ρξεζηψλ θάλλαβεο.

20

ΚΔΦΑΛΑΙΟΓΔΤΣΔΡΟ– Η ΘΔΧΡΙΑ ΣΗ
ΠΡΟΥΔΓΙΑΜΔΝΗ ΤΜΠΔΡΙΦΟΡΑ

2.1 Δηζαγσγή
Η αλζξψπηλε ζπκπεξηθνξά έρεη απνηειέζεη αληηθείκελν κειέηεο ηεο
ςπρνινγίαο, ε νπνία επηρεηξεί λα ηελ θαηαλνήζεη, λα ηελ εξκελεχζεη, λα ηελ
πξνβιέςεη ή αθφκα θαη λα ηε κεηαβάιιεη φηαλ απηή απνθιίλεη. εκαληηθφ
ελδηαθέξνλ παξνπζηάδεη, κάιηζηα. ν ηνκέαο ηεο ςπρνινγίαο πνπ εζηηάδεη ζηνπο
εμσηεξηθνχο εθείλνπο παξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ ζε κεγάιν βαζκφ ηηο δξάζεηο θαη
αληηδξάζεηο ηνπ αηφκνπ.
Μέζα ζε απηφ ην επηζηεκνληθφ πιαίζην αλαπηχρζεθαλ αξθεηέο ζεσξίεο θαη
ςπρνινγηθέο πξνζεγγίζεηο. Μία απφ απηέο είλαη ε ζεσξία ηεο πξνζρεδηαζκέλεο
ζπκπεξηθνξάο (Theory of Planned Behavior-TPB), ε νπνία έρεη γλσξίζεη κεγάιε
απνδνρή θαη έρεη ηεζεί ζε εθαξκνγή κε κεγάιε επηηπρία. Παηέξαο ηεο ζεσξίαο απηήο
είλαη ν Icek Ajzen, ν νπνίνο γηα πξψηε θνξά ηελ παξνπζίαζε ζε άξζξν ηνπ ην 1985.
Η ζεσξία ηεο πξνζρεδηαζκέλεο ζπκπεξηθνξάο βαζίζηεθε ζηε ζεσξία ηεο
αηηηνινγεκέλεο δξάζεο (Theory Of Reasoned Action) πνπ αλαπηχρζεθε ην 1975 απφ
ηνπο Martin Fishbein θαη ηνλ ίδην ηνλ Icek Ajzen. χκθσλα κε ηελ ζεσξία ηεο
αηηηνινγεκέλεο δξάζεο, αλ έλαο άλζξσπνο αμηνινγήζεη κηα ζπκπεξηθνξά σο ζεηηθή
θαη αλ θαη νη άιινη ζέινπλ λα παξνπζηάζνπλ απηή ηε ζπκπεξηθνξά σο ζεηηθή, ηφηε
έρεη πςειφηεξε πξφζεζε/ θίλεηξν θαη είλαη πην πηζαλφ λα ην πξάμεη (Ajzen, From
intentions to actions: A theory of planned behavior, 1985).

2.2 Πεξηγξαθή ηεο ζεσξίαο
χκθσλα κε ηε ζεσξία ηεο πξνζρεδηαζκέλεο ζπκπεξηθνξάο, ε αλζξψπηλε
δξάζε θαη ζπκπεξηθνξά θαζνδεγείηαη απφ ηξία δηαθνξεηηθά είδε ζθέςεσλ(Ajzen,
The theory of planned behavior, 1991):
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Σηο πεπνηζήζεηο ζρεηηθά κε ηα πηζαλά απνηειέζκαηα κηαο ζπκπεξηθνξάο θαη
κε ηελ αμηνιφγεζε απηψλ ησλ απνηειεζκάησλ (πεπνηζήζεηο ζπκπεξηθνξάο behavioral beliefs).



Σηο πεπνηζήζεηο ζρεηηθά κε ηηο θαλνληζηηθέο πξνζδνθίεο ησλ άιισλ θαη ην
θίλεηξν λα ζπκβαδίζνπλ θαη λα ζπκκνξθσζνχλ κε απηέο ηηο πξνζδνθίεο
(θαλνληζηηθέο πεπνηζήζεηο - normative beliefs).



Σηο πεπνηζήζεηο ζρεηηθά κε ηελ χπαξμε ησλ παξαγφλησλ εθείλσλ πνπ
κπνξνχλ λα δηεπθνιχλνπλ ή λα εκπνδίζνπλ ηελ εθηέιεζε κηαο ζπκπεξηθνξάο
(πεπνηζήζεηο ειέγρνπ - control beliefs).
Με ιίγα ιφγηα, ν θάζε άλζξσπνο παξνπζηάδεη κία ζπκπεξηθνξά ε νπνία

πξνθχπηεη βαζηδφκελε ζηηο πξνζσπηθέο ηνπ εθηηκήζεηο αιιά θαη ηα δηαζέζηκα
δεδνκέλα. Οη πεπνηζήζεηο ζπκπεξηθνξάο πξνάγνπλ είηε κηα επλντθή ή κηα δπζκελή
ζηάζε απέλαληη ζηε ζπκπεξηθνξά (attitude toward the behavior). Οη θαλνληζηηθέο
πεπνηζήζεηο θαηαιήγνπλ ζε κία αληηιεπηή θνηλσληθή πίεζε ή ππνθεηκεληθή λφξκα
(subjective norm). Σέινο, νη πεπνηζήζεηο ειέγρνπ πξνθαινχλ ηνλ αληηιεπηφ έιεγρν
ηεο ζπκπεξηθνξάο (perceived behavioral control). Ο ζπλδπαζκφο ησλ ηξηψλ
παξαπάλσ αληηιήςεσλ δηακνξθψλνπλ ηελ ζπκπεξηθνξηθή πξφζεζε (behavioral
intention) (Ajzen, 2002).ε κηα πξνζπάζεηα γελίθεπζεο, ζα κπνξνχζε λα πεη θαλείο,
φηη φζν πην επλντθή είλαη κηα ζηάζε θαη κηα ππνθεηκεληθή λφξκα, ηφζν κεγαιχηεξε
είλαη ε αληίιεςε ηνπ ειέγρνπ θαη ε αλζξψπηλε πξφζεζε γηα ηελ έθθξαζε κηαο
ζπκπεξηθνξάο. Σέινο, κεζνιαβεί

έλαο

πξαγκαηηθφο

έιεγρνο

ζπκπεξηθνξάο

(actualbehavioral control)θαη ην άηνκν αλακέλεηαη λα πξαγκαηνπνηήζεη ηηο πξνζέζεηο
ηνπ, φηαλ ηνπ δνζεί ε επθαηξία. Σν δηάγξακκα πνπ αθνινπζεί απνηειεί κία
ζρεκαηνπνίεζε ηνπ κνληέινπ (Ajzen, Constructing a TpB Questionnaire: Conceptual
and Methodological Considerations, 2006).
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Συμπεριφοριςτικζσ
απόψεισ

Συμπεριφορά

Πρόκεςθ

Υποκειμενικζσ
νόρμεσ

Απόψεισ ελζγχου

Δηθόλα 5 ρεκαηνπνίεζε ηνπ κνληέινπ ηεο πξνζρεδηαζκέλεο ζπκπεξηθνξάο (Ajzen,

2006)
Με βάζε ην κνληέιν ηεο πξνζρεδηαζκέλεο ζπκπεξηθνξάο, ε έθθξαζε κηαο
ζπγθεθξηκέλεο ζπκπεξηθνξάο πξνδηαγξάθεηαη απφ ηελ πξφζεζε ηνπ αηφκνπ λα
εθδειψζεη ηε ζπκπεξηθνξά. Η πξφζεζε κε ηε ζεηξά ηεο κπνξεί λα πξνβιεθζεί απφ
ηξεηο παξάγνληεο – κεηαβιεηέο, ηε ζηάζε ηνπ αηφκνπ πξνο κία ζπγθεθξηκέλε
ζπκπεξηθνξά, ηηο ππνθεηκεληθέο λφξκεο/ πξφηππα πνπ έρεη ζρεκαηίζεη ην ίδην ην
άηνκν θαη ηέινο, ηνλ αληηιακβαλφκελν έιεγρν ηεο ζπκπεξηθνξάο. Γηα παξάδεηγκα, ν
έιεγρνο κηαο ζπκπεξηθνξάο πξαγκαηνπνηείηαη κέζα απφ ηελ αμηνιφγεζε ησλ
πιενλεθηεκάησλ θαη ησλ κεηνλεθηεκάησλ πνπ κπνξεί λα απνξξένπλ απφ ηελ
εθδήισζε κηαο ζπκπεξηθνξάο.

2.3 Πεξηνξηζκνί ηεο Θεσξίαο ηεο ρεδηαζκέλεο πκπεξηθνξάο
Η ζεσξία ηεο πξνζρεδηαζκέλεο ζπκπεξηθνξάο παξνπζηάδεη σζηφζν, θάπνηνπο
πεξηνξηζκνχο νη νπνίνη κπνξνχλ ζπλνπηηθά λα αλαθεξζνχλ σο εμήο (Boston
University of Public Health, 2013):


Η ζεσξία ζέηεη σο πξνυπφζεζε φηη ηνπ αηφκνπ πνπ εθδειψλεη κηα
ζπκπεξηθνξά, ηνπ έρνπλ δνζεί νη επθαηξίεο εθείλεο αιιά θαη νη πφξνη γηα λα

23

είλαη ζε ζέζε λα εθδειψζεη ηελ επηζπκεηή ζπκπεξηθνξά γηα ηελ νπνία έρεη
ηελ πξφζεζε.


Η ζεσξία δελ ιακβάλεη ππφςε ηεο άιινπο παξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ ηελ
ζπκπεξηθνξηθή πξφζεζε θαη ηα θίλεηξα ελφο αηφκνπ, φπσο είλαη γηα
παξάδεηγκα ν θφβνο, ε απεηιή, ε δηάζεζε ή αθφκα θαη νη απνθηεζείζεο
εκπεηξίεο απφ ην παξειζφλ.



Παξ’ φιν πνπ ε ζεσξία ιακβάλεη ππφςε ηεο ηα ππνθεηκεληθά πξφηππα ηνπ
αηφκνπ, δελ ππνινγίδεη πηζαλνχο νηθνλνκηθνχο ή θαη πεξηβαιινληηθνχο
παξάγνληεο πνπ κπνξνχλ λα επεξεάζνπλ ηελ πξφζεζε ελφο αηφκνπ κε ζθνπφ
ηελ εθδήισζε κηαο ζπγθεθξηκέλεο ζπκπεξηθνξάο.



Η ζεσξία ιακβάλεη σο δεδνκέλν, φηη ε ζπκπεξηθνξά ηνπ αηφκνπ είλαη
απνηέιεζκα κηαο γξακκηθήο δηαδηθαζίαο πνπ νδεγεί ζηε ιήςε απνθάζεσλ θαη
δελ ζεσξεί φηη απηή ε δηαδηθαζία κπνξεί αιιάμεη πνξεία κε ηελ πάξνδν ηνπ
ρξφλνπ.



Ο αληηιακβαλφκελνο έιεγρνο ηεο ζπκπεξηθνξάο, παξ’ φιν πνπ απνηειεί
ζεκαληηθή πξνζζήθε ζηε ζεσξία, δελ επεξεάδεη ζεκαληηθά ηε δηαδηθαζία ηνπ
πξαγκαηηθνχ ειέγρνπ ηεο ζπκπεξηθνξάο.



Γελ γίλεηαη θακία αλαθνξά ζε φιε ζεσξία πάλσ ζην ζέκα ηνπ ρξφλνπ πνπ
κεζνιαβεί ή πνπ απαηηείηαη γηα λα πεξάζεη ην άηνκν απφ ηε θάζε ηεο
πξφζεζεο ζηε θάζε ηεο εθδήισζεο κηαο ζπκπεξηθνξάο.

Οη εξεπλεηέο παξά ηνπο πεξηνξηζκνχο πνπ παξνπζηάδεη ε ζπγθεθξηκέλε ζεσξία,
ιακβάλνπλ ππφςε ηε ρξεζηκφηεηά ηεο, ηδηαίηεξα ζηνλ ηνκέα ηεο δεκφζηαο πγείαο.

2.4 Μεηαβιεηέο θαη δείθηεο ηεο ζεσξίαο
Η πεξηγξαθή ηνπ κνληέινπ πνπ πξνεγήζεθε ζε πξνεγνχκελε ελφηεηα, αθνξά
ζηε ζεσξεηηθή ππνδνκή ηνπ κνληέινπ θαη πεξηιακβάλεη ππνζεηηθέο ή ιαλζάλνπζεο
κεηαβιεηέο. Γηα ην ιφγν απηφ, ζα πξέπεη λα ζπλεθηηκεζνχλ νη εμήο δείθηεο (Ajzen,
2006):


πκπεξηθνξά. Η ζπκπεξηθνξά νξίδεηαη απφ ην ζηφρν, ηε δξάζε, ην
πεξηερφκελν θαη ρξφλν (Target, Action, Context, and Time - TACT).
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πκβαηφηεηα. ηνλ ζπγθεθξηκέλν δείθηε δελ έρνπλ ζεκαζία ηα ζηνηρεία πνπ
νξίδνπλ ηελ ζπκπεξηθνξά (TACT), αιιά είλαη ζεκαληηθφ λα ηεξνχλ ηελ αξρή
ηεο ζπκβαηφηεηαο, δειαδή φια ηα ζηνηρεία φπσο ε ζηάζε, ηα ππνθεηκεληθά
πξφηππα, ν αληηιακβαλφκελνο έιεγρνο ηεο ζπκπεξηθνξάο, αιιά θαη ε
πξφζεζε, λα αθνινπζνχλ ηνπο ίδηνπο θαλφλεο.



Δηδηθφηεηα θαη ε γεληθφηεηα. Σα ζηνηρεία φπσο ν ζηφρνο, ε δξάζε, ην
πεξηερφκελν θαη ν ρξφλνο είλαη αξθεηά ζπγθεθξηκέλα απφ κφλα ηνπο, αιιά
ππάξρεη ε δπλαηφηεηα γελίθεπζήο ελφο ή πεξηζζφηεξσλ ζηνηρείσλ κέζσ ηεο
ζπζζσκάησζεο. Γηα παξάδεηγκα, φηαλ θάπνηνο αλαθέξεη φηη θάλεη ρξήζε
θάλλαβεο κία θνξά ηελ εβδνκάδα, πεξηγξάθεη ην ρξνληθφ πιαίζην ηεο ρξήζεο,
αιιά δελ είλαη ην ίδην κε ην λα πεη φηη θάλεη ρξήζε θάζε Σξίηε ζηηο 21.00 ην
βξάδπ.

Η κειέηε κηαο ζπκπεξηθνξάο ρξεηάδεηαη λα πξαγκαηνπνηείηαη ζε κεγάιε δηάξθεηα,
ελψ ε παξαηήξεζε κηαο κεκνλσκέλεο ζπκπεξηθνξάο πεξηζηαζηαθά δελ έρεη ζπλήζσο
θακία πξαθηηθή αμία. Δπίζεο, κηα ζπκπεξηθνξά έρεη αμία, φηαλ εμεηάδεηαη θαη
εληάζζεηαη ζε έλα ζπγθεθξηκέλν πιαίζην (Ajzen, 2006).
Πνιιά κπνξνχλ λα εηπσζνχλ, εμαηηίαο ηνπ γεγνλφηνο φηη νη γεληθφηεηεο
ηείλνπλ ζηελ θαθή πξφβιεςε κηαο ζπκπεξηθνξάο ζε ζπγθεθξηκέλεο θαηαζηάζεηο. Οη
γεληθέο ζηάζεηο κπνξνχλ λα αμηνινγεζνχλ ζε ζρέζε κε νξγαλψζεηο θαη ηδξχκαηα
φπσο είλαη ε εθθιεζία, ηα παλεπηζηήκηα ή ην επαγγεικαηηθφ πεξηβάιινλ, ή αθφκα ζε
ζπλάξηεζε κε κεηνλφηεηεο θαη νκάδεο πνπ έρνπλ ππνζηεί ην ξαηζηζκφ, φπσο είλαη νη
αθξν-ακεξηθαλνί θαη νη Δβξαίνη. Σν πιαίζην απηφ αθνξά φρη κφλν ζηα άηνκα πνπ
αλήθνπλ ζε απηέο ηηο νκάδεο αιιά θαη ζε εθείλα πνπ αιιειεπηδξνχλ καδί ηνπο. Η
απνηπρία πξφβιεςεο ζπγθεθξηκέλσλ ζπκπεξηθνξψλ κέζα απφ γεληθέο ζηάζεηο
νδήγεζε ζηελ ηδέα ηεο εγθαηάιεηςεο ηεο έλλνηαο ηεο ζηάζεο(Ajzen & Fishbein,
1977).
Με παξφκνην ηξφπν, νη ζρέζεηο κεηαμχ ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ κηαο γεληθήο
πξνζσπηθφηεηαο θαη ηεο ζπκπεξηθνξάο ζε ζπγθεθξηκέλεο πεξηπηψζεηο, έρεη νδεγήζεη
ηνπο εξεπλεηέο φηη ε έλλνηα ηνπ ραξαθηεξηζηηθνχ νξίδεη επξέσο ηε δηάζεζε γηα ηελ
εθδήισζε κηαο ζπκπεξηθνξάο γεγνλφο πνπ θαζηζηά ηελ πξφβιεςε αζηήξηθηε.
Ιδηαίηεξν ελδηαθέξνλ παξνπζηάδεη ε πξνζπάζεηα ζπζρέηηζεο ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ ζε
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έλαλ γεληθεπκέλν ηφπν ειέγρνπ γηα ηηο ζπκπεξηθνξέο ζε ζπγθεθξηκέλα πιαίζηα. Σα
απνηειέζκαηα ήηαλ απνγνεηεπηηθά.
Με παξφκνην ηξφπν, νη ζρέζεηο κεηαμχ ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ κηαο γεληθήο
πξνζσπηθφηεηαο θαη ηεο ζπκπεξηθνξάο ζε ζπγθεθξηκέλεο πεξηπηψζεηο, έρνπλ
νδεγήζεη ηνπο εξεπλεηέο ζην ζπκπέξαζκα φηη ε έλλνηα ηνπ ραξαθηεξηζηηθνχ νξίδεη
επξέσο ηε δηάζεζε γηα ηελ εθδήισζε κηαο ζπκπεξηθνξάο, γεγνλφο πνπ θαζηζηά ηελ
πξφβιεςε αζηήξηθηε. Ιδηαίηεξν ελδηαθέξνλ παξνπζηάδεη ε πξνζπάζεηα ζπζρέηηζεο
ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ ζε έλαλ γεληθεπκέλν ηφπν ειέγρνπ γηα ηηο ζπκπεξηθνξέο ζε
ζπγθεθξηκέλα πιαίζηα. Σα απνηειέζκαηα ήηαλ απνγνεηεπηηθά.
Μηα ιχζε πνπ πξνηείλεηαη γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηεο θαθήο πξφγλσζεο θαη
ηεο κε εγθπξφηεηαο ησλ ζηάζεσλ θαη ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ είλαη ε ζπγθέληξσζε –
ζπζζσκάησζε ησλ ζπγθεθξηκέλσλ ζπκπεξηθνξψλ ζε δηάθνξεο πεξηζηάζεηο θαη
θαηαζηάζεηο. Η ηδέα πίζσ απφ ηελ αξρή ηεο ζπζζσκάησζεο (aggregation) είλαη ε
παξαδνρή, φηη θάζε κεκνλσκέλν δείγκα κηαο ζπκπεξηθνξάο αληαλαθιά φρη κφλν ηελ
επηξξνή κηαο γεληθφηεξεο δηάζεζεο, αιιά ηαπηφρξνλα θαη ηελ επηξξνή δηάθνξσλ
άιισλ παξαγφλησλ κνλαδηθψλ ζηελ θάζε πεξίπησζε, θαηάζηαζε θαη δξάζε πνπ
παξαηεξείηαη.

Με

ηε

ζπζζσκάησζε,

νη

δηαθνξεηηθέο

ζπκπεξηθνξέο,

πνπ

παξαηεξήζεθαλ ζε δηαθνξεηηθέο πεξηζηάζεηο θαη ζε δηαθνξεηηθέο θαηαζηάζεηο, απηέο
δειαδή, νη δηαθνξεηηθέο πεγέο επηξξνήο ηείλνπλ λα αθπξψλνπλ ηελ θάζε κία κε
απνηέιεζκα ε ζπζζσκάησζε λα αληηπξνζσπεχεη έλα πην έγθπξν κέηξν κηαο
ππνθείκελεο

ζπκπεξηθνξάο

ζπγθξηηηθά

κε

νπνηαδήπνηε

άιιε

κεκνλσκέλε

ζπκπεξηθνξά (Ajzen, 1991).

2.5 Πξόβιεςε κηαο ζπκπεξηθνξάο
χκθσλα κε ηε ζεσξία ηεο πξνζρεδηαζκέλεο ζπκπεξηθνξάο, ε εθδήισζε κηαο
ζπκπεξηθνξάο είλαη κηα ζχλζεηε ιεηηνπξγία απνηεινχκελε απφ ηηο πξνζέζεηο θαη ηνλ
αληηιακβαλφκελν έιεγρν ζπκπεξηθνξάο. Γηα ηελ αθξηβή πξφβιεςε, ρξεηάδεηαη λα
ζπλεθηηκεζνχλ πνηθίιεο ζπληζηψζεο. Πξψηα απφ φια, νη πξνζέζεηο θαη ν
αληηιακβαλφκελνο έιεγρνο ζπκπεξηθνξάο ζα πξέπεη λα ζπκβαδίδνπλ κε ηε
ζπκπεξηθνξά πνπ πξνβιέπεηαη. Απηφ ζπλεπάγεηαη, φηη ε πξφζεζε θαη νη αληηιήςεηο
ειέγρνπ πξέπεη λα εμεηάδνληαη ζε ζρέζε κε κηα ζπγθεθξηκέλε ζπκπεξηθνξά πνπ καο
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ελδηαθέξεη, ην ζπγθεθξηκέλν πιαίζην πξέπεη λα είλαη ην ίδην κε εθείλν κέζα ζην νπνίν
ε ζπκπεξηθνξά ζπκβαίλεη. Γηα παξάδεηγκα, αλ κηα ζπκπεξηθνξά πνπ ρξεηάδεηαη λα
πξνβιεθζεί είλαη «ε δσξεά ρξεκάησλ ζηνλ Δξπζξφ ηαπξφ», ηφηε ζα πξέπεη λα
αμηνινγεζεί ε πξφζεζε «ηεο δσξεάο ρξεκάησλ ζηνλ Δξπζξφ ηαπξφ» θαη φρη γεληθά
ε πξφζεζε ηεο «δσξεάο ρξεκάησλ» ή ε πξφζεζε ηεο «παξνρήο βνήζεηαο ζηνλ
Δξπζξφ ηαπξφ».
Δθηφο απηνχ, ε δεχηεξε πξνυπφζεζε πνπ απαηηείηαη γηα ηελ αθξηβή πξφβιεςε
κηαο ζπκπεξηθνξάο είλαη φηη νη πξνζέζεηο θαη ν αληηιακβαλφκελνο έιεγρνο
ζπκπεξηθνξάο ζα πξέπεη είλαη ζηαζεξνί θαηά ην δηάζηεκα κεηαμχ ηεο αμηνιφγεζεο
θαη ηεο παξαθνινχζεζεο ηεο ζπκπεξηθνξάο. Η παξέκβαζε ζηα γεγνλφηα κπνξεί λα
πξνθαιέζεη αιιαγέο σο πξνο ηηο πξνζέζεηο θαη ηνλ αληηιακβαλφκελν έιεγρν ηεο
ζπκπεξηθνξάο, κε απνηέιεζκα νη αξρηθέο κεηαβιεηέο λα κελ επηηξέπνπλ πιένλ ηελ
αθξηβή πξφβιεςε ηεο ζπκπεξηθνξάο.
Σέινο, ηξίηε πξνυπφζεζε γηα ηελ έγθπξε πξφβιεςε κηαο ζπκπεξηθνξάο,
απνηειεί ε αθξίβεηα ηνπ αληηιακβαλφκελνπ ειέγρνπ ηεο ζπκπεξηθνξάο θαη ν
ξεαιηζηηθφο αληηθαηνπηξηζκφο ηνπ πξαγκαηηθνχ ειέγρνπ. Η ζεκαζία ησλ πξνζέζεσλ
θαη ηνπ αληηιακβαλφκελνπ ειέγρνπ παξ’ φιν πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ πξφβιεςε κηαο
ζπκπεξηθνξάο, πνηθίιεη αλάινγα κε ηηο θαηαζηάζεηο.

2.6 Βηβιηνγξαθηθή αλαζθόπεζε ρξήζεο ηνπ κνληέινπ
Η ζεσξία ηεο πξνζρεδηαζκέλεο ζπκπεξηθνξάο βξήθε εθαξκνγή θαη ζηνλ
πξνζδηνξηζκφ ηεο πξφζεζεο γηα θαηαλάισζε (Botetzagias, Dima, & Malesios, 2015).
Η ζπγθεθξηκέλε κειέηε έιαβε ρψξα ζηελ Διιάδα θαη ζηελ νπνία έιαβαλ κέξνο 293
πνιίηεο. Η εθαξκνγή ηεο ζεσξίαο ζηφρεπε ζηνλ πξνζδηνξηζκφ ησλ παξαγφλησλ πνπ
επεξεάδνπλ ηελ νηθνινγηθή ζπκπεξηθνξά ησλ Διιήλσλ πνιηηψλ. Απφ ηελ άιιε
πιεπξά πξφζθαηε έξεπλα επηδίσμε λα πξνζδηνξίζεη ηελ ηθαλφηεηα ηεο ζεσξίαο λα
δψζεη εμεγήζεηο γηα ηηο πξνζέζεηο ησλ λνζειεπηψλ λα δψζνπλ αλαςπθηηθά πνπ
πεξηέρνπλ δάραξε ζε παηδηά πξνζρνιηθήο ειηθίαο (Tipton, 2014). ηελ έξεπλα έιαβαλ
κέξνο 165 άηνκα θαη ζπκπιήξσζαλ ην αλάινγν εξσηεκαηνιφγην. Σα απνηειέζκαηα
ηεο έξεπλαο κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα ηελ πξφιεςε θαθψλ δηαηξνθηθψλ
ζπλεζεηψλ ζε αηνκηθφ, νηθνγελεηαθφ θαη θνηλσληθφ επίπεδν.
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Όζνλ αθνξά ζην πεδίν πνπ πξαγκαηεχεηαη ηε ρξήζε νπζηψλ, εξεπλήζεθε ν
ξφινο ηεο ζεσξίαο ζηελ αληηκεηψπηζε ηνπο θαη απνδείρζεθε ε απνηειεζκαηηθφηεηά
ηεο(Booth, Stewart, Curran, Cheney, & Borders, 2014). Η ρξήζε ηνπ κνληέινπ ζε
αζζελείο ζηνπο νπνίνπο ρνξεγνχληαλ νπζίεο, απέδεημε φηη ην κνληέιν έρεη εμαηξεηηθή
δπλακηθή δίλνληαο ζηνπο κειεηεηέο ηε δπλαηφηεηα λα αμηνινγήζνπλ απνηειεζκαηηθά
ηε κειινληηθή ζπκπεξηθνξά ησλ ρξεζηψλ (Roberto, Shafer, & Marmo, 2014). Όπσο
θαη ζηελ πεξίπησζε ηνπ δηαζεσξεηηθνχ κνληέινπ, έηζη θαη ζηελ πεξίπησζε ηεο
ζεσξίαο ηεο πξνζρεδηαζκέλεο ζπκπεξηθνξάο, ε εξεπλεηηθή θνηλφηεηα εζηίαζε ζηε
κειέηε ηεο ζπκπεξηθνξάο ησλ θαπληζηψλ(Bledsoe, 2006). Η θαηαλφεζε ησλ
απφςεσλ ησλ θαπληζηψλ ζα πξνζδηνξίζεη θαη ηελ θνηλσληθή ηνπο ζπκπεξηθνξά.
Η ζεσξία ηεο πξνζρεδηαζκέλεο ζπκπεξηθνξάο έρεη απνδεηρηεί εμαηξεηηθά
δεκνθηιήο θαη έρεη ρξεζηκνπνηεζεί ζε πνιιά επηζηεκνληθά πεδία. Η εθαξκνγή ηεο
ζηελ εθπαίδεπζε είλαη ραξαθηεξηζηηθή αθνχ κέζα απφ απηφ ην κνληέιν επηρεηξήζεθε
λα κειεηεζεί ε ζπκκεηνρή ησλ δηδαζθνκέλσλ ζε εθπαηδεπηηθέο δξαζηεξηφηεηεο
(Greenockle, Lee, & Lomax, 1990)θαη ζηελ ηάζε πνπ παξνπζηάδνπλ νη
λενεηζεξρφκελνη θνηηεηέο ζηε κειέηε (Sideridis & Kaissidis-Rodafinos, 2001).
Παξάιιεια έρεη εθαξκνζηεί ζηνλ πξνζδηνξηζκφ ηεο επηζπκίαο λα εγγξαθνχλ νη
θνηηεηέο ζε καζήκαηα θπζηθήο (Crawley, 1990)θαη ζηελ επηζπκία λα νινθιεξψζνπλ
ηνλ θχθιν ζπνπδψλ ηνπο (Koutromanos & Papaioannou, 2001). Απφ ηελ άιιε πιεπξά
έρεη ρξεζηκνπνηεζεί γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηεο ηάζεο ησλ δαζθάισλ λα δηδάμνπλ
δεηήκαηα δηαηξνθνινγίαο (Astrom & Mwangosi, 2000)θαη ζεμνπαιηθήο αγσγήο ζηα
ζρνιεία(Lin, S.W. & Wilson, 1998), αιιά θαη λα εληάμνπλ ζηελ εθπαηδεπηηθή ηνπο
θαζεκεξηλφηεηα λέεο δηδαθηηθέο κεζφδνπο(Crawley, 1990). Γηα παξάδεηγκα, έρεη
εθαξκνζηεί ζηνλ ειιεληθφ ρψξν ην κνληέιν γηα ηε δηεξεχλεζε ηεο επηζπκίαο ησλ
δηδαζθφλησλ λα εληάμνπλ ηηο λέεο ηερλνινγίεο ζηελ αίζνπζα δηδαζθαιίαο (Cox &
Koutromanos, 2004)
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ ΣΡΙΣΟ- Η ΥΡΗΗ ΣΗ ΚΑΝΝΑΒΗ
ην ζπγθεθξηκέλν θεθάιαην πξφθεηηαη λα γίλεη, κε ηε βνήζεηα ηεο
βηβιηνγξαθίαο, κηα ζεσξεηηθή πξνζέγγηζε εθαξκνγήο ηνπ δηαζεσξεηηθνχ κνληέινπ
θαη ηεο ζεσξίαο πξνζρεδηαζκέλεο ζπκπεξηθνξάο φζνλ αθνξά ζηε ρξήζε ηεο
θάλλαβεο. Πξηλ φκσο απφ απηφ, ρξήζηκε θξίλεηαη κηα ζχληνκε αλαθνξά ζηε ρξήζε
ηεο θάλλαβεο θαη ζηηο επηπηψζεηο πνπ κπνξεί λα έρεη ζηελ πγεία ηνπ αηφκνπ.

3.1 Υξήζε ηεο θάλλαβεο
Ο φξνο θάλλαβε αλαθέξεηαη ζηα δηάθνξα είδε ηνπ ζακλψδνπο θπηνχ ηεο
θάλλαβεο φπσο είλαη ηα θχιια ηεο καξηρνπάλαο, ην ραζίο ή αθφκα θαη ην ραζηζέιαην.
Παξά ηελ ήπηα δξάζε ηεο ζε ζρέζε κε άιιεο παξαηζζεζηνγφλεο νπζίεο, ηα
απνηειέζκαηα απφ ηε ρξήζε ηεο θάλλαβεο αλάινγα κε ηε δνζνινγία θαη ηνλ ηξφπν
ρξήζεο, είλαη εκθαλή ζηε ζπκπεξηθνξά θαη ηνλ νξγαληζκφ ηνπ αηφκνπ. πλήζσο, ην
έληνλν αίζζεκα επεμίαο θαη επθνξίαο πνπ παξαηεξείηαη αξρηθά, ζπλνδεχεηαη ζηε
ζπλέρεηα απφ έληνλε ραιάξσζε θαη ππλειία. Σα ζπλαηζζήκαηα πνπ πξνθχπηνπλ απφ
ηε ρξήζε ηεο θάλλαβεο δελ είλαη πάληα ζεηηθά θαη πνιιέο θνξέο ην άηνκν αδπλαηεί
λα ζπγθεληξσζεί, λα επηηειέζεη ζχλζεηεο εξγαζίεο ή αθφκα λα έρεη ηνλ απφιπην
έιεγρν ηνπ ζψκαηφο ηνπ. Η κπτθή δχλακε κεηψλεηαη αηζζεηά θαη ην άηνκν ράλεη
εχθνια ηελ ηζνξξνπία ηνπ. Όηαλ κάιηζηα ε ρξήζε ηεο θάλλαβεο γίλεηαη ζε κεγάιεο
δφζεηο, νη παξαηζζήζεηο είλαη πνιχ έληνλεο θαη ην άηνκν κπνξεί λα θηάζεη ζηελ
παξάλνηα. Η επθνξία πνπ κπνξεί λα πξνθχςεη ζε αξρηθφ ζηάδην ηεο ρξήζεο κπνξεί
λα αθνινπζεζεί απφ έληνλε αλεζπρία πνπ θηάλεη ζηα φξηα ηνπ παληθνχ.
Πέξα απφ ηηο πξφζθαηξεο επηπηψζεηο ζηε ζπκπεξηθνξά ηνπ αηφκνπ, ε
καθξνρξφληα ρξήζε ηεο θάλλαβεο κπνξεί λα επηδξάζεη ζεκαληηθά ηηο εγθεθαιηθέο
ιεηηνπξγίεο

θαη

νη

επηπηψζεηο

είλαη

παξφκνηεο

κε εθείλεο

πην

ηζρπξψλ

παξαηζζεζηνγφλσλ νπζηψλ φπσο είλαη ε εξσίλε θαη ε θνθαΐλε. Σν άηνκν πνπ θάλεη
καθξνρξφληα ρξήζε θάλλαβεο θαη κάιηζηα ζε κεγάιεο πνζφηεηεο, παξνπζηάδεη
δηαηαξαρέο κλήκεο, απάζεηα, κείσζε αληαλαθιαζηηθψλ θαη αληίιεςεο ηνπ
πεξηβάιινληνο. Υαξαθηεξηζηηθφ ηεο ζπκπεξηθνξάο ηνπ αηφκνπ απηνχ είλαη ε
παληειήο έιιεηςε ελδηαθέξνληνο γηα ηελ θάιπςε ησλ βαζηθψλ ηνπ αλαγθψλ. Αθφκα
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φκσο, θαη ζε απηή ηε θάζε ε δηαθνπή ηεο ρξήζεο κπνξεί λα νδεγήζεη ην άηνκν ζε
ζηαδηαθή βειηίσζε ηεο ζπκπεξηθνξάο.
Σν βαζηθφ ραξαθηεξηζηηθφ ηεο ρξήζεο ηεο θάλλαβεο πνπ απαζρνιεί ηνπο
επηζηήκνλεο, αιιά θαη ην νηθνγελεηαθφ θαη επξχηεξν θνηλσληθφ πεξηβάιινλ ηνπ
αηφκνπ πνπ θάλεη ρξήζε, είλαη ε έλλνηα ηεο εμάξηεζεο. Κη απηφ γηαηί ε εμάξηεζε ηνπ
αηφκνπ απφ κία νπζία φπσο ε θάλλαβε, κπνξεί λα πξνθαιέζεη άιινηε αζήκαληα θαη
άιινηε ζνβαξά πξνβιήκαηα ζην θνηλσληθφ ζχλνιν πνπ ην πεξηβάιιεη. Κη απηφ γηαηί
πέξα απφ ηα νηθνλνκηθά πξνβιήκαηα πνπ κπνξνχλ λα πξνθχςνπλ, ην άηνκν φηαλ
είλαη ππφ ηελ επήξεηα παξαηζζεζηνγφλσλ νπζηψλ κπνξεί λα πξνβεί ζε αλάξκνζηεο
πξάμεηο θαη ζπκπεξηθνξέο. Πέξα απφ ηε ζρέζε ησλ εμαξηεκέλσλ αηφκσλ κε ηελ
παξαλνκία, ε πνιηηεία θαη ε θνηλσλία ελδηαθέξνληαη ηδηαίηεξα γηα ηε βειηίσζε ηεο
θαζεκεξηλφηεηαο ηνπο.
Η εμάξηεζε κπνξεί λα εμειηρζεί «κε απνδεθηή» θνηλσληθή ζπκπεξηθνξά, ε
νπνία εμεγείηαη ηφζν απφ ηηο παζνινγηθέο βιάβεο πνπ επηθέξεη ε αλεμέιεγθηε ρξήζε
νπζηψλ, φζν φκσο θη απφ ηηο θνηλσληθέο ζπλέπεηεο κηαο ηέηνηαο ζπκπεξηθνξάο.
Υαξαθηεξίζζεθε απφ ηελ αξρή σο ηαμηθφ θαηλφκελν πνπ ζπλδέεηαη κε ηελ
ππνθνπιηνχξα θαη ηελ ηδενινγηθή αληηπαξάζεζε κεηαμχ ησλ θπξίαξρσλ θνηλσληθψλ
ηάμεσλ θαη ησλ θνηλσληθά απνθιεηζκέλσλ νκάδσλ(Willis, 1996).

3.2 Σν δηαζεσξεηηθό κνληέιν θαη ε ρξήζε ηεο θάλλαβεο
Σν βαζηθφ βήκα γηα ηελ αμηνιφγεζε ηεο θαηάζηαζεο ηνπ ρξήζηε θάλλαβεο
είλαη ν πξνζδηνξηζκφο ηνπ ζηαδίνπ αιιαγήο ζην νπνίν βξίζθεηαη. Απηφο ζα πξέπεη λα
απαληήζεη ζηα παξαθάησ εξσηήκαηα. Σα εξσηήκαηα απνηεινχλ παξάγσγα ησλ
εξσηεκαηνινγίσλ ησλ (DiClemente, Prochaska, Fairhurst, Velicer, Rossi, &
Velasquez, 1991)θαη (Velicer, Fava, Prochaska, Abrams, Emmons, & Pierce, 1995):
Δίζαη ρξήζηεο θάλλαβεο;


Ναη θάλσ ρξήζε ηψξα



Όρη ην έρσ εγθαηαιείςεη ηνπο ηειεπηαίνπο 6 κήλεο ( ηάδην Γξάζεο)



Όρη ην έρσ εγθαηαιείςεη πεξηζζφηεξν απφ 6 κήλεο (ηάδην Γηαηήξεζεο)



Όρη δελ έρσ θάλεη ρξήζε πνηέ (Με ρξήζηεο)
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(Γηα ρξήζηεο θάλλαβεο)Πφζεο θνξέο κέζα ζηνλ ηειεπηαίν ρξφλν, έρεηο ζηακαηήζεη
ηε ρξήζε ηεο θάλλαβεο;
(Γηα ρξήζηεο θάλλαβεο) θέθηεζαη ζνβαξά λα ζηακαηήζεηο ηε ρξήζε ηεο θάλλαβεο;


Ναη κέζα ζηηο επφκελεο 30 κέξεο (ηάδην πξνεηνηκαζίαο αλ έρνπλ έζησ κία
24σξε δηαθνπή ρξήζεο ηνλ ηειεπηαίν ρξφλν, ηάδην πξνβιεκαηηζκνχ αλ δελ
έρνπλ επηρεηξήζεη λα ζηακαηήζνπλ ηε ρξήζε ηεο θάλλαβεο)



Ναη κέζα ζηνπο επφκελνπο 6 κήλεο (ηάδην πξνβιεκαηηζκνχ)



Όρη, δελ ζθέθηνκαη λα δηαθφςσ ηε ρξήζε ηεο θάλλαβεο (ηάδην κε
πξνβιεκαηηζκνχ).
ηνλ πίλαθα πνπ αθνινπζεί γίλεηαη εθαξκνγή ηεο ζεσξίαο γηα ηε ρξήζε ηεο

θάλλαβεο. Μέζα απφ ηα πέληε ζηάδηα πνπ πεξηγξάθεθαλ ζε πξνεγνχκελν θεθάιαην,
ηνλ κε πξνβιεκαηηζκφ, ηνλ πξνβιεκαηηζκφ, ηελ πξνεηνηκαζία, ηε δξάζε θαη ηε
ζπληήξεζε, ζα γίλεη αλαθνξά ζηελ εθηέιεζε κηαο ζπγθεθξηκέλεο ζπκπεξηθνξάο θαη
ηε δπλαηφηεηα δηαθνπήο ηεο. Η έλλνηα ηνπ ζηαδίνπ απνηειεί ην ζεκειηψδε ιίζν ηνπ
δηαζεσξεηηθνχ κνληέινπ. Όπσο έρεη ήδε αλαθεξζεί αληηπξνζσπεχεη κηα ρξνληθή
δηάζηαζε

θαη εθθξάδεη ηε δηαδηθαζία πνπ θάλεη ην άηνκν γηα λα αιιάμεη κηα

ζπκπεξηθνξά. Η δηαδηθαζία απηή δελ είλαη έλα απιφ γεγνλφο, αιιά κηα ζεηξά
δηεξγαζηψλ πνπ απαηηνχλ ρξφλν.
Πίλαθαο 1: ηάδηα αιιαγήο ηνπ δηαζεσξεηηθνύ κνληέινπ

ηάδην

Υαξαθηεξηζηηθά

Παξάδεηγκα ρξήζεο
θάλλαβεο

1. Με
πξνβιεκαηηζκφο

Σν άηνκν δελ έρεη θακία

Μπνξεί λα θάλσ ρξήζε

επίγλσζε ηνπ

θάλλαβεο αιιά δελ ζεσξψ

πξνβιήκαηνο θαη δελ

φηη ην γεγνλφο απηφ

εθδειψλεη θακία πξφζεζε

βιάπηεη ηελ πγεία κνπ ή

γηα λα ηελ αιιάμεη.

απνηειεί κηα εζηζηηθή
ζπκπεξηθνξά. Η ρξήζε
ηεο θάλλαβεο δελ είλαη
επηθίλδπλε ή
απαγνξεπηηθή.

31

2. Πξνβιεκαηηζκφο

Σν άηνκν αληηιακβάλεηαη

Ξέξσ φηη ε ρξήζε ηεο

φηη εθδειψλεη κηα εζηζηηθή θάλλαβεο απνηειεί κηα
ζπκπεξηθνξά θαη κπαίλεη

εζηζηηθή ζπκπεξηθνξά θαη

ζηε δηαδηθαζία λα

ζέισ πνιχ λα ηε δηαθφςσ

αλαινγηζζεί ηελ πηζαλή

γηαηί θαηαιαβαίλσ φηη δελ

αιιαγή ηεο, ρσξίο φκσο

κνπ θάλεη θαιφ.

λα ηε ζέηεη ζηνλ άκεζν
πξνγξακκαηηζκφ ηνπ.
3. Πξνεηνηκαζία

4. Γξάζε

Σν άηνκν πξφθεηηαη άκεζα

Πξνζπαζψ λα δηαθφςσ ηε

λα θαηαβάιεη πξνζπάζεηα

ρξήζε ηεο θάλλαβεο. Δίρα

γηα λα δηαθφςεη ηελ

πξνζπαζήζεη θαη ζην

επηθίλδπλε θαη εζηζηηθή

παξειζφλ. Πηζηεχσ απηή

ζπκπεξηθνξά ηνπ.

ηε θνξά λα ηα θαηαθέξσ.

Σν άηνκν ήδε βξίζθεηαη

Γελ θάλσ ρξήζε θάλλαβεο

ζηε δηαδηθαζία ηεο

ηφζν ζπρλά φζν πξηλ θαη

αιιαγήο, ρσξίο σζηφζν λα

πξνζπαζψ λα αξαηψζσ

έρεη ζεακαηηθά

φζν ην δπλαηφλ

απνηειέζκαηα.

πεξηζζφηεξν ηηο ρξήζεηο
κέρξη λα ηε δηαθφςσ
ηειείσο. Θα ζπλερίζσ λα
πξνζπαζψ κέρξη λα ηα
θαηαθέξσ.

5. Γηαηήξεζε

Σν άηνκν έρεη αιιάμεη ηε

Έρσ ζηακαηήζεη λα

ζπκπεξηθνξά ηνπ θαη έρεη

θαπλίδσ θάλλαβε θαη

απαιιαγεί απφ ηελ

πξνζπαζψ λα απνιαχζσ

εζηζηηθή ζπκπεξηθνξά.

ηα νθέιε ηνπ λένπ ηξφπνπ

Έρεη μεθηλήζεη έλαλ λέν

δσήο. Γπζθνιεχνκαη πνιχ

ηξφπν δσήο. πρλά ζην

λα κελ μαλά λα θάλσ

ζπγθεθξηκέλν ζηάδην

θάλλαβε, αιιά μέξσ φηη

ειινρεχεη ν θίλδπλνο ην

είλαη γηα ην θαιφ κνπ.

άηνκν λα ππνηξνπηάζεη
θαη λα επηζηξέςεη ζηελ
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επηθίλδπλε ζπκπεξηθνξά.
6. Γηαθνπή (ην ζηάδην

Σν άηνκν έρεη δηαθφςεη

Γελ ρξεηάδεηαη λα θάλσ

απηφ δελ ππάξρεη πάληα)

πιήξσο ηελ επηθίλδπλε

ρξήζε θάλλαβεο γηα λα

ζπλήζεηα θαη δελ ππάξρεη

ληψζσ θαιά. Ήηαλ κηα

θαλέλαο θίλδπλνο λα

θαθή ζπλήζεηα θη επηπρψο

ππνηξνπηάζεη. Σν άηνκν

έρσ θαηαθέξεη λα ηε

έρεη πηνζεηήζεη πιένλ έλαλ ζηακαηήζσ. Γελ πξφθεηηαη
λέν ηξφπν δσήο.

λα θάλσ ρξήζε
νπνησλδήπνηε νπζηψλ ζην
κέιινλ.

Πίλαθαο 2: Οη δηαδηθαζίεο αιιαγήο ηνπ δηαζεσξεηηθνύ κνληέινπ

Γηαδηθαζία

Πεξηγξαθή

Παξάδεηγκα

Δχξεζε θαη κάζεζε
λέσλ δεδνκέλσλ
θαη πιεξνθνξηψλ
πνπ ππνζηεξίδνπλ
ηελ αιιαγή

Πρ αλάγλσζε
βηβιίσλ,
παξαθνινχζεζε
ηειενπηηθψλ
πξνγξακκάησλ,
ζπδήηεζε κε
θίινπο, εηδηθνχο
θιπ

Βίσζε θαη
έθθξαζε
αξλεηηθψλ
ζπλαηζζεκάησλ
ζρεηηθά κε ην
πξφβιεκα, φπσο
άγρνο θαη θφβνο

Δπηθνηλσλία κε έλα
θίιν, ζχληξνθν,
ζχκβνπιν,
ζπγγξαθή άξζξνπ

πλεηδεηνπνίεζε
φηη ε αιιαγή
ζπκπεξηθνξάο είλαη
κέξνο ηεο
ηαπηφηεηαο ηνπ
αηφκνπ

Πρ λα δεη ην άηνκν
ηνλ εαπηφ ηνπ σο
κε θαπληζηή, σο
αζιεηηθφ άηνκν
θιπ

Βησκαηηθέο δηαδηθαζίεο
1. πλεηδεηνπνίεζε
(consciousness raising)

2. Δθδξακάηεζε
(dramatic relief)

3. Δπαλα-αμηνιφγεζε εαπηνχ
(self re-evaluation)
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4. Δπαλααμηνιφγεζε πεξηβάιινληνο
(environmental re-evaluation)

5. Απειεπζέξσζε εαπηνχ
(self-liberation)

Αμηνιφγεζε ηνπ
πψο ην πξφβιεκα
ηνπ αηφκνπ
επεξεάδεη φιν ην
πεξηβάιινλ ηνπ

πλεηδεηνπνίεζε
φηη ν θαπλφο
κπνξεί λα
επεξεάδεη
ζχληξνθν, παηδηά,
θιπ

Δπηινγή θαη
δέζκεπζε γηα
δξάζε κε ηελ
πεπνίζεζε φηη ε
αιιαγή είλαη
εθηθηή. Απνδνρή
ηεο επζχλεο γηα ηελ
αιιαγή

Πρ δέζκεπζε
πξσηνρξνληάο,
ιεθηηθή έθθξαζε
δέζκεπζεο ζε ζην
ζεξαπεπηή, ζε κέιε
ηεο νηθνγέλεηαο θιπ

Κνηλσληθή
ππνζηήξημε πξνο
ηηο πγηείο
ζπκπεξηθνξέο (πψο
αιιάδεη ε θνηλσλία
ππέξ ηεο πγηνχο
ζπκπεξηθνξάο)

Πρ απαγφξεπζε
θαπλίζκαηνο ζην
ρψξν εξγαζίαο,
πγηεηλέο επηινγέο
θαγεηνχ ζηα
ζρνιεία,
πξνγξάκκαηα
άζιεζεο ζηα
ζρνιεία

Αληηθαηάζηαζε
πξνβιεκαηηθψλ
ζπκπεξηθνξψλ κε
πγηείο

Πρ ρξήζε ηερληθψλ
ραιάξσζεο ή
meditation αληί γηα
θαγεηφ γηα ηελ
αληηκεηψπηζε ηνπ
ζηξεο

Απνθπγή αθνξκψλ
θαη εξεζηζκάησλ
πνπ νδεγνχλ ζηελ
πξνβιεκαηηθή
ζπκπεξηθνξά

Πρ απνθπγή ρψξσλ
θαη αηφκσλ πνπ
απηφκαηα νδεγνχλ
ζηελ επηζπκία γηα
αιθνφι, πρ κπαξ,
θιπ, θίισλ πνπ
έπηλαλ καδί θιπ

Αχμεζε ησλ
εληζρχζεσλ γηα ηε

Πρ αγνξά ξνχρσλ
κεηά ηελ απψιεηα

πκπεξηθνξηθέο δηαδηθαζίεο
6. Κνηλσληθή απειεπζέξσζε
(social liberation)

7. Γεκηνπξγία αληαγσληζηηθψλ
ζπκπεξηθνξψλ
(counter-conditioning)

8. Έιεγρνο εξεζηζκάησλ
(stimulus control)

9. Γηαρείξεζεεληζρχζεσλ
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(reinforcement/contingencymanagement) ζεηηθή αιιαγή
ζπκπεξηθνξάο θαη
κείσζε εληζρχζεσλ
γηα ηελ αλζπγηεηλή
ζπκπεξηθνξά

βάξνπο, αληί γηα
θαηαλάισζε
επηδνξπίνπ

10. Τπνζηεξηθηηθέο ζρέζεηο

Πρ θίινη δελ
θαπλίδνπλ κπξνζηά
ζην άηνκν, αγνξά
δψξνπ γηα ηελ
επηηπρία δηαθνπήο
θαπλίζκαηνο κεηά
απφ κία εβδνκάδα
θιπ

(helping relationships)

Αλαδήηεζε θαη
ρξήζε ελφο
ηζρπξνχ
ππνζηεξηθηηθνχ
ζπζηήκαηνο απφ
ηελ νηθνγέλεηα,
ηνπο θίινπο θαη
ηνπο ζπλεξγάηεο

ΚΔΦΑΛΑΙΟ ΣΔΣΑΡΣΟ – ΠΡΟΑΡΜΟΜΔΝΑ
ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ
4.1 Αμηνιόγεζε Απόθαζεο Ιζνξξνπίαο
Οη παξαθάησ δειψζεηο αληηπξνζσπεχνπλ δηαθνξεηηθέο απφςεηο ζρεηηθά κε ηε
ρξήζε θάλλαβεο. Σν εξσηεκαηνιφγην απνηειεί πξνζαξκνγή ηνπ εξγαιείνπ ησλ
Velicer et al. (1985) Σν πφζν ζεκαληηθή είλαη κία δήισζε απνηππψλεηαη απφ ηελ
παξαθάησ δηαβάζκηζε:
1 = Καζφινπ ζεκαληηθφ
2 = Λίγν ζεκαληηθφ
3 = Μεηξίσο ζεκαληηθφ
4 = Πνιχ ζεκαληηθφ
5 = Πάξα πνιχ ζεκαληηθφ

1.

Σν θάπληζκα θάλλαβεο είλαη επράξηζην.

2.

Σν θάπληζκά κνπ επεξεάδεη ηελ πγεία ησλ άιισλ.

3.

Μνπ αξέζεη ε εηθφλα ηνπ θαπληζηή θάλλαβεο.
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4.

Οη άιινη πνπ είλαη θνληά κνπ ζα κπνξνχζαλ λα ππνθέξνπλ, αλ πάζσ θάηη
απφ ηε ρξήζε.

5.

Δίκαη ήξεκνο φηαλ θαπλίδσ θαη παξάιιεια κνπ θέξλεη επθνξία.

6.

Δπεηδή ζπλερίδσ λα θαπλίδσ, κεξηθνί άλζξσπνη πνπ μέξσ, ζεσξνχλ φηη
ζηεξνχκαη ηνπ ραξαθηήξα λα ζηακαηήζσ ηε ρξήζε.

7.

Δάλ πξνζπαζήζσ λα ζηακαηήζσ ηε ρξήζε θάλλαβεο ζα είκαη ελνριεηηθφο
γηα ηνπο γχξσ κνπ θαη νμχζπκνο.

8.

Η ρξήζε θάλλαβεο είλαη επηθίλδπλε γηα ηελ πγεία κνπ.

9.

Η νηθνγέλεηα θαη νη θίινη κνπ κε πξνηηκνχλ πεξηζζφηεξν φηαλ θαπλίδσ
θάλλαβε, παξά φηαλ κίδεξα πξνζπαζψ λα ην ζηακαηήζσ.

10. Νηξέπνκαη πνπ θάλσ ρξήζε θάλλαβεο.
11. Μνπ αξέζσ πεξηζζφηεξν φηαλ θάλσ ρξήζε θάλλαβεο.
12. Η ρξήζε θάλλαβεο απφ εκέλα ελνριεί ηνπο γχξσ κνπ.
13. Η ρξήζε θάλλαβεο κε βνεζάεη λα ζπγθεληξσζψ πεξηζζφηεξν ζηε δνπιεηά
κνπ.
14. Οη άλζξσπνη γχξσ κνπ ζεσξνχλ, φηη είλαη ραδφ πνπ αδηαθνξψ γηα ηηο
παξαηεξήζεηο ηνπο ζρεηηθά κε ην λα εγθαηαιείςσ ηε ρξήζε θάλλαβεο.
15. Σν θάπληζκα θάλλαβεο κε απειεπζεξψλεη απφ ηελ έληαζε.
16. Οη θνληηλνί κνπ άλζξσπνη είλαη αξλεηηθνί κε ηε ρξήζε πνπ θάλσ
17. Με ην λα ζπλερίδσ λα θάλσ ρξήζε θάλλαβεο, ληψζσ φηη παίξλσ κφλνο
κνπ ηηο απνθάζεηο γηα ηνλ εαπηφ κνπ.
18. Δίκαη ραδφο πνπ αδηαθνξψ γηα ηηο πξνεηδνπνηήζεηο γηα λα εγθαηαιείςσ ηε
ρξήζε.
19. Έρνληαο εγθαηαιείςεη γηα ιίγν ηε ρξήζε θάλλαβεο ληψζσ ππέξνρα.
20. Θα ήκνπλ πην ελεξγεηηθφο ηψξα αλ δελ έθαλα ρξήζε θάλλαβεο.

Βαζκνιόγεζε
Θεηηθά
Αξλεηηθά

1,3,5,7,9,11,13,15,17,19
2,4,6,8,10,12,14,16,18,20
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4.2 Αμηνιόγεζε Απηναπνηειεζκαηηθόηεηαο / Πεηξαζκνύ
Παξαθάησ παξαηίζεληαη θαηαζηάζεηο πνπ κπνξνχλ λα νδεγήζνπλ θάπνην ζηε
ρξήζε θάλλαβεο. Θα ζέιακε λα πξνζδηνξίζνπκε θαηά πφζν πξνηίζεληαη λα θάλνπλ
ρξήζε θάλλαβεο νη ρξήζηεο ζε θάζε πεξίζηαζε. Σν εξσηεκαηνιφγην απνηειεί
πξνζαξκνγή ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ ησλ Velicer et al. (1990). Οη εξσηψκελνη
θαινχληαη λα δψζνπλ κία βαζκνιφγεζε κε βάζε, ην θαηά πφζν επηζπκνχλ λα θάλνπλ
ρξήζε θάλλαβεο ζηηο παξαθάησ πεξηζηάζεηο.

1 = Καζφινπ ζεκαληηθφ
2 = Λίγν ζεκαληηθφ
3 = Μεηξίσο ζεκαληηθφ
4 = Πνιχ ζεκαληηθφ
5 = Πάξα πνιχ ζεκαληηθφ

1.

ε έλα κπαξ ή ζε έλα ζαιφλη φηαλ πίλσ ην πνηφ κνπ.

2.

Όηαλ επηζπκψ έλα ηζηγάξν.

3.

Όηαλ νη θαηαζηάζεηο δελ είλαη νη επηζπκεηέο θαη φηαλ ληψζσ ελνριεκέλνο
κε ηα πξάγκαηα γχξσ κνπ.

4.

Με ηε ζχληξνθφ κνπ ή κε έλαλ θίιν κνπ πνπ θάλεη ρξήζε.

5.

Όηαλ έρσ δηαθσλίεο θαη ζπγθξνχνκαη κε ηελ νηθνγέλεηά κνπ.

6.

Όηαλ είκαη ραξνχκελνο θαη δηαζθεδάδσ.

7.

Όηαλ είκαη πνιχ ζπκσκέλνο κε θάηη ή θάπνηνλ.

8.

Όηαλ αληηκεησπίδσ θάπνηα ζπλαηζζεκαηηθή θξίζε φπσο έλα αηχρεκα ή
ηνλ ζάλαην ελφο αηφκνπ απφ ηελ νηθνγέλεηά κνπ.

9.

Όηαλ βιέπσ θάπνηνλ πνπ θάλεη ρξήζε θαη ην απνιακβάλεη.
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10
.

Όηαλ πίλσ θαθέ κηιψληαο κε θίινπο θαη φηαλ ραιαξψλσ.

11
.

Όηαλ ζπλεηδεηνπνηψ φηη ε πξνζπάζεηα εγθαηάιεηςεο ηεο ρξήζεο θάλλαβεο

12
.

Όηαλ έρσ ιαρηάξα γηα έλα ηζηγάξν.

13
.

Όηαλ ζεθψλνκαη ην πξσί.

14
.

Όηαλ ληψζσ φηη ρξεηάδνκαη θάηη γηα λα αλπςσζεί ε ςπρνινγία κνπ.

15
.

Όηαλαξρίδσλαληψζσφηηέρσπαξακειήζεηηελπγείακνπθαηηεθπζηθήκνπθαηά

16
.

Με θίινπο ζε έλα party.

17
.
18
.

Όηαλ έρσ λα αληηκεησπίζσ κία δχζθνιε κέξα θαη ζεθψλνκαη ην πξσί.

19
.

Όηαλ έρσ πνιχ άγρνο θαη αγσλία.

20
.

Όηαλ ζπλεηδεηνπνηψ φηη δελ έρσ θαπλίζεη γηα ιίγν.

είλαη κία πνιχ δχζθνιε δηαδηθαζία γηα κέλα.

ζηαζε.

Όηαλ ληψζσ θαηάζιηςε.

Βαζκνιόγεζε
Θεηηθή επίδξαζε / Κνηλσληθή θαηάζηαζε

1, 4, 6, 9, 10, 16

Αξλεηηθή επίδξαζε

3, 5, 7, 8, 18, 19

πλήζεηα

11, 131 14, 15, 20

4.3 Αμηνιόγεζε ηεο δηαδηθαζίαο αιιαγήο

Οη παξαθάησ θαηαζηάζεηο κπνξνχλ λα επεξεάζνπλ ηε ζπκπεξηθνξά φζνλ
αθνξά ζηε πξφζεζε γηα ρξήζε θάλλαβεο. Σν επίπεδν ζπρλφηεηα ηνπ γεγνλφηνο ζα
κεηξεζεί κέζα απφ ηελ παξαθάησ δηαβάζκηζε. Σν εξγαιείν απνηειεί πξνζαξκνγή
ηνπ εξγαιείνπ ησλ Prochaska et al. (1988).
1 = Never
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2 = Seldom
3 = Occasionally
4 = Often
5 = Repeatedly
1.

Ειδικοί άνκρωποι ςτθ ηωι μου με αποδζχοντα ιανεξάρτθτα από το
γεγονόσ αν κάνω χριςθ ι όχι.

2.

Βλζπω μθνφματα που αποτρζπουν τθ χριςθ ςτα ΜΜΕ.

3.

Μπορϊ να ανοιχτϊ ςε τουλάχιςτον ζνα άτομο ςχετικά με τισ
εμπειρίεσ μου από τθ χριςθ κάνναβθσ.

4.

Λζω ςτον εαυτό μου ότι μπορϊ να επιλζξω από μόνοσ μου αν κα
κάνω χριςθ ι όχι.

5.

Αντί να κάνω χριςθ κάνναβθσ εμπλζκομαι ςε κάποιο είδοσ φυςικισ
δραςτθριότθτασ.

6.

Διαβάηω άρκρα ςχετικά με τα προβλιματα από τθν εγκατάλειψθ τθσ
χριςθσ κάνναβθσ.

8.

Διαβάηωκαιςυλλζγωπλθροφορίεσςχετικάμεταπλεονεκτιματαπουαπο
ρρζουνςχετικά με τθ διακοπι τθσ χριςθσ κάνναβθσ, από ανκρϊπουσ
που ζχουν κάνει χριςθ ςτο παρελκόν.

9.

Αναλογίηομαι τθν αντίλθψθ ότι οι άνκρωποι που διακόπτουν τθ
χριςθ κάνναβθσ μποροφν να βελτιϊςουν τον κόςμο.

10

Προβλθματίηομαι με τα μθνφματα και τισ διαφθμίςεισ ςχετικά με τθ

.

διακοπι τθσ χριςθσ κάνναβθσ.

11 Αναλογίηομαι μελζτεσ ςχετικά με τισ επιπτϊςεισ που προκαλεί θ
.

χριςθ κάνναβθσ ςτθν υγεία.

12 Άλλοι άνκρωποι ςτθν κακθμερινότθτά μου προςπακοφν να με
.

κάνουν να νιϊςω καλφτερα όταν δεν κάνω χριςθ.

13 Λζω ςτον εαυτό μου ότι μπορεί να διακόψει τθ χριςθ όταν ο ίδιοσ
.

κελιςει.

14 Ζχω κάποιο άτομο για να μπορζςω να μιλιςω ςχετικά με τθ χριςθ
.

κάνναβθσ.
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15 Μετακινϊ αντικείμενα από το ςπίτι τα οποία μου κυμίηουν τθν
.

κάνναβθ.

16 Λζω ςτον εαυτό μου ότι όταν προςπακιςω ςκλθρά κα μπορζςω να
.

απεξαρτθκϊ από τθ χριςθ κάνναβθσ.

17 Θυμάμαι πλθροφορίεσ από ανκρϊπουσ που μου ζδωςαν προςωπικά
.

για το πϊσ να ςταματιςω τθ χριςθ κάνναβθσ.

18 Δεςμεφομαι για να μθν κάνω χριςθ κάνναβθσ.
.
19 Ανταμοίβω τον εαυτό μου όταν δεν κάνει χριςθ κάνναβθσ.
.
21 Σταματϊ να αναλογίηομαι, ότι θ χριςθ κάνναβθσ μολφνει το
.

περιβάλλον.

22 Δεν περιμζνω από άλλουσ να με επαινζςουν για το γεγονόσ ότι
.

ςταμάτθςα να κάνω χριςθ.

23 Διατθρϊ κοντά μου αντικείμενα που μου υπενκυμίηουν να
.

ςταματιςω τθ χριςθ κάνναβθσ.

24 Θεωρϊ ότι θ κοινωνία αλλάηει κετικά για όςουσ δεν κάνουν χριςθ
.

κάνναβθσ.

25 Θυμϊνω όταν αναλογίηομαι ότι κα ςταματιςω τθ χριςθ κάνναβθσ.
.
26 Θεωρϊ ότι όταν απαςχολϊ τα χζρια μου με άλλα αντικείμενα, μου
.

είναι εφκολο να εγκαταλείψω τθ χριςθ κάνναβθσ.

27 Όταν μπαίνω ςτον πειραςμό να κάνω χριςθ, προςπακϊ να
.

ςκζφτομαι κάτι άλλο.

28 Κάνω κάτι διαφορετικό από το να κάνω χριςθ, όταν κζλω να
.

χαλαρϊςω και να διαχειριςτϊ περιςτάςεισ ζνταςθσ.

29 Διϊχνω από κοντά μου αντικείμενα που μου φζρνουν ςτο μυαλό τθ
.

χριςθ κάνναβθσ.

30 Οι προειδοποιιςεισ ςχετικά με τουσ κινδφνουσ για τθν υγεία με
.

επθρεάηουν ςυναιςκθματικά.

31 Η δθμιουργία δραματικϊν πορτρζτων από τθ χριςθ κάνναβθσ με
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.

επθρεάηει ςυναιςκθματικά.

32 Αντιδρϊ ςυναιςκθματικά ςε προειδοποιιςεισ ςχετικά με τθ χριςθ
.

κάνναβθσ.

33 Επιβραβεφομαι από άλλουσ όταν δεν καπνίηω.
.
34 Συμμερίηομαι τθν άποψθ, ότι θ χριςθ κάνναβθσ μπορεί να
.

δθμιουργιςει πρόβλθμα ςτο περιβάλλον.

35 Επανεξετάηω το γεγονόσ , ότι το να είμαι χαροφμενοσ με τον εαυτό
.

μου, περιλαμβάνει τθν αλλαγι τθσ κατάςταςθσ χριςθσ.

36 Παλεφω με το ηιτθμα, ότι θ χριςθ κάνναβθσ δεν κακιςτά τον εαυτό
.

μου υπεφκυνο άτομο.

37 Τοποκετϊ πράγματα ςτο ςπίτι που μου υπενκυμίηουν να μθν
.

διακόψω τθ χριςθ κάνναβθσ.

38 Η εξάρτθςι μου από τθν κάνναβθ με απογοθτεφει
.
39 Αναλογίηομαι ότι ο κόςμοσ γφρω μου κα ιταν καλφτεροσ χωρίσ εμζνα
.

να κάνω χριςθ κάνναβθσ.

40 Ζχω κάποιον δίπλα μου για να βαςιςτϊ όταν ζχω προβλιματα
.

προκειμζνου να αποτραπεί θ χριςθ κάνναβθσ.

Βαζκνιόγεζε
Αλύςσζε ηεο ζπλείδεζεο

6,8,10,17

Απηό απειεπζέξσζε

4,13,16,18

Γξακαηηθή αλαθνύθηζε

11,30,31,32

Μέηξεζε ηεο θαηάζηαζεο

5,26,27,28

Έιεγρνο εξεζίζκαηνο

15,23,29,37

Βνεζεηηθέο ζρέζεηο

1,3,14,40

Δπαλαμηνιόγεζε πεξηβάιινληνο

9,21,34,39

Κνηλσληθή απειεπζέξσζε

2,7,20,24

Απηό επαλαμηνιόγεζε

25,35,36,38

Γηαρείξηζε ελίζρπζεο

12,19,22,33
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4.4 Η ζεσξία ηεο πξνζρεδηαζκέλεο ζπκπεξηθνξάο θαη ε ρξήζε ηεο
θάλλαβεο
Με βάζε ηε ζεσξία ηεο πξνζρεδηαζκέλεο ζπκπεξηθνξάο κπνξεί λα
δηακνξθσζεί ην θαηάιιειν εξγαιείν. Σν εξσηεκαηνιφγην πνπ παξαηίζεηαη ζηελ
παξνχζα

εξγαζία,

απνηειεί

πξνζαξκνγή

ηνπ

εξεπλεηηθνχ

εξγαιείνπ

πνπ

ρξεζηκνπνηήζεθε απφ ηνπο Van De Ven et al. (2007).

ηάζε: Η θαζεκεξηλή ρξήζε θάλλαβεο είλαη (7-Point Likert):
1. Γπζάξεζηε (1) πξνο επράξηζηε (7)
2. Δπηβιαβήο (1) αζώα (7)
3. Άρξεζηε (1) έσο ρξήζηκε (7)
4. Βαξεηή (1) έσο ζπλαξπαζηηθή (7)
5. Δπηθίλδπλε (1) έσο αβιαβήο (7)
6. Αλζπγηεηλή (1) έσο πγεηήο (7)
7. Καθή (1) έσο θαιή (7)

Αληηιακβαλόκελνο έιεγρνο ζπκπεξηθνξάο (5-Point Likert)
1. Σν λα κελ θάλσ ρξήζε θάλλαβεο, όηαλ έλαο θίινο κνπ θαπλίδεη κνπ είλαη
… Πνιύ δύζθνιν (1) έσο Πνιύ εύθνιν (5)
2. Σν λα αξλεζώ ηε ρξήζε θάλλαβεο όηαλ κνπ πξνζθέξεηαη κνπ είλαη…
Πνιύ δύζθνιν (1) έσο Πνιύ εύθνιν (5)
3. Σν

λα

παξακείλσ

ή

λα

αλεμαξηεηνπνηεζώ

είλαη

…

Πνιύ δύζθνιν (1) έσο Πνιύ εύθνιν (5)
4. Σν λα ζθεθηώ έλα ιόγσ γηα λα κελ θάλσ ρξήζε κνπ είλαη … Πνιύ
δύζθνιν (1) έσο Πνιύ εύθνιν (5)
5. Σα λα εμεγήζσ γηαηί δελ ζέισ λα δηαθόςσ ηε ρξήζε κνπ είλαη …
Πνιύ δύζθνιν (1) έσο Πνιύ εύθνιν (5)
6. Σν λα απαληήζσ ζε θάπνηνλ όηη είκαη δεηιόο πνπ δελ θάλσ ρξήζε κνπ
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είλαη

…

Πνιύ δύζθνιν (1) έσο Πνιύ εύθνιν (5)

Τπνθεηκεληθό πξόηππν (4-Point Likert)
1. Θεσξείηε όηη ν θαιύηεξνο ζαο θίινο ζα ελέθξηλε ηε ρξήζε θάλλαβεο από
εζάο;
…..ίγνπξα όρη (1) έσο ίγνπξα Ναη (4)
2. Θεσξείηε όηη νη θίινη ζαο ζα ελέθξηλαλ ηε ρξήζε θάλλαβεο από εζάο;
…..ίγνπξα όρη (1) έσο ίγνπξα Ναη (4)
3. Θεσξείηε όηη νη γνλείο ζαο ζα ελέθξηλαλ ηε ρξήζε ηεο θάλλαβεο;
…..ίγνπξα όρη (1) έσο ίγνπξα Ναη (4)

Πξόζεζε
Πνηα από ηηο παξαθάησ δειώζεηο ζαο ηαηξηάδεη;
1. Δίκαη ζίγνπξνο όηη δελ ζα θάλσ πνηέ ρξήζε θάλλαβεο
2. Ννκίδσ όηη δελ ζα μεθηλήζσ πνηέ λα θάλσ ρξήζε θάλλαβεο
3. Ννκίδσ όηη ζα μεθηλήζσ λα θάλσ ρξήζε θάλλαβεο θάπνηα ζηηγκή ζην κέιινλ
4. Ννκίδσ όηη ζα μεθηλήζσ λα θάλσ ρξήζε θάλλαβεο κέζα ζηα επόκελα 5 ρξόληα
5. Ννκίδσ όηη ζα μεθηλήζσ λα θάλσ ρξήζε θάλλαβεο κέζα ζηνλ επόκελν 1 ρξόλν
6. Ννκίδσ όηη ζα μεθηλήζσ λα θάλσ ρξήζε θάλλαβεο κέζα ζηνπο επόκελνπο 6
κήλεο
7. Ννκίδσ όηη ζα μεθηλήζσ λα θάλσ ρξήζε θάλλαβεο κέζα ζηνλ επόκελν κήλα

πκπεξηθνξά ρξήζεο
Πνηα από ηηο παξαθάησ δειώζεηο ζαο ηαηξηάδεη;
1. Γελ έρσ θάλεη πνηέ ρξήζε θάλλαβεο
2. Έρσ θάλεη ρξήζε θάλλαβεο, αιιά όρη πιένλ

43

3. Έρσ ζηακαηήζεη λα θάλσ ρξήζε θάλλαβεο, ελώ έθαλα ρξήζε ιηγόηεξν από κία
θνξά ηελ εβδνκάδα
4. Έρσ ζηακαηήζεη λα θάλσ ρξήζε θάλλαβεο, ελώ έθαλα ρξήζε ηνπιάρηζηνλ κία
θνξά ηελ εβδνκάδα
5. Κάλσ ρξήζε θάλλαβεο ηώξα
6. Κάλσ ρξήζε θάλλαβεο ιηγόηεξν από κία θνξά ην κήλα
7. Κάλσ ρξήζε θάλλαβεο ιηγόηεξν από κία θνξά ηελ εβδνκάδα αιιά ζίγνπξα κία
θνξά ην κήλα
8. . Κάλσ ρξήζε θάλλαβεο ηνπιάρηζηνλ κία θνξά ηελ εβδνκάδα, αιιά όρη ζε
θαζεκεξηλή βάζε
9. . Κάλσ ρξήζε θάλλαβεο ηνπιάρηζηνλ κία θνξά ηελ εκέξα

ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ - ΔΠΙΛΟΓΟ
ε έξεπλα πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε απφ ηνπο Slavet θ.ά. (2006), έρνληαο σο
δείγκα έγθιεηζηνπο εθήβνπο, απνδείρζεθε φηη ππάξρεη θαιή θη έγθπξε πξφβιεςε ηεο
ρξήζε καξηρνπάλαο. Όπσο πξνθχπηεη απφ ηε ζπγθεθξηκέλε έξεπλα, ε ρξήζε
καξηρνπάλαο είλαη εμαηξεηηθά δηαδεδνκέλε κεηαμχ ησλ έγθιεηζησλ λέσλ. Σν
απνηέιεζκα απηφ ζπλάδεη κε άιιεο επίζεο έξεπλεο πνπ έρνπλ σο ζπκπέξαζκα φηη έλα
ζπληξηπηηθφ πνζνζηφ (95%) θπιαθηζκέλσλ αλδξψλ έρεη ρξεζηκνπνηήζεη θάπνηα
ζηηγκή καξηρνπάλα.
Η ζεσξία ηεο πξνζρεδηαζκέλεο ζπκπεξηθνξάο θαη ην δηαζεσξεηηθφ κνληέιν
απνηεινχλ ρξήζηκα εξγαιεία ζηα ρέξηα ησλ επηζηεκφλσλ πγείαο, γηα λα κπνξνχλ λα
παξάζρνπλ βνήζεηα αιιά θαη ζεξαπεία ζηνπο ρξήζηεο θάλλαβεο. Η πξφζεζε θαη ε
εθδήισζε κηαο ζπγθεθξηκέλεο ζπκπεξηθνξάο, κπνξεί λα πξνβιεθζεί ιακβάλνληαο
ππφςε ζπγθεθξηκέλεο κεηαβιεηέο, ελψ παξάιιεια ε παξνρή θηλήηξσλ κπνξεί λα
νδεγήζεη ζηελ αιιαγή κηαο ζπκπεξηθνξάο θαη κε απψηεξν ζθνπφ ηε δηαθνπή ηεο
ρξήζε ηεο.
Η παξνχζα κειέηε αλέδεημε ηε ζεκαληηθφηεηα ηνπ κνληέινπ ηεο
πξνζρεδηαζκέλεο ζπκπεξηθνξάο, θαζψο ζεσξείηαη έλα απφ ηα θχξηα κνληέια
εμήγεζεο ηνπ θηλήηξνπ πνπ θξχβεηαη πίζσ απφ ηε ρξήζε νπζηψλ. Πξνζέζεηο θαη
πξάμεηο είλαη αιιειέλδεηεο έλλνηεο θαη απηφ ζεκαηνδνηεί ην γεγνλφο φηη φηαλ έλα
άηνκν επηδηψθεη λα είλαη πγηέο ηφηε ζα είλαη πγηέο. ηελ θαηεχζπλζε απηή κπνξεί λα
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βνεζήζεη θαη ν νηθνγελεηαθφο θαη θηιηθφο πεξίγπξνο, αθνχ απηφο είλαη πνπ εθηηκά ηηο
θηλήζεηο ηνπ εζηζκέλνπ αηφκνπ. Μέζα απφ ηε ρξήζε ηνπ κνληέινπ, ζα αλαδεηρζνχλ
νη αγσλίεο γηα ην ηη ζθέθηνληαη νη άιινη γηα ηνλ εαπηφ ηνπ θαη ηη πξέπεη λα θάλεη ν
ίδηνο γηα λα γίλεη αξεζηφο ζε απηνχο. Η ρξήζε ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ κνληέινπ είλαη
επξεία γηα ηελ αλαδήηεζε παξαγφλησλ θηλδχλνπ θαη πξνζηαηεπηηθψλ παξαγφλησλ.
Απφ ηε ζηηγκή πνπ γίλνπλ αληηιεπηνί απηνί νη παξάγνληεο, ηφηε είλαη πνιχ εχθνιν
γηα έλαλ νξγαληζκφ λα παξέκβεη θαη λα απνθαηαζηήζεη ιαλζαζκέλεο θηλήζεηο θαη
ηάζεηο(Δζληθφ Κέληξν Σεθκεξίσζεο θαη Πιεξνθφξεζεο γηα ηα Ναξθσηηθά , 2011)
Απφ ηελ άιιε πιεπξά, ν βαζηθφο ζηφρνο ησλ δεκηνπξγψλ ηνπ Γηαζεσξεηηθνχ
κνληέινπ ήηαλ ε πξφηαζε κίαο γεληθήο ζεσξίαο πξνθεηκέλνπ λα επηηξαπεί ζηνπο
επηζηήκνλεο πνπ κειεηνχλ ηε ζπκπεξηθνξά ησλ αηφκσλ λα δηαγλψζνπλ θαη λα
αληηκεησπίζνπλ πξνβιεκαηηθή ρξήζε νπζηψλ ζε καθξνπξφζεζκν επίπεδν. Μεγάιν
κέξνο ηεο βηβιηνγξαθίαο έρεη επηθεληξσζεί ζηελ εθαξκνγή ηνπ κνληέινπ ζηε
ζπκπεξηθνξά ησλ αλζξψπσλ φζνλ αθνξά ζην θάπληζκα. Σν γεγνλφο απηφ, καο
επέηξεςε λα δηακνξθψζνπκε ηα θαηάιιεια εξεπλεηηθά εξγαιεία, αθνχ ππάξρεη
ζεκαληηθή ζρέζε κεηαμχ θαπλίζκαηνο θαη ρξήζεο θάλλαβεο. Σν κνληέιν απηφ
βνεζάεη ηνπο ελδηαθεξφκελνπο λα αμηνινγήζνπλ ηελ παξνχζα θαηάζηαζε ηνπ
αηφκνπ ζε ζρέζε κε ηελ πξνζδνθψκελε θαηάζηαζε. Η ρξήζε ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ
κνληέινπ, κπνξεί λα θαηαζηεί επεξγεηηθή γηα άηνκα πνπ ζπλήζσο έρνπλ ράζεη ηελ
πνξεία ηνπο ζε ζρέζε κε ηνλ ηειηθφ ηνπο ζηφρν.
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