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Σ π : H παλκτ αΝη ζΫ βΝ ιΫ α Ν βΝ υ ξΫ δ βΝη αιτΝ βμΝπκδσ β αμΝαπάμΝεαδΝ βμΝ
αυ καπκ ζ ηα δεσ β αμΝ Να γ θ έμΝη Νοπλέα βέΝΜ μΝΟδΝιβΝα γ θ έμΝη Ν
οπλέα β,ΝβζδεέαμΝ1κΝΫπμΝ82 υθ,Νπλκ άζγαθΝ αΝ ιπ λδεΪΝΙα λ έαΝ

ληα κζκΰέαμΝ κυΝΝκ κεκη έκυΝ ληα δευθΝΤΝ φλκ δ έπθΝΝσ πθΝ γβθυθΝ
«Α α ΝΣυγγ »ΝεαδΝΝ κυΝ4ί1ΝΓ ο ΝΣ α ω ο Ν ο ο ο ουΝΑ έΝΟΝ
ξ δα ησμΝπκυΝ φαλησ βε Ν έθαδΝ ξ δα ησμΝ υ ξΫ δ βμέΝΥλβ δηκπκδάγβεαθΝ
λπ βηα κζσΰδαΝαυ καθαφκλΪμΝπλκε δηΫθκυΝθαΝαιδκζκΰβγ έΝβΝ

αυ καπκ ζ ηα δεσ β αΝΝεαδΝβΝπκδσ β αΝαπάμΝ πθΝα γ θυθέΝΟΝ έε βμΝΫε α βμΝ
εαδΝ κίαλσ β αμΝ βμΝοπλέα βμΝαιδκζκΰάγβε ΝαπσΝ κυμΝγ λΪπκθ μΝΰδα λκτμέΝ

π α αμΝΤοβζΪΝ πέπ αΝαυ καπκ ζ ηα δεσ β αμΝ υθ ΫγβεαθΝη ΝυοβζάΝ
πκδσ β αΝαπάμΝα γ θυθΝη Νοπλέα βέΝΠδκΝ υΰε ελδηΫθα,Ν αΝυοβζΪΝπκ κ ΪΝ
αυ καπκ ζ ηα δεσ β αμΝ υθ ΫγβεαθΝη ΝυοβζΪΝ πέπ αΝ πηα δεάμΝυΰ έαμ,Ν
ουξδεάμΝυΰ έαμ,ΝεκδθπθδευθΝ ξΫ πθΝεαδΝπ λδίΪζζκθ κμέΝΝΓλαηηδεΫμΝπκζζαπζΫμΝ
παζδθ λκηά δμΝΫ διαθΝσ δΝυοβζΪΝ πέπ αΝαπκ ζ ηα δεσ β αμΝπλκίζΫπκυθΝ
υοβζΪΝ πέπ αΝ πηα δεάμΝυΰ έαμ,ΝουξδεάμΝυΰ έαμ,ΝεκδθπθδευθΝ ξΫ πθΝεαδΝ
π λδίΪζζκθ κμέΝΣυ π α α: H παλκτ αΝη ζΫ βΝ έθαδΝβΝπλυ βΝπκυΝ ι Ϊα δΝ
βΝ ξΫ βΝη αιτΝπκδσ β αμΝαπάμΝεαδΝαυ καπκ ζ ηα δεσ β αμΝΝ ΝΈζζβθ μΝ

α γ θ έμΝη Νοπλέα β,ΝεαδΝΫλξ αδΝθαΝ υηίΪζ δΝ βθΝά βΝυπΪλξκυ αΝίδίζδκΰλαφέαΝ
πλκ δκλέακθ αμΝ κθΝ λσπκΝηΫ αΝαπσΝ κθΝκπκέκΝβΝαυ καπκ ζ ηα δεσ β αΝ
ηπκλ έΝθαΝ πβλ Ϊ δΝ βθΝπκδσ β αΝαπάμέΝ 

   ΟΝ εκπσμΝ βμΝπαλκτ αμΝη ζΫ βμΝά αθΝθαΝ ι Ϊ δΝ βΝ υ ξΫ δ βΝη αιτΝ βμΝ
πκδσ β αμΝαπάμΝεαδΝ βμΝαυ καπκ ζ ηα δεσ β αμΝ Να γ θ έμΝη Νοπλέα βέΝΣαΝ
υοβζΪΝ πέπ αΝαυ καπκ ζ ηα δεσ β αμΝ υ ξ έακθ αδΝη Ν κΝυοβζσΝ πέπ κΝαπάμΝ
πθΝα γ θυθΝη Νοπλέα βέ ΠδκΝ υΰε ελδηΫθα,Ν αΝυοβζΪΝπκ κ ΪΝ

αυ καπκ ζ ηα δεσ β αμΝ υθ ΫγβεαθΝη ΝυοβζΪΝ πέπ αΝ πηα δεάμΝυΰ έαμ,Ν
ουξδεάμΝυΰ έαμ,ΝεκδθπθδευθΝ ξΫ πθΝεαδΝπ λδίΪζζκθ κμέΝΣαΝαπκ ζΫ ηα αΝ βμΝ
η ζΫ βμΝΫ διαθΝσ δΝ αΝυοβζΪΝ πέπ αΝαυ καπκ ζ ηα δεσ β αμΝπλκίζΫπκυθΝυοβζΪΝ
πέπ αΝ πηα δεάμΝυΰ έαμ,ΝουξδεάμΝυΰ έαμ,ΝεκδθπθδευθΝ ξΫ πθΝεαδΝπ λδίΪζζκθ κμέΝ 

 

Π  α  Π  α Μ  Έ υ α 

• ΣκΝ έΰηαΝά αθΝηδελσΝη Ναπκ Ϋζ ηαΝθαΝηβθΝπζβλκτθ αδΝ αΝελδ άλδαΝ βμΝ
πκζζαπζάμΝπαζδθ λσηβ βμΝεαδΝπαλσζκΝπκυΝ κΝπκ κ σΝ πθΝΫΰευλπθΝυπκγΫ πθΝ

Ν ξΫ βΝη Ν δμΝαθ ιΪλ β μΝΝη αίζβ ΫμΝά αθΝδεαθκπκδβ δεσ,Ν αΝαπκ ζΫ ηα αΝ
τ εκζαΝηπκλκτθΝθαΝΰ θδε υ κτθέΝυθ πυμ,ΝβΝΫλ υθαΝηπκλ έΝθαΝγ πλβγ έΝ

πδζκ δεάΝ Νπλυ κΝ Ϊ δκ,Νη Ν βθΝπλκςπσγ βΝσ δΝκΝαλδγησμΝ πθΝ υηη ξσθ πθΝ
δμΝη Ϋπ δ αΝΫλ υθ μΝγαΝδεαθκπκδ έΝ αΝελδ άλδαΝ βμΝΰ θέε υ βμΝεαδΝ κθΝ

υπσζκδπκΝπζβγυ ησέ 
• ΟΝ δαγΫ δηκμΝξλσθκμΝΰδαΝ βΝ υζζκΰάΝ κυΝ έΰηα κμΝά αθΝΝπ λδκλδ ηΫθκμέ 
• ΤπάλιαθΝΝαλε κέΝΝΰλαφ δκελα δεκέΝΝεαγυμΝεαδΝα κηδεκέΝπ λδκλδ ηκέ,ΝκδΝκπκέκδΝ

έξαθΝπμΝαπκ Ϋζ ηαΝ βΝξλκθδεάΝπαλΪ α βΝ βμΝ λ υθβ δεάμΝ δα δεα έαμέΝ 
• ΗΝπκδσ β αΝαπάμΝηπκλ έΝθαΝ πβλ α έΝαπσΝπκζυΪλδγηκυμΝπαλΪΰκθ μΝ,Ν

Ϊΰθπ κυμΝ κθΝ λ υθβ ά,ΝεαγυμΝαπκ ζ έΝΝΫθαΝεαγαλΪΝυπκε δη θδεσΝαά βηαέ 
• ΗΝξλά βΝ βμΝπκδκ δεάμΝΫλ υθαμΝγαΝηπκλκτ ΝθαΝαπκ ζΫ δΝΫθαθΝ

απκ ζ ηα δεσΝ λσπκΝπλκ Ϋΰΰδ βμΝ βμΝπκδσ β αμΝ βμΝαπάμΝ πθΝα γ θυθΝη Ν
οπλέα β,ΝεαγυμΝίκβγΪ δΝ κθΝ θ κπδ ησΝπαλαΰσθ πθΝπκυΝ βθΝ πβλ ΪακυθΝ
βηαθ δεΪΝέ  

• ΜέαΝηαελκπλσγ ηβΝΫλ υθαΝγαΝηπκλκτ ΝθαΝίκβγά δΝ βθΝαπκ αφάθδ βΝ
λπ ά πθΝκδΝκπκέ μΝαφκλκτθΝ βθΝπλαΰηα δεάΝ πέ λα βΝ βμΝοπλέα βμΝ βθΝ

πκδσ β αΝαπάμΝ πθΝα γ θυθ,Νη ζ υθ αμΝ αυ σξλκθαΝ κΝλσζκΝ βμΝ
ουξκγ λαπ υ δεάμΝ ξΫ βμέ 
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    βθΝΫλ υθαΝ υηη έξαθΝιβΝα γ θ έμ,ΝγζΝΪθ λ μΝεαδΝγκΝΰυθαέε μ,ΝβζδεέαμΝ1κΝΫπμΝκβΝ υθΝ
( = 46.70, SD=16.60),  πκυΝπλκ άζγαθΝ αΝ ιπ λδεΪΝΙα λ έαΝ ληα κζκΰέαμΝ κυΝ
Νκ κεκη έκυΝ ληα δευθΝΤΝ φλκ δ έπθΝΝσ πθΝ γβθυθΝ«Α α ΝΣυγγ »ΝεαδΝΝ κυΝ401 

Γ ο ΝΣ α ω ο Ν ο ο ο ουΝΑ .  

   ΟΝαλδγησμΝ πθΝα γ θυθΝπκυΝκζκεζάλπ Ν βΝ υ λκίΪγηδαΝ επαέ υ β,Νά αθΝέ κμΝη Ν κθΝ
αλδγησΝ πθΝα γ θυθΝπκυΝκζκεζάλπ Ν βθΝ λδ κίΪγηδαΝ επαέ υ βΝΧβίέκΣΨέΝΗ πζ δκοβφέαΝ
πθΝα γ θυθΝά αθΝΫΰΰαηκδΝθβέηΣΝεαδΝ κΝθλέζΣΝ έξ Νπαδ έαέΝΠαλΪζζβζα,Ν κΝκκέλΣΝ πθΝ

α γ θυθΝακτ Νη ΝΪζζκυμΝ κΝέ δκΝ πέ δΝ εΝ πθΝκπκέπθΝ κΝλίέγΣΝεα κδεκτ Ν κΝθκησΝ
δεάμέΝ πδπζΫκθ,Ν κΝγζέιΣΝ πθΝα γ θυθΝ λΰΪακθ αθΝη ΝπζάλβΝαπα ξσζβ βΝεαδΝβιέκΣΝ πθΝ

α γ θυθΝά αθΝ υθ αιδκτξκδέ 
   ΣαΝ κηΫθαΝ ξ δεΪΝη Ν βθΝεα Ϊ α βΝ βμΝυΰ έαμΝ πθΝα γ θυθΝΫ διαθΝσ δΝβΝπζ δκοβφέαΝ
πθΝα γ θυθΝη Νοπλέα βΝΧζιέβΣΨΝξαλαε άλδ Ν βθΝεα Ϊ α βΝ βμΝυΰ έαμΝ βμΝ‘’κτ Νεαζά,Ν

κτ Νεαεά’’έΝΝ πδπζΫκθ,Ν κΝββέβΣΝ πθΝα γ θυθΝΝαθ δη υπδα Ν κΝ ζ υ αέκΝξλκθδεσΝ δΪ βηαΝ
εΪπκδκΝ κίαλσΝπλσίζβηαΝυΰ έαμΝ,ΝπΫλαθΝ βμΝοπλέα βμ,Ν εΝ πθΝκπκέπθΝ αΝπδκΝ υθάγβΝ έθαδΝ
αΝεαλ δκζκΰδεΪΝπλκίζάηα αΝΧθέλΣΨΝεαδΝκΝ δαίά βμΝΧηέθΣΨέ 

   Μ ΝίΪ βΝ δμΝπζβλκφκλέ μΝ πθΝα γ θυθΝβΝηΫ βΝξλκθδεάΝ δΪλε δαΝ βμΝθσ κυΝκλέα αδΝ αΝ
1ζέζΝξλσθδαΝΧSD=9.9) εαδΝβΝηΫ βΝβζδεέαΝΫθαλιβμΝ βμΝθσ κυΝ έθαδΝ αΝγβΝξλσθδαΝΧSD=9.9). ΗΝ
υξθσ λβΝΝηκλφάΝοπλέα βμΝά αθΝβΝεα ΪΝπζΪεαμΝΧκ1έλΣΨΝ,βΝκπκέαΝ θ κπέα αδΝευλέπμΝ αΝ

ΪθπΝεαδΝεΪ πΝΪελαΝΧιθέζΣΨέΝΣκΝθβέηΣΝ πθΝα γ θυθΝη Νοπλέα βΝζαηίΪθ δΝ κπδεΪΝ
εκλ δεκ λκ δ άΝπμΝγ λαπ υ δεάΝαΰπΰάέΝ πδπλσ γ α,Ν κΝκζέιΣΝ πθΝα γ θυθΝζαηίΪθ δΝ
ηδαΝ υθ ξάΝγ λαπ υ δεάΝαΰπΰάΝεαδΝ ΝεαθΫθαθΝα γ θάΝ θΝ ηφαθέ βεαθΝπαλ θΫλΰ δ μέ 
• ΟδΝ υηη Ϋξκθ μΝη Νίαλ έαΝουξδεάΝ δα αλαξάΝάΝαθαφ λση θκΝδ κλδεσΝεαεκάγ δαμΝ 

ιαδλΫγβεαθΝαπσΝ βΝη ζΫ β.  

 

Σ α  

   ΟΝ εκπσμΝ βμΝπαλκτ αμΝη ζΫ βμΝά αθΝθαΝ ι Ϊ δΝ βΝ υ ξΫ δ βΝη αιτΝ βμΝπκδσ β αμΝαπάμΝ
εαδΝ βμΝαυ καπκ ζ ηα δεσ β αμΝ Να γ θ έμΝη Νοπλέα βέΝΧμΝ εΝ κτ κυΝκΝ ξ δα ησμΝπκυΝ
φαλησ βε Νά αθΝ ξ δα ησμΝ υ ξΫ δ βμέΝ Ναυ άΝ βΝη ζΫ βΝ υ ξΫ δ βμΝξλβ δηκπκδάγβε Ν

βΝ ξθδεάΝ βμΝ υξαέαμΝ δΰηα κζβοέαμέΝ 
 

Μ α Συ   

• Dermatology Life Quality Index (DLQI): To DLQI αθαπ τξγβε Ν αθΝΫθαΝπλαε δεσΝ
λπ βηα κζσΰδκΝΰδαΝ κθΝεαγκλδ ησΝ βμΝ πέ λα βμΝ θσμΝ ληα κζκΰδεκτΝθκ άηα κμΝ βθΝ

πκδσ β αΝαπάμ.. ΟδΝα γ θ έμΝεαζκτθ αδΝθαΝαπαθ ά κυθΝ Ν1ίΝ λπ ά δμ,Ν ξ δεΪΝη Ν κΝ
πσ κΝ πβλΫα ΝβΝεα Ϊ α βΝ κυΝ Ϋληα κμΝ κυμΝ βθΝπκδσ β αΝ βμΝαπάμΝ κυμΝεαδΝ δμΝ
πλκβΰκτη θ μΝιΝβηΫλ μέΝΟδΝ λπ ά δμΝαθΪζκΰαΝη Ν βθΝαπΪθ β βΝίαγηκζκΰκτθ αδΝαπσΝίΝ
ΫπμΝγΝΧΝ υθκζδεσΝscore 0-γίΨέΝΣκΝ λπ βηα κζσΰδκΝΫξ δΝη αφλα έΝ αΝ ζζβθδεΪΝ 
(Glynou, Schwarzer & Jerusalem ,1994).  

• Psoriasis Area and Severity Index (PASI): ΟΝ έε βμΝΈε α βμΝεαδΝκίαλσ β αμΝ
βμΝΦπλέα βμΝΧPχSIΨΝ έθαδΝ κΝπδκΝ υλΫπμΝξλβ δηκπκδκτη θκΝ λΰαζ έκΝΰδαΝ βΝηΫ λβ βΝ βμΝ
κίαλσ β αμΝ βμΝοπλέα βμΝέΝΟΝ έε βμΝPχSIΝ υθ υΪα δΝ βθΝαιδκζσΰβ βΝ βμΝ κίαλσ β αμΝ
πθΝίζαίυθΝεαδΝ βθΝ πβλ ααση θβΝπ λδκξάΝ ΝηδαΝ θδαέαΝίαγηκζκΰέαΝη αιτΝ κυΝίΝ

ΧεαηέαΝα γΫθ δαΨΝεαδΝ κυΝιβΝΧηΫΰδ βΝα γΫθ δαΨέΝ βθΝαλξάΝ βμΝπ λδσ κυΝαιδκζσΰβ βμ,ΝγαΝ
ΰέθ δΝηΫ λβ βΝ πθΝ υηπ πηΪ πθΝεαδΝ βμΝ ηφΪθδ βμΝ κΝ υηαΝ κυΝα γ θκτμΝεαδΝγαΝ
λκπκπκδβγκτθΝ ΝΫθαΝπκ κ σΝΧγαΝκθκηα έΝPχSIΝΥΨέΝΣκΝέ δκΝγαΝπλαΰηα κπκδβγ έΝ κΝ
ΫζκμΝ βμΝέ δαμΝπ λδσ κυΝαιδκζσΰβ βμΝΧPχSIΝΥΨέΝΟΝ έε βμΝΈε α βμΝεαδΝκίαλσ β αμΝ
βμΝΦπλέα βμΝΧPχSIΨΝ θΝΫξ δΝπλκ αληκ έΝ αΝ ζζβθδεΪ,ΝεαδΝξλβ δηκπκδ έ αδΝ Ν

παΰεσ ηδαΝεζέηαεαΝ βθΝαλξδεάΝ κυΝηκλφά (Fredriksson & Pettersson ,1978) 

• World Health Organization Quality of Life (WHO-QOL Bref): To λπ βηα κζσΰδκΝ
WHO-QOL Bref,Ν κΝκπκέκΝαθαπ τξγβε ΝαπσΝ κθΝΠαΰεσ ηδκΝΟλΰαθδ ησΝΤΰ έαμΝεαδΝ
απκ ζ έΝ βΝ τθ κηβΝηκλφάΝ κυΝ λπ βηα κζκΰέκυΝWHO-QOL-1ίί,ΝαφκλΪΝ βΝηΫ λβ βΝ
βμΝαυ καθαφ λση θβμΝπκδσ β αμΝαπάμΝεαδΝαπκ ζ έ αδΝαπσΝβθΝ λπ ά δμέΝΟδΝ λπ ά δμΝ

αθαφΫλκθ αδΝ ΝζΝ δα Ϊ δμμΝαΨΝ πηα δεάΝυΰ έα,ΝίΨΝουξκζκΰδεάΝυΰ έα,ΝΰΨΝεκδθπθδεΫμΝ
ξΫ δμ,Ν ΨΝπ λδίΪζζκθέΝ πέ βμ,Νπ λδζαηίΪθκθ αδΝβΝ λπ ά δμ,ΝκδΝκπκέ μΝ ε δηκτθΝ βΝ
ξ δαση θβΝη Ν βθΝυΰ έαΝπκδσ β αΝαπάμέΝΗΝ ζζβθδεάΝΫε κ βΝαπκ ζ έ αδΝαπσΝ δμΝαλξδεΫμΝ

βθΝ λπ ά δμΝεαδΝζΝθΫ μΝ λπ ά δμ,ΝκδΝκπκέ μΝπλκ ΫγβεαθΝεα ΪΝ βθΝπκζδ δ ηδεάΝ
πλκ αληκΰάΝεαδΝ βΝ α δ δεάΝ π ι λΰα έαΝ βμΝπδζκ δεάμΝηκλφάμΝ κυΝ λπ βηα κζκΰέκυέΝ
ΟδΝθΫ μΝ λπ ά δμΝαθαφΫλκθ αδΝμΝ1ΨΝ βΝ δα λκφά,ΝβΨΝ βθΝδεαθκπκέβ βΝαπσΝ βθΝ λΰα έα,Ν
γΨΝ βθΝκδεδαεάΝαπά,ΝζΨΝ βΝεκδθπθδεάΝαπάΝέΝΟδΝυοβζσ λ μΝίαγηκζκΰέ μΝαπκ ζκτθΝ
Ϋθ διβΝεαζτ λβμΝπκδσ β αμΝαπάμέΝΣκΝ λπ βηα κζσΰδκΝΫξ δΝη αφλα έΝεαδΝ
πλκ αληκ έΝ αΝ ζζβθδεΪΝΧGinieri-Coccossis et al., 2008). 

• Generalized Self-Efficacy Scale (GSF):TκΝ λπ βηα κζσΰδκΝGSE έθαδΝ κΝπδκΝ υλΫπμΝ
ξλβ δηκπκδκτη θκΝ λπ βηα κζσΰδκΝΰδαΝ βθΝηΫ λβ βΝ βμΝαυ καπκ ζ ηα δεσ β αμέΝΣκΝ
αέ γβηαΝαυ καπκ ζ ηα δεσ β αμΝίκβγΪ δΝ κΝΪ κηκΝθαΝαθ απ ιΫζγ δΝ αΝεαγβη λδθΪΝ
κυΝεαγάεκθ α,ΝθαΝγΫ δΝ σξκυμΝεαδΝθαΝ πδη έθ δΝ βθΝκζκεζάλπ βΝ κυμ,ΝθαΝ

αθ δη ππέ δΝ αΝ ηπσ δαΝπκυΝπλκετπ κυθΝεαγυμΝεαδΝθαΝαθαεΪηο δΝτ λαΝαπσΝ
απκ υξέ μέΝΟδΝ υηη Ϋξκθ μΝεαζκτθ αδΝθαΝαπαθ ά κυθΝ Ν1ίΝ λπ ά δμ,Ν ξ δεΪΝη Ν κΝ
πυμΝαδ γΪθκθ αδΝΰδαΝ κθΝ αυ σΝ κυμέΝΟδΝ λπ ά δμ,ΝαθΪζκΰαΝη Ν βθΝαπΪθ β βΝ
ίαγηκζκΰκτθ αδΝαπσΝ1ΝΫπμΝζΝΧΝ υθκζδεσΝscore 10-ζίΨέΝέΝΣκΝ λπ βηα κζσΰδκΝΫξ δΝ
η αφλα έΝεαδΝπλκ αληκ έΝ αΝ ζζβθδεΪΝΧGrammatopoulou, Nikolovgenis & 

Evangelodimou, 2014). 

 

α α α 

   ΗΝη ζΫ βΝ ΰελέγβε ΝαπσΝ πδ λκπάΝβγδεάμΝ κθ κζκΰέαμΝεαδΝυπκΰλΪφβε ΝΫθαΝ λ υθβ δεσΝ
υηφπθβ δεσΝη Ν κυμΝ πδ βηκθδεκτμΝ δ υγυθ ΫμΝ πθΝ ιπ λδευθΝ ληα κζκΰδευθΝ

Ια λ έπθ,Ν πδ λΫπκθ αμΝΫ δΝ κθΝ λ υθβ άΝθαΝξκλβΰά δΝ αΝ λπ βηα κζσΰδαΝ κυμΝα γ θ έμΝ
η Νοπλέα βΝπκυΝπζβλκτθΝ αΝαπαλαέ β αΝελδ άλδαΝΧβζδεέα,Ναπκυ έαΝίαλδΪμΝουξδα λδεάμΝ
δΪΰθπ βμΝεζπέΨέΝΟδΝγ λΪπκθ μΝΫζαίαθΝΰθυ βΝ βμΝη ζΫ βμΝεαδΝ κυΝπ λδ ξκηΫθκυΝ πθΝ
λπ βηα κζκΰέπθΝεαδΝ δαί ίαδυγβεαθΝσ δΝ θΝγαΝ έθαδΝ πδίαλυθ δεσΝΰδαΝ κυμΝα γ θ έμέΝ Ν

σ κυμΝ υηφυθβ αθΝθαΝ υηη ΫξκυθΝ βθΝΫλ υθαΝ σγβε ΝθαΝ δαίΪ κυθΝεαδΝθαΝυπκΰλΪοκυθΝ
ΫθαΝ θβη λπ δεσΝΫθ υπκΝ κΝκπκέκΝπ λδζαηίΪθ δΝσζ μΝ δμΝ ξ δεΫμΝπζβλκφκλέ μΝαθαφκλδεΪΝη Ν
βθΝΫλ υθαέΝ πέ βμ,Νζ π κηΫλ δ μΝ πδεκδθπθέαμΝη Ν κθΝ λ υθβ άΝπ λδζαηίΪθκθ αθΝ σ κΝ κΝ
λ υθβ δεσΝΫθ υπκΝσ κΝεαδΝ κΝφυζζΪ δκΝαπκζκΰδ ηκτέΝΟδΝ υηη Ϋξκθ αμΝ έξαθΝ βθΝ
υθα σ β αΝθαΝ δαίΪ κυθΝ θΝ υθ κηέαΝ δμΝ λπ ά δμΝπλκ κτΝκλδ δεκπκδά κυθΝ βΝ υηη κξάΝ
κυμ,Ν θυΝκδΝηκθα δεκέΝεπ δεκέΝαθαφκλΪμΝ κΝπαεΫ κΝ λπ βηα κζκΰέπθΝ δα φΪζδα Ν βθΝ

αθπθυηέαΝ πθΝ υηη ξσθ πθέΝΌζκδΝ θβη λυγβεαθΝ ξ δεΪΝη Ν βΝ υθα σ β αΝ κυμΝθαΝ
ζΪίκυθΝηδαΝπ λέζβοβΝ πθΝαπκ ζ ηΪ πθ,ΝαθΝ κΝ πδγυηκτ αθΝη ΪΝ βθΝκζκεζάλπ βΝ βμΝ
η ζΫ βμέ 
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   ΗΝοπλέα βΝ έθαδΝηέαΝξλσθδαΝφζ ΰηκθυ βμΝπΪγβ βΝ κυΝ Ϋληα κμ,ΝπκυΝηπκλ έΝ
θαΝ πβλ Ϊ δΝ βΝ υθκζδεάΝυΰ έαΝ κυΝα γ θκτμ,Ν πηα δεάΝεαδΝουξδεάΝΧMease & 

Menter, 2006).  Νπλσ φα μΝη ζΫ μ,ΝβΝ υξθσ β ΪΝ βμΝυπκζκΰέα αδΝ κΝ1-3% 

κυΝπζβγυ ηκτΝεαδΝηπκλ έΝθαΝπλκ ίΪζ δΝ ε σμΝαπσΝ κΝ Ϋληα,Ν αΝθτξδα,Ν κυμΝ
ίζ θθκΰσθκυμΝεαδΝ δμΝαλγλυ δμΝΧΣΪθ λκμ,Ν Ϋλΰκυ,Ν λα βΰσμ,ΝΣααίΪλαΝΤΝ
ΥζΫ κμ,ΝεέΪέ,Νβί11Ψέ 
   ΗΝΫθαλιβΝ κυΝθκ άηα κμΝ έθαδΝ υθάγπμΝεα ΪΝ βθΝ λέ βΝη Ν Ϋ αλ βΝ εα έα,ΝάΝ
η Νηδελσ λβΝ υξθσ β αΝεα ΪΝ βθΝΫε βΝη ΝΫί κηβέΝΗΝπδγαθσ β αΝ ε άζπ βμΝ βμΝ
θσ κυΝ Ν θάζδε μΝΪθ λ μΝεαδΝΰυθαέε μΝ έθαδΝβΝέ δαέΝΠαλσζαΝαυ Ϊ,ΝκδΝΰυθαέε μΝ

έθκυθΝθαΝ ηφαθέακυθΝ βΝθσ κΝθπλέ λαΝαπσΝ κυμΝΪθ λ μΝΧMease & Mender, 

βίίθΨέΝ θαφκλδεΪΝη Ν βθΝεζδθδεάΝ δεσθαΝζΝ έθαδΝετλδ μΝηκλφΫμΝοπλέα βμμΝβΝεα ΪΝ
πζΪεαμ,ΝπκυΝ έθαδΝεαδΝβΝ υξθσ λβ,ΝβΝ αΰκθκ δ άμ,ΝβΝφζυε αδθυ βμΝεαδΝβΝ
λυγλκ ληδεάέΝ 

   ΗΝπκλ έαΝ βμΝθσ κυΝΫξ δΝ ιΪλ δμΝεαδΝυφΫ δμΝ θυΝ δΪφκλκδΝ εζυ δεκέΝ
παλΪΰκθ μΝσππμΝζκδηυι δμ,ΝφΪληαεα,Ν λαυηα δ ηκέΝ κυΝ Ϋληα κμ,Ν
π λδίαζζκθ δεκέΝεαδΝουξκζκΰδεκέΝπαλΪΰκθ μΝηπκλ έΝθαΝπυλκ κ ά κυθΝ βθΝ
ηφΪθδ βΝάΝ πδ έθπ άΝ βμέ 

   Έλ υθ μΝ έξθκυθΝσ δΝ κΝΪΰξκμΝφαέθ αδΝθαΝαπκ ζ έΝία δεσΝπαλΪΰκθ αΝ
ε άζπ βμΝεαδΝ πδ έθπ βμΝ πθΝ υηπ πηΪ πθΝ βμΝθσ κυΝΧMukhtar & Koo, 

βίίζΨέΝ Ν ξ δεάΝη ζΫ βΝα γ θυθΝη Νοπλέα β,Ν δαπδ υγβε Νσ δΝ κΝ60% 

γ πλ έΝσ δΝ κΝΪΰξκμΝαπκ ζ έΝία δεσΝπαλΪΰκθ αΝ βμΝθσ κυΝ κυμΝΧΝMukhtar & 

Koo, 2004)]. H οπλέα βΝπλκεαζ έΝ υθαδ γάηα αΝΪΰξκυμΝ κΝΪ κηκ,Ν θυΝ
αθ έ λκφα,Ν κΝΪΰξκμΝ πδ δθυθ δΝ αΝ υηπ υηα αΝ βμΝοπλέα βμέΝ δίζδκΰλαφδεΪ,Ν
βΝΫιαλ βΝ πθΝ υηπ πηΪ πθΝ βμΝθσ κυΝζσΰπΝΪΰξκυμΝαπκ έ αδΝευλέπμΝ βθΝ
αδ γβ δεάΝπαλαησλφπ βΝ κυΝ υηα κμΝεαγυμΝεαδΝ κΝΫθ κθκΝεκδθπθδεσΝ έΰηαΝ
ΧΣΪθ λκμ,Ν Ϋλΰκυ,ΝΤΝ λα βΰσμ,ΝεέΪέ,Νβί11). 

   ΠαλΪζζβζα,Ναλε ΫμΝη ζΫ μΝΫλξκθ αδΝθαΝυπκ βλέικυθΝ βθΝαλθβ δεάΝ πέ λα βΝ
βμΝοπλέα βμΝ βθΝπκδσ β αΝαπάμΝ πθΝα γ θυθέΝ ΝΫλ υθαΝπκυΝπλαΰηα κπκέβ Ν

κΝ δ γθάμΝΟλΰαθδ ησμΝΰδαΝ βθΝΦπλέα β,Νπαλα βλάγβε Νσ δΝ κΝ75% πθΝα γ θυθΝ
γ πλ έΝσ δΝβΝοπλέα βΝΫξ δΝηΫ λδαΝΫπμΝ κίαλάΝ πέ λα βΝ βθΝπκδσ β αΝαπάμΝ
κυμ,Ν ιαδ έαμΝ πθΝαζζαΰυθΝπκυΝ πδίΪζζ δΝ βθΝεαγβη λδθσ β αΝ κυμΝΧBhosle, 

Kulkarni, Feldman & Balkrishnan, 2006).  

   ΟδΝα γ θ έμΝη Νοπλέα βΝαθ δη ππέακυθΝ υξθΪΝ υ εκζέαΝ βθΝαπκ κξάΝεαδΝ
δαξ έλδ βΝ βμΝθσ κυ,Νΰ ΰκθσμΝπκυΝ υ ξ έα αδΝη Νη δπηΫθβΝαυ κπ πκέγβ β,Ν

φ πξάΝ δεσθαΝ υηα κμΝεαδΝ κθΝεκδθπθδεσΝ δΰηα δ ησΝπκυΝεαζκτθ αδΝθαΝ
δαξ δλδ κτθέΝυξθσΝφαδθση θκΝαπκ ζ έΝβΝυδκγΫ β βΝ λα βΰδευθΝ

αθ δη υπδ βμΝΰδαΝαπκφυΰάΝ βμΝΫεγ βμΝΧπξέ ΰΪθ δαΝΰδαΝθαΝεαζυφγκτθΝ αΝ
βηΪ δαΨΝξπλέμΝαυ σΝθαΝΫξ δΝσηπμΝκυ δα δεάΝγ δεάΝ πέ λα βΝ βθΝπκδσ β αΝ

απάμΝ κυμΝΧRapp, Feldman & Exum, 1999). 

   πέ βμ,Νδ δαέ λκΝ θ δαφΫλκθΝΰδαΝ κυμΝ πδ άηκθ μΝπαλκυ δΪα δΝβΝ θάΝ ξΫ βΝ
βμΝοπλέα βμΝη Ν βθΝεα ΪγζδοβέΝΟδΝα γ θ έμΝη Νοπλέα βΝ έθαδΝπδκΝ υΪζπ κδΝ Ν
ξΫ βΝη Ν κθΝΰ θδεσΝπζβγυ ησΝθαΝ ηφαθέ κυθΝεα Ϊγζδοβ,Ν θυΝη αίζβ ΫμΝσππμΝ

βΝβζδεέα,Ν κΝηκλφπ δεσΝ πέπ κΝεαδΝκΝίαγησμΝ ε άζπ βμΝ βμΝθσ κυΝαπκ ζκτθΝ
πλκΰθπ δεκέΝπαλΪΰκθ μΝ βμΝουξκζκΰδεάμΝεα απσθβ βμΧEsposito, Saraceno, 

Giunta & Maccarone, 2006). 

   Κα αζάΰκθ αμ,Νδ δαέ λκΝίΪλκμΝγαΝπλΫπ δΝθαΝ κγ έΝαπσΝ κυμΝ πδ άηκθ μΝ κΝ
λσζκΝ βμΝαυ καπκ ζ ηα δεσ β αμΝ βΝ δαξ έλδ βΝ βμΝοπλέα βμέΝΟΝσλκμΝ
αυ καπκ ζ ηα δεσ β αΝαθαφΫλ αδΝ δμΝ ε δηά δμΝ κυΝα σηκυΝαθαφκλδεΪΝη Ν
βθΝδεαθσ β ΪΝ κυΝθαΝκλΰαθυ δΝεαδΝθαΝ ε ζΫ δΝΫθαΝ ξΫ δκΝ λΪ βμΝΰδαΝ βθΝ
πέ υιβΝπλκεαγκλδ ηΫθπθΝ πδπΫ πθΝ πέ κ βμΝΧBandura,Ν1λκθΨέΝ Νπλσ φα βΝ

η ζΫ βΝπαλα βλάγβε Νσ δ,ΝκδΝα γ θ έμΝη ΝυοβζσΝ έε β 

αυ καπκ ζ ηα δεσ β αμΝηπκλκτ αθΝθαΝ δαξ δλδ κτθΝεαζτ λαΝ αΝ
υηπ υηα αΝ βμΝθσ κυέΝΠαλΪζζβζα,ΝβΝαυ καπκ ζ ηα δεσ β αΝφαέθ αδΝθαΝ

Ϋξ δΝγ δεάΝ πέ λα βΝ βθΝαυ κ ε έηβ βΝεαδΝ βθΝεκδθπθδεάΝαπάΝ πθΝα γ θυθΝ
(Hagedoorn & Molleman, 2006). 

 

 

   H πκδσ β αΝαπάμΝ υθυπκζκΰέα αδΝπμΝΫθαΝαπσΝ αΝία δεΪΝελδ άλδαΝ βθΝαιδκζσΰβ βΝ βμΝ
γ λαπ έαμ,Ν βμΝπλσζβοβμΝεαδΝ βμΝαπκεα Ϊ α βμΝ πθΝα γ θυθΝη Νοπλέα βέΝΚαγυμΝ Ναυ άΝ
θυπΪλξ δΝεαδΝουξκζκΰδεάΝ δΪ α β,ΝβΝπκδσ β αΝαπάμΝΫξ δμΝ υθ γ έΝ ε σμΝ πθΝΪζζπθΝεαδΝ

η Ν βθΝαυ καπκ ζ ηα δεσ β αέΝΟΝBandura Χ1λλιΨΝκλέα δΝ βθΝαυ καπκ ζ ηα δεσ β αΝπμΝ
κΝ τθκζκΝ πθΝπ πκδγά πθΝεαδΝαθ δζάο πθΝπκυΝυδκγ κτθΝ αΝΪ κηαΝ ξ δεΪΝη Ν βθΝ

δεαθσ β αΝ κυμΝθαΝαθαπ τ κυθΝ δμΝεα Ϊζζβζ μΝ λα βλδσ β μΝπκυΝ πδφΫλκυθΝ αΝ
πδγυηβ ΪΝΰδαΝ ε έθκυμΝαπκ ζΫ ηα αέΝΟδΝπλκ ππδεΫμΝπ πκδγά δμΝ πθΝαθγλυππθΝ ξ δεΪΝ

η Ν δμΝα κηδεΫμΝ κυμΝδεαθσ β μΝ υθδ ΪΝ βΝίΪ βΝ πθΝεδθά λπθΝ πθΝα σηπθ,Ν βμΝ υ ιέαμ,Ν
βμΝαυ σ-κζκεζάλπ βμΝεαδΝ πθΝπλκ κεδυθΝ πθΝαπκ ζ ηΪ πθέΝ 

   ΤπΪλξκυθΝαπκ έι δμΝ βμΝ πκυ αδσ β αμΝ βμΝαυ καπκ ζ ηα δεσ β αμΝ βΝπλσίζ οβΝ
εαζτ λπθΝαπκ ζ ηΪ πθΝ κθΝ κηΫαΝ βμΝυΰ έαμΝΧBandura,Ν1λλιΨέΝΠδκΝ υΰε ελδηΫθα,Ν
σ πθΝαφκλΪΝ βθΝαυ καπκ ζ ηα δεσ β αΝεαδΝ βθΝπκδσ β αΝαπάμΝ πθΝα γ θυθΝη Νξλσθδ μΝ
παγά δμΝΧπξέΝεαλεέθκ,Ν δαίά βμΝ τπκυΝΙ,ΝAIDSΨΝκδΝΫλ υθ μΝΫ διαθΝ βθΝτπαλιβΝγ δεάμΝ
υ ξΫ δ βμΝαθΪη αΝ Ναυ ΫμΝ δμΝ τκΝη αίζβ Ϋμ,ΝβΝκπκέαΝπ λδζαηίΪθ δΝ βθΝη έπ βΝ κυΝ

ΪΰξκυμΝ πθΝα γ θυθ,Ν βθΝί ζ έπ βΝ βμΝ ξΫ βμΝη Ν κυμΝφλκθ δ ΫμΝεαδΝ βθΝατιβ βΝ βμΝ
φυ δεάμΝ κυμΝ λα βλδσ β αμΝΧKreiler, Peleg, & Ehrenfeld,ΝβίίθΨέΝΠαλσζαΝαυ Ϊ,ΝεαηέαΝαπσΝ
δμΝπλκΰ θΫ λ μΝη ζΫ μΝ θΝΫξ δΝ λ υθά δΝ βΝ τθ βΝαθΪη αΝ βΝπκδσ β αΝεαδΝ βθΝ

αυ καπκ ζ ηα δεσ β αΝ Να γ θ έμΝη Νοπλέα βέΝΗΝοπλέα βΝΫξ δΝηδαΝ βηαθ δεΪΝαλθβ δεάΝ
πέ λα βΝ βΝπκδσ β αΝαπάμ,ΝβΝκπκέαΝ πβλ Ϊα δΝ βΝφυ δεά,Ν βθΝεκδθπθδεάΝεαδΝ βθΝ

ουξκζκΰδεάΝυΰ έαέΝΠαλσζαΝαυ Ϊ,ΝβΝη ζΫ βΝ βμΝαυ καπκ ζ ηα δεσ β αμΝ Να γ θ έμΝη Ν
οπλέα βΝπαλκυ δΪα δΝαιδκ βη έπ κΝ θ δαφΫλκθ. 

 

  

  

  

 

α α  Υπ  ( 1)μ θαηΫθκυη Νσ δΝγαΝυπΪλι δΝ υ ξΫ δ βΝαθΪη αΝ βθΝ
αυ καπκ ζ ηα δεσ β αΝεαδΝ βΝπκδσ β αΝαπάμΝ πθΝα γ θυθΝη Νοπλέα βέ 
ΠδκΝ υΰε ελδηΫθαμ 
1.ΗΝεα Ϊ α βΝ βμΝυΰ έαμΝγαΝαπκ ζΫ δΝπλκίζ π δεσΝπαλΪΰκθ αΝ βμΝπκδσ β αμΝαπάμΝΝ
αθαφκλδεΪΝη Ν βΝ ληα κπΪγ δαΝα γ θυθΝη Νοπλέα βέ 
2.ΗΝαυ καπκ ζ ηα δεσ β αΝγαΝαπκ ζΫ δΝπλκίζ π δεσΝπαλΪΰκθ αΝ βμΝπκδσ β αμΝαπάμΝ
αθαφκλδεΪΝη Ν βΝ ληα κπΪγ δαΝα γ θυθΝη Νοπλέα βέ 
3.ΟΝ έε βμΝΈε α βμΝεαδΝκίαλσ β αμΝ βμΝΦπλέα βμΝΧPASIΨΝγαΝαπκ ζΫ δΝπλκίζ π δεσΝ
παλΪΰκθ αΝ βμΝπκδσ β αμΝαπάμΝαθαφκλδεΪΝη Ν βΝ ληα κπΪγ δαΝα γ θυθΝη Νοπλέα βέ 
4.ΗΝεα Ϊ α βΝ βμΝυΰ έαμΝγαΝαπκ ζΫ δΝπλκίζ π δεσΝπαλΪΰκθ αΝ βμΝπκδσ β αμΝαπάμΝΝ πθΝ
α γ θυθΝη Νοπλέα βέ 
5.ΗΝαυ καπκ ζ ηα δεσ β αΝγαΝαπκ ζΫ δΝπλκίζ π δεσΝπαλΪΰκθ αΝ βμΝπκδσ β αμΝαπάμΝ πθΝ
α γ θυθΝη Νοπλέα βέ 
Μ  Υπ  ( ): θαηΫθκυη Νσ δΝ θΝγαΝυπΪλι δΝ υ ξΫ δ βΝαθΪη αΝ βθΝ
αυ καπκ ζ ηα δεσ β αΝεαδΝ βΝπκδσ β αΝαπάμΝ πθΝα γ θυθΝη Νοπλέα β 

υ  Υπ  

 ΟδΝυπκγΫ δμΝ1, 2 & 3  πδί ίαδυγβεαθΝεαγυμΝβΝεα Ϊ α βΝ βμΝυΰ έαμΝ πθΝ
α γ θυθΝ,Ν αΝ πέπ αΝ βμΝαυ καπκ ζ ηα δεσ β αμΝΝεαγυμΝΝεαδΝΝκΝ έε βμΝ
κίαλσ β αμΝΝ βμΝΝθσ κυΝ έθαδΝ λ δμΝπλκίζ π δεκέΝπαλΪΰκθ μΝ βμΝπκδσ β αμΝ

απάμΝαθαφκλδεΪΝη Ν βΝ ληα κπΪγ δα,Ν ιβΰυθ αμΝ κΝβκΣΝ βμΝ δαετηαθ βμέ 
 ΟδΝυπκγΫ δμΝ4 & 5  πδί ίαδυγβεαθΝεαγυμΝβΝΝεα Ϊ α βΝ βμΝυΰ έαμΝ πθΝ

α γ θυθΝΝεαδΝ αΝ πέπ αΝ βμΝαυ καπκ ζ ηα δεσ β αμΝ έθαδΝκδΝ υκΝ
πλκίζ π δεκέΝπαλΪΰκθ μΝ βμΝ υθκζδεάμΝπκδσ β αμΝαπάμ,Ν ιβΰυθ αμΝ κΝ46% 

βμΝ δαετηαθ βμ. 

 θαφκλδεΪΝη Ν αΝαπκ ζΫ ηα αΝ πθΝα γ θυθΝ κΝ‘’πηα δεσ’’Ν κηΫαΝ βμΝ
πκδσ β αμΝαπάμ,ΝΝπλκίζ π δεσμΝπαλΪΰκθ αμΝΝ βμΝπκδσ β αμΝαπάμΝ έθαδΝβΝ
αυ καπκ ζ ηα δεσ β α,Ν ιβΰυθ αμΝ κΝγβΣΝ βμΝ δαετηαθ βμέ 

 θαφκλδεΪΝη Ν αΝαπκ ζΫ ηα αΝ πθΝα γ θυθΝ κΝ‘’Φυξκζκΰδεσ’’Ν κηΫαΝ βμΝ
πκδσ β αμΝαπάμ,Νπλκίζ π δεκέΝπαλΪΰκθ μΝ βμΝπκδσ β αμΝαπάμΝ έθαδΝκΝ σπκμΝ
δαηκθάμ,ΝβΝεα Ϊ α βΝ βμΝυΰ έαμ,ΝβΝαυ καπκ ζ ηα δεσ β αΝεαδΝβΝ δΪλε δαΝ
βμΝα γΫθ δαμ,Ν ιβΰυθ αμΝ κΝηιΣΝ βμΝ δαετηαθ βμέΝ 

 θαφκλδεΪΝη Ν αΝαπκ ζΫ ηα αΝ πθΝα γ θυθΝ κΝΝ κηΫαΝ βμΝ‘’Κκδθπθδεάμ’’Ν
εαδΝ‘’Π λδίαζζκθ δεάμ’’Νπκδσ β αμΝαπάμ,ΝκΝπλκίζ π δεσμΝπαλΪΰκθ αμΝ βμΝ
πκδσ β αμΝαπάμΝ πθΝα γ θυθΝ έθαδΝβΝαυ καπκ ζ ηα δεσ β α,Ν ιβΰυθ αμΝ
αθ έ κδξαΝ κΝγλΣΝεαδΝγγΣΝ βμΝ δαετηαθ βμέ 

 

 

 


