
  

Δημοσκοπική  Έρευνα

Ονοματεπώνυμο: Ελένη Ντίμερη
Τάξη: Α’ Λυκείου
Τμήμα: Α3
Σχολείο: 7° Λύκειο Καλλιθέας



  

Εισαγωγή

Στην εφηβική ηλικία μπορεί να παρατηρηθούν διαταραχές
πρόσληψης της τροφής, για παράδειγμα νευρογενής
ανορεξία, βουλιμία, παχυσαρκία.Οι διατροφικές διαταραχές
εγγράφονται σε ένα πλαίσιο επιδράσεων
(περιβαλλοντικών, πολιτισμικών και οικογενειακών) και
είναι το αποτέλεσμα μιας ολόκληρης σειράς από
αμυντικούς μηχανισμούς που σκοπό έχουν
να χρησιμοποιήσουν τη τροφή εις βάρος του εαυτού. Οι
διατροφικές διαταραχές εκδηλώνονται πιο συχνά στην
εφηβεία, μεταξύ 13 και 19 ετών. 



  

Περιβάλλον

Ο αυτοπροσδιορισμός του εφήβου  είναι ένας από τους
αναζητούμενους στόχους μέσα από τη σύγκρουση με τους
γονείς και την αναζήτηση καινούργιων ταυτοποιήσεων έξω
από το γονεϊκό πρότυπο. Είναι γνωστές οι ενθουσιώδεις
αλλά και εφήμερες ταυτίσεις με πρόσωπα και είδωλα της
εποχής που τα μέσα μαζικής ενημέρωσης προβάλλουν
καθημερινά επηρεάζοντας τις αντιλήψεις των εφήβων (βλ
εικόνες από μοντέλα με τέλειες αναλογίες). Η κοινωνική
προβολή παρόμοιων προτύπων εξωθεί τους εφήβους να
συνδέουν την εξωτερική ομορφιά με την προσωπική
επιτυχία και την αναγνώριση 



  

Σκοπός έρευνας
Ο σκοπός της έρευνας είναι να δούμε τι ποσοστό
των σύγχρονων νέων έχει την τάση να αποκτήσει
κάποιο απο τα είδη διατροφικών διαταραχών.

Υπόθεση ερευνάς
Η υπόθεση της ερευνάς είναι οτι το ποσοστό των
νέων που έχει την τάση να αποκτήσει κάποιο απο
τα είδη διατροφικών διαταραχών είναι μεγάλο,δηλαδή
ξεπερνά το 50%.



  

Μεταβλητές
Ανεξάρτητες Μεταβλητές:
Η καταγωγή των διατροφικών διαταραχών έχει τη βάση της στην
νηπιακή ηλικία. Όταν η μητέρα αντιδρά κατάλληλα στα ερεθίσματα που
στέλνει το παιδί ικανοποιώντας τις φυσιολογικές του ανάγκες, το παιδί
εκπαιδεύεται να ξεχωρίζει το αίσθημα της πείνας ως ξεχωριστό
αίσθημα. Αν όμως οι αντιδράσεις στα μηνύματα του παιδιού είναι
ακατάλληλες, το παιδί αδυνατεί να διαφοροποιήσει τις ανάγκες
από τις ορμές του με αποτέλεσμα να μην μπορεί να αναπτύξει
αυτοέλεγχο και κυριαρχία πάνω στο σώμα του.

Εξαρτημένες Μεταβλητές:
Το αποτέλεσμα αυτών των αιτιών, θα το διαπιστώσουμε μέσα απο τις
απαντήσεις του ερωτηματολογίου που θα διμιουργήσουμε, και θα
δούμε αν το ποσοστό των νέων, με βάση τις καθημερινές του
διατροφικές συνήθειες, που έχουν την τάση να αποκτήσουν  κάποιο
απο τα είδη διατροφικών διαταραχών, είναι μεγάλο ή μικρο.



  

Όρια ‘Ερευνας

Η έρευνα θα πραγματοποιηθεί στην περιοχή
της Καλλιθέας.
Στο χρονικό διάστημα από την 1/3/2010 έως
και την 25/4/2010.
Στο ερωτηματολόγιο θα απαντήσουν έφηβοι
ηλικίας 14 έως 18 ετών 



  

Είδη διατροφικών διαταραχών

Νευρική Ανορεξία

Η νευρική ανορεξία είναι μία διατροφική
ψυχογενής διαταραχή που συνίσταται στον 
παράλογο φόβο του πάχους εκφράζοντας
μία ψυχαναγκαστική άρνηση να δεχθεί ο
έφηβος τη τροφή του. Αποτελεί μία ψυχική νόσο με
ποσοστό θνησιμότητας που αγγίζει το 20%.  



  

Νευρική Βουλιμία

Η βουλιμία χαρακτηρίζεται
από συχνά βουλιμικά
επεισόδια, όπου
καταναλώνονται χωρίς 
έλεγχο, μεγάλες ποσότητες
φαγητού, σε μικρό χρονικό
διάστημα, με ποικιλία
γεύσεων και αμέσως μετά
ακολουθούν έντονες τύψεις
και ενοχές. 



  

Παχυσαρκία
Μπορούμε να ορίσουμε την
παχυσαρκία ως
την αύξηση λιπώδης μάζας που
συνήθως εμφανίζεται λόγω της
υπερβολικής κατανάλωσης
φαγητού. 

Νυχτερινή Υπερφαγία
Έλλειψη ή μειωμένη όρεξη για
φαγητό κατά τη διάρκεια της
ημέρας,αλλά και η κατανάλωση 
τουλάχιστον 50 % των
καθημερινών θερμίδων τις
βραδινές ώρες.



  

Η θεραπευτική αντιμετώπιση των διατροφικών
διαταραχών πρέπει να αποβλέπει στη μεταστροφή
του συναισθήματος της χαμηλής αυτοεκτίμησης.Η
ψυχοθεραπευτική διαδικασία θα τους βοηθήσει να
αποκτήσουν επίγνωση της παθολογίας των 
συμπτωμάτων τους και των κινήτρων της 
συμπεριφοράς τους.Η διαδικασία αυτή, αν
και μακροχρόνια, είναι αποτελεσματική γιατί ο
έφηβος αναγνωρίσει τις συγκρούσεις
του, και παύει να χρησιμοποιεί την τροφή του
προκειμένου να αρνηθεί τον εαυτό του.
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ΝΑΙ
ΟΧΙ

Πιστεύετε ότι τα πρότυπα των μοντέλων που προβάλονται έντονα 
από τα ΜΜΕ, επηρεάζουν αρνητικά τη διατροφή των νέων;

 
ΝΑΙ                                        ΟΧΙ

 Μέσα από αυτή την απάντηση βλέπουμε ότι οι 
περισσότεροι νέοι πιστεύουν ότι τα πρότυπα των 
μοντέλων επηρεάζουν αρνητικά τη διατροφή των νέων.



  

Μέσα από το ερωτηματολόγιο βλέπουμε ότι :

 Το ποσοστό των νέων που έχει συμπώματα νευρικής
ανορεξίας είναι οριακό.

 Το μεγαλύτερο ποσοστό των  νέων, δεν έχει τα
συμπτώματα της νευρικής βουλιμίας.

 Το ποσοστό των νέων που έχει τα συμπτώματα της
νυχτερινής υπερφαγίας δεν είναι μεγάλο.



  

Αποτέλεσμα Έρευνας
Το ποσοστό των νέων που έχει την τάση να
αποκτήσει κάποιο απο τα είδη διατροφικών
διαταραχών είναι μικρό, δηλαδή είναι 47%.
Άρα η υποθεσή μας δεν επαληθεύεται.

Προτάσεις σε παράπλευρα ζητήματα

-Τί ποσοστό των σύγχρονων νέων έχει την τάση
να αποκτήσει νευρική  ανορεξία;

- Τί ποσοστό των σύγχρονων νέων έχει παχυσαρκία;
 



  

Βιβλιογραφία

http://www.daniilidou.gr 
Επίσημη ιστοσελίδα της ψυχολόγου Νικολίνας Δανιηλίδου
 
http://www.enet.gr
Επίσημη ιστοσελίδα της εφημερίδας "Ελευθεροτυπία" 

http://www.healthview.gr 
Επίσημη ιστοσελίδα '' Healthview “

http://www.vita.gr 
Επίσημη ιστοσελίδα του περιοδικού "Vita“

http://www.morogiannis.gr
Επίσημη ιστοσελίδα του ψυχίατρου Φώτη Μωρόγιαννη
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