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Περίιευε 

Ζ παξνχζα έξεπλα ζηφρν είρε λα δηεξεπλήζεη ηε ζρέζε ηεο αληηιακβαλφκελεο 

ζπλαηζζεκαηηθήο λνεκνζχλεο θαη ηνπ πξνζσπηθνχ λνήκαηνο δσήο κε ην 

ππνθεηκεληθφ επ δελ (ηθαλνπνίεζε απφ δσή, ζεηηθά ζπλαηζζήκαηα, αξλεηηθά 

ζπλαηζζήκαηα), ην ςπρνινγηθφ επ δελ θαη ηελ ςπρνινγηθή δπζθνξία θαηά ηελ 

δηάξθεηα ηεο εθεβείαο. Ζ κέηξεζε ησλ αλσηέξσ κεηαβιεηψλ έγηλε κε 

εξσηεκαηνιφγηα απηναλαθνξψλ, ηα νπνία ρνξεγήζεθαλ ζε 502 εθήβνπο καζεηέο, 

ειηθίαο 14 έσο 17 εηψλ, απφ δχν Γπκλάζηα (N=274) θαη ηέζζεξα Λχθεηα (N=228) ηεο 

Θεζζαινλίθεο. Σα απνηειέζκαηα έδεημαλ ζεκαληηθέο ζπζρεηίζεηο κεηαμχ φισλ ησλ 

κεηαβιεηψλ. Δπηπιένλ, ε ζπλαηζζεκαηηθή λνεκνζχλε θαη ην πξνζσπηθφ λφεκα 

ζπλέβαιαλ καδί ζηελ εξκελεία ελφο ζεκαληηθνχ πνζνζηνχ ηεο δηαθχκαλζεο ηνπ 

ςπρνινγηθνχ επ δελ, ηεο ηθαλνπνίεζεο απφ ηε δσή θαη ησλ ζεηηθψλ ζπλαηζζεκάησλ. 

Όκσο, κφλν ε ζπλαηζζεκαηηθή λνεκνζχλε θάλεθε ηθαλή λα πξνβιέςεη έλα πνζνζηφ 

ηεο δηαθχκαλζεο ησλ βαζκψλ ησλ αξλεηηθψλ ζπλαηζζεκάησλ θαη ηεο ςπρνινγηθήο 

δπζθνξίαο ησλ ζπκκεηερφλησλ. Σα απνηειέζκαηα έδεημαλ, αθφκε, ζεκαληηθέο 

δηαθνξνπνηήζεηο βάζεη ησλ δεκνγξαθηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ ησλ ζπκκεηερφλησλ, 

φπσο ην θχιν, ε ειηθία, ε εζληθφηεηα, ην ζξήζθεπκα, ε πεξηνρή θαηνηθίαο, ε 

νηθνγελεηαθή θαη νηθνλνκηθή θαηάζηαζε, θαη απνθάιπςαλ ηηο ζεκαληηθφηεξεο πεγέο 

απφ φπνπ αληινχλ ην λφεκα ζηε δσή ηνπο νη έθεβνη. 

 

Λέμεηο θιεηδηά: Ηθαλνπνίεζε απφ ηε δσή, Πξνζσπηθφ λφεκα δσήο, πλαηζζεκαηηθή 

λνεκνζχλε, Τπνθεηκεληθφ επ δελ, Φπρνινγηθή δπζθνξία, Φπρνινγηθφ επ δελ.  
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Δηζαγφγή 

Ζ ςπρνινγία, κεηά ηνλ Β‟ Παγθφζκην πφιεκν, επηθεληξψζεθε, θπξίσο, ζηελ 

δηάγλσζε θαη ζεξαπεία ησλ ςπρηθψλ δηαηαξαρψλ θαη ράξε ζηε ζπζηεκαηηθή έξεπλα 

θαη θιηληθή πξαθηηθή ην πεδίν απηφ γλψξηζε ζεακαηηθή πξφνδν (Seligman, 1994). 

Απφ ηα ηέιε ηνπ 20
νπ

 αηψλα, σζηφζν, εξεπλεηέο απφ Δπξψπε θαη Ακεξηθή, φπσο ν 

Seligman, ε Fredrickson θαη ε Luybomirsky, δηαηχπσζαλ έληνλν πξνβιεκαηηζκφ 

ζρεηηθά κε ην αλ ε απνπζία ςπρνπαζνινγίαο ηζνχηαη κε ηελ ςπρηθή πγεία 

(Γαιαλάθεο, Μεξηίθα, & εξγηάλλε, 2011). Μέζσ απηνχ ηνπ πξνβιεκαηηζκνχ 

αλαδχζεθε ν θιάδνο ηεο ζεηηθήο ςπρνινγίαο, πνπ σο βαζηθφ ζηφρν έζεζε ηελ αιιαγή 

ζηελ πξνζέγγηζε ηνπ αηφκνπ θαη ηελ εζηίαζε ηεο πξνζνρήο ζηηο ζεηηθέο 

ππνθεηκεληθέο εκπεηξίεο (επ δελ, επηπρία, ειπίδα, αηζηνδνμία θαη άλζεζε), ζηα ζεηηθά 

αηνκηθά γλσξίζκαηα (δεκηνπξγηθφηεηα, ηθαλφηεηα γηα αγάπε, δηαπξνζσπηθέο 

δεμηφηεηεο, ζπγρψξεζε, πλεπκαηηθφηεηα, ηαιέληα θαη ζνθία) θαη ζηνπο ζεηηθνχο 

νξγαληζκνχο, πνπ πξνσζνχλ παγθφζκηεο αμίεο θαη αξεηέο (ππεπζπλφηεηα, 

αιηξνπηζκφο, αλεθηηθφηεηα θαη εξγαζηαθή εζηθή). Ζ ζεηηθή ςπρνινγία 

επηθεληξψλεηαη, επνκέλσο, ζηελ αλάπηπμε ησλ αλζξψπσλ, ζηελ θαιιηέξγεηα 

ηθαλνηήησλ, ζηελ εχξεζε λνήκαηνο ζηε δσή θαη ζηελ επηδίσμε ηεο επεκεξίαο, 

κειεηψληαο ζεηηθνχο δείθηεο, φπσο ην ππνθεηκεληθφ θαη ςπρνινγηθφ επ δελ (Seligman 

& Csikszentmihalyi, 2000).  

Σν ππνθεηκεληθφ επ δελ (subjective well-being) αθνξά ζηελ γλσζηηθή θαη 

ζπλαηζζεκαηηθή αμηνιφγεζε ηεο δσήο απφ ην άηνκν θαη πεξηιακβάλεη ηα ζεηηθά θαη 

αξλεηηθά ζπλαηζζήκαηα θαη ηελ ηθαλνπνίεζε απφ ηε δσή (Diener, 2000). Ζ έλλνηα 

ηνπ ππνθεηκεληθνχ επ δελ αληηπξνζσπεχεη, νπζηαζηηθά, έλαλ πην επηζηεκνληθφ φξν 

γηα απηφ πνπ νη άλζξσπνη ζπλήζσο ελλννχλ κε ηνλ φξν επηπρία (Seligman & 

Csikszentmihalyi, 2000) θαη ζπλδέεηαη κε ηελ εδνληθή πξνζέγγηζε, ζχκθσλα κε ηελ 
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νπνία ε επδσία επηηπγράλεηαη φηαλ ην άηνκν βηψλεη κεγάιε ηθαλνπνίεζε απφ ηε δσή 

θαη πεξηζζφηεξα ζεηηθά, παξά αξλεηηθά ζπλαηζζήκαηα ή κε άιια ιφγηα φηαλ 

κεγεζχλεηαη ε απφιαπζε θαη κεηψλεηαη ν πφλνο (Ryan & Deci, 2001). Ζ έλλνηα ηνπ 

ςπρνινγηθνχ επ δελ (psychological well-being) αλαθέξεηαη ζηελ επηηπρή εκπινθή 

ηνπ αηφκνπ κε ηηο ππαξμηαθέο πξνθιήζεηο ηεο δσήο (Ryff & Singer, 2008), θαη 

πεξηιακβάλεη έμη δηαζηάζεηο: ηελ απηνλνκία, ηελ πξνζσπηθή αλάπηπμε, ηνλ ζθνπφ 

ζηε δσή, ηηο ζεηηθέο ζρέζεηο κε άιινπο, ηελ πεξηβαιινληηθή θπξηαξρία θαη ηελ 

απνδνρή ηνπ εαπηνχ (Ryff, 1989a). Ζ αλάπηπμε ησλ παξαπάλσ δηαζηάζεσλ απφ ην 

άηνκν είλαη απαξαίηεηε γηα ηελ βίσζε ηεο ςπρνινγηθήο επδσίαο. Σν ςπρνινγηθφ επ 

δελ έρεη πξνηαζεί σο κία επδαηκνληθή πξνζέγγηζε ηνπ επ δελ, αθνχ ε πξνζνρή ησλ 

εξεπλεηψλ πνπ ην κειεηνχλ εζηηάδεηαη ζηελ πιήξε αλάπηπμε ησλ δπλαηνηήησλ ηνπ 

αηφκνπ θαη ζηελ νινθιήξσζή ηνπ (Ryan & Deci, 2001. Keyes, Shmotkin, & Ryff, 

2002).  

Ζ ζπλαηζζεκαηηθή λνεκνζχλε (emotional intelligence) απνηειεί, επίζεο, έλα 

λέν πεδίν έξεπλαο ζην ρψξν ηεο ςπρνινγίαο. χκθσλα κε ηελ πξνζέγγηζε ησλ 

Petrides θαη Furnham (2001) πξφθεηηαη γηα έλα ραξαθηεξηζηηθφ γλψξηζκα ηεο 

πξνζσπηθφηεηαο θαη αλαθέξεηαη ζηελ αληίιεςε πνπ έρεη ην ίδην ην άηνκν γηα ηελ 

ηθαλφηεηα ηνπ λα αλαγλσξίδεη θαη λα ρξεζηκνπνηεί πιεξνθνξίεο πνπ έρνπλ 

ζπλαηζζεκαηηθφ πεξηερφκελν. Ο Goleman (1995) νλνκάδεη ηελ ζπλαηζζεκαηηθή 

λνεκνζχλε, λνεκνζχλε ηεο επηηπρίαο, αθνχ ζρεηίδεηαη ζεηηθά κε ηελ αθαδεκατθή 

επηηπρία, ηηο δηαπξνζσπηθέο ζρέζεηο, ηελ επεκεξία θαη ηελ πξνζαξκνγή ζην ζρνιείν 

(Austin, Saklofske, & Egan, 2005. Ciarrochi, Caputi, & Mayer, 2003. Extremera, 

Duran, & Rey, 2007. Petrides, Pita, & Kokkinaki, 2007).  

Σν πξνζσπηθφ λφεκα δσήο (personal meaning in life), νξίδεηαη απφ ηνλ Wong 

(1998), σο έλα αηνκηθά θαηαζθεπαζκέλν γλσζηηθφ ζχζηεκα, ην νπνίν επεξεάδεη ην 
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άηνκν ζηελ επηινγή ησλ δξαζηεξηνηήησλ θαη επηπιένλ, δίλεη ζηε δσή αμία θαη 

πξνζσπηθή ζεκαληηθφηεηα. χκθσλα κε ηνλ Wong (1998), ην πξνζσπηθφ λφεκα 

ζπλίζηαηαη ζε επηά πεγέο, πνπ πεξηιακβάλνπλ ηελ επίηεπμε, ηηο ζρέζεηο, ην 

ζξήζθεπκα, ηελ απζππεξβαηηθφηεηα, ηελ απνδνρή ηνπ εαπηνχ, ηελ νηθεηφηεηα, θαη 

ηελ δίθαηε κεηαρείξηζε απφ άιινπο. Ζ ζεκαληηθφηεηα ηνπ λνήκαηνο ζηε δσή γηα ηελ 

πνηφηεηα δσήο θαη ηελ ςπρηθή πγεία έρεη ππνζηεξηρζεί κε ζπλέπεηα απφ πνιπάξηζκεο 

κειέηεο ηα ηειεπηαία ρξφληα (Haase, Heiney, Ruccione, & Stutzer 1999. Ledbetter, 

Smith, & Vosler-Hunter, 1991. Ryff, 1989a. Shek, 1992. Stephen, Frazer, & Marcia, 

1992. Ventegodt, 2003). 

Σηο ηειεπηαίεο δεθαεηίεο, έλα κεγάιν κέξνο ηεο έξεπλαο έρεη εζηηάζεη ζηελ 

δηεξεχλεζε ησλ παξαγφλησλ νη νπνίνη επεξεάδνπλ ην επ δελ. Κάπνηεο κειέηεο, 

ρξεζηκνπνηψληαο, θπξίσο, δείγκαηα ελειίθσλ, δηεξεχλεζαλ ηνλ ξφιν ησλ 

ραξαθηεξηζηηθψλ γλσξηζκάησλ θαη ησλ γλσζηηθψλ παξαγφλησλ, φπσο γηα 

παξάδεηγκα, ησλ παξαγφλησλ πξνζσπηθφηεηαο (Hayes & Joseph, 2003), ησλ δπλαηψλ 

ζηνηρείσλ ηνπ ραξαθηήξα (Park, Peterson, & Seligman, 2004), ηνπ πξνζσπηθνχ 

λνήκαηνο ζηε δσή (Zika & Chamberlain, 1992), ηεο επγλσκνζχλεο (Kashdan, 

Uswatte, & Julian, 2006), ή ηεο ζπλαηζζεκαηηθήο λνεκνζχλεο (Furnham & Petrides, 

2003), ζε ζρέζε κε κεκνλσκέλνπο δείθηεο ππνθεηκεληθνχ ή ςπρνινγηθνχ επ δελ 

(Keyes et al., 2002). Απφ ηελ εξεπλεηηθή βηβιηνγξαθία αλαδείρζεθαλ, επίζεο, 

ζπγθεθξηκέλνη θνηλσληθν-νηθνλνκηθνί παξάγνληεο, φπσο ην θχιν (Nolen-Hoeksema 

& Rusting, 2003), ε ειηθία (Ryff, 1989b), ή ε νηθνλνκηθή θαηάζηαζε (Diener & 

Seligman, 2004), νη νπνίνη ζρεηίδνληαη κε ην επ δελ, ηα απνηειέζκαηα φκσο ήηαλ 

δηαθνξεηηθά αλαιφγσο κε ηελ ελλνηνινγηθή πξνζέγγηζε ηνπ επ δελ πνπ 

ρξεζηκνπνηνχληαλ (Keyes et al., 2002).  
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Ο ξφινο ηνπ λνήκαηνο ζηε δσή θαη ηεο ζπλαηζζεκαηηθήο λνεκνζχλεο κπνξεί 

λα είλαη θεληξηθφο γηα ηελ επηηπρή κεηάβαζε ηνπ εθήβνπ ζηελ ελήιηθε δσή θαη γηα 

ηελ αλάπηπμε ηεο επεκεξίαο ηνπ. Ζ πεξίνδνο ηεο εθεβείαο ζεσξείηαη έλα θξίζηκν θαη 

ζεκαληηθφ ζηάδην ζηελ αλάπηπμε ηνπ αλζξψπνπ, αθνχ νη πεξηζζφηεξεο 

θπζηνινγηθέο, ςπρνινγηθέο θαη θνηλσληθέο αιιαγέο ιακβάλνπλ ρψξα θαηά ηε 

δηάξθεηα απηήο ηεο πεξηφδνπ (Cole & Cole, 2002). Όκσο, είλαη πηζαλφ νη ζπλζήθεο 

πνπ πξνάγνπλ ην ππνθεηκεληθφ επ δελ ησλ εθήβσλ λα κελ αζθνχλ ηελ ίδηα επίδξαζε 

απαξαίηεηα θαη ζην ςπρνινγηθφ επ δελ ηνπο. ηφρνο ηεο παξνχζαο κειέηεο είλαη ε 

δηεξεχλεζε ηνπ ξφινπ ηεο ζπλαηζζεκαηηθήο λνεκνζχλεο θαη ησλ πξνζσπηθψλ πεγψλ 

λνήκαηνο δσήο ζε ζρέζε ηφζν κε ην ππνθεηκεληθφ φζν θαη κε ην ςπρνινγηθφ επ δελ 

ησλ εθήβσλ. Παξάιιεια, εμεηάδεηαη ε ζρέζε ηνπο θαη κε ηελ ςπρνινγηθή δπζθνξία 

ησλ εθήβσλ, κε ζθνπφ λα παξέρνπκε κία πην νινθιεξσκέλε εηθφλα γηα ηελ 

ζπλεηζθνξά ησλ παξαγφλησλ απηψλ ζηελ ςπρηθή πγεία ησλ αηφκσλ ζε απηήλ ηελ 

θξίζηκε πεξίνδν ηεο δσήο. Ζ έξεπλα απηή, επηδίσμε, επίζεο, λα αληρλεχζεη πηζαλέο 

επηδξάζεηο δηάθνξσλ δεκνγξαθηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ ζην επίπεδν ηεο 

ζπλαηζζεκαηηθήο λνεκνζχλεο, ηνπ λνήκαηνο δσήο, ηνπ επ δελ θαη ηεο ςπρνινγηθήο 

δπζθνξίαο ηνπο θαη λα θαηαγξάςεη ηηο πεγέο απφ φπνπ αληινχλ ην λφεκα ζηε δσή 

ηνπο νη έθεβνη.  

Ζ εξγαζία απνηειείηαη απφ ηξία θεθάιαηα. ην πξψην θεθάιαην επηρεηξείηαη 

κία εηζαγσγή ζηνπο νξηζκνχο πνπ έρνπλ πξνηαζεί θαη ζηηο ζεσξεηηθέο πξνζεγγίζεηο 

ησλ βαζηθψλ φξσλ ηεο έξεπλαο, δειαδή, ηεο ζπλαηζζεκαηηθήο λνεκνζχλεο, ηνπ 

πξνζσπηθνχ λνήκαηνο, ηνπ ππνθεηκεληθνχ επ δελ, ηνπ ςπρνινγηθνχ επ δελ θαη ηεο 

ςπρνινγηθήο δπζθνξίαο. Γίλεηαη, επίζεο, κία ζχληνκε αλαθνξά ζηνπο ηξφπνπο 

κέηξεζήο ηνπο θαη παξέρεηαη κία αλαζθφπεζε ησλ ζρεηηθψλ κε ην ζέκα εξεπλψλ.  
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ην δεχηεξν θεθάιαην εθηίζεληαη νη ζηφρνη θαη ηα δηεξεπλεηηθά εξσηήκαηα 

ηεο κειέηεο, φπσο δηακνξθψζεθαλ κεηά ηελ αλαζθφπεζε ηεο ππάξρνπζαο 

βηβιηνγξαθίαο, θαη γίλεηαη κία ιεπηνκεξήο παξνπζίαζε ηεο κεζνδνινγίαο. Πην 

ζπγθεθξηκέλα, δίλνληαη πιεξνθνξίεο γηα ην δείγκα ησλ αηφκσλ πνπ ζπκκεηείραλ 

ζηελ έξεπλα, ηα εξγαιεία κέηξεζεο πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ, ηε δηαδηθαζία πνπ 

αθνινπζήζεθε, θαζψο θαη ηηο ζηαηηζηηθέο αλαιχζεηο πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ γηα ηελ 

αλάιπζε ησλ δεδνκέλσλ πνπ ζπιιέρζεθαλ.  

ην ηξίην θεθάιαην γίλεηαη ε παξνπζίαζε ησλ απνηειεζκάησλ ηεο έξεπλαο. 

Αξρηθά παξνπζηάδνληαη ηα ζηνηρεία πεξηγξαθηθήο ζηαηηζηηθήο θαη έπεηηα ηεο 

επαγσγηθήο, πνπ αθνξνχλ ζηηο ζρέζεηο κεηαμχ ησλ κεηαβιεηψλ θαη ζηελ 

δηαθνξνπνίεζή ηνπο βάζεη ησλ δεκνγξαθηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ.  

ην ηέηαξην θεθάιαην ζρνιηάδνληαη ηα απνηειέζκαηα θαη επηρεηξείηαη κία 

ζπζρέηηζε ησλ επξεκάησλ πνπ πξνέθπςαλ απφ ηε ζπγθεθξηκέλε έξεπλα ηφζν κε 

ππάξρνπζεο ζεσξίεο θαη ζεσξεηηθά πξφηππα, φζν θαη κε απνηειέζκαηα απφ 

πξνεγνχκελεο ζρεηηθέο κειέηεο.  

Ζ κειέηε νινθιεξψλεηαη κε ηελ παξάζεζε ησλ γεληθψλ ζπκπεξαζκάησλ, ησλ 

πεξηνξηζκψλ, θαζψο θαη ησλ πξνηάζεσλ. Δπίζεο, γίλεηαη ιφγνο γηα ηελ ζεσξεηηθή 

θαη πξαθηηθή αμία ησλ ζπγθεθξηκέλσλ απνηειεζκάησλ. ην ηέινο ηεο εξγαζίαο έρεη 

ηνπνζεηεζεί ε βηβιηνγξαθία θαη έλα παξάξηεκα, ζην νπνίν παξαηίζεληαη ηα 

εξσηεκαηνιφγηα, φπσο επηδφζεθαλ ζηνπο εθήβνπο ζπκκεηέρνληεο. 
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 1: ΔΗΑΓΩΓΖ 

 

1.1 Οριςμού και θεωρητικϋσ προςεγγύςεισ  
 

Γηα ηηο έλλνηεο ηνπ λνήκαηνο ζηε δσή, ηεο ζπλαηζζεκαηηθήο λνεκνζχλεο θαη ηνπ επ 

δελ ππάξρνπλ δηάθνξνη νξηζκνί ζηελ ςπρνινγηθή βηβιηνγξαθία. Γηα ηνλ ιφγν απηφ, 

ζηελ παξνχζα ελφηεηα ζα παξνπζηάζνπκε κία επηζθφπεζε ησλ νξηζκψλ θαη ησλ 

ζεσξεηηθψλ πιαηζίσλ πνπ έρνπλ πξνηαζεί, θαη ζα θάλνπκε κία ζχληνκε αλαθνξά 

ζηνπο ηξφπνπο κέηξεζήο ηνπο. Έπεηηα παξέρνπκε κία ζχληνκε αλαζθφπεζε ησλ 

εξεπλεηηθψλ δεδνκέλσλ πνπ αθνξνχλ ζηηο ζρέζεηο κεηαμχ ησλ ελλνηψλ απηψλ, ηα 

νπνία θαζφξηζαλ ηελ δηακφξθσζε ησλ δηθψλ καο δηεξεπλεηηθψλ εξσηεκάησλ.  

1.1.1 σλαηζζεκαηηθή Νοεκοζύλε  

ηελ κειέηε ηεο ζπλαηζζεκαηηθήο λνεκνζχλεο επηθεληξψλεηαη ηα ηειεπηαία ρξφληα 

κεγάινο αξηζκφο εξεπλεηψλ. Ζ έλλνηα ηεο ζπλαηζζεκαηηθήο λνεκνζχλεο, σζηφζν, 

δελ είλαη θαηλνχξγηα. Οη ξίδεο ηεο κπνξνχλ λα αλαδεηεζνχλ ζε παιαηφηεξεο έλλνηεο, 

φπσο ηεο θνηλσληθήο λνεκνζχλεο ηνπ Thorndike θαη ηεο δηαπξνζσπηθήο θαη 

ελδνπξνζσπηθήο λνεκνζχλεο ηνπ Gardner (Πιαηζίδνπ, 2004). Με βάζε ηηο 

παξαπάλσ πξνζεγγίζεηο, δηακνξθψζεθε ε ζχγρξνλε έλλνηα ηεο ζπλαηζζεκαηηθήο 

λνεκνζχλεο, γηα ηελ νπνία, σζηφζν, δελ έρεη βξεζεί αθφκε έλαο θνηλά απνδεθηφο 

νξηζκφο.   

ε έλαλ απφ ηνπο πξψηνπο νξηζκνχο πνπ δφζεθαλ απφ ηνπο Mayer θαη 

Salovey ην 1993, ζχκθσλα κε ηελ Πιαηζίδνπ (2005β), ε ζπλαηζζεκαηηθή λνεκνζχλε 

νξίδεηαη σο «κία κνξθή θνηλσληθήο λνεκνζχλεο, ε νπνία πεξηιακβάλεη ηελ 

ηθαλφηεηα ηνπ αηφκνπ λα θαηαλνεί ηα ζπλαηζζήκαηα ηφζν ηα δηθά ηνπ φζν θαη ησλ 

άιισλ αλζξψπσλ, λα θάλεη ιεπηέο δηαθξίζεηο αλάκεζα ζηα δηάθνξα ζπλαηζζήκαηα, 
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θαη λα ρξεζηκνπνηεί απηέο ηηο πιεξνθνξίεο ψζηε λα θαζνδεγεί αλάινγα ηηο ζθέςεηο 

θαη ηηο πξάμεηο ηνπ» (ζ. 2).   

Σν 1997, νη Salovey θαη Sluyter πξνζδηφξηζαλ ηελ ζπλαηζζεκαηηθή 

λνεκνζχλε σο ηελ ηθαλφηεηα ηνπ αηφκνπ «λα αληηιακβάλεηαη κε αθξίβεηα, λα 

αμηνινγεί θαη λα εθθξάδεη ζπλαηζζήκαηα – λα πξνζεγγίδεη ή/θαη λα παξάγεη 

ζπλαηζζήκαηα πνπ δηεπθνιχλνπλ ηε ζθέςε ηνπ – λα θαηαλνεί έλα ζπλαίζζεκα θαη 

απνθηά ζπλαηζζεκαηηθή γλψζε – θαη λα ξπζκίδεη ηα ζπλαηζζήκαηά ηνπ πξνθεηκέλνπ 

λα πξνσζήζεη ηε ζπλαηζζεκαηηθή θαη δηαλνεηηθή ηνπ αλάπηπμε…» (ζ. 10). 

Έλαο άιινο νξηζκφο (Mayer & Cobb, 2000), αλαθέξεη ηελ ζπλαηζζεκαηηθή 

λνεκνζχλε σο ηελ ηθαλφηεηα ηνπ αηφκνπ λα επεμεξγάδεηαη ηηο εθάζηνηε 

ζπλαηζζεκαηηθέο πιεξνθνξίεο. Ζ επεμεξγαζία πεξηιακβάλεη ηελ αληίιεςε, ηελ 

αθνκνίσζε, ηελ θαηαλφεζε θαη ηε δηαρείξηζε ησλ πξνζσπηθψλ ζπλαηζζεκάησλ θαη 

ησλ ζπλαηζζεκάησλ ησλ άιισλ. 

πλνςίδνληαο ηνπο παξαπάλσ νξηζκνχο, ε έλλνηα ηεο ζπλαηζζεκαηηθήο 

λνεκνζχλεο θαίλεηαη λα αθνξά ηέζζεξηο πεξηνρέο λνεηηθήο ηθαλφηεηαο, νη νπνίεο 

αθνινπζνχλ κία ηεξαξρηθή δηαβάζκηζε κε βάζε ηνλ βαζκφ ηεο γλσζηηθήο ηνπο 

εθιέπηπλζεο: πξνζδηνξηζκφο θαη έθθξαζε ζπλαηζζεκάησλ, θαηαλφεζε ησλ 

ζπλαηζζεκάησλ γηα ηε δηεπθφιπλζε ηεο ζθέςεο, θαηαλφεζε ησλ ζπλαηζζεκάησλ γηα 

ηελ απφθηεζε γλψζεο, θαη δηαρείξηζε ζπλαηζζεκάησλ (Βνπηπξά, 2009).  

Άιινη, φξηζαλ ηελ ζπλαηζζεκαηηθή λνεκνζχλε επξχηεξα, ππνζηεξίδνληαο φηη 

πεξηιακβάλεη θαη κεηαβιεηέο ηεο πξνζσπηθφηεηαο, φπσο ε επηκνλή θαη ε αηζηνδνμία 

(Goleman, 1995). Σν 1995, ν Goleman πεξηέγξαςε ηελ ζπλαηζζεκαηηθή λνεκνζχλε 

σο κία δνκή πνπ «πεξηιακβάλεη ηθαλφηεηεο φπσο ην λα θηλεηνπνηεί θαλείο ηνλ εαπηφ 

ηνπ πξνο ηελ επίηεπμε ζηφρσλ θαη λα επηκέλεη παξά ηηο καηαηψζεηο πνπ δέρεηαη, ην λα 

ειέγρεη ηηο παξνξκήζεηο ηνπ θαη λα κπνξεί λα θαζπζηεξεί ηελ ηθαλνπνίεζή ηνπο, φηαλ 
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πξέπεη, ην λα κπνξεί λα ξπζκίδεη ηελ δηάζεζή ηνπ θαη λα κελ επηηξέπεη ζην άγρνο θαη 

ηελ αλεζπρία λα παξεκπνδίδνπλ ηελ ηθαλφηεηά ηνπ γηα νξζή ζθέςε, λα δηαζέηεη 

ελζπλαίζζεζε θαη αηζηνδνμία» (ζ. 34). Πην πξφζθαηα, ν ίδηνο (Goleman, 2001), 

πξφηεηλε έλαλ ζχληνκν νξηζκφ, ζχκθσλα κε ηνλ νπνίν, ε ζπλαηζζεκαηηθή λνεκνζχλε 

πεξηθιείεη ηελ ηθαλφηεηα ησλ αηφκσλ: (1) λα αλαγλσξίδνπλ ηα ζπλαηζζήκαηά ηνπο 

(απηνεπίγλσζε), (2) λα ξπζκίδνπλ ηα ζπλαηζζήκαηά ηνπο (ζπλαηζζεκαηηθή 

δηαρείξηζε), (3) λα αλαγλσξίδνπλ ηα ζπλαηζζήκαηα ησλ άιισλ (θνηλσληθή 

ζπλεηδεηνπνίεζε), θαη (4) λα ξπζκίδνπλ ηα ζπλαηζζήκαηα ησλ άιισλ (δηαρείξηζε 

ζρέζεο). 

Ο Bar-On (2000), πξνζδηφξηζε ηελ ζπλαηζζεκαηηθή λνεκνζχλε σο έλα 

ζχλνιν ηθαλνηήησλ, ζπλαηζζεκαηηθψλ θαη θνηλσληθψλ, πνπ πεξηιακβάλεη ηελ 

ηθαλφηεηα ησλ αηφκσλ: (1) λα γλσξίδνπλ, λα θαηαλννχλ θαη λα εθθξάδνπλ ηνλ εαπηφ 

ηνπο (ελδναηνκηθέο δεμηφηεηεο), (2) λα γλσξίδνπλ, λα θαηαλννχλ θαη λα ζρεηίδνληαη 

κε ηνπο άιινπο (δηαπξνζσπηθέο δεμηφηεηεο), (3) λα πξνζαξκφδνληαη ζηηο αιιαγέο θαη 

λα επηιχνπλ πξνβιήκαηα πξνζσπηθήο ή θνηλσληθήο θχζεο (πξνζαξκνζηηθφηεηα), (4) 

λα ειέγρνπλ ηηο παξνξκήζεηο ηνπο θαη (5) λα έρνπλ θαιή δηάζεζε.  

Οη Petrides θαη Furnham (2001), πξφηεηλαλ ηελ ζπλαηζζεκαηηθή λνεκνζχλε 

σο ραξαθηεξηζηηθφ γλψξηζκα ηεο πξνζσπηθφηεηαο θαη ηελ φξηζαλ σο κία νκάδα 

αληηιήςεσλ, ηηο νπνίεο δηαζέηνπλ ηα άηνκα ζρεηηθά κε ηελ ηθαλφηεηά ηνπο λα 

αλαγλσξίδνπλ, λα επεμεξγάδνληαη θαη λα ρξεζηκνπνηνχλ ζπλαηζζεκαηηθέο 

πιεξνθνξίεο.  

Οη παξαπάλσ νξηζκνί δηαθέξνπλ σο πξνο ην πεδίν ηεο αλζξψπηλεο θχζεο πνπ 

ζεσξνχλ φηη ε ζπλαηζζεκαηηθή λνεκνζχλε επεξεάδεη: γλσζηηθφ (π.ρ. Mayer & 

Salovey, 1993), δπλακηθφ (π.ρ. Goleman, 1995), πξνζσπηθφηεηα (π.ρ. Petrides & 

Furnham, 2001), ζπκπεξηθνξά (π.ρ. Bar-On, 2000). Κάπνηνη εξεπλεηέο 
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ακθηζβήηεζαλ ηελ εγθπξφηεηα ηεο έλλνηαο ηεο ζπλαηζζεκαηηθήο λνεκνζχλεο θαη 

ππνζηήξημαλ φηη ε ζπλαηζζεκαηηθή λνεκνζχλε ηαπηίδεηαη ζε κεγάιν βαζκφ κε ηηο 

δηαζηάζεηο ηεο πξνζσπηθφηεηαο θαη ηε γλσζηηθή λνεκνζχλε (Zeidner, Matthews, & 

Roberts, 2001). Ζ έξεπλα, σζηφζν, ησλ Mayer, Caruso θαη Salovey (1999), έδεημε φηη 

ε έλλνηα απηή δελ ηαπηίδεηαη κε ηε γλσζηηθή λνεκνζχλε. Οη Petrides, Pita, & 

Kokkinaki (2007) ππνζηήξημαλ, επηπιένλ, φηη ε έλλνηα ηεο ζπλαηζζεκαηηθήο 

λνεκνζχλεο σο ραξαθηεξηζηηθφ γλψξηζκα, είλαη έλα δηαθξηηφ θαη ζχλζεην 

ραξαθηεξηζηηθφ, ην νπνίν θαζνξίδεηαη κεξηθψο απφ δηάθνξεο δηαζηάζεηο ηεο 

πξνζσπηθφηεηαο, θαη βξίζθεηαη ζηα θαηψηεξα ηεξαξρηθά επίπεδα ηεο δνκήο ηεο 

πξνζσπηθφηεηαο. 

 

Θεφρεηηθές προζεγγίζεης ηες ζσλαηζζεκαηηθής λοεκοζύλες 

Ζ έλλνηα ηεο ζπλαηζζεκαηηθήο λνεκνζχλεο, ζχκθσλα κε ηα παξαπάλσ, ζρεηίδεηαη µε 

πνιιέο πιεπξέο ηνπ αηφκνπ. Οη δηάθνξεο ζεσξεηηθέο πξνζεγγίζεηο πνπ 

αλαπηχρζεθαλ γηα λα πεξηγξάςνπλ ηελ δνκή ηεο, δίλνπλ έκθαζε ζε δηαθνξεηηθέο 

πιεπξέο ηεο (Πιαηζίδνπ, 2004), θαη σο επαθφινπζν, ρξεζηκνπνίεζαλ δηαθνξεηηθά 

εξγαιεία γηα ηελ αμηνιφγεζε ηεο (Petrides & Furnham, 2001).  

Αλάινγα κε ην πνπ εζηηάδνπλ ηα δηάθνξα κνληέια γηα ηε ζπλαηζζεκαηηθή 

λνεκνζχλε, κπνξνχλ λα δηαθξηζνχλ ζηα κνληέια ηθαλόηεηαο θαη ζηα κηθηά κνληέια 

(Mayer, Caruso, & Salovey, 2000). Απηά πνπ πεξηγξάθνπλ ηε ζπλαηζζεκαηηθή 

λνεκνζχλε σο λνεκνζχλε κε ηελ παξαδνζηαθή έλλνηα θαη εζηηάδνπλ ζηελ ηθαλφηεηα 

επεμεξγαζίαο ζπλαηζζεκαηηθψλ πιεξνθνξηψλ, αλήθνπλ ζηα κνληέια ηθαλφηεηαο 

(π.ρ., Mayer & Salovey, 1997). χκθσλα µε ηα κνληέια απηά, ε ζπλαηζζεκαηηθή 

λνεκνζχλε πεξηιακβάλεη γλσζηηθέο ηθαλφηεηεο, φπσο ε αληίιεςε, ε αλαγλψξηζε θαη 

δηαρείξηζε ησλ ζπλαηζζεκάησλ ηνπ εαπηνχ θαη ησλ γχξσ (Mayer et al., 2000a).  
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Μηθηά, είλαη εθείλα ηα κνληέια, ηα νπνία πεξηγξάθνπλ ηε ζπλαηζζεκαηηθή 

λνεκνζχλε σο κία ζχλζεηε ελλνηνινγηθή ζχιιεςε, ε νπνία πεξηιακβάλεη παξάγνληεο 

θηλήηξνπ θαη δηάθνξεο ζπλαηζζεκαηηθέο, κε γλσζηηθέο, ηθαλφηεηεο θαη δεμηφηεηεο, 

πξνεξρφκελεο απφ ηα ραξαθηεξηζηηθά γλσξίζκαηα ηεο πξνζσπηθφηεηαο, νη νπνίεο 

επεξεάδνπλ ηελ ηθαλφηεηα ηνπ αηφκνπ λα αληηκεησπίδεη µε επηηπρία ηηο 

πεξηβαιινληηθέο απαηηήζεηο (π.ρ., Bar-On, 1997. Goleman, 1998. Petrides & 

Furnham, 2001). Ζ ζπλαηζζεκαηηθή λνεκνζχλε πεξηγξάθεηαη, δειαδή, σο έλα 

ζχλνιν απφ ελδνπξνζσπηθέο θαη δηαπξνζσπηθέο ηθαλφηεηεο, ηθαλφηεηεο δηαρείξηζεο 

ζπλαηζζεκάησλ θαη πξνζαξκνγήο, ηθαλφηεηεο ζπλαηζζεκαηηθήο απηνγλσζίαο, 

απηναμηνιφγεζεο θαη θηλεηνπνίεζεο ηνπ εαπηνχ (Πιαηζίδνπ, 2006). 

Οη Petrides θαη Furnham (2000), αλέπηπμαλ κία παξφκνηα δηαθνξνπνίεζε ησλ 

κνληέισλ γηα ηε ζπλαηζζεκαηηθή λνεκνζχλε, κε απηή πνπ ηα δηαθξίλεη ζε κηθηά θαη 

κνληέια ηθαλφηεηαο. Γηαρψξηζαλ ηα κνληέια πνπ πξνζδηνξίδνπλ ηε ζπλαηζζεκαηηθή 

λνεκνζχλε σο ραξαθηεξηζηηθφ γλψξηζκα ηεο πξνζσπηθφηεηαο, απφ εθείλα πνπ ηελ 

πξνζδηνξίδνπλ σο επεμεξγαζία πιεξνθνξηψλ. Ολφκαζαλ ηελ πξψηε, ζπλαηζζεκαηηθή 

λνεκνζχλε σο ραξαθηεξηζηηθφ γλψξηζκα (trait emotional intelligence) θαη ηελ 

δεχηεξε, σο ηθαλφηεηα (ability emotional intelligence) ή σο επεμεξγαζία 

πιεξνθνξηψλ (information-processing emotional intelligence). 

Οη ζρεηηθέο έξεπλεο, ζχκθσλα κε ηελ Πιαηζίδνπ (2006, ζ. 7), έδεημαλ φηη νη 

δχν εθθάλζεηο ηεο ζπλαηζζεκαηηθήο λνεκνζχλεο είλαη ζε ζεκαληηθφ βαζκφ 

δηαθξηηέο, έρνπλ δηαθνξνπνηεκέλα πξφηππα ζρέζεσλ µε παξάγνληεο αηνκηθψλ 

δηαθνξψλ, φπσο ε ειηθία θαη ην θχιν, θαη µε νξηζκέλα ραξαθηεξηζηηθά 

πξνζσπηθφηεηαο θαη ζπκβάιινπλ µε δηαθνξεηηθφ ηξφπν ζηελ πξφβιεςε 

ζπκπεξηθνξψλ φπσο ε αθαδεκατθή επίδνζε, ε απφδνζε ζηελ εξγαζία, νη 

δηαπξνζσπηθέο ζρέζεηο, θ.ά.  
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Οη Mayer θαη ζπλ. (2000b), πξφηεηλαλ φηη ε ζπλαηζζεκαηηθή λνεκνζχλε σο 

ραξαθηεξηζηηθφ γλψξηζκα, θηιηξάξεηαη κέζσ ηεο εηθφλαο πνπ έρνπλ ηα άηνκα γηα ηνλ 

εαπηφ ηνπο, ελψ ε αμηνιφγεζε ηεο ζπλαηζζεκαηηθήο λνεκνζχλεο σο ηθαλφηεηα είλαη 

πην αληηθεηκεληθή. Οη Ciarrochi, Chan θαη Caputi (2000), ζεσξνχλ απφ ηελ άιιε 

κεξηά, απηέο ηηο δχν δηαθνξεηηθέο ελλνηνινγηθέο πξνζεγγίζεηο ηεο ζπλαηζζεκαηηθήο 

λνεκνζχλεο, νη νπνίεο εθηηκψληαη κε δχν δηαθνξεηηθνχο ηχπνπο εξγαιείσλ κέηξεζεο, 

ζπκπιεξσκαηηθέο. Πξφζθαηα, νη Petrides, Sangareau, Furnham θαη Frederickson 

(2006), αλέδεημαλ ζπλνιηθά 15 φςεηο – εθθάλζεηο ηεο ζπλαηζζεκαηηθήο λνεκνζχλεο, 

νη νπνίεο εκπεξηέρνληαη θαη ζηηο δχν ελλνηνινγηθέο πξνζεγγίζεηο θαη είλαη θνηλέο ζε 

πνιιά κνληέια γηα ηε ζπλαηζζεκαηηθή λνεκνζχλε. 

Οη φςεηο απηέο είλαη: 

 Πξνζαξκνζηηθφηεηα: ηθαλφηεηα πξνζαξκνγήο ζε λέεο ζπλζήθεο 

 Γηεθδηθεηηθή ζπκπεξηθνξά: εηιηθξηλήο θαη έληηκε δηεθδίθεζε ησλ 

δηθαησκάησλ 

 Αληίιεςε ζπλαηζζεκάησλ: ηθαλφηεηα μεθάζαξεο αληίιεςεο ησλ 

ζπλαηζζεκάησλ, ησλ πξνζσπηθψλ θαη ησλ άιισλ 

 Έθθξαζε ζπλαηζζεκάησλ: ηθαλφηεηα έθθξαζεο θαη κεηάδνζεο ησλ 

ζπλαηζζεκάησλ ζηνπο άιινπο 

 Γηαρείξηζε ζπλαηζζεκάησλ (ησλ άιισλ): ηθαλφηεηα επηξξνήο ησλ 

ζπλαηζζεκάησλ ησλ άιισλ 

 Ρχζκηζε ζπλαηζζεκάησλ: ηθαλφηεηα ειέγρνπ θαη δηαρείξηζεο ησλ 

πξνζσπηθψλ ζπλαηζζεκάησλ   

 Υακειή παξνξκεηηθφηεηα: ηθαλφηεηα αληίζηαζεο  ζηηο παξνξκήζεηο 

 Γηαπξνζσπηθέο ζρέζεηο: ηθαλφηεηα δηαηήξεζεο ηθαλνπνηεηηθψλ 

δηαπξνζσπηθψλ ζρέζεσλ 
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 Απηνεθηίκεζε: εθηίκεζε ηνπ εαπηνχ θαη απηνπεπνίζεζε 

 Κηλεηνπνίεζε εαπηνχ: δηαζεζηκφηεηα θηλήηξσλ θαη δχζθνιε 

παξαίηεζε θαηά ηελ αληηκεηψπηζε δπζθνιηψλ 

 Κνηλσληθή επίγλσζε: ηθαλφηεηα αλάπηπμεο θνηλσληθψλ δηθηχσλ θαη 

δηαζεζηκφηεηα άξηζησλ θνηλσληθψλ δεμηνηήησλ 

 Γηαρείξηζε άγρνπο: ηθαλφηεηα αληνρήο ζηελ πίεζε θαη ξχζκηζεο ηνπ 

άγρνπο 

 Δλζπλαίζζεζε: ηθαλφηεηα ζέαζεο ησλ πξαγκάησλ απφ ηελ πιεπξά ηνπ 

άιινπ 

 Δπηπρία: ραξά θαη ηθαλνπνίεζε απφ ηε δσή 

 Αηζηνδνμία: ηθαλφηεηα εκπηζηνζχλεο θαη ηάζε ζέαζεο ηεο ζεηηθήο 

πιεπξάο ησλ πξαγκάησλ (ζ. 538) 

Οη 15 απηέο δηαζηάζεηο απνηέιεζαλ ηε βάζε γηα ην κνληέιν ησλ Petrides θαη 

Furnham (2001), ην νπνίν αληηιακβάλεηαη ηελ ζπλαηζζεκαηηθή λνεκνζχλε σο 

ραξαθηεξηζηηθφ γλψξηζκα ηεο πξνζσπηθφηεηαο.  

Ζ ζπλαηζζεκαηηθή λνεκνζχλε σο ραξαθηεξηζηηθφ γλψξηζκα ηεο 

πξνζσπηθφηεηαο, φπσο ζα αμηνινγεζεί ζηελ παξνχζα έξεπλα, αλαθέξεηαη ζηελ 

αληίιεςε πνπ έρεη ην ίδην ην άηνκν γηα ηελ ηθαλφηεηά ηνπ λα αλαγλσξίδεη, λα 

επεμεξγάδεηαη θαη λα ρξεζηκνπνηεί πιεξνθνξίεο κε ζπλαηζζεκαηηθφ πεξηερφκελν 

(Petrides & Furnham, 2001). Απηφο ν νξηζκφο είλαη ζπκβαηφο κε ηελ εγγελή 

ππνθεηκεληθή θχζε ηεο ζπλαηζζεκαηηθήο εκπεηξίαο, αθνχ θάζε άηνκν βηψλεη κία 

ζπλαηζζεκαηηθή θαηάζηαζε κε ην δηθφ ηνπ κνλαδηθφ ηξφπν (Βνπηπξά, 2009). Οη 

Petrides θαη Furham (2000) ππνζηεξίδνπλ, φηη ε ζπλαηζζεκαηηθή λνεκνζχλε σο 

γλψξηζκα δελ απνηειεί έλα είδνο λνεκνζχλεο, κε ηελ παξαδνζηαθή έλλνηα, αιιά 
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ραξαθηεξηζηηθφ πνπ ζρεηίδεηαη κε ηελ ηδηνζπγθξαζία θαη ηελ αληίιεςε ηνπ αηφκνπ 

γηα ηηο ηθαλφηεηέο ηνπ.  

1.1.2 Προζφπηθό λόεκα δφής 

Ζ ςπρνινγηθή κειέηε ηνπ λνήκαηνο ζηε δσή έρεη ηηο ξίδεο ηεο ζηα γξαπηά ηνπ Frankl 

(1985), ν νπνίνο αλέδεημε ηε ζεκαληηθφηεηα ηνπ λνήκαηνο γηα ηελ αλζξψπηλε 

χπαξμε, κεηά ηελ αλάιπζε ηεο εκπεηξίαο ηνπ σο επηδψλ απφ ηελ αηρκαισζία ηνπ ζηα 

γεξκαληθά ζηξαηφπεδα ζπγθέληξσζεο.  

Πνιινί ζεσξεηηθνί θαη εξεπλεηέο έθηνηε πξφζθεξαλ ηηο δηθέο ηνπο 

ελλνηνινγηθέο ζπιιήςεηο ηνπ λνήκαηνο θαη πξφηεηλαλ θάπνηνπο βαζηθνχο 

δηαρσξηζκνχο ζε ζρέζε κε ηνλ νξηζκφ ηνπ. Έηζη, κπνξεί θαλείο λα ζπλαληήζεη ζηε 

ζρεηηθή κε ην λφεκα ζηε δσή βηβιηνγξαθία, ηελ δηάθξηζε αλάκεζα ζην ηειηθό 

(ultimate meaning) θαη ζην πξνζσξηλό λφεκα (provisional meaning) (Frankl, 1985), 

ζην θνζκηθό (cosmic meaning) θαη ζην επίγεην λφεκα (terrestrial meaning) (Yalom, 

1980), ζην ζθαηξηθό (global meaning) θαη ζην θαηαζηαζηαθό λφεκα (situational 

meaning) (Park & Folkman, 1997), θαη ηέινο, ηνλ δηαρσξηζκφ αλάκεζα ζην 

ππαξμηαθό (existential meaning) θαη ζην ππνλννύκελν λφεκα (implicit meaning) 

(Reker & Chamberlain, 2000). 

χκθσλα κε ηνλ Frankl (1985), νη βαζχηεξεο πεπνηζήζεηο ζρεηηθά κε ηε δσή 

νδεγνχλ ζε κία αίζζεζε ηειηθνχ λνήκαηνο, ελψ νη θαζεκεξηλνί ζηφρνη θαη γεγνλφηα 

δεκηνπξγνχλ πξνζσξηλφ λφεκα. O Yalom (1980), πξφηεηλε φηη δχν εξσηήκαηα κπνξεί 

λα ζέζεη θαλείο ζε ζρέζε κε ην λφεκα -«Πνην είλαη ην λφεκα ηεο δσήο;» θαη «Πνην 

είλαη ην λφεκα ηεο δηθήο κνπ δσήο;»- θαη κε βάζε απηά έθαλε ηε δηάθξηζε αλάκεζα 

ζην θνζκηθφ θαη ην επίγεην λφεκα (ζ. 423). Ζ πξψηε εξψηεζε ηνπ Yalom αλαθέξεηαη 

ζην θνζκηθφ λφεκα, ην νπνίν πξνζαλαηνιίδεηαη ζε κία αλψηεξε άπνςε ηνπ θφζκνπ, 

φπσο είλαη κία ζξεζθεπηηθή άπνςε. Σν δεχηεξν εξψηεκα ζρεηίδεηαη κε ην επίγεην 
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λφεκα, κε ην πνηνο, δειαδή, είλαη ν ζθνπφο πνπ θάπνηνο πξέπεη λα εθπιεξψζεη θαη 

πνηνη ζηφρνη απαηηνχληαη γηα ηελ επίηεπμε απηνχ ηνπ ζθνπνχ. Σν επίγεην, δειαδή, 

λφεκα βαζίδεηαη ζηνπο ζηφρνπο θαη ην πεξηερφκελν ηεο δσήο. Μία παξφκνηα 

δηάθξηζε δηαηχπσζαλ νη Park θαη Folkman (1997), πξνηείλνληαο φηη θαηά ηε δηάξθεηα 

ηεο δσήο, ην άηνκν, βηψλνληαο δηαθνξεηηθέο εκπεηξίεο, βξίζθεηαη αληηκέησπν κε ην 

θαηαζηαζηαθφ λφεκα, ην νπνίν είηε κπνξεί λα ππνζηεξίμεη ή λα ακθηζβεηήζεη ην 

ζθαηξηθφ λφεκα. Πην πξφζθαηα, νη Reker θαη Chamberlain (2000), έθαλαλ ηνλ 

δηαρσξηζκφ αλάκεζα ζην ππαξμηαθφ θαη ζην ππνλννχκελν λφεκα. Οη ίδηνη φξηζαλ ην 

ππαξμηαθφ λφεκα σο «πξνζπάζεηα θαηαλφεζεο ηνπ ηξφπνπ κε ηνλ νπνίν γεγνλφηα 

ηεο δσήο ηαηξηάδνπλ ζε έλα επξχηεξν πιαίζην» (ζ. 1). Σν ππαξμηαθφ λφεκα, 

επνκέλσο, αθνξά ζηελ δηαδηθαζία ηεο δεκηνπξγίαο θαη/ή ηεο αλαθάιπςεο ηνπ 

λνήκαηνο, ε νπνία δηεπθνιχλεηαη απφ ηελ αίζζεζε ζπλνρήο θαη ηελ αίζζεζε ηνπ 

ζθνπνχ ζηε δσή. Καηά απηφλ ηνλ ηξφπν, ε αίζζεζε ζπλνρήο θαίλεηαη λα απαληά 

ζηελ πξψηε εξψηεζε ηνπ Yalom (1980), δειαδή ζην πνην είλαη ην λφεκα ηεο δσήο, 

ελψ ε αίζζεζε ζθνπνχ ζηε δεχηεξε, δειαδή ζην πνην είλαη ην λφεκα ηεο δηθήο κνπ 

δσήο. Σν ππνλννχκελν λφεκα (Reker & Chamberlain (2000), αλαθέξεηαη ζηελ 

«πξνζσπηθή ζεκαζία πνπ ζπλδέεηαη κε πξάγκαηα ή γεγνλφηα ζηε δσή» (ζ. 1).  

Με βάζε ηηο παξαπάλσ δηαθξίζεηο, απφ ηνπο ζεσξεηηθνχο δφζεθε θαηά 

θαηξνχο έκθαζε ζε δηαθνξεηηθέο δηαζηάζεηο ηνπ λνήκαηνο. Έηζη, ζηε βηβιηνγξαθία 

ζπλαληψληαη πξνζεγγίζεηο πνπ δίλνπλ έκθαζε ζηε γλσζηηθή ή ηελ παξαθηλεηηθή 

δηάζηαζε ηνπ λνήκαηνο, θαη άιιεο πνπ ζπκπεξηιακβάλνπλ ηηο δχν πξνεγνχκελεο θαη 

κία ηξίηε, ηελ ζπλαηζζεκαηηθή δηάζηαζε. 
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Προζεγγίζεης ποσ δίλοσλ έκθαζε ζηελ γλφζηηθή δηάζηαζε ηοσ λοήκαηος 

Οη πξνζεγγίζεηο πνπ δίλνπλ έκθαζε ζηελ γλσζηηθή δηάζηαζε ηνπ λνήκαηνο (π.ρ., 

Baumeister, 1991. Yalom, 1980), θαηά θχξην ιφγν, εζηηάδνπλ ζηελ ζεκαζία ηεο 

δσήο, απφ κία πιεξνθνξηαθή νπηηθή, θαη ππνγξακκίδνπλ ηελ ζεκαληηθφηεηα ηνπ λα 

κπνξεί ην άηνκν λα θαηαλνεί ηε δσή ηνπ θαη λα έρεη ηελ αίζζεζε φηη ε δσή ηνπ είλαη 

γεληθά ζεκαληηθή. Πξνηείλνπλ, δειαδή, φηη θάπνηνο βηψλεη ην λφεκα ζηε δσή ηνπ, 

φηαλ αηζζάλεηαη φηη ε δσή ηνπ έρεη ζεκαζία ή κεηαθέξεη έλα θαηαλνεηφ κήλπκα 

(Steger, 2009). Σν λφεκα ζηε δσή δεκηνπξγείηαη, επνκέλσο, κέζα απφ ηηο 

πξνζπάζεηεο ησλ αλζξψπσλ λα εξκελεχζνπλ ηηο εκπεηξίεο ηνπο κε φξνπο ζεκαζίαο 

(Bering, 2002). 

 Ο Baumeister (1991) ππνζηήξημε φηη ε βαζηθή κνλάδα ηνπ λνήκαηνο είλαη κία 

ζπλάθεηα, είηε αιεζηλή είηε ζπκβνιηθή θαη ν ζρεκαηηζκφο ηνπ λνήκαηνο κηαο ιέμεο ή 

έλλνηαο κπνξεί λα εμηζσζεί κε ηνλ ζρεκαηηζκφ ηνπ λνήκαηνο ζηε δσή. Έηζη, φηαλ 

θάπνηνο ζέηεη ηελ εξψηεζε, «ηη ζεκαίλεη ε δσή κνπ;» είλαη θαηά θάπνην ηξφπν 

ηζνδχλακν κε ην λα ζέζεη ηελ εξψηεζε, «ηη ζεκαίλεη απηή ε ιέμε;».  Ο ίδηνο έδσζε 

ηνλ αθφινπζν νξηζκφ γηα ην λφεκα: «… είλαη κία θνηλή λνεηηθή αλαπαξάζηαζε 

πηζαλψλ ζπλαθεηψλ κεηαμχ πξαγκάησλ, γεγνλφησλ θαη ζρέζεσλ… ην λφεκα ζπλδέεη 

πξάγκαηα» (ζ. 15). Με βάζε ηνλ παξαπάλσ νξηζκφ, ην λφεκα ζηε δσή κάιινλ δε 

δηαθέξεη απφ ην λφεκα ζε κία πξφηαζε: ηα κέξε ζπγθεληξψλνληαη γηα λα 

δηακνξθψζνπλ έλα ζχλνιν κε ζπλνρή. Σν ζχλνιν απηφ κπνξεί λα θαηαλνεζεί απφ 

άιινπο αλζξψπνπο, εληάζζεηαη ζε έλα επξχηεξν πιαίζην θαη πξνθαιεί ζπγθεθξηκέλεο 

παξαδνρέο πνπ γίλνληαη θαηαλνεηέο απφ ηνλ πνιηηηζκφ (Baumeister, 1991). 

 Οη Arceiero θαη Guidano (2000), επηζεκαίλνπλ ζρεηηθά, φηη ηφζν ε γιψζζα 

φζν θαη ην λφεκα δσήο κπνξνχλ λα γίλνπλ θαηαλνεηά κε βάζεη ηηο αξρέο ηνπ 

θνλζηξνπθηηβηζκνχ. Ζ αληίιεςε ηνπ αηφκνπ γηα ηνλ θφζκν ζπλδέεηαη ζηελά κε ηηο 
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ππνθεηκεληθέο εκπεηξίεο ηνπ ζηνλ θφζκν. Σν λφεκα θαηαζθεπάδεηαη ζε κία ζπλερή 

δηαδηθαζία, θαζψο ην άηνκν αληηκεησπίδεη ην πεξηβάιινλ ηνπ θαη νξγαλψλεη ηα 

γεγνλφηα ζε κία ζπλεθηηθή ηζηνξία (Ganzevoort, 1993). Φαίλεηαη απφ ηα παξαπάλσ, 

φηη ην λφεκα νξγαλψλεη ηηο πιεξνθνξίεο ζε ζρέζε κε ηηο κπξηάδεο ησλ πξαγκάησλ, 

ησλ εθθάλζεσλ θαη ησλ πεδίσλ ηεο δσήο ζε έλα ζπλεθηηθφ ζχλνιν.  

 

Προζεγγίζεης ποσ δίλοσλ έκθαζε ζηελ παραθηλεηηθή δηάζηαζε ηοσ λοήκαηος 

Ζ ζεσξία ηνπ Frankl (1985, 1986) γηα ην λφεκα επηθεληξψζεθε ζε κεγάιν βαζκφ 

ζηελ ηδέα φηη θάζε άηνκν έρεη θάπνην κνλαδηθφ ζθνπφ ή πξσηαξρηθφ ζηφρν γηα ηε 

δσή ηνπ, πνπ γίλεηαη θαηαλνεηφο ππφ ηελ νπηηθή ησλ αμηψλ ηνπ. Ο Frankl (1986), 

πξφηεηλε ηξεηο ηχπνπο αμηψλ πνπ δίλνπλ λφεκα ζηελ χπαξμε ηνπ αηφκνπ: ηηο αμίεο ηεο 

δεκηνπξγίαο, ηεο εκπεηξίαο θαη ηεο ζηάζεο. Ζ θπξηαξρία θάζε κηαο απφ απηέο ηηο 

αμίεο κπνξεί λα δηαθέξεη αλάινγα κε ηελ θαηάζηαζε. Οη αμίεο ηεο δεκηνπξγίαο 

γίλνληαη αληηιεπηέο κέζα απφ ην έξγν πνπ θάλεη θάπνηνο θαζεκεξηλά. Οη αμίεο ηεο 

εκπεηξίαο αλαθέξνληαη ζε εθείλεο ηηο έληνλεο ζηηγκέο θαηά ηηο νπνίεο ην άηνκν έρεη 

ηφζν εληππσζηαζηεί απφ ηελ νκνξθηά γχξσ ηνπ, ψζηε «…θαη κία κνλαδηθή ζηηγκή 

κπνξεί αλαδξνκηθά λα θαηαθιχζεη κία νιφθιεξε δσή κε λφεκα…» (Frankl, 1986, ζ. 

43). Με ηνλ φξν αμίεο ζηάζεο ν Frankl ελλννχζε ηελ ζηάζε πνπ παίξλεη ην άηνκν 

απέλαληη ζηνλ πφλν, ζηηο θαηαζηάζεηο ηηο νπνίεο θάπνηνο δελ έρεη ηνλ έιεγρν θαη 

πξέπεη λα ππνκέλεη ηηο δπζάξεζηεο ζπλζήθεο κε ηνλ θαιχηεξν δπλαηφ ηξφπν. Ο ίδηνο 

ππνζηήξημε φηη κπφξεζε λα επηβηψζεη απφ ηελ εκπεηξία ηεο αηρκαισζίαο ηνπ, κε ην λα 

θαληάδεηαη φηη κηιά θαη γξάθεη γηα απηή ηε πεξίνδν ζην ζηξαηφπεδν κεηά ηελ 

απειεπζέξσζή ηνπ, θαη φηη απηέο νη εηθφλεο ηνπ έδσζαλ ειπίδα θαη κία αίζζεζε 

ζθνπνχ, αθφκα θαη ζηηο πην δπζνίσλεο ζηηγκέο. Σν λφεκα βηψλεηαη, επνκέλσο, 

ζχκθσλα κε ηνλ Frankl (1985) φηαλ νη άλζξσπνη επηδηψθνπλ ηνπο πην ζεκαληηθνχο 
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ζηφρνπο ζηε δσή ηνπο.  Άιινη, κεηέπεηηα, φξηζαλ, κε παξφκνην ηξφπν, ην λφεκα κε 

φξνπο ζθνπνχ θαη ζηφρσλ.  

Ο Maddi (1998) ππνζηήξημε, φηη «ην πξνζσπηθφ λφεκα αλαδχεηαη απφ ηηο 

πξνζσπηθέο επηινγέο πνπ θάλνπλ νη άλζξσπνη θάζε κέξα» (ζ. 3) θαη έδσζε έκθαζε 

ζην πεξηβάιινλ, σο παξάγνληα επηξξνήο ηεο δηαδηθαζίαο απηήο. Ζ ιήςε απνθάζεσλ, 

φπσο ηφληζε, κπνξεί λα επεξεάδεηαη απφ ηνλ πνιηηηζκφ θαη ηηο θνηλσληθέο θαη 

νηθνγελεηαθέο λφξκεο. Απηφ, φκσο, κπνξεί λα νδεγήζεη ην άηνκν ζε έλα εμσηεξηθά 

δηακνξθσκέλν ηχπν ιήςεο απνθάζεσλ θαη επνκέλσο ζε έλα λφεκα πνπ βαζίδεηαη ζε 

εμσηεξηθνχο παξάγνληεο κφλν (Maddi, 1998).  

Ο Emmons (2003) εξεχλεζε ην λφεκα ζηε δσή ησλ αλζξψπσλ κε φξνπο 

επηδίσμεο πξνζσπηθά ζεκαληηθψλ ζηφρσλ. Έλα άηνκν έρεη κία δσή κε λφεκα, φηαλ 

πξνζπαζεί λα εθπιεξψζεη απην-θαζνξηδφκελνπο ζηφρνπο. Ο ίδηνο ηφληζε φηη δελ είλαη 

κφλν ε θαηάθηεζε ζηφρσλ πνπ δεκηνπξγεί λφεκα, αιιά πεξηζζφηεξν ε επηδίσμή 

ηνπο.  

 

Ποισδηάζηαηες προζεγγίζεης ηοσ λοήκαηος 

Οη πνιχπιεπξνη νξηζκνί γηα ην λφεκα ζηε δσή ζπρλά ζπλδπάδνπλ ηηο δχν δηαζηάζεηο 

(γλσζηηθή θαη παξαθηλεηηθή) κε κία ηξίηε, ζπλαηζζεκαηηθή δηάζηαζε, ε νπνία 

αλαθέξεηαη ζην αίζζεκα ηεο εθπιήξσζεο πνπ ζπλνδεχεη ηηο δσέο ησλ αλζξψπσλ 

(Steger, 2009). 

Έλαο πνιχπιεπξνο νξηζκφο γηα ην λφεκα δφζεθε απφ ηνπο Battista θαη 

Almond (1973), ζχκθσλα κε ηνπο νπνίνπο, ν άλζξσπνο εξγάδεηαη πξνο ηελ επίηεπμε 

ζηφρσλ δσήο θαη απηνί νη ζηφρνη ηνπ παξέρνπλ έλα θαηαλνεηφ ηξφπν ζέαζεο ηεο 

δσήο ηνπ: «Έηζη, φηαλ έλα άηνκν δειψλεη φηη ε δσή ηνπ έρεη λφεκα, ππνλνεί  

1. Όηη έρεη δεζκεπηεί ζεηηθά ζε θάπνηα αληίιεςε γηα ην λφεκα ηεο δσήο· 
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 2. Όηη απηή ε αληίιεςε γηα ην λφεκα ηεο δσήο ηνπ παξέρεη θάπνην πιαίζην ή 

ζηφρν κέζα απφ ηνλ νπνίν θαηαλνεί ηε δσή ηνπ·  

3. Όηη αληηιακβάλεηαη ηε δσή ηνπ ζαλ λα ζρεηίδεηαη κε ή λα εθπιεξψλεη 

απηήλ ηελ αληίιεςε πνπ έρεη γηα ηε δσή·  

4. Όηη βηψλεη απηή ηελ εθπιήξσζε ζαλ έλα αίζζεκα νινθιήξσζεο, ζπλάθεηαο 

ή ζεκαληηθφηεηαο» (ζ. 410). 

 Οη Reker θαη Wong (1988) αξγφηεξα, φξηζαλ ην λφεκα σο ηελ «γλψζε ηεο 

ηάμεο, ηεο ζπλνρήο θαη ηνπ ζθνπνχ ηεο χπαξμεο απφ ην άηνκν, ε επηδίσμε θαη 

πινπνίεζε αμηφινγσλ ζηφρσλ, θαη έλα ζπλνδεπηηθφ αίζζεκα εθπιήξσζεο» (ζ. 

221). Έλα ρξφλν κεηά, ν Wong (1989) φξηζε ην λφεκα σο έλα αηνκηθά 

θαηαζθεπαζκέλν γλσζηηθφ ζχζηεκα, ην νπνίν επεξεάδεη ηελ επηινγή ηνπ αηφκνπ ζε 

δξαζηεξηφηεηεο θαη ζηφρνπο θαη δίλεη ζηε δσή κία αίζζεζε ζεκαληηθφηεηαο, ζθνπνχ, 

πξνζσπηθήο αλάπηπμεο θαη εθπιήξσζεο.  

 Οη Mascaro θαη Rosen (2008), δηεξεπλψληαο ηνπο δηάθνξνπο νξηζκνχο πνπ 

έρνπλ πξνηαζεί γηα ην λφεκα ζηε δσή ή ην ππαξμηαθφ λφεκα, ην φξηζαλ ζαλ «θαηνρή 

ελφο ζπλεθηηθνχ πιαηζίνπ γηα ηε ζέαζε ηεο δσήο, πνπ παξέρεη κία αίζζεζε ζθνπνχ ή 

θαηεχζπλζεο, ην νπνίν, αλ δεη θαλείο ζε ζπκθσλία κε απηφ, κπνξεί λα επηθέξεη έλα 

αίζζεκα εθπιήξσζεο» (ζει. 579).  

 Πνιχ πξφζθαηα, ν Wong (2010), φξηζε ην λφεκα κέζα απφ ηελ αλάπηπμε 

ελφο κνληέινπ, ην νπνίν πήξε ηελ νλνκαζία PURE, απφ ηα ηέζζεξα βαζηθά 

ζπζηαηηθά ζηα νπνία δίλεη έκθαζε: ην θνπφ (Purpose), ηελ Γλψζε (Understanding), 

ηελ Τπεχζπλν δξάζε (Responsible action) θαη ηελ Απφιαπζε/ Δθηίκεζε (Enjoyment/ 

Evaluation). Λεηηνπξγηθά, ζχκθσλα κε ηνλ εξεπλεηή, απηά ηα ζπζηαηηθά 

πεξηιακβάλνπλ ηηο ηέζζεξηο κεγάιεο ςπρνινγηθέο δηαδηθαζίεο γηα ηε βίσζε ηεο θαιήο 

δσήο: ηελ παξαθηλεηηθή (ζθνπφο, ζηφρνη δσήο, αλάγθεο), ηελ γλσζηηθή (γλψζε, 
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δίλνληαο λφεκα ζηε δσή), ηελ θνηλσληθή/εζηθή (ππεπζπλφηεηα, επζχλε, δέζκεπζε), 

θαη ηε ζπλαηζζεκαηηθή (απφιαπζε/ εθηίκεζε, ζεηηθά ζπλαηζζήκαηα). 

 Οη πνιπδηάζηαηνη νξηζκνί ηνπ λνήκαηνο, πξνηείλνπλ φηη ην αίζζεκα ηεο 

εθπιήξσζεο πξνθχπηεη απφ ηελ αίζζεζε ηνπ ζθνπνχ θαη ηελ θαηαλφεζε ηεο 

ζεκαζίαο ηεο δσήο θαη ησλ γεγνλφησλ. Έηζη, νη άλζξσπνη πνπ πηζηεχνπλ φηη ε δσή 

ηνπο έρεη λφεκα, πηζηεχνπλ φηη έρνπλ θαηαλνήζεη ηε δσή, έρνπλ ζαθείο ζηφρνπο θαη 

είλαη γεκάηνη κε δεζηά ζπλαηζζήκαηα (Steger, 2009). Χζηφζν, ε εκπεηξηθή έξεπλα 

δείρλεη φηη ηα ζεηηθά ζπλαηζζήκαηα αζθνχλ κία δπλαηή επηξξνή ζηηο αλαθνξέο πνπ 

θάλνπλ νη άλζξσπνη ζρεηηθά κε ην λφεκα ζηε δσή (King, Hivks, Krull, & Del Gaiso, 

2006). Σα επξήκαηα απηά, ππνζηεξίδνπλ φηη ε ζρέζε αλάκεζα ζην λφεκα θαη ζηε 

ζεηηθή ζπλαηζζεκαηηθή θαηάζηαζε (αίζζεκα εθπιήξσζεο) είλαη ακθίδξνκε, κε ην 

λφεκα λα αθνινπζείηαη απφ ηα ζεηηθά ζπλαηζζήκαηα θαη ην αληίζηξνθν. Δπνκέλσο, 

ζα κπνξνχζακε λα πνχκε φηη, απφ πξαθηηθήο πιεπξάο, νπνηαδήπνηε κέηξεζε ηνπ 

λνήκαηνο ζηε δσή κε φξνπο ζπλαηζζήκαηνο, ελέρεη ηνλ θίλδπλν ηεο κέηξεζεο 

ελλνηψλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ην ζπλαίζζεκα θαη δηαθέξνπλ απφ ην λφεκα, φπσο είλαη ε 

ζπλαηζζεκαηηθή δηάζεζε (Steger, 2007).  

Δμαηηίαο απηψλ ησλ πεξηνξηζκψλ, νη Debats, Drost θαη Hansen (1995), 

δήισζαλ: «Σν ζέκα ηνπ λνήκαηνο ζηε δσή κπνξεί λα δηεξεπλεζεί εκπεηξηθά, φηαλ ε 

έκθαζε κεηαηνπίδεηαη πξνο ηα εξσηήκαηα, «πνηα είλαη ηα ζπζηαηηθά ηεο εκπεηξίαο 

ηεο δσήο ελφο αηφκνπ πνπ είλαη νπζηψδε;» θαη, «πνηεο είλαη νη ζπλζήθεο θάησ απφ ηηο 

νπνίεο έλα άηνκν ζα βηψζεη σο νπζηψδε ηε δσή ηνπ;» (ζ. 359). ηηο παξαπάλσ 

εξσηήζεηο επηρεηξνχλ λα απαληήζνπλ κειέηεο πνπ δηεξεπλνχλ ηηο πεγέο ηνπ λνήκαηνο 

ή αιιηψο ην πξνζσπηθφ λφεκα δσήο. 
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Προζφπηθό λόεκα δφής – Οη πεγές ηοσ λοήκαηος 

Μπνξεί λα ζπκπεξάλεη θαλείο, βαζηδφκελνο ζηηο ζεσξεηηθέο πξνζεγγίζεηο ηνπ 

λνήκαηνο, φηη ην πξνζσπηθφ λφεκα ζηε δσή κπνξεί λα πξνθχςεη απφ ηελ θαηαλφεζε 

ησλ αηνκηθψλ εκπεηξηψλ θαη ηελ αλαγλψξηζε θαη επίηεπμε αηνκηθά ζεκαληηθψλ 

ζηφρσλ. χκθσλα κε ηνλ Schnell (2010), νη πεγέο ηνπ λνήκαηνο αληηπξνζσπεχνπλ 

γεληθεπκέλνπο θαη ζρεηηθά ζηαζεξνχο πξνζαλαηνιηζκνχο πξνο ηε δσή, θηλεηνπνηνχλ 

ηελ δέζκεπζε, δίλνπλ θαηεχζπλζε ζηε δσή θαη απμάλνπλ ηελ ζεκαληηθφηεηά ηεο. 

Δπνκέλσο, νη πεγέο απφ φπνπ αληινχλ ην λφεκα ζηε δσή ηα άηνκα, αληαλαθινχλ ηελ 

γλσζηηθή, παξαθηλεηηθή θαη ζπλαηζζεκαηηθή δηάζηαζε ηνπ πξνζσπηθνχ λνήκαηνο 

θαη θαιχπηνπλ δηαθνξεηηθά επίπεδα αλαγθψλ, απφ βαζηθέο βηνινγηθέο αλάγθεο κέρξη 

πλεπκαηηθέο (Macdonald, Wong, & Gingras, 2012).  

ηελ έξεπλα γηα ηηο πεγέο ηνπ λνήκαηνο έρνπλ γεληθά ρξεζηκνπνηεζεί δχν 

κέζνδνη. Ζ πξψηε κέζνδνο ζπγθεληξψλεη απαληήζεηο ζε εξσηήζεηο, φπσο «ηη δίλεη 

ζηε δσή ζαο λφεκα;» (π.ρ. Ebersole & De Vogler, 1980, 1981), νη νπνίεο ζηε 

ζπλέρεηα αλαιχνληαη θαη θσδηθνπνηνχληαη. Με απηή ηε κέζνδν έρνπλ αλαγλσξηζηεί 

αξθεηέο θνηλέο πεγέο λνήκαηνο, φπσο νη ζρέζεηο, νη ζξεζθεπηηθέο πεπνηζήζεηο, ε 

πγεία, ε επραξίζηεζε, ε πξνζσπηθή αλάπηπμε (Steger, 2009). ηε δεχηεξε κέζνδν, 

παξνπζηάδεηαη ζηνπο ζπκκεηέρνληεο κία ιίζηα κε πηζαλέο πεγέο λνήκαηνο θαη ηνπο 

δεηείηαη λα αμηνινγήζνπλ ηελ πξνζσπηθή ζεκαληηθφηεηα θάζε πεγήο (π.ρ. Bar- Tur, 

Savaya, & Prager, 2001).  

Ζ δηεξεχλεζε ηνπ Wong (1998) γηα ηα νπζηψδε ζπζηαηηθά ηεο δσήο, έγηλε κε 

κία κηθηή κεζνδνινγία θαη απνθάιπςε επηά ηνκείο, νη νπνίνη ζεσξνχληαη κέξνο ησλ 

πιαηζίσλ λνήκαηνο ησλ αηφκσλ. Αξρηθά, δήηεζε απφ ηνπο ζπκκεηέρνληεο λα 

πεξηγξάςνπλ πξνζσπηθέο ζπιιήςεηο ησλ παξαγφλησλ πνπ ηδαληθά θάλνπλ ηε δσή λα 

βηψλεηαη σο νπζηψδεο. Σα δεδνκέλα απέδσζαλ κία ιίζηα απφ ζηνηρεία, ηα νπνία 
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αλαγλσξίζηεθαλ σο ραξαθηεξηζηηθά κηαο ηδαληθήο δσήο κε λφεκα. Απηά 

πεξηιάκβαλαλ ελζσκαησκέλα ραξαθηεξηνινγηθά -είλαη- θαη ζπκπεξηθνξηθά -

θάλνληαο- γλσξίζκαηα, φπσο γηα παξάδεηγκα, «Έρεη δηάζεζε γηα δσή», «Έρεη κία 

θαιή νηθνγελεηαθή δσή», «Δίλαη ζπκθηιησκέλνο κε ην Θεφ», «Σνπ αξέζνπλ νη 

πξνθιήζεηο», «Πξνζπαζεί λα θάλεη ηνλ θφζκν έλα θαιχηεξν κέξνο», «Έρεη κία 

νινθιεξσκέλε πξνζσπηθφηεηα», «Γέρεηαη απηφ πνπ δελ κπνξεί λα αιιάμεη» (ζ. 135-

137). ηε ζπλέρεηα, ζπκκεηέρνληεο απφ δηαθνξεηηθέο ειηθηαθέο νκάδεο, αμηνιφγεζαλ 

ηα ζηνηρεία απηά ζχκθσλα κε ην δηθφ ηνπο ηξφπν βίσζεο ηνπ λνήκαηνο. Με απηφλ 

ηνλ ηξφπν, ν Wong (1998) αλέδεημε επηά πεγέο κέζα απφ ηηο νπνίεο αληινχλ ην 

λφεκα ζηε δσή ηνπο ηα άηνκα: ηελ επίηεπμε, ηελ νηθεηφηεηα, ηηο ζρέζεηο, ηελ 

απζππεξβαηηθφηεηα, ην ζξήζθεπκα, ηελ απνδνρή ηνπ εαπηνχ, θαη ηελ δίθαηε 

κεηαρείξηζε.  

Ο Emmons (2003), έθαλε κία πην πεξηεθηηθή ηαμηλφκεζε, πξνηείλνληαο 

ηέζζεξηο πεξηνρέο απφ ηηο νπνίεο αληινχλ νη άλζξσπνη ην λφεκα: ηελ εξγαζία/ 

επίηεπμε, ηελ νηθεηφηεηα/ ζρέζεηο, ηελ πλεπκαηηθφηεηα θαη ηελ απζππεξβαηηθφηεηα. 

Μία δηαθνξεηηθή ηαμηλφκεζε πξνηάζεθε απφ ηνπο Westerhof, Bohlmeijer, θαη 

Valenkamp (2004), ζχκθσλα κε ηνπο νπνίνπο νη πεγέο ηνπ λνήκαηνο κπνξνχλ λα 

πξνέξρνληαη κέζα (α) απφ ην άηνκν (γλσξίζκαηα πξνζσπηθφηεηαο, πξνζσπηθή 

αλάπηπμε θαη επίηεπμε, απηναπνδνρή, απφιαπζε, νινθιήξσζε, γαιήλε), (β) ηηο 

ζρέζεηο (αίζζεζε ζπλδεζηκφηεηαο, νηθεηφηεηα, πνηνηηθέο ζρέζεηο, αιηξνπηζκφο, 

πξνζθνξά, θνηλσληθή ζπλείδεζε), (γ) ηε θπζηθή αθεξαηφηεηα (ιεηηνπξγηθφηεηα, 

πγεία, εκθάληζε), (δ) ηηο δξαζηεξηφηεηεο (εξγαζία, ειεχζεξνο ρξφλνο, εδνληζηηθέο 

δξαζηεξηφηεηεο), θαη (ε) ηηο πιηθέο αλάγθεο (θαηνρή, νηθνλνκηθή αζθάιεηα, βαζηθέο 

αλάγθεο). Πέξα απφ απηέο ηηο πέληε γεληθέο πεγέο λνήκαηνο, σζηφζν, ππάξρεη, 

επίζεο, ε αλάγθε γηα κία νιηζηηθή, θηινζνθηθή ζέαζε ηεο δσήο, ε νπνία απνηειείηαη 
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απφ ηηο αμίεο θαη ηηο πεπνηζήζεηο, ηα ηδαληθά, ηηο αλζξσπηζηηθέο αλεζπρίεο, ηελ 

ζξεζθεία, ηνλ πνιηηηζκφ θαη ηα ππαξμηαθά ζέκαηα. 

Γηα ηνπο ζθνπνχο ηεο παξνχζαο εξγαζίαο, ην πξνζσπηθφ λφεκα δσήο 

νξίδεηαη, ζχκθσλα κε ηνλ νξηζκφ ηνπ Wong (1998), σο έλα αηνκηθά θαηαζθεπαζκέλν 

γλσζηηθφ ζχζηεκα, ην νπνίν επεξεάδεη ην άηνκν ζηελ επηινγή ησλ δξαζηεξηνηήησλ, 

δίλεη ζηε δσή ζεκαληηθφηεηα, θαη αληαλαθιάηαη ζε επηά πεγέο, νη νπνίεο 

πεξηιακβάλνπλ ηελ επίηεπμε, ηηο ζρέζεηο, ην ζξήζθεπκα, ηελ απζππεξβαηηθφηεηα, ηελ 

απνδνρή ηνπ εαπηνχ, ηελ νηθεηφηεηα, θαη ηελ δίθαηε κεηαρείξηζε απφ άιινπο.  

1.1.3 Τποθεηκεληθό θαη Ψστοιογηθό Δσ δελ  

ηε δηεξεχλεζε ηεο θχζεο θαη ηεο δνκήο ηνπ επ δελ, δήηεκα ην νπνίν έρεη 

απαζρνιήζεη ηνπο θηινζφθνπο γηα αηψλεο, έρεη ζηξαθεί ην ελδηαθέξνλ ηεο ζεηηθήο 

ςπρνινγίαο, ε νπνία αληηπξνζσπεχεη ηελ πξνζπάζεηα επηζηεκνληθήο κειέηεο ησλ 

παξαγφλησλ πνπ σζνχλ ηα άηνκα λα πξννδεχζνπλ θαη λα αθκάζνπλ (Sheldon & 

King, 2001). Οη ζεσξεηηθνί, σζηφζν, δελ έρνπλ θαηαιήμεη ζε έλαλ θνηλά απνδεθηφ 

νξηζκφ ηεο επδσίαο θαη νη εξεπλεηέο κπνξνχλ γεληθά λα δηαρσξηζηνχλ ζε δχν νκάδεο, 

αλάινγα κε ην αλ εζηηάδνπλ ζηε κειέηε ηνπ ππνθεηκεληθνχ επ δελ ή ζηε κειέηε ηνπ 

ςπρνινγηθνχ επ δελ (Bundick, 2009).  

Σν ππνθεηκεληθφ επ δελ, αλαδχζεθε ζηηο αξρέο ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1960, σο 

έλαο ρξήζηκνο δείθηεο ηεο πνηφηεηαο δσήο γηα ηελ παξαθνινχζεζε ησλ θνηλσληθψλ 

αιιαγψλ θαη ηε βειηίσζε ηεο θνηλσληθήο πνιηηηθήο (Land, 1975). Μέζα απφ ηα 

βηβιία ησλ Andrews θαη Withey (1976) θαη ησλ Campbell, Converse, θαη Rodgers 

(1976), δφζεθε έκθαζε ζην φηη αλ θαη νη άλζξσπνη δνπλ ζε ζπγθεθξηκέλα 

πεξηβάιινληα, ηα ππνθεηκεληθψο νξηζκέλα πεξηβάιινληα είλαη απηά ζηα νπνία 

αληαπνθξίλνληαη, θαη επνκέλσο έρεη εμέρνπζα ζεκαζία ε ππνθεηκεληθή επδσία σο 

έλαο δείθηεο ηεο πνηφηεηαο δσήο ησλ αλζξψπσλ. Σελ ίδηα πεξίνδν θαη άιινη 
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(Bradburn, 1969. Cantril, 1965. Gurin, Veroff, & Feld, 1960) εζηίαζαλ ζηελ 

ηθαλνπνίεζε απφ ηε δσή θαη ηελ επηπρία, σο ζπληζηψζεο ηεο πνηφηεηαο δσήο.  

χκθσλα κε έλαλ απφ ηνπο πξψηνπο νξηζκνχο πνπ δφζεθαλ, ε ηθαλνπνίεζε 

απφ ηε δσή αληαλαθιά ηελ αληηιακβαλφκελε απφζηαζε ηνπ αηφκνπ απφ ηηο 

πξνζδνθίεο ηνπ (Campbell et al., 1976). Ζ επηπρία, κε ηελ ζεηξά ηεο, ζεσξήζεθε φηη 

είλαη ην απνηέιεζκα ηεο ηζνξξνπίαο αλάκεζα ζηα ζεηηθά θαη αξλεηηθά ζπλαηζζήκαηα 

(Bradburn, 1969). Ζ ηθαλνπνίεζε, επνκέλσο, ζεσξήζεθε φηη είλαη κία αμηνινγηθή, 

καθξνπξφζεζκε εθηίκεζε ηεο δσήο απφ ην άηνκν, ελψ ε επηπρία είλαη κία 

αληαλάθιαζε ησλ επράξηζησλ θαη δπζάξεζησλ ζπλαηζζεκάησλ ηεο άκεζεο εκπεηξίαο 

(Keyes et al., 2002). χκθσλα κε έλαλ πην πξφζθαην νξηζκφ, ην ζεηηθφ θαη ην 

αξλεηηθφ ζπλαίζζεκα αληηπξνζσπεχνπλ δχν επξείο, θχξηεο δηαζηάζεηο ησλ βαζηθψλ 

ζπλαηζζεκάησλ, ηα νπνία παξνπζηάδνληαη ζε δηάθνξεο ζπλζήθεο θαη πνιηηηζκνχο, 

ελψ ε ηθαλνπνίεζε απφ ηε δσή αλαθέξεηαη ζηελ ζθαηξηθή εθηίκεζε ηεο δσήο απφ ην 

άηνκν, ε νπνία γίλεηαη κέζα απφ ηελ γλσζηηθή αμηνιφγεζε ησλ ζεηηθψλ θαη 

αξλεηηθψλ πιεπξψλ ηεο δσήο (Lucas, Diener, & Suh, 1996). 

Ζ ηξηκεξήο απηή δνκή, ηεο ηθαλνπνίεζεο απφ ηε δσή, ησλ ζεηηθψλ 

ζπλαηζζεκάησλ θαη ησλ αξλεηηθψλ ζπλαηζζεκάησλ έρεη επαλεηιεκκέλα επηβεβαησζεί 

απφ δηάθνξεο κειέηεο (Lucas et al., 1996). Αμηνζεκείσηα εξεπλεηηθά δεδνκέλα, 

επίζεο, επηβεβαηψλνπλ ηνλ ιεηηνπξγηθφ δηαρσξηζκφ αλάκεζα ζηα ζεηηθά θαη ζηα 

αξλεηηθά ζπλαηζζήκαηα (Cacioppo, Gardner, & Berntson, 1999. Diener, Smith, & 

Fujita, 1995. Keyes, 2000). Σν ππνθεηκεληθφ επ δελ έρεη, επνκέλσο, δχν δηαζηάζεηο, 

ηελ γλσζηηθή θαη ηελ ζπλαηζζεκαηηθή, θαη ζπλίζηαηαη ζε ηξία ζηνηρεία: ζην πςειφ 

ζεηηθφ ζπλαίζζεκα, ην ρακειφ αξλεηηθφ ζπλαίζζεκα θαη ηελ ηθαλνπνίεζε απφ ηε 

δσή (Diener & Emmons, 1984).  
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Ζ δνκή απηή αληαλαθιάηαη ζηνλ νξηζκφ πνπ πξνηάζεθε απφ ηνλ Diener 

(2000), ζχκθσλα κε ηνλ νπνίν, ην ππνθεηκεληθφ επ δελ αλαθέξεηαη «ζηελ γλσζηηθή 

θαη ζπλαηζζεκαηηθή αμηνιφγεζε ηεο δσήο απφ ην άηνκν» (ζ. 34). Κάπνηνη πξνηείλνπλ 

φηη ην ππνθεηκεληθφ επ δελ, πξαθηηθά, είλαη έλαο πην επηζηεκνληθφο φξνο γηα απηφ πνπ 

νη άλζξσπνη ζπλήζσο ελλννχλ κε ηνλ φξν επηπρία (Seligman & Csikszentmihalyi, 

2000).  

Ζ έλλνηα ηνπ ςπρνινγηθνχ επ δελ βαζίζηεθε, θπξίσο, ζηηο ζρεηηθέο κε ηελ 

αλζξψπηλε αλάπηπμε θαη ηηο ππαξμηαθέο πξνθιήζεηο ηεο δσήο πξνζεγγίζεηο, νη νπνίεο 

αλαπηχρζεθαλ ηηο δεθαεηίεο ηνπ 1950 θαη ηνπ 1960 (Ryff, 1985). Θεσξεηηθνί, φπσο ν 

Erikson θαη ε Neugarten (Ryff, 1985), δηακφξθσζαλ ειηθηαθά βαζκνινγνχκελα έξγα, 

ηα νπνία έπξεπε ην άηνκν λα θέξεη ζε πέξαο. Φπρνιφγνη νη νπνίνη αζρνιήζεθαλ κε 

ηελ πιήξε αλάπηπμε ηνπ αηφκνπ, δηακφξθσζαλ έλλνηεο, φπσο απηέο ηεο απηφ-

πξαγκάησζεο (Maslow, 1968), ηνπ αηφκνπ ζε πιήξε ιεηηνπξγία (Rogers, 1961), θαη 

ηεο εμαηνκίθεπζεο (Jung, 1933). Σα θξηηήξηα ηεο Jahoda (1958) γηα ηελ ζεηηθή 

ςπρηθή πγεία βαζίζηεθαλ ζε αξθεηέο απφ απηέο ηηο πξνζεγγίζεηο. Όπσο επηζεκαίλεη, 

φκσο, ε Ryff (1989a), νη πξναλαθεξζείζεο ζπιιήςεηο ηεο ζεηηθήο ιεηηνπξγηθφηεηαο 

είραλ κηθξφ αληίθηππν ζηελ εκπεηξηθή δηεξεχλεζε ηνπ επ δελ, θπξίσο εμαηηίαο ηεο 

έιιεηςεο έγθπξσλ θαη αμηφπηζησλ εξγαιείσλ κέηξεζεο.  

Απφ ηελ αλαδήηεζε ησλ βαζηθψλ ζεκείσλ ζχγθιηζεο κεηαμχ ησλ ζρεηηθψλ κε 

ηελ ζεηηθή αλάπηπμε πξνζεγγίζεσλ, ε Ryff (1989a) πξφηεηλε έλα πνιπδηάζηαην 

κνληέιν γηα ην ςπρνινγηθφ επ δελ, ην νπνίν απαξηίδεηαη απφ έμη ςπρνινγηθέο 

δηαζηάζεηο. Κάζε δηάζηαζε αληαλαθιά δηαθνξεηηθέο πξνθιήζεηο ηεο δσήο πνπ 

αληηκεησπίδνπλ νη άλζξσπνη ψζηε λα ιεηηνπξγνχλ ζεηηθά (Ryff, 1989a. Ryff & 

Keyes, 1995). Απηέο αθνξνχλ ηελ πξνζπάζεηα ησλ αηφκσλ: (α) λα αηζζάλνληαη θαιά 

κε ηνλ εαπηφ ηνπο, ελψ γλσξίδνπλ ηα φξηά ηνπο (απνδνρή ηνπ εαπηνχ), (β) λα 
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αλαπηχμνπλ θαη λα δηαηεξήζνπλ δεζηέο δηαπξνζσπηθέο ζρέζεηο (ζεηηθέο ζρέζεηο κε 

άιινπο), (γ) λα δηακνξθψζνπλ ην πεξηβάιινλ ηνπο έηζη ψζηε λα θαιχπηνληαη νη 

πξνζσπηθέο αλάγθεο θαη επηζπκίεο ηνπο (πεξηβαιινληηθή θπξηαξρία), (δ) λα 

απνθηήζνπλ ηελ αίζζεζε ηνπ απηφ-πξνζδηνξηζκνχ θαη πξνζσπηθψλ αξρψλ 

(απηνλνκία), (ε) λα βξνπλ λφεκα ζηηο πξνζπάζεηέο ηνπο θαη ηηο πξνθιήζεηο (ζθνπφο 

ζηε δσή), θαη (ζη) λα αλαπηχμνπλ ζην κέγηζην δπλαηφ ηα ηαιέληα θαη ηηο δεμηφηεηέο 

ηνπο (πξνζσπηθή αλάπηπμε). Σν ςπρνινγηθφ επ δελ, έρεη νξηζηεί πεξηεθηηθά σο 

«εκπινθή κε ηηο ππαξμηαθέο πξνθιήζεηο ηεο δσήο» (Keyes et al., 2002, ζ. 1007) θαη 

ζεσξείηαη φηη ιεηηνπξγεί πξνβιεπηηθά γηα ηε δχλακε θαη ηε δηάξθεηα ηνπ 

ππνθεηκεληθνχ επ δελ, θαζψο πεξηιακβάλεη θάπνηα ραξαθηεξηζηηθά πνπ ην επλννχλ, 

φπσο ε απηναπνδνρή, νη ζηφρνη δσήο, ε δηαρείξηζε ηνπ πεξηβάιινληνο, ε απηνλνκία 

θαη νη ππνζηεξηθηηθέο ζρέζεηο (Cloninger, 2004).  

Πην δηεπξπκέλα, νη δχν απηέο παξαδφζεηο, ην ππνθεηκεληθφ επ δελ θαη ην 

ςπρνινγηθφ επ δελ, έρνπλ ζπλδεζεί κε ηελ εδνληθή θαη επδαηκνληθή θηινζνθία, κία 

ζχλδεζε πνπ έγηλε ηδηαίηεξα εκθαλήο κέζα απφ ηελ αλαζθφπεζε ησλ Ryan θαη Deci, 

ην 2001. Όπσο ζεκείσζε θαη ν Waterman (1993), κπνξεί θαη ζα έπξεπε λα γίλεη κία 

ζεκαληηθή δηάθξηζε κεηαμχ ηεο εδνληθήο απφιαπζεο θαη απηνχ πνπ ν Αξηζηνηέιεο 

νλφκαζε επδαηκνλία: ε εδνληθή αλαθέξεηαη ζε κία ζπγθεθξηκέλνπ ηχπνπ επηπρία, ε 

νπνία ραξαθηεξίδεηαη απφ ηελ επηδίσμε ηεο απφιαπζεο, ελψ ε επδαηκνλία 

επηθεληξψλεηαη ζηνλ εζσηεξηθφ δαίκνλ ή ηνλ «αιεζηλφ εαπηφ», θαη αλαθέξεηαη «ζηηο 

δπλαηφηεηεο ηνπ θάζε αηφκνπ, ε πξαγκαηνπνίεζε ησλ νπνίσλ αληηπξνζσπεχεη ηελ 

κεγαιχηεξε εθπιήξσζε ζηελ δσή, γηα ηελ νπνία ν θαζέλαο είλαη ηθαλφο» (ζ. 678). Ο 

ίδηνο πξφηεηλε φηη ε θαηάζηαζε ηεο επδαηκνλίαο κπνξεί λα επηηεπρζεί φηαλ θάπνηνο 

ζπκκεηέρεη ζε δξαζηεξηφηεηαο πνπ είλαη ζχκθσλεο κε ηηο βαζχηεξεο αμίεο θαη 

ζηφρνπο δσήο (Waterman, 1993).  
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Τπφ απηήλ ηελ νπηηθή, θαη κε βάζεη ηηο αλζξσπηζηηθέο ζεσξίεο ηνπ Maslow 

(1970) θαη ηνπ Rogers (1961), ε θαιή δσή πεγάδεη θπξίσο απφ ηελ επηδίσμε ηεο 

απηφ-πξαγκάησζεο θαη ηελ εθπιήξσζε ησλ κνλαδηθψλ δπλαηνηήησλ πνπ έρεη ν θάζε 

άλζξσπνο. Ζ εδνληθή πξνζέγγηζε, απφ ηελ άιιε, δίλεη έκθαζε ζην φηη νη άλζξσπνη 

ζα έπξεπε λα κεγεζχλνπλ ηελ απφιαπζε θαη λα ειαηηψλνπλ ηνλ πφλν γηα λα 

αηζζάλνληαη επηπρηζκέλνη (Kahneman, Diener, & Schwarz, 1999). Ζ επηπρία, 

πξάγκαηη, έρεη βξεζεί κε ζπλέπεηα λα απνηειεί έλαλ απφ ηνπο πην ζεκαληηθνχο ή 

επηζπκεηνχο ζηφρνπο ζηε δσή ησλ αλζξψπσλ (Diener & Fujita, 1995. Suh, Diener, 

Oishi, & Triandis, 1998), εηδηθά ζηηο Γπηηθνπνηεκέλεο θνηλσλίεο, φπνπ νη βαζηθέο 

αλάγθεο είλαη πην πηζαλφ λα εθπιεξσζνχλ θαη πςειφηεξεο δηαβάζκηζεο αλάγθεο πην 

πηζαλφ λα έρνπλ πξνεμέρνπζα ζεκαζία (Inglehart, 1990). Χζηφζν, ην ππνθεηκεληθφ 

επ δελ, αλ θαη είλαη έλα ζεκαληηθφ θνκκάηη ηεο επδσίαο, έρεη πεξηνξηζκέλε ηθαλφηεηα 

λα απνδψζεη ην πιήξεο εχξνο ηεο ζεηηθήο ςπρηθήο πγείαο (Ryan & Deci, 2001). Ζ 

επηδίσμε ηεο «θαιήο δσήο», έρεη ζεσξεζεί φηη πεξηιακβάλεη πνιιά πεξηζζφηεξα απφ 

ηελ απιή αλαδήηεζε ηεο επηπρίαο (Ryff, 1989a). 

Δίηε είλαη ρξήζηκε θαη έγθπξε ε ζχλδεζε ηνπ ππνθεηκεληθνχ επ δελ κε ηελ 

εδνληθή θηινζνθία θαη ηνπ ςπρνινγηθνχ επ δελ κε ηελ επδαηκνληθή θηινζνθία, είηε 

φρη, απηφ πνπ γίλεηαη εκθαλέο απφ ηα παξαπάλσ, είλαη φηη δελ ππάξρεη κία θνηλά 

απνδεθηή πξνζέγγηζε ηνπ επ δελ. ηελ βηβιηνγξαθία ην επ δελ πξνζεγγίδεηαη άιινηε 

κε φξνπο επηπρίαο θαη ζεηηθήο ζπλαηζζεκαηηθήο δηάζεζεο (Diener, 1984. Lucas, 

2007. Lyubomirsky, 1999), θαη άιινηε σο ζεηηθή ιεηηνπξγηθφηεηα θαη πξνζαξκνγή 

(Ryff, 1989a). Πηζαλφλ, ην εγρείξεκα ηεο ζρεηηθήο κε ην επ δελ έξεπλαο λα 

επσθειεζεί ζε θάπνην βαζκφ ζην κέιινλ απφ ηελ αλάπηπμε ελφο ελνπνηεηηθνχ 

κνληέινπ. Πξνο ην παξφλ, γηα ηνπο ζθνπνχο ηεο ζπγθεθξηκέλεο έξεπλαο ζα 

ρξεζηκνπνηήζνπκε ηελ δηάθξηζε αλάκεζα ζην ππνθεηκεληθφ θαη ςπρνινγηθφ επ δελ 
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θαη φρη απηήλ αλάκεζα ζην εδνληθφ θαη επδαηκνληθφ επ δελ, θαζψο νη δχν ηειεπηαίεο 

είλαη πην επξείο έλλνηεο, νη νπνίεο, κάιηζηα, έρνπλ επηθξηζεί γηα ηελ εγθπξφηεηά ηνπ 

πεξηερνκέλνπ ηνπο (βι. Bundick, 2009. Waterman, 2008).  

1.1.4 Ψστοιογηθή δσζθορία 

Έλαο απφ ηνπο πην θνηλά απνδεθηνχο νξηζκνχο πνπ έρνπλ πξνηαζεί γηα ηελ 

ςπρνινγηθή δπζθνξία, ηελ νξίδεη σο κία θαηάζηαζε ζπλαηζζεκαηηθνχ πφλνπ, πνπ 

ραξαθηεξίδεηαη απφ γεληθά ζπκπηψκαηα θαηάζιηςεο (π.ρ. έιιεηςε ελδηαθέξνληνο, 

ζιίςε, απειπηζία) θαη άγρνπο (π.ρ. αλεζπρία, έληαζε) (Mirowsky & Ross, 2002). Σα 

ζπκπηψκαηα απηά κπνξεί λα ζπλνδεχνληαη απφ ζσκαηηθά ζπκπηψκαηα (π.ρ. αππλία, 

θεθαιαιγίεο, έιιεηςε ελέξγεηαο), ηα νπνία πηζαλφλ λα δηαθέξνπλ αλάκεζα ζηνπο 

πνιηηηζκνχο (Kirmayer, 1989. Kleinman, 1991).  

 Κάπνηνη ζπλέδεζαλ ηελ εκθάληζε ηεο ςπρνινγηθήο δπζθνξίαο κε ηελ 

παξνπζία θάπνηνπ ζηξεζνγφλνπ παξάγνληα (Horwitz, 2007. Ridner, 2004), θαη 

ππάξρεη πιεζψξα ελδείμεσλ γηα ηηο επηπηψζεηο ηνπ ζηξεο ζηελ αίζζεζε δπζθνξίαο 

(Horwitz, 2007). Χζηφζν, άιινη επεζήκαλαλ φηη έλαο νξηζκφο ηεο ςπρνινγηθήο 

δπζθνξίαο κε φξνπο ζηξεο, απνηπγράλεη λα αλαγλσξίζεη ηελ παξνπζία ηεο φηαλ 

απνπζηάδεη ην ζηξεο (Drapeau, Marchand, & Beaulieu-Prηvost, 2012).  

Δθείλνη πνπ ηελ πξνζέγγηζαλ σο θπζηνινγηθή ζπλαηζζεκαηηθή αληίδξαζε ζε 

ζηξεζνγφλνπο παξάγνληεο, πξφηεηλαλ φηη είλαη έλα θαηλφκελν κε βξαρππξφζεζκε 

δηάξθεηα (Horwitz, 2007). Απφ ηελ άιιε,  θάπνηνη ππνζηήξημαλ φηη πξφθεηηαη γηα έλα 

ζρεηηθά ζηαζεξφ ραξαθηεξηζηηθφ (Wheaton, 2007), ην νπνίν ζπλδέεηαη κε αηνκηθνχο 

παξάγνληεο θαη ραξαθηεξηζηηθά ηεο πξνζσπηθφηεηαο, φπσο ν λεπξσηηζκφο (Jorm & 

Duncan-Jones, 1990). Με βάζε ηα παξαπάλσ, θαίλεηαη φηη ε ςπρνινγηθή δπζθνξία 

είλαη κία αξλεηηθή ζπλαηζζεκαηηθή θαηάζηαζε, πνπ κπνξεί λα πξνθιεζεί απφ ηελ 
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αληηκεηψπηζε ησλ θαζεκεξηλψλ γεγνλφησλ ηεο δσήο, αιιά παξάιιεια επεξεάδεηαη 

απφ αηνκηθνχο παξάγνληεο.  

Σα θαηαζιηπηηθά θαη ηα αγρψδε ζπκπηψκαηα πνπ πεξηιακβάλεη ε ςπρνινγηθή 

δπζθνξία δελ ηαπηίδνληαη κε ηελ χπαξμε θαηαζιηπηηθήο ή αγρψδνπο δηαηαξαρήο 

(Mirowsky & Ross, 2002), φκσο θάπνηνη επεζήκαλαλ φηη ε ζπλερφκελε παξνπζία 

ηνπο κπνξεί λα απμήζεη ηελ πηζαλφηεηα αλάπηπμεο ςπρνπαζνινγίαο ζην κέιινλ 

(Petersen, Compass, Brooks-Gunn, Stemmler, Ey, & Grant 1993. Pine, Cohen, 

Gurley, Brook, & Ma, 1998) θαη άιινη πξφηεηλαλ φηη ε ςπρνινγηθή δπζθνξία καδί κε 

ηελ έθπησζε ηεο θαζεκεξηλήο ιεηηνπξγηθφηεηαο,  κπνξεί λα απνηειέζεη δείθηε ηεο 

ζνβαξφηεηαο ησλ ζπκπησκάησλ δηαηαξαρψλ, φπσο ηεο κείδνλνο θαηάζιηςεο θαη ηεο 

γεληθεπκέλεο αγρψδνπο δηαηαξαρήο (Phillips, 2009. Watson, 2009). Με βάζε ηα 

παξαπάλσ, ε ςπρνινγηθή δπζθνξία ιακβάλεηαη ππφςε θιηληθά, φηαλ είλαη ρξφληα θαη 

ζπλνδεχεηαη απφ άιια ζπκπηψκαηα, ηα νπνία φηαλ πξνζηίζεληαη, ηθαλνπνηνχλ ηα 

δηαγλσζηηθά θξηηήξηα γηα κία δηαηαξαρή (Drapeau et al., 2012).  

Ζ ςπρνινγηθή δπζθνξία πξνζεγγίδεηαη, θπξίσο, ζαλ κία ζπλαηζζεκαηηθή 

ελφριεζε, ε νπνία κπνξεί λα έρεη επηπηψζεηο ζηελ θνηλσληθή ιεηηνπξγηθφηεηα θαη ηηο 

θαζεκεξηλέο ελαζρνιήζεηο ησλ αηφκσλ (Wheaton, 2007). Τπφ απηήλ ηελ νπηηθή, 

απνηέιεζε ην αληηθείκελν πνιιψλ κειεηψλ, νη νπνίεο εζηίαζαλ ζηελ αλαγλψξηζε ησλ 

πξνζηαηεπηηθψλ παξαγφλησλ ή ησλ παξαγφλησλ θηλδχλνπ πνπ ζρεηίδνληαη κε απηήλ 

(Cambell & Ntobedzi, 2007).  

1.2 Τρόποι μϋτρηςησ 
 

Πνιιά εξσηεκαηνιφγηα έρνπλ θαηαζθεπαζηεί γηα ηελ κέηξεζε ηεο ζπλαηζζεκαηηθήο 

λνεκνζχλεο, ηνπ πξνζσπηθνχ λνήκαηνο, ηνπ ππνθεηκεληθνχ επ δελ, ηνπ ςπρνινγηθνχ 

επ δελ θαη ηεο ςπρνινγηθήο δπζθνξίαο. Μία πιήξεο πεξηγξαθή φισλ ησλ θιηκάθσλ 
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θαη ησλ ςπρνκεηξηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηνπο είλαη πέξαλ ηεο νπηηθήο ηεο παξνχζαο 

εξγαζίαο. Καζψο, φπσο ήδε αλαθέξακε, πνιινί ζεσξεηηθνί έρνπλ πξνζεγγίζεη ηηο 

έλλνηεο απηέο κε δηαθνξεηηθφ ηξφπν, βαζηθφο ζηφρνο ηεο ελφηεηαο απηήο είλαη κία 

απιή απνηχπσζε ηεο ηαμηλφκεζεο ησλ εξγαιείσλ κέηξεζεο κε βάζε ηηο πξνζεγγίζεηο 

πνπ ηα ζπλνδεχνπλ. Σα εξσηεκαηνιφγηα πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ ζηελ παξνχζα 

έξεπλα πεξηγξάθνληαη αλαιπηηθφηεξα ζην θεθάιαην ηεο κεζνδνινγίαο. 

1.2.1 σλαηζζεκαηηθή λοεκοζύλε  

Όπσο ήδε αλαθέξακε, πνιινί εξεπλεηέο ρξεζηκνπνίεζαλ ηελ έλλνηα ηεο 

ζπλαηζζεκαηηθήο λνεκνζχλεο κε δηαθνξεηηθφ ηξφπν θαη απηφ είρε σο απνηέιεζκα 

ηελ αλάπηπμε δηαθνξεηηθψλ κεζφδσλ γηα ηελ αμηνιφγεζε ηεο (π.ρ. Bar-On, 1997. 

Mayer & Salovey, 1993. Petrides & Furnham, 2000). ηελ βηβιηνγξαθία ζπλαληάηαη 

κία εκθαλήο δηαθνξνπνίεζε αλάκεζα ζηα κνληέια ηθαλφηεηαο θαη ζηα κηθηά 

κνληέια, σο πξνο ηνλ ηξφπν µε ηνλ νπνίν κεηξνχλ ηε ζπλαηζζεκαηηθή λνεκνζχλε.  

Σα κνληέια ηθαλφηεηαο ρξεζηκνπνηνχλ εξγαιεία κέηξεζεο ηεο κέγηζηεο 

επίδνζεο (π.ρ. Mayer et al., 1999), εξγαιεία, δειαδή, ηα νπνία βαζίδνληαη ζηελ 

αληηθεηκεληθή κέηξεζε ηεο επίδνζεο ησλ ζπκκεηερφλησλ φζνλ αθνξά ηε 

ζπλαηζζεκαηηθή λνεκνζχλε ηνπο (Πιαηζίδνπ, 2004). Σα άηνκα θαινχληαη λα 

παξάγνπλ ιχζεηο ζε πξνβιήκαηα ή λα δψζνπλ απαληήζεηο ζε έξγα µε 

ζπλαηζζεκαηηθφ πεξηερφκελν. ηε ζπλέρεηα, βαζκνινγνχληαη αλάινγα µε ηελ 

επηηπρία πνπ ζεκείσζαλ, µε βάζε αληηθεηκεληθά, πξνθαζνξηζκέλα θξηηήξηα, φπσο 

ζπκβαίλεη θαη ζηα ηεζη ηεο γλσζηηθήο λνεκνζχλεο. Γηα ηνλ ιφγν απηφ, ε 

ζπλαηζζεκαηηθή λνεκνζχλε ε νπνία πξνθχπηεη απφ ηε κέηξεζε απηή, απνθαιείηαη 

αληηθεηκεληθή ή πξαγκαηηθή (actual emotional intelligence) (Πιαηζίδνπ, 2006). Γηα 

ηελ αληηθεηκεληθή κέηξεζε ηεο ζπλαηζζεκαηηθήο λνεκνζχλεο έρνπλ δεκηνπξγεζεί 

δχν θιίκαθεο αμηνιφγεζεο, ε Multifactor Emotional Intelligence Scale (MEIS) ησλ 
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Mayer θαη ζπλ. (1999), θαη ην Mayer, Salovey, Caruso Emotional Intelligence Test 

(MSCEIT) ησλ Mayer θαη ζπλ. (2002), πνπ αμηνινγνχλ ηηο ηέζζεξηο δηαζηάζεηο ηεο 

ζπλαηζζεκαηηθήο λνεκνζχλεο, ηηο νπνίεο δηαθξίλεη ην κνληέιν ηνπο (Mayer & 

Salovey, 1997). 

ηα κηθηά κνληέια, ε αμηνιφγεζε ηεο ζπλαηζζεκαηηθήο λνεκνζχλεο γίλεηαη 

µε βάζε ηελ αληίιεςε πνπ έρνπλ γη‟ απηήλ ηα ίδηα ηα άηνκα (Πιαηζίδνπ, 2004). Ζ 

αληίιεςε ησλ αηφκσλ γηα ηε ζπλαηζζεκαηηθή λνεκνζχλε ηνπο αμηνινγείηαη κε 

εξσηεκαηνιφγηα απηναλαθνξψλ (π.ρ. Bar-On, 1997), θαη γηα απηφ ην ιφγν, ε 

ζπλαηζζεκαηηθή λνεκνζχλε πνπ πξνθχπηεη απφ απηά απνθαιείηαη αληηιακβαλφκελε 

ή αληηιεπηή (perceived emotional intelligence) (Πιαηζίδνπ, 2006). 

  Γηα ηε κέηξεζε ηεο ζπλαηζζεκαηηθήο λνεκνζχλεο σο ραξαθηεξηζηηθφ 

γλψξηζκα, θαηαζθεπάζηεθε έλα εξσηεκαηνιφγην απηναλαθνξψλ, ην Trait Emotional 

Intelligence Questionnaire (TEIQue), ζην νπνίν ν εμεηαδφκελνο αμηνινγείηαη σο πξνο 

ηηο 15 δηαζηάζεηο πνπ πεξηιακβάλεη ην κνληέιν, σο πξνο ηέζζεξηο γεληθνχο 

παξάγνληεο (επεκεξία, απηνέιεγρνο, ζπλαηζζεκαηηθφηεηα θαη θνηλσληθφηεηα) θαη σο 

πξνο ηε ζπλνιηθή ζπλαηζζεκαηηθή λνεκνζχλε (Petrides, 2001, 2009. Petrides, 

Furnham, & Mavroveli, 2007). Σν εξσηεκαηνιφγην θπθινθνξεί θαη ζε κία πην 

ζχληνκε εθδνρή (TEIQue - SF) πνπ πεξηιακβάλεη 30 πξνηάζεηο, νη νπνίεο δίλνπλ 

κεηξήζεηο γηα ηνπο ηέζζεξηο γεληθνχο παξάγνληεο θαη ηε ζπλνιηθή ζπλαηζζεκαηηθή 

λνεκνζχλε (Petrides & Furnham, 2006). Απφ ηνπο εξεπλεηέο (Mavroveli et al., 2007. 

Petrides et al., 2006) δηαηίζεληαη θαη άιιεο ηέζζεξηο εθδφζεηο ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ: 

δχν εθδφζεηο γηα παηδηά, ειηθίαο 8 έσο 12 εηψλ, ην TEIQue – CF θαη ην πην ζχληνκν 

TEIQue – CSF, θαη δχν γηα εθήβνπο ειηθίαο 13 έσο 17 εηψλ, κία δηεπξπκέλε 

(TEIQue – AF) θαη κία ζχληνκε (TEIQue – ASF), ε νπνία ρνξεγήζεθε ζηελ 

παξνχζα έξεπλα.  
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1.2.2 Προζφπηθό λόεκα  

Γεδνκέλνπ ησλ πνιιαπιψλ πξνζεγγίζεσλ πνπ έρνπλ πξνηαζεί γηα ην λφεκα, θαη ηεο 

έκθαζεο ζηηο δηαθνξεηηθέο δηαζηάζεηο ηνπ, δελ απνηειεί έθπιεμε ην γεγνλφο φηη 

έρνπλ δηακνξθσζεί πνιιά εξγαιεία κέηξεζεο πνπ ηηο ζπλνδεχνπλ.  

 Δπεξεαζκέλνη απφ ηελ ζεψξεζε ηνπ  Frank γηα ην λφεκα, νη Crumbaugh θαη 

Maholick (1964), αλέπηπμαλ ην εξσηεκαηνιφγην Purpose in Life (PIL), ην νπνίν 

αμηνινγεί ηνλ βαζκφ ζηνλ νπνίν ην άηνκν βηψλεη κία αίζζεζε ζθνπνχ. ηελ 

πξνζέγγηζε ηνπ Frank βαζίζηεθε ε αλάπηπμε θαη άιισλ δχν εξσηεκαηνινγίσλ, ηνπ 

Life Attitude Profile (LAP), ησλ Reker θαη Peacock (1981), θαη ηνπ Seeking of Noetic 

Goals (SONG), ηνπ Crumbaugh (1977), ηα νπνία ζρεδηάζηεθαλ γηα ηελ κέηξεζε ηεο 

παξνπζίαο ζθνπνχ θαη ηνπ θηλήηξνπ γηα εχξεζε λνήκαηνο, αληίζηνηρα. Μία θιίκαθα 

πνπ εζηηάδεη ζηελ γλσζηηθή δηάζηαζε ηνπ λνήκαηνο, είλαη ε Sence of Coherence 

scale (SOC) ηνπ Antonovsky (1983), ελψ επεξεαζκέλνη απφ ηελ πνιπδηάζηαηε 

πξνζέγγηζε ηνπ λνήκαηνο, νη Battista θαη Almond (1973), αλέπηπμαλ ην Life Regard 

Index (LRI), εξσηεκαηνιφγην ην νπνίν πεξηιακβάλεη θαη κία ζπλαηζζεκαηηθή 

θιίκαθα, γηα λα εμεηάζεη ηνλ βαζκφ ζηνλ νπνίν νη ζηφρνη ηνπ αηφκνπ έρνπλ 

εθπιεξσζεί.  

 Έλα απφ ηα πξψηα εξσηεκαηνιφγηα πνπ θαηαζθεπάζηεθαλ γηα ηελ 

αμηνιφγεζε ηνπ πξνζσπηθνχ λνήκαηνο δσήο κέζσ ησλ πεγψλ λνήκαηνο, είλαη ην 

Personal Meaning Profile (PMP) ηνπ Wong (1998). Μεηέπεηηα, δηάθνξνη εξεπλεηέο 

αλέπηπμαλ εξσηεκαηνιφγηα, ηα νπνία πεξηιακβάλνπλ ηελ αμηνιφγεζε ησλ 

πεξηζζφηεξσλ, αλ φρη φισλ, πεγψλ λνήκαηνο, φπσο αλαγλσξίζηεθαλ απφ ηνλ Wong, 

θαη άιισλ παξαγφλησλ, φπσο ηελ απνδνρή ηνπ ζαλάηνπ θαη ην ππαξμηαθφ θελφ 

(Multidimentional Life Meaning Scale-MLMS: Edwards, 2007), ηελ παξνπζία θαη 

ηελ αλαδήηεζε λνήκαηνο (The Sources of Meaning and Meaning in Life 
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Questionnaire-SoMe: Schnell, 2009), ην πλεπκαηηθφ λφεκα (Spiritual Meaning Scale-

SMS: Mascaro et al., 2004), θαη ηελ ηθαλνπνίεζε απφ ηηο πεγέο (The Schedule for 

Meaning in Life Evaluation-SMiLE: Fegg et al., 2008). Πνιχ πξφζθαηα (Macdonald 

et al, 2012), θαηαζθεπάζηεθε ε ζχληνκε κνξθή ηνπ Personal Meaning Profile, ην 

Personal Meaning Profile-Brief (PMP-B), ην νπνίν πεξηιακβάλεη ηηο ίδηεο πεγέο 

λνήκαηνο, φπσο αλαγλσξίζηεθαλ αξρηθά (Wong, 1998), αιιά κηθξφηεξν αξηζκφ 

δειψζεσλ γηα ηελ θάζε κία. Σν ζπγθεθξηκέλν εξσηεκαηνιφγην ρξεζηκνπνηήζεθε 

ζηελ παξνχζα έξεπλα. 

1.2.3 Τποθεηκεληθό θαη υστοιογηθό εσ δελ  

Ζ πνηθηινκνξθία ζηνλ ηξφπν πνπ νξίδεηαη ην επ δελ, είρε σο απνηέιεζκα ηελ 

αλάπηπμε δηαθφξσλ εξγαιείσλ γηα ηελ κέηξεζή ηνπ. Απφ ηελ βηβιηνγξαθηθή 

αλαζθφπεζε δελ εληνπίζηεθε έλα εξγαιείν κέηξεζεο πνπ λα αληαλαθιά ηφζν 

εδνληθέο φζν θαη επδαηκνληθέο πιεπξέο ηνπ επ δελ, παξφιν πνπ, πιένλ, νη 

πεξηζζφηεξνη εξεπλεηέο ζπκθσλνχλ ζηελ ζεκαληηθφηεηα θαη ησλ δχν γηα ηελ 

απφδνζε ηεο επδσίαο (Peterson et al., 2005. Ryan & Deci, 2001). Πηζαλψο, ν πην 

νινθιεξσκέλνο ηξφπνο αμηνιφγεζεο ηνπ επ δελ κπνξεί λα γίλεη κε ηελ ζπκπεξίιεςε 

εξγαιείσλ θαη ησλ δχν παξαδφζεσλ, ηνπ ππνθεηκεληθνχ θαη ηνπ ςπρνινγηθνχ επ δελ. 

 Ζ παξάδνζε ηνπ ππνθεηκεληθνχ επ δελ είλαη καθξά, θαη γηα ηελ κέηξεζε ηνπ 

έρνπλ θαηαζθεπαζηεί πνιιά εξσηεκαηνιφγηα. Κάπνηα πξννξίδνληαη γηα ηελ κέηξεζε 

ησλ ζεηηθψλ θαη αξλεηηθψλ ζπλαηζζεκάησλ, φπσο γηα παξάδεηγκα ην Affect Balance 

Scale (Bradburn, 1969), ην Positive and Negative Affect Schedule- PANAS (Watson, 

Clark, & Tellegen, 1988) θαη ην πην πξφζθαην, Scale of Positive and Negative 

Experience-SPANE (Diener, et al., 2009), ελψ άιια γηα ηελ αμηνιφγεζε ηεο 

ηθαλνπνίεζεο απφ ηε δσή, φπσο γηα παξάδεηγκα ην Satisfaction with Life Scale-

SWLS (Diener, Emmons, Larsen, & Griffin, 1985) θαη ην Life Satisfaction Index-LSI 
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(Neugarten, Havighurst, & Tobin, 1961). Δξσηεκαηνιφγηα έρνπλ, επίζεο, αλαπηπρζεί 

γηα ηελ κέηξεζε ηεο επηπρίαο (π.ρ., Oxford Happiness Inventory, Argyle, Martin, & 

Lu, 1995. Happiness Measures, Fordyce, 1988. Subjective Happiness Scale, 

Lyubomirsky & Lepper, 1999), εθείλα φκσο πνπ ζπγθεληξψλνπλ ηελ κεγαιχηεξε 

εκπεηξηθή ππνζηήξημε είλαη ηα  PANAS θαη SWLS (Arthaud-Day, Rode, Mooney, & 

Near, 2005). 

 Ζ ζρεηηθά πην πξφζθαηε εζηίαζε ησλ εξεπλεηψλ ζην ςπρνινγηθφ επ δελ (π.ρ. 

Ryff, 1989a) ζπλνδεχηεθε απφ ηελ αλάπηπμε εξγαιείσλ γηα ηελ κέηξεζή ηνπ. Σν πην 

επξέσο δηαδεδνκέλν, είλαη ην Psychological Well-Being Scales-PWBS, έλα 

εξσηεκαηνιφγην πνπ θαηαζθεπάζηεθε βαζηζκέλν ζηελ ζεψξεζε ηεο Ryff (1989a) γηα 

ην ςπρνινγηθφ επ δελ θαη ηηο έμη δηαζηάζεηο πνπ απηφ πεξηιακβάλεη (απηνλνκία, 

πεξηβαιινληηθή θπξηαξρία, απνδνρή ηνπ εαπηνχ, ζεηηθέο ζρέζεηο κε άιινπο, ζθνπφο 

ζηε δσή θαη πξνζσπηθή αλάπηπμε). Μία άιιε θιίκαθα πνπ πξννξίδεηαη γηα ηελ 

κέηξεζε ηνπ ςπρνινγηθνχ επ δελ είλαη ε Well-Being Manifestation Measure Scale-

WBMMS (Masse, Poulin, Dassa, Lambert, Belair, & Battaglini, 1998), ε νπνία 

αμηνινγεί δηαζηάζεηο παξφκνηεο κε απηέο ηνπ PWBS. Καη ηα δχν απηά εξγαιεία 

κέηξεζεο ζηνρεχνπλ ζηελ εθηίκεζε ηεο επίδνζεο ηνπ αηφκνπ ζηηο πνιιαπιέο θαη 

δηαθξηηέο πιεπξέο ηνπ ςπρνινγηθνχ επ δελ θαη απνδίδνπλ ηνλ βαζκφ ζηνλ νπνίν ην 

άηνκν επηηπγράλεη ζηελ αληηκεηψπηζε ζπγθεθξηκέλσλ πξνθιήζεσλ ηεο δσήο γηα ηελ 

βίσζε ηεο επδσίαο. Μία δηαθνξεηηθή πξνζέγγηζε ηνπ ςπρνινγηθνχ επ δελ έγηλε απφ 

ηνλ Waterman (1993), ν νπνίνο θαηαζθεχαζε ην Personally Expressive Activities 

Questionnaire-PEAQ, ην νπνίν δεηά απφ ηνπο εξσηψκελνπο λα πεξηγξάςνπλ πέληε 

δξαζηεξηφηεηεο ζεκαληηθέο γηα ηνπο ίδηνπο θαη έπεηηα λα εθηηκήζνπλ ηνλ βαζκφ ζηνλ 

νπνίν έμη δειψζεηο, πνπ αληαλαθινχλ ηελ επδαηκνληθή επηπρία, ηαηξηάδνπλ ζε θάζε 

δξαζηεξηφηεηα πνπ αλέθεξαλ. Ζ βαζηθή δηαθνξά, επνκέλσο, ηνπ PEAQ απφ ηα 
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πξναλαθεξζέληα είλαη φηη είλαη ειεχζεξν πεξηερνκέλνπ, αθνχ δελ αμηνινγνχληαη νη 

ίδηεο νη δξαζηεξηφηεηεο, αιιά ν βαζκφο ζηνλ νπνίν ε εκπινθή κε απηέο επηηξέπεη ζην 

άηνκν λα εθθξάζεη ηνλ αιεζηλφ εαπηφ ηνπ (Waterman, 1993).  

 ηελ παξνχζα κειέηε, γηα ηελ κέηξεζε ηνπ ππνθεηκεληθνχ επ δελ 

ρξεζηκνπνηήζεθαλ ηα SPANE θαη SWLS θαη γηα ηελ αμηνιφγεζε ηνπ ςπρνινγηθνχ 

επ δελ ην PWBS. 

1.2.4 Ψστοιογηθή δσζθορία 

Απφ ηελ βηβιηνγξαθηθή αλαζθφπεζε ηξεηο νηθνγέλεηεο εξγαιείσλ κέηξεζεο 

βξέζεθαλ λα αμηνινγνχλ ηελ ςπρνινγηθή δπζθνξία, ζχκθσλα κε ηνλ πην θνηλά 

απνδεθηφ νξηζκφ, πνπ ηελ αλαθέξεη σο κία ζπλαηζζεκαηηθή θαηάζηαζε πνπ 

ραξαθηεξίδεηαη απφ ζπκπηψκαηα θαηάζιηςεο θαη άγρνπο (Drapeau et al., 2012): (α) 

ην General Health Questionnaire θαη νη ζχληνκεο εθδνρέο ηνπ (Goldberg & Williams, 

1991), (β) νη θιίκαθεο ηνπ Kessler (Kessler et al., 2002, 2010), θαη (γ) νη θιίκαθεο 

πνπ θαηαζθεπάζηεθαλ βάζεη ηεο Hopkins Symptom Checklist (Derogatis et al. 1974).  

Σν General Health Questionnaire (GHQ), πνπ απνηειείηαη απφ 60 δειψζεηο 

θαη νη ζχληνκεο εθδνρέο ηνπ (GHQ-30, GHQ-28, GHQ-20 θαη GHQ-12), 

ζρεδηάζηεθαλ γηα ηελ αμηνιφγεζε ηεο ςπρνινγηθήο δπζθνξίαο ζε πιεζπζκηαθέο θαη 

επηδεκηνινγηθέο κειέηεο (Goldberg & Williams, 1991). Μία άιιε νκάδα 

εξσηεκαηνινγίσλ είλαη απηά πνπ θαηαζθεπάζηεθαλ κε βάζε ην εξσηεκαηνιφγην 

Hopkins Symptoms Checklist-58 (HSCL-58) (Derogatis et al. 1974): ην Brief 

Symptom Inventory (BSI) (Derogatis & Melisaratos, 1983. Derogatis, 1993), ην SCL-

25 (Derogatis et al. 1974), ην SCL-5 (Tambs & Moum, 1993), θαη ην πην πξφζθαην 

Brief Symptom Inventory-18 (BSI-18) (Derogatis 2001). Σν HSCL-58 πεξηιακβάλεη 

έλαλ κεγάιν αξηζκφ ζπκπησκάησλ, ελψ ηα ππφινηπα εζηηάδνπλ ζε αγρψδε, 

θαηαζιηπηηθά θαη ζσκαηηθά ζπκπηψκαηα (Andreu et al., 2008). Γχν απφ ηηο πην 
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πξφζθαηεο θιίκαθεο πνπ αλαπηχρζεθαλ γηα ηελ κέηξεζε ηεο ςπρνινγηθήο 

δπζθνξίαο, είλαη νη K-10, ε νπνία ρξεζηκνπνηήζεθε ζηελ ζπγθεθξηκέλε έξεπλα, θαη 

K-6, θιίκαθεο ηνπ Kessler (Kessler et al., 2002, 2010). Οη θιίκαθεο απηέο, είλαη 

αληρλεπηηθέο θαη ρξεζηκνπνηνχληαη, θπξίσο, ζε πιεζπζκηαθέο κειέηεο (Kessler et al., 

2010).  

ην ζχλνιφ ηνπο, ηα εξσηεκαηνιφγηα απηά έρνπλ αξθεηέο δειψζεηο θνηλέο. Ζ 

βαζηθή δηαθνξά ηνπο πξνθχπηεη απφ ην γεγνλφο φηη θάπνηα ζπκπεξηιακβάλνπλ 

δείθηεο έθπησζεο ηεο ιεηηνπξγηθφηεηαο ζηνλ θνηλσληθφ ηνκέα θαη ζσκαηηθά 

ζπκπηψκαηα (π.ρ., GHQ), ελψ άιια κφλν αγρψδε θαη θαηαζιηπηηθά (π.ρ., K-10 θαη 

SCL-5). Δπηπιένλ, θάπνηα ρξεζηκνπνηνχληαη σο πνιπδηάζηαηα, αθνχ απνδίδνπλ 

δηαθνξεηηθφ δείθηε γηα ηα αγρψδε, γηα ηα ζσκαηηθά θαη γηα ηα θαηαζιηπηηθά 

ζπκπηψκαηα (π.ρ., BSI-18), ελψ άιια απνδίδνπλ έλαλ δείθηε, ηνλ δείθηε 

ςπρνινγηθήο δπζθνξίαο (π.ρ., K10). 

1.3 Αναςκόπηςη ερευνητικόσ βιβλιογραφύασ 

1.3.1 σλαηζζεκαηηθή λοεκοζύλε θαη εσδφία 

Σηο ηειεπηαίεο δχν, πεξίπνπ, δεθαεηίεο, θαηά ηηο νπνίεο ην ελδηαθέξνλ ησλ εξεπλεηψλ 

ζηξάθεθε ζηελ κειέηε ηεο ζπλαηζζεκαηηθήο λνεκνζχλεο, κία ζεηξά απφ εξεπλεηηθά 

δεδνκέλα έρνπλ ζπγθεληξσζεί, ηα νπνία δείρλνπλ ηηο ζεηηθέο επηπηψζεηο ηεο ζηε δσή 

ηνπ αηφκνπ. Ζ ζπλαηζζεκαηηθή λνεκνζχλε κέρξη ζηηγκήο έρεη βξεζεί φηη ζπκβάιιεη 

ζηελ επηηπρία ζε δηάθνξνπο ηνκείο ηεο δσήο ηνπ αηφκνπ (Cooper & Sawat, 1997), 

ζηηο θαιέο ζρέζεηο κε ηνπο γνλείο (Gottman, 1997. Myers, 1997), ζηελ απηνβειηίσζε 

(Simmons & Simmons, 1997), ζηελ ςπρνινγηθή πξνζαξκνζηηθφηεηά (Salguero, 

Palomera, & Fernadez-Berrocal, in press), θαη ζηελ δεθηηθφηεηα θαη απνδνρή 

(Schutte et al., 1998). Ζ ζπλαηζζεκαηηθή λνεκνζχλε είηε σο ηθαλφηεηα είηε σο 

ραξαθηεξηζηηθφ γλψξηζκα ηεο πξνζσπηθφηεηαο, έρεη βξεζεί φηη ζρεηίδεηαη, επίζεο, κε 
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ηελ θνηλσληθή πξνζαξκνγή, ηελ θηιία θαη ηηο ζρέζεηο κε ην άιιν θχιν (Qualter et al., 

2007. Saklofske, Austin, & Minski, 2003. Lopes, Salovey, & Straus, 2003) θαη 

πξνβιέπεη ηελ αθαδεκατθή επηηπρία ζε θνηηεηέο θαη εθήβνπο (Petrides, Frederickson, 

& Furnham, 2004. Parker et al., 2004. Salovey & Sluyter, 1997). 

Έξεπλεο πνπ δηελεξγήζεθαλ κε εθήβνπο θαη εμέηαζαλ ηε ζπλαηζζεκαηηθή 

λνεκνζχλε σο ραξαθηεξηζηηθφ γλψξηζκα, έδεημαλ φηη νη έθεβνη κε πςειφηεξε 

ζπλαηζζεκαηηθή λνεκνζχλε είλαη πην επηπρηζκέλνη, έρνπλ κεγαιχηεξε ηθαλνπνίεζε 

απφ ηε δσή θαη ιηγφηεξεο αδηθαηνιφγεηεο απνπζίεο απφ ην ζρνιείν (Furnham & 

Petrides, 2003. Gignac, 2006. Palmer et al., 2002. Petrides, Frederickson, & Furnham, 

2004), ελψ ε ρακειή ζπλαηζζεκαηηθή λνεκνζχλε ζπλδέεηαη κε ρακειή 

απηνεθηίκεζε, άγρνο, θαηάζιηςε, ζσκαηηθέο ελνριήζεηο θαη απηνθηνληθφ ηδεαζκφ, 

πξνβιήκαηα ζηνλ έιεγρν ησλ παξνξκήζεσλ θαη ζηελ θαηαλάισζε αιθνφι θαη 

θαπλνχ (Ciarrochi, Deane, & Anderson, 2002. Mavroveli, Petrides, Rieffe, & Bakker, 

2007. Qualter et al., 2007. Riley & Schutte, 2003. Salovey, Stroud, Woolery, & Epel, 

2002). 

 Σα παξαπάλσ επξήκαηα αλαδεηθλχνπλ ηνλ ζεκαληηθφ ξφιν πνπ θαηέρεη ε 

αληηιακβαλφκελε ζπλαηζζεκαηηθή λνεκνζχλε ζηε δσή ησλ αλζξψπσλ, απφ φζν 

γλσξίδνπκε φκσο, έξεπλεο πνπ λα έρνπλ εμεηάζεη ηε ζρέζε ηεο κε ην ςπρνινγηθφ επ 

δελ, φπσο νξίδεηαη θαη κεηξάηαη ζχκθσλα κε ηελ ζεσξία ηεο Ryff (1989a), δελ έρνπλ 

δηελεξγεζεί. ε έξεπλα πνπ δηελεξγήζεθε κε εθήβνπο, ρξεζηκνπνηψληαο δηαθνξεηηθφ 

εξγαιείν κέηξεζεο, ην νπνίν, φκσο, πεξηιακβάλεη παξφκνηνπο παξάγνληεο κε ην 

PWBS, βξέζεθε φηη ε ζπλαηζζεκαηηθή λνεκνζχλε ζπκβάιιεη ζεκαληηθά ζηελ 

πξφβιεςε ηνπ ςπρνινγηθνχ επ δελ (DeLazzari, 2000). Δπηπιένλ, θάπνηεο κειέηεο πνπ 

δηεξεχλεζαλ ηε ζρέζε ηεο ζπλαηζζεκαηηθήο λνεκνζχλεο κε ην ππνθεηκεληθφ επ δελ, 

εμέηαζαλ κεκνλσκέλνπο δείθηεο επδσίαο, φπσο ηελ ηθαλνπνίεζε απφ ηε δσή (π.ρ., 
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Austin et al., 2004. Carmeli, Yitzhak-Halevy, & Weisberg, 2009. Ciarrochi et al., 

2003. Extremera & Fernandez-Berrocal, 2005. Gignac, 2006), ή ηα ζπλαηζζήκαηα 

(π.ρ., Gallagher & Vella-Brodrick, 2008. Schutte, Malouff, Simunek, McKenley, & 

Hollander, 2002), θαη ειάρηζηεο ρξεζηκνπνίεζαλ δείγκαηα εθήβσλ (π.ρ., DeLazzari, 

2000. Rey, Extremera, & Pena, 2011).  

1.3.2 Προζφπηθό λόεκα δφής θαη εσδφία 

Ζ επηζηεκνληθή κειέηε ηνπ λνήκαηνο έρεη επηθεληξσζεί θπξίσο ζηελ δηεξεχλεζε ησλ 

ζπλεπεηψλ ηεο πεπνίζεζεο ελφο αηφκνπ φηη ε δσή ηνπ έρεη λφεκα. Ο Frankl (1985), 

ππνζηήξημε φηη είλαη επηηαθηηθή ε αλάγθε γηα ηνπο αλζξψπνπο λα έρνπλ κία θαζαξή 

αίζζεζε ηνπ ηη πξνζπαζνχλ λα θάλνπλ ζηε δσή ηνπο. Έθηνηε, δεθάδεο έξεπλεο έρνπλ 

δηεμαρζεί πνπ αλαδεηθλχνπλ φηη απηνί πνπ πηζηεχνπλ φηη ε δσή ηνπο έρεη λφεκα ή 

ζθνπφ, είλαη πην ραξνχκελνη (Debats, van der Lubbe, & Wezeman, 1993. King & 

Napa, 1998), παξνπζηάδνπλ κεγαιχηεξε γεληθή επεμία (Bonebright, Clay, & 

Ankenmann, 2000), ςπρνινγηθή επεμία (Compton, 2000. Debats, 1996. Labelle et al., 

2001. Scannell, Allen, & Burton, 2002), ηθαλνπνίεζε απφ ηε δσή (Chamberlain & 

Zika, 1988. Steger, Kashdan, Sullivan, & Lorentz, 2008), θαη εκπιέθνληαη πην ελεξγά 

κε ηε δνπιεηά ηνπο (Bonebright et al., 2000). Οη έξεπλεο έρνπλ, αθφκε, ζπλδέζεη ην 

λφεκα ζηε δσή κε ηε ζεηηθή εηθφλα ηνπ εαπηνχ θαη ηελ απηνεθηίκεζε (Paradise & 

Kernis, 2002), ηε ζσκαηηθή πγεία θαη ηελ ςπρνινγηθή πξνζαξκνγή (Debats, Drost, & 

Hansen, 1995. Smith & Zautra, 2004. Thompson, Coker, & Krause, 2003), ηελ 

απνδνρή ηνπ ζαλάηνπ (Ardelt, 2003. Thompson, Noone, & Guarino, 2003) θαη ηηο 

ζηξαηεγηθέο αληηκεηψπηζεο θξίζεσλ (Auhagen, 2000). Οη Ryff θαη Keyes (1995) θαη 

νη Zika θαη Chamberlain (1992) βξήθαλ πςειέο ζεηηθέο ζπζρεηίζεηο αλάκεζα ζην 

ζθνπφ ζηε δσή θαη αξθεηνχο δείθηεο ππνθεηκεληθνχ θαη ςπρνινγηθνχ επ δελ, θαη 

αξλεηηθέο ζπζρεηίζεηο κε δείθηεο ςπρνινγηθήο δπζθνξίαο, ζε δείγκαηα ελειίθσλ.  
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Σν λφεκα θαη ν ζθνπφο ζηε δσή, έρεη βξεζεί επίζεο, φηη ζρεηίδεηαη αξλεηηθά 

κε ηα αξλεηηθά ζπλαηζζήκαηα θαη ηελ θαηάζιηςε (Chamberlain & Zika, 1988. Lester 

θαη Badro, 1992. Lyon & Younger, 2001. Robak & Griffin, 2000), ην άγρνο (Debats 

et al., 1993), ηνλ απηνθηνληθφ ηδεαζκφ (Edwards & Holden‟s, 2001) θαη ηε 

θαηάρξεζε νπζηψλ (Harlow, Newcomb, & Bentler, 1986). Ζ ζρέζε κεηαμχ 

ζπλαηζζεκαηηθήο δηάζεζεο θαη λνήκαηνο θαίλεηαη, φκσο, λα είλαη πνιχπινθε. Όπσο 

επεζήκαλαλ νη Crumbaugh θαη Maholick (1964, ζ. 205) «είλαη πηζαλφ φηη ε έιιεηςε 

λνήκαηνο κπνξεί λα είλαη ηφζν ε αηηία φζν θαη ε επίπησζε ηεο θαηάζιηςεο, θαη φηη 

ηφζν ε έιιεηςε ζθνπνχ φζν θαη ε θαηάζιηςε λα είλαη απνηέιεζκα άιισλ αηηηψλ».  

Οη Mascaro θαη Rosen (2005) πξνηείλνπλ φηη ε ςπρηθή πγεία πηζαλφλ λα 

κεζνιαβείηαη απφ ην λφεκα ζηε δσή. Ο Compton (2000), ρξεζηκνπνηψληαο δείγκα 

πξνπηπρηαθψλ θνηηεηψλ, βξήθε φηη ην λφεκα κεζνιαβεί ηε ζρέζε αλάκεζα ζε 

κεηαβιεηέο ηεο πξνζσπηθφηεηαο (απηνεθηίκεζε, ζεηηθέο ζρέζεηο κε άιινπο, θέληξν 

ειέγρνπ θαη αηζηνδνμία) θαη ην ππνθεηκεληθφ επ δελ (επηπρία, ηζνξξνπία 

ζπλαηζζεκάησλ θαη ηθαλνπνίεζε απφ ηε δσή). Δπηπιένλ, ζε ζχγθξηζε κε ηελ 

απηνεθηίκεζε, ην θέληξν ειέγρνπ θαη ηελ αηζηνδνμία, ην λφεκα ήηαλ ν ηζρπξφηεξνο 

πξνβιεπηηθφο παξάγνληαο ηνπ επ δελ.  

Κάπνηνη άιινη ηνπνζεηνχλ ην λφεκα ή ηνλ ζθνπφ ζηε δσή ζηνλ ππξήλα ηεο 

επεκεξίαο θαη ην ζεσξνχλ σο έλα απφ ηα βαζηθά ζπζηαηηθά ηεο, αληί σο πξνβιεπηηθφ 

ή κεζνιαβεηηθφ παξάγνληά ηεο (π.ρ., Ryff, 1989a). Πνιχ πξφζθαηα, ν Seligman 

(2011), επεθηείλνληαο ηελ ηδέα πεξί απζεληηθήο επηπρίαο (authentic happiness), 

πξφηεηλε έλα κνληέιν πέληε παξαγφλησλ, ρξεζηκνπνηψληαο ην αθξσλχκην PERMA, 

γηα λα πεξηγξάςεη ηνπο παξάγνληεο ηεο «θαιήο δσήο»: ζεηηθφ ζπλαίζζεκα (Positive 

emotion), εκπινθή (Engagement), λφεκα (Meaning), επίηεπμε (Accomplishment), θαη 

ζρέζε (Relationship). Πάλησο, αλ θαη ζρεηίδεηαη ην λφεκα κε ην επ δελ, νη έξεπλεο 
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δείρλνπλ φηη είλαη ζηαζεξφ θαη αλεμάξηεην απφ ηηο δηαθνξεηηθέο κνξθέο ηνπ (Steger 

& Kashdan, 2007).  

Οη πεγέο ηνπ λνήκαηνο, εηδηθφηεξα, φπσο κεηξνχληαη απφ ην PMP (Wong, 

1998), ζρεηίδνληαη ζεηηθά κε ηελ πγεία (Reker & Wong, 1984), ηελ πλεπκαηηθή 

επδσία (Lang, 1994), ηελ ειπίδα (Mascaro & Rosen, 2005) θαη ηελ πνηφηεηα δσήο 

(Gingras, 2009). Ο Mascaro (2006) βξήθε φηη ην λφεκα είρε κία ζεηηθή επηξξνή ζηελ 

θαηάζιηςε ζηελ δηάξθεηα πεξηφδνπ δχν κελψλ. Άιιεο έξεπλεο δηαπίζησζαλ φηη PMP 

ζρεηίδεηαη αξλεηηθά κε ηελ θαηάζιηςε (Mascaro & Rosen, 2008. Wong, 1998), θαη κε 

ηελ ςπρνινγηθή δπζθνξία (Robertson, 1997). Ζ έξεπλα κε ην PMP έρεη δείμεη, 

επίζεο, φηη ην λφεκα ζηε δσή ζρεηίδεηαη κε ηνλ κεησκέλν αληίθηππν ησλ 

ζηξεζνγφλσλ παξαγφλησλ ζην ζεηηθφ ζπλαίζζεκα (Pan, Wong, Chan, et al., 2008) 

θαη ηελ αχμεζε ηεο ηθαλνπνίεζεο απφ ηε δσή (Pan, Wong, Joubert et al., 2008) θαη 

επηπιένλ φηη κεζνιαβεί ηε ζρέζε αλάκεζα ζηνπο ζηξεζνγφλνπο παξάγνληεο θαη ην 

αξλεηηθφ ζπλαίζζεκα (Pan et al., 2007).  ε κία απφ ηηο ειάρηζηεο έξεπλεο πνπ 

δηελεξγήζεθαλ κε εθήβνπο (DeLazzari, 2000), βξέζεθε φηη ην λφεκα ζηε δσή, φπσο 

κεηξάηαη απφ ην PMP, ζπκβάιιεη ζεκαληηθά ζηελ πξφβιεςε αξθεηψλ δεηθηψλ 

ςπρνινγηθνχ επ δελ. Γελ δηεξεπλήζεθε, φκσο ε ζρέζε ηνπ λνήκαηνο κε ην 

ππνθεηκεληθφ επ δελ θαη επηπιένλ, ηα απνηειέζκαηα ηεο ζπγθεθξηκέλεο κειέηεο, δελ 

αλέδεημαλ πνηεο ζπγθεθξηκέλεο πεγέο ζπλεηζθέξνπλ πεξηζζφηεξν ζηελ επεκεξία.  
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 2: ΜΔΘΟΓΟ 

 

2.1 Ειςαγωγό 
 

Ζ ζεσξεηηθή θαη εξεπλεηηθή κειέηε κέρξη ηψξα έρεη ζαθψο αλαδείμεη ηε ζχλδεζε 

αλάκεζα ζην λφεκα δσήο θαη ηελ επεκεξία ηνπ αλζξψπνπ. Οη πεξηζζφηεξεο, σζηφζν, 

ζρεηηθέο έξεπλεο έγηλαλ ζε δείγκαηα ελήιηθνπ πιεζπζκνχ, κε απνηέιεζκα λα κελ 

ππάξρεη κία μεθάζαξε εηθφλα ηνπ ηξφπνπ κε ηνλ νπνίν λεαξφηεξεο ειηθίαο άηνκα 

αλαδχνπλ ην λφεκα ζηε δσή ηνπο θαη θαη‟ επέθηαζε ηνπ ηξφπνπ κε ηνλ νπνίν ην 

λφεκα ζρεηίδεηαη κε ηελ επδσία ηνπ αηφκνπ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εθεβείαο. Απφ ηελ 

άιιε, νη έξεπλεο πνπ έρνπλ εμεηάζεη ηνλ ξφιν ηεο ζπλαηζζεκαηηθήο λνεκνζχλεο ζε 

ζρέζε κε ηελ επεκεξία ηνπ αηφκνπ είλαη ειάρηζηεο, ελψ νη πεξηζζφηεξεο πξνζπάζεηεο 

κέρξη ηψξα έρνπλ γίλεη κε έλαλ απνζπαζκαηηθφ ηξφπν, κειεηψληαο θάζε θνξά ηε 

ζχλδεζε κε κία κφλν δηάζηαζε ηνπ επ δελ. Απφ ηα ζηνηρεία απηά πξνθχπηεη ε αλάγθε 

λα νξγαλσζεί πην ζπζηεκαηηθά ε γλψζε γχξσ απφ ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν ηφζν ην 

πξνζσπηθφ λφεκα φζν θαη ε ζπλαηζζεκαηηθή λνεκνζχλε επηδξνχλ ζηε γεληθή 

επεκεξία ηνπ αηφκνπ θαηά ηελ εθεβεία, εμεηάδνληαο παξάιιεια ηνπο δχν βαζηθνχο 

επηκέξνπο ηνκείο ηεο: ην ππνθεηκεληθφ επ δελ θαη ην ςπρνινγηθφ επ δελ. εκαληηθή, 

φκσο, είλαη ε δηεξεχλεζε ηεο ζρέζε ηνπο θαη κε ηελ ςπρνινγηθή δπζθνξία ησλ 

εθήβσλ, αθνχ ε ςπρνινγηθή δπζθνξία θαη ην επ δελ δελ απνηεινχλ ηα δχν αληίζεηα 

άθξα ελφο ζπλερνχο, αιιά αληηπξνζσπεχνπλ δηαθνξεηηθέο έλλνηεο, κε δηαθνξεηηθνχο 

θαη αλεμάξηεηνπο, πξνβιεπηηθνχο παξάγνληεο (Ryff, Love, Urry, Muller, Rosenkranz, 

Friedman, et al. 2006).  

Βάζεη απηψλ ησλ πξνβιεκαηηζκψλ δηακνξθψζεθαλ ν ζθνπφο θαη νη ζηφρνη 

ηεο έξεπλαο πνπ δηεμήγακε. θνπφο ηεο παξνχζαο εξγαζίαο είλαη ε κειέηε ηεο 
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επεκεξίαο ησλ εθήβσλ θαη ε δηεξεχλεζε ηνπ ηξφπνπ κε ηνλ νπνίν ζπγθεθξηκέλνη 

παξάγνληεο ζπκβάιινπλ ζε απηή. Πην ζπγθεθξηκέλα, σο βαζηθνί ζηφρνη ηέζεθαλ: 

(α) ε δηεξεχλεζε ηεο πξνγλσζηηθήο αμίαο ηνπ πξνζσπηθνχ λνήκαηνο δσήο θαη ηεο 

ζπλαηζζεκαηηθήο λνεκνζχλεο ζε ζρέζε κε ην επ δελ θαη ηελ ςπρνινγηθή δπζθνξία 

ησλ εθήβσλ. 

(β) ε δηεξεχλεζε ηεο επίδξαζεο ησλ αηνκηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ ησλ εθήβσλ ζην 

επίπεδν ηεο ζπλαηζζεκαηηθήο ηνπο λνεκνζχλεο, ηνπ λνήκαηνο δσήο, ηνπ επ δελ θαη 

ηεο ςπρνινγηθήο δπζθνξίαο ηνπο. 

(γ) ε πιεξνθφξεζε ζρεηηθά κε ηηο πεγέο απφ φπνπ αληινχλ ην λφεκα ζηε δσήο ηνπο 

νη έθεβνη.  

2.2 Ανεξϊρτητεσ και εξαρτημϋνεσ μεταβλητϋσ 
 

Ζ ζεσξεηηθή κειέηε θαη νη ζηφρνη ηεο έξεπλαο νδήγεζαλ ζηνλ πξνζδηνξηζκφ ησλ 

αλεμάξηεησλ θαη εμαξηεκέλσλ κεηαβιεηψλ. Χο εμαξηεκέλεο κεηαβιεηέο ζε πξψην 

ζηάδην ρξεζηκνπνηήζεθαλ φιεο νη κεηαβιεηέο (ζπλαηζζεκαηηθή λνεκνζχλε, 

πξνζσπηθφ λφεκα δσήο, ηθαλνπνίεζε απφ δσή, ζεηηθά θαη αξλεηηθά ζπλαηζζήκαηα, 

ςπρνινγηθφ επ δελ θαη ςπρνινγηθή δπζθνξία), φπσο αμηνινγήζεθαλ απφ ηα 

αληίζηνηρα εξσηεκαηνιφγηα. Αλεμάξηεηεο κεηαβιεηέο απνηέιεζαλ ηα δεκνγξαθηθά 

ζηνηρεία ησλ ζπκκεηερφλησλ: ην θχιν, ε ειηθία, ε νηθνγελεηαθή θαη νηθνλνκηθή 

θαηάζηαζε, ε πεξηνρή θαηνηθίαο, ην ζξήζθεπκα θαη ε εζληθφηεηα. ε έλα δεχηεξν 

ζηάδην, σο εμαξηεκέλεο κεηαβιεηέο νξίζακε ην ππνθεηκεληθφ επ δελ (ηθαλνπνίεζε 

απφ δσή θαη ζεηηθά θαη αξλεηηθά ζπλαηζζήκαηα), ην ςπρνινγηθφ επ δελ θαη ηελ 

ςπρνινγηθή δπζθνξία θαη σο αλεμάξηεηεο ηε ζπλαηζζεκαηηθή λνεκνζχλε θαη ην 

πξνζσπηθφ λφεκα δσήο. 
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2.3 Διερευνητικϊ ερωτόματα 
 

ηελ παξνχζα έξεπλα, ηα δηεξεπλεηηθά εξσηήκαηα, φπσο δηακνξθψζεθαλ κεηά ηελ 

βηβιηνγξαθηθή αλαζθφπεζε, είλαη ηα αθφινπζα: 

1. Τπάξρνπλ δηαθνξέο ζην επίπεδν ηεο ζπλαηζζεκαηηθήο λνεκνζχλεο, ηνπ 

πξνζσπηθνχ λνήκαηνο δσήο, ηνπ ππνθεηκεληθνχ επ δελ, ηνπ ςπρνινγηθνχ επ 

δελ θαη ηεο ςπρνινγηθήο δπζθνξίαο ησλ εθήβσλ ειηθίαο 14 έσο 17 εηψλ, ζε 

ζρέζε κε δεκνγξαθηθά ραξαθηεξηζηηθά, φπσο ε ειηθία, ην θχιν, ε 

εζληθφηεηα, ην ζξήζθεπκα ε πεξηνρή θαηνηθίαο θαη ε νηθνγελεηαθή θαη 

νηθνλνκηθή θαηάζηαζε; 

2. Τπάξρεη ζρέζε αλάκεζα ζηε ζπλαηζζεκαηηθή λνεκνζχλε (σο ραξαθηεξηζηηθφ 

γλψξηζκα ηεο πξνζσπηθφηεηαο), θαη ζην ππνθεηκεληθφ επ δελ, ην ςπρνινγηθφ 

επ δελ, θαη ηελ ςπρνινγηθή δπζθνξία ησλ εθήβσλ ειηθίαο 14 έσο 17 εηψλ; 

3. Τπάξρεη ζρέζε αλάκεζα ζην πξνζσπηθφ λφεκα δσήο, θαη ζην ππνθεηκεληθφ επ 

δελ, ην ςπρνινγηθφ επ δελ, θαη ηελ ςπρνινγηθή δπζθνξία ησλ εθήβσλ ειηθίαο 

14 έσο 17 εηψλ; 

4. Πνηα ε ζπκβνιή ηεο ζπλαηζζεκαηηθήο λνεκνζχλεο θαη ηνπ πξνζσπηθνχ 

λνήκαηνο δσήο ζηελ πξφβιεςε ηνπ ππνθεηκεληθνχ επ δελ, ηνπ ςπρνινγηθνχ 

επ δελ θαη ηεο ςπρνινγηθήο δπζθνξίαο ζηνπο εθήβνπο ειηθίαο 14 έσο 17 

εηψλ; 

5. Πνηα ε ζπκβνιή ησλ επηκέξνπο δηαζηάζεσλ ηνπ πξνζσπηθνχ λνήκαηνο δσήο 

ζηελ πξφβιεςε ηνπ ππνθεηκεληθνχ επ δελ, ηνπ ςπρνινγηθνχ επ δελ θαη ηεο 

ςπρνινγηθήο δπζθνξίαο ζηνπο εθήβνπο ειηθίαο 14 έσο 17 εηψλ; 
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2.4 Συμμετϋχοντεσ 
 

ηελ έξεπλα ζπκκεηείραλ ζπλνιηθά 502 έθεβνη, ειηθίαο 14 έσο 17 εηψλ, απφ έμη 

ζρνιεία ηεο Θεζζαινλίθεο, δχν Γπκλάζηα (N=274) θαη ηέζζεξα Λχθεηα (N=228). 

Παξαιήςεηο ή κε εηιηθξηλείο θαη ζνβαξέο απαληήζεηο ζηε ζπκπιήξσζε ησλ 

εξσηεκαηνινγίσλ πνπ ρνξεγήζεθαλ ζηνπο καζεηέο είραλ σο απνηέιεζκα ηνλ 

απνθιεηζκφ 25 εξσηεκαηνινγίσλ απφ ηηο αλαιχζεηο, ζπληειψληαο ζε έλα ηειηθφ 

αξηζκφ 477 ζπκκεηερφλησλ. Απφ ηνπο 477 καζεηέο, 243 ήηαλ αγφξηα (50.9%) θαη 234 

θνξίηζηα (49.1%). ην ζχλνιν ησλ εθήβσλ, νη 75 (15.7%) καζεηέο θαη καζήηξηεο 

ήηαλ 14 εηψλ, νη 178 (37.3%) 15 εηψλ, νη 123 (25.8%) 16 εηψλ θαη νη 101 (21.2%) 17 

εηψλ. Ο κέζνο φξνο ειηθίαο ηνπο, ήηαλ ηα 15.52 έηε (η.α.: 0.99).  

Ζ επηινγή ησλ ζρνιείσλ έγηλε κε γλψκνλα αθελφο ηελ ζπγθαηάζεζε εθ 

κέξνπο ησλ δηεπζπληψλ γηα ηελ είζνδν ζην ζρνιείν θαη ηε ρνξήγεζε 

εξσηεκαηνινγίσλ ζηνπο καζεηέο ηνπ θαη αθεηέξνπ ηελ πξνζπάζεηα επίηεπμεο ίδηνπ 

πνζνζηνχ ζπκκεηνρήο απφ καζεηέο Γπκλαζίνπ θαη Λπθείνπ θαη ηεο 

αληηπξνζψπεπζεο καζεηψλ απφ δηαθνξεηηθέο πεξηνρέο ηεο πφιεο (Γήκνο 

Θεζζαινλίθεο θαη πεξηθεξεηαθνί Γήκνη). Ζ επηινγή ηνπ δείγκαηνο, σζηφζν, έγηλε 

απφ κία πφιε, πξάγκα ην νπνίν ιεηηνπξγεί πεξηνξηζηηθά ζηε γελίθεπζε ησλ 

ζπκπεξαζκάησλ ηεο έξεπλαο ζε φιν ηνλ καζεηηθφ πιεζπζκφ.  

 

Αλαισηηθή περηγραθή ηοσ δείγκαηος 

Σν κέγεζνο ηνπ δείγκαηνο ζχκθσλα κε ηελ ειηθία θαη ην θχιν ησλ ππνθεηκέλσλ 

παξνπζηάδεηαη ζηνλ Πίλαθα 1. Απφ ηνλ πίλαθα παξαηεξνχκε φηη ην πνζνζηφ 

αληηπξνζψπεπζεο ησλ δχν θχισλ ζην ζχλνιν ηνπ δείγκαηνο, αιιά θαη ζε θάζε 

ειηθία παξνπζίαδε κηθξέο δηαθνξέο. 
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Πίλαθαο 1  

Καηαλνκή (απόιπηεο θαη ζρεηηθέο ζπρλόηεηεο) ηνπ δείγκαηνο σο πξνο ην θύιν θαη ηελ 

ειηθία 

 

 

Ζιηθία 

Φύιο  

Αγόρηα Κορίηζηα ύλοιο 

f % f % f % 

14 39 8.2 36 7.5 75 15.7 

15 92 19.3 86 18.0 178 37.3 

16 60 12.6 63 13.2 123 25.8 

17 52 10.9 49 10.3 101 21.2 

ύλοιο 243 50.9 234 49.1 477 100 

 

Γηα ηνπο ζθνπνχο ηεο ζπγθεθξηκέλεο έξεπλαο, ηα δεδνκέλα πνπ αθνξνχζαλ 

ζην ζξήζθεπκα ησλ ππνθεηκέλσλ νκαδνπνηήζεθαλ ζηηο δχν γεληθέο θαηεγνξίεο: 

θάπνην ζξήζθεπκα θαη θαλέλα ζξήζθεπκα. Οη 360 (80%) καζεηέο θαη καζήηξηεο ηνπ 

δείγκαηνο είραλ θάπνην ζξήζθεπκα, ελψ νη ππφινηπνη 90 (20%) δήισζαλ φηη δελ 

πηζηεχνπλ ζε θάπνην ζπγθεθξηκέλν ζξήζθεπκα. 

ε ζρέζε κε ηελ εζληθφηεηα, ηα απνηειέζκαηα έδεημαλ φηη ε ζπληξηπηηθή 

πιεηνςεθία ησλ καζεηψλ (92.9%) είρε ειιεληθή εζληθφηεηα. Λφγσ ηνπ κηθξνχ 

κεγέζνπο ηνπ δείγκαηνο κε δηαθνξεηηθή, απφ ηελ ειιεληθή, εζληθφηεηα, νη απαληήζεηο 

πνπ αθνξνχζαλ ζε άιιεο εζληθφηεηεο (7.1%) νκαδνπνηήζεθαλ, κε έλα γεληθφ ηξφπν, 

ζηελ θαηεγνξία «Άιιε». 

Απφ ηνλ Πίλαθα 2, ζηνλ νπνίν παξαηίζεληαη ηα ζηνηρεία αλαθνξηθά κε ηελ 

θαηαλνκή ηνπ δείγκαηνο σο πξνο ηελ πεξηνρή θαηνηθίαο θαη ηελ νηθνγελεηαθή 

θαηάζηαζε, παξαηεξνχκε φηη νη 191 (41%) καζεηέο θαη καζήηξηεο πνπ πήξαλ κέξνο 

ζηελ έξεπλα θαηνηθνχζαλ ζην Γήκν Θεζζαινλίθεο, ελψ νη ππφινηπνη 275 (59%) ζε 

πεξηθεξεηαθφ Γήκν ηεο πφιεο. ε φηη αθνξά ζηελ νηθνγελεηαθή θαηάζηαζε, ε 
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πιεηνςεθία ησλ εθήβσλ (83.7%) δήισζε φηη κέλεη θαη κε ηνπο δχν γνλείο, ην 14.8% 

κε ηνλ παηέξα ή ηελ κεηέξα θαη ην 1.5% κε ηνλ παππνχ, ηε γηαγηά ή άιιν πξφζσπν. 

Πίλαθαο 2  

Καηαλνκή (απόιπηεο θαη ζρεηηθέο ζπρλόηεηεο) ηνπ δείγκαηνο σο πξνο ηελ πεξηνρή 

θαηνηθίαο θαη ηελ νηθνγελεηαθή θαηάζηαζε 

 

 

 

 

 

Περηοτή 

θαηοηθίας 

Οηθογελεηαθή θαηάζηαζε  

 

Με ηοσς δύο 

γολείς 

 

Με ηολ 

παηέρα ή ηελ 

κεηέρα 

 

Με ηολ παππού 

θαη/ή ηε γηαγηά 

ή άιιο 

πρόζφπο 

 

 

ύλοιο 

f % f % f % f % 

Γήκνο  156 33.5 31 6.7 4 0.9 191 41 

Θεζζαινλίθεο 

Πεξηθεξεηαθφο 234 50.2 38 8.2 3 0.6 275 59 

 Γήκνο 

Θεζζαινλίθεο 

        

ύλοιο 390 83.7 69 14.8 7 1.5 466 100 

Σεκείσζε. Γηα ηηο αλάγθεο ησλ ζηαηηζηηθψλ αλαιχζεσλ θξίζεθε ζθφπηκν λα 

νκαδνπνηήζνπκε ηα δεδνκέλα πνπ αθνξνχλ ζηελ πεξηνρή θαηνηθίαο. Έηζη, 

δεκηνπξγήζεθαλ νη εμήο δχν θαηεγνξηνπνηήζεηο: Γήκνο Θεζζαινλίθεο, πνπ 

πεξηιακβάλεη ηα άηνκα πνπ δηακέλνπλ ζην θέληξν ηεο πφιεο θαη πεξηθεξεηαθφο 

Γήκνο Θεζζαινλίθεο, πνπ πεξηιακβάλεη ηα άηνκα πνπ δηακέλνπλ ζε δπηηθέο ή 

αλαηνιηθέο πεξηνρέο ηεο πφιεο, εθηφο ηνπ θέληξνπ. Πέληε ππνθείκελα δελ δήισζαλ 

ηνλ ηφπν θαηνηθίαο ηνπο θαη 6 ππνθείκελα δελ δήισζαλ κε πνηνλ δηακέλνπλ. 

 

Αλαθνξηθά κε ηνλ αξηζκφ ησλ αδεξθψλ ησλ ππνθεηκέλσλ, απφ ηνπο 477 

καζεηέο θαη καζήηξηεο, ζχκθσλα κε ηηο απαληήζεηο ηνπο, νη 87 (18.5%) δελ είραλ 

θαζφινπ αδέξθηα, ελψ νη 383 (81.5%) είραλ ηνπιάρηζηνλ έλαλ αδεξθφ ή αδεξθή. 

 Βάζεη ησλ ρξεκάησλ πνπ δήισζαλ φηη ιακβάλνπλ σο «ραξηδηιίθη» ηα άηνκα 

απφ ηνπο θεδεκφλεο ηνπο ρσξίζηεθαλ ζε ηξεηο θαηεγνξίεο. ηελ πξψηε θαηεγνξία 

πεξηιήθζεθαλ νη έθεβνη πνπ δήισζαλ φηη ιακβάλνπλ απφ 0 έσο 20 επξψ, ζηελ 

δεχηεξε θαηεγνξία εθείλνη πνπ ιακβάλνπλ απφ 21 έσο 40 επξψ, θαη ζηελ ηξίηε φζνη 

ιακβάλνπλ απφ 41 έσο 60 επξψ «ραξηδηιίθη» ηελ εβδνκάδα. Ζ πιεηνςεθία ησλ 
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εθήβσλ (82.1%) αλήθε ζηελ πξψηε θαηεγνξία, δειαδή, ησλ καζεηψλ πνπ ιακβάλνπλ 

απφ 0 έσο 20 επξψ. Απφ ηνπο ππφινηπνπο, ην 13% δήισζε φηη παίξλεη 21 έσο 40 

επξψ «ραξηδηιίθη» θαη ην 4.9% απφ 41 έσο 60 επξψ. Ο κέζνο φξνο ησλ ρξεκάησλ 

ήηαλ 14.35 (η.α.= 12.91). 

Χο πξνο ην επάγγεικα ησλ γνλέσλ, ηα απνηειέζκαηα έδεημαλ φηη, φζνλ αθνξά 

ηνπο παηέξεο, νη κηζνί ζρεδφλ απφ απηνχο, θαη ζπγθεθξηκέλα ην 48.7%, ήηαλ 

ειεχζεξνη επαγγεικαηίεο, έπνληαλ ζε πνζνζηφ νη ηδησηηθνί ππάιιεινη (25.5%) θαη 

αθνινπζνχζαλ νη δεκφζηνη ππάιιεινη (17.9%) θαη νη άλεξγνη (5.9%). Οθηψ παηέξεο 

ήηαλ ζπληαμηνχρνη θαη κφιηο έλαο αζρνινχληαλ κε ηα νηθηαθά. Όζνλ δε αθνξά ηηο 

κεηέξεο, ζε κεγαιχηεξν πνζνζηφ ήηαλ δεκφζηνη (26.7%) θαη ηδησηηθνί ππάιιεινη 

(24.9%), θαη αθνινπζνχζαλ νη ειεχζεξνη επαγγεικαηίεο (21.7%) θαη φζεο 

αζρνινχληαλ κε ηα νηθηαθά (20%).  Σν ίδην ζρεδφλ πνζνζηφ κε ηνπο παηέξεο ήηαλ 

άλεξγεο (6%) θαη ηξεηο κεηέξεο ήηαλ ζπληαμηνχρνη.   

ε ζρέζε κε ην κνξθσηηθφ επίπεδν ησλ γνλέσλ ηνπ δείγκαηνο, νη 

πεξηζζφηεξνη γνλείο ησλ ζπκκεηερφλησλ ήηαλ απφθνηηνη ΑΔΗ ή ΣΔΗ (37.4% ησλ 

παηέξσλ θαη 44.8% ησλ κεηέξσλ). Αξθεηνί, επίζεο, ήηαλ νη γνλείο ησλ καζεηψλ νη 

νπνίνη ήηαλ θάηνρνη κεηαπηπρηαθνχ ή δηδαθηνξηθνχ δηπιψκαηνο (28.7% ησλ παηέξσλ 

θαη 27.8% ησλ κεηέξσλ). Σν 26.3% θαη ην 23.5% ησλ παηέξσλ θαη ησλ κεηέξσλ 

αληίζηνηρα ήηαλ απφθνηηνη Λπθείνπ. Ληγφηεξνη  γνλείο (5.9% ησλ παηέξσλ θαη 2.8% 

ησλ κεηέξσλ) είραλ απνιπηήξην Γπκλαζίνπ θαη ειάρηζηνη (1.7% ησλ παηέξσλ θαη 

1.1% ησλ κεηέξσλ) ήηαλ απφθνηηνη Γεκνηηθνχ.  

2.5 Εργαλεύα ςυλλογόσ δεδομϋνων 
 

Δίλαη γλσζηφ πσο ε επηζηεκνινγηθή ζθνπηά ηνπ εξεπλεηή θαη νη κέζνδνη, θαζψο θαη 

ηα εξγαιεία πνπ ρξεζηκνπνηεί, πξνζδηνξίδνληαη, θπξίσο, απφ ην αληηθείκελν ηεο 
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έξεπλαο ηνπ, αιιά, παξάιιεια, θαζνξίδνπλ ηφζν ην ραξαθηήξα φζν θαη ηελ πνηφηεηα 

ησλ απνηειεζκάησλ ηεο έξεπλαο (Σζάληαο Μσπζηάδεο, Μπαγηάηεο, & 

Υαηδεπαληειήο, 1999). Σν εξσηεκαηνιφγην είλαη έλα επξέσο δηαδεδνκέλν θαη 

εχρξεζην εξγαιείν ζπιινγήο δεδνκέλσλ γηα επηζθνπήζεηο
1
, πνπ παξέρεη δνκεκέλα 

αξηζκεηηθά δεδνκέλα θαη είλαη ζρεηηθά εχιεπην θαη εχθνιν ζηελ αλάιπζε (Cohen, 

Manion, & Morrison, 2007). Σα απηναλαθνξηθά εξσηεκαηνιφγηα, πην ζπγθεθξηκέλα, 

εκπεξηέρνπλ έλα ζχλνιν πεξηγξαθηθψλ δειψζεσλ θαη εμεηάδνπλ ην βαζκφ ζηνλ 

νπνίν νη εξσηήζεηο αληαπνθξίλνληαη ή φρη ζηελ εηθφλα πνπ έρεη ζρεκαηίζεη ην άηνκν 

γηα ηνλ εαπηφ ηνπ (Mayer & Gaschke, 1988). Δπεηδή ζηφρνο ηεο ζπγθεθξηκέλεο 

εξγαζίαο ήηαλ ε δηεξεχλεζε ηνπ ηξφπνπ κε ηνλ νπνίν πξνθαζνξηζκέλνη παξάγνληεο 

επηδξνχλ ζηελ επεμία ησλ εθήβσλ, πξνηηκήζεθε ε ρξήζε εξγαιείσλ απηναλαθνξάο, 

πνπ αληηθαηνπηξίδνπλ ηελ νπηηθή ησλ ίδησλ αηφκσλ ζε ζρέζε κε ηηο πξνο εμέηαζε 

κεηαβιεηέο.  

ηελ παξνχζα κειέηε, επνκέλσο, ε ζπιινγή ησλ δεδνκέλσλ έγηλε κε ηε 

ρνξήγεζε εξσηεκαηνινγίσλ ζηνπο ζπκκεηέρνληεο: ελφο απηνζρέδηνπ 

εξσηεκαηνινγίνπ ζπκπιήξσζεο δεκνγξαθηθψλ ζηνηρείσλ θαη έμη 

πξνθαηαζθεπαζκέλσλ εξσηεκαηνινγίσλ απηναλαθνξάο, γηα ηελ αμηνιφγεζε ηεο 

ζπλαηζζεκαηηθήο λνεκνζχλεο, ηνπ πξνζσπηθνχ λνήκαηνο δσήο, ηνπ ππνθεηκεληθνχ 

επ δελ, ηνπ ςπρνινγηθνχ επ δελ θαη ηεο ςπρνινγηθήο δπζθνξίαο ησλ ππνθεηκέλσλ 

ηεο έξεπλαο. Δπηπιένλ, ρξεζηκνπνηήζεθε κία αλνηθηνχ ηχπνπ εξψηεζε, ε νπνία 

αθνξνχζε ζηηο ππνθεηκεληθέο πεγέο λνήκαηνο ησλ ζπκκεηερφλησλ. Σα 

εξσηεκαηνιφγηα πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ θαη παξνπζηάδνληαη ζηελ παξνχζα 

ππνελφηεηα, παξαηίζεληαη ζην Παξάξηεκα. 

                                                           
1
 «Κατά κανόνα, οι επιςκοπιςεισ ςυλλζγουν δεδομζνα ςε ζνα ςυγκεκριμζνο χρονικό ςθμείο, 

αποςκοπϊντασ να περιγράψουν τθ φφςθ των υπαρχουςϊν ςυνκθκϊν … ι να προςδιορίςουν τισ 
ςχζςεισ που υπάρχουν ανάμεςα ςε ςυγκεκριμζνα γεγονότα» (Cohen, Manion, & Morrison, 2007: 
290). 
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Μέηξεζε ηεο αληηιακβαλόκελεο ζπλαηζζεκαηηθήο λνεκνζύλεο 

Γηα ηε κέηξεζε ηεο ζπλαηζζεκαηηθήο λνεκνζχλεο ησλ ζπκκεηερφλησλ 

ρξεζηκνπνηήζεθε ε ζχληνκε έθδνζε ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ αμηνιφγεζεο ηεο 

ζπλαηζζεκαηηθήο λνεκνζχλεο εθήβσλ σο ραξαθηεξηζηηθνχ γλσξίζκαηνο ηεο 

πξνζσπηθφηεηαο. Σν Trait Emotional Intelligence Questionnaire-Adolescent Short 

Form (TEIQue-ASF), θαηαζθεπάζηεθε απφ ηνπο Petrides, Sangareau, Furnham, θαη 

Frederickson (2006) κε ζθνπφ ηε ρνξήγεζή ηνπ ζε εθήβνπο ειηθίαο 13 έσο 18 εηψλ. 

Σν TEIQue-ASF απνηειείηαη απφ 30 δειψζεηο, δχν γηα θάζε κία απφ ηηο 15 

εθθάλζεηο ηεο ζπλαηζζεκαηηθήο λνεκνζχλεο -πξνζαξκνζηηθφηεηα, δηεθδηθεηηθή 

ζπκπεξηθνξά, αληίιεςε, έθθξαζε, δηαρείξηζε, θαη ξχζκηζε ζπλαηζζεκάησλ 

παξνξκεηηθφηεηα, δηαπξνζσπηθέο ζρέζεηο, απηνεθηίκεζε, θνηλσληθή επίγλσζε, 

θηλεηνπνίεζε εαπηνχ, δηαρείξηζε άγρνπο, ελζπλαίζζεζε, επηπρία, αηζηνδνμία- νη 

νπνίεο αμηνινγνχλ ηε ζθαηξηθή ζπλαηζζεκαηηθή λνεκνζχλε ηνπ αηφκνπ, βάζεη κίαο 

επηαβάζκηαο θιίκαθαο ηχπνπ Likert (1=Γηαθσλψ απφιπηα, 2=Γηαθσλψ πνιχ, 

3=Γηαθσλψ ιίγν, 4=Οχηε δηαθσλψ νχηε ζπκθσλψ, 5=πκθσλψ ιίγν, 6=πκθσλψ 

πνιχ θαη 7=πκθσλψ απφιπηα). Ζ βαζκνινγία είλαη πηζαλφ λα θπκαίλεηαη απφ 30 

έσο 210. Τςειφηεξε βαζκνινγία ζπλεπάγεηαη θαη πςειφηεξν επίπεδν 

ζπλαηζζεκαηηθήο λνεκνζχλεο. Δπεηδή, φκσο, δελ είλαη φιεο νη πξνηάζεηο ζεηηθά 

δηαηππσκέλεο (π.ρ. «Ζ δσή κνπ δελ είλαη επράξηζηε»), γηα λα πξνθχςεη ε ζπλνιηθή 

βαζκνινγία, ρξεηάδεηαη λα εθαξκνζηεί αληηζηξνθή ησλ ηηκψλ, ζηηο πξνηάζεηο: 2, 4, 5, 

7, 8, 10, 12, 13, 14, 16, 18, 22, 25, 26, 28 (Petrides et al., 2006).  

Σν TEIQue-ASF απνηειεί κία απινπζηεπκέλε έθδνζε, απφ άπνςε ιεμηινγίνπ 

θαη ζπληαθηηθήο δνκήο ηεο ζπληνκεπκέλεο κνξθήο πνπ απεπζχλεηαη ζε ελειίθνπο, 

(Mavroveli et al., 2007). Έρεη κεηαθξαζηεί ζηα ειιεληθά θαη έρεη ζηαζκηζηεί ζηελ 
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εθηεηακέλε ηνπ έθδνζε ζε δείγκα Διιήλσλ θνηηεηψλ κε δείθηε εζσηεξηθήο 

ζπλάθεηαο Cronbach‟s alpha .89 (Petrides et al., 2007). ηελ παξνχζα έξεπλα, ν 

δείθηεο αμηνπηζηίαο ηεο θιίκαθαο ήηαλ .81. 

 

Μέηξεζε ηνπ πξνζσπηθνύ λνήκαηνο δσήο  

Γηα ηελ αμηνιφγεζε ηνπ λνήκαηνο ζηε δσή ησλ εθήβσλ, επηιέρζεθε ε ζχληνκε 

κνξθή ηνπ Personal Meaning Profile, ελφο εξσηεκαηνινγίνπ πνπ θαηαζθεπάζηεθε 

απφ ηνλ Wong (1998), κε ζθνπφ ηε κέηξεζε ησλ αληηιήςεσλ ησλ αηφκσλ γηα ην 

λφεκα ζηε δσή ηνπο. Σν Personal Meaning Profile-Brief (PMP-B) απνηειείηαη απφ 21 

δειψζεηο, ηξεηο γηα θάζε κία απφ ηηο επηά πεγέο λνήκαηνο πνπ εμεηάδεη: Δπίηεπμε, 

ρέζεηο, Θξήζθεπκα, Απζππεξβαηηθφηεηα, Απνδνρή ηνπ εαπηνχ, Οηθεηφηεηα θαη 

Γίθαηε κεηαρείξηζε (MacDonald et al., 2012).  

 Οη δειψζεηο είλαη φιεο ζεηηθά δηαηππσκέλεο (π.ρ. «Δίκαη επίκνλνο θαη 

επηλνεηηθφο ζηελ επίηεπμε ησλ ζηφρσλ κνπ») θαη αμηνινγνχλ ην βαζκφ ζηνλ νπνίν 

θάζε πξφηαζε ραξαθηεξίδεη ηε δσή ηνπ αηφκνπ, βάζεη κίαο θιίκαθαο ηεξάξρεζεο 7 

ζεκείσλ (1=Καζφινπ, 2=Διάρηζηα, 3=Λίγν, 4=Μέηξηα, 5=Αξθεηά, 6=Πνιχ, 7=Πάξα 

πνιχ). Ζ ζπλνιηθή βαζκνινγία πξνζσπηθνχ λνήκαηνο πξνθχπηεη αζξνίδνληαο ηηο 

βαζκνινγίεο πνπ ζεκείσζε ην άηνκν ζηηο 21 δειψζεηο θαη κπνξεί λα θπκαίλεηαη απφ 

21 έσο 147. Ζ βαζκνινγία θάζε ππνθιίκαθαο πξνθχπηεη απφ ηελ άζξνηζε ησλ 

βαζκνινγηψλ ζηηο ηξεηο εξσηήζεηο πνπ ηελ απαξηίδνπλ (Δπίηεπμε: 5, 6, 16, ρέζεηο: 

7, 8, 13, Θξήζθεπκα: 4, 9, 18, Απζππεξβαηηθφηεηα: 1, 3, 17, Απνδνρή ηνπ εαπηνχ: 

11, 15, 21, Οηθεηφηεηα: 2, 12, 14 θαη Γίθαηε κεηαρείξηζε: 10, 19, 20) θαη είλαη πηζαλφ 

λα θπκαίλεηαη απφ 3 (θαηψηαηε βαζκνινγία) έσο 21 (αλψηαηε βαζκνινγία) 

(MacDonald et al., 2012).  
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Απφ ην εξσηεκαηνιφγην κπνξνχλ λα εμαρζνχλ ηέζζεξηο δείθηεο αλαδήηεζεο 

λνήκαηνο: ην κέγεζνο, ην εχξνο, ε ηζνξξνπία θαη ην βάζνο. Ζ ζπλνιηθή βαζκνινγία 

είλαη έλαο δείθηεο κεγέζνπο: φζν κεγαιχηεξε ε βαζκνινγία, ηφζν πην πεηπρεκέλν 

είλαη ην άηνκν ζηελ επίηεπμε ηεο ηδαληθά λνεκαηνδνηνχκελεο δσήο. Ο αξηζκφο ησλ 

πεγψλ απφ φπνπ αληιεί ην άηνκν ζηε δσή ηνπ ην λφεκα, νξίδεηαη σο εχξνο. Ζ 

ζρεηηθή δηαθνξά ζηηο βαζκνινγίεο ησλ πεγψλ αληαλαθιά ηελ ηζνξξνπία. Έιιεηςε 

ηζνξξνπίαο παξαηεξείηαη φηαλ ππάξρεη πςειή βαζκνιφγεζε ζε κία κφλν ππνθιίκαθα 

θαη πνιχ ρακειή ζηηο ππφινηπεο. Ο παξάγνληαο βάζνο αμηνινγεί ην επίπεδν ηνπ 

λνήκαηνο. Τςειφηεξα ζεσξνχληαη ηα επίπεδα αμηψλ πνπ ππεξβαίλνπλ ηνλ εαπηφ 

(απζππεξβαηηθφηεηα) (MacDonald et al., 2012. Reker, Peacock, & Wong, 1987). 

 Σν θχξην πιενλέθηεκα ηνπ PMP είλαη φηη απνδίδεη έλα γεληθφ δείθηε 

πξνζσπηθνχ λνήκαηνο, ελψ παξάιιεια, αλαγλσξίδεη επηά πεγέο αλαδήηεζεο ηνπ 

λνήκαηνο, γεγνλφο πνπ δηθαηνινγεί ηελ εθηελή ρξήζε ηνπ απφ εξεπλεηέο ζε δηάθνξα 

πιαίζηα θαη κε δηαθνξεηηθνχο πιεζπζκνχο (γηα επηζθφπεζε ησλ εξεπλψλ βι. 

MacDonald et al., 2012).  Καζψο έλαο απφ ηνπο ζηφρνπο ηεο ζπγθεθξηκέλεο κειέηεο, 

φπσο έρνπκε πξναλαθέξεη, ήηαλ ε δηεξεχλεζε ησλ πεγψλ απφ φπνπ αληινχλ ην 

λφεκα ζηε δσή ηνπο νη έθεβνη θαη ηνπ ηξφπνπ κε ηνλ νπνίν απηέο επηδξνχλ ζηελ 

επεμία ηνπο, θξίλακε ην ζπγθεθξηκέλν εξγαιείν ζπιινγήο δεδνκέλσλ σο πην 

θαηάιιειν γηα ρνξήγεζε. ηελ παξνχζα κειέηε πξνηηκήζεθε ε ρξήζε ηεο ζχληνκεο 

έθδνζεο, θαζψο, ελψ πεξηιακβάλεη ηηο ίδηεο ππνθιίκαθεο κε ηελ απζεληηθή (ε νπνία 

απνηειείηαη απφ 57 εξσηήζεηο), ηαπηφρξνλα απνηειεί έλα γξήγνξν θαη εχρξεζην 

εξγαιείν ζπιινγήο δεδνκέλσλ γηα ρξήζε ζε εθήβνπο (MacDonald et al., 2012).  

 Σν PMP έρεη ρξεζηκνπνηεζεί θπξίσο ζε ελήιηθν πιεζπζκφ, σζηφζν έρεη 

ρνξεγεζεί απφ εξεπλεηέο θαη ζε εθήβνπο, παξνπζηάδνληαο ηθαλνπνηεηηθφ δείθηε 

αμηνπηζηίαο (βι. DeLazzari, 2000· Rathi & Rastogi, 2007). Ο θαηαζθεπαζηήο ηνπ 
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βξήθε έλαλ ζπλνιηθφ δείθηε Cronbach‟s a .93 θαη δείθηεο εζσηεξηθήο ζπλνρήο γηα ηηο 

ππνθιίκαθεο, πνπ θπκαίλνληαλ απφ .54 έσο .91 (Wong, 1998). Γηα ην ζπγθεθξηκέλν 

δείγκα, φπνπ ρνξεγήζεθε κεηάθξαζε ηεο ζχληνκεο εθδνρήο ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ, ν 

δείθηεο Cronbach‟s a ήηαλ .81. Δπηπιένλ, ειέγρζεθε ε αμηνπηζηία ησλ ππνθιηκάθσλ, 

αλαδεηθλχνληαο ηνπο εμήο δείθηεο alpha γηα θάζε ππνθιίκαθα: γηα ηελ Δπίηεπμε .64, 

ηηο ρέζεηο .64, ην Θξήζθεπκα .87, ηελ Απζππεξβαηηθφηεηα .69, ηελ Απνδνρή ηνπ 

εαπηνχ .53
2
, ηελ Οηθεηφηεηα .77 θαη ηε Γίθαηε κεηαρείξηζε .72.  

 

Μέηξεζε ηνπ ππνθεηκεληθνύ επ δελ 

Γηα ηελ αμηνιφγεζε ησλ δχν δηαθνξεηηθψλ δηαζηάζεσλ –ηεο γλσζηηθήο θαη ηεο 

ζπλαηζζεκαηηθήο- ηνπ ππνθεηκεληθνχ επ δελ ηνπ δείγκαηνο, ρξεζηκνπνηήζακε 

αληίζηνηρα δχν θιίκαθεο: ηελ Κιίκαθα Ηθαλνπνίεζεο απφ ηε Εσή (Satisfaction With 

Life Scale-SWLS) θαη ηελ θιίκαθα ζεηηθνχ θαη αξλεηηθνχ ζπλαηζζήκαηνο, Scale of 

Positive And Negative Experience (SPANE). 

 Ζ Κιίκαθα Ηθαλνπνίεζεο απφ ηε Εσή (Satisfaction With Life Scale-SWLS)  

ζρεδηάζηεθε απφ ηνπο Diener θαη ζπλ. (1985), κε ζθνπφ λα κεηξήζεη ηηο γλσζηηθέο 

εθηηκήζεηο ησλ αηφκσλ γηα ηελ ηθαλνπνίεζε απφ ηε δσή ηνπο. Δζηηάδεη, δειαδή, ζηε 

ζπλεηδεηή, λνεηηθή, θξηηηθή αμηνιφγεζε ηεο δσήο ηνπ αηφκνπ, ρξεζηκνπνηψληαο ηα 

δηθά ηνπ θξηηήξηα, θαη είλαη θαηάιιειε γηα ρξήζε ζε δηάθνξεο ειηθίεο (Απγνπζηάθε, 

2011). Πξφθεηηαη γηα έλα εξσηεκαηνιφγην απηναλαθνξάο πέληε δειψζεσλ (π.ρ. 

«Δίκαη ηθαλνπνηεκέλνο/ε απφ ηε δσή κνπ»), ηνπ νπνίνπ νη απαληήζεηο 

βαζκνινγνχληαη βάζεη κηαο επηαβάζκηαο θιίκαθαο ηεξάξρεζεο (απφ 1=Γηαθσλψ 

πνιχ έσο 7=πκθσλψ πνιχ) θαη απνδίδνπλ έλα ζπλνιηθφ ζθνξ γηα ηε ζθαηξηθή 

                                                           
2
 Από τθν αρχικι υποκλίμακα των τριϊν προτάςεων αποκλείςτθκε μία προτάςθ (θ 21), κακϊσ 

εμφάνιηε πολφ χαμθλι ςυνοχι. Αφαιρϊντασ τθν πρόταςθ αυτι επανυπολογίςτθκε νζοσ δείκτθσ 
αξιοπιςτίασ, ο οποίοσ βελτιϊκθκε ςε μικρό βακμό. 
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ηθαλνπνίεζε απφ ηε δσή. Έηζη, ε βαζκνινγία κπνξεί λα θπκαίλεηαη απφ 5 (εμαηξεηηθή 

δπζαξέζηεζε απφ ηε δσή)  έσο 35 (πνιχ πςειή ηθαλνπνίεζε απφ ηε δσή) (Diener et 

al., 1985) 

 Ζ θιίκαθα βξίζθεηαη ζε δηαδηθαζία πξνζαξκνγήο θαη ζηάζκηζεο ζε ειιεληθφ 

πιεζπζκφ (ηαιίθαο & Λαθηψηε, 2011). Έρεη ρξεζηκνπνηεζεί ζηελ Διιάδα ζε 

ελήιηθεο (Patsiaouras, Mouzakidis, Pappas, & Xaritonidi, 2003), αιιά θαη ζε 

εθήβνπο, κε δείθηε εζσηεξηθήο ζπλάθεηαο Cronbach‟s a .76 (Μπεθηάξε, 2012· 

Σζνκπφιε, 2007). Γηα ην ζπγθεθξηκέλν δείγκα ηεο παξνχζαο έξεπλαο ν δείθηεο 

Cronbach‟s a ήηαλ .79.  

Σν απηναλαθνξηθφ εξσηεκαηνιφγην ζπλαηζζεκάησλ, Scale of Positive And 

Negative Experience (SPANE), ζρεδηάζηεθε απφ ηνπο Diener θαη ζπλ. (2009), κε 

ζθνπφ ηελ αμηνιφγεζε ηεο ζπλαηζζεκαηηθήο εκπεηξίαο ησλ ππνθεηκέλσλ θαη 

ζπγθεθξηκέλα, ηε κέηξεζε ζεηηθψλ θαη αξλεηηθψλ ζπλαηζζεκάησλ. Σν SPANE 

απνηειείηαη απφ 12 δειψζεηο, έμη γηα θάζε κία απφ ηηο δχν ππνθιίκαθεο πνπ ην 

απαξηίδνπλ: ηελ ππνθιίκαθα ησλ ζεηηθψλ θαη ηελ ππνθιίκαθα ησλ αξλεηηθψλ 

ζπλαηζζεκάησλ. Καη ζηηο δχν ππνθιίκαθεο, ηξεηο απφ ηηο δειψζεηο είλαη γεληθέο (π.ρ. 

«ζεηηθά», «αξλεηηθά») θαη ηξεηο είλαη πην εηδηθέο (π.ρ. «ζιηκκέλνο/ε», 

«ραξνχκελνο/ε»). Ο εξσηψκελνο θαιείηαη λα απαληήζεη, ζχκθσλα κε κία θιίκαθα 

πέληε δηαβαζκίζεσλ (1=Πνιχ ζπάληα/Πνηέ, 2=πάληα, 3=Κάπνηεο θνξέο, 4=πρλά, 

5=Πνιχ ζπρλά/Πάληα), πφζν ζπρλά βίσζε, θαηά ηε δηάξθεηα ησλ ηειεπηαίσλ 

ηεζζάξσλ εβδνκάδσλ, ζεηηθά θαη αξλεηηθά ζπλαηζζήκαηα.  

Ζ βαζκνινγία ζηα 6 ζεηηθά ζπλαηζζήκαηα αζξνίδεηαη πξνθεηκέλνπ λα 

βξεζεί ην επίπεδν ζεηηθνχ ζπλαηζζήκαηνο ηνπ εξσηψκελνπ, ελψ ην ίδην ηζρχεη θαη γηα 

ηηο εξσηήζεηο πνπ αθνξνχλ ζηα 6 αξλεηηθά ζπλαηζζήκαηα ηεο θιίκαθαο. Έηζη, ε 

βαζκνινγία θάζε ππνθιίκαθαο κπνξεί λα θπκαίλεηαη απφ 6 (ρακειφηεξε) έσο 30 



 
 

61 
 

(πςειφηεξε βαζκνινγία ζεηηθψλ/αξλεηηθψλ ζπλαηζζεκάησλ). Απφ ηελ θιίκαθα 

SPANE κπνξεί, επηπιένλ, λα εμαρζεί κία βαζκνινγία ηζνξξνπίαο ζπλαηζζεκάησλ, 

αθαηξψληαο απφ ηελ βαζκνινγία πνπ πέηπρε ην άηνκν ζηα ζεηηθά (δειψζεηο 1, 3, 5, 

7, 10, 12), ηελ αληίζηνηρε ησλ αξλεηηθψλ ζπλαηζζεκάησλ (δειψζεηο 2, 4, 6, 8, 9, 11). 

Ζ δηαθνξά πνπ πξνθχπηεη κπνξεί λα θπκαίλεηαη απφ -24 (βίσζε κφλν αξλεηηθψλ 

ζπλαηζζεκάησλ) έσο 24 (βίσζε κφλν ζεηηθψλ ζπλαηζζεκάησλ) (Diener et al., 2009). 

Σν θπξηφηεξν πιενλέθηεκα ηνπ SPANE είλαη φηη, θαζψο πεξηιακβάλεη 

γεληθά ζεηηθά θαη αξλεηηθά ζπλαηζζήκαηα, αμηνινγεί φιν ην εχξνο ησλ ζεηηθψλ θαη 

αξλεηηθψλ εκπεηξηψλ ηνπ αηφκνπ θαη φρη κφλν εηδηθά ζπλαηζζήκαηα. Απφ ηελ άιιε, ε 

πην δεκνθηιήο θιίκαθα κέηξεζεο ζπλαηζζεκάησλ, PANAS (Watson Clark, & 

Tellegen, 1988), αμηνινγεί ιέμεηο, φπσο «δξαζηήξηνο» θαη «δπλαηφο», νη νπνίεο δελ 

αθνξνχλ ζε ζπλαηζζήκαηα. Δπηπιένλ, ζηελ ζπγθεθξηκέλε θιίκαθα, ν εξσηψκελνο 

απαληά βάζεη ησλ εκπεηξηψλ πνπ είρε θαηά ηε δηάξθεηα ησλ ηειεπηαίσλ ηεζζάξσλ 

εβδνκάδσλ, γεγνλφο πνπ ηνπ επηηξέπεη λα αλαθαιέζεη πξαγκαηηθέο εκπεηξίεο, αληί λα 

βαζηζηεί ζηελ γεληθή απην-εηθφλα ή ζηηο δηαζέζεηο ηνπ ζήκεξα (Diener et al., 2009).  

ε ζρέζε κε ηηο ςπρνκεηξηθέο ηδηφηεηεο ηεο θιίκαθαο, νη δεκηνπξγνί ηεο 

(Diener et al., 2009) αλαθέξνπλ ηθαλνπνηεηηθή εζσηεξηθή αμηνπηζηία ζε δείγκα 

θνηηεηψλ, κε ηνλ δείθηε Cronbach‟s a λα είλαη .89 γηα ηε ζπλνιηθή θιίκαθα, .87 γηα 

ηελ ππνθιίκαθα ησλ ζεηηθψλ ζπλαηζζεκάησλ θαη .81 γηα ηελ ππνθιίκαθα ησλ 

αξλεηηθψλ. ηελ παξνχζα κειέηε, ε θιίκαθα κεηαθξάζηεθε ζηελ ειιεληθή γιψζζα 

κε ηε κέζνδν ηεο επζείαο θαη ηεο αληίζηξνθεο κεηάθξαζεο. Ο δείθηεο αμηνπηζηίαο 

Cronbach‟s a γηα ηε ζπλνιηθή θιίκαθα ήηαλ .86, γηα ηελ θιίκαθα ησλ ζεηηθψλ 

ζπλαηζζεκάησλ .84 θαη γηα ηελ θιίκαθα ησλ αξλεηηθψλ .79. 
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Μέηξεζε ηνπ ςπρνινγηθνύ επ δελ 

Γηα ηελ αμηνιφγεζε ηνπ ςπρνινγηθνχ επ δελ ησλ ππνθεηκέλσλ, ρξεζηκνπνηήζεθε ε 

ζχληνκε έθδνζε ηεο θιίκαθαο κέηξεζεο ςπρνινγηθνχ επ δελ (Psychological Well-

Being Scales – PWBS), ε νπνία ζρεδηάζηεθε απφ ηελ Ryff (1995), κε ζθνπφ λα 

εθηηκήζεη ην αηνκηθφ επίπεδν ηνπ επ δελ ελειίθσλ, αιιά θαη εθήβσλ. Πξφθεηηαη γηα 

έλα εξσηεκαηνιφγην απηναλαθνξάο, ην νπνίν απνηειείηαη απφ 54 δειψζεηο θαη 

αμηνινγεί ην άηνκν ζε έμη δηαζηάζεηο ηνπ επ δελ -Απηνλνκία, Πεξηβαιινληηθή 

θπξηαξρία, Πξνζσπηθή αλάπηπμε, Θεηηθέο ζρέζεηο κε άιινπο, θνπφο ζηε δσή, θαη 

Απνδνρή ηνπ εαπηνχ- βάζεη κίαο θιίκαθαο ηεξάξρεζεο 6 ζεκείσλ (απφ 1=Γηαθσλψ 

έληνλα έσο 6=πκθσλψ έληνλα) (Ryff, 1995).  

Απφ ηελ θιίκαθα κπνξεί λα εμαρζεί κία ζθαηξηθή βαζκνινγία γηα ην επ δελ 

ηνπ αηφκνπ, ε νπνία είλαη πηζαλφ λα θπκαίλεηαη απφ 54 έσο 324. Τςειφηεξε 

βαζκνινγία δείρλεη πςειφηεξν επίπεδν ςπρνινγηθήο επδσίαο. Ζ ζπγγξαθέαο 

ζεκεηψλεη φηη δελ ππάξρνπλ ζπγθεθξηκέλεο βαζκνινγίεο ή φξηα θαηάηαμεο (cut-offs) 

γηα ηνλ νξηζκφ ηνπ πςεινχ ή ηνπ ρακεινχ επ δελ. Απηέο νη δηαθνξέο είλαη θαιχηεξν 

λα πεξηγξάθνληαη βάζεη πιεξνθνξηψλ θαηαλνκήο απφ ηα δεδνκέλα πνπ ζπιιέρηεθαλ. 

Γηα παξάδεηγκα, πςειή επδσία ζα κπνξνχζε λα νξηζηεί σο βαζκνινγίεο πνπ είλαη 

ζην αλψηαην 25% ηεο θαηαλνκήο ηνπ δείγκαηνο, ελψ ρακειή επδσία ζην θαηψηαην 

25% ηεο θαηαλνκήο. Παξφκνηα δηάθξηζε κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί θαη γηα θάζε κία 

απφ ηηο έμη ππνθιίκαθεο ησλ ελλέα εξσηήζεσλ πνπ πεξηιακβάλεη ην εξσηεκαηνιφγην, 

ζηηο νπνίεο ην άηνκν κπνξεί λα ιάβεη βαζκνιφγεζε απφ 9 έσο 54. Οη απαληήζεηο ζηηο 

αξλεηηθά δηαηππσκέλεο δειψζεηο (3, 5, 7, 8, 10, 12, 13, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 25, 26, 

27, 30, 31, 32, 39, 40, 41, 43, 44, 46, 49, 50, 54) αληηζηξέθνληαη ζηηο ηειηθέο 

δηαδηθαζίεο βαζκνιφγεζεο, έηζη ψζηε πςειέο βαζκνινγίεο λα δείρλνπλ πςειέο 
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εθηηκήζεηο ηνπ εαπηνχ γηα ηελ δηάζηαζε πνπ αμηνινγείηαη. Σα ραξαθηεξηζηηθά ησλ 

αηφκσλ πνπ έρνπλ πςειέο ή αληίζεηα ρακειέο βαζκνινγίεο ζηηο δηαζηάζεηο πνπ 

αμηνινγνχληαη απφ ην εξσηεκαηνιφγην, έρνπλ πεξηγξαθεί αλαιπηηθά απφ ηελ 

ζπγγξαθέα (Ryff, 1995).  

Πην ζπγθεθξηκέλα, ηα άηνκα πνπ ιακβάλνπλ πςειή βαζκνινγία ζηελ 

ππνθιίκαθα «Απηνλνκία» (εξ. 6, 11, 16, 19, 25, 35, 40, 44, 52), είλαη απην-

πξνζδηνξηδφκελα θαη αλεμάξηεηα, ηθαλά λα αληηζηέθνληαη ζηηο θνηλσληθέο πηέζεηο λα 

ζθέθηνληαη θαη λα δξνπλ κε ζπγθεθξηκέλνπο ηξφπνπο. Δπηπιένλ, ξπζκίδνπλ ηε 

ζπκπεξηθνξά απφ κέζα θαη αμηνινγνχλ ηνλ εαπηφ βάζεη πξνζσπηθψλ αμηψλ. 

Αληίζεηα, ηα άηνκα πνπ ζπγθεληξψλνπλ ρακειή βαζκνινγία, αλεζπρνχλ γηα ηηο 

πξνζδνθίεο θαη ηηο αμηνινγήζεηο ησλ άιισλ, επαθίεληαη ζηηο θξίζεηο ησλ άιισλ γηα 

λα πάξνπλ ζεκαληηθέο απνθάζεηο θαη ππνθχπηνπλ ζηηο θνηλσληθέο πηέζεηο λα 

ζθέθηνληαη θαη λα δξνπλ κε ζπγθεθξηκέλνπο ηξφπνπο (Ryff, 1995). 

Σα άηνκα πνπ ιακβάλνπλ πςειή βαζκνινγία ζηελ ππνθιίκαθα 

«Πεξηβαιινληηθή θπξηαξρία» (εξ. 2, 7, 12, 17, 20, 29, 36, 49, 53) έρνπλ ηελ αίζζεζε 

ηεο θπξηαξρίαο θαη ηεο ηθαλφηεηαο ζηε δηαρείξηζε ηνπ πεξηβάιινληνο, ειέγρνπλ ηελ 

ηάμε ησλ εμσηεξηθψλ δξαζηεξηνηήησλ, ρξεζηκνπνηνχλ απνηειεζκαηηθά ηηο 

πεξηβάιινπζεο επθαηξίεο θαη είλαη ηθαλά λα επηιέγνπλ ή λα δεκηνπξγνχλ 

πεξηβάιινληα θαηάιιεια γηα ηηο πξνζσπηθέο ηνπο αλάγθεο θαη αμίεο. Αληίζεηα, φζνη 

έρνπλ ρακειφ ζθνξ, αληηκεησπίδνπλ δπζθνιία ζηε δηαρείξηζε ησλ θαζεκεξηλψλ 

εξγαζηψλ, αηζζάλνληαη αλίθαλνη λα αιιάμνπλ ή λα βειηηψζνπλ ηνλ πεξηβάιινληα 

ρψξν, αγλννχλ ηηο πεξηβάιινπζεο επθαηξίεο θαη έρνπλ έιιεηςε ηεο αίζζεζεο ειέγρνπ 

πάλσ ζηνλ εμσηεξηθφ θφζκν (Ryff, 1995). 

Όζνλ αθνξά ζηελ ππνθιίκαθα «Πξνζσπηθή αλάπηπμε» (εξ. 3, 18, 21, 26, 37, 

41, 45, 50, 54), απηνί πνπ ιακβάλνπλ πςειή βαζκνινγία, έρνπλ ηελ αίζζεζε ηεο 
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δηαξθνχο αλάπηπμεο, βιέπνπλ ηνλ εαπηφ ηνπο σο αλαπηπζζφκελν θαη δηεπξπλφκελν, 

είλαη αλνηρηνί ζηηο λέεο εκπεηξίεο, έρνπλ αίζζεζε ησλ δπλαηνηήησλ ηνπο, 

αληηιακβάλνληαη κία βειηίσζε ζηνλ εαπηφ θαη ηε ζπκπεξηθνξά ηνπο κε ηνλ ρξφλν θαη 

ηέινο, παξνπζηάδνπλ αιιαγή κε ηξφπν πνπ αληαλαθιά πεξηζζφηεξε γλψζε ηνπ 

εαπηνχ θαη απνηειεζκαηηθφηεηα. ηηο ρακειέο βαζκνινγίεο πεξηιακβάλνληαη ηα 

άηνκα πνπ έρνπλ κία αίζζεζε πξνζσπηθήο ζηαζηκφηεηαο, αηζζάλνληαη πιήμε, 

έιιεηςε ελδηαθέξνληνο γηα ηε δσή θαη αληθαλφηεηα λα αλαπηχμνπλ λέεο ζηάζεηο θαη 

ζπκπεξηθνξέο (Ryff, 1995). 

Σα άηνκα κε πςειέο εθηηκήζεηο ηνπ εαπηνχ ζηελ ππνθιίκαθα «Θεηηθέο 

ζρέζεηο κε άιινπο» (εξ. 1, 5, 10, 15, 24, 32, 34, 39, 47) πεξηγξάθνληαη απφ ηηο δεζηέο, 

ηθαλνπνηεηηθέο ζρέζεηο εκπηζηνζχλεο πνπ έρνπλ κε ηνπο άιινπο, ελδηαθέξνληαη γηα 

ηελ επεκεξία ησλ άιισλ, είλαη ηθαλά γηα ελζπλαίζζεζε, ζηνξγή θαη νηθεηφηεηα θαη 

θαηαλννχλ ην δνχλαη θαη ιαβείλ ησλ αλζξψπηλσλ ζρέζεσλ. Απφ ηελ άιιε, φζνη έρνπλ 

ρακειή βαζκνινγία, έρνπλ ιίγεο ζρέζεηο εκπηζηνζχλεο, ζεσξνχλ φηη είλαη δχζθνιν 

λα είλαη δεζηνί θαη αλνηρηνί θαη ζηνπο άιινπο, θαη ηαπηφρξνλα απνκνλψλνληαη θαη 

δνθηκάδνπλ απνγνεηεχζεηο ζηηο δηαπξνζσπηθέο ζρέζεηο. Σέινο, είλαη άηνκα ηα νπνία, 

ζπλήζσο, δελ πξνηίζεληαη λα θάλνπλ ζπκβηβαζκνχο γηα ηε δηαηήξεζε ζεκαληηθψλ 

δεζκψλ κε άιινπο (Ryff, 1995). 

Ζ ππνθιίκαθα «θνπφο ζηε δσή» απαξηίδεηαη απφ ηηο εξσηήζεηο 8, 13, 22, 27, 

30, 33, 38, 42 θαη 46 θαη εμεηάδεη ηνλ βαζκφ ζηνλ νπνίν ην άηνκν έρεη ζηφρνπο ζηε 

δσή θαη αίζζεζε θαηεχζπλζεο, αηζζάλεηαη φηη ππάξρεη λφεκα ζηελ παξνχζα θαη ηελ 

παξειζνχζα δσή θαη δηαηεξεί πεπνηζήζεηο πνπ δίλνπλ ζθνπφ ζηε δσή ηνπ. Ζ ρακειή 

βαζκνινγία δείρλεη άηνκα πνπ δελ έρνπλ αίζζεζε λνήκαηνο ζηε δσή ηνπο, έρνπλ 

ιίγνπο ζηφρνπο θαη ζθνπνχο θαη δελ έρνπλ κία αίζζεζε θαηεχζπλζεο (Ryff, 1995). 
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Σέινο, φζνη ζπγθεληξψλνπλ πςειή βαζκνινγία ζηελ ππνθιίκαθα «Απνδνρή 

ηνπ εαπηνχ» (εξ. 4, 9, 14, 23, 28, 31, 43, 48, 51), θαηέρνπλ κία ζεηηθή ζηάζε απέλαληη 

ζηνλ εαπηφ, αλαγλσξίδνπλ θαη δέρνληαη ηηο πνιχπιεπξεο πηπρέο ηνπ εαπηνχ ηνπο, νη 

νπνίεο πεξηιακβάλνπλ θαιά θαη θαθά ραξαθηεξηζηηθά, αηζζάλνληαη ζεηηθά ζρεηηθά 

κε ηελ παξειζνληηθή ηνπο δσή. Απφ ηελ άιιε, ε ρακειή βαζκνινγία αθνξά άηνκα ηα 

νπνία αηζζάλνληαη δπζαξεζηεκέλα κε ηνλ εαπηφ ηνπο, είλαη απνγνεηεπκέλα κε απηά 

πνπ έρνπλ ζπκβεί ζην παξειζφλ, πξνβιεκαηίδνληαη ζρεηηθά κε ζπγθεθξηκέλα 

πξνζσπηθά ραξαθηεξηζηηθά θαη εχρνληαη λα ήηαλ δηαθνξεηηθά άηνκα απφ απηφ πνπ 

είλαη (Ryff, 1995).  

Σν εξσηεκαηνιφγην έρεη ρξεζηκνπνηεζεί εθηελψο, ράξε ζηηο θαιέο 

ςπρνκεηξηθέο ηδηφηεηεο πνπ παξνπζηάδεη, ζε πνιπάξηζκεο έξεπλεο αλά ηνλ θφζκν 

(π.ρ. κε Κηλέδνπο: βι. Cheng & Chang, 2005· Καλαδνχο: βι. Clarke, Marshall, Ryff, 

& Rosenthal, 2000· Πνξηνγάιινπο: βι. Fernandes, Vasconcelos-Raposo, & Teixeira, 

2010· Απζηξαινχο: βι. Hickson, Allen, Beswick, Fulton, Wolf, Worrall, et al., 2008· 

θαη άιινπο). ε ειιεληθφ δείγκα, ν δείθηεο Cronbach‟s a γηα ηε ζπλνιηθή θιίκαθα 

ήηαλ πςειφο (a=.89), φπσο θαη γηα ηηο ππνθιίκαθεο (ην a θπκαίλνληαλ απφ .86 έσο 

.89) (Λενληνπνχινπ, 2011). ηελ παξνχζα έξεπλα, φπνπ ρξεζηκνπνηήζεθε ε 

κεηάθξαζε ηεο ζχληνκεο εθδνρήο ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ, ν δείθηεο εζσηεξηθήο 

ζπλάθεηαο a ήηαλ .91 γηα ηελ θιίκαθα, θαη .77 γηα ηηο ππνθιίκαθεο «Θεηηθέο ζρέζεηο 

κε άιινπο» θαη «Απνδνρή ηνπ εαπηνχ»· .75 γηα ηελ ππνθιίκαθα «Πεξηβαιινληηθή 

θπξηαξρία»· .72 γηα ηελ «Απηνλνκία»· .69
3
 γηα ηελ ππνθιίκαθα «θνπφο ζηε δσή»· 

θαη .60 γηα ηελ ππνθιίκαθα «Πξνζσπηθή αλάπηπμε».   

 

Μέηξεζε ηεο ςπρνινγηθήο δπζθνξίαο 

                                                           
3
 Από τθν αρχικι υποκλίμακα των εννζα προτάςεων αποκλείςτθκε μία πρόταςθ (θ 8), θ οποία είχε 

χαμθλι ςυνοχι. Αφαιρϊντασ τθν πρόταςθ αυτι υπολογίςτθκε εκ νζου ο δείκτθσ αξιοπιςτίασ. 
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Γηα ηελ εθηίκεζε ηεο ςπρνινγηθήο δπζθνξίαο ησλ ππνθεηκέλσλ, ρξεζηκνπνηήζεθε ε 

θιίκαθα αμηνιφγεζεο ηεο ςπρνινγηθήο δπζθνξίαο ηνπ Kessler (Kessler Psychological 

Distress Scale-K10). Πξφθεηηαη γηα έλα εξσηεκαηνιφγην απηναλαθνξψλ πνπ 

ζρεδηάζηεθε γηα ρξήζε ζην γεληθφ πιεζπζκφ κε ζηφρν ηελ αλίρλεπζε ζπκπησκάησλ 

άγρνπο θαη θαηάζιηςεο (Kessler et al., 2002).  

ην K10, ν εξσηψκελνο απαληά, βάζεη κίαο θιίκαθαο 5 ζεκείσλ (1=Καζφινπ, 

2=Διάρηζηεο θνξέο, 3= Κάπνηεο θνξέο, 4=Σηο πεξηζζφηεξεο θνξέο, 5=πλέρεηα), ζε 

10 ζεηηθά δηαηππσκέλεο πξνηάζεηο. Οη πξνηάζεηο αθνξνχλ ζηε ζπρλφηεηα βίσζεο 

ζπκπησκάησλ ςπρνινγηθήο δπζθνξίαο (π.ρ. «Κνπξαζκέλνο/ε ρσξίο ιφγν», 

«Απειπηζκέλνο/ε») θαηά ηε δηάξθεηα ησλ ηειεπηαίσλ ηεζζάξσλ εβδνκάδσλ. Απφ ηελ 

άζξνηζε ησλ βαζκνινγηψλ πνπ ζεκείσζε ην άηνκν ζε θάζε εξψηεζε πξνθχπηεη ν 

ζθαηξηθφο δείθηεο ςπρνινγηθήο δπζθνξίαο, ν νπνίνο είλαη δπλαηφ λα θπκαίλεηαη απφ 

10 έσο 50. Υακειέο βαζκνινγίεο δείρλνπλ ρακειά επίπεδα ςπρνινγηθήο δπζθνξίαο, 

ελψ αληίζεηα, πςειέο βαζκνινγίεο ζεκεηψλνπλ ηα άηνκα κε πςειά επίπεδα 

ςπρνινγηθήο δπζθνξίαο. Γηαρσξηζκφο ησλ ππνθεηκέλσλ βάζεη ζπγθεθξηκέλσλ νξίσλ 

θαηάηαμεο, δελ έρεη πξνηαζεί απφ ηνλ δεκηνπξγφ, σζηφζν ρξεζηκνπνηήζεθε ζε 

εζληθή επηζθφπεζε πγείαο ην 2001 (Victorian Population Health Survey) κε ηηο εμήο 

ηέζζεξηο θαηεγνξίεο: (α) «πηζαλφλ λα είλαη θαιά» (10-19), (β) «πηζαλφλ λα έρνπλ κία 

ήπηα δηαηαξαρή» (20-24), (γ) «πηζαλφλ λα έρνπλ κία κέηξηα ςπρηθή δηαηαξαρή» (25-

29)  θαη (δ) «πηζαλφλ λα έρνπλ κία ζνβαξή ςπρηθή δηαηαξαρή» (30-50) (Andrew & 

Slade, 2001).  

Σν K10 είλαη έλα εχθνιν θαη γξήγνξν ζηε ζπκπιήξσζε αληρλεπηηθφ εξγαιείν 

ζπκπησκάησλ άγρνπο θαη θαηάζιηςεο, ην νπνίν έρεη ρξεζηκνπνηεζεί ζε αξθεηέο 

έξεπλεο κε κε θιηληθφ πιεζπζκφ, παξνπζηάδνληαο θαιέο ςπρνκεηξηθέο ηδηφηεηεο 

(Cairney et al., 2007· Kessler et al., 2003). ε πξφζθαηε κειέηε κε γεξκαληθφ 
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πιεζπζκφ, ν δείθηεο αμηνπηζηίαο Cronbach‟s a ήηαλ .94 (Donker, Comijs, Cuijpers, 

Terluin, Nolen, Zitman et al., 2010). Ζ εξεπλήηξηα έθξηλε γηα ην δείγκα ηεο 

ζπγθεθξηκέλεο έξεπλαο θαη ηνπο ζθνπνχο ηεο θαηάιιειε ηε ρξήζε ηνπ, παξφηη δελ 

έρεη ζηαζκηζηεί ζηνλ ειιεληθφ πιεζπζκφ. Ο δείθηεο Cronbach‟s a ηεο θιίκαθαο, ε 

νπνία ρνξεγήζεθε κεηαθξαζκέλε ζηελ ειιεληθή γιψζζα, γηα ην ζπγθεθξηκέλν 

δείγκα ήηαλ .83. 

 

Μέηξεζε ησλ δεκνγξαθηθώλ ραξαθηεξηζηηθώλ 

Γηα ηελ κέηξεζε ησλ δεκνγξαθηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ ησλ ππνθεηκέλσλ 

δηακνξθψζεθε απφ ηελ εξεπλήηξηα έλα εξσηεκαηνιφγην αηνκηθψλ ζηνηρείσλ, ην 

νπνίν πεξηιάκβαλε εξσηήζεηο πνπ αθνξνχζαλ ζην θχιν, ην έηνο γέλλεζεο, ηελ 

πεξηνρή θαηνηθίαο, ηελ εζληθφηεηα, ην ζξήζθεπκα, ην επάγγεικα ησλ γνλέσλ, ην 

κνξθσηηθφ επίπεδν ησλ γνλέσλ, ηελ νηθνγελεηαθή θαηάζηαζε, ηνλ αξηζκφ ησλ 

αδειθψλ θαη ην «ραξηδηιίθη» πνπ ιακβάλνπλ νη ζπκκεηέρνληεο απφ ηνπο θεδεκφλεο 

ηνπο.  

 

Μέηξεζε ησλ ππνθεηκεληθώλ πεγώλ λνήκαηνο 

Γηα ηε δηεξεχλεζε ησλ αηνκηθψλ πεγψλ λνήκαηνο ησλ ππνθεηκέλσλ, δηαηππψζεθε 

κία αλνηθηνχ ηχπνπ εξψηεζε, ζηελ νπνία θαινχληαλ ηα άηνκα λα αλαθέξνπλ ζε 

ηεξαξρεκέλε ζεηξά ηα πέληε πην ζεκαληηθά πξάγκαηα πνπ δίλνπλ ζηε δσή ηνπο 

λφεκα.   

2.6 Διαδικαςύα διεξαγωγόσ τησ ϋρευνασ 
 

ην ζχλνιν ησλ εθήβσλ (N=502) δηαλεκήζεθαλ απηναλαθνξηθά εξσηεκαηνιφγηα 

θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ κήλα Μαΐνπ ηνπ ζρνιηθνχ έηνπο 2011-2012 θαη ηνπ κήλα 
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Οθησβξίνπ ηνπ ζρνιηθνχ έηνπο 2012-2013, πξνθεηκέλνπ λα αμηνινγεζεί ε 

ζπλαηζζεκαηηθή ηνπο λνεκνζχλε, ην πξνζσπηθφ λφεκα δσήο, ην ππνθεηκεληθφ ηνπο 

επ δελ, ην ςπρνινγηθφ ηνπο επ δελ θαη ε ςπρνινγηθή ηνπο δπζθνξία.  

Σεο επίζεκεο δηαλνκήο ησλ εξσηεκαηνινγίσλ ζην δείγκα, πξνεγήζεθε κία 

δνθηκαζηηθή ρνξήγεζε ζε 20 άηνκα ηνπ ίδηνπ ειηθηαθνχ εχξνπο, κε ζθνπφ ηελ 

ζπγθέληξσζε γλσκψλ, ηελ αλαγλψξηζε δπζθνιηψλ θαη ηελ ρξνλνκέηξεζε ηεο 

ζπκπιήξσζήο ηνπο. Ζ ζρεηηθή απηή πξνέξεπλα παξείρε ζεκαληηθέο πιεξνθνξίεο, νη 

νπνίεο ρξεζηκνπνηεζήθαλ γηα ηελ ηειηθή επηκέιεηα ηεο εκθάληζεο θαη ηεο δηάηαμεο 

ησλ εξσηεκαηνινγίσλ, κε ζηφρν ηελ κεγηζηνπνίεζε ηεο ζπλεξγαζίαο ησλ 

ζπκκεηερφλησλ.  

Έηζη, ε αξρηθή ζειίδα ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ αθηεξψζεθε ζηελ αλαθνξά ησλ 

αηνκηθψλ ζηνηρείσλ ηεο εξεπλήηξηαο, ησλ γεληθψλ ζηφρσλ ηεο έξεπλαο, ηεο 

ζεκαληηθφηεηαο ζπκκεηνρήο ζε απηήλ, ηνπ ηξφπνπ θαη ρξφλνπ ζπκπιήξσζήο ησλ 

εξσηεκαηνινγίσλ θαη ηέινο ζε δηαβεβαηψζεηο εκπηζηεπηηθφηεηαο, αλσλπκίαο θαη κε 

αληρλεπζηκφηεηαο. ε φηη αθνξά ζηα εξσηεκαηνιφγηα, πξψηα παξνπζηάζηεθαλ ηα 

TEIQue-ASF, SPANE, SWLS θαη PMP-B (ζε αληίζηνηρε ζεηξά), ηα νπνία κπνξνχλ 

λα απαληεζνχλ εχθνια, ζπγθεληξψλνπλ πςειφ πνζνζηφ ελδηαθέξνληνο θαη 

ελζαξξχλνπλ ηε ζπκκεηνρή, ψζηε λα ηζρπξνπνηεζνχλ ηα θίλεηξα ησλ εξσηψκελσλ 

θαη λα ηνλσζεί ε εκπηζηνζχλε ηνπο. ην κεζαίν ηκήκα πξνηηκήζεθε ε έληαμε ηνπ 

εξσηεκαηνινγίνπ ςπρνινγηθήο δπζθνξίαο (K10), ην νπνίν πεξηέρεη πην επαίζζεηεο 

ςπρνινγηθά εξσηήζεηο θαη έπεηηα ην εξσηεκαηνιφγην ςπρνινγηθήο επεκεξίαο 

(PWBS), ην νπνίν θάλεθε πνιχ ειθπζηηθφ ζηα άηνκα ηεο δνθηκαζηηθήο ρνξήγεζεο, 

ψζηε λα παξνηξπλζνχλ ηα ππνθείκελα λα επηζηξέςνπλ ην εξσηεκαηνιφγην 

ζπκπιεξσκέλν. Δμαηηίαο ηνπ κεγάινπ κεγέζνπο ηνπ ζπλνιηθνχ εξσηεκαηνινγίνπ (11 

ζειίδεο) θαη ηνπ ρξφλνπ πνπ απαηηνχληαλ γηα λα ζπκπιεξσζεί (θαηά κέζν φξν 45 
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πεξίπνπ ιεπηά), απνθαζίζηεθε λα δηαηππσζνχλ ζην ηέινο ηνπ νη δεκνγξαθηθέο 

εξσηήζεηο, νη νπνίεο δελ ρξεηάδνληαη πνιχ ζθέςε γηα λα απαληεζνχλ, θαη κία 

αλνηρηνχ ηχπνπ εξψηεζε, πνπ πξνυπνζέηεη ηελ εκπηζηνζχλε ησλ ππνθεηκέλσλ, 

θαζψο νη απαληήζεηο ηεο απνηππψλνπλ πην πξνζσπηθά δεδνκέλα. Κάζε ηκήκα ηνπ 

εξσηεκαηνινγίνπ ζπλνδεχνληαλ απφ ζχληνκεο θαη ζαθείο νδεγίεο, νη νπνίεο 

παξνπζηάδνληαλ κε έληνλνπο ηππνγξαθηθνχο ραξαθηήξεο, γηα λα ηξαβήμνπλ ηε 

πξνζνρή ζηα ζεκαληηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ θαη λα θαηεπζχλνπλ θαηάιιεια ηνπο 

εξσηψκελνπο ζηε ζπκπιήξσζή ηνπ. 

Καηά ηελ επίζθεςε ζηα ζρνιεία θαη πξηλ ηελ δηαλνκή ησλ εξσηεκαηνινγίσλ, 

ε εξεπλήηξηα επεζήκαλε θαη πξνθνξηθά ζηνπο καζεηέο φηη ε ζπκκεηνρή ηνπο ζηελ 

έξεπλα γίλεηαη ζε εζεινληηθή βάζε θαη αλψλπκα, ελψ δηαηεξνχλ ην δηθαίσκα λα 

αξλεζνχλ αλ δελ επηζπκνχλ λα ζπκκεηάζρνπλ ζε απηήλ. Ζ αλαθνξά απηή έγηλε κε 

ζθνπφ ηα ππνθείκελα λα δψζνπλ ειεχζεξα θαη αβίαζηα ηε ζπγθαηάζεζή ηνπο γηα 

ζπκκεηνρή θαη λα απαληήζνπλ φζν ην δπλαηφλ πην εηιηθξηλά θαη απζφξκεηα ζηηο 

εξσηήζεηο. Δπηπιένλ, ελεκέξσζε ηα ππνθείκελα γηα ηνπο γεληθνχο ζθνπνχο ηεο 

έξεπλαο θαη ην πιαίζην κέζα ζην νπνίν πξαγκαηνπνηείηαη, θαζψο επίζεο θαη γηα ην 

δηθαίσκα λα ελεκεξσζνχλ γηα ηα απνηειέζκαηα ηεο εθφζνλ ην επηζπκνχλ. Ζ 

πιεηνςεθία ησλ καζεηψλ έδεημε κεγάιν ελδηαθέξνλ γηα ηελ έξεπλα θαη νη δηεπζπληέο 

ησλ ζρνιείσλ αηηήζεθαλ ηελ απνζηνιή κίαο πεξίιεςεο ησλ βαζηθφηεξσλ επξεκάησλ 

κεηά ηελ νινθιήξσζή ηεο. 

Οη καζεηέο θάζε ηάμεο ζπκπιήξσζαλ ηα εξσηεκαηνιφγηα, παξνπζία ηεο 

εξεπλήηξηαο, θαηά ηε δηάξθεηα κίαο δηδαθηηθήο ψξαο θαη ζε θάπνηεο πεξηπηψζεηο, γηα 

φζνπο δελ είραλ πξνιάβεη λα νινθιεξψζνπλ ηηο απαληήζεηο ηνπο, θαη θαηά ηε 

δηάξθεηα ηνπ δηαιιείκαηνο πνπ αθνινπζνχζε. Μεηά ηηο εηζαγσγηθέο θαηεπζπληήξηεο 

νδεγίεο πνπ δφζεθαλ, φηαλ ππήξραλ αηνκηθά εξσηήκαηα πνπ αθνξνχζαλ ζην 
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πεξηερφκελν ησλ εξσηήζεσλ ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ ή ζηνλ ηξφπν ζπκπιήξσζήο ηνπ, 

ε εξεπλήηξηα παξείρε ηηο απαξαίηεηεο δηεπθξηλήζεηο.  

Όηαλ νινθιεξψζεθε ε δηαδηθαζία ρνξήγεζεο ησλ εξσηεκαηνινγίσλ, ε 

εξεπλήηξηα ηα ζπγθέληξσζε θαη ηα έιεγμε γηα ηελ νξζφηεηα ζπκπιήξσζήο ηνπο. Ο 

έιεγρνο απέθιεηζε απφ ηηο ζηαηηζηηθέο αλαιχζεηο 25 εξσηεκαηνιφγηα, εμαηηίαο 

ζεκαληηθψλ ειιείςεσλ (κε νινθιεξσκέλα εξσηεκαηνιφγηα) ή κε ζνβαξψλ 

απαληήζεσλ πνπ παξνπζίαδαλ (γηα παξάδεηγκα ζπκπιήξσζε ηεο εξψηεζεο πνπ 

αθνξνχζε ζην ζξήζθεπκα κε πνδνζθαηξηθέο νκάδεο).  

2.7 Μϋθοδοσ ςτατιςτικόσ ανϊλυςησ των ερευνητικών 

δεδομϋνων 
 

Σελ ζπγθέληξσζε θαη ηνλ έιεγρν ησλ εξσηεκαηνινγίσλ αθνινχζεζε ε 

θσδηθνπνίεζε ησλ απαληήζεσλ ησλ ππνθεηκέλσλ ζε φιεο ηηο εξσηήζεηο θαη ε 

εηζαγσγή ησλ εξεπλεηηθψλ δεδνκέλσλ ζε ππνινγηζηή, κε ηε βνήζεηα ηνπ ζηαηηζηηθνχ 

πξνγξάκκαηνο SPSS 19. Ζ παξαπάλσ δηαδηθαζία νινθιεξψζεθε κε ηνλ εθ ησλ 

πζηέξσλ έιεγρν αθξίβεηαο εηζαγσγήο ησλ δεδνκέλσλ, γηα ηνλ εληνπηζκφ ζθαικάησλ 

εηζαγσγήο θαη ηε δηφξζσζή ηνπο. Έπεηηα, αθνινχζεζε ε ζηαηηζηηθή επεμεξγαζία ησλ 

δεδνκέλσλ, κε ζθνπφ ηνλ έιεγρν ησλ δηεξεπλεηηθψλ εξσηεκάησλ.   

ε επίπεδν πεξηγξαθηθήο ζηαηηζηηθήο, επηιέρζεθε ε παξνπζίαζε πηλάθσλ 

θαηαλνκήο ζπρλνηήησλ γηα ηελ πεξίπησζε ησλ θαηεγνξηθψλ κεηαβιεηψλ 

(δεκνγξαθηθά ζηνηρεία) θαη πηλάθσλ απνηχπσζεο κέζνπ φξνπ (σο κέηξν θεληξηθήο 

ηάζεο) θαη ηππηθήο απφθιηζεο (σο κέηξν δηαζπνξάο) γηα ηελ πεξίπησζε ησλ ζπλερψλ 

κεηαβιεηψλ (βαζκνινγία ζηηο θιίκαθεο). 

 ην επίπεδν ζηαηηζηηθήο ζπκπεξαζκαηνινγίαο, γηα ηελ δηεξεχλεζε ηεο 

ζρέζεο αλάκεζα ζε κία θαηεγνξηθή κεηαβιεηή κε δχν θαηεγνξίεο (π.ρ. θχιν) θαη κία 

πνζνηηθή (π.ρ. ζπλαηζζεκαηηθή λνεκνζχλε), επηιέρηεθε ε εθαξκνγή ηνπ ειέγρνπ t 
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γηα αλεμάξηεηα δείγκαηα (Independent Samples T Test). Γηα λα ειεγρζεί ε χπαξμε ή 

κε ζηαηηζηηθά ζεκαληηθήο δηαθνξάο ησλ κέζσλ φξσλ κηαο πνζνηηθήο κεηαβιεηήο 

ζηηο δηάθνξεο θαηεγνξίεο κηαο θαηεγνξηθήο, κε ηξεηο θαηεγνξίεο θαη πάλσ (π.ρ. 

νηθνγελεηαθή θαηάζηαζε) πξαγκαηνπνηήζεθε ε αλάιπζε δηαθχκαλζεο κνλήο 

θαηεχζπλζεο (One-way ANOVA). πκπιεξσκαηηθά, έγηλε έιεγρνο πνιιαπιψλ 

ζπγθξίζεσλ κε εθαξκνγή ηνπ θξηηεξίνπ Scheffe, δίλνληαο κηα πην ζαθή εηθφλα ηεο 

δηαθνξνπνίεζεο ησλ νκάδσλ. 

Γηα ηελ εμέηαζε ηεο ζρέζεο αλάκεζα ζε δχν πνζνηηθέο κεηαβιεηέο (π.ρ. 

ζπλαηζζεκαηηθή λνεκνζχλε θαη ςπρνινγηθφ επ δελ) πξαγκαηνπνηήζεθε αλάιπζε 

ζπζρέηηζεο (correlation analysis) κε ρξήζε ηνπ ζπληειεζηή ζπζρέηηζεο Pearson (r), 

ελψ γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηεο επίδξαζεο ησλ αλεμάξηεησλ κεηαβιεηψλ ζε θάζε 

εμαξηεκέλε εθαξκφζηεθε ε κέζνδνο ηεο πνιιαπιήο γξακκηθήο παιηλδξφκεζεο 

(multiple linear regression), κε ρξήζε ηνπ ζπληειεζηή πξνζδηνξηζκνχ R², ν νπνίνο 

δείρλεη ην πνζνζηφ ηεο δηαθχκαλζεο ηεο εμαξηεκέλεο κεηαβιεηήο πνπ εξκελεχεηαη 

απφ ηηο αλεμάξηεηεο κεηαβιεηέο. Δπηπξφζζεηα, γηα ηε δηάθξηζε ησλ ζεκαληηθφηεξσλ 

κεηαβιεηψλ σο πξνο ηελ κεηαβιεηφηεηα ηεο εμαξηεκέλεο, ρξεζηκνπνηήζακε ηελ 

ηερληθή ηεο βεκαηηθήο παιηλδξφκεζεο (stepwise regression technique). 

Σα απνηειέζκαηα ησλ ζηαηηζηηθψλ αλαιχζεσλ παξνπζηάδνληαη ζην επφκελν 

θεθάιαην, ελψ ε ζπδήηεζε θαη ε εξκελεία ηνπο ζην θεθάιαην πνπ ην αθνινπζεί. 
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 3: ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ 

 

3.1 Περιγραφικό ςτατιςτικό 
 

ηελ ελφηεηα απηή παξνπζηάδνληαη ηα πεξηγξαθηθά ζηνηρεία (κέζνη φξνη, ηππηθέο 

απνθιίζεηο, ειάρηζηεο θαη κέγηζηεο ηηκέο) ησλ κεηαβιεηψλ πνπ αμηνινγήζεθαλ ζηελ 

παξνχζα κειέηε. Ζ ηειηθή βαζκνινγία ησλ ζπκκεηερφλησλ, πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε 

γηα ηηο αλαιχζεηο, πξνέθπςε δηαηξψληαο απφ ηε ζπλνιηθή βαζκνινγία θάζε θιίκαθαο 

ή ππνθιίκαθαο ηνλ αξηζκφ ησλ πξνηάζεσλ πνπ ηελ απαξηίδνπλ. Ζ ζπγθεθξηκέλε 

ζηαηηζηηθή επεμεξγαζία θξίζεθε ζθφπηκε γηα ηε δηαηήξεζε ηεο ηζνλνκίαο ζηελ 

δηεμαγσγή ησλ απνηειεζκάησλ, θαζψο δχν πξνηάζεηο απφ δχν δηαθνξεηηθέο 

ππνθιίκαθεο (πξφηαζε 21 απφ ηελ ππνθιίκαθα «Απνδνρή ηνπ εαπηνχ» ηνπ PMP-B 

θαη πξφηαζε 8 απφ ηελ ππνθιίκαθα «θνπφο ζηε δσή» ηνπ PWBS) παξνπζίαδαλ 

πνιχ ρακειή ζπλνρή θαη έπξεπε λα απνθιεηζηνχλ απφ ηηο αλαιχζεηο. Γηα λα είλαη 

δπλαηή ζηνπο αλαγλψζηεο ε ζπγθξηζηκφηεηα ησλ απνηειεζκάησλ ηεο παξνχζεο κε ηα 

αληίζηνηρα άιισλ εξεπλψλ, ζπκπεξηιάβακε ζηνπο πίλαθεο ησλ πεξηγξαθηθψλ 

ζηνηρείσλ ηνλ αξηζκφ ησλ πξνηάζεσλ απφ ηηο νπνίεο απνηειείηαη θάζε θιίκαθα ή 

ππνθιίκαθα. 

ηνλ Πίλαθα 3 παξνπζηάδνληαη νη κέζνη φξνη, νη ηππηθέο απνθιίζεηο, νη 

ειάρηζηεο θαη κέγηζηεο ηηκέο θαη ν δείθηεο εζσηεξηθήο ζπλνρήο (alpha) γηα ηηο 

κεηαβιεηέο: ζπλαηζζεκαηηθή λνεκνζχλε, πξνζσπηθφ λφεκα δσήο, ηθαλνπνίεζε απφ 

ηε δσή, ζεηηθά θαη αξλεηηθά ζπλαηζζήκαηα, ςπρνινγηθή δπζθνξία θαη ςπρνινγηθφ επ 

δελ, φπσο αμηνινγήζεθαλ απφ ηα αληίζηνηρα εξσηεκαηνιφγηα (TEIQue-ASF, PMP-B, 

SWLS, SPANE, K10, PWBS). 
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Πίλαθαο 3  

Μέζνη όξνη, ηππηθέο απνθιίζεηο, ειάρηζηεο θαη κέγηζηεο ηηκέο θαη δείθηεο εζσηεξηθήο 

ζπλνρήο (alpha) ησλ κεηαβιεηώλ ηεο έξεπλαο 

 

Μεηαβιεηή alpha Διάτηζηε  Μέγηζηε κ. ο. η.α. 

 

Αρηζκός 

προηάζεφλ 

πλαηζζεκαηηθή 

Ννεκνζχλε 

.809 2.60 6.30 4.84 0.64 30 

 

Πξνζσπηθφ Νφεκα Εσήο  

 

.807 

 

2.52 

 

6.67 

 

4.60 

 

0.73 

 

21 

 

Ηθαλνπνίεζε απφ ηε δσή  

 

.785 

 

1.40 

 

7.00 

 

4.85 

 

1.15 

 

5 

 

Θεηηθά πλαηζζήκαηα 

 

.836 

 

1.00 

 

5.00 

 

3.79 

 

0.69 

 

6 

Αξλεηηθά πλαηζζήκαηα .792 1.00 5.00 2.45 0.74 6 

 

Φπρνινγηθή Γπζθνξία  

 

.827 

 

1.00 

 

5.00 

 

2.29 

 

0.68 

 

10 

 

Φπρνινγηθφ επ δελ  

 

.907 

 

2.41 

 

5.59 

 

4.32 

 

0.53 

 

54 

 

ηε ζχληνκε έθδνζε ηεο θιίκαθαο κέηξεζεο ηεο ζπλαηζζεκαηηθήο 

λνεκνζχλεο ησλ εθήβσλ σο ραξαθηεξηζηηθνχ γλσξίζκαηνο ηεο πξνζσπηθφηεηαο, ν 

πςειφο κέζνο φξνο (κ.ν.=4.84, η.α.=0.64) δείρλεη φηη νη έθεβνη καζεηέο ηνπ 

δείγκαηνο εθηηκνχλ φηη είλαη ζε ζέζε λα αλαγλσξίδνπλ θαη λα δηαρεηξίδνληαη 

απνηειεζκαηηθά ηα ζπλαηζζήκαηά ηνπο. Δπηπιένλ, ε βαζκνινγία ηνπο ζην 

εξσηεκαηνιφγην ηνπ πξνζσπηθνχ λνήκαηνο (κ.ν.=4.60, η.α.=0.73) δείρλεη φηη ε δσή 

ηνπο ραξαθηεξίδεηαη ζε ζεκαληηθφ βαζκφ απφ ηηο επηά πεγέο λνήκαηνο πνπ απηφ 

αμηνινγεί. 

Οη έθεβνη βηψλνπλ, αθφκε, πςειφ βαζκφ ηθαλνπνίεζεο απφ ηε δσή ηνπο, 

φπσο πξνθχπηεη απφ ην κέζν φξν ηεο ζρεηηθήο θιίκαθαο (κ.ν.=4.85, η.α.=1.15) θαη 

πεξηζζφηεξν ζεηηθά παξά αξλεηηθά ζπλαηζζήκαηα, ζχκθσλα κε ηε βαζκνινγία ζηηο 

θιίκαθεο ησλ ζεηηθψλ (κ.ν.=3.79, η.α.=0.69) θαη ησλ αξλεηηθψλ (κ.ν.=2.45, 
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η.α.=0.74) ζπλαηζζεκάησλ. χκθσλα κε ηα παξαπάλσ, ζα κπνξνχζακε λα πνχκε φηη 

ην ππνθεηκεληθφ επ δελ ησλ ζπκκεηερφλησλ είλαη θαηά κέζν φξν αξθεηά πςειφ.  

ε  ζρέζε κε ην ςπρνινγηθφ επ δελ, ηα απνηειέζκαηα (κ.ν.= 4.32, η.α.= 0.53) 

δείρλνπλ φηη νη έθεβνη καζεηέο θαηά κέζν φξν εθηηκνχλ φηη έρνπλ ζε πςειφ επίπεδν 

επεμία ζηε δσή ηνπο. ε αλαινγία κε ηα παξαπάλσ επξήκαηα, ν κέζνο φξνο ζηελ 

θιίκαθα ςπρνινγηθήο δπζθνξίαο (κ.ν.=2.29, η.α.=0.68) δείρλεη φηη νη καζεηέο κάιινλ 

ηείλνπλ λα είλαη θαιά, παξά λα έρνπλ ζπκπηψκαηα άγρνπο θαη θαηάζιηςεο. 

 Οη κέζνη φξνη, νη ηππηθέο απνθιίζεηο θαη νη κέγηζηεο θαη ειάρηζηεο ηηκέο γηα 

ηνπο παξάγνληεο ηνπ πξνζσπηθνχ λνήκαηνο δσήο θαη ηεο ςπρνινγηθήο επδσίαο 

παξνπζηάδνληαη αληίζηνηρα ζηνπο Πίλαθεο 4 θαη 5. Όπσο πξνθχπηεη απφ ηνλ πξψην 

πίλαθα, νη βαζκνινγίεο ζηηο ππνθιίκαθεο ηνπ πξνζσπηθνχ λνήκαηνο θπκάλζεθαλ απφ 

κέηξηεο έσο αξθεηά πςειέο θαηά κέζν φξν.  

Πίλαθαο 4  

Μέζνη όξνη, ηππηθέο απνθιίζεηο, ειάρηζηεο θαη κέγηζηεο ηηκέο θαη δείθηεο εζσηεξηθήο 

ζπλνρήο (alpha) ησλ ππνθιηκάθσλ ηνπ PMP-B 

 

 

Παξάγνληεο PMP-B 
alpha Διάτηζηε Μέγηζηε κ.ο. η.α. 

 

Αρηζκός 

προηάζεφλ 

Δπίηεπμε .635 2.00 7.00 5.24 1.10 3 

ρέζεηο .639 1.00 7.00 5.42 1.00 3 

Θξήζθεπκα .868 1.00 7.00 3.33 1.76 3 

Απζππεξβαηηθφηεηα .686 1.00 7.00 4.20 1.22 3 

Απνδνρή ηνπ εαπηνχ .531 1.00 7.00 4.12 1.43 2 

Οηθεηφηεηα .768 1.00 7.00 5.10 1.59 3 

Γίθαηε κεηαρείξηζε .717 1.00 7.00 4.66 1.09 3 

 

 

Δηδηθφηεξα, νη έθεβνη ζπγθέληξσζαλ ηε ρακειφηεξε βαζκνινγία ζηελ 

ππνθιίκαθα ζξήζθεπκα (κ.ν.=3.33, η.α.=1.76) θαη ηελ πςειφηεξε ζηελ ππνθιίκαθα 

ζρέζεηο (κ.ν.=5.42, η.α.=1.00), ζπγθξηηηθά κε ηηο ππφινηπεο. Ζ δηαθνξά απηή δείρλεη 
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φηη νη καζεηέο ρξεζηκνπνηνχλ ζε κεγαιχηεξν βαζκφ ηηο ζρέζεηο κε ηνπο άιινπο σο 

πεγή λνήκαηνο, θαη ζε ιηγφηεξν βαζκφ ην ζξήζθεπκα, ζε ζρέζε κε ηηο άιιεο πεγέο. 

εκαληηθέο πεγέο λνήκαηνο γηα ηνπο εθήβνπο απνηεινχλ, κεηά ηηο ζρέζεηο, ε 

επίηεπμε (κ.ν.=5.24, η.α.=1.10), ε νηθεηφηεηα (κ.ν.=5.10, η.α.=1.59) θαη ε δίθαηε 

κεηαρείξηζε (κ.ν.=4.66, η.α.=1.09). Σα απνηειέζκαηα δείρλνπλ, αθφκε, φηη νη πεγέο 

ηεο απζππεξβαηηθφηεηαο (κ.ν.=4.20, η.α.=1.22) θαη ηεο απνδνρήο ηνπ εαπηνχ 

(κ.ν.=4.12, η.α.=1.43) ραξαθηεξίδνπλ ζε κέηξην βαζκφ ηε δσή ησλ ζπκκεηερφλησλ.  

Σα απνηειέζκαηα (Πίλαθαο 5) απφ ηελ αμηνιφγεζε ησλ επηκέξνπο 

δηαζηάζεσλ ηεο ςπρνινγηθήο επδσίαο ησλ εθήβσλ θαλεξψλνπλ φηη νη καζεηέο 

ζπγθεληξψλνπλ θαηά κέζν φξν πςειέο βαζκνινγίεο ζηνπο παξάγνληεο ζθνπφο ζηε 

δσή (κ.ν.=4.57, η.α.=0.73), πξνζσπηθή αλάπηπμε (κ.ν.=4.48, η.α.=0.63) θαη ζεηηθέο 

ζρέζεηο κε άιινπο (κ.ν.=4.41, η.α.=0.79). Σα επξήκαηα απηά δείρλνπλ φηη νη έθεβνη 

ζπκκεηέρνληεο έρνπλ ζηφρνπο ζηε δσή θαη αίζζεζε θαηεχζπλζεο, έρνπλ ηελ αίζζεζε 

ηεο δηαξθνχο αλάπηπμεο, είλαη αλνηρηνί ζηηο λέεο εκπεηξίεο, έρνπλ δεζηέο ζρέζεηο 

εκπηζηνζχλεο θαη ελδηαθέξνληαη γηα ηελ επεκεξία ησλ άιισλ. Δπηπιένλ, νη κέζνη 

φξνη ζηηο ζρεηηθέο ππνθιίκαθεο, δείρλνπλ φηη νη έθεβνη εθηηκνχλ φηη απνδέρνληαη ηνλ 

εαπηφ ηνπο (κ.ν.=4.18, η.α.=0.80) θαη είλαη απηφλνκνη (κ.ν.=4.16, η.α.=0.74) ζε 

ζεκαληηθφ βαζκφ. Ο ρακειφηεξνο κέζνο φξνο, σζηφζν πάλσ απφ ηε κέζε ηηκή ηεο 

εμαβάζκηαο θιίκαθαο, παξνπζηάζηεθε ζηελ ππνθιίκαθα ηεο πεξηβαιινληηθήο 

θπξηαξρίαο (κ.ν.=3.99, η.α.=0.76), γεγνλφο πνπ δείρλεη φηη νη ζπκκεηέρνληεο ζεσξνχλ 

φηη είλαη ηθαλνί ζηε δηαρείξηζε ηνπ πεξηβάιινληνο θαη ειέγρνπλ ηελ ηάμε ησλ 

δξαζηεξηνηήησλ ηνπο ζε κέηξην βαζκφ. 
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Πίλαθαο 5  

Μέζνη όξνη, ηππηθέο απνθιίζεηο, ειάρηζηεο θαη κέγηζηεο ηηκέο θαη δείθηεο εζσηεξηθήο 

ζπλνρήο (alpha) ησλ ππνθιηκάθσλ ηνπ PWBS 

 

 

Παξάγνληεο PWBS 
alpha Διάτηζηε Μέγηζηε κ.ο. η.α. 

 

Αρηζκός 

προηάζεφλ 

Απηνλνκία .720 1.89 6.00 4.16 0.74 9 

Πεξηβαιινληηθή 

θπξηαξρία 

 

.750 

 

1.56 

 

5.89 

 

3.99 

 

0.76 

 

9 

Πξνζσπηθή αλάπηπμε .601 2.56 5.89 4.48 0.63 9 

Θεηηθέο ζρέζεηο κε 

άιινπο 

 

.766 

 

1.44 

 

6.00 

 

4.41 

 

0.79 

 

9 

θνπφο ζηε δσή .688 2.50 6.00 4.57 0.73 8 

Απνδνρή ηνπ εαπηνχ .765 1.56 6.00 4.18 0.80 9 

 

Έλαο απφ ηνπο ζηφρνπο ηεο έξεπλαο ήηαλ ε πιεξνθφξεζε ζρεηηθά κε ηηο 

πεγέο απφ ηηο νπνίεο αλαδχνπλ ην λφεκα ζηε δσή ηνπο νη έθεβνη ειηθίαο 14 έσο 17 

εηψλ. Σν εξσηεκαηνιφγην πξνζσπηθνχ λνήκαηνο (PMP-B) πνπ ρνξεγήζεθε ζηνπο 

ζπκκεηέρνληεο αμηνινγνχζε ην βαζκφ ζηνλ νπνίν νη έθεβνη ρξεζηκνπνηνχλ ηηο επηά 

πεγέο πνπ πεξηιάκβαλε, πεγέο πνπ ζεσξνχληαη ηδαληθέο γηα κία δσή κε λφεκα. Γηα λα 

δηεξεπλήζνπκε πνηεο πεγέο λνήκαηνο είλαη ζεκαληηθέο γηα ην δείγκα καο, 

ζπκπεξηιάβακε ζην εξσηεκαηνιφγην κία αλνηρηνχ ηχπνπ εξψηεζε, ζηελ νπνία 

θαινχληαλ ηα άηνκα λα απαληήζνπλ, ζε ηεξαξρεκέλε ζεηξά, ηη ζεσξνχλ πην 

ζεκαληηθφ ζηε δσή πνπ ηνπο δίλεη λφεκα ή ζθνπφ.  

 Βάζεη ησλ απαληήζεσλ ησλ ζπκκεηερφλησλ δεκηνπξγήζεθαλ νη εμήο 

θαηεγνξίεο: (1) δηαπξνζσπηθέο ζρέζεηο, (2) δξαζηεξηφηεηεο-ελδηαθέξνληα, (3) πιηθά 

αγαζά-θηήζε, (4) πξνζσπηθή αλάπηπμε-ζηφρνη, (5) αμίεο, (6) πίζηε-ζξεζθεία, (7) 

βηνινγηθέο αλάγθεο, θαη (8) θαηνηθίδηα. Ζ πξψηε θαηεγνξία πεξηιάκβαλε απαληήζεηο 

πνπ αθνξνχζαλ ζηηο ζρέζεηο κε ηνπο άιινπο, φπσο «γνλείο», «θίινη», «αγφξη», 

«παξέα», «ζρέζεηο» θ.α. ηελ δεχηεξε θαηεγνξία νκαδνπνηήζεθαλ νη απαληήζεηο πνπ 
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ζρεηίδνληαλ κε ηνλ ειεχζεξν ρξφλν, ηα ρφκπη θαη ηα ελδηαθέξνληα ησλ καζεηψλ, 

φπσο γηα παξάδεηγκα «κνπζηθή», «ηαηλίεο», «καγεηξηθή», «κπάζθεη», «ρνξφο», 

«πεξηπέηεηα», «ππνινγηζηήο», «δηαζθέδαζε» θ.α. Οη απαληήζεηο πνπ αθνξνχζαλ 

ζηελ θαηνρή πιηθψλ αγαζψλ, φπσο «κεγάιν ζπίηη», «πνιπηέιεηεο», «πνιιά 

ρξήκαηα», «αλέζεηο», εληάρζεθαλ ζηελ ηξίηε θαηεγνξία, ελψ απηέο πνπ αθνξνχζαλ 

ζηελ πξνζσπηθή αλάπηπμε θαη ζηφρνπο, γηα παξάδεηγκα «κφξθσζε», «πξνζσπηθή 

αλάπηπμε», «φλεηξα», «δεκηνπξγία», ζηελ ηέηαξηε θαηεγνξία. Ζ πέκπηε θαηεγνξία 

πεξηιακβάλεη αλαθνξέο ζε αλζξψπηλεο αμίεο θαη δηθαηψκαηα, φπσο «αιηξνπηζκφο», 

«πξνζθνξά», «εηξήλε», «ηαπείλσζε», «εηιηθξίλεηα» «αξεηέο» θ.α. Οη απαληήζεηο πνπ 

ζρεηίδνληαλ κε ηε ζξεζθεία θαη ηελ πίζηε, φπσο γηα παξάδεηγκα «Θεφο», «πίζηε», 

«εθθιεζία», ηαμηλνκήζεθαλ ζηελ έθηε θαηεγνξία. ηελ θαηεγνξία ησλ βηνινγηθψλ 

αλαγθψλ ζπκπεξηιήθζεθαλ απαληήζεηο φπσο «λεξφ», «θαγεηφ», «χπλνο» θαη ζηελ 

θαηεγνξία ησλ θαηνηθίδησλ απαληήζεηο φπσο «γάηα», «ζθχινο» θ.α. 

 ηελ πξψηε θαη ζηελ δεχηεξε ζεηξά, απφ ηηο πέληε ζπλνιηθά πνπ 

παξαρσξήζεθαλ γηα ζπκπιήξσζε, ην κεγαιχηεξν πνζνζηφ απαληήζεσλ ην 

ζπγθέληξσζε ε θαηεγνξία ησλ δηαπξνζσπηθψλ ζρέζεσλ (56.6% θαη 52.2% 

αληίζηνηρα). ηελ ηξίηε, ηελ ηέηαξηε θαη ηελ πέκπηε ζεηξά, νη πεξηζζφηεξνη καζεηέο 

(41.4%, 51%, θαη 50.2% αληίζηνηρα) δήισζαλ ηηο δξαζηεξηφηεηεο θαη ηα πξνζσπηθά 

ελδηαθέξνληα σο πην ζεκαληηθά. Οη αλαθνξέο ζε άιιεο πεγέο, εθηφο ησλ 

δηαπξνζσπηθψλ ζρέζεσλ θαη ησλ δξαζηεξηνηήησλ, εκθάληζαλ πνιχ κηθξφηεξν 

πνζνζηφ θαη ζηηο πέληε ζεηξέο.  

 πλνιηθά, απφ ηηο 1822 αλαθνξέο, νη 671 (36.8%) αθνξνχζαλ ζηηο ζρέζεηο κε 

άιινπο, νη 668 (36.7%) ζηηο δξαζηεξηφηεηεο, νη 170 (9.3%) ζηηο βηνινγηθέο αλάγθεο, 

νη 157 (8.6%) ζηε πξνζσπηθή αλάπηπμε θαη ζηφρνπο, νη 78 (4.3%) ζηηο αμίεο, νη 57 

(3.1%) ζηα πιηθά αγαζά, νη 11 (0.6%) ζηα θαηνηθίδηα, θαη νη 10 (0.6%) ζηε πίζηε. 
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χκθσλα κε ηα παξαπάλσ, νη έθεβνη ζπκκεηέρνληεο ζεσξνχλ σο πην ζεκαληηθέο ζηε 

δσή ηηο δηαπξνζσπηθέο ζρέζεηο θαη ηηο δξαζηεξηφηεηεο. Ληγφηεξν ζεκαληηθέο 

αλαδείρζεθαλ ε θάιπςε βηνινγηθψλ αλαγθψλ, ε επίηεπμε πξνζσπηθψλ ζηφρσλ, νη 

αμίεο θαη ηα πιηθά αγαζά. Διάρηζηεο ήηαλ νη αλαθνξέο ζηα θαηνηθίδηα θαη ηελ 

ζξεζθεία, σζηφζν νη δχν απηέο θαηεγνξίεο ζπκπεξηιήθζεθαλ απφ ηνπο εθήβνπο ζηα 

ζεκαληηθά πξάγκαηα πνπ δίλνπλ λφεκα ζηε δσή. 

 

3.2 Επαγωγικό ςτατιςτικό 
 

ηελ ελφηεηα απηή, παξνπζηάδνληαη νη αλαιχζεηο πνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ γηα θάζε 

δηεξεπλεηηθφ καο εξψηεκα μερσξηζηά. 

 

1
ν
 δηεξεπλεηηθό εξώηεκα  

Τπάξρνπλ δηαθνξέο ζην επίπεδν ηεο ζπλαηζζεκαηηθήο λνεκνζχλεο, ηνπ πξνζσπηθνχ 

λνήκαηνο δσήο, ηνπ ππνθεηκεληθνχ επ δελ, ηνπ ςπρνινγηθνχ επ δελ θαη ηεο 

ςπρνινγηθήο δπζθνξίαο ησλ εθήβσλ ειηθίαο 14 έσο 17 εηψλ, ζε ζρέζε κε 

δεκνγξαθηθά ραξαθηεξηζηηθά, φπσο ε ειηθία, ην θχιν, ε εζληθφηεηα, ην ζξήζθεπκα, 

ε πεξηνρή θαηνηθίαο θαη ε νηθνγελεηαθή θαη νηθνλνκηθή θαηάζηαζε; 

 

Γηα ηελ εμαθξίβσζε ηεο ζχλδεζεο ησλ ηεζζάξσλ ειηθηαθψλ νκάδσλ ησλ 

ζπκκεηερφλησλ κε ηηο επηδφζεηο ζηηο θιίκαθεο, εθαξκφζηεθε αλάιπζε δηαθχκαλζεο 

κνλήο θαηεχζπλζεο (One-way ANOVA) απφ ηελ νπνία θάλεθε φηη ε θιίκαθα ηνπ 

πξνζσπηθνχ λνήκαηνο (F(3,409) = 4.449, p = .004), ε θιίκαθα ησλ ζεηηθψλ 

ζπλαηζζεκάησλ (F(3,472) = 6.157, p < .001), ε θιίκαθα ησλ αξλεηηθψλ 

ζπλαηζζεκάησλ (F(3,470) = 3.379, p = .018), θαη ε θιίκαθα ηεο ςπρνινγηθήο 
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δπζθνξίαο (F(3,468) = 6.305, p < .001), παξνπζίαδαλ ζηαηηζηηθή ζεκαληηθφηεηα. 

Καζψο δελ ππήξραλ ζπγθεθξηκέλεο εξεπλεηηθέο ππνζέζεηο έγηλαλ πνιιαπιέο 

ζπγθξίζεηο αλά δεχγε κε ηε κέζνδν Scheffe, δίλνληαο κηα πην ζαθή εηθφλα ηεο 

δηαθνξνπνίεζεο ησλ νκάδσλ. Οη κέζνη φξνη θαη νη ηππηθέο απνθιίζεηο ηεο θάζε 

θιίκαθαο, γηα ηηο ηέζζεξηο νκάδεο, παξνπζηάδνληαη ζηνλ Πίλαθα 6. 

 

Πίλαθαο 6  

Μέζνη όξνη θαη ηππηθέο απνθιίζεηο ησλ θιηκάθσλ σο πξνο ηελ ειηθία θαη δείθηεο 

ζηαηηζηηθήο ζεκαληηθόηεηαο (p) ηεο δηαθνξάο ησλ κέζσλ όξσλ 

Σεκείσζε. *p < .05, **p < .001. 

  

 14 εηώλ 15 εηώλ 16 εηώλ 17 εηώλ  

Μεηαβιεηέο κ.ν.     (η.α) κ.ν.    (η.α) κ.ν.    (η.α) κ.ν.    (η.α) p  

πλαηζζεκαηηθή 

λνεκνζχλε (TEIQue-

ASF) 

5.00 (0.60) 4.86 (0.65) 4.78 (0.64) 4.78 (0.64) .123 

Πξνζσπηθφ λφεκα δσήο 

(PMP-B) 

4.86 (0.64) 4.63 (0.69) 4.52 (0.73) 4.46 (0.83) .004* 

Ηθαλνπνίεζε απφ δσή 

(SWLS) 

5.06 (1.06) 4.88 (1.20) 4.83 (1.15) 4.66 (1.22) .145 

Θεηηθά ζπλαηζζήκαηα 

(SPANE) 

4.03 (0.50) 3.81 (0.71) 3.79 (0.64) 3.59 (0.75) .000** 

Αξλεηηθά ζπλαηζζήκαηα 

(SPANE) 

2.25 (0.65) 2.47 (0.73) 2.44 (0.76) 2.60 (0.79) .018* 

Φπρνινγηθφ επ δελ 

(PWBS) 

4.47 (0.50) 4.28 (0.50) 4.32 (0.52) 4.30 (0.60) .150 

Φπρνινγηθή δπζθνξία 

(K10) 

2.01 (0.56) 2.29 (0.71) 2.32 (0.62) 2.46 (0.74) .000** 
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Ο έιεγρνο Scheffe ζηελ θιίκαθα ηνπ πξνζσπηθνχ λνήκαηνο, έδεημε φηη ε 

δηαθνξά κεηαμχ ηεο πξψηεο νκάδαο απφ ηελ ηξίηε θαη ηελ ηέηαξηε ήηαλ ζηαηηζηηθψο 

ζεκαληηθή, εχξεκα πνπ δειψλεη φηη ε δσή ησλ καζεηψλ πνπ είλαη 14 εηψλ 

ραξαθηεξίδεηαη απφ ηηο επηά πεγέο λνήκαηνο πνπ ζεσξνχληαη ηδαληθέο ζε κεγαιχηεξν 

βαζκφ ζε ζρέζε κε ηε δσή ησλ καζεηψλ πνπ είλαη 16 θαη 17 εηψλ. Χο πξνο ηα ζεηηθά 

θαη αξλεηηθά ζπλαηζζήκαηα, ν έιεγρνο έδεημε φηη νη έθεβνη ειηθίαο 17 εηψλ 

δηαθνξνπνηνχληαη ζε ζρέζε κε ηνπο εθήβνπο ειηθίαο 14 θαη 15 εηψλ θαη αλαθέξνπλ 

ζε κηθξφηεξν βαζκφ ζεηηθά ζπλαηζζήκαηα απφ απηνχο, ελψ παξάιιεια αλαθέξνπλ 

ζε κεγαιχηεξν βαζκφ αξλεηηθά ζπλαηζζήκαηα ζε ζρέζε κε ηνπο εθήβνπο ειηθίαο 14 

εηψλ. Δπηπιένλ, ε πξψηε νκάδα δηαθνξνπνηείηαη ζε ζρέζε κε φιεο ηηο ππφινηπεο ζηελ 

θιίκαθα ηεο ςπρνινγηθήο δπζθνξίαο. Σα επξήκαηα ππνδεηθλχνπλ φηη νη έθεβνη 14 

εηψλ παξνπζηάδνπλ ρακειφηεξα επίπεδα ςπρνινγηθήο δπζθνξίαο απφ ηνπο εθήβνπο 

15, 16 θαη 17 εηψλ. 

Απφ ηελ αλάιπζε δηαθχκαλζεο πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε γηα ηελ δηεξεχλεζε 

δηαθνξψλ ζηνπο κέζνπο φξνπο ησλ επηκέξνπο δηαζηάζεσλ ηνπ πξνζσπηθνχ λνήκαηνο 

ζε ζρέζε κε ηελ ειηθία (Πίλαθαο 7), βξέζεθαλ ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο δηαθνξέο ζηηο 

ππνθιίκαθεο ηνπ ζξεζθεχκαηνο (F(3,464) = 11.892, p < .001), ηεο 

απζππεξβαηηθφηεηαο (F(3,466) = 2.844, p = .037) θαη ηεο απνδνρήο ηνπ εαπηνχ 

(F(3,461) = 3.260, p = .021).  

Ο έιεγρνο πνιιαπιψλ ζπγθξίζεσλ αλά δεχγε, ζε ζρέζε κε ην ζξήζθεπκα 

έδεημε φηη ε δηαθνξά κεηαμχ ηεο πξψηεο νκάδαο κε φιεο ηηο άιιεο ήηαλ ζηαηηζηηθά 

ζεκαληηθή, θαη ηεο δεχηεξεο νκάδαο κε ηελ πξψηε θαη ηελ ηέηαξηε. Δπνκέλσο, ηα 

επξήκαηα απηά δείρλνπλ φηη νη έθεβνη ειηθίαο 14 εηψλ ρξεζηκνπνηνχλ ζε κεγαιχηεξν 

βαζκφ ην ζξήζθεπκα σο πεγή λνήκαηνο απφ ηνπο κεγαιχηεξνπο ζε ειηθία εθήβνπο. 

Οη έθεβνη 15 εηψλ ρξεζηκνπνηνχλ ην ζξήζθεπκα ζε κηθξφηεξν βαζκφ απφ ηνπο 
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εθήβνπο 14 εηψλ θαη ζε κεγαιχηεξν βαζκφ απφ ηνπο εθήβνπο 17 εηψλ, ελψ δελ 

παξνπζηάδνπλ ζεκαληηθή δηαθνξά κε ηνπο εθήβνπο 16 εηψλ σο πξνο ην βαζκφ απηφ. 

Ο έιεγρνο Scheffe πνπ εθαξκφζηεθε αλαθνξηθά κε ηελ ππνθιίκαθα ηεο 

απζππεξβαηηθφηεηαο δελ έδεημε θακία ζεκαληηθή δηαθνξά ζηνπο κέζνπο φξνπο ζε 

ζρέζε κε ηελ ειηθία. Χο πξνο ηελ ππνθιίκαθα ηεο απνδνρήο ηνπ εαπηνχ δηαθνξέο 

θάλεθαλ κφλν αλάκεζα ζηε πξψηε θαη ηελ ηέηαξηε νκάδα. Σα απνηειέζκαηα έδεημαλ 

φηη νη έθεβνη 14 εηψλ παξνπζηάδνπλ πςειφηεξε βαζκνινγία απφ ηνπο εθήβνπο 17 

εηψλ ζηελ δηάζηαζε απηή, θαη επνκέλσο, θαηέρνπλ ζε κεγαιχηεξν βαζκφ ζεηηθή 

ζηάζε απέλαληη ζηνλ εαπηφ θαη ηηο πηπρέο ηνπ εαπηνχ ηνπο. 

 

Πίλαθαο 7  

Μέζνη όξνη θαη ηππηθέο απνθιίζεηο ησλ ππνθιηκάθσλ ηνπ PMP-B σο πξνο ηελ ειηθία 

θαη δείθηεο ζηαηηζηηθήο ζεκαληηθόηεηαο (p) ηεο δηαθνξάο ησλ κέζσλ όξσλ 

Σεκείσζε. *p < .05, **p < .001. 

 

 Ζ αλάιπζε δηαθχκαλζεο πξαγκαηνπνηήζεθε γηα ηε δηεξεχλεζε δηαθνξψλ ζηηο 

δηαζηάζεηο ηνπ ςπρνινγηθνχ επ δελ ζε ζρέζε κε ηελ ειηθία. χκθσλα κε ηα 

απνηειέζκαηα, ππάξρεη επίδξαζε ηεο ειηθίαο ζηηο δηαζηάζεηο ηεο πεξηβαιινληηθήο 

 14 εηώλ 15 εηώλ 16 εηώλ 17 εηώλ  

Υπνθιηκάθεο PMP-B κ.ν.     (η.α) κ.ν.    (η.α) κ.ν.    (η.α) κ.ν.    (η.α) p  

Δπίηεπμε 5.09 (1.23) 5.34 (1.10) 5.20 (0.94) 5.20 (1.17) .401 

ρέζεηο 5.46 (1.00) 5.43 (0.92) 5.48 (1.01) 5.32 (1.12) .669 

Θξήζθεπκα 4.29 (1.64) 3.40 (1.76) 3.06 (1.58) 2.80 (1.79) .000** 

Απζππεξβαηηθφηεηα 4.33 (1.13) 4.36 (1.14) 3.99 (1.25) 4.08 (1.35 .037* 

Απνδνρή ηνπ εαπηνχ 4.58 (1.24) 4.09 (1.49) 4.09 (1.43) 3.90 (1.40) .021* 

Οηθεηφηεηα 5.29 (1.30) 5.07 (1.61) 5.05 (1.54) 5.08 (1.78) .758 

Γίθαηε κεηαρείξηζε 4.84 (1.05) 4.66 (1.06) 4.56 (1.12) 4.63 (1.14) .378 
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θπξηαξρίαο (F(3,448) = 5.481, p = .001) θαη ησλ ζεηηθψλ ζρέζεσλ κε άιινπο 

(F(3,458) = 3.110, p = .026). πγθεθξηκέλα, ζηελ ππνθιίκαθα ηεο πεξηβαιινληηθήο 

θπξηαξρίαο νη έθεβνη 14 εηψλ είραλ κέζν φξν 4.27 (η.α.=0.66), νη έθεβνη 15 εηψλ 

4.01 (η.α.=0.73), νη έθεβνη 16 εηψλ 3.94 (η.α.=0.81) θαη νη έθεβνη 17 εηψλ 3.81 

(η.α.=0.76). ηελ ππνθιίκαθα ησλ ζεηηθψλ ζρέζεσλ νη κέζνη φξνη ησλ ηεζζάξσλ 

ειηθηαθψλ νκάδσλ ηεξαξρηθά, μεθηλψληαο απφ ηνπο καζεηέο 14 εηψλ, ήηαλ 4.60 

(η.α.=0.76),  4.45 (η.α.=0.71), 4.28 (η.α.=0.83) θαη 4.32 (η.α.=0.90).  

Ο ζπκπιεξσκαηηθφο έιεγρνο Scheffe, ζε ζρέζε κε ηελ ππνθιίκαθα ηεο 

πεξηβαιινληηθήο θπξηαξρίαο, έδεημε ζηαηηζηηθψο ζεκαληηθέο δηαθνξέο αλάκεζα ζηα 

άηνκα 14 εηψλ κε απηά πνπ είλαη 16 θαη 17 εηψλ. πγθεθξηκέλα, ηα άηνκα 14 εηψλ 

παξνπζηάδνπλ κεγαιχηεξν κέζν φξν πεξηβαιινληηθήο θπξηαξρίαο, θαη επνκέλσο είλαη 

πην ηθαλά ζηε δηαρείξηζε ηνπ πεξηβάιινληνο θαη ησλ δξαζηεξηνηήησλ ζπγθξηηηθά κε 

ηηο άιιεο δχν ειηθηαθέο νκάδεο. ε φηη αθνξά ζηηο ζεηηθέο ζρέζεηο, δηαθνξέο 

βξέζεθαλ κφλν αλάκεζα ζηνπο καζεηέο 14 εηψλ κε απηνχο πνπ είλαη 16 εηψλ, θαη ηα 

ζηνηρεία έδεημαλ φηη νη πξψηνη παξνπζηάδνπλ πςειφηεξν επίπεδν ζεηηθψλ ζρέζεσλ 

απφ φηη νη δεχηεξνη. 

Πξνθεηκέλνπ λα δηαπηζησζεί αλ ην θχιν επηδξά ζην επίπεδν ηεο 

ζπλαηζζεκαηηθήο λνεκνζχλεο, ηνπ πξνζσπηθνχ λνήκαηνο δσήο, ηνπ ππνθεηκεληθνχ 

επ δελ, ηνπ ςπρνινγηθνχ επ δελ θαη ηεο ςπρνινγηθήο δπζθνξίαο ησλ αηφκσλ, 

εθαξκφζακε ηνλ έιεγρν t γηα αλεμάξηεηα δείγκαηα. Δπηιέμακε γηα απηφλ, φπσο θαη 

γηα ηνπο άιινπο ειέγρνπο σο επίπεδν ζηαηηζηηθήο ζεκαληηθφηεηαο ην 5%. Όπσο 

θαίλεηαη απφ ηα απνηειέζκαηα ηνπ Πίλαθα 8, νη κέζνη φξνη βαζκνινγίαο ησλ δχν 

θχισλ δηαθέξνπλ, ζηε ζπλαηζζεκαηηθή λνεκνζχλε (t(418) = 2.185, p = .015), ζηα 

αξλεηηθά ζπλαηζζήκαηα (t(452) = -3.562, p < .001), θαη ζηελ ςπρνινγηθή δπζθνξία 

(t(457) = -3.661, p < .001). πγθεθξηκέλα, ηα θνξίηζηα έρνπλ κεγαιχηεξν κέζν φξν 
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απφ ηα αγφξηα, ζηα αξλεηηθά ζπλαηζζήκαηα θαη ηελ ςπρνινγηθή δπζθνξία, θαη 

κηθξφηεξν κέζν φξν ζηε ζπλαηζζεκαηηθή λνεκνζχλε. χκθσλα κε ηα παξαπάλσ, ηα 

θνξίηζηα αλαθέξνπλ φηη βηψλνπλ ζε κεγαιχηεξν βαζκφ αξλεηηθά ζπλαηζζήκαηα θαη 

ζπκπηψκαηα άγρνπο θαη θαηάζιηςεο απφ φηη ηα αγφξηα. Δπηπιένλ, ηα αγφξηα εθηηκνχλ 

φηη είλαη ηθαλά λα αλαγλσξίδνπλ θαη λα θαηαλννχλ ηα ζπλαηζζήκαηα ηα δηθά ηνπο θαη 

ησλ άιισλ θαη λα δηαρεηξίδνληαη απνηειεζκαηηθά ηηο ζρέζεηο ηνπο ζε κεγαιχηεξν 

βαζκφ απφ φηη ηα θνξίηζηα. Ζ ηειεπηαία απηή δηαθνξά, φπσο πξνθχπηεη απφ ηνπο 

κέζνπο φξνπο πνπ παξνπζηάδνληαη ζηνλ πίλαθα είλαη κηθξή.  

 

Πίλαθαο 8  

Μέζνη όξνη θαη ηππηθέο απνθιίζεηο ησλ κεηαβιεηώλ ηεο έξεπλαο σο πξνο ηo θύιν θαη 

δείθηεο ζηαηηζηηθήο ζεκαληηθόηεηαο ηεο δηαθνξάο ησλ κέζσλ όξσλ  

 

 

Μεηαβιεηέο Φύιο κ.ο. η.α. 

 

p 

πλαηζζεκαηηθή 

λνεκνζχλε (TEIQue-ASF) 

Αγφξη 4.91 0.60 .015* 

Κνξίηζη 4.78 0.66  

Πξνζσπηθφ λφεκα δσήο 

(PMP-B) 

Αγφξη 4.54 0.72 .285 

Κνξίηζη 4.67 0.74  

Ηθαλνπνίεζε απφ ηε δσή 

(SWLS) 

Αγφξη 4.81 1.12 .206 

Κνξίηζη 4.89 1.19  

Θεηηθά ζπλαηζζήκαηα 

(SPANE) 

Αγφξη 3.81 0.64 .226 

Κνξίηζη 3.77 0.73  

 Αξλεηηθά ζπλαηζζήκαηα 

(SPANE) 

Αγφξη 2.34 0.67 .000** 

Κνξίηζη 2.58 0.80  

Φπρνινγηθφ επ δελ 

(PWBS) 

Αγφξη 4.33 0.50 .411 

Κνξίηζη 4.32 0.56  

Φπρνινγηθή δπζθνξία 

(K10) 

Αγφξη 2.18 0.63 .000** 

Κνξίηζη 2.41 0.72  

Σεκείσζε. *p < .05, **p < .001. 

 

ηνλ Πίλαθα 9 παξνπζηάδνληαη νη κέζνη φξνη θαη νη ηππηθέο απνθιίζεηο ησλ 

δχν θχισλ ζηηο επηά δηαζηάζεηο πξνζσπηθνχ λνήκαηνο. Σα απνηειέζκαηα απφ ηνλ 
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έιεγρν t έδεημαλ ηελ επίδξαζε ηνπ θχινπ ζε ηξεηο πεγέο: ηνπ ζξεζθεχκαηνο (t(466) = 

-2.556, p = .005), ηεο απνδνρήο ηνπ εαπηνχ (t(463) = -1.708, p = .044) θαη ηεο 

νηθεηφηεηαο (t(465) = -4.222, p < .001). Απφ ηνπο κέζνπο φξνπο ησλ δχν θχισλ 

δηαπηζηψλνπκε φηη ηα θνξίηζηα εκθαλίδνπλ πςειφηεξε βαζκνινγία απφ φηη ηα αγφξηα 

θαη ζηηο ηξεηο πεγέο λνήκαηνο, γεγνλφο πνπ δείρλεη φηη ην ζξήζθεπκα, ε απνδνρή ηνπ 

εαπηνχ θαη ε νηθεηφηεηα ραξαθηεξίδνπλ ζε κεγαιχηεξν βαζκφ ηε δσή ησλ θνξηηζηψλ 

ζε ζχγθξηζε κε ηα αγφξηα. 

Πίλαθαο 9  

Μέζνη όξνη θαη ηππηθέο απνθιίζεηο ησλ ππνθιηκάθσλ ηνπ PMP-B σο πξνο ην θύιν θαη 

δείθηεο ζηαηηζηηθήο ζεκαληηθόηεηαο (p) ηεο δηαθνξάο ησλ κέζσλ όξσλ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Σεκείσζε. *p < .05, **p < .001. 

 

  Ο έιεγρνο t γηα αλεμάξηεηα δείγκαηα, πνπ εθαξκφζηεθε γηα ηε δηεξεχλεζε 

δηαθνξψλ αλάκεζα ζηα δχν θχια ζε ζρέζε κε ηηο επηκέξνπο δηαζηάζεηο ηνπ 

ςπρνινγηθνχ επ δελ, έδεημε φηη ηα αγφξηα δηαθέξνπλ απφ ηα θνξίηζηα ζην βαζκφ ηεο 

πεξηβαιινληηθήο θπξηαξρίαο (t(450) = 3.152, p = .001), ησλ ζεηηθψλ ζρέζεσλ (t(460) 

= -2.096, p = .018) θαη ηνπ ζθνπνχ ζηε δσή (t(453) = -1.965, p = .025) πνπ 

εκθαλίδνπλ. Ζ δηαθνξά θαίλεηαη λα είλαη ππέξ ησλ αγνξηψλ ζηελ αίζζεζε ηεο 

 Αγόρη Κορίηζη  

Υπνθιίκαθεο PMP-B κ.ν.     (η.α) κ.ν.    (η.α) p  

Δπίηεπμε 5.26 (1.06) 5.20 (1.15) .275 

ρέζεηο 5.36 (0.99) 5.48 (1.00) .093 

Θξήζθεπκα 3.12 (1.76) 3.54 (1.74) .005* 

Απζππεξβαηηθφηεηα 4.21 (1.22) 4.19 (1.23) .444 

Απνδνρή ηνπ εαπηνχ 4.01 (1.48) 4.24 (1.37) .044* 

Οηθεηφηεηα 4.80 (1.59) 5.41 (1.52) .000** 

Γίθαηε κεηαρείξηζε 4.65 (1.09) 4.67 (1.09) .421 
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πεξηβαιινληηθήο θπξηαξρίαο, αθνχ εκθαλίδνπλ κεγαιχηεξν κέζν φξν ζηελ αληίζηνηρε 

ππνθιίκαθα απφ ηα θνξίηζηα. Απφ ηελ άιιε, ηα θνξίηζηα έρνπλ ζε κεγαιχηεξν βαζκφ 

ζεηηθέο ζρέζεηο θαη ζθνπφ ζηε δσή απφ φηη ηα αγφξηα, σζηφζν ε δηαθνξά αλάκεζα 

ζηα δχν θχια ζηηο δχν απηέο δηαζηάζεηο είλαη κηθξή.  Οη κέζνη φξνη θαη νη ηππηθέο 

απνθιίζεηο ησλ δχν θχισλ ζηηο έμη δηαζηάζεηο ςπρνινγηθνχ επ δελ παξνπζηάδνληαη 

ζηνλ Πίλαθα 10. 

 

Πίλαθαο 10 

 Μέζνη όξνη θαη ηππηθέο απνθιίζεηο ησλ ππνθιηκάθσλ ηνπ PWBS σο πξνο ην θύιν θαη 

δείθηεο ζηαηηζηηθήο ζεκαληηθόηεηαο (p) ηεο δηαθνξάο ησλ κέζσλ όξσλ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Σεκείσζε. *p < .05, **p < .001. 

 

Σα απνηειέζκαηα ηνπ ειέγρνπ t πνπ εθαξκφζηεθε γηα ηε δηεξεχλεζε 

δηαθνξψλ ζηνπο κέζνπο φξνπο ησλ κεηαβιεηψλ ηεο έξεπλαο ζε ζρέζε κε ηελ 

εζληθφηεηα, έδεημαλ φηη ε ηειεπηαία δελ επεξεάδεη ζεκαληηθά θακία κεηαβιεηή, παξά 

κφλν ηελ ηθαλνπνίεζε απφ ηε δσή (t(473) = 1.739, p = .041). Δηδηθφηεξα, ν κέζνο 

φξνο ησλ αηφκσλ πνπ δήισζαλ φηη έρνπλ ειιεληθή εζληθφηεηα (κ.ν.=4.87, η.α.=1.15) 

ήηαλ πςειφηεξνο απφ ηνλ κέζν φξν ησλ αηφκσλ πνπ δήισζαλ θάπνηα άιιε 

 Αγόρη Κορίηζη  

Υπνθιηκάθεο PWBS κ.ν.     (η.α) κ.ν.    (η.α) p  

Απηνλνκία 4.20 (0.73) 4.12 (0.75) .138 

Πεξηβαιινληηθή 

θπξηαξρία 

4.10 (0.75) 3.87 (0.76) .001* 

Πξνζσπηθή αλάπηπμε 4.45 (0.63) 4.52 (0.63) .126 

Θεηηθέο ζρέζεηο  4.33 (0.73) 4.48 (0.85) .018* 

θνπφο ζηε δσή 4.50 (0.75) 4.63 (0.70) .025* 

Απνδνρή ηνπ εαπηνχ 4.23 (0.70) 4.12 (0.88) .088 
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εζληθφηεηα (κ.ν.=4.52, η.α.=1.13). Βάζεη ησλ παξαπάλσ, κπνξνχκε λα ζπκπεξάλνπκε 

φηη νη έθεβνη κε ειιεληθή εζληθφηεηα είλαη πην ηθαλνπνηεκέλνη απφ ηε δσή ηνπο ζε 

ζχγθξηζε κε ηνπο εθήβνπο άιιεο εζληθφηεηαο. 

Αλαθνξηθά κε ηηο δηαθνξέο ησλ δχν θαηεγνξηψλ εζληθνηήησλ (ειιεληθή/ 

άιιε) ζηηο επηά πεγέο λνήκαηνο, ν έιεγρνο t έδεημε ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή δηαθνξά 

ζηελ ππνθιίκαθα ηεο επίηεπμεο (t(464) = 1.745, p = .040) θαη ηνπ ζξεζθεχκαηνο 

(t(465) = -1.964, p = .025). Οη καζεηέο κε ειιεληθή εζληθφηεηα είραλ κεγαιχηεξν 

κέζν φξν ζηελ πξψηε αληίζηνηρα ππνθιίκαθα θαη κηθξφηεξν ζηε δεχηεξε, ζπγθξηηηθά 

κε ηνπο καζεηέο άιιεο εζληθφηεηαο. χκθσλα κε ηα δεδνκέλα απηά, ε δσή ησλ 

ειιήλσλ εθήβσλ ραξαθηεξίδεηαη ζε κεγαιχηεξν βαζκφ απφ ηε πεγή ηεο επίηεπμεο 

θαη ζε κηθξφηεξν βαζκφ απφ ηελ πεγή ηνπ ζξεζθεχκαηνο ζε ζρέζε κε ηνπο εθήβνπο 

άιιεο εζληθφηεηαο. Οη κέζνη φξνη θαη νη ηππηθέο απνθιίζεηο ζηηο ππνθιίκαθεο ηνπ 

πξνζσπηθνχ λνήκαηνο σο πξνο ηελ εζληθφηεηα παξνπζηάδνληαη ζηνλ Πίλαθα 11. 

 

Πίλαθαο 11  

Μέζνη όξνη θαη ηππηθέο απνθιίζεηο ησλ ππνθιηκάθσλ ηνπ PMP-B σο πξνο ηελ 

εζληθόηεηα θαη δείθηεο ζηαηηζηηθήο ζεκαληηθόηεηαο (p) ηεο δηαθνξάο ησλ κέζσλ όξσλ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Σεκείσζε. *p < .05, **p < .001. 

 Διιεληθή Άιιε  

Υπνθιηκάθεο PMP-B κ.ν.     (η.α) κ.ν.    (η.α) p 

Δπίηεπμε 5.26 (1.09) 4.90 (1.18) .040* 

ρέζεηο 5.42 (0.98) 5.45 (1.22) .446 

Θξήζθεπκα 3.27 (1.76) 3.89 (1.72) .025* 

Απζππεξβαηηθφηεηα 4.22 (1.22) 3.91 (1.29) .083 

Απνδνρή ηνπ εαπηνχ 4.12 (1.43) 4.13 (1.49) .487 

Οηθεηφηεηα 5.12 (1.56) 4.83 (1.95) .207 

Γίθαηε κεηαρείξηζε 4.68 (1.08) 4.40 (1.24) .090 
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Σα απνηειέζκαηα απφ ηελ εθαξκνγή ηνπ ειέγρνπ t γηα ηελ εμαθξίβσζε 

δηαθνξψλ ζηηο επηκέξνπο δηαζηάζεηο ηνπ ςπρνινγηθνχ επ δελ ζε ζρέζε κε ηελ 

εζληθφηεηα, έδεημαλ φηη δελ δηαθέξνπλ νη έθεβνη ειιεληθήο εζληθφηεηαο απφ ηνπο 

εθήβνπο άιιεο εζληθφηεηαο ζην επίπεδν ησλ έμη δηαζηάζεσλ ςπρνινγηθνχ επ δελ πνπ 

εκθαλίδνπλ.  

Ζ εθαξκνγή ηνπ ειέγρνπ t γηα ηε ζχγθξηζε ησλ κέζσλ φξσλ ησλ ππνθεηκέλσλ 

βάζεη ηνπ ζξεζθεχκαηνο, έδεημε φηη ν ζξεζθεπηηθφο πξνζαλαηνιηζκφο, ε πίζηε 

δειαδή ζε θάπνην ζξήζθεπκα, επηδξά ζε φιεο ηηο κεηαβιεηέο ηεο έξεπλαο. Ζ δηαθνξά 

είλαη ππέξ ησλ αηφκσλ πνπ δήισζαλ φηη πηζηεχνπλ ζε θάπνην ζπγθεθξηκέλν 

ζξήζθεπκα, εθφζνλ είραλ ζηαηηζηηθψο ζεκαληηθά πςειφηεξν κέζν φξν ζηε 

ζπλαηζζεκαηηθή λνεκνζχλε (t(396) = 1.768, p = .039), ζην πξνζσπηθφ λφεκα δσήο 

(t(387) = 4.822, p < .001), ζηελ ηθαλνπνίεζε απφ ηε δσή (t(447) = 3.081, p = .001), 

ζηα ζεηηθά ζπλαηζζήκαηα (t(117) = 2.677, p = .004), θαη ην ςπρνινγηθφ επ δελ 

(t(333) = 2.033, p = .022) θαη ρακειφηεξν κέζν φξν ζηα αξλεηηθά ζπλαηζζήκαηα 

(t(120) = -2.207, p = .015) θαη ηελ ςπρνινγηθή δπζθνξία (t(443) = -2.992, p = .002) 

απφ ηα άηνκα πνπ απάληεζαλ φηη δελ πηζηεχνπλ ζε θάπνηα ζξεζθεία. Ζ κεγαιχηεξε 

δηαθνξά αλάκεζα ζηηο δχν νκάδεο αηφκσλ, δηαθνξά ζρεδφλ κηζήο κνλάδαο, 

παξνπζηάδεηαη ζην πξνζσπηθφ λφεκα δσήο θαη ζηελ ηθαλνπνίεζε απφ ηε δσή. Δλψ, 

κηθξή δηαθνξά αλάκεζα ζηηο δχν νκάδεο εληνπίδεηαη ζηελ ζπλαηζζεκαηηθή 

λνεκνζχλε θαη ζηελ ςπρνινγηθή επεμία. Οη κέζνη φξνη ησλ δχν νκάδσλ ζηηο 

κεηαβιεηέο ηεο έξεπλαο παξνπζηάδνληαη ζηνλ Πίλαθα 12. 
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Πίλαθαο 12  

Μέζνη όξνη θαη ηππηθέο απνθιίζεηο ησλ κεηαβιεηώλ ηεο έξεπλαο σο πξνο ην ζξήζθεπκα 

θαη δείθηεο ζηαηηζηηθήο ζεκαληηθόηεηαο ηεο δηαθνξάο ησλ κέζσλ όξσλ  

 

 

Μεηαβιεηέο 
Θρήζθεσκα κ.ο. η.α. 

 

 

p 

πλαηζζεκαηηθή λνεκνζχλε 

(TEIQue-ASF) 

Κάπνην 4.87 0.62 .039* 

Καλέλα 4.73 0.71  

Πξνζσπηθφ λφεκα δσήο 

 (PMP-B) 
 Κάπνην   

Καλέλα 

4.70 

4.27 

0.72 

0.68 

.000** 

Ηθαλνπνίεζε απφ ηε δσή  

(SWLS) 
Κάπνην 

Καλέλα 

4.94 

4.53 

1.10 

1.26 

.001* 

Θεηηθά ζπλαηζζήκαηα  

(SPANE) 
 Κάπνην  

Καλέλα 

3.84 

3.59 

0.63 

0.81 

.004* 

Αξλεηηθά ζπλαηζζήκαηα 

(SPANE) 
Κάπνην 

Καλέλα 

2.41 

2.62 

0.70 

0.83 

.015* 

Φπρνινγηθφ επ δελ  

(PWBS) 
Κάπνην 

Καλέλα 

4.35 

4.20 

0.52 

0.56 

.022* 

Φπρνινγηθή δπζθνξία 

 (K10) 
Κάπνην 

Καλέλα 

2.24 

2.48 

0.66 

0.76 

.002* 

Σεκείσζε. *p < .05, **p < .001. 

 

 Ο έιεγρνο t γηα αλεμάξηεηα δείγκαηα πνπ εθαξκφζηεθε, αλαθνξηθά κε ηηο 

ππνθιίκαθεο ηνπ πξνζσπηθνχ λνήκαηνο, έδεημε φηη δηαθέξνπλ νη έθεβνη πνπ έρνπλ 

θάπνηα ζξεζθεία απφ απηνχο πνπ δελ έρνπλ θάπνηα ζηνλ κέζν φξν πνπ εκθαλίδνπλ 

ζηηο πεγέο ηνπ ζξεζθεχκαηνο (t(301.386) = 19.082, p < .001), ηεο απνδνρήο ηνπ 

εαπηνχ (t(438) = 1.763, p = .039) θαη ηεο δίθαηεο κεηαρείξηζεο (t(111.275) = 3.771, p 

< .001). Δηδηθφηεξα, φπσο πξνθχπηεη απφ ηνλ Πίλαθα 13, ε δηαθνξά πνπ 

παξνπζηάδνπλ νη δχν νκάδεο αηφκσλ ζηελ πεγή ηνπ ζξεζθεχκαηνο είλαη πνιχ κεγάιε 

(δηαθνξά κ.ν.=2.29). Δπνκέλσο, ε δσή ησλ αηφκσλ πνπ δειψλνπλ φηη έρνπλ θάπνην 

ζξήζθεπκα ραξαθηεξίδεηαη ζε πνιχ κεγαιχηεξν βαζκφ απφ ηελ πεγή ηνπ 

ζξεζθεχκαηνο απφ φηη ησλ αηφκσλ ρσξίο ζξήζθεπκα. Αμηνζεκείσηε δηαθνξά 

παξνπζηάδνπλ νη δχν νκάδεο θαη ζηηο άιιεο δχν ππνθιίκαθεο. Σφζν ζηελ ππνθιίκαθα 
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ηεο απνδνρήο ηνπ εαπηνχ φζν θαη ζηελ ππνθιίκαθα ηεο δίθαηεο κεηαρείξηζεο, 

κεγαιχηεξε βαζκνινγία εκθαλίδνπλ νη έθεβνη κε θάπνην ζξήζθεπκα.  

 

Πίλαθαο 13  

Μέζνη όξνη θαη ηππηθέο απνθιίζεηο ησλ ππνθιηκάθσλ ηνπ PMP-B σο πξνο ην 

ζξήζθεπκα θαη δείθηεο ζηαηηζηηθήο ζεκαληηθόηεηαο (p) ηεο δηαθνξάο ησλ κέζσλ όξσλ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Σεκείσζε. *p < .05, **p < .001. 

 

 Σα άηνκα κε θάπνην θαη κε θαλέλα ζξήζθεπκα δηαθνξνπνηήζεθαλ 

ζηαηηζηηθψο ζεκαληηθά ζε πέληε απφ ηηο έμη δηαζηάζεηο ηνπ ςπρνινγηθνχ επ δελ: ζηελ 

απηνλνκία (t(123.417) = -2.513, p = .006), ζηελ πεξηβαιινληηθή θπξηαξρία 

(t(117.274) = 3.147, p = .001), ζηηο ζεηηθέο ζρέζεηο κε άιινπο (t(434) = 2.858, p = 

.002), ζηνλ ζθνπφ ζηε δσή (t(428) = 2.081, p = .019) θαη ζηελ απνδνρή ηνπ εαπηνχ 

(t(397) = 2.528, p = .006). Σα απνηειέζκαηα ηνπ ειέγρνπ t γηα ηε ζχγθξηζε ησλ 

κέζσλ φξσλ ησλ δχν νκάδσλ παξνπζηάδνληαη ζηνλ Πίλαθα 14 θαη δείρλνπλ φηη νη 

έθεβνη κε θάπνην ζξήζθεπκα είραλ πςειφηεξν κέζν φξν ζε φιεο ηηο 

πξναλαθεξζείζεο δηαζηάζεηο ζε ζρέζε κε ηνπο εθήβνπο ρσξίο ζξήζθεπκα, εθηφο απφ 

ηελ δηάζηαζε ηεο απηνλνκίαο, ζηελ νπνία ε δηαθνξά είλαη ππέξ ησλ εθήβσλ ρσξίο 

ζξήζθεπκα. Οη δηαθνξέο ζηνπο κέζνπο φξνπο θπκαίλνληαλ απφ 0.18 έσο 0.32.  

 Κάποηο Καλέλα  

Υπνθιίκαθεο PMP-B κ.ν.     (η.α) κ.ν.    (η.α) p  

Δπίηεπμε 5.20 (1.11) 5.35 (1.08) .127 

ρέζεηο 5.44 (0.99) 5.42 (1.05) .408 

Θξήζθεπκα 3.83 (1.64) 1.54 (0.77) .000** 

Απζππεξβαηηθφηεηα 4.22 (1.20) 4.15 (1.32) .312 

Απνδνρή ηνπ εαπηνχ 4.20 (1.39) 3.90 (1.55) .039* 

Οηθεηφηεηα 5.15 (1.59) 4.91 (1.61) .106 

Γίθαηε κεηαρείξηζε 4.77 (1.01) 4.22 (1.25) .000** 
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Πίλαθαο 14  

Μέζνη όξνη θαη ηππηθέο απνθιίζεηο ησλ ππνθιηκάθσλ ηνπ PWBS σο πξνο ην ζξήζθεπκα 

θαη δείθηεο ζηαηηζηηθήο ζεκαληηθόηεηαο (p) ηεο δηαθνξάο ησλ κέζσλ όξσλ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Σεκείσζε. *p < .05, **p < .001. 

 

πκπεξαζκαηηθά, νη έθεβνη νη νπνίνη πηζηεχνπλ ζε θάπνηα ζξεζθεία είλαη πην 

ηθαλνί ζηε δηαρείξηζε ηνπ πεξηβάιινληνο, απνδέρνληαη πεξηζζφηεξν ηνλ εαπηφ ηνπο, 

έρνπλ πην ηθαλνπνηεηηθέο ζρέζεηο θαη κεγαιχηεξε αίζζεζε ηνπ ζθνπνχ ζηε δσή απφ 

ηνπο εθήβνπο νη νπνίνη δελ πηζηεχνπλ θάπνπ. Απφ ηελ άιιε, νη ηειεπηαίνη, 

παξνπζηάδνπλ κεγαιχηεξε αίζζεζε απηνλνκίαο, είλαη δειαδή πην αλεμάξηεηνη θαη 

ηθαλνί λα αληηζηέθνληαη ζηηο θνηλσληθέο πηέζεηο λα ζθέθηνληαη θαη λα δξνπλ κε 

ζπγθεθξηκέλνπο ηξφπνπο, απφ ηνπο εθήβνπο πνπ δειψλνπλ πίζηε ζε θάπνην 

ζπγθεθξηκέλν ζξήζθεπκα.  

Ο έιεγρνο t γηα αλεμάξηεηα δείγκαηα εθαξκφζηεθε γηα ηελ δηεξεχλεζε ησλ 

δηαθνξψλ ζηνπο κέζνπο φξνπο ησλ κεηαβιεηψλ ηεο έξεπλαο ζε ζρέζε κε ηελ πεξηνρή 

θαηνηθίαο. Απφ ηα ζηαηηζηηθά δεδνκέλα ηνπ Πίλαθα 15 πξνθχπηεη φηη δελ ππάξρεη 

ζεκαληηθή δηαθνξά κεηαμχ ησλ αηφκσλ πνπ δηακέλνπλ ζην Γήκν Θεζζαινλίθεο 

(θέληξν ηεο πφιεο) θαη απηψλ πνπ δηακέλνπλ ζε θάπνην πεξηθεξεηαθφ Γήκν ηεο 

 Κάποηο Καλέλα   

Υπνθιηκάθεο PWBS κ.ν.     (η.α) κ.ν.    (η.α) p  

Απηνλνκία 4.11 (0.71) 4.35 (0.83) .006* 

Πεξηβαιινληηθή 

θπξηαξρία 

4.06 (0.72) 3.74 (0.88) .001* 

Πξνζσπηθή αλάπηπμε 4.49 (0.60) 4.44 (0.73) .311 

Θεηηθέο ζρέζεηο  4.46 (0.78) 4.20 (0.78) .002* 

θνπφο ζηε δσή 4.59 (0.72) 4.41 (0.81) .019* 

Απνδνρή ηνπ εαπηνχ 4.22 (0.80) 3.97 (0.77) .006* 
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Θεζζαινλίθεο (εθηφο ηνπ θέληξνπ ηεο πφιεο), σο πξνο ην επίπεδν ηεο 

ζπλαηζζεκαηηθήο λνεκνζχλεο (t(413) = -0.694, p = .244), ηνπ πξνζσπηθνχ λνήκαηνο 

δσήο (t(406) = -0.022, p = .491), ησλ αξλεηηθψλ ζπλαηζζεκάησλ (t(467) = 1.572, p = 

.059) θαη ηνπ ςπρνινγηθνχ επ δελ (t(350) = -0.105, p = .458). Γηαθνξέο 

δηαπηζηψζεθαλ ζε ζρέζε κε ηνλ βαζκφ ηθαλνπνίεζεο απφ ηε δσή (t(469) = -1.790, p 

= .037), ηνλ βαζκφ βίσζεο ζεηηθψλ ζπλαηζζεκάησλ (t(469) = -2.142, p = .016), 

θαζψο επίζεο θαη ην επίπεδν ςπρνινγηθήο δπζθνξίαο (t(465) = 2.526, p = .006) ησλ 

ππνθεηκέλσλ αλάινγα κε ηνλ ηφπν δηακνλήο ηνπο.  

 

Πίλαθαο 15 

Μέζνη όξνη θαη ηππηθέο απνθιίζεηο ησλ κεηαβιεηώλ ηεο έξεπλαο σο πξνο ηελ πεξηνρή 

θαηνηθίαο θαη δείθηεο ζηαηηζηηθήο ζεκαληηθόηεηαο ηεο δηαθνξάο ησλ κέζσλ όξσλ  

 

Μεηαβιεηέο 
Περηοτή 

θαηοηθίας κ.ο. η.α. 

 

p 

πλαηζζεκαηηθή λνεκνζχλε 

(TEIQue-ASF) 

Γ. Θεζ/λίθεο 4.82 0.65 .244 

Πεξηθεξ. Γ. 4.86 0.63  

Πξνζσπηθφ λφεκα δσήο 

 (PMP-B) 
Γ. Θεζ/λίθεο 

Πεξηθεξ. Γ. 

4.61 

4.61 

0.78 

0.70 

.491 

Ηθαλνπνίεζε απφ ηε δσή 

(SWLS) 
Γ. Θεζ/λίθεο 

Πεξηθεξ. Γ. 

4.74 

4.93 

1.17 

1.13 

.037* 

Θεηηθά ζπλαηζζήκαηα  

(SPANE) 
Γ. Θεζ/λίθεο 

Πεξηθεξ. Γ. 

3.71 

3.84 

0.71 

0.66 

.016* 

Αξλεηηθά ζπλαηζζήκαηα 

(SPANE) 
Γ. Θεζ/λίθεο 

Πεξηθεξ. Γ. 

2.52 

2.41 

0.74 

0.74 

.059 

Φπρνινγηθφ επ δελ  

(PWBS) 
Γ. Θεζ/λίθεο 

Πεξηθεξ. Γ. 

4.32 

4.32 

0.55 

0.52 

.458 

Φπρνινγηθή δπζθνξία 

 (K10) 
Γ. Θεζ/λίθεο 

Πεξηθεξ. Γ. 

2.38 

2.22 

0.72 

0.66 

.006* 

                Σεκείσζε. *p < .05, **p < .001. 

 

Πην αλαιπηηθά, παξαηεξνχκε φηη νη καζεηέο πνπ δηακέλνπλ εθηφο θέληξνπ 

βηψλνπλ κεγαιχηεξε ηθαλνπνίεζε απφ ηε δσή ηνπο, πεξηζζφηεξα ζεηηθά 
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ζπλαηζζήκαηα θαη κηθξφηεξν βαζκφ ςπρνινγηθήο δπζθνξίαο απφ ηνπο καζεηέο πνπ 

θαηνηθνχλ ζην θέληξν ηεο πφιεο. Οη δηαθνξέο ζηνπο κέζνπο φξνπο ησλ δχν νκάδσλ, 

αλ θαη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο, δελ είλαη κεγάιεο, αθνχ θπκαίλνληαη απφ 0.13 έσο 

0.19 γηα ηηο ηξεηο ζρεηηθέο ππνθιίκαθεο.  

Γηαθνξνπνίεζε ησλ καζεηψλ σο πξνο ηηο πεγέο πξνζσπηθνχ λνήκαηνο 

αλάινγα κε ηελ πεξηνρή θαηνηθίαο ηνπο δελ παξαηεξήζεθε. ε ζρέζε κε ηηο 

δηαζηάζεηο ηνπ ςπρνινγηθνχ επ δελ, βξέζεθε ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή δηαθνξά κφλν 

ζηελ ππνθιίκαθα ηεο απνδνρήο ηνπ εαπηνχ (t(418) = -1.922, p = .027), φπνπ, ν κέζνο 

φξνο ησλ θαηνίθσλ πεξηθεξεηαθψλ δήκσλ (κ.ν.=4.24, η.α.=0.82) ήηαλ πςειφηεξνο 

απφ ηνλ αληίζηνηρν κέζν φξν ησλ θαηνίθσλ ηνπ θέληξνπ (κ.ν.=4.08, η.α=0.77). Ζ 

δηαθνξά απηή, αλ θαη κηθξή, δείρλεη φηη νη έθεβνη πνπ δηακέλνπλ ζε πεξηνρέο εθηφο 

ηνπ θέληξνπ έρνπλ κία πην ζεηηθή ζηάζε απέλαληη ζηνλ εαπηφ θαη απνδέρνληαη ζε 

κεγαιχηεξν βαζκφ ηηο πξνζσπηθέο ηνπο πηπρέο απφ ηνπο θαηνίθνπο ηνπ θέληξνπ. 

Ζ αλάιπζε δηαθχκαλζεο κνλήο θαηεχζπλζεο ρξεζηκνπνηήζεθε γηα λα 

ειεγρζεί πσο δηαθνξνπνηνχληαη νη βαζκνινγίεο ζηηο κεηαβιεηέο ηεο έξεπλαο ζε 

ζρέζε κε ηελ νηθνγελεηαθή θαηάζηαζε (δηακνλή: κε ηνπο δχν γνλείο/ κε ηνλ παηέξα ή 

ηελ κεηέξα/ κε ηνλ παππνχ θαη/ή ηε γηαγηά ή άιιν πξφζσπν) θαη ζχκθσλα κε ηα 

απνηειέζκαηά ηεο, ε επίδξαζε ηεο ηθαλνπνίεζεο απφ ηε δσή ήηαλ ζεκαληηθή 

(F(2,467) = 3.867, p = .022). Ζ νκάδα ησλ εθήβσλ πνπ δήισζε φηη κέλεη θαη κε ηνπο 

δχν γνλείο είρε πςειφηεξν κέζν φξν ζηελ ζρεηηθή θιίκαθα (κ.ν=4.91, η.α.=0.13) ζε 

ζρέζε ηφζν κε ηνπο εθήβνπο πνπ κέλνπλ κε ηνλ έλα γνλέα (κ.ν.= 4.64, η.α.=1.28) φζν 

θαη κε απηνχο πνπ κέλνπλ κε ηνλ παππνχ, ηε γηαγηά ή άιιν πξφζσπν (κ.ν.=3.94, 

η.α.=1.02). Όπσο πξνθχπηεη απφ ηηο βαζκνινγίεο, νη καζεηέο ηεο ηξίηεο θαηεγνξίαο 

παξνπζηάδνπλ ηε ρακειφηεξε ηθαλνπνίεζε απφ ηε δσή. Ο ζπκπιεξσκαηηθφο έιεγρνο 
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Scheffe, σζηφζν δελ έδεημε ζηαηηζηηθψο ζεκαληηθή δηαθνξά αλάκεζα ζηηο ηξεηο 

θαηεγνξίεο εθήβσλ ζε ζρέζε κε ην επίπεδν ηθαλνπνίεζεο απφ ηε δσή. 

Απφ ηηο επηά ππνθιίκαθεο ηνπ πξνζσπηθνχ λνήκαηνο, δηαθνξέο αλάκεζα ζηηο 

ηξεηο νκάδεο νηθνγελεηαθήο θαηάζηαζεο παξνπζηάζηεθαλ κφλν ζηε κία, ηεο 

απνδνρήο ηνπ εαπηνχ (F(2,456) = 6.920, p = .001).  Οη κέζνη φξνη γηα ηηο ηξεηο νκάδεο 

εθήβσλ, απηψλ δειαδή πνπ δνπλ κε ηνπο δχν γνλείο, κε ηνλ έλα γνλέα ή ρσξίο ηνπο 

γνλείο, ήηαλ αληίζηνηρα 4.22 (η.α.= 1.39), 3.56 (η.α.=1.51) θαη 4.71 (η.α.=1.52). 

χκθσλα κε ηνλ έιεγρν Scheffe, ζεκαληηθή δηαθνξά εκθαλίδεηαη αλάκεζα ζηελ 

πξψηε θαη ζηελ δεχηεξε νκάδα. πγθεθξηκέλα, νη καζεηέο πνπ κέλνπλ θαη κε ηνπο 

δχν γνλείο παξνπζηάδνπλ κεγαιχηεξν βαζκφ απην-απνδνρήο απφ ηνπο καζεηέο πνπ 

δνπλ κφλν κε ηνλ έλα γνλέα.  

Ζ αλάιπζε δηαθχκαλζεο πξαγκαηνπνηήζεθε γηα ηε δηεξεχλεζε δηαθνξψλ ζηηο 

δηαζηάζεηο ηνπ ςπρνινγηθνχ επ δελ ζε ζρέζε κε ηελ νηθνγελεηαθή θαηάζηαζε. 

χκθσλα κε ηα απνηειέζκαηα, ππάξρεη επίδξαζε ηεο νηθνγελεηαθήο θαηάζηαζεο ζηε 

δηάζηαζε ηνπ ζθνπνχ ζηε δσή (F(2,446) = 3.929, p = .020) θαη ηεο απνδνρήο ηνπ 

εαπηνχ, ε νπνία πξνζέγγηζε ην ζπκβαηηθφ φξην ζηαηηζηηθήο ζεκαληηθφηεηαο 

(F(2,413) = 2.933, p = .054). Οη κέζνη φξνη θαη νη ηππηθέο απνθιίζεηο ησλ 

ππνθιηκάθσλ ηνπ ςπρνινγηθνχ επ δελ παξνπζηάδνληαη ζηνλ Πίλαθα 16. Ο έιεγρνο 

Scheffe ζηελ ππνθιίκαθα ηνπ ζθνπνχ ζηε δσή, έδεημε φηη ε δηαθνξά κεηαμχ ηεο 

ηξίηεο νκάδαο απφ ηελ πξψηε θαη ηελ δεχηεξε ήηαλ ζηαηηζηηθψο ζεκαληηθή, εχξεκα 

πνπ δειψλεη φηη νη καζεηέο πνπ δνπλ ρσξίο ηνπο γνλείο, αιιά κε θάπνην άιιν 

πξφζσπν, έρνπλ κηθξφηεξε αίζζεζε ηνπ ζθνπνχ ζηε δσή απφ ηνπο καζεηέο πνπ 

κέλνπλ κε ηνπο δχν γνλείο ή ηνλ έλα γνλέα. ε φηη αθνξά ζηελ απνδνρή ηνπ εαπηνχ, 

ζχκθσλα κε ηνλ έιεγρν, δηαθέξεη ζεκαληηθά ε πξψηε νκάδα απφ ηελ ηξίηε. Οη 

έθεβνη πνπ κέλνπλ θαη κε ηνπο δχν γνλείο έρνπλ κία πην ζεηηθή ζηάζε απέλαληη ζηνλ 
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εαπηφ απφ ηνπο ζπλνκειίθνπο ηνπο πνπ κέλνπλ κε ηνλ παππνχ, ηε γηαγηά ή άιιν 

πξφζσπν. 

 

Πίλαθαο 16 

Μέζνη όξνη θαη ηππηθέο απνθιίζεηο ησλ ππνθιηκάθσλ ηνπ PWBS σο πξνο ηελ 

νηθνγελεηαθή θαηάζηαζε θαη δείθηεο ζηαηηζηηθήο ζεκαληηθόηεηαο ηεο δηαθνξάο ησλ 

κέζσλ όξσλ 

Σεκείσζε. *p < .05. 

 

Ζ αλάιπζε δηαθχκαλζεο πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε γηα ηελ εμέηαζε ηεο 

ζχλδεζεο ηνπ αξηζκνχ ησλ αδεξθψλ κε ηηο κεηαβιεηέο, έδεημε φηη δελ παξνπζηάδεη 

ζηαηηζηηθή ζεκαληηθφηεηα θακία θιίκαθα. Δπνκέλσο, θαίλεηαη φηη ην επίπεδν ηεο 

ζπλαηζζεκαηηθήο λνεκνζχλεο, ηνπ πξνζσπηθνχ λνήκαηνο, ηνπ ππνθεηκεληθνχ επ δελ, 

ηνπ ςπρνινγηθνχ επ δελ θαη ηεο ςπρνινγηθήο δπζθνξίαο δελ επεξεάδεηαη απφ ηνλ 

αξηζκφ ησλ αδεξθψλ πνπ έρνπλ νη καζεηέο. Δπίζεο δελ βξέζεθε θακία ζηαηηζηηθά 

ζεκαληηθή δηαθνξά ζηνπο κέζνπο φξνπο ησλ ππνθιηκάθσλ ηνπ πξνζσπηθνχ 

λνήκαηνο θαη ηνπ ςπρνινγηθνχ επ δελ αλάινγα κε ηνλ αξηζκφ ησλ αδεξθψλ. 

Γηα λα εμεηάζνπκε αλ νη κεηαβιεηέο δηαθνξνπνηνχληαη αλάινγα κε ηελ 

νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ησλ ππνθεηκέλσλ, πξαγκαηνπνηήζακε αλάιπζε δηαθχκαλζεο 

κνλήο θαηεχζπλζεο. Σα άηνκα θαηαηάρηεθαλ ζε ηξεηο νκάδεο αλάινγα κε ην πνζφ 

 Γύο γολείς Παηέρα/ 

κεηέρα 

Παππού θαη/ή 

γηαγηά ή άιιολ 

 

Υπνθιίκαθεο PWBS κ.ν. (η.α) κ.ν. (η.α) κ.ν. (η.α) p 

Απηνλνκία 4.16 (0.72) 4.20 (0.86) 3.75 (0.94) .441 

Πεξηβαιινληηθή 

θπξηαξρία 

3.99 (0.76) 3.97 (0.77) 3.61 (1.07) .460 

Πξνζσπηθή 

αλάπηπμε 

4.47 (0.63) 4.52 (0.62) 4.44 (0.65) .852 

Θεηηθέο ζρέζεηο  4.41 (0.80) 4.37 (0.74) 4.07 (0.69) .520 

θνπφο ζηε δσή 4.58 (0.72) 4.51 (0.74) 3.82 (0.78) .020* 

Απνδνρή ηνπ εαπηνχ 4.20 (0.80) 4.15 (0.77) 3.46 (0.61) .054 
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ησλ ρξεκάησλ πνπ ιάκβαλαλ σο «ραξηδηιίθη» απφ ηνπο θεδεκφλεο ηνπο (0-20επξψ/ 

21-40επξψ/ 41-60επξψ). Απφ ηα ζηνηρεία ηεο αλάιπζεο δηαθχκαλζεο πξνθχπηεη φηη 

ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο δηαθνξέο κεηαμχ ησλ κέζσλ φξσλ ησλ ηξηψλ νκάδσλ 

παξαηεξνχληαη κφλν ζε ζρέζε κε ηελ ςπρνινγηθή δπζθνξία (F(2,440) = 4.376, p = 

.013). Ο κέζνο φξνο ηεο πξψηεο νκάδαο ήηαλ 2.26 (η.α.= 0.67), ηεο δεχηεξεο 2.53 

(η.α.= 0.66) θαη ηεο ηξίηεο 2.45 (η.α.=0.84). Ο ζπκπιεξσκαηηθφο έιεγρνο Scheffe, 

έδεημε φηη ε δηαθνξά ηεο πξψηεο απφ ηε δεχηεξε ήηαλ ζηαηηζηηθψο ζεκαληηθή, 

εχξεκα πνπ δειψλεη φηη νη καζεηέο πνπ ιακβάλνπλ απφ 0 έσο 20 επξψ «ραξηδηιίθη» 

απφ ηνπο γνλείο ηνπο έρνπλ ιηγφηεξα ζπκπηψκαηα άγρνπο θαη θαηάζιηςεο, απφ 

εθείλνπο πνπ ιακβάλνπλ απφ 21 έσο 40 επξψ «ραξηδηιίθη». 

Απφ ηελ αλάιπζε δηαθχκαλζεο πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε γηα ηε δηεξεχλεζε ηεο 

ζχλδεζεο ησλ ηξηψλ νκάδσλ ηνπ δείγκαηνο σο πξνο ην ραξηδηιίθη κε ηηο ππνθιίκαθεο 

ηνπ πξνζσπηθνχ λνήκαηνο, δηαπηζηψζεθαλ δηαθνξέο ζηνπο κέζνπο φξνπο κφλν ζε 

ζρέζε κε ην ζξήζθεπκα (F(2,436) = 6.705, p = .001). Ζ πξψηε νκάδα (0-20 επξψ) 

είρε κέζν φξν 3.44 (η.α.=1.74), ε δεχηεξε (21-40 επξψ) 2.68 (η.α.=1.53) θαη ε ηξίηε 

(41-60 επξψ) 2.56 (η.α.=1.94). χκθσλα κε ηνλ έιεγρν Scheffe, ε δηαθνξά 

παξνπζηάδεηαη αλάκεζα ζηε πξψηε θαη ηε δεχηεξε νκάδα. Γηαπηζηψλνπκε, επνκέλσο, 

φηη νη καζεηέο πνπ ιακβάλνπλ απφ 0 έσο 20 επξψ ρξεζηκνπνηνχλ ζε κεγαιχηεξν 

βαζκφ ην ζξήζθεπκα σο πεγή λνήκαηνο απφ απηνχο πνπ ιακβάλνπλ απφ 21 έσο 40 

επξψ «ραξηδηιίθη». ε ζρέζε κε ηηο ππνθιίκαθεο ηνπ ςπρνινγηθνχ επ δελ, δε βξέζεθε 

θακία ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή δηαθνξά ζηνπο κέζνπο φξνπο ησλ ηξηψλ νκάδσλ πνπ 

θαηεγνξηνπνηήζεθαλ βάζεη ησλ ρξεκάησλ πνπ ιακβάλνπλ απφ ηνπο θεδεκφλεο. 
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2
ν
 δηεξεπλεηηθό εξώηεκα  

Τπάξρεη ζρέζε αλάκεζα ζηε ζπλαηζζεκαηηθή λνεκνζχλε (σο ραξαθηεξηζηηθφ 

γλψξηζκα ηεο πξνζσπηθφηεηαο), θαη ζην ππνθεηκεληθφ επ δελ, ην ςπρνινγηθφ επ δελ, 

θαη ηελ ςπρνινγηθή δπζθνξία ησλ εθήβσλ ειηθίαο 14 έσο 17 εηψλ; 

 

Γηα ηε δηεξεχλεζε ηεο ζρέζεο κεηαμχ ηεο ζπλαηζζεκαηηθήο λνεκνζχλεο θαη ηνπ 

ππνθεηκεληθνχ θαη ςπρνινγηθνχ επ δελ θαη ηεο ςπρνινγηθήο δπζθνξίαο ησλ 

ππνθεηκέλσλ, πξνρσξήζακε ζε αλάιπζε ζπζρέηηζεο, κε ρξήζε ηνπ ζπληειεζηή 

ζπζρέηηζεο Pearson r. Σα απνηειέζκαηα ηεο αλάιπζεο παξνπζηάδνληαη ζηνλ Πίλαθα 

17 θαη δείρλνπλ φηη ε ζπλαηζζεκαηηθή λνεκνζχλε ζρεηίδεηαη ζεκαληηθά κε φιεο ηηο 

κεηαβιεηέο.  

 

Πίλαθαο 17 

Σπλάθεηεο (Pearson r) κεηαμύ ησλ κεηαβιεηώλ ηεο έξεπλαο 

 1 2 3 4 5 6 

1.πλαηζζεκαηηθή λνεκνζχλε -      

2.Πξνζσπηθφ λφεκα .509* -     

3.Ηθαλνπνίεζε απφ ηε δσή .629* .517* -    

4.Θεηηθά ζπλαηζζήκαηα .523* .423* .575* -   

5.Αξλεηηθά ζπλαηζζήκαηα -.541* -.259* -.426* -.542* -  

6.Φπρνινγηθφ επ δελ .784* .564* .604* .499* -.457* - 

7.Φπρνινγηθή δπζθνξία -.486* -.163* -.386* -.459* .673* -.431 

Σεκείσζε. *p <  .001. 

Πην αλαιπηηθά, ε ζρέζε αλάκεζα ζηε ζπλαηζζεκαηηθή λνεκνζχλε σο 

γλψξηζκα ηεο πξνζσπηθφηεηαο θαη ζηελ ςπρνινγηθή επδσία ησλ εθήβσλ καζεηψλ (r 

= .784, p < .001) θαίλεηαη λα είλαη ηζρπξή. Όζνλ αθνξά ζηε ζρέζε κεηαμχ ηεο 

ζπλαηζζεκαηηθήο λνεκνζχλεο θαη ησλ ζπζηαηηθψλ ηνπ ππνθεηκεληθνχ επ δελ, ε ηηκή 
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ηνπ ζπληειεζηή ζπζρέηηζεο Pearson δείρλεη φηη ππάξρεη κία ηζρπξή ζρέζε κε ην 

πξψην απφ απηά, ηελ ηθαλνπνίεζε απφ ηε δσή (r = .629, p < .001). Δπίζεο, βξέζεθε 

φηη ε ζπλαηζζεκαηηθή λνεκνζχλε ζπζρεηίδεηαη ζεηηθά κε ηα ζεηηθά ζπλαηζζήκαηα (r 

= .523, p < .001) θαη αξλεηηθά κε ηα αξλεηηθά ζπλαηζζήκαηα (r = -.541, p < .001) ζε 

κέηξην βαζκφ. Ζ ζπλαηζζεκαηηθή λνεκνζχλε ζρεηίδεηαη αξλεηηθά θαη κε ηελ 

ςπρνινγηθή δπζθνξία (r = -0,486, p < .001) ζε κέηξην βαζκφ
4
.  

Γηα ηελ εμαθξίβσζε ηεο ζρέζεο κεηαμχ ηεο ζπλαηζζεκαηηθήο λνεκνζχλεο θαη 

ησλ επηκέξνπο δηαζηάζεσλ ηνπ ςπρνινγηθνχ επ δελ ησλ ππνθεηκέλσλ, εθαξκφζακε 

αλάιπζε ζπζρέηηζεο, ηα απνηειέζκαηα ηεο νπνίαο έδεημαλ φηη ε ζπλαηζζεκαηηθή 

λνεκνζχλε ζρεηίδεηαη ζεκαληηθά κε φινπο ηνπο παξάγνληεο ςπρνινγηθνχ επ δελ. 

Δηδηθφηεξα, ε ζπλαηζζεκαηηθή λνεκνζχλε παξνπζηάδεη ηζρπξή ζπζρέηηζε κε ηελ 

πεξηβαιινληηθή θπξηαξρία (r = .693, p < .001) θαη ηελ απνδνρή ηνπ εαπηνχ (r = .675, 

p < .001) θαη κέηξηα ζπζρέηηζε κε ηελ απηνλνκία (r = .445, p < .001), ηελ πξνζσπηθή 

αλάπηπμε (r = .458, p < .001), ηηο ζρέζεηο κε άιινπο (r = .550, p < .001)  θαη ηνλ 

ζθνπφ ζηε δσή (r = .533, p < .001). Όιεο νη αλσηέξσ ζπζρεηίζεηο είλαη ζεηηθέο, 

επνκέλσο φηαλ παξνπζηάδεηαη αχμεζε ζην επίπεδν ζπλαηζζεκαηηθήο λνεκνζχλεο, 

παξνπζηάδεηαη αχμεζε θαη ζην επίπεδν ησλ επηκέξνπο δηαζηάζεσλ ςπρνινγηθνχ επ 

δελ θαη ην αληίζηξνθν. 

 

 

 

 

                                                           
4
 Μεταξφ των ορίων του ςυντελεςτι ςυςχζτιςθσ r (-1 ζωσ +1), θ βιβλιογραφία (Κατςισ, Σιδερίδθσ, & 

Εμβαλωτισ, 2010) προτείνει τθν εξισ κατθγοριοποίθςθ: 
.00 - .20 Μθδενικι ςχζςθ 
.21 - .40 Μικρι ςχζςθ 
.41 - .60 Μζτρια ςχζςθ 
.61 - .80 Ιςχυρι ςχζςθ 
>.80 Πολφ ιςχυρι ςχζςθ 
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3
ν
 δηεξεπλεηηθό εξώηεκα  

Τπάξρεη ζρέζε αλάκεζα ζην πξνζσπηθφ λφεκα δσήο, θαη ζην ππνθεηκεληθφ επ δελ, 

ην ςπρνινγηθφ επ δελ, θαη ηελ ςπρνινγηθή δπζθνξία ησλ εθήβσλ ειηθίαο 14 έσο 17 

εηψλ; 

 

Γηα ηε εμαθξίβσζε ηεο ζρέζεο κεηαμχ ηνπ πξνζσπηθνχ λνήκαηνο δσήο θαη ηνπ 

ππνθεηκεληθνχ θαη ςπρνινγηθνχ επ δελ θαη ηεο ςπρνινγηθήο δπζθνξίαο ησλ 

ππνθεηκέλσλ, ρξεζηκνπνηήζακε ηνλ ζπληειεζηή ζπζρέηηζεο Pearson. Σα 

απνηειέζκαηα απφ ηελ εθαξκνγή ηεο αλάιπζεο ζπζρέηηζεο (Πίλαθαο 17), δείρλνπλ 

φηη, νκνίσο κε ηε ζπλαηζζεκαηηθή λνεκνζχλε, ην πξνζσπηθφ λφεκα δσήο ζρεηίδεηαη 

ζεηηθά κε ηελ ηθαλνπνίεζε απφ ηε δσή, ηα ζεηηθά ζπλαηζζήκαηα θαη ην ςπρνινγηθφ 

επ δελ, θαη αξλεηηθά κε ηα αξλεηηθά ζπλαηζζήκαηα θαη ηελ ςπρνινγηθή δπζθνξία. 

πγθεθξηκέλα, θαίλεηαη φηη ππάξρεη κία κέηξηα ζρέζε αλάκεζα ζην 

πξνζσπηθφ λφεκα δσήο θαη ζηηο κεηαβιεηέο: ςπρνινγηθφ επ δελ (r = .564, p < .001), 

ηθαλνπνίεζε απφ ηε δσή (r = .517, p < .001) θαη ζεηηθά ζπλαηζζήκαηα (r = .423, p < 

.001). Μηθξή δείρλεη λα είλαη ε ζρέζε κε ηα αξλεηηθά ζπλαηζζήκαηα (r = -.259, p < 

.001) θαη ζρεδφλ κεδεληθή, σζηφζν ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή, κε ηελ ςπρνινγηθή 

δπζθνξία (r = -.163, p < .001).  

Γηα ηελ εμαθξίβσζε ηεο ζρέζεο κεηαμχ ηνπ πξνζσπηθνχ λνήκαηνο θαη ησλ 

επηκέξνπο δηαζηάζεσλ ηνπ ςπρνινγηθνχ επ δελ ησλ ππνθεηκέλσλ, εθαξκφζακε, φπσο 

θαη ζηηο πξνεγνχκελεο πεξηπηψζεηο, αλάιπζε ζπζρέηηζεο, ηα απνηειέζκαηα ηεο 

νπνίαο έδεημαλ φηη ην λφεκα δσήο ζρεηίδεηαη ζεκαληηθά κε φιεο ηηο δηαζηάζεηο. 

πγθεθξηκέλα, ην πξνζσπηθφ λφεκα ζρεηίδεηαη ζε κέηξην βαζκφ κε ηελ 

πεξηβαιινληηθή θπξηαξρία (r = .486, p < .001), ηηο ζεηηθέο ζρέζεηο κε άιινπο (r = 

.524, p < .001) θαη ηελ απνδνρή ηνπ εαπηνχ (r = .506, p < .001) θαη ζε κηθξφ βαζκφ 
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κε ηελ απηνλνκία (r = .275, p < .001), ηελ πξνζσπηθή αλάπηπμε (r = .313, p < .001) 

θαη ηνλ ζθνπφ ζηε δσή (r = .343, p < .001). Όιεο νη αλσηέξσ ζπζρεηίζεηο είλαη 

ζεηηθέο, δειαδή φηαλ ππάξρεη αχμεζε ζην επίπεδν πξνζσπηθνχ λνήκαηνο ππάξρεη 

αχμεζε θαη ζην επίπεδν ησλ επηκέξνπο δηαζηάζεσλ ςπρνινγηθνχ επ δελ θαη ην 

αληίζηξνθν. 

ηνλ Πίλαθα 18 παξνπζηάδνληαη νη ζπλάθεηεο αλάκεζα ζηηο κεηαβιεηέο -

ηθαλνπνίεζε απφ ηε δσή, ζεηηθά θαη αξλεηηθά ζπλαηζζήκαηα, ςπρνινγηθφ επ δελ θαη 

ςπρνινγηθή δπζθνξία- θαη ζηνπο επηά παξάγνληεο ηνπ πξνζσπηθνχ λνήκαηνο. Όιεο 

νη κεηαβιεηέο θαίλεηαη λα ζπζρεηίδνληαη ζε κεγαιχηεξν βαζκφ κε ηνλ παξάγνληα ηεο 

δίθαηεο κεηαρείξηζεο. Δμεηάδνληαο θάζε κία κεηαβιεηή μερσξηζηά, παξαηεξνχκε φηη 

ε ηθαλνπνίεζε απφ ηε δσή ζρεηίδεηαη ζεηηθά κε φιεο ηηο ππνθιίκαθεο πξνζσπηθνχ 

λνήκαηνο, ηα ζεηηθά ζπλαηζζήκαηα ζρεηίδνληαη ζεηηθά κε φιεο ηηο ππνθιίκαθεο, εθηφο 

ηεο απνδνρήο ηνπ εαπηνχ (r = .086, p = .063) θαη ηα αξλεηηθά ζρεηίδνληαη αξλεηηθά 

κε φιεο ηηο ππνθιίκαθεο, εθηφο ηνπ ζξεζθεχκαηνο (r = -.053, p = .255)  θαη ηεο 

νηθεηφηεηαο (r = -.042, p = .362). Με ηελ ππνθιίκαθα ηνπ ζξεζθεχκαηνο δελ θαίλεηαη 

λα ζπλδέεηαη νχηε ην ςπρνινγηθφ επ δελ (r = .048, p = .373). Ζ ςπρνινγηθή 

δπζθνξία, ζχκθσλα κε ηα απνηειέζκαηα, ζπζρεηίδεηαη αξλεηηθά κε ηηο ζρέζεηο (r = -

.134, p < .001), ηελ απνδνρή ηνπ εαπηνχ (r = -.164, p < .001) θαη ηε δίθαηε 

κεηαρείξηζε (r = -.346, p < .001). Όιεο νη ζπζρεηίζεηο αλάκεζα ζηνπο παξάγνληεο 

πξνζσπηθνχ λνήκαηνο θαη ζηηο κεηαβιεηέο ηεο έξεπλαο θπκάλζεθαλ απφ κηθξέο έσο 

κέηξηεο.  
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Πίλαθαο 18 

Σπληειεζηέο ζπζρέηηζεο (Pearson r) ησλ παξαγόλησλ πξνζσπηθνύ λνήκαηνο κε ηηο 

κεηαβιεηέο ηεο ηθαλνπνίεζεο από ηε δσή, ησλ ζεηηθώλ θαη αξλεηηθώλ ζπλαηζζεκάησλ, 

ηνπ ςπρνινγηθνύ επ δελ θαη ηεο ςπρνινγηθήο δπζθνξίαο 

 Παράγοληες προζφπηθού λοήκαηος δφής 
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Ηθαλνπνίεζε από ηε δσή  .340** .360** .119* .243** .173** .308** .587** 

Θεηηθά ζπλαηζζήκαηα .259** .326** .138** .215** .086 .284** .432** 

Αξλεηηθά ζπλαηζζήκαηα -.210** -.229** -.053 -.150** -.124** -.042 -.371** 

Ψπρνινγηθό επ δελ .487** .486** .048 .417** .160** .314** .585** 

Ψπρνινγηθή δπζθνξία -.087 -.134** -.068 .006 -.164** .011 -.346** 

Σεκείσζε. *p < .05, **p < .001. 

 

4
ν
 δηεξεπλεηηθό εξώηεκα 

Πνηα ε ζπκβνιή ηεο ζπλαηζζεκαηηθήο λνεκνζχλεο θαη ηνπ πξνζσπηθνχ λνήκαηνο 

δσήο ζηελ πξφβιεςε ηνπ ππνθεηκεληθνχ επ δελ, ηνπ ςπρνινγηθνχ επ δελ θαη ηεο 

ςπρνινγηθήο δπζθνξίαο ζηνπο εθήβνπο ειηθίαο 14 έσο 17 εηψλ; 

 

Πξνθεηκέλνπ λα δηεξεπλεζεί ε ζπκβνιή ηεο ζπλαηζζεκαηηθήο λνεκνζχλεο θαη ηνπ 

πξνζσπηθνχ λνήκαηνο ζηελ πξφβιεςε ηεο ηθαλνπνίεζεο απφ ηε δσή, ηνπ πξψηνπ 

ζπζηαηηθνχ ηνπ ππνθεηκεληθνχ επ δελ, δηελεξγήζεθε πνιιαπιή βεκαηηθή 

παιηλδξφκεζε, ηα δεδνκέλα ηεο νπνίαο παξνπζηάδνληαη ζηνλ Πίλαθα 19 θαη δείρλνπλ 

ηα εμήο: σο πξψηνο πξνβιεπηηθφο παξάγνληαο ηεο ηθαλνπνίεζεο απφ ηε δσή 

αλαδείρζεθε ε ζπλαηζζεκαηηθή λνεκνζχλε (F(1,475) = 257.824, p < .001), αθνχ απφ 

κφλε ηεο ε κεηαβιεηή απηή εξκελεχεη ην 35.2% ηεο δηαθχκαλζεο ησλ βαζκψλ 
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ηθαλνπνίεζεο απφ ηε δσή. Γεχηεξνο πξνζηέζεθε ν παξάγνληαο ηνπ πξνζσπηθνχ 

λνήκαηνο (F(2,474) = 166.675, p < .001), αθνχ είρε ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή, αιιά 

κηθξφηεξε πξνβιεπηηθή αμία. πλνιηθά, ε ζπλαηζζεκαηηθή λνεκνζχλε (β = 0.471, t = 

11.990, p < .001) θαη ην πξνζσπηθφ λφεκα (β = 0.276, t = 7.022, p < .001) είλαη 

ππεχζπλνη γηα ην 41.3% ηεο δηαθχκαλζεο ζηελ εμαξηεκέλε κεηαβιεηή ηεο 

ηθαλνπνίεζεο απφ ηε δσή. Χο εθ ηνχηνπ, γλσξίδνληαο ηα επίπεδα ηεο 

ζπλαηζζεκαηηθήο λνεκνζχλεο θαη ηνπ πξνζσπηθνχ λνήκαηνο κπνξνχκε ζε έλα 

ζεκαληηθφ βαζκφ λα πξνβιέςνπκε ηε κεηαβιεηφηεηα ηεο ηθαλνπνίεζεο απφ ηε δσή. 

Όζν πην πςειά είλαη ηα επίπεδα ησλ παξαπάλσ δηαζηάζεσλ, αλαιφγσο απμεκέλε ζα 

παξνπζηαζηεί ε ηθαλνπνίεζε απφ ηε δσή.  

 

Πίλαθαο 19 

Απνηειέζκαηα Βεκαηηθήο Παιηλδξόκεζεο κε Δμαξηεκέλε Μεηαβιεηή ηελ Ηθαλνπνίεζε 

από ηε Εσή 

 

Πξνβιεπηηθή κεηαβιεηή B SE B β 

Βήκα 1    

πλαηζζεκαηηθή λνεκνζχλε 1.144 0.071 0.593** 

 

Βήκα 2 

   

πλαηζζεκαηηθή λνεκνζχλε 0.908 0.076 0.471** 

Πξνζσπηθφ λφεκα δσήο 0.467 0.066 0.276** 

R²= 0.352, Πξνζαξκνζκέλν R²= 0.350 (Βήκα 1) - R²= 0.413, Πξνζαξκνζκέλν R²= 

0.410 (Βήκα 2) 

*p<.05. **p<.001. 

ε φηη αθνξά ζην δεχηεξν ζπζηαηηθφ ηνπ ππνθεηκεληθνχ επ δελ, ηα ζεηηθά 

ζπλαηζζήκαηα, κε ηελ αλάιπζε παιηλδξφκεζεο, θάλεθε φηη ηφζν ε ζπλαηζζεκαηηθή 

λνεκνζχλε (F(1,475) = 159.386, p < .001) φζν θαη ην πξνζσπηθφ λφεκα δσήο έρνπλ 
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ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή πξνβιεπηηθή αμία (F(2,474) = 95.31, p < .001). 

εκαληηθφηεξνο πξνβιεπηηθφο παξάγνληαο ησλ ζεηηθψλ ζπλαηζζεκάησλ ησλ εθήβσλ 

αλαδείρζεθε, ζην πξψην βήκα, ε βαζκνινγία ζηελ θιίκαθα ηεο ζπλαηζζεκαηηθήο 

λνεκνζχλεο (β = 0.501, t = 12.625, p < .001) θαη, ζην δεχηεξν βήκα, ηνπ πξνζσπηθνχ 

λνήκαηνο δσήο (β = 0.210, t = 4.862, p < .001), εμεγψληαο καδί ην 28,7% ηεο 

ζπλνιηθήο δηαθχκαλζεο (Πίλαθαο 20). Απηή ε κνξθή επίδξαζεο είλαη ζεηηθή, 

ππνδειψλνληαο φηη ηα άηνκα πνπ έρνπλ πςειφηεξε ζπλαηζζεκαηηθή λνεκνζχλε θαη 

πξνζσπηθφ λφεκα βηψλνπλ θαη κεγαιχηεξν βαζκφ ζεηηθψλ ζπλαηζζεκάησλ. 

 

Πίλαθαο 20 

Απνηειέζκαηα Βεκαηηθήο Παιηλδξόκεζεο κε Δμαξηεκέλε Μεηαβιεηή ηα Θεηηθά 

Σπλαηζζήκαηα 

Πξνβιεπηηθή κεηαβιεηή B SE B β 

Βήκα 1    

πλαηζζεκαηηθή λνεκνζχλε 0.574 0.045 0.501** 

 

Βήκα 2 

   

πλαηζζεκαηηθή λνεκνζχλε 0.467 0.050 0.408** 

Πξνζσπηθφ λφεκα δσήο 0.212 0.044 0.210** 

R²= 0.251, Πξνζαξκνζκέλν R²= 0.250 (Βήκα 1) - R²= 0.287, Πξνζαξκνζκέλν R²= 

0.284 (Βήκα 2)  

*p<.05. **p<.001. 

Ζ πνιιαπιή γξακκηθή παιηλδξφκεζε γηα ηα αξλεηηθά ζπλαηζζήκαηα, έδεημε 

φηη κφλν ε ζπλαηζζεκαηηθή λνεκνζχλε ήηαλ ζηαηηζηηθά ζεκαληηθφο πξνβιεπηηθφο 

παξάγνληαο ηνπο (F(1,475) = 167.594, p < .001). Ζ κεηαβιεηή απηή εξκελεχεη ην 

26.1% ηεο δηαθχκαλζεο ησλ βαζκψλ αξλεηηθψλ ζπλαηζζεκάησλ θαη ε εμάξηεζή ηεο 

κε απηά είλαη αξλεηηθή, δειαδή, φηαλ απμάλνληαλ ε ζπλαηζζεκαηηθή λνεκνζχλε (β = 

-0.511, t = -12.946, p < .001) κεηψλνληαλ ηα αξλεηηθά ζπλαηζζήκαηα. Σα 
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απνηειέζκαηα ηεο παιηλδξφκεζεο κε εμαξηεκέλε κεηαβιεηή ηα αξλεηηθά 

ζπλαηζζήκαηα θαη αλεμάξηεηεο ηε ζπλαηζζεκαηηθή λνεκνζχλε θαη ην πξνζσπηθφ 

λφεκα παξνπζηάδνληαη ζηνλ Πίλαθα 21. 

 

Πίλαθαο 21 

Απνηειέζκαηα Βεκαηηθήο Παιηλδξόκεζεο κε Δμαξηεκέλε Μεηαβιεηή ηα Αξλεηηθά 

Σπλαηζζήκαηα 

 

Πξνβιεπηηθή κεηαβιεηή B SE B β 

Βήκα 1    

πλαηζζεκαηηθή λνεκνζχλε -0.634 0.049 -0.511** 

R²= 0.261, Πξνζαξκνζκέλν R²= 0.259 (Βήκα 1)  

*p<.05. **p<.001. 

Με ηελ πνιιαπιή „θαηά βήκα‟ αλάιπζε παιηλδξφκεζεο, ζεκαληηθφο 

πξνβιεπηηθφο παξάγνληαο ηεο ςπρνινγηθήο επεμίαο ησλ εθήβσλ αλαδείρζεθε, ζην 

πξψην βήκα, ε βαζκνινγία ζηελ θιίκαθα ηεο ζπλαηζζεκαηηθήο λνεκνζχλεο 

(F(1,470) = 342.948, p < .001) θαη, ζην δεχηεξν βήκα, ηνπ πξνζσπηθνχ λνήκαηνο 

(F(2,469) = 193.66, p < .001), εμεγψληαο απηέο νη δχν κεηαβιεηέο ην 45.2% ηεο 

ζπλνιηθήο δηαθχκαλζεο ηεο εμαξηεκέλεο. Οη ηππνπνηεκέλνη ζπληειεζηέο 

παιηλδξφκεζεο (Beta), νη νπνίνη ζεκεηψζεθαλ ζηνλ Πίλαθα 22 παξέρνπλ πην ζαθή 

εηθφλα γηα ηελ ηζρχ ησλ πξνβιεπηηθψλ παξαγφλησλ ηνπ κνληέινπ. Φαίλεηαη ζπλνιηθά 

φηη ε πςειή βαζκνινγία ζηελ θιίκαθα ηεο ζπλαηζζεκαηηθήο λνεκνζχλεο (β = .563, t 

= 14.769, p < .001) θαη ηνπ πξνζσπηθνχ λνήκαηνο (β = .195, t = 5.106, p < .001) 

πξνβιέπνπλ ην ςπρνινγηθφ επ δελ ησλ καζεηψλ ειηθίαο 14 έσο 17 εηψλ. Οη καζεηέο 

πνπ είραλ πςειφηεξεο βαζκνινγίεο ζηηο δχν θιίκαθεο είραλ πςειφηεξεο βαζκνινγίεο 

ζηελ θιίκαθα ηνπ ςπρνινγηθνχ επ δελ. 
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Πίλαθαο 22 

Απνηειέζκαηα Βεκαηηθήο Παιηλδξόκεζεο κε Δμαξηεκέλε Μεηαβιεηή ην Ψπρνινγηθό 

Δπ δελ 

Πξνβιεπηηθή κεηαβιεηή B SE B β 

Βήκα 1    

πλαηζζεκαηηθή λνεκνζχλε 0.496 0.027 0.650** 

 

Βήκα 2 

   

πλαηζζεκαηηθή λνεκνζχλε 0.430 0.029 0.563** 

Πξνζσπηθφ λφεκα δσήο 0.131 0.026 0.195** 

R²= 0.422, Πξνζαξκνζκέλν R²= 0.421 (Βήκα 1) - R²= 0.452, Πξνζαξκνζκέλν R²= 

0.450 (Βήκα 2)  

*p<.05. **p<.001. 

Ζ αλάιπζε πνιιαπιήο παιηλδξφκεζεο θαηά βήκαηα πξαγκαηνπνηήζεθε γηα 

ηελ εθηίκεζε ηεο αμίαο ηεο ζπλαηζζεκαηηθήο λνεκνζχλεο θαη ηνπ πξνζσπηθνχ 

λνήκαηνο ζηελ πξφβιεςε ησλ επηκέξνπο δηαζηάζεσλ ηνπ ςπρνινγηθνχ επ δελ θαη ηα 

επξήκαηα γηα θάζε επηκέξνπο δηάζηαζε παξνπζηάδνληαη ζε ζεηξά, μεθηλψληαο απφ ηε 

δηάζηαζε ζηελ νπνία θάλεθε λα αζθνχλ κεγαιχηεξε επίδξαζε νη αλεμάξηεηεο 

κεηαβιεηέο. 

χκθσλα κε ηα απνηειέζκαηα, νη πξνβιεπηηθέο κεηαβιεηέο ηεο 

ζπλαηζζεκαηηθήο λνεκνζχλεο θαη ηνπ λνήκαηνο είλαη ηθαλέο λα εμεγήζνπλ έλα 

ζεκαληηθφ πνζνζηφ ηεο δηαθχκαλζεο ηεο πεξηβαιινληηθήο θπξηαξρίαο (F(2,473) = 

195.041, p < .001). Πην ζπγθεθξηκέλα, ε ζπλαηζζεκαηηθή λνεκνζχλε απνηέιεζε ηνλ 

πξψην παξάγνληα πξφβιεςεο (β = 0.653, t = 18.782, p < .001), παξνπζηάδνληαο ηηκή 

R² .427 (Πξνζαξκνζκέλν R² = .425). Γεχηεξνο πξνζηέζεθε ν παξάγνληαο ηνπ 

πξνζσπηθνχ λνήκαηνο (β = 0.177, t = 4.671, p < .001), ν νπνίνο καδί κε ηε 

ζπλαηζζεκαηηθή λνεκνζχλε είλαη ππεχζπλνο γηα ην 45.2% ηεο δηαθχκαλζεο ηεο 

πεξηβαιινληηθήο θπξηαξρίαο (Πξνζαξκνζκέλν R² = .450).  
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Σα απνηειέζκαηα ηεο πνιιαπιήο παιηλδξφκεζεο κε εμαξηεκέλε κεηαβιεηή 

ηελ απνδνρή ηνπ εαπηνχ έδεημαλ φηη ην κνληέιν ησλ δχν παξαγφλησλ είλαη 

ζηαηηζηηθά ζεκαληηθφ (F(2,470) = 160.69, p < .001), θαη νη αλεμάξηεηεο κεηαβιεηέο 

ζπκβάιινπλ ζεκαληηθά (R² = .406, Πξνζαξκνζκέλν R² = .404) ζηελ πξφβιεςε ηεο 

απνδνρήο ηνπ εαπηνχ. Ζ ζπλαηζζεκαηηθή λνεκνζχλε (β = 0.606, t = 16.546, p < .001) 

αλαδείρζεθε ζεκαληηθφηεξνο πξνβιεπηηθφο παξάγνληαο ηεο απνδνρήο ηνπ εαπηνχ, 

απφ ην πξνζσπηθφ λφεκα (β = 0.219, t = 5.521, p < .001). 

εκαληηθή είλαη ε πξνβιεπηηθή αμία ησλ δχν παξαγφλησλ θαη σο πξνο ηνλ 

παξάγνληα ησλ ζεηηθψλ ζρέζεσλ (F(2,474) = 125.430, p < .001), αθνχ πξνβιέπνπλ 

καδί ην 34.6% ηεο δηαθχκαλζεο ηνπ (Πξνζαξκνζκέλν R² = .343). Όζν κεγαιχηεξε ε 

ζπλαηζζεκαηηθή λνεκνζχλε (β = 0.522, t = 13.330, p < .001) θαη ην πξνζσπηθφ 

λφεκα (β = 0.303, t = 7.316, p < .001) ηνπ αηφκνπ, ηφζν κεγαιχηεξν είλαη ην επίπεδν 

ησλ ζεηηθψλ ηνπ ζρέζεσλ. 

χκθσλα κε ηελ αλάιπζε παιηλδξφκεζεο, νη κεηαβιεηέο ηεο 

ζπλαηζζεκαηηθήο λνεκνζχλεο θαη ηνπ πξνζσπηθνχ λνήκαηνο είλαη ηθαλέο λα 

εμεγήζνπλ ην 25.2% ηεο δηαθχκαλζεο ηνπ ζθνπνχ ζηε δσή (Πξνζαξκνζκέλν R² = 

.249). εκαληηθφηεξνο πξνβιεπηηθφο παξάγνληαο ηνπ ζθνπνχ ζηε δσή αλαδείρζεθε ε 

ζπλαηζζεκαηηθή λνεκνζχλε (β = 0.491, t = 12.271, p < .001), ε νπνία εξκελεχεη απφ 

κφλε ηεο ην 24.1% ηεο δηαθχκαλζεο ηνπ ζθνπνχ ζηε δσή (Πξνζαξκνζκέλν R² = 

.240). Ο παξάγνληαο ηνπ πξνζσπηθνχ λνήκαηνο πξνζηέζεθε δεχηεξνο (β = 0.114, t = 

2.575, p = .01) θαη ην κνληέιν κε ηνπο δχν παξάγνληεο ήηαλ ζηαηηζηηθά ζεκαληηθφ 

(F(2,472) = 79.496, p < .001). 

Μηθξφηεξε είλαη ε πξνβιεπηηθή αμία ησλ αλεμάξηεησλ κεηαβιεηψλ σο πξνο 

ηελ εμαξηεκέλε κεηαβιεηή ηεο πξνζσπηθήο αλάπηπμεο, αθνχ καδί εμεγνχλ ην 18.6% 

ηεο ζπλνιηθήο κεηαβιεηφηεηαο ηεο. ηελ αλάιπζε παιηλδξφκεζεο θαηά βήκαηα, 
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πξψηνο πξνζηέζεθε ν παξάγνληαο ηεο ζπλαηζζεκαηηθήο λνεκνζχλεο (β = 0.418, t = 

9.999, p < .001) θαη δεχηεξνο ν παξάγνληαο ηνπ πξνζσπηθνχ λνήκαηνο (β = 0.118, t = 

2.548, p = .011) θαη ην κνληέιν κε ηνπο δχν παξάγνληεο ήηαλ ζηαηηζηηθά ζεκαληηθφ 

(F(2,471) = 53.820, p < .001). 

ε φηη αθνξά ζηελ εμαξηεκέλε κεηαβιεηή ηεο απηνλνκίαο, απφ ηελ 

παιηλδξνκηθή αλάιπζε θάλεθε φηη κφλν ε ζπλαηζζεκαηηθή λνεκνζχλε είλαη ηθαλή λα 

εμεγήζεη θάπνην κηθξφ πνζνζηφ ηεο κεηαβιεηφηεηάο ηεο (R² = .167, Πξνζαξκνζκέλν 

R² = .166). Ζ θιίζε ηεο γξακκήο παιηλδξφκεζεο ήηαλ ζεκαληηθά δηαθνξεηηθή ηνπ 

κεδελφο (F(1,474) = 95.311, p < .001) θαη ε ζπλαηζζεκαηηθή λνεκνζχλε ζπκβάιιεη 

ζεκαληηθά ζηελ πξφβιεςε ηεο απηνλνκίαο (β = 0.409, t = 9.763, p < .001). 

Σα απνηειέζκαηα ηεο πνιιαπιήο παιηλδξφκεζεο κε εμαξηεκέλε κεηαβιεηή 

ηελ ςπρνινγηθή δπζθνξία (Πίλαθαο 23) έδεημαλ φηη απφ ηηο δχν αλεμάξηεηεο 

κεηαβιεηέο, κφλν ε ζπλαηζζεκαηηθή λνεκνζχλε ζπκβάιεη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθά 

ζηελ πξφβιεςε ηεο (F(1,473) = 126.625, p < .001). Ζ κεηαβιεηή απηή, εξκελεχεη ην 

21.1% ηεο δηαζπνξάο ησλ βαζκψλ ςπρνινγηθήο δπζθνξίαο θαη ε επίδξαζή ηεο είλαη 

αξλεηηθή (β = -0.460, t = -11.253, p < .001), δειαδή, φηαλ απμάλνληαη νη βαζκνί ηεο 

κεηψλνληαη νη βαζκνί ηεο ςπρνινγηθήο δπζθνξίαο. 

Πίλαθαο 23 

Απνηειέζκαηα Βεκαηηθήο Παιηλδξόκεζεο κε Δμαξηεκέλε Μεηαβιεηή ηελ Ψπρνινγηθή 

Γπζθνξία. 

Πξνβιεπηηθή κεηαβιεηή B SE B β 

Βήκα 1    

πλαηζζεκαηηθή λνεκνζχλε -0.523 0.047 -0.460** 

    

R²= 0.211, Πξνζαξκνζκέλν R²= 0.210 (Βήκα 1)  

*p<.05. **p<.001. 
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5
ν
 δηεξεπλεηηθό εξώηεκα  

Πνηα ε ζπκβνιή ησλ επηκέξνπο δηαζηάζεσλ ηνπ πξνζσπηθνχ λνήκαηνο δσήο ζηελ 

πξφβιεςε ηνπ ππνθεηκεληθνχ επ δελ, ηνπ ςπρνινγηθνχ επ δελ θαη ηεο ςπρνινγηθήο 

δπζθνξίαο ζηνπο εθήβνπο ειηθίαο 14 έσο 17 εηψλ; 

 

Γηα ηε δηεξεχλεζε ηεο ζπκβνιήο ησλ επηά επηκέξνπο δηαζηάζεσλ πξνζσπηθνχ 

λνήκαηνο ζηελ πξφβιεςε ηνπ ππνθεηκεληθνχ θαη ςπρνινγηθνχ επ δελ θαη ηεο 

ςπρνινγηθήο δπζθνξίαο ησλ ππνθεηκέλσλ, εθαξκφζακε ηελ πνιιαπιή βεκαηηθή 

παιηλδξφκεζε.  

 ηνλ Πίλαθα 24 παξνπζηάδνληαη ηα απνηειέζκαηα ηεο αλάιπζεο γηα ηελ 

ηθαλνπνίεζε απφ ηε δσή.  

Πίλαθαο 24 

Απνηειέζκαηα Βεκαηηθήο Παιηλδξόκεζεο κε Δμαξηεκέλε Μεηαβιεηή ηελ Ηθαλνπνίεζε 

απφ ηε δσή 

Πξνβιεπηηθή κεηαβιεηή B SE B β 

Βήκα 1    

Γίθαηε κεηαρείξηζε 0.621 0.041 0.573** 

 

Βήκα 2 

   

Γίθαηε κεηαρείξηζε 0.573 0.040 0.529** 

Δπίηεπμε 0.252 0.039 0.239** 

    

Βήκα 3    

Γίθαηε κεηαρείξηζε 0.548 0.040 0.506** 

Δπίηεπμε 0.218 0.040 0.207** 

Οηθεηφηεηα 0.093 0.028 0.126** 

R²= 0.329, Πξνζαξκνζκέλν R²= 0.327 (Βήκα 1) R²= 0.384, Πξνζαξκνζκέλν R²= 

0.381 (Βήκα 2) R²= 0.398, Πξνζαξκνζκέλν R²= 0.394 (Βήκα 3) 

*p<.05. **p<.001. 



 
 

108 
 

ην πξψην βήκα αλαδείρζεθε ζεκαληηθφο πξνβιεπηηθφο παξάγνληαο ε δίθαηε 

κεηαρείξηζε (F(1,475) = 232.538, p < .001), ζην δεχηεξν ε επίηεπμε (F(2,474) = 

147.661, p < .001) θαη ζην ηξίην ε νηθεηφηεηα (F(3,473) = 104.221, p < .001). 

Φαίλεηαη επνκέλσο, φηη ε δίθαηε κεηαρείξηζε ήηαλ ε κεηαβιεηή κε ηε κεγαιχηεξε 

ζπκβνιή ζηελ πξφβιεςε ησλ βαζκψλ ηθαλνπνίεζεο (β = 0.573, t = 15.249, p < .001), 

αθνχ απφ κφλε ηεο εξκελεχεη ην 32.9% ηεο δηαζπνξάο ησλ βαζκψλ απηψλ, ελψ καδί 

κε ηελ επίηεπμε (β = 0.207, t = 5.514,  p < .001) θαη ηελ νηθεηφηεηα (β = 0.126, t = 

3.327, p = .001) εξκελεχνπλ απφ θνηλνχ ην 39.8% ηεο δηαζπνξάο ησλ βαζκψλ απηψλ.   

ηνλ Πίλαθα 25 παξαηίζεληαη ηα απνηειέζκαηα ηεο πνιιαπιήο βεκαηηθήο 

παιηλδξφκεζεο αλαθνξηθά κε ηα ζεηηθά ζπλαηζζήκαηα.  

 

Πίλαθαο 25 

Απνηειέζκαηα Βεκαηηθήο Παιηλδξόκεζεο κε Δμαξηεκέλε Μεηαβιεηή ηα Θεηηθά 

ζπλαηζζήκαηα 

Πξνβιεπηηθή κεηαβιεηή B SE B β 

Βήκα 1    

Γίθαηε κεηαρείξηζε 0.268 0.027 0.417** 

 

Βήκα 2 

   

Γίθαηε κεηαρείξηζε 0.239 0.027 0.372** 

Οηθεηφηεηα 0.084 0.018 0.193** 

    

Βήκα 3    

Γίθαηε κεηαρείξηζε 0.228 0.027 0.354** 

Οηθεηφηεηα  0.068 0.019 0.155** 

Δπίηεπμε 0.091 0.027 0.146** 

R²= 0.174, Πξνζαξκνζκέλν R²= 0.172 (Βήκα 1) R²= 0.209, Πξνζαξκνζκέλν R²= 

0.206 (Βήκα 2) R²= 0.228, Πξνζαξκνζκέλν R²= 0.223 (Βήκα 3) 

*p<.05. **p<.001. 
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Ο έιεγρνο, ζην ζχλνιν αλέδεημε ηξεηο κεηαβιεηέο θαη ήηαλ ζηαηηζηηθά ζεκαληηθφο 

(F(3,473) = 46.566, p < .001). εκαληηθφηεξνο πξνβιεπηηθφο παξάγνληαο ησλ 

ζεηηθψλ ζπλαηζζεκάησλ ήηαλ ε δίθαηε κεηαρείξηζε (β = 0.417, t = 9.993, p < .001). Ζ 

κεηαβιεηή απηή, κε ηελ νηθεηφηεηα, ηε δεχηεξε ζεκαληηθή κεηαβιεηή (β = 0.155, t = 

3.606, p < .001) θαη ηελ επίηεπμε, ηε ηξίηε ζεκαληηθή κεηαβιεηή (β = 0.146, t = 

3.425, p = .001), εξκελεχνπλ απφ θνηλνχ ην 22.8% ηεο δηαζπνξάο ησλ βαζκψλ ησλ 

ζεηηθψλ ζπλαηζζεκάησλ θαη ε επίδξαζή ηνπο ζηα ζεηηθά ζπλαηζζήκαηα είλαη ζεηηθή, 

ππνδειψλνληαο φηη φζν απμάλνληαλ απηέο νη ηξεηο κεηαβιεηέο απμάλνληαλ θαη ν 

βαζκφο ησλ ζεηηθψλ ζπλαηζζεκάησλ ησλ ππνθεηκέλσλ.  

Σα απνηειέζκαηα ηεο πνιιαπιήο παιηλδξφκεζεο θαηά βήκαηα ζηνλ Πίλαθα 

26, δείρλνπλ φηη ε δίθαηε κεηαρείξηζε ήηαλ ε πξψηε κεηαβιεηή (F(1,475) = 67.489, p 

< .001), κε ηε κεγαιχηεξε ζπκβνιή ζηελ πξφβιεςε ησλ βαζκψλ ησλ αξλεηηθψλ 

ζπλαηζζεκάησλ (R² = 12.4%) θαη ε επίηεπμε ε δεχηεξε κεηαβιεηή (F(2,474) = 

40.105, p < .001), κε επίδξαζε κηθξφηεξε ηεο πξψηεο, αιιά ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή (β 

= -0.145, t = -3.356, p = .001).  

Πίλαθαο 26 

Απνηειέζκαηα Βεκαηηθήο Παιηλδξόκεζεο κε Δμαξηεκέλε Μεηαβιεηή ηα Αξλεηηθά 

ζπλαηζζήκαηα 

Πξνβιεπηηθή κεηαβιεηή B SE B β 

Βήκα 1    

Γίθαηε κεηαρείξηζε -0.246 0.030 -0.353** 

 

Βήκα 2 

   

Γίθαηε κεηαρείξηζε -0.227 0.030 -0.326** 

Δπίηεπμε -0.099 0.029 -0.145** 

R²= 0.124, Πξνζαξκνζκέλν R²= 0.123 (Βήκα 1) R²= 0.145, Πξνζαξκνζκέλν R²= 

0.141 (Βήκα 2) 
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*p<.05. **p<.001. 

 

Οη δχν κεηαβιεηέο εξκελεχνπλ απφ θνηλνχ ην 14.5% ηεο δηαζπνξάο ησλ βαζκψλ ησλ 

αξλεηηθψλ ζπλαηζζεκάησλ θαη ε εμάξηεζε ηνπο κε ηελ εμαξηεκέλε είλαη αξλεηηθή, 

δειαδή φηαλ απμάλνληαλ νη βαζκνί ηνπο κεηψλνληαλ νη βαζκνί ησλ αξλεηηθψλ 

ζπλαηζζεκάησλ.  

Απφ ηελ αλάιπζε αλαθνξηθά κε ην ςπρνινγηθφ επ δελ ησλ εθήβσλ (Πίλαθαο 

27) πξνέθπςε ε ζπκβνιή ηεζζάξσλ πεγψλ λνήκαηνο (F(4,472) = 67.102, p < .001).  

Πίλαθαο 27 

Απνηειέζκαηα Βεκαηηθήο Παιηλδξόκεζεο κε Δμαξηεκέλε Μεηαβιεηή ην Ψπρνινγηθό επ 

δελ 

Πξνβιεπηηθή κεηαβιεηή B SE B β 

Βήκα 1    

Γίθαηε κεηαρείξηζε 0.206 0.017 0.480** 

 

Βήκα 2 

   

Γίθαηε κεηαρείξηζε 0.179 0.016 0.418** 

Δπίηεπμε 0.141 0.016 0.337** 

    

Βήκα 3    

Γίθαηε κεηαρείξηζε 0.159 0.017 0.371** 

Δπίηεπμε 0.120 0.017 0.288** 

ρέζεηο 0.066 0.020 0.144** 

    

Βήκα 4    

Γίθαηε κεηαρείξηζε 0.153 0.017 0.357** 

Δπίηεπμε 0.105 0.018 0.250** 

ρέζεηο 0.060 0.020 0.130** 

Απζππεξβαηηθφηεηα 0.038 0.016 0.100* 
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R²= 0.230, Πξνζαξκνζκέλν R²= 0.228 (Βήκα 1) R²= 0.340, Πξνζαξκνζκέλν R²= 

0.337 (Βήκα 2) R²= 0.355, Πξνζαξκνζκέλν R²= 0.351 (Βήκα 3) R²= 0.363, 

Πξνζαξκνζκέλν R²= 0.357 (Βήκα 4). 

*p<.05. **p<.001. 

 

ε ηεξαξρηθή ζεηξά, μεθηλψληαο απφ ηε κεηαβιεηή κε ηελ κεγαιχηεξε 

πξνβιεπηηθή αμία, φπσο θαίλεηαη θαη απφ ηνπο ηππνπνηεκέλνπο ζπληειεζηέο, νη πεγέο 

απηέο είλαη: ε δίθαηε κεηαρείξηζε (β = 0.357, t = 8.866, p < .001), ε επίηεπμε (β 

=0.250, t = 5.772, p < .001), νη ζρέζεηο (β = 0.130, t = 2.992, p = .003) θαη ε 

απζππεξβαηηθφηεηα (β = 0.100, t = 2.355, p = .019). Σν κνληέιν ησλ ηεζζάξσλ απηψλ 

πξνβιεπηηθψλ κεηαβιεηψλ, φπσο δείρλνπλ ηα απνηειέζκαηα, είλαη ηθαλφ λα εμεγήζεη 

έλα ζεκαληηθφ πνζνζηφ (R² = 36.3%) ηεο δηαθχκαλζεο ηεο εμαξηεκέλεο κεηαβιεηήο, 

δειαδή ηνπ ςπρνινγηθνχ επ δελ.  

ηνλ Πίλαθα 28 παξνπζηάδνληαη ηα απνηειέζκαηα ηεο παιηλδξφκεζεο κε 

εμαξηεκέλε ηε κεηαβιεηή ηεο ςπρνινγηθήο δπζθνξίαο. Απφ ηηο επηά πεγέο λνήκαηνο, 

ηξείο ήηαλ εθείλεο νη νπνίεο είραλ ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή πξνβιεπηηθή αμία σο πξνο 

ηελ ςπρνινγηθή δπζθνξία ησλ εθήβσλ. Σε κεγαιχηεξε ζπκβνιή ζηελ πξφβιεςε ησλ 

βαζκψλ δπζθνξίαο ηελ παξνπζίαζε ε ππνθιίκαθα ηεο δίθαηεο κεηαρείξηζεο, αθνχ 

απφ κφλε ηεο (β = -0.334, t = -7.731, p < .001), εξκελεχεη ην 11.2% ηεο δηαζπνξάο 

ησλ βαζκψλ ςπρνινγηθήο δπζθνξίαο, ελψ φιεο νη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο κεηαβιεηέο 

(F(3,473) = 23.308, p < .001) εξκελεχνπλ απφ θνηλνχ ην 12.9% ηεο δηαζπνξάο ησλ 

βαζκψλ απηψλ. Ζ απζππεξβαηηθφηεηα ήηαλ ε δεχηεξε θαηά ζεηξά ηζρπξφηεξε 

πξνβιεπηηθή κεηαβιεηή (β = 0.101, t = 2.272, p = .024) θαη ε απνδνρή ηνπ εαπηνχ ε 

ηξίηε (β = -0.093, t = -2.097, p = .037).  

Σα απνηειέζκαηα δείρλνπλ φηη ε θχζε ηεο εμάξηεζεο κε ηελ εμαξηεκέλε 

κεηαβιεηή δελ είλαη ίδηα θαη γηα ηηο ηξεηο κεηαβιεηέο, αθνχ απηή είλαη αξλεηηθή γηα 

ηελ δίθαηε κεηαρείξηζε θαη ηελ απνδνρή ηνπ εαπηνχ, θαη ζεηηθή γηα ηελ 
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απζππεξβαηηθφηεηα. Πην αλαιπηηθά, θαίλεηαη φηη νη βαζκνί ςπρνινγηθήο δπζθνξίαο 

κεηψλνληαη φηαλ απμάλνληαη νη βαζκνί ηεο δίθαηεο κεηαρείξηζεο θαη ηεο απνδνρήο 

ηνπ εαπηνχ θαη κεηψλνληαη νη βαζκνί ηεο απζππεξβαηηθφηεηαο. 

 

Πίλαθαο 28 

Απνηειέζκαηα Βεκαηηθήο Παιηλδξόκεζεο κε Δμαξηεκέλε Μεηαβιεηή ηελ Ψπρνινγηθή 

δπζθνξία 

Πξνβιεπηηθή κεηαβιεηή B SE B β 

Βήκα 1    

Γίθαηε κεηαρείξηζε -0.214 0.028 -0.334** 

 

Βήκα 2 

   

Γίθαηε κεηαρείξηζε -0.230 0.028 -0.359** 

Απζππεξβαηηθφηεηα 0.055 0.025 0.098* 

    

Βήκα 3    

Γίθαηε κεηαρείξηζε -0.217 0.029 -0.339** 

Απζππεξβαηηθφηεηα  0.057 0.025 0.101* 

Απνδνρή ηνπ εαπηνχ -0.045 0.021 -0.093* 

R²= 0.112, Πξνζαξκνζκέλν R²= 0.110 (Βήκα 1) R²= 0.121, Πξνζαξκνζκέλν R²= 

0.117 (Βήκα 2) R²= 0.129, Πξνζαξκνζκέλν R²= 0.123 (Βήκα 3) 

*p<.05. **p<.001. 

 

ην θεθάιαην απηφ παξνπζηάζακε ηα απνηειέζκαηα ησλ αλαιχζεσλ πνπ 

πξαγκαηνπνηήζεθαλ γηα θάζε δηεξεπλεηηθφ καο εξψηεκα. ην επφκελν θεθάιαην 

γίλεηαη ε ζπδήηεζε θαη εξκελεία ηνπο θαη εμεηάδνληαη νη πεξηνξηζκνί ηεο έξεπλαο.  
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 4: ΤΕΖΣΖΖ 

ηελ ελφηεηα απηή, ζπδεηνχληαη ηα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο θαη επηρεηξείηαη κία 

εκβάζπλζε ζε πηζαλέο αηηίεο νη νπνίεο ζπλέηεηλαλ ζηε δηακφξθσζή ηνπο. Αθφκε, 

γίλεηαη επηζήκαλζε ζηηο ζεσξεηηθέο θαη πξαθηηθέο επηπηψζεηο ησλ επξεκάησλ θαη 

ζηνπο πεξηνξηζκνχο ηεο έξεπλαο.  

Όπσο ήδε αλαθέξζεθε, ζηφρνο ηεο παξνχζαο κειέηεο ήηαλ ε δηεξεχλεζε ηεο 

ζπλαηζζεκαηηθήο λνεκνζχλεο, ηνπ πξνζσπηθνχ λνήκαηνο δσήο, ηνπ ππνθεηκεληθνχ 

επ δελ, ηνπ ςπρνινγηθνχ επ δελ θαη ηεο ςπρνινγηθήο δπζθνξίαο ησλ εθήβσλ ειηθίαο 

14 έσο 17 εηψλ. πγθεθξηκέλα, ν πξνβιεκαηηζκφο ηεο έξεπλαο απηήο ήηαλ λα 

εμαθξηβψζεη ηελ επίδξαζε πνπ αζθεί ε ζπλαηζζεκαηηθή λνεκνζχλε θαη ην 

πξνζσπηθφ λφεκα ζηελ επεμία ησλ εθήβσλ. Έλαο άιινο ζηφρνο ήηαλ ε δηεξεχλεζε 

ηνπ ηξφπνπ κε ηνλ νπνίν αηνκηθνί παξάγνληεο επεξεάδνπλ ην επίπεδν ηεο 

ζπλαηζζεκαηηθήο λνεκνζχλεο, ηνπ πξνζσπηθνχ λνήκαηνο, ηνπ ςπρνινγηθνχ θαη 

ππνθεηκεληθνχ επ δελ θαη ηεο ςπρνινγηθήο δπζθνξίαο ησλ εθήβσλ. Αθφκε, ζηφρν 

απνηέιεζε ε πιεξνθφξεζε ζρεηηθά κε ηηο πεγέο απφ φπνπ αληινχλ ην λφεκα ζηε δσή 

ηνπο ηα άηνκα θαηά ηελ εθεβηθή ειηθία. Σα απνηειέζκαηα απηήο ηεο έξεπλαο 

επαιήζεπζαλ θάπνηα απφ πξνεγνχκελεο κειέηεο θαη επηπιένλ απνθάιπςαλ θάπνηα 

ζεκαληηθά επηπξφζζεηα επξήκαηα γηα ηνλ ρψξν ηεο ζπκβνπιεπηηθήο θαη ηεο 

εθπαίδεπζεο. 

ηελ έξεπλα απηή, ε ζπλαηζζεκαηηθή λνεκνζχλε, ην πξνζσπηθφ λφεκα, ε 

ηθαλνπνίεζε απφ ηε δσή, ηα ζεηηθά ζπλαηζζήκαηα, ηα αξλεηηθά ζπλαηζζήκαηα, ην 

ςπρνινγηθφ επ δελ θαη ε ςπρνινγηθή δπζθνξία, φια, ζρεηίζηεθαλ ζεκαληηθά κεηαμχ 

ηνπο. Δπηπιένλ, ε ζπλαηζζεκαηηθή λνεκνζχλε θαη ην πξνζσπηθφ λφεκα ζπλέβαιαλ 

καδί ζηελ εξκελεία ελφο ζεκαληηθνχ πνζνζηνχ ηεο δηαθχκαλζεο ηνπ ςπρνινγηθνχ επ 

δελ, ηεο ηθαλνπνίεζεο απφ ηε δσή θαη ησλ ζεηηθψλ ζπλαηζζεκάησλ. ηελ πξφβιεςε 
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ησλ αλσηέξσ κεηαβιεηψλ αλαδείρζεθε κεγαιχηεξε ε αμία ηεο ζπλαηζζεκαηηθήο 

λνεκνζχλεο ζε ζχγθξηζε κε ην πξνζσπηθφ λφεκα. Δπηπξφζζεηα, κφλν ε 

ζπλαηζζεκαηηθή λνεκνζχλε θάλεθε ηθαλή λα πξνβιέςεη έλα πνζνζηφ ηεο 

δηαθχκαλζεο ησλ βαζκψλ ησλ αξλεηηθψλ ζπλαηζζεκάησλ θαη ηεο ςπρνινγηθήο 

δπζθνξίαο ησλ ζπκκεηερφλησλ. 

Ζ ζπλαηζζεκαηηθή λνεκνζχλε θαη ην πξνζσπηθφ λφεκα ζρεηίζηεθαλ ζεηηθά 

κε φιεο ηηο δηαζηάζεηο ηνπ ςπρνινγηθνχ επ δελ. Μάιηζηα, νη δχν απηέο κεηαβιεηέο 

θάλεθαλ ηθαλέο λα εμεγήζνπλ έλα κεγάιν πνζνζηφ ηεο δηαζπνξάο ησλ βαζκψλ ηεο 

πεξηβαιινληηθήο θπξηαξρίαο, ηεο απνδνρήο ηνπ εαπηνχ θαη ησλ ζεηηθψλ ζρέζεσλ κε 

άιινπο. Μηθξφηεξε ήηαλ ε ζπλεηζθνξά ηνπο ζηελ εξκελεία ηνπ ζθνπνχ ζηε δσή θαη 

ηεο πξνζσπηθήο αλάπηπμεο, ελψ ζε ζρέζε κε ηελ έθηε δηάζηαζε ηνπ επ δελ, ηελ 

απηνλνκία, κφλν ε ζπλαηζζεκαηηθή λνεκνζχλε βξέζεθε λα έρεη θάπνηα πξνβιεπηηθή 

αμία.  

Γηα ηνπο ζθνπνχο ηεο εξκελείαο ησλ απνηειεζκάησλ, ζα κειεηήζνπκε 

μερσξηζηά ηε ζρέζε θάζε κίαο κεηαβιεηήο, δειαδή, ηεο ζπλαηζζεκαηηθήο 

λνεκνζχλεο θαη ηνπ πξνζσπηθνχ λνήκαηνο, κε ην ππνθεηκεληθφ επ δελ, ην 

ςπρνινγηθφ επ δελ θαη ηελ ςπρνινγηθή δπζθνξία, αθνχ γλσξίδνπκε φηη απηέο, αλ θαη 

ζρεηίδνληαη κεηαμχ ηνπο, απνηεινχλ δχν δηαθνξεηηθέο έλλνηεο κε δηαθνξεηηθά 

ραξαθηεξηζηηθά θαη δηαθνξεηηθέο επηπηψζεηο γηα ηε δσή ηνπ αηφκνπ (DeLazzari, 

2000).  

4.1 Η ςχϋςη τησ ςυναιςθηματικόσ νοημοςύνησ με το 

υποκειμενικό ευ ζην, το ψυχολογικό ευ ζην και την ψυχολογικό 

δυςφορύα 
 

Ζ ζπλαηζζεκαηηθή λνεκνζχλε σο γλψξηζκα ηεο πξνζσπηθφηεηαο ζπζρεηίζζεθε ζε 

ηζρπξφ βαζκφ κε ην ςπρνινγηθφ επ δελ θαη ηελ ηθαλνπνίεζε απφ ηε δσή θαη ζε 
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κέηξην βαζκφ κε ηα ζεηηθά θαη αξλεηηθά ζπλαηζζήκαηα θαη ηελ ςπρνινγηθή 

δπζθνξία. Ζ θχζε ηεο ζπζρέηηζεο ηεο ζπλαηζζεκαηηθήο λνεκνζχλεο κε ην 

ςπρνινγηθφ επ δελ, ηελ ηθαλνπνίεζε απφ ηε δσή θαη ηα ζεηηθά ζπλαηζζήκαηα ήηαλ 

ζεηηθή, ελψ κε ηα αξλεηηθά ζπλαηζζήκαηα θαη ηελ ςπρνινγηθή δπζθνξία αξλεηηθή. 

Δπηπιένλ, απφ ηελ αλάιπζε παιηλδξφκεζεο θάλεθε φηη φζν πην πςειφ είλαη ην 

επίπεδν ηεο ζπλαηζζεκαηηθήο λνεκνζχλεο αλαιφγσο απμεκέλν ζα παξνπζηαζηεί ην 

επίπεδν ηεο ηθαλνπνίεζεο απφ ηε δσή, ησλ ζεηηθψλ ζπλαηζζεκάησλ θαη ηνπ 

ςπρνινγηθνχ επ δελ, ελψ κεησκέλν ζα παξνπζηαζηεί ην επίπεδν ησλ αξλεηηθψλ 

ζπλαηζζεκάησλ θαη ηεο ςπρνινγηθήο δπζθνξίαο.  

Σα επξήκαηα απηά, βξίζθνληαη ζε ζπκθσλία κε ηα αληίζηνηρα εξεπλψλ πνπ 

δείρλνπλ φηη νη έθεβνη κε πςειή αληηιεπηή ζπλαηζζεκαηηθή λνεκνζχλε εκθαλίδνπλ 

κεγαιχηεξε ηθαλνπνίεζε απφ ηε δσή θαη επδσία θαη βηψλνπλ πεξηζζφηεξα ζεηηθά 

ζπλαηζζήκαηα, απφ εθείλνπο κε ρακειή ζπλαηζζεκαηηθή λνεκνζχλε (Furnham & 

Petrides, 2003. Gignac, 2006. Martinez-Pons, 1997. Palmer et al., 2002). Παξά ηε 

ζχλδεζε κεηαμχ ηεο ζπλαηζζεκαηηθήο λνεκνζχλεο θαη ηνπ επ δελ, ιίγεο έξεπλεο 

έρνπλ εμεηάζεη ηε ζρέζε αλάκεζα ζηε ζπλαηζζεκαηηθή λνεκνζχλε θαη ζηελ 

θαηάζιηςε θαη ην άγρνο. Οη έξεπλεο απηέο (Dawda & Hart, 2000. Qualter et al., 2007. 

Riley & Schutte, 2003), σζηφζν, κε ζπλέπεηα δείρλνπλ φηη ε ρακειή ζπλαηζζεκαηηθή 

λνεκνζχλε ζπλδέεηαη κε ηε παξνπζία πςειψλ επηπέδσλ άγρνπο θαη θαηάζιηςεο. 

πλεπψο, κπνξνχκε λα ππνζηεξίμνπκε φηη ε ζπλαηζζεκαηηθή λνεκνζχλε σο 

γλψξηζκα ηεο πξνζσπηθφηεηαο παίδεη πνιχ ζεκαληηθφ ξφιν ζηελ ςπρηθή πγεία ησλ 

εθήβσλ.  

Οη Zeidner θαη Olnick-Shemesh (2010), πξνηείλνπλ ηέζζεξηο ηξφπνπο κε ηνπο 

νπνίνπο κπνξνχκε λα θαηαλνήζνπκε ηε ζχλδεζε αλάκεζα ζηε ζπλαηζζεκαηηθή 

λνεκνζχλε θαη ην επ δελ. Πξψηνλ, εθφζνλ ηα άηνκα κε πςειφηεξε ζπλαηζζεκαηηθή 
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λνεκνζχλε γλσξίδνπλ θαιχηεξα ηα ζπλαηζζήκαηά ηνπο θαη είλαη πην ηθαλά λα ηα 

δηαρεηξίδνληαη, ζα πξέπεη λα εκθαλίδνπλ ιηγφηεξε δπζθνξία θαη επνκέλσο, 

πςειφηεξε επδσία. Γεχηεξνλ, εθφζνλ ηα άηνκα απηά αλαθέξνπλ θαιχηεξεο 

θνηλσληθέο δεμηφηεηεο θαη πςειφηεξε πνηφηεηα θνηλσληθψλ δηθηχσλ, απηφ κπνξεί λα 

ηα βνεζήζεη λα βειηηψζνπλ ην επ δελ ηνπο. Σξίηνλ, ε θαηαλφεζε ησλ ζπλαηζζεκάησλ 

ησλ δηθψλ καο θαη ησλ άιισλ επηθέξεη κία θαιχηεξε πεξηβαιινληηθή θαη θνηλσληθή 

πξνζαξκνγή, ε νπνία νδεγεί ζε έλα πςειφηεξν επ δελ. Σέινο, ηα άηνκα κε 

πςειφηεξε ζπλαηζζεκαηηθή λνεκνζχλε βηψλνπλ πεξηζζφηεξν ζεηηθά παξά αξλεηηθά 

ζπλαηζζήκαηα, ηα νπνία παίδνπλ ζεκαληηθφ ξφιν ζε έλα θαιχηεξν επ δελ.  

Δπηπιένλ, νη Ciarrochi θαη ζπλ. (2002), έδεημαλ φηη ηα άηνκα πνπ κπνξνχλ λα 

δηαρεηξίδνληαη ηα ζπλαηζζήκαηα δείρλνπλ λα αληηδξνχλ κε ιηγφηεξε έληαζε ζε 

ζηξεζνγφλεο θαηαζηάζεηο θαη παξνπζηάδνπλ ιηγφηεξε θαηάζιηςε θαη αίζζεζε 

απειπηζίαο θαη θαηέιεμαλ ζην ζπκπέξαζκα φηη ηα άηνκα απηά πξνζηαηεχνληαη απφ 

ηα αξλεηηθά ζπλαηζζήκαηα επεηδή έρνπλ θαιχηεξε θνηλσληθή ππνζηήξημε.  

ηελ ζεκαληηθφηεηα ηεο θνηλσληθήο ππνζηήξημεο, σο πξντφλ ηεο 

ζπλαηζζεκαηηθήο λνεκνζχλεο, έδσζαλ έκθαζε θαη νη Brown θαη Schutte (2006), νη 

νπνίνη ζπκπέξαλαλ βάζεη ησλ επξεκάησλ ηνπο φηη ε ζπλαηζζεκαηηθή λνεκνζχλε 

επηηξέπεη ζηα άηνκα λα αλαπηχμνπλ ζηξαηεγηθέο αληηκεηψπηζεο, πην 

πξνζαξκνζηηθνχο ηξφπνπο εξκελείαο ηνπ θφζκνπ, θαζψο επίζεο θαη θαιχηεξε 

θνηλσληθή ππνζηήξημε, ε νπνία βνεζά ζεκαληηθά ζηελ αληηκεηψπηζε ησλ 

ζηξεζνγφλσλ θαηαζηάζεσλ.  

χκθσλα κε ηα παξαπάλσ, κπνξνχκε λα ζπκπεξάλνπκε φρη κφλν φηη ε 

ζπλαηζζεκαηηθή λνεκνζχλε ζπλεηζθέξεη ζεκαληηθά ζηελ επδσία ησλ εθήβσλ, αιιά 

θαη φηη ε θαιχηεξε γλψζε θαη δηαρείξηζε ησλ ζπλαηζζεκάησλ κπνξεί λα αζθεί 
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ζεκαληηθή επίδξαζε ζηελ αληηκεηψπηζε αιιά θαη ζηελ παξεκπφδηζε ηεο εκθάληζεο 

θαηαζηάζεσλ άγρνπο θαη θαηάζιηςεο γηα ηνπο εθήβνπο.  

4.2 Η ςχϋςη του προςωπικού νοόματοσ με το υποκειμενικό ευ 

ζην, το ψυχολογικό ευ ζην και την ψυχολογικό δυςφορύα 
 

ηελ παξνχζα κειέηε, ππήξμε κία ζεηηθή, κέηξηα ζπζρέηηζε αλάκεζα ζην πξνζσπηθφ 

λφεκα θαη ην ςπρνινγηθφ επ δελ, ηελ ηθαλνπνίεζε απφ ηε δσή θαη ηα ζεηηθά 

ζπλαηζζήκαηα. Αθφκε, ην πξνζσπηθφ λφεκα βξέζεθε λα ζρεηίδεηαη αξλεηηθά θαη ζε 

κηθξφ βαζκφ κε ηα αξλεηηθά ζπλαηζζήκαηα, ελψ ζρεδφλ κεδεληθή ήηαλ ε ζρέζε κε 

ηελ ςπρνινγηθή δπζθνξία. Δπηπιένλ, ην πξνζσπηθφ λφεκα θάλεθε ηθαλφ λα εμεγήζεη 

θάπνην πνζνζηφ ηεο δηαθχκαλζεο ηνπ ςπρνινγηθνχ επ δελ, ηεο ηθαλνπνίεζεο απφ ηε 

δσή θαη ησλ ζεηηθψλ ζπλαηζζεκάησλ. Όκσο, δελ θάλεθε λα έρεη θακία πξνβιεπηηθή 

αμία σο πξνο ηελ ςπρνινγηθή δπζθνξία θαη ηα αξλεηηθά ζπλαηζζήκαηα ησλ εθήβσλ.  

 Δμεηάδνληαο ηελ ζπκβνιή ησλ επηκέξνπο δηαζηάζεσλ ηνπ πξνζσπηθνχ 

λνήκαηνο ζηελ πξφβιεςε ηνπ ππνθεηκεληθνχ επ δελ, ηνπ ςπρνινγηθνχ επ δελ θαη ηεο 

ςπρνινγηθήο δπζθνξίαο ησλ εθήβσλ, ελδηαθέξνλ παξνπζηάδεη ην εχξεκα φηη ε δίθαηε 

κεηαρείξηζε έρεη ηελ ηζρπξφηεξε πξνβιεπηηθή αμία, έλαληη φισλ ησλ ππνινίπσλ. Ζ 

πεγή απηή αθνξά ζηελ πεπνίζεζε απφ ην άηνκν φηη ππάξρεη δηθαηνζχλε ηφζν ζηε 

δσή γεληθά, φζν θαη ζηηο δηαπξνζσπηθέο ζρέζεηο. Αληίζεηα, ε πεγή ηνπ 

ζξεζθεχκαηνο δελ θάλεθε λα ζπλεηζθέξεη ζηελ πξφβιεςε θάπνηνπ δείθηε επ δελ. Οη 

πεγέο ηεο δίθαηεο κεηαρείξηζεο, ηεο επίηεπμεο θαη ηεο νηθεηφηεηαο θάλεθαλ ηθαλέο λα 

εξκελεχζνπλ έλα ζεκαληηθφ πνζνζηφ ηεο δηαζπνξάο ησλ βαζκψλ ηθαλνπνίεζεο απφ 

ηε δσή θαη ζεηηθνχ ζπλαηζζήκαηνο. εκαληηθή αμία ζηελ πξφβιεςε ηνπ ςπρνινγηθνχ 

επ δελ είραλ, πέξα απφ ηε δίθαηε κεηαρείξηζε θαη ηελ επίηεπμε, νη ζεηηθέο ζρέζεηο θαη 

ε απζππεξβαηηθφηεηα. Απφ ηελ έξεπλα βξέζεθε, αθφκε, φηη ε δίθαηε κεηαρείξηζε θαη 

ε επίηεπμε έρνπλ αξλεηηθή εμάξηεζε κε ηα αξλεηηθά ζπλαηζζήκαηα, δειαδή, φηαλ 
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απμάλνληαη απηέο νη δχν πεγέο κεηψλνληαη ηα αξλεηηθά ζπλαηζζήκαηα. Σέινο, 

θάλεθε φηη ε ςπρνινγηθή δπζθνξία κεηψλεηαη ζε θάπνην βαζκφ φηαλ απμάλνληαη ε 

δίθαηε κεηαρείξηζε θαη ε απνδνρή ηνπ εαπηνχ θαη παξάιιεια κεηψλεηαη ν βαζκφο ηεο 

απζππεξβαηηθφηεηαο. Φαίλεηαη, απφ ηα παξαπάλσ, φηη ε απζππεξβαηηθφηεηα, ε 

αίζζεζε δειαδή ηνπ αηφκνπ φηη κπνξεί θαη πξνζπαζεί λα ζπλεηζθέξεη ζηελ θνηλσλία 

θαη λα θάλεη ηνλ θφζκν θαιχηεξν, παίδεη ζεηηθφ ξφιν ζηελ ελίζρπζε ηνπ επ δελ, ελψ 

παξάιιεια αζθεί κία αξλεηηθή επίδξαζε ζηελ βίσζε ςπρνινγηθήο δπζθνξίαο.  

 Υξεζηκνπνηψληαο ην PMP, πνιινί εξεπλεηέο (Debats, Drost, & Hansen, 1995. 

Simms, 2005. Reker & Wong, 1984. Zika & Chamberlain, 1992) εμέηαζαλ ηε ζρέζε 

ηνπ πξνζσπηθνχ λνήκαηνο κε δηάθνξνπο δείθηεο πγείαο θαη επδσίαο, ζε θιηληθά θαη 

κε θιηληθά δείγκαηα ελειίθσλ, θαη βξήθαλ φηη ην πξνζσπηθφ λφεκα ζπλεηζθέξεη 

ζεκαληηθά ζηελ πξφβιεςε ηνπ ππνθεηκεληθνχ θαη ςπρνινγηθνχ επ δελ.  Έξεπλεο 

έρνπλ ζπλδέζεη, αθφκε, ην λφεκα δσήο κε ηηο δηαζηάζεηο ηνπ ςπρνινγηθνχ επ δελ: 

ηελ απνδνρή ηνπ εαπηνχ (Garfield, 1973. Ryff, 1989a), ηελ απηνλνκία (Reid, 1996. 

Ryff, 1989a. Steger et al., 2008), ηελ πξνζσπηθή αλάπηπμε (Ryff, 1989a. Steger, 

Kashdan, Sullivan, et al., 2008), θαη ηελ πεξηβαιινληηθή θπξηαξρία (Ryff, 1989a. 

Steger, Kashdan, Sullivan, et al., 2008). Δπίζεο, ζρεηηθέο κειέηεο έρνπλ δείμεη φηη ην 

πξνζσπηθφ λφεκα ζρεηίδεηαη αξλεηηθά κε ηελ θαηάζιηςε θαη ηα θαηαζιηπηηθά 

ζπκπηψκαηα (Wong, 1998. Mascaro & Rosen, 2008), θαη φηη απηφ κεζνιαβεί ηε 

ζρέζε αλάκεζα ζηνπο ζηξεζνγφλνπο παξάγνληεο θαη ζην αξλεηηθφ ζπλαίζζεκα (Pan 

et al., 2007).  

Ο DeLazzari (2000), ζηελ έξεπλα ηνπ κε δείγκα εθήβσλ, βξήθε φηη ην 

πξνζσπηθφ λφεκα είλαη ηθαλφ λα εμεγήζεη έλα ζεκαληηθφ πνζνζηφ ηνπ ςπρνινγηθνχ 

επ δελ θαη θάπνην κηθξφ πνζνζηφ ηεο ηθαλνπνίεζεο απφ ηε δσή. Παξνκνίσο, νη Rathi 

θαη Rastogi (2007), ζηελ έξεπλα ηνπο βξήθαλ πςειέο ζπζρεηίζεηο αλάκεζα ζηηο 
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πεγέο ηνπ λνήκαηνο ησλ εθήβσλ θαη ζε δείθηεο ςπρνινγηθνχ επ δελ. Οη πεγέο ηνπ 

λνήκαηνο ζηε δσή, σζηφζν, δελ έρνπλ πξνεγνπκέλσο εμεηαζηεί, απφ φζν 

γλσξίδνπκε, ζε ζρέζε κε ηελ ςπρνινγηθή δπζθνξία θαη ηα αξλεηηθά ζπλαηζζήκαηα 

θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο εθεβείαο. Δπηπιένλ, ζηελ παξνχζα έξεπλα, αλ θαη θάλεθε 

ζπγθεθξηκέλεο πεγέο λνήκαηνο λα ζπκβάιινπλ ζηελ πξφβιεςε ησλ αξλεηηθψλ 

ζπλαηζζεκάησλ θαη ηεο ςπρνινγηθήο δπζθνξίαο ησλ καζεηψλ, ην ίδην δε ζπλέβε θαη 

κε ην ζπλνιηθφ κέγεζνο ηνπ πξνζσπηθνχ λνήκαηνο. Δπνκέλσο, αλ θαη κπνξνχκε λα 

ππνζηεξίμνπκε φηη ν βαζκφο δέζκεπζεο ζε πεγέο λνήκαηνο επεξεάδεη ηα επίπεδα 

ςπρνινγηθήο θαη ππνθεηκεληθήο επδσίαο ησλ εθήβσλ, δελ κπνξνχκε λα θαηαιήμνπκε 

ζε ζαθή ζπκπεξάζκαηα ζρεηηθά κε ηελ επηξξνή ηνπ πξνζσπηθνχ λνήκαηνο ζηελ 

αίζζεζε ςπρνινγηθήο δπζθνξίαο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο εθεβείαο. 

χκθσλα κε ηνλ Schnell (2010), νη πεγέο ηνπ λνήκαηνο αληηπξνζσπεχνπλ 

γεληθεπκέλνπο θαη ζρεηηθά ζηαζεξνχο πξνζαλαηνιηζκνχο πξνο ηελ δσή, 

θηλεηνπνηνχλ ηελ δέζκεπζε, δίλνπλ θαηεχζπλζε ζηε δσή θαη απμάλνπλ ηελ 

ζεκαληηθφηεηά ηεο. Απηφ νθείιεηαη ζην φηη θάζε πεγή αληαλαθιά βαζηθέο αλάγθεο, 

ζηφρνπο δσήο θαη ηα ζπζηαηηθά ηεο δνκήο ηνπ λνήκαηνο: ηελ θαηαλφεζε θαη ηνλ 

ζθνπφ (Macdonald et al., 2012). Σφζν ε θαηαλφεζε φζν θαη ν ζθνπφο, δειαδή ε 

γλσζηηθή θαη ε παξαθηλεηηθή ζπληζηψζα ηνπ λνήκαηνο, πξνηείλνπλ ηξφπνπο κέζα 

απφ ηνπο νπνίνπο ην λφεκα ζηε δσή βνεζά ηνπο αλζξψπνπο λα εληζρχζνπλ ην επ δελ 

ηνπο θαη λα αλαπηχμνπλ αλζεθηηθφηεηα σο πξνο ηελ ςπρνινγηθή δπζθνξία.  

Ζ Gestalt ζεσξία (Mulders, 2011) ππνζηεξίδεη φηη ν άλζξσπνο έρεη αλάγθε λα 

είλαη ηθαλφο λα θαηαλνήζεη ηνλ θφζκν θαη λα ζέζεη ηα γεγνλφηα ζε έλα πιαίζην 

λνήκαηνο. Ζ απνηπρία επίηεπμεο απηψλ ζπληειεί ζηελ απνγνήηεπζε, ηελ έιιεηςε 

ηθαλνπνίεζεο θαη ηελ επίθηεηε αίζζεζε αδπλακίαο. Ο Kluckholm (1951) επηιέγεη κία 

εζηθή πξνζέγγηζε, ππνζηεξίδνληαο φηη ην λφεκα ζηε δσή πξνζθέξεη λφξκεο θαη 
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αμίεο, νη νπνίεο φρη κφλν θαζηζηνχλ ηνπο αλζξψπνπο ηθαλνχο λα παίξλνπλ απφ κφλνη 

ηνπο απνθάζεηο, αιιά επίζεο λα πξνζαλαηνιίδνληαη επηηπρψο ζηελ νκάδα. Δπίζεο, 

έλα απφ ηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο γλσζηηθήο ζπληζηψζαο ηνπ λνήκαηνο, είλαη ε 

αίζζεζε ηνπ αηφκνπ φηη ε δσή ηνπ έρεη αμία (Schnell, 2010). Μία δσή κε αμία 

ελλνηνινγηθά ζπλδέεη ην λφεκα κε κεηαβιεηέο επδσίαο, φπσο είλαη ε ηθαλνπνίεζε 

απφ ηε δσή, ηα ζεηηθά ζπλαηζζήκαηα θαη ε απηναμία. Δπνκέλσο, απνηπρία αλάπηπμεο 

ηεο αίζζεζεο απφ ην άηνκν φηη ε δσή ηνπ έρεη αμία ή ε απψιεηα απηήο ηεο νπηηθήο, 

πηζαλφλ λα παίδεη έλα ζεκαληηθφ ξφιν ζηελ εκπεηξία ηεο ςπρνινγηθήο δπζθνξίαο. 

Δπηπιένλ, ε θαηαλφεζε ηεο ζεκαζίαο ηεο δσήο απφ ην άηνκν ηνπ δεκηνπξγεί κία 

αίζζεζε αζθάιεηαο θαη θαιχηεξεο θαηαλφεζεο ηνπ εαπηνχ θαη θάπνηεο κειέηεο 

δείρλνπλ φηη ε θαηαλφεζε θαη απνδνρή ηνπ εαπηνχ απφ ην άηνκν ζπλδέεηαη κε ην επ 

δελ (Campbell, 1990).  

Ζ παξαθηλεηηθή δηάζηαζε ηνπ λνήκαηνο, δειαδή ν ζθνπφο, επίζεο ζπλδέεη ην 

λφεκα κε ην επ δελ. Ζ ζέιεζε γηα λφεκα ή αιιηψο ε πξνζπάζεηα ηνπ αλζξψπνπ λα 

βξεη θάπνην λφεκα ζηελ χπαξμή ηνπ, είλαη ην ζεκειηψδεο θίλεηξν ηεο αλζξψπηλεο 

ζπκπεξηθνξάο (Frankl, 1985). Ο Frankl ήηαλ ζεξκφο ππνζηεξηθηήο ηεο αλάγθεο ησλ 

αλζξψπσλ λα αλαπηχμνπλ κία μεθάζαξε αίζζεζε ηνπ ηη πξνζπαζνχλ λα πεηχρνπλ 

κέζα απφ ηε δσή ηνπο, θαη φηη απηή ε αίζζεζε κπνξεί λα απαληήζεη ζε εξσηήκαηα 

ζρεηηθά κε ην λφεκα ζηε δσή ηνπο. Θεσξεκέλνη απφ κία καθξνπξφζεζκε ινγηθή, νη 

ζηφρνη κπνξνχλ λα παξέρνπλ κία θαηεχζπλζε ζηε δσή ελφο αηφκνπ. Ο 

πξνζαλαηνιηζκφο ζηφρσλ ππνδειψλεη κία απνζηνιή ε νπνία κπνξεί λα 

θηλεηνπνηήζεη ην άηνκν γηα κεγάιεο ρξνληθέο πεξηφδνπο, νξγαλψλνληαο ηηο 

δξαζηεξηφηεηέο ηνπ πξνο ηελ θαηεχζπλζε καθξνπξφζεζκσλ ζηφρσλ κε αμία. Ζ 

αλάπηπμε θαη επηδίσμε ζηφρσλ δηεπθνιχλεη ηελ απφθηεζε ζεκαληηθψλ 

πεξηβαιινληηθψλ νθειψλ, φπσο λέεο ζρέζεηο, λέεο πεγέο δεκηνπξγίαο θαη επθαηξίεο 
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γηα αλάπηπμε, ηα νπνία κε ηε ζεηξά ηνπο κπνξεί λα νδεγήζνπλ ζε πςειφηεξν επίπεδν 

λνήκαηνο ζηε δσή (Kashdan & Steger, 2007).  

πλνςίδνληαο, θαίλεηαη λα ππάξρνπλ πνιιέο ζπλδέζεηο αλάκεζα ζην λφεκα 

ζηε δσή θαη ζε κία κεγάιε πνηθηιία δεηθηψλ επ δελ. Δπνκέλσο, κπνξνχκε λα 

θαηαιήμνπκε ζην ζπκπέξαζκα φηη ην λφεκα ζηε δσή ζπκβάιιεη ζηελ επεκεξία ησλ 

εθήβσλ. Απφ ηελ άιιε, δελ κπνξνχκε λα ζπκπεξάλνπκε φηη ε δσή είλαη άδεηα απφ 

πφλν θαη γεκάηε απφ επηπρία γηα ηνπο αλζξψπνπο πνπ αηζζάλνληαη φηη νη δσέο ηνπο 

έρνπλ λφεκα. ην θσο ηεο ηαρείαο ζπζζψξεπζεο ελδείμεσλ φηη νη ζεηηθέο θαη 

αξλεηηθέο ςπρνινγηθέο δηαδηθαζίεο απνηεινχλ δηαθνξεηηθά ζπζηήκαηα (π.ρ. Ryff et 

al., 2006), είλαη πηζαλφλ απεξίζθεπην λα ππνζέζνπκε φηη επεηδή ην λφεκα ζηε δσή 

ζρεηίδεηαη κε πεξηζζφηεξν απφ φηη είλαη «θαιφ» ζηε δσή, ζρεηίδεηαη επίζεο κε 

ιηγφηεξν απφ φηη είλαη «θαθφ». Γελ ππάξρνπλ αδηάζεηζηα ζηνηρεία φηη ην λφεκα 

κεηψλεη ηελ ςπρνινγηθή δπζθνξία, αιιά ηα ζηνηρεία δείρλνπλ φηη πηζαλφλ ην λφεκα 

ζηε δσή ζα έπξεπε λα ζεσξείηαη κέξνο ηεο ζπλνιηθήο εηθφλαο ηεο ςπρηθήο πγείαο θαη 

ιεηηνπξγηθφηεηαο ησλ αηφκσλ.  

4.3 Η ηλικύα ωσ παρϊγοντασ διαφοροπούηςησ τησ 

ςυναιςθηματικόσ νοημοςύνησ, του προςωπικού νοόματοσ, του 

υποκειμενικού ευ ζην, του ψυχολογικού ευ ζην και τησ 

ψυχολογικόσ δυςφορύασ 
 

ηελ παξνχζα κειέηε, ε ειηθία δε θάλεθε λα απνηειεί παξάγνληα δηαθνξνπνίεζεο 

ησλ αηφκσλ σο πξνο ηε ζπλαηζζεκαηηθή λνεκνζχλε ηνπο. Ο ξφινο ηεο ειηθίαο ζηε 

δηακφξθσζε ηεο ζπλαηζζεκαηηθήο λνεκνζχλεο έρεη εξεπλεζεί θπξίσο απφ κειέηεο κε 

ελήιηθν πιεζπζκφ. Οη κειέηεο απηέο έδεημαλ φηη ηφζν ε αληηθεηκεληθή φζν θαη ε 

αληηιακβαλφκελε ζπλαηζζεκαηηθή λνεκνζχλε παξνπζηάδνπλ ζεκαληηθή αλάπηπμε 

ζηελ αξρή ηεο λεαληθήο ειηθίαο (Bar-On, 2000. Mayer et al., 1999). ε έξεπλα κε 
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εθεβηθφ πιεζπζκφ (Πιαηζίδνπ, 2005α), παξαηεξήζεθε, νκνίσο κε ηελ παξνχζα, φηη 

ε ζπλαηζζεκαηηθή λνεκνζχλε δε κεηαβάιιεηαη ζεκαληηθά ζηελ πεξίνδν ηεο 

εθεβείαο. Θα κπνξνχζε λα ζπκπεξάλεη θαλείο απφ ηα παξαπάλσ, φηη ε 

ζπλαηζζεκαηηθή λνεκνζχλε δε δηαθνξνπνηείηαη θαζφινπ κέρξη ηελ έλαξμε ηεο 

ελήιηθεο δσήο, θαηά ηελ νπνία αξρίδεη λα παξνπζηάδεηαη θαη ε κεγαιχηεξε αλάπηπμε. 

Όκσο, ε θαηάιεμε ζε απηφ ην ζπκπέξαζκα είλαη πξνβιεκαηηθή, δεδνκέλνπ φηη νη 

έθεβνη είλαη ηθαλνί λα θάλνπλ πξννδεπηηθά αθξηβείο εθηηκήζεηο γηα ηνλ εαπηφ 

(Μαθξή-Μπφηζαξε, 2001) θαη γηα ηα ζπλαηζζήκαηά ηνπο (Zeidner et al., 2003). 

Δίλαη, ινηπφλ, απαξαίηεηε ε πεξαηηέξσ έξεπλα, κε ζθνπφ ηελ δηεξεχλεζε ηνπ ηξφπνπ 

κε ηνλ νπνίν αλαπηχζζεηαη θαη εμειίζζεηαη ε αληηιακβαλφκελε ζπλαηζζεκαηηθή 

λνεκνζχλε ηνπ αηφκνπ ζε φιν ην εχξνο ηεο δσήο ηνπ.  

Σν πξνζσπηθφ λφεκα δσήο ησλ ππνθεηκέλσλ, απφ ηελ άιιε, θάλεθε λα 

δηαθνξνπνηείηαη βάζεη ηεο ειηθίαο ηνπο. Μάιηζηα, κεγαιχηεξε επίδνζε παξνπζίαζαλ 

νη καζεηέο 14 εηψλ ζε ζχγθξηζε κε ηνπο καζεηέο 16 θαη 17 εηψλ. εκαληηθή 

δηαθνξνπνίεζε βάζεη ηεο ειηθίαο παξνπζηάζηεθε θαη ζε δχν παξάγνληεο πξνζσπηθνχ 

λνήκαηνο, ζην ζξήζθεπκα θαη ηελ απνδνρή ηνπ εαπηνχ. Ζ δηαθνξά ήηαλ θαη πάιη 

ππέξ ησλ 14 ρξνλψλ εθήβσλ ζε ζρέζε κε ηνπο κεγαιχηεξνπο ηνπο.  

Μία πηζαλή εμήγεζε ησλ επξεκάησλ απηψλ κπνξεί λα δνζεί απφ ηηο ζεσξίεο 

ηεο εθεβείαο. Ζ εκθάληζε ηεο αθαηξεηηθήο ζθέςεο, εθνδηάδεη ηνλ έθεβν κε ηελ 

ηθαλφηεηα αλαθάιπςεο ελαιιαθηηθψλ ιχζεσλ γηα θάζε ζέκα, πξνάγνληαο ηελ 

αηνκηθή θξίζε θαη ηε δεκηνπξγηθφηεηα. Καζψο νη λένη αξρίδνπλ λα αλαιακβάλνπλ 

ξφινπο ελειίθσλ, αξρίδνπλ λα ζθέθηνληαη πην ζπζηεκαηηθά γηα ηνλ θφζκν θαη ηα 

ζεκειηψδε ζέκαηα ησλ θνηλσληθψλ ζρέζεσλ, ηεο εζηθήο, ηνπ λνήκαηνο ηεο δσήο, ηεο 

πνιηηηθήο θαη ηεο ζξεζθείαο (Cole & Cole, 2002). Ζ δηεξεχλεζε ησλ δεηεκάησλ 

απηψλ απνηειεί βαζηθή πξνυπφζεζε γηα ηε δηακφξθσζε ηεο ηαπηφηεηαο πνπ 
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ζπληειείηαη ζηελ πεξίνδν απηή. Ο Erikson ππνζηήξημε, ζχκθσλα κε ηνπο Cole θαη 

Cole (2002), φηη ππάξρνπλ πνιιά είδε ηαπηνηήησλ πνπ πξέπεη λα θαηαθηεζνχλ, φπσο 

είλαη ε ζξεζθεπηηθή, ε πνιηηηθή, ε επαγγεικαηηθή, ε ζεμνπαιηθή θ.α.. Αθνξκψκελνο 

απφ ηε ζεσξία ηνπ Erikson, ν Marcia (1966), μερψξηζε δχν δπλάκεηο σο θηλεηήξηεο 

ζην ζρεκαηηζκφ απηψλ ησλ ηαπηνηήησλ, ηελ δηεξεχλεζε θαη ηελ δέζκεπζε. Αλάινγα 

κε ηελ εμέιημε θαη ηε δηαπινθή ηνπο δηακνξθψλνληαη ηα επίπεδα ζρεκαηηζκνχ 

ηαπηφηεηαο.  

Σν εξγαιείν πνπ ρξεζηκνπνηήζακε ζηελ παξνχζα έξεπλα γηα ηε κέηξεζε ηνπ 

πξνζσπηθνχ λνήκαηνο ησλ ππνθεηκέλσλ, αμηνινγεί ηελ επίδνζε ζηηο ηδαληθέο πεγέο 

λνήκαηνο, νη νπνίεο πξνέθπςαλ έπεηηα απφ κία ζεηξά εξεπλψλ ζε ελήιηθν πιεζπζκφ 

(Wong, 1998). Αλ ιάβνπκε ππφςε ηηο δηαθνξέο πνπ παξαηεξήζεθαλ, θπξίσο 

αλάκεζα ζηνπο εθήβνπο 14 θαη 17 εηψλ, ζα κπνξνχζακε λα ππνζηεξίμνπκε φηη νη 

κηθξφηεξεο ειηθίαο έθεβνη επηδεηθλχνπλ πςειά επίπεδα δέζκεπζεο, ρσξίο φκσο λα 

έρνπλ δηεξεπλήζεη ελαιιαθηηθέο πεπνηζήζεηο, αμίεο θαη ζηφρνπο, θαη ε δέζκεπζή ηνπο 

πξνέξρεηαη απφ ηηο πξνζδνθίεο ησλ ζεκαληηθψλ άιισλ. Απφ ηελ άιιε, θαίλεηαη φηη 

νη κεγαιχηεξνη έθεβνη δηεξεπλνχλ θαη αλαδεηνχλ ηηο αξρέο θαη ηνπο ζηφρνπο ηεο 

ηαπηφηεηάο ηνπο, ρσξίο λα έρνπλ δεζκεπηεί πιήξσο. Δίλαη, ινηπφλ, πηζαλφ νη 

κεγαιχηεξεο ειηθίαο έθεβνη λα παξνπζίαζαλ ρακειφηεξε επίδνζε ζην πξνζσπηθφ 

λφεκα γεληθά θαη ζηηο ππνθιίκαθεο ηνπ ζξεζθεχκαηνο θαη ηεο απνδνρήο ηνπ εαπηνχ 

εηδηθά, ιφγσ ηεο έληνλεο δηεξεχλεζεο πνπ επηδεηθλχνπλ, ιίγν πξηλ ηε κεηάβαζε ζηελ 

ελήιηθε δσή, ζηελ πξνζπάζεηα ηνπο λα δηακνξθψζνπλ ηηο πξνζσπηθέο ηνπο ζηάζεηο 

πξνο ηε δσή, ην ζξήζθεπκα θαη ηνλ εαπηφ.  

Απφ ηελ άιιε, ε βηβιηνγξαθηθή αλαζθφπεζε δε βνήζεζε ζην λα θαηαιήμνπκε 

ζε ζπκπεξάζκαηα ζρεηηθά κε ηε δηακφξθσζε ηνπ πξνζσπηθνχ λνήκαηνο θαηά ηελ 

εθεβηθή ειηθία, θαζψο ηα επξήκαηα ησλ ζρεηηθψλ εξεπλψλ είλαη αληηθαηηθά. Ζ 
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πξψηε κειέηε απφ ηηο δχν, νη νπνίεο έρνπλ εμεηάζεη ην πξνζσπηθφ λφεκα ησλ 

εθήβσλ κε ην PMP (DeLazzari, 2000), εληφπηζε δηαθνξέο ζηα επίπεδα ηνπ λνήκαηνο 

ππέξ ησλ κεγαιχηεξσλ εθήβσλ. Χζηφζν, ην δείγκα ηεο ζπγθεθξηκέλεο κειέηεο ήηαλ 

πνιχ κηθξφ θαη πξνέξρνληαλ απφ θαζνιηθφ ζρνιείν, γεγνλφο πνπ ιεηηνπξγνχζε 

πεξηνξηζηηθά ζηε γελίθεπζε ησλ επξεκάησλ. Ζ δεχηεξε κειέηε (Rathi & Rastogi, 

2007), κε επίζεο πνιχ κηθξφ δείγκα, δε βξήθε ζεκαληηθέο δηαθνξέο ζην επίπεδν ηνπ 

πξνζσπηθνχ λνήκαηνο θαη ησλ επηκέξνπο παξαγφλησλ ηνπ ζηελ πεξίνδν ηεο 

εθεβείαο. Αλ θαη γλσξίδνπκε αξθεηά γηα ηε δηακφξθσζε ηνπ πξνζσπηθνχ λνήκαηνο 

ζην εχξνο ηεο ελήιηθεο δσήο (γηα επηζθφπεζε εξεπλψλ βι. MacDonald et al., 2012), 

ε ζρεηηθή γλψζε γηα ηελ πεξίνδν ηεο εθεβείαο είλαη ειάρηζηε θαη επνκέλσο 

πεξαηηέξσ έξεπλα πξνο απηή ηε θαηεχζπλζε είλαη αλαγθαία.  

Απφ ηα δχν ζπζηαηηθά ηνπ ππνθεηκεληθνχ επ δελ, ην γλσζηηθφ θαη ην 

ζπλαηζζεκαηηθφ, δηαθνξέο παξνπζηάζηεθαλ κφλν ζην δεχηεξν σο πξνο ηελ ειηθία. 

χκθσλα κε ηα απνηειέζκαηα, νη έθεβνη 14 εηψλ είραλ πεξηζζφηεξα ζεηηθά 

ζπλαηζζήκαηα θαη ιηγφηεξα αξλεηηθά απφ ηνπο εθήβνπο 17 εηψλ. Οη κηθξφηεξεο 

ειηθίαο έθεβνη θάλεθε, επίζεο, φηη βηψλνπλ ιηγφηεξα ζπκπηψκαηα άγρνπο θαη 

θαηάζιηςεο θαη έρνπλ ζε κεγαιχηεξν βαζκφ ζεηηθέο δηαπξνζσπηθέο ζρέζεηο, απφ 

ηνπο κεγαιχηεξνχο ηνπο, ζχκθσλα κε ηηο απαληήζεηο ηνπο ζηα εξσηεκαηνιφγηα 

ςπρνινγηθήο δπζθνξίαο θαη ςπρνινγηθνχ επ δελ. Πξφζθαηεο έξεπλεο πνπ εμέηαζαλ 

ην επ δελ ησλ εθήβσλ, βξήθαλ, αληίζηνηρα, φηη νη κηθξφηεξεο ειηθίαο έθεβνη 

αλαθέξνπλ πςειφηεξα επίπεδα επ δελ απφ ηνπο κεγαιχηεξνπο εθήβνπο (Eryilmaz, 

2010. Sood & Gupta, 2012). 

Σα επξήκαηα απηά δελ είλαη δχζθνιν λα ηα εξκελεχζεη θαλείο, αλ 

αλαινγηζηεί φηη ε θχξηα αλαπηπμηαθή απαίηεζε ηεο εθεβείαο είλαη ε δηακφξθσζε ηεο 

ηαπηφηεηαο, φπσο αλαθέξακε θαη πξνεγνπκέλσο. Ο έθεβνο θαιείηαη λα δηακνξθψζεη 
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κία εληαία θαη ζηαζεξή εηθφλα γηα ηνλ εαπηφ ηνπ θαη γηα ην ξφιν πνπ ζα 

δηαδξακαηίζεη κέζα ζηελ θνηλσλία (Σζαλίξα, 2003). Ζ δηακφξθσζε ηεο ηαπηφηεηαο, 

φκσο, δελ απνηειεί κηα αηνκηθηζηηθή δηαδηθαζία. Σν θνηλσληθφ πιαίζην απνηειεί 

θαζνξηζηηθφ παξάγνληα ζηε δηακφξθσζή ηεο (Cole & Cole, 2002). Μία θνηλσλία 

φπνπ νη ξφινη ησλ ελειίθσλ είλαη πνηθίινη θαη αζαθείο, επηθξαηνχλ θνηλσληθέο 

αληζφηεηεο, αλεξγία θαη νηθνλνκηθή δπζρέξεηα, ζπλεπάγεηαη γηα ηνλ έθεβν πνπ 

ελειηθηψλεηαη απμεκέλε ζπλαηζζεκαηηθή έληαζε, άγρνο θαη ζπλαηζζήκαηα 

αλαζθάιεηαο, καηαηφηεηαο θαη αδπλακίαο αληίδξαζεο (Σζαλίξα, 2003). Σα θαηλφκελα 

απηά είλαη ηδηαίηεξα εκθαλή ζηηο ζχγρξνλεο θνηλσλίεο, θαη εηδηθφηεξα ζηελ ρψξα καο, 

θαη ζε απηά είλαη πηζαλφ λα απνδίδνληαη ηα αξλεηηθά ζπλαηζζήκαηα, ηα απμεκέλα 

ζπκπηψκαηα άγρνπο θαη θαηάζιηςεο θαη νη ιηγφηεξεο ζρέζεηο εκπηζηνζχλεο ησλ 

εθήβσλ πνπ βξίζθνληαη πην θνληά ζηελ ελειηθίσζε.  

ε αληίζεζε κε ηα ζεηηθά θαη αξλεηηθά ζπλαηζζήκαηα, ην επίπεδν 

ηθαλνπνίεζεο απφ ηε δσή δελ δηέθεξε ζεκαληηθά αλάκεζα ζηηο ειηθηαθέο νκάδεο. Οη 

εξεπλεηέο έρνπλ δηαρσξίζεη ηα δχν ζπζηαηηθά ηνπ ππνθεηκεληθνχ επ δελ: ηελ 

γλσζηηθή αμηνιφγεζε γηα ηελ ηθαλνπνίεζε απφ ηε δσή ζαλ ζχλνιν (Andrews & 

Withey, 1976) θαη ην ζπλαηζζεκαηηθφ ζπζηαηηθφ πνπ αλαθέξεηαη ζηα ζεηηθά θαη 

αξλεηηθά ζπλαηζζήκαηα (Lucas, Diener, & Suh, 1996). Αλ θαη ζε πνιιέο κειέηεο ηα 

δχν ζπζηαηηθά ηνπ ππνθεηκεληθνχ επ δελ έρνπλ βξεζεί λα ζπζρεηίδνληαη κεηαμχ ηνπο, 

δελ είλαη ηαπηφζεκα (Diener, 1994). Αλαθνξηθά κε ηε ζρέζε αλάκεζα ζην γλσζηηθφ 

θαη ζην ζπλαηζζεκαηηθφ ζπζηαηηθφ ηνπ επ δελ, νη κειέηεο πνπ έρνπλ δείμεη φηη νη 

ζεηηθέο θαη αξλεηηθέο ζπλαηζζεκαηηθέο εκπεηξίεο επεξεάδνπλ ηηο θξίζεηο 

ηθαλνπνίεζεο (Schwarz & Clore, 1983), πξνηείλνπλ φηη νη άλζξσπνη βαζίδνληαη ζηηο 

ζπλαηζζεκαηηθέο εκπεηξίεο φηαλ δηακνξθψλνπλ θξίζεηο ζρεηηθά κε ην πφζν 

ηθαλνπνηεκέλνη είλαη απφ ηε δσή ηνπο, θαη κάιηζηα ηα ζεηηθά ζπλαηζζήκαηα 



 
 

126 
 

πξνβιέπνπλ ζε κεγαιχηεξν βαζκφ ην επίπεδν ηθαλνπνίεζεο απφ φηη ηα αξλεηηθά 

(Kuppens, Realo, & Diener, 2008). Δπηπιένλ νη έξεπλεο δείρλνπλ φηη ην επίπεδν ηεο 

ζθαηξηθήο ηθαλνπνίεζεο απφ ηε δσή κεηψλεηαη ειαθξψο κε ηελ πξφνδν ηεο εθεβείαο 

(Suldo & Huebner, 2004).  

χκθσλα κε ηα παξαπάλσ, αλακέλνληαλ θαη γηα ην δείγκα καο λα βξεζεί κία 

κείσζε ηεο ηθαλνπνίεζεο απφ ηε δσή ζηνπο κεγαιχηεξνπο εθήβνπο, θάηη ην νπνίν 

δελ έγηλε. Μία εμήγεζε γηα ην αληηθαηηθφ απηφ εχξεκα κπνξεί ίζσο λα δηεξεπλεζεί 

ππφ ην πξίζκα πνιηηηζκηθψλ επηξξνψλ ζην επίπεδν ηθαλνπνίεζεο απφ ηε δσή. 

Δπηπιένλ, νη έξεπλεο έρνπλ δείμεη φηη ε επηζπκία ησλ αλζξψπσλ λα εθδειψλνπλ 

ζηάζεηο θαη ζπκπεξηθνξέο πνπ είλαη θνηλσληθά επηζπκεηέο (social desirability) είλαη 

έλαο θαζνξηζηηθφο παξάγνληαο ηεο ηθαλνπνίεζεο απφ ηε δσή θαη πξνηείλνπλ φηη νη 

έθεβνη πξνζπαζνχλ λα είλαη αξεζηνί ιέγνληαο φηη είλαη ηθαλνπνηεκέλνη απφ ηε δσή 

ηνπο (Diener, 1994. Heaven, 1989. Huebner et al., 1998). Δπνκέλσο, είλαη πηζαλφ ε 

ηάζε γηα θνηλσληθή απνδνρή λα κεζνιαβεί ηε ζρέζε αλάκεζα ζηηο ζπλαηζζεκαηηθέο 

εκπεηξίεο θαη ζηε γλσζηηθή αμηνιφγεζε ηεο δσήο ηνπ αηφκνπ θαη ν 

δηακεζνιαβεηηθφο ξφινο ηεο λα αιιάδεη αλάινγα κε ηελ εθάζηνηε θνπιηνχξα. Μηα 

κειινληηθή έξεπλα ζην πεδίν απηφ ζα κπνξνχζε λα δψζεη θσο ζηε ζρέζε ησλ ηξηψλ 

απηψλ παξαγφλησλ θαη ηνλ ηξφπν πνπ απηή δηαθνξνπνηείηαη ζηελ πεξίνδν ηεο 

εθεβείαο.  

ε ζρέζε κε ην ςπρνινγηθφ επ δελ, θάλεθαλ λα δηαθνξνπνηνχληαη νη 

απαληήζεηο ησλ καζεηψλ κε δηαθνξεηηθή ειηθία, πέξα απφ ηελ ππνθιίκαθα ησλ 

ζεηηθψλ ζρέζεσλ, θαη ζε απηήλ ηεο πεξηβαιινληηθήο θπξηαξρίαο. χκθσλα κε ηα 

απνηειέζκαηα, νη έθεβνη 14 εηψλ παξνπζίαζαλ κεγαιχηεξε αίζζεζε ηθαλφηεηαο 

δηαρείξηζεο θαη αιιαγήο ηνπ πεξηβάιινληνο, θαζψο επίζεο θαη ειέγρνπ πάλσ ζηνλ 

εμσηεξηθφ θφζκν, απφ φηη νη έθεβνη 16 θαη 17 εηψλ. Ζ εμήγεζε ησλ επξεκάησλ 
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απηψλ κπνξεί θαη πάιη λα αλαδεηεζεί ζηηο ππάξρνπζεο θνηλσληθέο ζπλζήθεο. 

Φαίλεηαη, φηη αληθαλφηεηα επηξξνήο ησλ ζπλζεθψλ πνπ επεξεάδνπλ ζεκαληηθά ηε 

δσή (π.ρ. αλεξγία) είλαη πηζαλφ λα πξνθαιεί αληηιήςεηο αλεπαξθνχο ηθαλφηεηαο 

ειέγρνπ ηνπ πεξηβάιινληνο γηα ηνπο εθήβνπο πνπ βξίζθνληαη πην θνληά ζηελ 

αλαδήηεζε εξγαζίαο.  

χκθσλα κε ηα επξήκαηά καο, απφ ηελ άιιε, νη έθεβνη δελ δηαθνξνπνηνχληαη 

βάζεη ηεο ειηθίαο ηνπο σο πξνο ηελ αίζζεζε ηεο απηνλνκίαο, ηνπ ζθνπνχ ζηε δσή θαη 

ηεο πξνζσπηθήο αλάπηπμεο πνπ παξνπζηάδνπλ. Πνιιέο έξεπλεο κε δείγκαηα 

ελειίθσλ έρνπλ θαηαδείμεη αιιαγέο ζηα επίπεδα ζπγθεθξηκέλσλ δηαζηάζεσλ επ δελ 

κε ηελ πξφνδν ηεο ειηθίαο: θαζψο νη άλζξσπνη κεγαιψλνπλ θαη πιεζηάδνπλ ηελ 

πεξίνδν ηεο ηξίηεο ειηθίαο έρεη βξεζεί φηη αλαπηχζζνπλ πην ζεηηθέο δηαπξνζσπηθέο 

ζρέζεηο θαη απνδνρή ηνπ εαπηνχ, αιιά κεησκέλν αίζζεκα θαηεχζπλζεο θαη ζθνπνχ 

ζηε δσή (Gerstorf, Ram, Mayraz, et al. 2010. Karasawa, Curhan, Markus, et al., 2011. 

Ryff, Kwan, & Singer, 2001. Ryff & Singer, 2006). Όκσο, απφ ηελ βηβιηνγξαθηθή 

αλαζθφπεζε δελ βξήθακε έξεπλεο λα εμεηάδνπλ δηαθνξέο ζηα επίπεδα ησλ 

δηαζηάζεσλ ηνπ ςπρνινγηθνχ επ δελ θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο εθεβηθήο ειηθίαο. Σα 

δεδνκέλα καο δείρλνπλ φηη θάπνηεο ηνπιάρηζηνλ δηαζηάζεηο αιιάδνπλ κε ηελ πξφνδν 

ηεο εθεβείαο, είλαη απαξαίηεην σζηφζν λα δηελεξγεζνχλ κειέηεο πνπ ζα ηα 

επηβεβαηψζνπλ, πξνηνχ θαηαιήμνπκε ζε ζρεηηθά ζπκπεξάζκαηα. Αθφκε, φπσο ήδε 

αλαθέξζεθε, νη πεξηζζφηεξεο έξεπλεο αθνξνχλ ζηελ ελήιηθε δσή. Δλδηαθέξνλ ζα 

παξνπζίαδε, επνκέλσο, κειινληηθέο έξεπλεο πνπ ζέηνπλ ππφ κειέηε ηελ αλάπηπμε 

θαη εμέιημε ηνπ επ δελ ζηελ δηάξθεηα ηεο δσήο λα ζπκπεξηιάβνπλ δείγκαηα παηδηψλ 

θαη εθήβσλ, αθνχ πξνο ην παξφλ δελ έρνπκε πιήξε εηθφλα γηα ην πψο δηακνξθψλεηαη 

ην επ δελ ζε φιν ην εχξνο ηεο δσήο. 
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4.4 Το φύλο ωσ παρϊγοντασ διαφοροπούηςησ τησ 

ςυναιςθηματικόσ νοημοςύνησ, του προςωπικού νοόματοσ, του 

υποκειμενικού ευ ζην, του ψυχολογικού ευ ζην και τησ 

ψυχολογικόσ δυςφορύασ 
 

ηε παξνχζα έξεπλα βξέζεθε φηη ηα αγφξηα παξνπζηάδνπλ πςειφηεξε 

ζπλαηζζεκαηηθή λνεκνζχλε απφ ηα θνξίηζηα, σζηφζν ε δηαθνξά απηή ήηαλ πνιχ 

κηθξή. Σν απνηέιεζκα απηφ ηείλεη λα ζπκθσλεί κε εθείλα εξεπλψλ πνπ 

ρξεζηκνπνίεζαλ ηε κέζνδν ησλ απηναλαθνξψλ θαη πνπ δελ εληφπηζαλ ζεκαληηθέο 

δηαθνξέο ζηελ αληηιακβαλφκελε ζπλαηζζεκαηηθή λνεκνζχλε ησλ δχν θχισλ (Austin 

et al, 2005. Charbonneau & Nicol, 2002. Nikolaou & Tsaousis, 2002. Petrides & 

Furnham, 2000. Whitman, et al., 2009). Απφ ηελ άιιε, ην εχξεκα απηφ έξρεηαη ζε 

αληίζεζε κε εθείλν πνπ ζπλαληάηαη ζπρλφηεξα ζηηο έξεπλεο θαη πνπ αλαθέξνπλ 

ππεξνρή ησλ γπλαηθψλ σο πξνο ηελ ζπλαηζζεκαηηθή λνεκνζχλε (Ciarrochi et al., 

2000. Shutte et al., 1998) χκθσλα κε ηα επξήκαηα απηψλ ησλ εξεπλψλ, έρεη 

ππνζηεξηρζεί φηη ε ζπλαηζζεκαηηθή λνεκνζχλε είλαη έλα ραξαθηεξηζηηθφ πνπ νη 

γπλαίθεο δηαζέηνπλ ζε κεγαιχηεξν βαζκφ απφ ηνπο άλδξεο (Bar-On, 2000). Ζ 

εκπεηξηθή έξεπλα έρεη δείμεη δηαθνξνπνίεζε κεηαμχ ησλ δχν θχισλ θαη ζε νξηζκέλεο 

δηαζηάζεηο ηεο αληηιακβαλφκελεο ζπλαηζζεκαηηθήο λνεκνζχλεο (Bar-On, 2000. 

Ciarrochi et al., 2000). χκθσλα κε ηα επξήκαηα απηά, νη γπλαίθεο ππεξέρνπλ ζηελ 

αλαγλψξηζε θαη ηελ θαηαλφεζε ησλ ζπλαηζζεκάησλ θαη ηε δηαπξνζσπηθή 

επηθνηλσλία θαη νη άληξεο ζηελ δηαρείξηζε ζπλαηζζεκάησλ, φπσο ην άγρνο, θαη ζηελ 

πξνζαξκνγή ζε λέεο ζπλζήθεο.  

 Έρεη ππνζηεξηρζεί φηη νη δηαθνξέο θχινπ ζηε ζπλαηζζεκαηηθή λνεκνζχλε 

κπνξνχλ λα γίλνπλ δηαθξηηέο απφ ηελ παηδηθή αθφκε ειηθία, εμαηηίαο ηεο 

δηαθνξεηηθήο εθπαίδεπζεο πνπ παξέρεηαη ζηα αγφξηα θαη ζηα θνξίηζηα. Οη 

πξνζδνθίεο ηεο θνηλσλίαο, θαη εηδηθφηεξα ησλ γνλέσλ, είλαη δηαθνξεηηθέο γηα ηα δχν 
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θχια. Κνηλσληθά, αλακέλεηαη απφ ηα θνξίηζηα λα είλαη πην εθθξαζηηθά ζε ζρέζε κε 

ηα ζπλαηζζήκαηά ηνπο, ελψ ηα αγφξηα εληζρχνληαη λα απέρνπλ απφ ηελ έθθξαζε ησλ 

ζπλαηζζεκάησλ. Γηα ην ιφγν απηφ, θπξηαξρεί ε πεπνίζεζε φηη νη γπλαίθεο έρνπλ πην 

πςειή ζπλαηζζεκαηηθή λνεκνζχλε απφ ηνπο άληξεο (Naghavi & Redzuan, 2011).  Ζ 

δηαπαηδαγψγεζε, φκσο, ησλ παηδηψλ αιιάδεη κε ηελ πάξνδν ηνπ ρξφλνπ ζηηο 

ζχγρξνλεο θνηλσλίεο (Σζαλίξα, 2003) θαη ε εμέιημε ηεο ςπρνινγηθήο έξεπλαο θαη 

γλψζεο ζπκβάιιεη ζεκαληηθά ζηελ αιιαγή απηή. Ζ χπαξμε πξφζθαησλ επξεκάησλ, 

ηα νπνία θαίλεηαη λα έξρνληαη ζε αληίζεζε κε απηή ηελ πεπνίζεζε, πηζαλφλ λα 

απνηειεί κία έλδεημε φηη είλαη απαξαίηεηεο δηαρξνληθέο κειέηεο πνπ ζα εμαθξηβψζνπλ 

ηελ θχζε ηεο ζπλαηζζεκαηηθήο λνεκνζχλεο θαη ηνλ ξφιν ησλ γνλετθψλ αμηψλ, 

ζηάζεσλ θαη ζπκπεξηθνξψλ ζηελ αλάπηπμή ηεο. 

ηελ παξνχζα κειέηε θάλεθε φηη αλ θαη ηα θνξίηζηα βηψλνπλ ζηνλ ίδην βαζκφ 

ηθαλνπνίεζε απφ ηε δσή ηνπο θαη ζηελ ίδηα ζπρλφηεηα ζεηηθά ζπλαηζζήκαηα κε ηα 

αγφξηα, θάηη ηέηνην δελ ηζρχεη γηα ηα αξλεηηθά ζπλαηζζήκαηα θαη ηελ ςπρνινγηθή 

δπζθνξία, αθνχ βηψλνπλ ζε κεγαιχηεξε ζπρλφηεηα ηφζν αξλεηηθά ζπλαηζζήκαηα 

φζν θαη ζπκπηψκαηα άγρνπο θαη θαηάζιηςεο. Σα επξήκαηα απηά ζπκθσλνχλ, αξρηθά, 

κε απηά πνπ πξνηείλνπλ φηη αλ θαη ππάξρεη ζρέζε αλάκεζα ζηα ζεηηθά θαη ζηα 

αξλεηηθά ζπλαηζζήκαηα, γλσξίδνληαο ηα ζεηηθά ζπλαηζζήκαηα ηνπ αηφκνπ δελ 

κπνξνχκε λα πξνβιέςνπκε ηνλ βαζκφ βίσζεο αξλεηηθψλ ζπλαηζζεκάησλ ηνπ ίδηνπ, 

επνκέλσο ηα ζεηηθά θαη αξλεηηθά ζπλαηζζήκαηα είλαη δχν μερσξηζηνί παξάγνληεο 

(Watson, Clark & Tellegen 1988, Watson & Tellegen 1985). Δπηπιένλ, ε ζρεηηθή κε 

ην ππνθεηκεληθφ επ δελ έξεπλα έρεη πξνζπαζήζεη λα εμεγήζεη ην εμήο παξάδνμν: ελψ 

δελ ππάξρνπλ δηαθνξέο θχινπ ζηνλ βαζκφ ηθαλνπνίεζεο απφ ηε δσή, νη ζρεηηθέο κε 

ηελ θαηάζιηςε κειέηεο δείρλνπλ ζεκαληηθέο δηαθνξέο κεηαμχ αλδξψλ θαη γπλαηθψλ 

(Perez, 2012). Οη Fujita, Diener and Sandvik (1991), ππνζηήξημαλ φηη ηα επξήκαηα 
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ησλ κειεηψλ ηεο θαηάζιηςεο, πνπ δείρλνπλ πεξηζζφηεξν αξλεηηθφ ζπλαίζζεκα γηα 

ηηο γπλαίθεο, δελ ζπγθξνχνληαη κε ηα επξήκαηα ησλ κειεηψλ ηνπ επ δελ, πνπ 

δείρλνπλ ην ίδην επίπεδν ηθαλνπνίεζεο απφ ηε δσή γηα ηα δχν θχια. Φαίλεηαη φηη νη 

γπλαίθεο βηψλνπλ ηα ζεηηθά ζπλαηζζήκαηα ζε κεγαιχηεξε έληαζε απφ ηνπο άλδξεο, 

θαη φηη ηα πην έληνλα ζεηηθά ζπλαηζζήκαηα ηνπο ηζνξξνπνχλ ην πςειφηεξν επίπεδν 

αξλεηηθψλ ζπλαηζζεκάησλ (Myers & Diener, 1995).  

Οη απαληήζεηο ησλ αηφκσλ βάζεη ηνπ θχινπ ηνπο θάλεθαλ λα 

δηαθνξνπνηνχληαη ζε νξηζκέλεο κφλν δηαζηάζεηο ηνπ πξνζσπηθνχ λνήκαηνο: ζην 

ζξήζθεπκα, ζηελ απνδνρή ηνπ εαπηνχ θαη ζηελ νηθεηφηεηα. Ο παξάγνληαο ηνπ 

ζξεζθεχκαηνο εμέηαδε ηνλ βαζκφ ζηνλ νπνίν δειψζεηο φπσο «επηδηψθσ λα θάλσ ην 

ζέιεκα ηνπ Θενχ» θαη «επηδηψθσ λα δνμάδσ ηνλ Θεφ» ραξαθηεξίδνπλ ηε δσή ηνπ 

εξσηψκελνπ. Σα θνξίηζηα ζπγθέληξσζαλ πςειφηεξεο βαζκνινγίεο απφ ηα αγφξηα 

ζηνλ παξάγνληα απηφλ. Σν εχξεκά καο φηη ηα θνξίηζηα αλαθέξνπλ ζε κεγαιχηεξν 

βαζκφ εκπεηξίεο ζχλδεζεο κε ηνλ Θεφ είλαη ζπλεπέο κε ηα επξήκαηα πξνεγνχκελσλ 

εξεπλψλ (Bryant, 2007. Smith & Denton, 2005. Underwood, 2011). Δπηπιένλ, κέρξη 

ζηηγκήο νη έξεπλεο δείρλνπλ φηη ην κεγαιχηεξν πνζνζηφ ησλ αηφκσλ πνπ ζπκκεηέρεη 

ζε δίθηπα ππνζηήξημεο πνπ ιεηηνπξγνχλ ππφ ηελ νξγάλσζε ζξεζθεπηηθψλ ηδξπκάησλ 

(Krause, Ellison, & Marcum, 2002) θαη πξνζεχρεηαη θαη εθθιεζηάδεηαη (Loewenthal 

et al., 2002) είλαη γπλαίθεο. Απηή ε δηαθνξά πηζαλφλ λα αληαλαθιά ηελ δηαθνξά ζηνλ 

ηξφπν πνπ θνηλσληθνπνηνχληαη ηα αγφξηα θαη ηα θνξίηζηα. Γηα ηα θνξίηζηα ε έκθαζε 

δίλεηαη ζηελ θξνληίδα θαη ζηηο ζρέζεηο, ελψ γηα ηα αγφξηα ζηελ αλεμαξηεηνπνίεζε 

πνπ νδεγεί ζηελ αηνκηθφηεηα (Ochs, 1983). Αθφκε, ζχκθσλα κε ηνλ Ozarak (2003), 

νη άλδξεο θαη νη γπλαίθεο ζρεηίδνληαη κε δηαθνξεηηθφ ηξφπν κε ηνλ Θεφ. Οη γπλαίθεο 

επηθεληξψλνληαη ζην ρηίζηκν κίαο πξνζσπηθήο ζρέζεο καδί ηνπ, ελψ νη άληξεο 
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ηείλνπλ λα βιέπνπλ ηνλ Θεφ ζαλ έλα ηζρπξφ θξηηή πνπ επηβάιιεη ηελ ζξεζθεπηηθή 

πεηζαξρία.  

Όπσο ήδε αλαθέξακε, ηα θνξίηζηα ζπγθέληξσζαλ πςειφηεξε βαζκνινγία θαη 

ζηελ πεγή ηεο απνδνρήο ηνπ εαπηνχ θαη ηεο νηθεηφηεηαο. Ο πξψηνο παξάγνληαο 

αμηνινγνχζε ηνλ βαζκφ ζηνλ νπνίν ην άηνκν δέρεηαη ηηο δπλαηφηεηεο, ηα φξηά ηνπ θαη 

απηά πνπ δελ κπνξνχλ λα αιιάμνπλ, ελψ ν δεχηεξνο, ηνλ βαζκφ ζηνλ νπνίν ην άηνκν 

έρεη ζρέζεηο κέζα απφ ηηο νπνίεο κνηξάδεηαη ζπλαηζζήκαηα αγάπεο. Μία εμήγεζε 

απηψλ ησλ επξεκάησλ ζα κπνξνχζε λα δνζεί απφ ηελ εμειηθηηθή ζεσξία, ε νπνία 

ππνζηεξίδεη φηη ηα αγφξηα είλαη πξνδηαηεζεηκέλα λα επηδηψθνπλ ηνλ αληαγσληζκφ θαη 

ηελ θπξηαξρία ζηηο νκάδεο, ελψ ηα θνξίηζηα λα ζπκκεηέρνπλ ζε δεζηέο ζρέζεηο πνπ 

ραξαθηεξίδνληαη απφ ηελ παξνρή θξνληίδαο θαη αγάπεο (Geary et al., 2003). 

Δπηπιένλ, κε βάζε ηα απνηειέζκαηα άιιεο κειέηεο (Itatsu, 1994), φπνπ βξέζεθε φηη 

νη ζπκκεηέρνληεο πνπ απνδέρνληαλ ηνλ εαπηφ ηνπο είραλ πην δεζηέο δηαπξνζσπηθέο 

ζρέζεηο εκπηζηνζχλεο, θαίλεηαη λα ππάξρεη κία ηζρπξή ζχλδεζε αλάκεζα ζηελ 

απνδνρή ηνπ εαπηνχ θαη ηηο δηαπξνζσπηθέο ζρέζεηο.  

Οη απαληήζεηο ησλ εθήβσλ ζηελ θιίκαθα ηνπ ςπρνινγηθνχ επ δελ δελ 

δηαθνξνπνηήζεθαλ σο πξνο ην θχιν. Σν εχξεκα απηφ είλαη ζπλεπέο κε ηα δεδνκέλα 

πξφζθαηεο κειέηεο, πνπ ρξεζηκνπνίεζε δείγκα καζεηψλ γπκλαζίσλ θαη ιπθείσλ ηεο 

Ηηαιίαο, θαη πνπ έδεημε φηη ηα αγφξηα θαη ηα θνξίηζηα ζηελ εθεβεία βηψλνπλ ηα ίδηα 

επίπεδα ςπρνινγηθήο επδσίαο (Visani, Albieri, Offidani, Ottolini, Tomba, & Ruini, 

2011). ηελ παξνχζα έξεπλα, δηαθνξέο αλάκεζα ζηα δχν θχια παξνπζηάζηεθαλ 

κφλν ζε νξηζκέλεο δηαζηάζεηο ηνπ επ δελ: ηελ πεξηβαιινληηθή θπξηαξρία, ηηο ζεηηθέο 

ζρέζεηο θαη ηνλ ζθνπφ ζηε δσή.  

Σα θνξίηζηα ζεκείσζαλ πςειφηεξε βαζκνινγία ζηελ θιίκαθα ησλ ζεηηθψλ 

ζρέζεσλ κε άιινπο θαη ρακειφηεξε ζηελ θιίκαθα ηεο πεξηβαιινληηθήο θπξηαξρίαο 
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απφ φηη ηα αγφξηα. Απηέο νη δηαθνξέο θχινπ θαίλεηαη λα ππνζηεξίδνπλ ηα 

ζπκπεξάζκαηα ηεο Gilligan (1982) ζρεηηθά κε ηνλ δηαθνξεηηθφ ηξφπν κε ηνλ νπνίν νη 

άληξεο θαη νη γπλαίθεο δηελεξγνχλ θαη θαηαλννχλ ηηο θνηλσληθέο θαη πξνζσπηθέο 

πιεπξέο ησλ δηαπξνζσπηθψλ ηνπο ζρέζεσλ: νη άληξεο πξνζαλαηνιίδνληαη ζηελ 

θπξηαξρία θαη εμεξεχλεζε ηνπ θφζκνπ, ελψ νη γπλαίθεο ζηηο δηαπξνζσπηθέο ζρέζεηο 

θαη ηελ θξνληίδα.  

Σα θνξίηζηα εκθάληζαλ ειαθξψο πςειφηεξε βαζκνινγία θαη ζηελ δηάζηαζε 

ηνπ ζθνπνχ ζηε δσή, γεγνλφο πνπ δείρλεη φηη έρνπλ πην μεθάζαξνπο ζηφρνπο ζηε δσή 

θαη αίζζεζε θαηεχζπλζεο απφ ηα αγφξηα. Σν εχξεκα απηφ είλαη ζπλεπέο κε ην 

εχξεκα άιιεο κειέηεο (Perez, 2012), πνπ πξνηείλεη φηη νη δηαθνξέο ησλ δχν θχισλ 

ζηελ αίζζεζε ηνπ ζθνπνχ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εθεβείαο εμεγνχληαη απφ ηελ 

δηαθνξά ζηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν ηα δχν θχια αληηκεησπίδνπλ ην ζρνιείν, αθνχ ζε 

απηή ηε πεξίνδν ην ζρνιείν θπξίσο παξέρεη ζην άηνκν ην αίζζεκα ηνπ ζθνπνχ. 

Τπνζηεξίδεηαη, δειαδή, φηη εμαηηίαο ησλ ζηεξενηχπσλ πνπ επηθξαηνχλ γηα ηελ 

ζρνιηθή επίδνζε ησλ δχν θχισλ, ηα θνξίηζηα εθηηκνχλ ζε κεγαιχηεξν βαζκφ ηελ 

εθπαίδεπζε απφ ηα αγφξηα θαη παξνπζηάδνπλ θαιχηεξε ζρνιηθή επίδνζε απφ απηά 

θαη επνκέλσο, εθηηκνχλ φηη έρνπλ πην μεθάζαξνπο ζηφρνπο θαη αίζζεζε θαηεχζπλζεο 

(Perez, 2012). 

4.5 Άλλα ευρόματα 
 

Οη πεξηζζφηεξεο κειέηεο πνπ έρνπλ εμεηάζεη αηνκηθέο δηαθνξέο σο πξνο ην επ δελ 

ησλ αηφκσλ θαη ραξαθηεξηζηηθά ηεο πξνζσπηθφηεηάο ηνπο, εζηίαζαλ θπξίσο ζηνλ 

ξφιν ηεο ειηθίαο θαη ηνπ θχινπ. Γηα ηνλ ιφγν απηφ, ζηελ παξνχζα έξεπλα 

ζεσξήζακε ζθφπηκν λα δηεξεπλήζνπκε κε πνηνλ ηξφπν δηαθνξνπνηνχληαη ε 

ζπλαηζζεκαηηθή λνεκνζχλε, ην πξνζσπηθφ λφεκα, ην ππνθεηκεληθφ επ δελ, ην 
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ςπρνινγηθφ επ δελ θαη ε ςπρνινγηθή δπζθνξία ησλ εθήβσλ κε βάζε επηπιένλ 

κεηαβιεηέο: ηελ χπαξμε ή κε πίζηεο ζε θάπνην ζξήζθεπκα, ηελ εζληθφηεηα, ηελ 

νηθνγελεηαθή θαηάζηαζε, ηνλ αξηζκφ ησλ αδειθψλ, ην ραξηδηιίθη θαη ηελ πεξηνρή 

θαηνηθίαο ηνπο.  

Ζ ζπλαηζζεκαηηθή λνεκνζχλε θάλεθε λα δηαθνξνπνηείηαη ζηαηηζηηθά 

ζεκαληηθά, αιιά ζε κηθξφ βαζκφ, κε βάζε ην ζξήζθεπκα ησλ εθήβσλ, θαη 

ζπγθεθξηκέλα κε βάζε ηελ χπαξμε ή φρη ζξεζθεπηηθνχ πξνζαλαηνιηζκνχ. Σα άηνκα 

πνπ δήισζαλ πίζηε ζε θάπνην ζξήζθεπκα, είραλ πςειφηεξε γεληθή ζπλαηζζεκαηηθή 

λνεκνζχλε, απφ ηα άηνκα πνπ δελ είραλ θάπνην ζξεζθεπηηθφ πξνζαλαηνιηζκφ. Άιιε 

κειέηε (Paek, 2006), ε νπνία εμέηαζε ην βαζκφ ζηνλ νπνίν ν ζξεζθεπηηθφο 

πξνζαλαηνιηζκφο θαη ζπκπεξηθνξά, ζρεηίδνληαη κε ηελ αληηιεπηή ζπλαηζζεκαηηθή 

λνεκνζχλε, βξήθε αληίζηνηρα απνηειέζκαηα: ε ζπλνιηθή ζπλαηζζεκαηηθή 

λνεκνζχλε δηέθεξε ζεκαληηθά κεηαμχ ησλ νκάδσλ ησλ δηαθφξσλ επηπέδσλ 

ζξεζθεπηηθήο δέζκεπζεο θαη πίζηεο θαη ν ζξεζθεπηηθφο πξνζαλαηνιηζκφο ήηαλ 

ζεκαληηθφο πξνγλσζηηθφο παξάγνληαο ηεο ζπλαηζζεκαηηθήο ηνπο λνεκνζχλεο. Σα 

ζηνηρεία απηά θαίλεηαη λα ζπλεγνξνχλ ππέξ ηεο χπαξμεο θάπνηαο ζρέζεο αλάκεζα 

ζηε ζξεζθεπηηθφηεηα θαη ηε ζπλαηζζεκαηηθή λνεκνζχλε ησλ αηφκσλ, σζηφζν 

ρξεηάδεηαη πξνζνρή ζηελ εμαγσγή ζρεηηθψλ ζπκπεξαζκάησλ, θαζψο θάπνηνη 

(Tischler, Biberman, & McKeage, 2002) επηζεκαίλνπλ φηη ηφζν ε ζπλαηζζεκαηηθή 

λνεκνζχλε φζν θαη ε ζξεζθεπηηθφηεηα θαίλεηαη λα νδεγνχλ ζε παξφκνηεο ζηάζεηο, 

ζπκπεξηθνξέο θαη δεμηφηεηεο, θαη ζπρλά θαίλεηαη λα ππάξρεη ζχγρπζε, δηαζηαχξσζε 

θαη ζχλδεζε κεηαμχ ησλ δχν θαηαζθεπαζκάησλ.  

εκαληηθή δηαθνξνπνίεζε αλάκεζα ζε απηνχο πνπ δήισζαλ φηη πηζηεχνπλ ζε 

θάπνηα ζξεζθεία θαη ζε απηνχο πνπ δήισζαλ φηη δελ έρνπλ θάπνηα ζπγθεθξηκέλε 

πίζηε, παξνπζηάζηεθε ηφζν ζην ζπλνιηθφ κέγεζνο πξνζσπηθνχ λνήκαηνο, φζν θαη ζε 
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ζπγθεθξηκέλεο δηαζηάζεηο ηνπ, ζην ζξήζθεπκα, ζηελ απνδνρή ηνπ εαπηνχ θαη ζηελ 

δίθαηε κεηαρείξηζε, φπνπ ε πξψηε νκάδα είρε εκθαλψο πςειφηεξεο βαζκνινγίεο. Ο 

ιφγνο ηεο πνιχ κεγάιεο δηαθνξάο πνπ ζεκεηψζεθε ζηελ πεγή ηνπ ζξεζθεχκαηνο 

είλαη πξνθαλήο: νη έθεβνη πνπ δήισζαλ φηη δελ πηζηεχνπλ ζε θάπνην ζξήζθεπκα 

είλαη ινγηθφ ζηελ πιεηνςεθία ηνπο λα δειψζνπλ φηη δελ πηζηεχνπλ φηη θάπνηνο 

κπνξεί λα έρεη πξνζσπηθή ζρέζε κε ην Θεφ ή φηη δελ επηδηψθνπλ λα θάλνπλ ην 

ζέιεκα ηνπ Θενχ θαη λα ηνλ δνμάδνπλ.  

Δίλαη πηζαλφ, βέβαηα, ζηελ πνιχ κεγάιε απηή δηαθνξά, λα νθείιεηαη ε 

ρακειφηεξε επίδνζε πνπ δηακνξθψζεθε γηα ηνπο εθήβνπο ρσξίο θάπνην ζξήζθεπκα 

ζην ζπλνιηθφ κέγεζνο λνήκαηνο. Με βάζε ηα παξαπάλσ, θαη αλ αλαινγηζηνχκε ην 

γεγνλφο φηη ζχκθσλα κε ηα απνηειέζκαηά καο ε πεγή ηνπ ζξεζθεχκαηνο δελ 

ζπλεηζέθεξε ζεκαληηθά ζηελ πξφβιεςε θάπνηνπ δείθηε επ δελ γηα ηνπο εθήβνπο, 

δεκηνπξγείηαη θάπνηνο πξνβιεκαηηζκφο ζε ζρέζε κε ηελ ζπγθεθξηκέλε ππνθιίκαθα 

ηνπ PMP. Πηζαλφλ, ηα απνηειέζκαηα λα δηακνξθψλνληαλ δηαθνξεηηθά αλ ην 

πεξηερφκελν ησλ δειψζεσλ ηεο αθνξνχζε ζηελ πλεπκαηηθή δηάζηαζε ηεο ζξεζθείαο 

θαη φρη ζε ζπγθεθξηκέλεο ζξεζθεπηηθέο πξαθηηθέο, φπσο είλαη ε δνμαζία ηνπ Θενχ. 

Δμάιινπ, φπσο έρεη ππνζηεξηρζεί (Colon-Baco, 2010), νη ζξεζθεπηηθέο πεπνηζήζεηο 

είλαη ε ζεκαληηθφηεξε ζπληζηψζα ηεο ζξεζθεπηηθήο δσήο, ε νπνία πξνάγεη ην επ δελ, 

δεκηνπξγεί λφεκα, θηλεηνπνηεί θαη βνεζά ηνπο πηζηνχο λα αληηκεησπίζνπλ ηα 

ηξαπκαηηθά γεγνλφηα.  

Ζ δηαθνξά πνπ παξνπζηάζηεθε ζε ζρέζε κε ηελ απνδνρή ηνπ εαπηνχ θαη ησλ 

πξνζσπηθψλ νξίσλ, πηζαλφλ λα πξνθχπηεη απφ ην γεγνλφο φηη ν άλζξσπνο, ν νπνίνο 

ιφγσ ηεο πίζηεο ηνπ είλαη ηθαλφο λα απνδερζεί γεγνλφηα, πνπ δηαθνξεηηθά ζα ήηαλ 

αλεμήγεηα, σο ζέιεκα Θενχ, κπνξεί λα είλαη ηθαλνπνηεκέλνο κε απηήλ ηελ κνξθή 

εξκελεπηηθνχ ειέγρνπ (Aflakseir, 2012). Δπηπιένλ, ηα ζηνηρεία δείρλνπλ φηη ε πίζηε 
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ιεηηνπξγεί σο έλαο κεραληζκφο αληηκεηψπηζεο γηα ηνπο αλζξψπνπο, εηδηθά φηαλ 

αληηκεησπίδνπλ δχζθνιεο θαη πξνθιεηηθέο θαηαζηάζεηο ζηε δσή ηνπο (Aflakseir, 

2012). Με βάζε ηα παξαπάλσ, ζα κπνξνχζακε λα πνχκε φηη νη άλζξσπνη πνπ 

πηζηεχνπλ ζε θάπνηα ζξεζθεία ηείλνπλ λα απνδέρνληαη ηα πξνζσπηθά ηνπο φξηα ζε 

κεγαιχηεξν βαζκφ, ζε ζχγθξηζε κε απηνχο πνπ δελ έρνπλ θάπνηα πίζηε. Ζ ζχλδεζε 

αλάκεζα ζηε ζξεζθεπηηθφηεηα θαη ζηε δίθαηε κεηαρείξηζε, πνπ παξαηεξήζεθε, ζα 

κπνξνχζε πηζαλφλ λα ζπζρεηηζηεί κε ηνλ αληίθηππν ηεο ζξεζθείαο ζην ζχζηεκα ησλ 

αλζξψπηλσλ αμηψλ, ηελ ιήςε απνθάζεσλ θαη ηελ ζπκπεξηθνξά (Hommel & Colzato, 

2010). 

χκθσλα κε ηα απνηειέζκαηά καο, νη έθεβνη πνπ είραλ θάπνην ζξεζθεπηηθφ 

πξνζαλαηνιηζκφ εκθάληζαλ πςειφηεξν βαζκφ ηθαλνπνίεζεο απφ ηε δσή, ζεηηθψλ 

ζπλαηζζεκάησλ θαη ςπρνινγηθνχ επ δελ θαη ρακειφηεξν βαζκφ αξλεηηθψλ 

ζπλαηζζεκάησλ θαη ςπρνινγηθήο δπζθνξίαο. Σα επξήκαηα απηά θαίλεηαη λα 

επηβεβαηψλνπλ εθείλα πξφζθαησλ εξεπλψλ κε ελήιηθεο, πνπ δείρλνπλ φηη ε 

ζξεζθεπηηθφηεηα απνηειεί ζεκαληηθφ παξάγνληα ζηελ πξφιεςε ησλ δηαηαξαρψλ, 

ηελ πξναγσγή ηνπ επ δελ θαη ηελ επηηπρή πξνζαξκνγή ζηηο πξνθιεηηθέο ζπλζήθεο 

ηεο δσήο (Ellison & Levin, 1998. Emmons, 2003. Pargament, Magyar, & Murray, 

2005. Reker & Chamberlain, 2000). ηελ πξνζπάζεηα λα εξκελεχζνπλ ηα 

απνηειέζκαηα απηά, δηεμήρζεζαλ κειέηεο πνπ έδεημαλ φηη ην πςειφηεξν επίπεδν 

ηθαλνπνίεζεο απφ ηε δσή κπνξεί λα απνδνζεί ζηελ πλεπκαηηθή δηάζηαζε ηεο 

ζξεζθείαο (Greeley & Hout, 2006), ζηε ζπρλφηεηα ησλ ζξεζθεπηηθψλ πξαθηηθψλ 

(Ferriss, 2002) θαη ζηελ θνηλσληθή πιεπξά ηεο πίζηεο, ζηε δεκηνπξγία δειαδή 

ππνζηεξηθηηθνχ θνηλσληθνχ δηθηχνπ κέζα απφ ηε ζπκκεηνρή ζε ζξεζθεπηηθέο 

πξαθηηθέο, φπσο ην εθθιεζίαζκα (Lim & Putnam, 2010). Αλ ιάβνπκε ππφςε ηα 

παξαπάλσ, δελ είλαη πεξίεξγν φηη νη έθεβνη κε θάπνην ζξεζθεπηηθφ πξνζαλαηνιηζκφ 
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παξνπζίαζαλ κεγαιχηεξε ζπρλφηεηα ζεηηθψλ ζπλαηζζεκάησλ θαη κηθξφηεξε 

αξλεηηθψλ ζε ζχγθξηζε κε ηνπο ζπλνκειίθνπο ηνπο πνπ δελ έρνπλ θάπνην 

πξνζαλαηνιηζκφ.  

 Οη έθεβνη, σζηφζν, πνπ δήισζαλ φηη δελ έρνπλ θάπνην ζξεζθεπηηθφ 

πξνζαλαηνιηζκφ εκθάληζαλ πςειφηεξε απηνλνκία. Οη ςπρνιφγνη γεληθά νξίδνπλ ηελ 

απηνλνκία σο κία πγηή ζηάζε, σο έλα ηχπν πγηνχο λαξθηζζηζκνχ, πνπ ραξαθηεξίδεηαη 

απφ πξνζσπηθή αλεμαξηεζία, πςειέο πξνζσπηθέο πξνζδνθίεο θαη αληίζηαζε ζηελ 

θνηλσληθή πίεζε (Wink, Dillon, & Fay, 2005). Σα δεδνκέλα καο δείρλνπλ φηη νη 

ζξεζθεπφκελνη θαίλεηαη λα αλεζπρνχλ πεξηζζφηεξν γηα ηηο εθηηκήζεηο θαη ηηο 

πξνζδνθίεο ησλ άιισλ, ζηεξίδνληαη πεξηζζφηεξν ζηηο θξίζεηο ησλ άιισλ γηα λα 

πάξνπλ ζεκαληηθέο απνθάζεηο θαη ηείλνπλ λα ππνθχπηνπλ ζηηο θνηλσληθέο πηέζεηο λα 

ζθέθηνληαη θαη λα ζπκπεξηθέξνληαη κε ζπγθεθξηκέλνπο ηξφπνπο. Δπξήκαηα πνπ λα 

επηβεβαηψλνπλ ηα απνηειέζκαηα απηά δελ βξέζεθαλ απφ ηελ βηβιηνγξαθηθή 

αλαζθφπεζε θαη πηζαλφλ ε ζχλδεζε απηή λα κελ έρεη πξνεγνπκέλσο εμεηαζηεί.  

πλνπηηθά, κπνξνχκε λα ππνζηεξίμνπκε φηη ηα επξήκαηά καο απνηεινχλ κφλν 

κία έλδεημε ηεο ζχλδεζεο αλάκεζα ζηε ζξεζθεπηηθή πίζηε θαη ζην επ δελ. Θα πξέπεη 

λα δηεπθξηληζηεί φηη ην γεληθφ ζπκπέξαζκα πνπ πξνθχπηεη απφ ηελ επηζθφπεζε ηεο 

βηβιηνγξαθίαο δελ είλαη φηη ηα ζξεζθεπφκελα άηνκα είλαη πεξηζζφηεξν επηπρηζκέλα 

απφ ηα κε ζξεζθεπφκελα, αιιά φηη ε ζξεζθεπηηθφηεηα κπνξεί λα επεξεάζεη ην 

επίπεδν ηνπ επ δελ θαη ηεο ηθαλνπνίεζεο απφ ηε δσή ηφζν κε άκεζν, φζν θαη κε 

έκκεζν ηξφπν. Όκσο, δελ κπνξνχκε λα κελ ιάβνπκε ππφςε φηη πηζαλφλ λα ππάξρνπλ 

κεγάιεο δηαθνξέο ζηηο πξαθηηθέο θαη ηηο πεπνηζήζεηο αθφκε θαη αλάκεζα ζηνπο 

αλζξψπνπο πνπ πηζηεχνπλ ζην ίδην ζξήζθεπκα (Ahmed & Luk, 2012). ε δχν κειέηεο 

ηνπο, νη Kirkpatrick θαη Shaver (1990, 1992), βξήθαλ φηη ν ηχπνο δεζκνχ κε ηνλ Θεφ 

επεξεάδεη ηελ ζξεζθεπηηθή πίζηε, δέζκεπζε θαη εκπινθή. Σν πςειφ πνζνζηφ ησλ 
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εθήβσλ πνπ αλέθεξε πίζηε ζε θάπνην ζξήζθεπκα θαη ε ζχλδεζε ηεο 

ζξεζθεπηηθφηεηαο κε δείθηεο επδσίαο ζπλεγνξνχλ ππέξ ηεο ζεκαληηθφηεηαο ηεο 

δηελέξγεηαο κειινληηθψλ εξεπλψλ πνπ ζα επηθεληξψλνληαη ζηε κειέηε ησλ ηχπσλ 

δεζκνχ κε ηνλ Θεφ θαη ηηο ςπρνινγηθέο επηπηψζεηο ηνπο.   

 Απφ ηελ παξνχζα έξεπλα, θάλεθε, φηη νη έθεβνη δηαθνξνπνηνχληαη σο πξνο ην 

επίπεδν ηεο ηθαλνπνίεζεο απφ ηε δσή πνπ παξνπζηάδνπλ θαη βάζεη ηεο εζληθφηεηαο 

ηνπο. πγθεθξηκέλα, νη έθεβνη κε ειιεληθή εζληθφηεηα εκθάληζαλ πςειφηεξε 

ηθαλνπνίεζε απφ ηε δσή ζε ζχγθξηζε κε ηνπο ζπλνκειίθνπο ηνπο νη νπνίνη είραλ 

δηαθνξεηηθή απφ ηελ ειιεληθή εζληθφηεηα. Δπηπιένλ, δηαθνξέο ππήξμαλ θαη ζε δχν 

πεγέο πξνζσπηθνχ λνήκαηνο: ηελ επίηεπμε θαη ην ζξήζθεπκα. Σα απνηειέζκαηα 

έδεημαλ φηη νη έθεβνη κε δηαθνξεηηθή εζληθή πξνέιεπζε ραξαθηεξίδνληαλ ζε 

κεγαιχηεξν βαζκφ απφ ηελ πεγή ηνπ ζξεζθεχκαηνο θαη ζε κηθξφηεξν βαζκφ απφ 

απηήλ ηεο επίηεπμεο ζε ζρέζε κε ηνπο Έιιελεο καζεηέο. Μία πηζαλή εμήγεζε ησλ 

επξεκάησλ απηψλ ζα κπνξνχζε λα δνζεί ππφ ην πξίζκα πνιηηηζκηθψλ δηαθνξψλ. Μία 

ζεηξά εξεπλψλ (Diener et al., 1997. Michalos, 1991. Myers & Diener, 1995) 

ππνζηήξημαλ φηη ππάξρνπλ πνιηηηζκηθέο δηαθνξέο ζην επίπεδν ηεο ηθαλνπνίεζεο απφ 

ηε δσή θαη ζηελ εξκελεία ησλ γεγνλφησλ θαη ησλ θαηαζηάζεσλ ηεο δσήο, αθνχ 

δηαπίζησζαλ φηη ζε θάπνηεο θνηλσλίεο βιέπνπλ ηνλ θφζκν σο θαιφ θαη ειεγρφκελν 

θαη ζε άιιεο ηα αξλεηηθά ζπλαηζζήκαηα σο θπζηνινγηθά. Γηα ηηο δηαθνξέο απηέο 

έρνπλ δνζεί πνιιέο εξκελείεο (π.ρ., Diener & Suh, 1999. Diener, Suh, Smith, & Shao, 

1995. Lucas & Diener, 2008), φπσο δηαθνξέο ζηνπο πφξνπο γηα ηθαλνπνίεζε ησλ 

βαζηθψλ αλαγθψλ, πξνο ηα πάλσ ή πξνο ηα θάησ ζπγθξίζεηο κέζα ζηηο θνηλσλίεο, 

θαζψο επίζεο θαη πνιηηηζκηθέο δηαθνξέο ζηελ αμηνιφγεζε ηεο πξνζσπηθήο επηπρίαο. 

Γηα ην ζπγθεθξηκέλν δείγκα δελ κπνξνχκε κε βεβαηφηεηα λα ππνζηεξίμνπκε πνηνη 

ιφγνη ζπλέηεηλαλ ζηελ εκθάληζε απηψλ ησλ δηαθνξψλ. Πηζαλφλ, ηα απνηειέζκαηα λα 
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ήηαλ πην ζαθή αλ ζπκπεξηιακβάλνληαλ ζην δείγκα κεγαιχηεξνο αξηζκφο αιινδαπψλ 

καζεηψλ θαη αλ ιακβάλνληαλ ππφςε παξάιιεια θαη άιιεο κεηαβιεηέο, φπσο ηα 

ρξφληα δηακνλήο ζηελ ρψξα, θαζψο επίζεο θαη δείθηεο ελζσκάησζεο θαη 

πξνζαξκνζηηθφηεηαο ζηελ ειιεληθή θνηλσλία θαη ηηο δνκέο ηεο, φπσο γηα παξάδεηγκα 

ζην ζρνιείν.  

Έλαο άιινο παξάγνληαο πνπ θαίλεηαη λα επεξεάδεη ην επίπεδν ηθαλνπνίεζεο 

ησλ εθήβσλ απφ ηε δσή ηνπο είλαη ε νηθνγελεηαθή ηνπο θαηάζηαζε. ηελ παξνχζα 

έξεπλα, ε νκάδα ησλ παηδηψλ πνπ κέλνπλ θαη κε ηνπο δχν γνλείο παξνπζίαζε 

κεγαιχηεξε ζθαηξηθή ηθαλνπνίεζε απφ ηε δσή, ηφζν απφ απηνχο πνπ κέλνπλ κφλν κε 

ηνλ έλα γνλέα φζν θαη απφ απηνχο πνπ κέλνπλ κε θάπνην άιιν, ζπγγεληθφ ή φρη, 

πξφζσπν. Με παξφκνην ηξφπν θάλεθε λα επεξεάδεη ε νηθνγελεηαθή θαηάζηαζε ησλ 

εθήβσλ ζπγθεθξηκέλεο δηαζηάζεηο ηνπ πξνζσπηθνχ λνήκαηνο θαη ηνπ ςπρνινγηθνχ 

επ δελ: ηνλ ζθνπφ ζηε δσή θαη ηελ απνδνρή ηνπ εαπηνχ. ε φηη αθνξά ζηελ δνκή ηεο 

νηθνγέλεηαο, ε βηβιηνγξαθηθή επηζθφπεζε θαλεξψλεη φηη ηα παηδηά κε δηαδεπγκέλνπο 

γνλείο ηείλνπλ λα έρνπλ κεησκέλε ςπρνινγηθή πξνζαξκνγή θαη επεκεξία, απνδνρή 

ηνπ εαπηνχ θαη θνηλσληθέο δεμηφηεηεο ζε ζχγθξηζε κε ηνπο ζπλνκειίθνπο ηνπο πνπ 

κέλνπλ θαη κε ηνπο δχν γνλείο, αιιά νη δηαθνξέο απηέο ηείλνπλ λα αληηπξνζσπεχνπλ 

ή/θαη λα επηζθηάδνληαη απφ εθείλεο πνπ αθνξνχλ ζηελ δπλακηθή ηεο νηθνγέλεηαο 

(Ben-Zur, 2003. Demo & Acock, 1996. McFarlane, Bellissimo, & Norman, 1995). 

Μία πξφζθαηε κειέηε κε εθήβνπο έδεημε, γηα παξάδεηγκα, φηη ελψ ε δνκή ηεο 

νηθνγέλεηαο ήηαλ ηθαλή λα εξκελεχζεη ιηγφηεξν απφ 2% ηεο δηαζπνξάο ηνπ βαζκνχ 

ηνπ ππνθεηκεληθνχ επ δελ, νη απαληήζεηο ζηελ δήισζε «ηα κέιε ηεο νηθνγέλεηάο κνπ 

ηα πεγαίλνπλ θαιά κεηαμχ ηνπο» ζπλέβαιαλ ζηελ εξκελεία ηνπ 20% ηεο δηαζπνξάο 

ηνπ βαζκνχ απηνχ (Rees, Bradshaw, Goswami, & Keung, 2010). Αληίζηνηρα, απφ 

παιαηφηεξεο κειέηεο ππνζηεξίρζεθε φηη ε δπλακηθή θαη ηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο 
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νηθνγέλεηαο ηνπ εθήβνπ επεξεάδνπλ ηελ ζθαηξηθή ηθαλνπνίεζε απφ ηε δσή (Henry, 

1994), ηελ εηθφλα πνπ έρνπλ νη έθεβνη γηα ηνλ εαπηφ ηνπο (Barrera & Garrison-Jones, 

1992. Flaherty & Richman, 1986) θαη ηελ αίζζεζε ηεο θαηεχζπλζεο θαη ηνπ ζθνπνχ 

ζηε δσή (Wong, 1998). Με βάζε ηα ζηνηρεία απηά, πηζαλνινγνχκε φηη είλαη νη ίδηνη 

παξάγνληεο πνπ θαζφξηζαλ ηα απνηειέζκαηα ηεο παξνχζαο έξεπλαο θαη αλέδεημαλ ηε 

δνκή ηεο νηθνγέλεηαο σο κία ζεκαληηθή ζπληζηψζα ηεο επεκεξίαο ησλ εθήβσλ. 

ηελ παξνχζα έξεπλα ν αξηζκφο ησλ αδειθψλ ησλ ππνθεηκέλσλ δελ θάλεθε 

λα αζθεί θάπνηα επηξξνή ζην επίπεδν ηεο ζπλαηζζεκαηηθήο λνεκνζχλεο, ηνπ 

πξνζσπηθνχ λνήκαηνο, ηνπ ππνθεηκεληθνχ θαη ςπρνινγηθνχ επ δελ θαη ηεο 

ςπρνινγηθήο δπζθνξίαο ηνπο. Παξφκνηα επξήκαηα βξέζεθαλ ζε έξεπλα κε εθήβνπο, 

ε νπνία έδεημε φηη ηα κνλαρνπαίδηα δελ δηαθέξνπλ απφ ηνπο ζπλνκειίθνπο ηνπο πνπ 

έρνπλ αδέξθηα ζην επίπεδν ηεο ηθαλνπνίεζεο απφ ηε δσή, ησλ ζεηηθψλ 

ζπλαηζζεκάησλ θαη ηεο απνδνρήο ηνπ εαπηνχ πνπ αηζζάλνληαη (Veenhoven & 

Verkuyten, 1989). Πεξαηηέξσ έξεπλα φκσο, πνπ ζα δηεξεπλήζεη πσο δηαθνξνπνηείηαη 

ην επ δελ ησλ εθήβσλ φρη κφλν ζε ζρέζε κε ηελ χπαξμε ή φρη αδειθψλ αιιά θαη ζε 

ζρέζε κε ηε πνηφηεηα ηεο ζρέζεο πνπ αλαπηχζζεηαη αλάκεζα ζηα αδέξθηα, είλαη 

απαξαίηεηε πξηλ θαηαιήμνπκε ζε ζπκπεξάζκαηα γηα ηνλ ξφιν ησλ αδεξθψλ ζην επ 

δελ ηνπ αηφκνπ. 

Μειινληηθέο έξεπλεο πνπ ζα εμεηάδνπλ ηελ ζπλεηζθνξά ηνπ πεξηβάιινληνο 

θαη ηνπ βαζκνχ ηθαλνπνίεζεο απφ ηηο ζπλζήθεο δηαβίσζεο ζηελ επεκεξία ηνπ αηφκνπ 

είλαη επίζεο ζεκαληηθέο, θαζψο, αλ θαη απφ ηελ παξνχζα κειέηε θάλεθε φηη νη 

καζεηέο πνπ δηακέλνπλ εθηφο θέληξνπ έρνπλ πςειφηεξν ππνθεηκεληθφ επ δελ απφ 

εθείλνπο πνπ δηαβηνχλ ζην θέληξν ηεο πφιεο, απηφ απνηειεί κία κφλν έλδεημε, ρσξίο 

σζηφζν λα κπνξνχκε λα πξνζδηνξίζνπκε αθξηβψο πσο, ειιείςεη ζπλαθψλ εξεπλψλ, 

φηη ε πεξηνρή θαηνηθίαο πηζαλφλ λα επεξεάδεη ην επ δελ ησλ εθήβσλ. 
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ηελ κειέηε απηή δηεξεπλήζακε, επίζεο, αλ ην επίπεδν ηεο ζπλαηζζεκαηηθήο 

λνεκνζχλεο, ηνπ πξνζσπηθνχ λνήκαηνο, ηνπ ππνθεηκεληθνχ επ δελ, ηνπ ςπρνινγηθνχ 

επ δελ θαη ηεο ςπρνινγηθήο δπζθνξίαο ησλ εθήβσλ δηαθνξνπνηείηαη βάζεη ηνπ 

κεγέζνπο ησλ ρξεκάησλ πνπ ιακβάλνπλ νη ίδηνη σο «ραξηδηιίθη» απφ ηνπο γνλείο ή 

ηνπο θεδεκφλεο ηνπο. Σα απνηειέζκαηά καο απνθάιπςαλ θάπνηα ζχλδεζε κε ηελ 

ςπρνινγηθή δπζθνξία: νη καζεηέο πνπ δήισζαλ φηη ιακβάλνπλ ηα ιηγφηεξα ρξήκαηα 

(απφ 0 έσο 20 επξψ) είραλ ιηγφηεξα ζπκπηψκαηα άγρνπο θαη θαηάζιηςεο απφ 

εθείλνπο πνπ δήισζαλ φηη ιακβάλνπλ θάπσο πεξηζζφηεξα (απφ 21 έσο 40 επξψ). ην 

ζεκείν απηφ αμίδεη λα αλαθέξνπκε φηη παξφιν πνπ δελ δεηνχληαλ απφ ηνπο εθήβνπο 

λα αηηηνινγήζνπλ ην πνζφ ησλ ρξεκάησλ πνπ ιακβάλνπλ, πνιινί απφ εθείλνπο πνπ 

δήισζαλ φηη δελ παίξλνπλ θαζφινπ ρξήκαηα, ζεκείσζαλ επηπξφζζεηα είηε φηη δελ ηα 

ρξεηάδνληαη, είηε φηη ππάξρνπλ άιιεο ζεκαληηθέο αλάγθεο πνπ πξέπεη λα θαιπθζνχλ 

απφ ηελ νηθνγέλεηα. Δπηπιένλ, ζην ηειεπηαίν ηκήκα ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ πνπ 

αθνξνχζε ζηηο ζεκαληηθφηεξεο πεγέο λνήκαηνο, ειάρηζηνο ήηαλ ν αξηζκφο ησλ 

εθήβσλ πνπ δήισζε ηα ρξήκαηα ή ηελ θαηνρή πιηθψλ σο ζεκαληηθά γηα ηε δσή ηνπο. 

Με βάζε ηα ζηνηρεία απηά θαη ηα απνηειέζκαηα αξθεηψλ κειεηψλ κε ελήιηθεο, νη 

νπνίεο δείρλνπλ φηη νη πιηζηηθέο αμίεο ζρεηίδνληαη κε κεησκέλν επ δελ θαη 

ηθαλνπνίεζε απφ ηε δσή (Burroughs & Rindfleisch, 2002. Richins & Dawson, 1992), 

ζα κπνξνχζακε λα πξνηείλνπκε φηη, πηζαλφλ, γηα ηνλ έθεβν δελ είλαη ην 

αληηθεηκεληθφ πνζφ ησλ ρξεκάησλ απηφ πνπ θαζνξίδεη ην επίπεδν ηεο ςπρνινγηθήο 

δπζθνξίαο ηνπ, αιιά ε ππνθεηκεληθή ζεκαζία πνπ έρεη ην πνζφ απηφ γηα ηνλ ίδην.  

4.6 Πηγϋσ νοόματοσ ςτην εφηβεύα 
 

Γηα λα πιεξνθνξεζνχκε ζρεηηθά κε ηηο πεγέο απφ φπνπ αληινχλ ην λφεκα ζηε δσή 

ηνπο νη έθεβνη, ζπκπεξηιάβακε ζην εξσηεκαηνιφγην κία αλνηρηνχ ηχπνπ εξψηεζε, 
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ζηελ νπνία θαινχληαλ νη ζπκκεηέρνληεο λα αλαθέξνπλ, ζε ηεξαξρεκέλε ζεηξά, ηη 

ζεσξνχλ πην ζεκαληηθφ ζηε δσή πνπ ηνπο δίλεη λφεκα ή ζθνπφ. Βάζεη ησλ 

απαληήζεσλ ησλ ζπκκεηερφλησλ δεκηνπξγήζεθαλ νη εμήο θαηεγνξίεο: (1) 

δηαπξνζσπηθέο ζρέζεηο, (2) δξαζηεξηφηεηεο-ελδηαθέξνληα, (3) πιηθά αγαζά-θηήζε, 

(4) πξνζσπηθή αλάπηπμε-ζηφρνη, (5) αμίεο, (6) πίζηε-ζξεζθεία, (7) βηνινγηθέο 

αλάγθεο, θαη (8) θαηνηθίδηα. Απφ ηα απνηειέζκαηα θάλεθε φηη νη έθεβνη ζηελ 

πιεηνςεθία ηνπο ηείλνπλ λα ζεσξνχλ σο πην ζεκαληηθέο ζηε δσή ηνπο ηηο 

δηαπξνζσπηθέο ζρέζεηο θαη ηηο δξαζηεξηφηεηεο. εκαληηθέο ήηαλ, επίζεο, γηα 

αξθεηνχο ε θάιπςε βηνινγηθψλ αλαγθψλ, ε επίηεπμε πξνζσπηθψλ ζηφρσλ, νη αμίεο 

θαη ηα πιηθά αγαζά. Διάρηζηεο ήηαλ νη αλαθνξέο ζηα θαηνηθίδηα θαη ηελ ζξεζθεία, 

σζηφζν νη δχν απηέο θαηεγνξίεο ζπκπεξηιήθζεθαλ απφ ηνπο εθήβνπο ζηα ζεκαληηθά 

πξάγκαηα πνπ δίλνπλ λφεκα ζηε δσή.  

 Οη πεγέο απηέο, ζην ζχλνιν ηνπο, έρνπλ αλαγλσξηζηεί απφ πξνγελέζηεξεο 

έξεπλεο πνπ δηελεξγήζεθαλ κε ελήιηθν πιεζπζκφ (Reker & Wong, 1998). ε 

αληηζηνηρία κε ηα επξήκαηα ηεο παξνχζαο κειέηεο, ε πιεηνςεθία ησλ εξεπλψλ, 

αλεμάξηεηα κεζνδνινγίαο, αλέδεημε ηηο ζρέζεηο κε ηνπο άιινπο σο ηελ πην ζεκαληηθή 

πεγή λνήκαηνο γηα ηνπο αλζξψπνπο (π.ρ. De Vogler & Ebersole, 1980, 1981. Debats, 

1999. Emmons, 2003). Δπίζεο, ηα απνηειέζκαηά καο, ζε ζπκθσλία κε ηα δεδνκέλα 

άιιεο έξεπλαο (Westerhof, Bohlmeijer, & Valenkamp, 2004), δείρλνπλ φηη πέξα απφ 

ηηο πεγέο πνπ πξνέξρνληαη απφ ην ίδην ην άηνκν, ηηο ζρέζεηο, ηηο δξαζηεξηφηεηεο θαη 

ηηο πιηζηηθέο αλάγθεο, ζεκαληηθέο είλαη γηα ηα άηνκα θαη νη πεγέο πνπ αληαλαθινχλ 

έλαλ πλεπκαηηθφ πξνζαλαηνιηζκφ πξνο ηε δσή, ν νπνίνο ζπλίζηαηαη ζε αμίεο, 

ηδαληθά, αλζξσπηζηηθέο αλεζπρίεο, θαη ζηελ πίζηε.  

Φαίλεηαη, φηη νη άλζξσπνη δηαθέξνπλ ζην ηη δίλεη λφεκα ζηε δσή ηνπο, θαη νη 

δηαθνξέο απηέο κπνξνχλ πηζαλφλ λα γίλνπλ θαηαλνεηέο κέζα απφ ηε ζεσξία ηνπ 
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Maslow γηα ηελ ηεξάξρεζε ησλ αλαγθψλ (Κσζηαξίδνπ-Δπθιείδε, 1999). χκθσλα κε 

ηελ ηεξάξρεζε, νη βηνινγηθέο αλάγθεο αθνινπζνχληαη απφ ηελ αλάγθε γηα αζθάιεηα, 

ηηο αλάγθεο γηα θαηνρή θαη αγάπε θαη ηηο αλάγθεο γηα εθηίκεζε. ηελ θνξπθή ηεο 

ηεξάξρεζεο βξίζθεηαη ε αλάγθε γηα απηνπξαγκάησζε. Αληθαλνπνίεηεο αλάγθεο ζηελ 

βάζε, εκπνδίδνπλ ην άηνκν ζηελ αλάπηπμε πςειφηεξσλ ηεξαξρηθά αλαγθψλ.  

Με βάζε ηελ παξαπάλσ ηεξάξρεζε, ν Mulders (2011) δηαηππψλεη ηελ 

ππφζεζε φηη εάλ νη άλζξσπνη δελ ληψζνπλ αζθάιεηα, πςειφηεξεο δηαβάζκηζεο 

επεμεξγαζία, φπσο ε εχξεζε λνήκαηνο ζηε δσή δχζθνια κπνξεί λα επηηεπρζεί, αλ φρη 

θαζφινπ. Γηάθνξα εξεπλεηηθά επξήκαηα ππνζηεξίδνπλ απηήλ ηελ ηδέα. Οη 

Pysczynski, Greenberg θαη Goldenberg (2003), πξφηεηλαλ φηη ε αζθάιεηα είλαη 

απαξαίηεηε γηα ηελ αλνηρηή, νινθιεξσκέλε επεμεξγαζία πιεξνθνξηψλ θαη νη Deci 

θαη Ryan (2000), έδεημαλ φηη απηφο ν ηχπνο επεμεξγαζίαο πιεξνθνξηψλ κπνξεί λα 

νδεγήζεη ζε κία πην απηφ-πξνζδηνξηδφκελε θαη ζπλεθηηθή εηθφλα γηα ηνλ εαπηφ θαη 

ηνλ θφζκν. Οη Pyszczynski θαη ζπλ. (2003), επηζήκαλαλ ηελ χπαξμε ελφο ζεκαληηθνχ 

παξαδφμνπ πνπ πθίζηαηαη ζηελ κεηακνληέξλα θνηλσλία: ην λα είλαη θαλείο 

αληηκέησπνο κε δηαθνξεηηθέο ζεσξήζεηο ηνπ θφζκνπ ηνπ πξνζθέξεη κία επθαηξία θαη 

πξφθιεζε, πνπ κπνξεί λα νδεγήζεη ζε κία πην νινθιεξσκέλε επεμεξγαζία. Σελ ίδηα 

ζηηγκή, φκσο, ηνπ δεκηνπξγνχληαη πεξηζζφηεξεο δπζθνιίεο ζηελ επίηεπμε ηεο 

αίζζεζεο ηεο αζθάιεηαο, πνπ είλαη απαξαίηεηε γηα απηνχ ηνπ είδνπο ηελ 

επεμεξγαζία.  

Οη ζεκεξηλνί έθεβνη είλαη αληηκέησπνη κε απηνχ ηνπ είδνπο ηελ πξφθιεζε: 

ηνπο πξνζθέξεηαη ε δπλαηφηεηα επηινγήο απφ κία πιεζψξα ελαιιαθηηθψλ, φκσο, 

παξάιιεια, είλαη ζεκαληηθφ λα θαιχπηεηαη ε αλάγθε γηα αζθάιεηα, γηα λα 

αλαπηχμνπλ έλα πιαίζην λνήκαηνο γηα ηνλ εαπηφ, πνπ ζα εθηείλεηαη πέξα απφ ηελ 

θάιπςε βηνπνξηζηηθψλ ή πιηζηηθψλ αλαγθψλ. Ζ πξνβιεκαηηθή απηή, εληζρχζεη ηνλ 
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ξφιν ηεο ζεηηθήο ςπρνινγίαο πνπ πξνζαλαηνιίδεηαη ζηελ κειέηε θαη πξναγσγή 

ζεηηθψλ κεηαβιεηψλ πνπ αθνξνχλ ην ζπιινγηθφ επίπεδν. 

Γεληθά ζσκπεράζκαηα – Περηορηζκοί ηες έρεσλας - 

Προηάζεης 

ηελ παξνχζα έξεπλα σο πξσηαξρηθφο ζηφρνο ηέζεθε ε δηεξεχλεζε ηεο ζπλεηζθνξάο 

ηεο ζπλαηζζεκαηηθήο λνεκνζχλεο θαη ηνπ πξνζσπηθνχ λνήκαηνο ζηελ πξφβιεςε ηνπ 

ππνθεηκεληθνχ θαη ςπρνινγηθνχ επ δελ ησλ εθήβσλ. Παξάιιεια, εμεηάζηεθε ε 

ζρέζε ησλ δχν απηψλ παξαγφλησλ κε ηελ ςπρνινγηθή δπζθνξία, αθνχ ην επ δελ θαη 

ε ςπρνινγηθή δπζθνξία αληηπξνζσπεχνπλ δηαθνξεηηθά κεγέζε, κε αλεμάξηεηνπο 

πξνβιεπηηθνχο παξάγνληεο. Σα επξήκαηά καο επηβεβαίσζαλ ηελ ζεκαληηθφηεηα ηεο 

ζπλαηζζεκαηηθήο λνεκνζχλεο ηφζν γηα ηελ ζεηηθή ιεηηνπξγηθφηεηα φζν θαη γηα ηελ 

παξεκπφδηζε ηεο ςπρνινγηθήο δπζθνξίαο ηνπ αηφκνπ, θαη αλέδεημαλ ηνλ ξφιν 

ζπγθεθξηκέλσλ πεγψλ λνήκαηνο, φπσο ηεο δίθαηεο κεηαρείξηζεο, ηεο νηθεηφηεηαο, ηεο 

επίηεπμεο, ησλ ζρέζεσλ κε άιινπο, ηεο απνδνρήο ηνπ εαπηνχ θαη ηεο 

απζππεξβαηηθφηεηαο, ζηελ πξναγσγή ηνπ επ δελ ησλ εθήβσλ.  

Ζ απνδνρή ηνπ εαπηνχ έρεη αλαγλσξηζηεί πξνεγνπκέλσο (Ryff & Singer, 

1998), σο κία απφ ηηο ζπληζηψζεο ηνπ ςπρνινγηθνχ επ δελ. Φαίλεηαη φηη ε απνδνρή 

απφ ην άηνκν απηψλ πνπ δελ κπνξεί αιιάμεη είλαη κία ζηάζε ζεκαληηθή, φηαλ ε 

πξνζπάζεηα επίηεπμεο απνηπγράλεη εμαηηίαο θάπνησλ αδπλακηψλ ή εκπνδίσλ, θαη 

φπσο θάλεθε απφ ηα δεδνκέλα καο, ε επίηεπμε απνηειεί πνιχ ζεκαληηθή πεγή 

λνήκαηνο γηα ηνπο εθήβνπο. Δμίζνπ ζεκαληηθέο θάλεθαλ λα είλαη γηα ηνπο εθήβνπο 

νη δηαπξνζσπηθέο ζρέζεηο θαη ε νηθεηφηεηα, ε θαηνρή, δειαδή, δεζηψλ, 

ηθαλνπνηεηηθψλ ζρέζεσλ αγάπεο. Σα επξήκαηα απηά απνηεινχλ κία έλδεημε ηνπ 

ηδηαίηεξνπ ξφινπ ηεο αληηιακβαλφκελεο ζπλαηζζεκαηηθήο λνεκνζχλεο ζηελ 

πξναγσγή ηεο επδσίαο ησλ λεαξψλ αηφκσλ: ε πεπνίζεζε απφ ην άηνκν φηη κπνξεί λα 
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θαηαλνεί θαη λα δηαρεηξίδεηαη ηα ζπλαηζζήκαηα ηα δηθά ηνπ θαη ησλ άιισλ, ην βνεζά 

ζηελ αλάπηπμε θαη δηαηήξεζε πνηνηηθψλ δηαπξνζσπηθψλ ζρέζεσλ, νη νπνίεο 

απνηεινχλ απφ ηελ κία πιεπξά ζεκαληηθή πεγή λνήκαηνο γηα ην ίδην, αιιά 

ηαπηφρξνλα θαη κία απφ ηηο βαζηθέο ζπληζηψζεο ηεο ςπρνινγηθήο επεκεξίαο ηνπ. Ζ 

απζππεξβαηηθφηεηα, ε πεπνίζεζε, δειαδή, απφ ην άηνκν φηη ζπλεηζθέξεη ζηνλ 

θφζκν, κπνξεί απφ ηελ κία πιεπξά λα απμάλεη ηελ ςπρνινγηθή επδσία ηνπ, φκσο απφ 

ηελ άιιε πηζαλφλ λα παίδεη θάπνην ξφιν ζηε βίσζε θάπνηνπ βαζκνχ άγρνπο θαη 

ςπρνινγηθήο δπζθνξίαο. Αμίδεη λα αλαθεξζνχκε ζην ζεκείν απηφ θαη ζηε 

ζεκαληηθφηεηα ηεο δίθαηεο κεηαρείξηζεο, αθνχ θάλεθε φηη ε πεγή απηή είρε ηελ 

κεγαιχηεξε πξνβιεπηηθή αμία έλαληη φισλ ησλ ππνινίπσλ, ζε ζρέζε ηφζν κε ην 

ππνθεηκεληθφ θαη ςπρνινγηθφ επ δελ ησλ εθήβσλ, φζν θαη κε ηελ ςπρνινγηθή 

δπζθνξία ηνπο. Φαίλεηαη, επνκέλσο, δηθαηνινγεκέλν λα θαηαιήμνπκε ζην 

ζπκπέξαζκα φηη ζα ήηαλ πνιχ δχζθνιν, αλ φρη αδχλαην, γηα ηα λεαξά άηνκα λα 

βηψλνπλ ηθαλνπνίεζε απφ ηε δσή θαη ζεηηθά ζπλαηζζήκαηα θαη λα αλαπηχμνπλ ζην 

έπαθξν ηηο δπλαηφηεηέο ηνπο, ζε κία θνηλσλία άδηθε, ε νπνία δελ πξνάγεη ηηο ίζεο 

επθαηξίεο θαη θάλεη δηαθξίζεηο. 

Σα ζπκπεξάζκαηα, σζηφζν, ηεο παξνχζαο έξεπλαο πεξηνξίδνληαη απφ ηελ 

χπαξμε θάπνησλ κεζνδνινγηθψλ αδπλακηψλ. Αξρηθά, πξφθεηηαη γηα κία ζπγρξνληθή 

κειέηε. Μειέηεο ζαλ απηή είλαη ζεκαληηθέο, αιιά φρη επαξθείο γηα λα θαζνξίζνπλ 

αηηηφηεηα ή θαηεπζπληηθφηεηα. Ζ δηεμαγσγή ζρεηηθψλ δηαρξνληθψλ κειεηψλ είλαη 

απαξαίηεηε.  

Δπηπιένλ, ην δείγκα ηεο έξεπλαο απνηέιεζαλ παηδηά πνπ θνηηνχζαλ ζε 

γπκλάζηα θαη ιχθεηα. Όκσο, ν πιεζπζκφο ησλ εθήβσλ πνπ θνηηά ζε ζρνιεία κπνξεί 

λα δηαθέξεη απφ ην πιεζπζκφ ηεο ίδηαο ειηθηαθήο νκάδαο πνπ δελ έρεη αληίζηνηρε 

εκπεηξία. Δίλαη πηζαλφ ε εκπεηξία ηεο ζρνιηθήο θνίηεζεο λα επεξεάδεη κε θάπνην 
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ηξφπν ηελ νπηηθή γηα ην λφεκα ζηε δσή, ηε ζπλαηζζεκαηηθή λνεκνζχλε θαη ην επ δελ 

ησλ αηφκσλ, γεγνλφο πνπ δελ επηηξέπεη λα ζεσξήζνπκε απηνχο ηνπο δχν πιεζπζκνχο 

σο ηαπηφζεκνπο, αθφκε θη αλ θαιχπηεηαη ην ειηθηαθφ θξηηήξην. Δπηπξφζζεηα, 

παξφιν πνπ νη ζπκκεηέρνληεο είραλ δηαθνξεηηθφ θνηλσληθν-νηθνλνκηθφ ππφβαζξν, 

ζην ζχλνιφ ηνπο πξνέξρνληαλ απφ κία πφιε ηεο Διιάδαο. Δπνκέλσο, δελ κπνξεί λα 

κελ ιεθζεί ππφςε ν ξφινο ησλ πνιηηηζκηθψλ επηξξνψλ ζηε δηακφξθσζε ησλ 

απνηειεζκάησλ. Με βάζε ηα παξαπάλσ, ην δείγκα απηφ δελ κπνξεί λα ζεσξεζεί 

απφιπηα αληηπξνζσπεπηηθφ ηνπ γεληθνχ πιεζπζκνχ ησλ εθήβσλ. πλεπψο, 

κειινληηθέο κειέηεο κε πην αληηπξνζσπεπηηθά δείγκαηα ζα νδεγνχζαλ ζε θαιχηεξα 

θαη πην αμηφπηζηα δεδνκέλα. Δπίζεο, κειινληηθά, θξίλεηαη απαξαίηεηε ε δηεχξπλζε 

ηνπ ειηθηαθνχ εχξνπο ησλ ζπκκεηερφλησλ θαη ε ζπκπεξίιεςε ζην δείγκα 

κηθξφηεξσλ θαη κεγαιχηεξσλ ζε ειηθία εθήβσλ, κε ζθνπφ λα δηαθαλνχλ πην 

μεθάζαξα ειηθηαθέο δηαθνξέο ζηα εμεηαδφκελα κεγέζε.  

Αθφκε, ζα πξέπεη λα αλαθέξνπκε φηη θάπνηα απφ ηα εξγαιεία κέηξεζεο πνπ 

ρξεζηκνπνηήζεθαλ ζηελ παξνχζα έξεπλα δελ είραλ κεηαθξαζηεί πξνεγνπκέλσο ζηα 

ειιεληθά θαη δελ έρνπλ ζηαζκηζηεί ζηνλ ειιεληθφ πιεζπζκφ, γεγνλφο πνπ εληζρχεη 

ηελ ζεκαληηθφηεηα ησλ πξνζπαζεηψλ ζηάζκηζεο ή δεκηνπξγίαο λέσλ 

εξσηεκαηνινγίσλ γηα ηελ πξναγσγή θαη ηελ δηεπθφιπλζε ηεο ςπρνινγηθήο έξεπλαο.  

Δπηπιένλ, φια ηα εξσηεκαηνιφγηα πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ είλαη απηναλαθνξηθά, θαη 

επνκέλσο, ε επίδξαζε ηεο ηάζεο ησλ αηφκσλ λα δίλνπλ θνηλσληθά αξεζηέο 

απαληήζεηο δελ ζα κπνξνχζε λα παξαιεθζεί απφ ηνπο πεξηνξηζκνχο ηεο παξνχζαο 

έξεπλαο. Πηζαλφλ, ε αμηνπηζηία ησλ απνηειεζκάησλ λα απμεζεί, αλ ζε κειινληηθέο 

έξεπλεο ιεθζνχλ πιεξνθνξίεο απφ πεξηζζφηεξεο πεγέο, φπσο γηα παξάδεηγκα, απφ 

ηνπο γνλείο ή ηνπο εθπαηδεπηηθνχο, θαη φρη κφλν απφ ηνπο ίδηνπο ηνπο εθήβνπο. 
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 Παξά ηνπο πξναλαθεξζείο πεξηνξηζκνχο, ζεσξνχκε φηη ηα απνηειέζκαηα ηεο 

παξνχζαο έξεπλαο είλαη ζεκαληηθά θαη έρνπλ αμηνζεκείσηεο ζεσξεηηθέο θαη 

πξαθηηθέο επηπηψζεηο. 

ην παξειζφλ, νη πεξηζζφηεξεο ζπλαθείο κειέηεο ρξεζηκνπνίεζαλ δείγκαηα 

ελειίθσλ, ελψ ζηηο ειάρηζηεο έξεπλεο πνπ δηελεξγήζεθαλ κε εθήβνπο (π.ρ., 

DeLazzari, 2000. Rathi & Rastogi, 2007), δηεξεπλήζεθε ε ζρέζε ηνπ πξνζσπηθνχ 

λνήκαηνο θαη ηεο ζπλαηζζεκαηηθήο λνεκνζχλεο κε κία κφλν δηάζηαζε ηνπ επ δελ θαη 

δελ κειεηήζεθε ε πξνβιεπηηθή αμία ζπγθεθξηκέλσλ πεγψλ λνήκαηνο. Μέρξη ζηηγκήο, 

είρε παξαιεηθζεί, επηπξφζζεηα, ε εμέηαζε ηεο ζρέζεο ηνπ λνήκαηνο δσήο θαη ηεο 

ζπλαηζζεκαηηθήο λνεκνζχλεο κε ηελ ςπρνινγηθή δπζθνξία θαηά ηελ πεξίνδν ηεο 

εθεβείαο, παξφηη νη έλλνηεο ηεο επδσίαο θαη ηεο ςπρνινγηθήο δπζθνξίαο είλαη 

δηαθνξεηηθέο, κε δηαθνξεηηθέο πξνβιεπηηθέο κεηαβιεηέο. ηελ έξεπλα απηή, 

επηρεηξήζεθε, επίζεο, γηα πξψηε θνξά, απφ φζν γλσξίδνπκε, ε δηεξεχλεζε δηαθνξψλ 

ζηα επίπεδα ηνπ ςπρνινγηθνχ επ δελ ησλ εθήβσλ θαη ησλ επηκέξνπο δηαζηάζεσλ ηνπ, 

φπσο αμηνινγνχληαη απφ ηελ θιίκαθα κέηξεζεο ςπρνινγηθνχ επ δελ (PWBS), βάζεη 

δεκνγξαθηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ, φπσο ε ειηθία, ε νηθνγελεηαθή θαη νηθνλνκηθή 

θαηάζηαζε, ε εζληθφηεηα θαη ην ζξήζθεπκα. Όκσο, ζε φηη αθνξά θαη ζηηο ππφινηπεο 

κεηαβιεηέο (πξνζσπηθφ λφεκα, ζπλαηζζεκαηηθή λνεκνζχλε, ππνθεηκεληθφ επ δελ), 

ειάρηζηα, αλ φρη αλχπαξθηα, ήηαλ ηα δεδνκέλα πνπ αθνξνχλ ζηελ επίδξαζε ησλ 

δεκνγξαθηθψλ παξαγφλησλ θαηά ηελ εθεβηθή ειηθία, πέξαλ απηψλ ηεο ειηθίαο θαη 

ηνπ θχινπ.  

ε φηη αθνξά ζηε ζπκβνιή ηεο έξεπλαο απηήο ζηελ ζεσξία, επηβεβαηψζακε 

ηελ ζεκαληηθφηεηα νξηζκέλσλ πεγψλ λνήκαηνο, φπσο γηα παξάδεηγκα, ησλ 

δηαπξνζσπηθψλ ζρέζεσλ θαη ηεο απνδνρήο ηνπ εαπηνχ θαη αλαδείμακε ηελ ζπκβνιή 

άιισλ, θαη θπξίσο απηψλ ηεο δίθαηεο κεηαρείξηζεο θαη ηεο επίηεπμεο ζηελ πξναγσγή 
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ηεο επεκεξίαο ησλ εθήβσλ. ε θάπνηεο ζεσξίεο, ην λφεκα ή ν ζθνπφο ζηε δσή 

απνηεινχλ κία απφ ηηο θχξηεο ζπληζηψζεο ηνπ ςπρνινγηθνχ επ δελ, δειαδή, δελ 

κπνξεί λα ζεσξεζεί γηα θάπνηνλ φηη κπνξεί λα αλαπηπρζεί πιήξσο αλ δελ αηζζάλεηαη 

ν ίδηνο φηη ε δσή ηνπ έρεη λφεκα ή ζθνπφ. Σα επξήκαηά καο αλέδεημαλ ηε 

ζεκαληηθφηεηα ηνπ λνήκαηνο ζηε δσή θαη γηα ηνλ εθεβηθφ πιεζπζκφ. Φαίλεηαη, 

αθφκε, δχζθνιν γηα έλαλ έθεβν λα κπνξεί λα αλαπηχμεη πιήξσο ηηο δπλαηφηεηέο ηνπ, 

λα αηζζάλεηαη ηθαλνπνίεζε απφ ηε δσή θαη λα βηψλεη ζεηηθά ζπλαηζζήκαηα αλ δελ 

αηζζάλεηαη φηη κπνξεί λα παξαθνινπζεί θαη λα ξπζκίδεη ηα ζπλαηζζήκαηα θαη ηελ 

ελδνπξνζσπηθή θαη δηαπξνζσπηθή δξαζηεξηφηεηα θαη ζπκπεξηθνξά ηνπ. Δπνκέλσο, 

ε ζπλαηζζεκαηηθή λνεκνζχλε ζα πξέπεη, φπσο θαη ην λφεκα, λα ζπκπεξηιακβάλεηαη 

ζηνπο ζεκαληηθνχο δείθηεο ηεο επεκεξίαο ησλ εθήβσλ. 

 Με βάζε ηα παξαπάλσ, παξεκβάζεηο πνπ ζα βαζίδνληαη ζην λφεκα θαη ζηε 

ζπλαηζζεκαηηθή λνεκνζχλε είλαη ζεκαληηθέο, ηφζν γηα ηελ αληηκεηψπηζε ή αθφκε 

θαη ηελ πξφιεςε ηεο ςπρνινγηθήο δπζθνξίαο ησλ εθήβσλ, φζν θαη γηα ηελ αλάπηπμε 

ηνπ ππνθεηκεληθνχ θαη ςπρνινγηθνχ ηνπο επ δελ. Δηδηθφηεξα, ην γεγνλφο φηη ε 

αληηιακβαλφκελε ζπλαηζζεκαηηθή λνεκνζχλε είλαη ζεκαληηθφο πξνβιεπηηθφο 

παξάγνληαο ηνπ επ δελ ησλ εθήβσλ, δηθαηνινγεί ηφζν ηνλ έιεγρν ηεο κέζα ζηα 

πιαίζηα ηεο ζπκβνπιεπηηθήο φζν θαη ηελ παξνρή ζπκβνπιεπηηθψλ ππεξεζηψλ πνπ 

ζηφρν ζα έρνπλ ηελ αλάπηπμή ηεο. Ζ παξνρή ππνζηεξηθηηθψλ ππεξεζηψλ πνπ ζα 

βνεζήζνπλ ηνλ ζπκβνπιεπφκελν έθεβν λα εμεξεπλήζεη, λα δηαηεξήζεη ή αθφκε θαη 

λα δηεπξχλεη ηηο πξνζσπηθέο πεγέο λνήκαηνο, είλαη επίζεο πνιχ ζεκαληηθή, αθνχ ζε 

απηή ηε πεξίνδν ηεο δσήο ην άηνκν πξνζπαζεί, κεηαμχ άιισλ, λα δηακνξθψζεη ηηο 

ζρεηηθέο κε ην λφεκα ζηε δσή πεπνηζήζεηο θαη ζηάζεηο.  

 Οη επηπηψζεηο ησλ επξεκάησλ ηεο παξνχζαο κειέηεο, δελ αθνξνχλ κφλν ην 

πιαίζην ηεο ζπκβνπιεπηηθήο, αιιά θαη ηεο εθπαίδεπζεο. Αξρηθά, είλαη ζεκαληηθφ λα 
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αλαθέξνπκε φηη απφ ηνπο πεξηζζφηεξνπο εθήβνπο, ην ζρνιείν ζπγθαηαιέρζεθε ζηα 

ζεκαληηθφηεξα πξάγκαηα πνπ ηνπο δίλνπλ λφεκα ή ζθνπφ. Απηφ δείρλεη φηη ην 

ζρνιείν απνηειεί πνιχ ζεκαληηθφ θνξέα επηξξνήο ηεο αλάπηπμεο ησλ αηφκσλ ζε 

απηήλ ηελ πεξίνδν δσήο, θαη επνκέλσο, εληζρχεη ηελ ζεκαληηθφηεηα ηεο εθαξκνγήο 

πξνιεπηηθψλ πξνγξακκάησλ ζην ζρνιηθφ πιαίζην, πνπ ζα ζηνρεχνπλ ζηελ πξναγσγή 

ηεο ςπρηθήο πγείαο ησλ καζεηψλ. Δηδηθφηεξα, ηα νθέιε απφ ηελ εθαξκνγή 

πξνγξακκάησλ αλάπηπμεο θνηλσληθψλ θαη ζπλαηζζεκαηηθψλ δεμηνηήησλ ζα είλαη 

πνιιαπιά. Αθφκε, φπσο ήδε αλαθέξακε, νη πεγέο ηεο δίθαηεο κεηαρείξηζεο θαη ηεο 

επίηεπμεο, μερψξηζαλ σο δχν πνιχ ζεκαληηθέο πξνβιεπηηθέο κεηαβιεηέο ηνπ 

ςπρνινγηθνχ θαη ππνθεηκεληθνχ επ δελ ησλ εθήβσλ. Σν εχξεκα απηφ, εληζρχεη ηελ 

επζχλε ηνπ ζρνιείνπ θαη ησλ εθπαηδεπηηθψλ λα πξνάγνπλ ηελ ππεχζπλε ζηάζε θαη 

ζπκπεξηθνξά, ηελ δηθαηνζχλε, ηελ ηζφηεηα θαη ηηο ίζεο επθαηξίεο, ηφζν έκκεζα φζν 

θαη άκεζα: εκκέζσο κέζα απφ ηελ παξνρή εμαηνκηθεπκέλεο δηδαζθαιίαο, πνπ ζα 

αληαπνθξίλεηαη ζηηο αλάγθεο ηνπ θάζε καζεηή μερσξηζηά θαη άκεζα κέζα απφ ηελ 

εθαξκνγή πξνγξακκάησλ εθπαίδεπζεο ζηα αλζξψπηλα δηθαηψκαηα. 
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Παράρηεκα  

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΗΧΑΝΝΗΝΧΝ, ΥΟΛΖ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΑΓΧΓΖ 

ΠΑΗΓΑΓΧΓΗΚΟ ΣΜΖΜΑ ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ 

Μεηαπηπρηαθή Φνηηήηξηα: Υξηζηίλα Μπνπκπνχιε, ΑΜ:103 

 

ΔΡΩΣΖΜΑΣΟΛΟΓΗΟ 

Ο ρόιος ηες ζσλαηζζεκαηηθής λοεκοζύλες θαη ηοσ λοήκαηος ηες δφής ζηελ 

εσεκερία ηφλ εθήβφλ 

 

Αγαπεηή καζήηξηα, 

Αγαπεηέ καζεηή, 

 

ήκεξα ζα ζαο δεηεζεί λα ζπκκεηάζρεηε ζε κία έξεπλα ζπκπιεξψλνληαο θάπνηα 

εξσηεκαηνιφγηα. Γηεμάγνπκε ηελ έξεπλα απηή γηα λα θαηαλνήζνπκε πσο ηφζν ην 

λφεκα ζηε δσή φζν θαη ε ζπλαηζζεκαηηθή λνεκνζχλε ζπλεηζθέξνπλ ζηελ πνηφηεηα 

δσήο ηνπ αηφκνπ θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο εθεβείαο. 

 

 Γηαηί πξέπεη λα ζπκκεηάζρεηε:  

 Οη πιεξνθνξίεο πνπ ζα ζπγθεληξψζνπκε ζα καο βνεζήζνπλ λα κάζνπκε 

πεξηζζφηεξα γηα ηνπο παξάγνληεο πνπ ζπκβάιινπλ ζηελ επεκεξία θαη ηελ επηπρία 

ησλ εθήβσλ! Διπίδνπκε φηη ηα επξήκαηα ηεο έξεπλαο απηήο ζα αμηνπνηεζνχλ ηφζν 

απφ ηνλ επηζηεκνληθφ ρψξν φζν θαη απφ θνξείο θαη δνκέο πνπ βξίζθνληαη ζηελ 

ππεξεζία ησλ εθήβσλ.  Ζ ζπκκεηνρή ζαο, επνκέλσο, ζηελ έξεπλα απηή είλαη φρη 

κφλν απαραίηεηε, αιιά θαη αλαληηθαηάζηαηε. Γηα ην ιφγν απηφ, είλαη πνιχ 

ζεκαληηθφ λα απαληήζεηε ζε όιες ηηο εξσηήζεηο ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ κε πξνζνρή 

θαη εηιηθρίλεηα. Δμάιινπ, πξέπεη λα ζπκάζηε φηη δελ ππάξρνπλ ζσζηέο ή ιάζνο 

απαληήζεηο. Μαο ελδηαθέξεη ε δηθή ζαο γλψκε. 

 

 πκπιήξσζε ησλ εξσηεκαηνινγίσλ: 

Γηα ηε ζπκπιήξσζε ησλ εξσηεκαηνινγίσλ αλακέλνπκε λα ρξεηαζηνχλ πεξίπνπ 15-20 

ιεπηά. Ζ ζπκκεηνρή ζαο ζα γίλεη θαηά ηε δηάξθεηα κίαο ζρνιηθήο ψξαο. Παξαθαιψ 

λα ζπκπιεξψζεηε θάζε εξσηεκαηνιφγην ζε ζεηξά, απφ ηελ αξρηθή ζειίδα έσο ηελ 

ηειεπηαία, φπνπ ζεκεηψλεηαη ην ηέινο ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ. Αθνχ ην ζπκπιεξψζεηε 

παξαθαιψ λα ην παξαδψζεηε ζε εκέλα. 
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 Παξαθαιψ ζεκεηψζηε φηη: 

Σν εξσηεκαηνιφγην είλαη αλώλσκο θαη γη‟ απηφ δε ρξεηάδεηαη λα γξάςεηε ην φλνκά 

ζαο. Μπνξείηε λα απαληάηε κε εηιηθξίλεηα ζηηο εξσηήζεηο, ρσξίο λα αλεζπρείηε γηα ην 

ζπζρεηηζκφ ησλ απαληήζεψλ κε ην πξφζσπφ ζαο, αθνχ απηφ είλαη αδχλαην. Αλ έρεηε 

θάπνηεο απνξίεο ζρεηηθά κε θάπνηα εξψηεζε ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ ή ηνλ ηξφπν 

ζπκπιήξσζήο ηνπ, κπνξείηε λα κνπ απεπζχλεηε ην εξψηεκά ζαο.  

 

 

αο επραξηζηψ ζεξκά γηα ηε ζπκκεηνρή θαη ηε ζπλεξγαζία ζαο ζηελ έξεπλα απηή.  

 

                                                                    

 

                                                                      Αξηζκφο εξσηεκαηνινγίνπ    
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σλαηζζεκαηηθή λοεκοζύλε 

Οδεγίες: Παξαθαιψ απαληήζηε θπθιψλνληαο ηνλ αξηζκφ πνπ δειψλεη πφζν πνιχ 

ζπκθσλείηε ή δηαθσλείηε κε ηελ θάζε πξφηαζε παξαθάησ. Αλ δηαθφλείηε απφιπηα 

κε κηα πξφηαζε, θσθιώζηε έλα αρηζκό θοληά ζηο 1. Αλ ζσκθφλείηε απφιπηα κε 

κηα πξφηαζε, θσθιώζηε έλα αρηζκό θοληά ζηο 7. Αλ δελ είζηε ζίγνπξνη γηα ην αλ 

ζπκθσλείηε ή δηαθσλείηε, θπθιψζηε έλα αξηζκφ θνληά ζην 4. Δξγαζηείηε γξήγνξα, 

αιιά πξνζερηηθά. Γελ ππάξρνπλ ζσζηέο ή ιαλζαζκέλεο απαληήζεηο. 
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1.  Moπ είλαη εχθνιν λα κηιάσ γηα ηα 

ζπλαηζζήκαηα κνπ ζε άιινπο αλζξψπνπο. 

1 2 3 4 5 6 7 

2.  πρλά δπζθνιεχνκαη λα δσ ηα πξάγκαηα 

απφ ηελ κεξηά ηνπ άιινπ. 

1 2 3 4 5 6 7 

3.  Δίκαη άλζξσπνο κε θίλεηξα. 1 2 3 4 5 6 7 

4.  Γπζθνιεχνκαη λα ειέγμσ ηα ζπλαηζζήκαηα 

κνπ. 

1 2 3 4 5 6 7 

5.  Ζ δσή κνπ δελ είλαη επράξηζηε. 1 2 3 4 5 6 7 

6.  Δίκαη θνηλσληθφο κε άιινπο ζπκκαζεηέο 

κνπ. 

1 2 3 4 5 6 7 

7.  Αιιάδσ ζπρλά γλψκε. 1 2 3 4 5 6 7 

8.  Γπζθνιεχνκαη λα θαηαιάβσ ηη αθξηβψο 

ληψζσ. 

1 2 3 4 5 6 7 

9.  Αηζζάλνκαη θαιά κε ηελ εκθάληζε κνπ. 1 2 3 4 5 6 7 

10. Γπζθνιεχνκαη λα ππεξαζπηζηψ ηα 

δηθαηψκαηα κνπ. 

1 2 3 4 5 6 7 

11.  Μπνξψ λα θάλσ άιινπο αλζξψπνπο λα 

ληψζνπλ θαιχηεξα φηαλ ζέισ.  

1 2 3 4 5 6 7 

12.  Κάπνηεο θνξέο ληψζσ φηη ε δσή κνπ ζα 

είλαη δπζάξεζηε. 1 2 3 4 5 6 7 

13.  Μεξηθνί παξαπνληνχληαη θάπνηεο θνξέο 

φηη ηνπο κεηαρεηξίδνκαη άζρεκα. 

1 2 3 4 5 6 7 
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14. Γπζθνιεχνκαη λα ηα θαηαθέξσ φηαλ 

αιιάδνπλ ηα πξάγκαηα ζηε δσή κνπ. 

1 2 3 4 5 6 7 

15. Μπνξψ λα αληηκεησπίζσ ην άγρνο. 1 2 3 4 5 6 7 

16. Γελ μέξσ πσο λα δείμσ ζηνπο θνληηλνχο 

κνπ αλζξψπνπο φηη ηνπο λνηάδνκαη. 

1 2 3 4 5 6 7 

17. Μπνξψ λα κπσ ζηε ζέζε ηνπ άιινπ θαη λα 

θαηαιάβσ πσο ληψζεη. 

1 2 3 4 5 6 7 

18. Γπζθνιεχνκαη λα βξίζθσ θίλεηξα. 1 2 3 4 5 6 7 

19. Μπνξψ λα ειέγμσ ην ζπκφ κνπ φηαλ ζέισ. 1 2 3 4 5 6 7 

20. Δίκαη επηπρηζκέλνο κε ηε δσή κνπ. 1 2 3 4 5 6 7 

21. Θα πεξηέγξαθα ηνλ εαπηφ κνπ σο θαιφ 

κεζνιαβεηή. 

1 2 3 4 5 6 7 

22. Κάπνηεο θνξέο κπιέθνκαη ζε θαηαζηάζεηο 

πνπ ζα πξνηηκνχζα λα κελ είρα εκπιαθεί. 

1 2 3 4 5 6 7 

23. Γίλσ κεγάιε πξνζνρή ζηα ζπλαηζζήκαηα 

κνπ. 

1 2 3 4 5 6 7 

24. Αηζζάλνκαη θαιά κε ηνλ εαπηφ κνπ. 1 2 3 4 5 6 7 

25. πλεζίδσ λα θάλσ πίζσ έζησ θαη αλ έρσ 

δίθαην. 

1 2 3 4 5 6 7 

26. Γελ κπνξψ λα αιιάμσ ηνλ ηξφπν πνπ 

αηζζάλνληαη νη άιινη. 

1 2 3 4 5 6 7 

27. Πηζηεχσ φηη ηα πξάγκαηα ζα εμειηρζνχλ 

θαιά ζηε δσή κνπ. 

1 2 3 4 5 6 7 

28. Κάπνηεο θνξέο εχρνκαη λα είρα θαιχηεξεο 

ζρέζεηο κε ηνπο γνλείο κνπ. 

1 2 3 4 5 6 7 

29. Πξνζαξκφδνκαη εχθνια ζε θαηλνχξηεο 

ζπλζήθεο. 

1 2 3 4 5 6 7 

30. Πξνζπαζψ λα ειέγρσ ηε ζθέςε κνπ θαη λα 

κελ αλεζπρψ πάξα πνιχ γηα φζα 

ζπκβαίλνπλ γχξσ κνπ. 

1 2 3 4 5 6 7 
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Θεηηθά θαη αρλεηηθά ζσλαηζζήκαηα 

 Παξαθαιψ ζθεθηείηε ηηο εκπεηξίεο ζαο θαηά ηε δηάξθεηα ησλ ηειεσηαίφλ ηεζζάρφλ εβδοκάδφλ. Έπεηηα 

αλαθέξεηε πόζο βηώζαηε θάζε έλα από ηα αθόιοσζα ζσλαηζζήκαηα, ρξεζηκνπνηψληαο ηελ παξαθάησ 

θιίκαθα [Πνιχ ζπάληα (1) έσο Πνιχ ζπρλά (5)]. εκεηψζηε έλαλ αρηζκό από ηο 1 έφς ηο 5 ζηελ γξακκή 

πνπ ππάξρεη δίπια ζε θάζε ζπλαίζζεκα.  

  

Πνιύ ζπάληα         Σπάληα         Κάπνηεο θνξέο       Σπρλά        Πνιύ ζπρλά  

                               ή πνηέ                                                                 ή πάληα 

                                    1                        2                       3                        4                     5 

 

                                                        

                                       Καηά ηε δηάρθεηα ηοσ ηειεσηαίοσ κήλα έληφζα: 

 

1. Θεηηθά         ___   

2. Αξλεηηθά     ___  

3. Καιά             ___  

4. Άζρεκα        ___  

 

 

5. Δπράξηζηα    ___  

6. Γπζάξεζηα   ___  

7.  Δπηπρηζκέλνο   ___ 

8.  Θιηκκέλνο___ 

 

 

9.  Φνβηζκέλνο___ 

10.  Υαξνχκελνο___ 

11.  Θπκσκέλνο___ 

12.  Δπραξηζηεκέλνο_   

 

 

Ηθαλοποίεζε από ηε δφή 

 
Παξαθάησ ππάξρνπλ πέληε δειψζεηο κε ηηο νπνίεο κπνξεί λα ζπκθσλείηε ή λα δηαθσλείηε. Υξεζηκνπνηψληαο ηελ 

παξαθάησ θιίκαθα, ζεκεηώζηε ηολ βαζκό ζηολ οποίο ζσκθφλείηε ή δηαθφλείηε κε θάζε δήιφζε, ηοποζεηώληας 

ηολ θαηάιιειο αρηζκό ζηελ γρακκή ποσ προεγείηαη ηες θάζε δήιφζες. Παξαθαιψ λα είζηε αλνηρηνί θαη 

εηιηθξηλείο ζηηο απαληήζεηο ζαο. 

 

1 

Γηαθσλψ 

πνιχ 

2 

Γηαθσλψ 

3 
Γηαθσλψ 

ιίγν 

4 
Οχηε 

ζπκθσλψ 

νχηε 

δηαθσλψ 

5 
πκθσλψ 

ιίγν 

6 
πκθσλψ 

7 
πκθσλψ 

πνιχ 

 

 
______1. Χο επί ην πιείζηνλ, ε δσή κνπ είλαη θνληά ζηα ηδαληθά κνπ. 

 

                                    ______2. Οη ζπλζήθεο ηεο δσήο κνπ είλαη εμαηξεηηθέο. 

 

                                    ______3. Δίκαη ηθαλνπνηεκέλνο/ε απφ ηε δσή κνπ. 

 

                                    ______4. Μέρξη ζηηγκήο έρσ απνθηήζεη ζεκαληηθά πξάγκαηα πνπ ζέισ ζηε δσή. 

 

                                    ______5. Αλ κπνξνχζα λα μαλαδήζσ ηε δσή κνπ, δε ζα άιιαδα ζρεδφλ ηίπνηα. 



 

Προζφπηθό Νόεκα Εφής 

Σν εξσηεκαηνιφγην απηφ κεηξά ηελ αληίιεςε ησλ αηφκσλ γηα ην πξνζσπηθφ λφεκα ζηε δσή ηνπο.             

Οη δειψζεηο πνπ αθνινπζνχλ πεξηγξάθνπλ πηζαλέο πεγέο κηαο δσήο κε λφεκα. Παξαθαιψ, δηαβάζηε 

θάζε δήιφζε προζετηηθά θαη ζεκεηώζηε ζε ποηο βαζκό ε θάζε πρόηαζε ταραθηερίδεη ηε δηθή 

ζας δφή. Δίλαη ζεκαληηθφ λα απαληήζεηε κε εηιηθξίλεηα βάζεη ησλ δηθψλ ζαο εκπεηξηψλ θαη 

πεπνηζήζεσλ Απαληήζηε    θσθιώλοληας ηολ θαηάιιειο αρηζκό, ζύκθφλα κε ηελ παραθάηφ 

θιίκαθα: 

 

        1       2    3     4     5   6   7 

  Καζόιοσ Διάτηζηα Λίγο Μέηρηα Αρθεηά Ποιύ Πάρα 

ποιύ 

1. Πηζηεχσ φηη κπνξψ λα θάλσ ηε δηαθνξά ζηνλ θφζκν 1     2     3     4     5     6     7 

2. Έρσ θάπνηνλ κε ηνλ νπνίν κνηξάδνκαη δεζηά 

ζπλαηζζήκαηα 

1     2     3     4     5     6     7 

3. Πξνζπαζψ λα θάλσ ηνλ θφζκν έλα θαιχηεξν κέξνο 1     2     3     4     5     6     7 

4. Δπηδηψθσ λα θάλσ ην ζέιεκα ηνπ Θενχ 1     2     3     4     5     6     7 

5. Μνπ αξέζεη ε πξφθιεζε 1     2     3     4     5     6     7 

6. Παίξλσ πξσηνβνπιίεο 1     2     3     4     5     6     7 

7. Έρσ έλαλ αξηζκφ θαιψλ θίισλ 1     2     3     4     5     6     7 

8. Οη άιινη κε εκπηζηεχνληαη 1     2     3     4     5     6     7 

9. Δπηδηψθσ λα δνμάδσ ηνλ Θεφ 1     2     3     4     5     6     7 

10. Ζ δσή κνπ έρεη θεξζεί δίθαηα 1     2     3     4     5     6     7 

11. Γέρνκαη ηα φξηα κνπ 1     2     3     4     5     6     7 

12. Έρσ κία ακνηβαία ηθαλνπνηεηηθή ζρέζε αγάπεο 1     2     3     4     5     6     7 

13. Δίκαη αξεζηφο ζε άιινπο 1     2     3     4     5     6     7 

14. Έρσ βξεη θάπνηνλ ηνλ νπνίν αγαπψ βαζεηά 1     2     3     4     5     6     7 

15. Γέρνκαη απηφ πνπ δελ κπνξεί λα αιιάμεη 1     2     3     4     5     6     7 

16. Δίκαη επίκνλνο θαη επηλνεηηθφο ζηελ επίηεπμε ησλ ζηφρσλ 

κνπ 

1     2     3     4     5     6     7 

17. πλεηζθέξσ ζεκαληηθά ζηελ θνηλσλία κνπ 1     2     3     4     5     6     7 

18. Πηζηεχσ φηη θάπνηνο κπνξεί λα έρεη κία πξνζσπηθή ζρέζε 

κε ηνλ Θεφ 

1     2     3     4     5     6     7 

19. Οη άιινη κνπ ζπκπεξηθέξνληαη δίθαηα 1     2     3     4     5     6     7 
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20. Έρσ ιάβεη δίθαην κεξίδην επθαηξηψλ θαη σθειεηψλ 1     2     3     4     5     6     7 

21. Έρσ κάζεη λα δσ κε δεηλά θαη λα θάλσ ην θαιχηεξν 

δπλαηφ 

1     2     3     4     5     6    7 

 

 

Ψστοιογηθή Γσζθορία 

Παξαθαιψ ζθεθηείηε ηηο εκπεηξίεο ζαο θαηά ηε δηάξθεηα ησλ ηειεσηαίφλ ηεζζάρφλ εβδοκάδφλ. Υξεζηκνπνηψληαο 

ηελ παξαθάησ θιίκαθα, ζεκεηώζηε ηολ βαζκό ζηολ οποίο βηώζαηε θάζε θαηάζηαζε (πνπ πεξηγξάθεηαη ζε θάζε 

δήισζε), ηοποζεηώληας ηολ θαηάιιειο αρηζκό ζηελ γρακκή ποσ προεγείηαη ηες θάζε δήιφζες. Παξαθαιψ λα 

είζηε αλνηρηνί θαη εηιηθξηλείο ζηηο απαληήζεηο ζαο.  

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

     Καζφινπ           Διάρηζηεο 

θνξέο 

Κάπνηεο θνξέο Σηο 

πεξηζζφηεξεο 

θνξέο 

πλέρεηα 

             Καηά ηελ δηάρθεηα ηφλ ηειεσηαίφλ ηεζζάρφλ εβδοκάδφλ, πόζο ζστλά αηζζαλόζοσλ: 

 

______   1. Κνπξαζκέλνο/ε ρσξίο ιφγν; 

   ______   2. Νεπξηθφο/ε; 

   ______   3. Σφζν λεπξηθφο/ε, ψζηε ηίπνηα λα κελ κπνξεί λα ζε εξεκήζεη; 

______   4. Απειπηζκέλνο/ε; 

______   5. ε ππεξέληαζε θαη αλήζπρνο; 

______   6. Σφζν αλήζπρνο/ε, ψζηε λα κελ κπνξείο λα θαζίζεηο αθίλεηνο/ε 

______   7. Μειαγρνιηθφο/ε; 

______   8. Όηη γηα ηα πάληα θαηέβαιιεο πξνζπάζεηα; 

______   9. Σφζν ζιηκκέλνο/ε, ψζηε ηίπνηα λα κελ κπνξεί λα ζε θάλεη ραξνχκελν/ε. 

______   10. Αλάμηνο/α; 
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Δσεκερία 

Oη παξαθάησ εξσηήζεηο εθθξάδνπλ πψο ίζσο λα αηζζάλεζηε γηα ηνλ εαπηφ ζαο θαη ηε δσή ζαο. Κσθιώζηε ηολ 

αρηζκό ποσ θαιύηερα εθθράδεη ηο βαζκό ζσκθφλίας ζας ή δηαθφλίας ζας ηώρα.  Λάβεηε ππφςε φηη δελ 

ππάξρνπλ ζσζηέο ή ιάζνο απαληήζεηο. 
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1.  Οη πεξηζζφηεξνη άλζξσπνη κε ζεσξνχλ δεζηφ 

θαη ζηνξγηθφ άηνκν.  

1 2 3 4 5 6 

2.  

 

3.  

Γεληθά, ληψζσ φηη ειέγρσ ηε δσή κνπ.  

Γελ ελδηαθέξνκαη γηα δξαζηεξηφηεηεο                              

πνπ δηεπξχλνπλ ηνπο νξίδνληέο κνπ.                      

1 

 

1 

2 

 

2 

3 

 

3 

4 

 

4 

5 

 

5 

6 

 

6 

4.  Όηαλ ζθέθηνκαη ηε δσή κνπ, αηζζάλνκαη 

επραξηζηεκέλνο κε ην πψο έρνπλ έξζεη ηα 

πξάγκαηα. 

1 2 3 4 5 6 

5.  Μνπ είλαη δχζθνιν λα δηαηεξψ ζηελέο 

ζρέζεηο.          

1 2 3 4 5 6 

6.  Γελ θνβάκαη λα εθθξάζσ ηηο απφςεηο κνπ, 

έζησ θαη αλ δελ είλαη ζχκθσλεο κε ηηο απφςεηο 

ησλ άιισλ. 

1 2 3 4 5 6 

7.  Οη θαζεκεξηλέο απαηηήζεηο ηεο δσήο ζπρλά κε 

«ξίρλνπλ». 

1 2 3 4 5 6 

8.  Εσ θάζε κέξα γηα ηε ζηηγκή θαη δελ 

ζθέθηνκαη ην κέιινλ. 

1 2 3 4 5 6 

9.  Γεληθά έρσ απηνπεπνίζεζε θαη αηζζάλνκαη 

ζεηηθά γηα ηνλ εαπηφ κνπ. 

1 2 3 4 5 6 

10.  πρλά ληψζσ κνλαμηά γηαηί έρσ ιίγνπο 

ζηελνχο θίινπο κε ηνπο νπνίνπο λα κνηξάδνκαη 

ηηο αλεζπρίεο κνπ. 

1 2 3 4 5 6 

11.  Οη απνθάζεηο κνπ, ζπλήζσο, δελ επεξεάδνληαη 

απφ ην ηη θάλνπλ νη άιινη. 

1 2 3 4 5 6 

12.  Γελ αηζζάλνκαη φηη ηαηξηάδσ θαη πνιχ κε 

άιινπο γχξσ κνπ. 

1 2 3 4 5 6 
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13.  Έρσ ηελ ηάζε λα εζηηάδνκαη ζην παξφλ γηαηί 

ην κέιινλ ζρεδφλ πάληα κνπ θέξλεη 

πξνβιήκαηα. 

1 2 3 4 5 6 

14.  Αηζζάλνκαη φηη πνιινί γλσζηνί κνπ έρνπλ 

επσθειεζεί πην πνιχ απφ ηε δσή απ‟ φηη εγψ. 

1 2 3 4 5 6 

15.  Με επραξηζηεί λα ζπδεηψ ζε πξνζσπηθφ 

επίπεδν κε ζπγγελείο ή θίινπο. 

1 2 3 4 5 6 

16.  Έρσ ηελ ηάζε λα αλεζπρψ γηα ην ηη 

ζθέθηνληαη νη άιινη γηα κέλα. 

1 2 3 4 5 6 

17.  Σα θαηαθέξλσ ζρεηηθά θαιά κε ηηο 

θαζεκεξηλέο κνπ ππνρξεψζεηο. 

1 2 3 4 5 6 

18.  Γελ ζέισ λα δνθηκάζσ θαηλνχξγηα πξάγκαηα. 

Ζ δσή κνπ είλαη κηα ραξά έηζη φπσο είλαη. 

1 2 3 4 5 6 

19.  Σν λα είκαη εγψ επραξηζηεκέλνο απφ ηνλ 

εαπηφ κνπ είλαη πεξηζζφηεξν ζεκαληηθφ απ‟ 

φηη ε έγθξηζε ησλ άιισλ. 

1 2 3 4 5 6 

20.  πρλά ληψζσ ηηο επζχλεο κνπ λα κε 

θαηαβάιινπλ. 

1 2 3 4 5 6 

21.  Πηζηεχσ πψο είλαη ζεκαληηθφ λα έρσ 

θαηλνχξγηεο εκπεηξίεο πνπ ζα κε πξνθαιέζνπλ 

λα ζθεθηψ πσο βιέπσ ηνλ εαπηφ κνπ θαη ηε 

δσή. 

1 2 3 4 5 6 

22.  Οη θαζεκεξηλέο κνπ δξαζηεξηφηεηεο ζπρλά 

κνπ θαίλνληαη ηεηξηκκέλεο θαη αζήκαληεο. 

1 2 3 4 5 6 

23.  Μνπ αξέζνπλ νη πεξηζζφηεξεο πιεπξέο ηεο 

πξνζσπηθφηεηάο κνπ. 

1 2 3 4 5 6 

24.  Γελ έρσ πνιινχο αλζξψπνπο πνπ λα ζέινπλ 

λα κε αθνχζνπλ φηαλ έρσ ηελ αλάγθε λα ηνπο 

κηιήζσ. 

1 2 3 4 5 6 

25.  Σείλσ λα επεξεάδνκαη απφ αλζξψπνπο κε 

έληνλεο απφςεηο. 

1 2 3 4 5 6 
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26.  Σψξα πνπ ην ζθέθηνκαη, βιέπσ φηη δελ έρσ 

βειηησζεί πνιχ ζαλ άηνκν εδψ θαη ρξφληα. 

1 2 3 4 5 6 

27.  Γελ έρσ θαη πνιχ θαιή αίζζεζε ηνπ ηη 

πξνζπαζψ λα πεηχρσ ζηε δσή κνπ. 

1 2 3 4 5 6 

28.  Έθαλα κεξηθά ιάζε ζην παξειζφλ, αιιά ελ 

γέλεη αηζζάλνκαη φηη φια έγηλαλ γηα ην 

θαιχηεξν. 

1 2 3 4 5 6 

29.  Γεληθά, θξνληίδσ ηα νηθνλνκηθά κνπ θαη ηηο 

πξνζσπηθέο κνπ ππνζέζεηο θαιά. 

1 2 3 4 5 6 

30.  Παιηφηεξα έβαδα ζηφρνπο γηα ηνλ εαπηφ κνπ 

αιιά ηψξα κνπ θαίλεηαη ράζηκν ρξφλνπ. 

1 2 3 4 5 6 

31.  Απφ πνιιέο απφςεηο, αηζζάλνκαη 

απνγνεηεπκέλνο απ‟ φζα έρσ θαηαθέξεη ζηε 

δσή κνπ. 

1 2 3 4 5 6 

32.  Μνπ θαίλεηαη φηη νη πεξηζζφηεξνη άλζξσπνη 

έρνπλ πην πνιινχο θίινπο απ‟ φηη εγψ. 

1 2 3 4 5 6 

33.  Με επραξηζηεί λα ζρεδηάδσ γηα ην κέιινλ θαη 

λα πξνζπαζψ θαζεκεξηλά λα ην 

πξαγκαηνπνηήζσ. 

1 2 3 4 5 6 

34.  Οη άιινη κε βιέπνπλ σο άηνκν πνπ πξνζθέξεη, 

πξφζπκν λα κνηξαζηεί ην ρξφλν ηνπ κε ηνπο 

άιινπο. 

1 2 3 4 5 6 

35.  Δκπηζηεχνκαη ηηο απφςεηο κνπ έζησ θαη αλ 

έξρνληαη ζε αληίζεζε κε ηελ πιεηνςεθία. 

1 2 3 4 5 6 

36.  Μπνξψ θαη ρεηξίδνκαη ην ρξφλν κνπ έηζη ψζηε 

λα πξνιαβαίλσ λα θάλσ φζα πξέπεη λα γίλνπλ. 

1 2 3 4 5 6 

37.  Αηζζάλνκαη φηη έρσ σξηκάζεη αξθεηά σο 

άλζξσπνο κε ην ρξφλν. 

1 2 3 4 5 6 

38.  Όηαλ ζρεδηάδσ λα θάλσ θάηη, ην θπλεγάσ. 1 2 3 4 5 6 

39.  Γελ έρσ αηζζαλζεί ζε πνιιέο ζρέζεηο 

εκπηζηνζχλε θαη δεζηαζηά. 

1 2 3 4 5 6 
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40.  Μνπ είλαη δχζθνιν λα εθθξάζσ ηε γλψκε κνπ 

ζε επίκαρα ζέκαηα. 

1 2 3 4 5 6 

41.  Γελ κνπ αξέζεη λα βξίζθνκαη ζε λέεο 

θαηαζηάζεηο πνπ απαηηνχλ απφ κέλα λα 

αιιάμσ παιηέο κνπ ζπλήζεηεο. 

1 2 3 4 5 6 

42.  Μεξηθνί άλζξσπνη πεξηθέξνληαη άζθνπα ζηε 

δσή ηνπο, αιιά εγψ δελ είκαη έλαο απ‟ απηνχο. 

1 2 3 4 5 6 

43.  Μάιινλ δελ βιέπσ ηνλ εαπηφ κνπ ηφζν ζεηηθά 

φζν νη άιινη βιέπνπλ ηνλ εαπηφ ηνπο. 

1 2 3 4 5 6 

44.  πρλά αιιάδσ ηηο απνθάζεηο κνπ φηαλ νη 

θίινη κνπ ή ε νηθνγέλεηά κνπ δηαθσλνχλ κε 

απηέο. 

1 2 3 4 5 6 

45.  Γηα κέλα ε δσή είλαη κηα ζπλερήο δηαδηθαζία 

κάζεζεο, σξίκαλζεο θαη αιιαγήο 

1 2 3 4 5 6 

46.  Μεξηθέο θνξέο αηζζάλνκαη πσο φηη ήηαλ λα 

θάλσ ζηε δσή κνπ, ην έρσ θάλεη. 

1 2 3 4 5 6 

47.  Ξέξσ φηη κπνξψ λα εκπηζηεπηψ ηνπο θίινπο 

κνπ θαη απηνί μέξνπλ φηη κπνξνχλ λα 

εκπηζηεπηνχλ εκέλα. 

1 2 3 4 5 6 

48.  Παξφιν πνπ ην παξειζφλ κνπ έρεη θαη ζεηηθά 

θαη αξλεηηθά ζηνηρεία δελ ζα ην άιιαδα. 

1 2 3 4 5 6 

49.  Γπζθνιεχνκαη λα ηαθηνπνηήζσ ηε δσή κνπ κε 

έλα ηξφπν πνπ λα κε ηθαλνπνηεί. 

1 2 3 4 5 6 

50.  Έρσ παξαηηεζεί εδψ θαη πνιχ θαηξφ απφ ηελ 

πξνζπάζεηα λα βειηηψζσ ή θαη λα αιιάμσ ηε 

δσή κνπ. 

1 2 3 4 5 6 

51.  Όηαλ ζπγθξίλσ ηνλ εαπηφ κνπ κε θίινπο θαη 

ζπγγελείο αηζζάλνκαη θαιά γηα ην πνηνο είκαη. 

1 2 3 4 5 6 

52.  Κξίλσ ηνλ εαπηφ κνπ ζχκθσλα κε ην ηη 

πηζηεχσ εγψ φηη είλαη ζεκαληηθφ, θαη φρη 

ζχκθσλα κε ηηο αμίεο ησλ άιισλ γηα ην ηη 

1 2 3 4 5 6 
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είλαη ζεκαληηθφ. 

53.  Έρσ θηηάμεη ηε δσή κνπ θαη ην ζπίηη κνπ κε 

έλα ηξφπν πνπ κνπ αξέζεη πνιχ. 

1 2 3 4 5 6 

54.  Δίλαη αιήζεηα φηη δελ κπνξείο λα δηδάμεηο λέα 

θφιπα ζε γέξηθα ζθπιηά. 

1 2 3 4 5 6 

 

Δρφηεκαηοιόγηο Αηοκηθώλ ηοητείφλ 

πκπιήξσζε ηα θελά ή ζεκείσζε κε έλα Υ ζην θνπηάθη πνπ αληηζηνηρεί ζηελ απάληεζή ζνπ. 

 

1. Φχιν:     Αγφξη                    2.  Έηνο γέλλεζεο:  ………   3. Πεξηνρή θαηνηθίαο: ……………………       

               Κνξίηζη 

 

4. Δζληθφηεηα:   Διιεληθή              Άιιν:…………………………………. 

 

5. Θξήζθεπκα: ……………………………… 

 

6. Δπάγγεικα παηέξα:                                               7.  Δπάγγεικα κεηέξαο:  

    Ηδησηηθφο Τπάιιεινο                                                 Ηδησηηθφο Τπάιιεινο 

    Γεκφζηνο Τπάιιεινο                                                Γεκφζηνο Τπάιιεινο 

    Διεχζεξνο επαγγεικαηίαο                                          Διεχζεξνο επαγγεικαηίαο 

    Άλεξγνο                                                                      Άλεξγε 

    Οηθηαθά                                                                       Οηθηαθά 

          Άιιν…………………………                                    Άιιν………………………….  

 

8.  Μνξθσηηθφ επίπεδν παηέξα:                                9.  Μνξθσηηθφ επίπεδν κεηέξαο: 

Απφθνηηνο Γεκνηηθνχ                                              Απφθνηηνο Γεκνηηθνχ 

Απφθνηηνο Γπκλαζίνπ                                              Απφθνηηνο Γπκλαζίνπ 

Απφθνηηνο Λπθείνπ                                                  Απφθνηηνο Λπθείνπ 

Απφθνηηνο ΑΔΗ / ΣΔΗ                                                Απφθνηηνο ΑΔΗ / ΣΔΗ 

Κάηνρνο Μεηαπηπρηαθνχ                                          Κάηνρνο Μεηαπηπρηαθνχ 

 ή Γηδαθηνξηθνχ Γηπιψκαηνο                                     ή Γηδαθηνξηθνχ Γηπιψκαηνο 
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10. Οηθνγελεηαθή θαηάζηαζε: Εσ θαη κε ηνπο δχν γνλείο 

                                           Εσ κε ηνλ παηέξα ή ηελ κεηέξα 

                                           Εσ κε ηνλ παππνχ/ ηελ γηαγηά 

                                           ή άιιν πξφζσπν 

 

11. Αδέξθηα:     Ναη                   Όρη 

 

12. Αλ λαη, πφζα; …….. 

 

13. Πφζα ρξήκαηα παίξλεηε γηα «ραξηδηιίθη» ηελ εβδνκάδα; ………………………….. 

 

 

ηηο αξηζκεκέλεο ζεηξέο πνπ βιέπεηε παξαθάησ, παξαθαιψ λα ζεκεηψζεηε ηα πέληε πην ζεκαληηθά 

πξάγκαηα ζηε δσή ζαο πνπ ζαο δίλνπλ λφεκα ή ζθνπφ. ηελ ζεηξά κε ηνλ αξηζκφ 1. ζεκεηψζηε ην πην 

ζεκαληηθφ πξάγκα ζηε δσή ζαο, ελψ ζηηο επφκελεο ζεηξέο ηα επφκελα πην ζεκαληηθά πξάγκαηα πνπ δίλνπλ 

λφεκα ζηε δσή ζαο. Γηα παξάδεηγκα, αλ ε κνπζηθή είλαη πνιχ ζεκαληηθή γηα εζάο, κπνξείηε λα βάιεηε ηε 

κνπζηθή πξψηε ζηε ιίζηα ζαο, ελψ αλ ην θαγεηφ είλαη ιίγν ζεκαληηθφ, κπνξείηε λα ην βάιεηε ζηελ πέκπηε 

ζεηξά. Δίλαη ζεκαληηθφ λα ζεκεηψζεηε πέληε πξάγκαηα πνπ είλαη ζεκαληηθά γηα εζάο, θαη φρη πξάγκαηα πνπ 

πηζαλφλ ζεσξνχληαη ζεκαληηθά απφ άιινπο. 

1. __________________________________________________________________________ 

2. __________________________________________________________________________ 

3. __________________________________________________________________________ 

4. __________________________________________________________________________ 

5. __________________________________________________________________________ 

 

 

Σέιος ερφηεκαηοιογίοσ 


