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ΠΡΟΛΟΓΟΣ 
 

 «Άδειασε το κεφάλι µου» µου είπε πριν λίγα χρόνια µια φίλη, 

πρωτοετής τότε φοιτήτρια στο Τµήµα Χηµικών Μηχανικών του Ε.Μ.Π. 

Έγραφε Μαθηµατικά και ήταν η πρώτη της πανεπιστηµιακή εξέταση. Το άγχος 

της στο κατακόρυφο. Φοιτήτρια που πήρε πτυχίο µε «Άριστα». Και όµως 

έδωσε τότε «λευκή κόλλα». Ο καθηγητής την κάλεσε, ευτυχώς, και έδωσε 

ξεχωριστή εξέταση. Αυτό το περιστατικό, που δεν είναι το µοναδικό, στάθηκε 

η αφορµή, για να ασχοληθώ µε το αντικείµενο αυτής της µελέτης, γιατί το 

πρόβληµα δεν είναι απλά ενδοσχολικό, αλλά ευρύτατα εκπαιδευτικό και µε 

κοινωνικές προεκτάσεις. 

 

 Στην παρούσα εργασία γίνεται προσπάθεια εκτενούς µελέτης της 

σχέσης µεταξύ ψυχικής πίεσης και σχολικής επίδοσης, όπως αυτή βιώνεται από 

τους µαθητές του δηµοτικού σχολείου. Ο σκοπός, το πλαίσιο και το πρόβληµα 

της έρευνας, αλλά και η σπουδαιότητα της µελέτης αυτής αναφέρονται 

διεξοδικά στο Α΄ Μέρος. Στο προλογικό αυτό σηµείωµα θα αναφέρουµε απλώς 

ότι επίκεντρο της έρευνάς µας αποτελεί η µελέτη των επιπτώσεων της ψυχικής 

πίεσης στη σχολική επίδοση των µαθητών, εστιάζοντας ταυτόχρονα και στο 

σαφή εντοπισµό των παραγόντων εκείνων, που οδηγούν στη «δόµηση» της 

ψυχικής πίεσης στο χώρο του σχολείου, ώστε να µπορέσουµε τελικά να 

προτείνουµε τους ανάλογους τρόπους «αποδόµησης» αυτής, στοχεύοντας, 

έτσι, στη µείωση της ψυχικής πίεσης και συνεπώς στη βελτίωση της σχολικής 

επίδοσης των µαθητών. 

 Το Β΄ Μέρος της έρευνάς µας περιλαµβάνει την ιστορική ανασκόπηση 

για την ψυχική πίεση, τα ήδη υπάρχοντα ερευνητικά δεδοµένα για τη σχέση 

ψυχικής πίεσης και σχολικής επίδοσης και τέλος τα θεωρητικά µοντέλα, που 

ερµηνεύουν και αναλύουν τους µηχανισµούς µε τους οποίους η ψυχική πίεση 

επιδρά στην επίδοση του ατόµου, γενικότερα.  

 Το θεωρητικό πλαίσιο της έρευνας, που αναλύεται στο Γ΄ Μέρος, 

εστιάζει στον ορισµό της έννοιας της ψυχικής πίεσης, κάνοντας εκτενή 
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αναφορά στις προσπάθειες που έχουν γίνει κατά καιρούς προκειµένου να δοθεί 

ένας πλήρης και σαφής ορισµός της έννοιας αυτής. Επιπλέον, παρουσιάζονται 

οι σηµαντικότερες θεωρίες και µοντέλα, που ερµηνεύουν τον τρόπο µε τον 

οποίο αναπτύσσεται και εκδηλώνεται η ψυχική πίεση, οι παράγοντες που την 

προκαλούν, οι συνέπειές της στον άνθρωπο, καθώς και η σχέση της µε τις 

γνωστικές λειτουργίες, τους κοινωνικούς και πολιτισµικούς παράγοντες, την 

προσωπικότητα και το συναίσθηµα. Τέλος, αναπτύσσονται οι βασικές 

στρατηγικές ελέγχου και αντιµετώπισης της ψυχικής πίεσης.  

 Το ∆΄ Μέρος αποτελεί το ερευνητικό κοµµάτι της παρούσας µελέτης. 

Εδώ αναλύεται η µέθοδος που ακολουθήθηκε για τον έλεγχο των υποθέσεών 

µας. Γίνεται λεπτοµερής αναφορά στον τρόπο διεξαγωγής της έρευνας και 

συγκεκριµένα στην οργάνωση και χορήγηση του ερευνητικού υλικού, στη 

συλλογή των δεδοµένων, στις στρατηγικές ανάλυσης αυτών και στην ερµηνεία 

των αποτελεσµάτων των µαθητών στην κλίµακα άγχους και στα τεστ επίδοσης.  

 Στο Ε΄ Μέρος, τέλος, επιχειρείται η ερµηνεία και ο σχολιασµός των 

ευρηµάτων της µελέτης αυτής, ενώ γίνεται µια κριτική σύνοψη των τελικών 

πορισµάτων, που αναµένεται να αποτελέσει τη βάση για περαιτέρω έρευνα του 

φαινοµένου της ψυχικής πίεσης. 

 

 Κλείνοντας τον πρόλογο αυτής της µελέτης νιώθω την ανάγκη να 

ευχαριστήσω όλους εκείνους τους σηµαντικούς και αγαπηµένους ανθρώπους 

που, ο καθένας µε το δικό του τρόπο, συνέβαλαν σηµαντικά στη διεξαγωγή της 

έρευνας και στη συγγραφή της διατριβής. 

 Θα ήθελα, λοιπόν, να ξεκινήσω ευχαριστώντας πρώτον από όλους τον 

επόπτη µου, Καθηγητή κ. Κυπριωτάκη Αντώνιο, για την πολύπλευρη βοήθεια 

και στήριξή του, τη συστηµατική και ουσιαστική καθοδήγηση, αλλά και την 

ηθική συµπαράσταση καθ� όλη τη διάρκεια της ∆ιδακτορικής µου ∆ιατριβής. 

Η εµπιστοσύνη που έδειξε στις γνώσεις και τις ικανότητές µου, η υποµονή 

αλλά και η επιµονή του αποτέλεσαν πηγές από τις οποίες αντλούσα δυνάµεις 

για να ξεπεράσω τις όποιες δυσκολίες, που αρκετά συχνά παρουσιάζονταν, και 

να ολοκληρώσω, επιτυχώς πιστεύω, την έρευνά µου.   

 Ένα µεγάλο ευχαριστώ οφείλω να εκφράσω και στα άλλα δύο µέλη της 

τριµελούς επιτροπής. Ο Επίκουρος Καθηγητής της Σχολής Κοινωνικών 
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Επιστηµών του τµήµατος Ψυχολογίας του Πανεπιστηµίου Κρήτης κ. 

Καστελλάκης Ανδρέας υπήρξε καθοδηγητής και συµπαραστάτης µου όχι µόνο 

κατά τη διάρκεια εκπόνησης της ∆ιδακτορικής µου ∆ιατριβής, αλλά καθ� όλη 

τη διάρκεια του κύκλου των σπουδών µου, τόσο στο προπτυχιακό όσο και στο 

µεταπτυχιακό επίπεδο. Το ειλικρινές ενδιαφέρον, η ουσιαστική βοήθεια, η 

εποικοδοµητική κριτική, η πείρα και οι γνώσεις, που µου παρέχει όλα αυτά τα 

χρόνια, έχουν συµβάλει σηµαντικά στην επίτευξη των ακαδηµαϊκών µου 

στόχων και µε έχουν ωθήσει να στραφώ µε ιδιαίτερο ενδιαφέρον στο χώρο της 

Φυσιολογίας και στη σχέση της µε την Ψυχολογία, που ο ίδιος εκπροσωπεί. 

Ξεχωριστή ήταν και η συµβολή της Λέκτορος της Σχολής Επιστηµών της 

Αγωγής του Πανεπιστηµίου Κρήτης, κ. Βασιλάκη Ελένης. Η κριτική σκέψη 

της, η ερευνητική της πείρα στο θέµα αυτό και τα ουσιαστικής σηµασίας 

σχόλιά της κατά την έρευνα, αλλά κυρίως κατά τη συγγραφή της µελέτης 

αυτής υπήρξαν καθοριστικά, ώστε αυτή η διατριβή να αποκτήσει µια 

επιστηµονικά τεκµηριωµένη µορφή.  

 Θα ήταν παράλειψη, στο σηµείο αυτό, να µην εκφράσω τις ευχαριστίες 

µου προς όλους τους καθηγητές του τµήµατος Ψυχολογίας του Πανεπιστηµίου 

Κρήτης στους οποίους οφείλω την επιστηµονική µου κατάρτιση τόσο κατά τις 

προπτυχιακές όσο και κατά τις µεταπτυχιακές µου σπουδές. Όλοι τους είναι 

άνθρωποι καταξιωµένοι στο χώρο της Ψυχολογίας όπως ο Καθηγητής Ιωάννης 

Ν. Νέστορος, ο Αναπληρωτής Καθηγητής Νικόλαος Γ. Παπαδόπουλος, η 

Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Αναστασία-Βαλεντίνη Ρήγα, ο Καθηγητής Ιωάννης 

Κουγιουµουτζάκης, η Λέκτορας Σοφία Τριλίβα και ο διδάσκων Robert Mellon.  

 

 Ιδιαιτέρως θέλω να ευχαριστήσω τους διευθυντές των δηµοτικών 

σχολείων Ρεθύµνου, που µου επέτρεψαν να διεξάγω την έρευνα στα σχολεία 

τους, τους δασκάλους που µε ιδιαίτερη προθυµία προσέφεραν τη βοήθειά τους, 

αλλά και όλους εκείνους τους µαθητές που συµµετείχαν στην έρευνα. Όλων η 

συµβολή ήταν πολύτιµη. 

 Επίσης, ένα θερµό ευχαριστώ επιθυµώ να εκφράσω προς το Υπουργείο 

Παιδείας του οποίου είµαι υπότροφος καθ� όλα τα έτη των µεταπτυχιακών µου 

σπουδών. Πιθανόν, χωρίς αυτό το «στήριγµα» οι ακαδηµαϊκοί µου στόχοι να 

µην είχαν επιτευχθεί ποτέ.  
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 Ένας από τους ανθρώπους που αξίζει ένα ακόµη µεγάλο ευχαριστώ 

είναι η φιλόλογος Ευαγγελία Φωτάκη, που µε ιδιαίτερο ζήλο και υποµονή 

συνέβαλε σηµαντικά στη συγγραφή, διόρθωση και προσαρµογή του κειµένου 

αυτού στην ελληνική γλώσσα. 

 

 Κλείνοντας το κοµµάτι αυτό των ευχαριστιών προς τους ανθρώπους που 

µε στήριξαν και µε καθοδήγησαν στη διάρκεια των σπουδών µου, δε θα ήταν 

δυνατό να µην αναφερθώ στους αγαπηµένους δικούς µου ανθρώπους, που, όσο 

µεγάλη κι αν ήταν η χιλιοµετρική απόσταση µεταξύ µας όλα αυτά τα χρόνια, 

δε σταµάτησαν λεπτό να είναι δίπλα µου σε ευχάριστες, αλλά κυρίως στις 

δύσκολες στιγµές και που δεν έπαψαν στιγµή να πιστεύουν σε εµένα, να 

τονώνουν την αυτοπεποίθησή µου, να µου προσφέρουν µια καταλυτικής 

σηµασίας βοήθεια: την αγάπη τους. Κι αυτοί δεν είναι άλλοι από τους γονείς 

µου Hatem και Miassar Taha και τα αδέλφια µου. 

 Στους αγαπηµένους αυτούς ανθρώπους συµπεριλαµβάνεται και ο 

µοναδικός ίσως, αδερφικός φίλος Νίκος Παπαδάκης, που όλα αυτά τα χρόνια 

κατάφερε να αναπληρώνει το κενό που δηµιουργούσε η απουσία των δικών 

µου και η απόσταση µεταξύ µας. Η φιλία του ήταν και είναι πολύτιµη.   

 Ένα ευχαριστώ, τέλος, στη Ράνια Τσουρίδη φαντάζει αληθινά µηδαµινό 

µπροστά στην αγάπη και στην αφοσίωση που έχει εκείνη επιδείξει τόσα 

χρόνια. Και φυσικά αυτό το ευχαριστώ σε καµιά περίπτωση δεν αρκεί να 

περιγράψει τα δικά µου συναισθήµατα αλλά και τη δική µου ευγνωµοσύνη.    

 

                                                                                          NIHAD  H.  TAHA 

                                            

                                        Ρέθυµνο, Οκτώβριος 2001       
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Ι. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
 

1. ΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ 

 

Η ταχύτητα που χαρακτηρίζει τον αιώνα µας και οι γρήγοροι ρυθµοί της 

σύγχρονης ζωής έχουν εισβάλλει σχεδόν σε όλους τους τοµείς. Ο αγώνας της 

επιβίωσης στη σύγχρονη ζωή δεν περιορίζεται πια στην αναζήτηση τροφής και 

στέγασης. Ο ανταγωνισµός και οι συνθήκες διαβίωσης δηµιούργησαν 

καινούργιες απαιτήσεις οι οποίες συσσωρεύονται αθροιστικά και επιβαρύνουν 

τον άνθρωπο. Ο τελευταίος δεν αρκεί µόνο να συµµορφωθεί µε τους ηθικούς 

κανόνες της κοινότητας, αλλά πρέπει και να συµβαδίζει µε τα «άλµατα» 

εξέλιξης, της «τεχνολογικής» και της «ηλεκτρονικής» επανάστασης και τα 

µέσα που αυτές παρέχουν για το σκοπό αυτόν. Αυτό προϋποθέτει τη συνεχή 

απόκτηση νέων δεξιοτήτων που θεωρούνται, ως οι πλέον, απαραίτητες για την 

εύρυθµη και οµαλή προσαρµογή του ατόµου στο περιβάλλον του.  

Όλη αυτή η πίεση, που προκαλείται από τις σύγχρονες συνθήκες ζωής, 

«περνάει» στα παιδιά από το άµεσο περιβάλλον τους µε τη µορφή διαφόρων 

απαιτήσεων (όπως είναι π.χ. «πρέπει να είσαι καλό παιδί», «καλός µαθητής», 

«δυνατός», «να γνωρίζεις computer, µια δεύτερη γλώσσα», κ.τ.λ.). Ο στόχος 

που επιδιώκεται είναι συνήθως η εκτίµηση, η αποδοχή του περίγυρου, αλλά 

πολύ περισσότερο η επικράτηση και η επιβολή. Συχνά, όµως, επικρατεί 

ασάφεια στο παιδί όσον αφορά στους τρόπους αντιµετώπισης αυτών των 

απαιτήσεων. Το επίπεδο, λοιπόν, στο οποίο κινούνται οι στόχοι των ενηλίκων 

δεν αντιστοιχεί στο οντολογικό επίπεδο στο οποίο κινείται, ζει και δρα το 

παιδί. Έτσι, η έλλειψη αντιστοιχίας αποτελεί βασικό αίτιο δηµιουργίας ψυχικής 

πίεσης. 

Τελικά η πίεση, που υφίσταται το παιδί επιδρά συχνά άµεσα στη 

σωµατική και ψυχική του υγεία, καθώς και στις επιδόσεις του σε όλους τους 

τοµείς. Την κατάσταση αυτή επιτείνει το γεγονός ότι τα παιδιά καθηµερινά 

πιέζονται να ανταποκριθούν στις τεράστιες απαιτήσεις των γονέων, του 

σχολείου, των φίλων και της κοινωνίας, αλλά και να προσαρµοστούν σε 

αναρίθµητες δύσκολες καταστάσεις όπως το διαζύγιο των γονέων, ο θάνατος 

προσφιλών προσώπων, η χρήση ουσιών, χωρίς να τυχαίνουν κάποιας 
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ιδιαίτερης στήριξης. Τέτοιες καταστάσεις µπορεί να οδηγήσουν σε σύγχυση 

και απογοήτευση (Arent, 1984. Elkind, 1986). Σε τέτοιου είδους ψυχοπιεστικές 

καταστάσεις ο οργανισµός, προκειµένου να µειώσει την πίεση που ασκείται 

στο παιδί, χρησιµοποιεί βασικούς µηχανισµούς άµυνας όπως η παλινδρόµηση1, 

η ενδοβολή2, η µαταίωση3 (Freud, 1978), η µακρόχρονη χρήση των οποίων 

ενδέχεται να προκαλέσει σοβαρές διαταραχές στην οµαλή ανάπτυξη του 

παιδιού.    

 Υπάρχουν βέβαια και έρευνες που δείχνουν ότι τα παιδιά δε βιώνουν 

τόση «πίεση»-στρες, επειδή δεν έχουν να αντιµετωπίσουν ευθύνες, καθώς 

εξαρτώνται από άλλους, ενώ είναι σε θέση να ασχοληθούν µε πολλές άλλες 

δραστηριότητες προκειµένου να µειώσουν την πίεση που ενδεχοµένως βιώνουν 

(Omizo, Omizo & Suzuki, 1988). Φυσικά, αυτό δεν αποκλείεται αφού τα 

παιδιά, λόγω της ηλικίας τους, δεν είναι σε θέση να κατανοήσουν απόλυτα το 

εύρος και τις συνέπειες µιας δύσκολης κατάστασης.  

 Οι περισσότεροι ερευνητές, όµως, απέδειξαν, ότι παράγοντες που 

δηµιουργούν ψυχική πίεση έχουν επιπτώσεις στη σωµατική, συναισθηµατική, 

κοινωνική και ψυχική ανάπτυξη των παιδιών (Arent, 1984). Τα παιδιά που 

βρίσκονται κάτω από συνθήκες ψυχικής πίεσης έχουν σοβαρά προβλήµατα 

στην εξέλιξή τους (Chandler, 1982). Αρκετοί ερευνητές αναφέρουν ότι τα 

παιδιά που δεν είναι ικανά να µειώσουν τα υψηλά επίπεδα ψυχικής πίεσής τους 

µπορεί να εµφανίσουν συµπτώµατα κατάθλιψης, παρορµητισµό, 

επιθετικότητα, ή να γίνουν αντικοινωνικά, αυτο-καταστροφικά και ευερέθιστα 

(Arent, 1984. Kuczen, 1982. Price, 1986. Tolman και Rose, 1985). Αυτά τα 

συµπτώµατα δυσχεραίνουν τη ζωή του παιδιού τόσο στο σχολείο όσο και στο 

σπίτι.  

Ο τοµέας, τελικά, που σχετίζεται µε την όλη διαδικασία ανάπτυξης του 

παιδιού και επηρεάζεται άµεσα από την ψυχική πίεση που αυτό υφίσταται, 

                                                 
1 Παλινδρόµηση είναι µια διαδικασία κατά την οποία το άτοµο υιοθετεί πιο πρώιµες 
συµπεριφορές, που στο παρελθόν του είχαν φανεί αποτελεσµατικές (βλ. Νέστορος & 
Βαλλιανάτου, 1996).  
2 Ενδοβολή είναι µια διαδικασία κατά την οποία το άτοµο εσωτερικεύει χαρακτηριστικά ενός 
άλλου ατόµου και τα κάνει δικά του (βλ. Νέστορος & Βαλλιανάτου, 1996). 
3 Ματαίωση είναι µια διαδικασία κατά την οποία µια δυσάρεστη πράξη ακυρώνεται µε την 
πραγµατοποίηση µιας άλλης, που έχει σκοπό να την εξουδετερώσει ή να την απορρίψει (βλ. 
Νέστορος & Βαλλιανάτου, 1996). Η παρεµπόδιση ικανοποίησης των κινήτρων, η αποτυχία 
των στόχων και η διάψευση των προσδοκιών είναι γνωστά ως µαταίωση (frustration). 
Ματαίωση εξαιτίας άγχους, εµποδίων και συγκρούσεων.   
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λόγω των προαναφερθέντων απαιτήσεων του περιβάλλοντος, είναι η σχολική 

επίδοση. Έτσι, ένα παιδί στο σχολείο µπορεί να έχει µειωµένη επίδοση, 

εξαιτίας της ψυχικής πίεσης, αν κι είχε επεξεργαστεί τη σχολική ύλη στο σπίτι 

και γνώριζε το προς εξέταση αντικείµενο. Η επίδοσή του στα διαγωνίσµατα 

διαπιστώνεται να είναι χαµηλή. Η επίγνωση, ότι δεν έχει εκπληρώσει το 

καθήκον του ως µαθητής αφού δεν απέδωσε στην εξέταση, καταπιέζει το παιδί, 

περισσότερο µάλιστα, αν αυτό έχει αφιερώσει πολύ χρόνο και έχει εργαστεί 

σκληρά γι� αυτό το µάθηµα (Eberlein, 1980). Ο McDonald (2001) σε µια 

ανασκόπηση της βιβλιογραφίας, µελετώντας τις επιδράσεις του άγχους 

εξέτασης στους µαθητές, κατέληξε στο συµπέρασµα ότι οι εξετάσεις 

θεωρούνται ως η βασική πηγή πρόκλησης άγχους στους µαθητές, ενώ το άγχος 

που προκαλεί η εξέταση φαίνεται να αυξάνεται καθώς αυξάνεται και ο αριθµός 

των εξετάσεων στα σχολεία και, κατά συνέπεια, η πίεση που αυτές προκαλούν. 

Από την ανασκόπηση, επίσης, φάνηκε ότι το άγχος εξέτασης µειώνει την 

επίδοση των µαθητών σε αυτήν, αν και αυτό εξαρτάται τόσο από τα 

χαρακτηριστικά της προσωπικότητας του ατόµου όσο και από τις συνθήκες 

εξέτασης.     

 Αν τύχει, µάλιστα, να εκφραστεί ο δάσκαλος αρνητικά για το παιδί και 

ακολουθήσει επίπληξη από τους γονείς στο σπίτι, τότε το πρόβληµα 

επιτείνεται. Πολλοί µαθητές αντιδρούν µε αδιαφορία, πέφτουν σε µελαγχολία, 

άλλοι παλινδροµούν σε προηγούµενα στάδια ανάπτυξης προσπαθώντας, µε τον 

τρόπο αυτόν, να αποφύγουν την υπάρχουσα ψυχική πίεση που νιώθουν. Αυτή 

η ψυχική πίεση εξασθενεί τον οργανισµό µε αποτέλεσµα την εµφάνιση 

διαφόρων συµπτωµάτων, όπως πόνοι στην κοιλιά, πονοκέφαλος κ.ά. Πολλά 

από αυτά τα παιδιά είναι επιρρεπή στο να εµφανίσουν κάποιες ασθένειες. Σε 

έρευνά τους οι Torsheim και Wold (2001) µελέτησαν τη σχέση µεταξύ του 

άγχους που βιώνουν τα παιδιά στο σχολείο, της σχολικής υποστήριξης και των 

σωµατικών ενοχλήσεων. Στην έρευνα συµµετείχαν 4.952 µαθητές ηλικίας 

µεταξύ 11 και 15 ετών. Σύµφωνα µε τα ευρήµατα οι µαθητές µε υψηλά επίπεδα 

άγχους εµφάνιζαν πολύ πιο συχνά πονοκεφάλους, κοιλιακά άλγη, πόνους στην 

πλάτη, ζαλάδες και άλλες σωµατικές ενοχλήσεις, σε σύγκριση µε τα παιδιά που 

βίωναν λίγο ή καθόλου άγχος. Βρέθηκε ακόµη ότι οι µαθητές που τυχαίνουν 

µικρότερης υποστήριξης από τους συµµαθητές τους έχουν την τάση να 
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εµφανίζουν συχνότερα σωµατικές ενοχλήσεις. Σύµφωνα µε τους ερευνητές, 

αυτή η σχέση µεταξύ άγχους και σωµατικών ενοχλήσεων πιθανόν να 

αντανακλά την αδυναµία ή δυσκολία των παιδιών αυτών να προσαρµοστούν 

στις απαιτήσεις του σχολικού περιβάλλοντος. Εξαιτίας της ψυχικής πίεσης, 

παρουσιάζονται σε πολλά παιδιά κάποιες αδυναµίες στη λειτουργία των 

γνωστικών ικανοτήτων4 (όπως αδυναµία συγκέντρωσης, µειωµένη ταχύτητα 

στην πρόσληψη, αφοµοίωση και επεξεργασία των πληροφοριών κ.τ.λ.), 

εσωστρέφεια ή αδυναµία για κοινωνικές επαφές. Αυτό, αργότερα, εκδηλώνεται 

ως υπαρξιακή φοβία ή φοβία γενικά για τη ζωή (Eberlein, 1980). Πολλές φορές 

µάλιστα οι αρνητικές επιπτώσεις της σχολικής αποτυχίας µπορεί να οδηγήσουν 

στην εµφάνιση διαταραχών στη συµπεριφορά του παιδιού ή ακόµη και στην 

εµφάνιση διαταραγµένων χαρακτηριστικών της προσωπικότητας (Taha, 2000). 

Ο Muris και οι συνεργάτες του (1998, 2000) µελετώντας τα συµπτώµατα 

άγχους σε µαθητές ηλικίας 4-12 ετών βρήκαν ότι αυτοί αναφέρουν αισθήµατα 

φόβου, ανησυχίας και τροµακτικών ονείρων σε ποσοστό 75.8, 67.4 και 80.5% 

αντίστοιχα. Το περιεχόµενο αυτών των ανησυχιών και φόβων κατά κύριο λόγο 

σχετίζεται µε τη σχολική τους επίδοση, το θάνατο, την υγεία και τις κοινωνικές 

τους σχέσεις. Μια περαιτέρω εξέταση των στοιχείων που χαρακτήριζαν τις 

ανησυχίες αυτές έδειξε ότι αυτές οι ανησυχίες συνέβαιναν κατά µέσο όρο 2 µε 

3 µέρες την εβδοµάδα, γεγονός που, σύµφωνα µε τους ερευνητές, σηµαίνει ότι 

τα συµπτώµατα άγχους είναι κοινά σε παιδιά αυτής της ηλικίας.     

 Η κακή επίδοση στο σχολείο (κακή βαθµολογία στα διαγωνίσµατα), η 

παραµονή στην ίδια τάξη έχουν τόσο για το παιδί όσο και για την οικογένειά 

του σοβαρές επιπτώσεις. Προβλήµατα του παιδιού που σχετίζονται µε το 

σχολείο, γίνονται προβλήµατα όλης της οικογένειας. Η αποτυχία στο σχολείο 

έχει σοβαρές επιπτώσεις στην προσωπικότητα του παιδιού. Το παιδί σταδιακά 

χάνει την αυτοπεποίθησή του και, συχνά,  την ικανότητά του να προχωρήσει 

στο σχολείο. Το γεγονός ότι ένα παιδί πρέπει να έχει συγκεκριµένες επιδόσεις 

στο σχολείο δρα πιεστικά και αναποτελεσµατικά. Ένα παιδί που δεν 

επιτυγχάνει στα διαγωνίσµατά του και οι βαθµοί του συγκρίνονται µε τους 

καλούς βαθµούς των συµµαθητών του αποθαρρύνεται µακροπρόθεσµα. Ο 

καταναγκασµός και η πίεση για καλή επίδοση προκαλούν αβεβαιότητα για το  

                                                 
4 βλ. κεφάλαιο ψυχική πίεση και γνωστικές λειτουργίες 
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µέλλον του. Η αποτυχία θα οδηγήσει αναπόφευκτα σε νέα αποτυχία και έτσι 

δηµιουργείται σταδιακά ένας φαύλος κύκλος, που τον προκαλεί συχνά το 

στενό περιβάλλον του παιδιού και συµβάλλει στη διατήρησή του µε τις 

απαιτήσεις που θέτει στο παιδί, που, όµως, αυτό αδυνατεί να αντεπεξέλθει, 

αφού δεν µπορεί να ζει  µε αυτό το «φορτίο», κι έτσι γίνεται νευρικό, ανήσυχο 

και συχνά µελαγχολικό (Eberlein, 1980). Ο φαύλος κύκλος που προκαλεί η 

σχολική αποτυχία µελετήθηκε εκτενώς από τους Stevens και Pihl (1987). Στην 

έρευνά τους µελέτησαν τις επιπτώσεις του ιστορικού αποτυχίας στη σχολική 

επίδοση των µαθητών. Τα αποτελέσµατα της έρευνάς τους έδειξαν ότι οι 

µαθητές µε ιστορικό σχολικής αποτυχίας, αν και δε διέφεραν ως προς το 

επίπεδο νοηµοσύνης τους από την οµάδα ελέγχου, παρόλα αυτά αντιµετώπιζαν 

σοβαρά προβλήµατα προσαρµογής στις κανονικές συνθήκες σχολικού στρες 

(π.χ. εξετάσεις).      

 Η µάθηση στην παιδική, κυρίως, ηλικία επιτυγχάνεται µέσα από τη 

διαδικασία αλληλεπίδρασης του παιδιού µε το περιβάλλον. Αυτή η 

αλληλεπίδραση εγκλείει µια µορφή παιδικής αυτονοµίας, που µπορεί να 

χαρακτηριστεί ως «αυτονοµία µάθησης». Έτσι, το παιδί συµµετέχει στις 

διαδικασίες µάθησης τόσο, όσο αυτές σχετίζονται µε εσωτερικές δοµές και 

συµπεριφορές, που αποκτούνται µε εµπειρίες και άσκηση. Η αυτονοµία µπορεί 

να διαταραχτεί ή να ανακοπεί λόγω εξωτερικών παρεµβάσεων ή εξωτερικού 

ελέγχου. Συνεπώς, όταν επιχειρείται προσπάθεια εξωτερικής παρώθησης (π.χ. 

µε αµοιβή), τότε ελαττώνεται η ενεργός συµµετοχή του παιδιού στις 

µαθησιακές διαδικασίες. Η θετική ενίσχυση βιώνεται ως έλεγχος. Το ίδιο 

συµβαίνει στις περιπτώσεις που τα παιδιά βρίσκονται κάτω από διαρκή έλεγχο 

ή όταν ορίζονται ανώτατα όρια στην επίδοση στις παιδικές ενασχολήσεις 

(Κυπριωτάκης, 2000). 

Απεναντίας, όταν ο µαθητής είναι ικανός να ενθουσιάζεται µε τη 

µάθηση, να µαθαίνει µε όρεξη, κι όταν σταµατάει η αγωνία για τη βαθµολογία 

και νιώσει ασφάλεια, τότε έχουµε να κάνουµε µε ένα χαρούµενο και αποδοτικό 

µαθητή. Τα διαγωνίσµατα θα πρέπει να είναι τόσο αυτονόητα, ώστε να µην 

προκαλείται στο µαθητή κανένα χτυποκάρδι ή άγχος για το ποια θα είναι η 

επίδοσή του, αλλά αντίθετα να χαίρεται καθώς διαπιστώνει την πρόοδό του 

(Eberlein, 1980). Για να έχουµε τέτοια αποτελέσµατα επιβάλλεται η 
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δηµιουργία προϋποθέσεων στο σχολείο ώστε ο µαθητής να οδηγείται στην 

επιτυχία. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΣΠΟΥ∆ΑΙΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ 
 

 Ο παράγοντας ψυχική πίεση προκαλεί τον έντονο προβληµατισµό τόσο 

των εκπαιδευτικών όσο και των γονέων σχετικά µε την αρνητική επίδρασή του 

στη σχολική επίδοση των µαθητών, για την οποία έρευνες έχουν δείξει ότι 

επηρεάζει άµεσα την προσωπικότητά τους (Arent, 1984. Sarason, 1988. Omizo 

και Omizo, 1990), αλλά και τον ψυχικό τους κόσµο.   

Τα στοιχεία, που έχουµε για τη σχέση της ψυχικής πίεσης και της 

γενικότερης σχολικής επίδοσης, προέρχονται κατά κύριο λόγο από τα 

αποτελέσµατα ερευνών σε διεθνές επίπεδο. Με την έρευνά µας θα 

προσπαθήσουµε να βρούµε τα στοιχεία εκείνα, τα οποία ανταποκρίνονται στα 

δεδοµένα της χώρας µας, και τα οποία επιβεβαιώνουν, συµπληρώνουν ή ακόµα 
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και αναιρούν τα αποτελέσµατα των ερευνών, που ήδη έχουν γίνει αναφορικά 

µε την ψυχική πίεση και τον ρόλο της στην ψυχολογία και κυρίως στη σχολική 

επίδοση του µαθητή, καλύπτοντας, έτσι, ορισµένα ερωτήµατα, που 

εξακολουθούν να είναι αναπάντητα γύρω από το θέµα αυτό. Ο βασικός µας 

στόχος είναι η διερεύνηση των συνθηκών εκείνων, που προκαλούν ψυχική 

πίεση στο µαθητή, αλλά και η προσπάθεια αποδόµησης της ψυχικής πίεσης, 

ώστε να έχουµε τη µεγαλύτερη δυνατή βελτίωση της σχολικής επίδοσης των 

µαθητών. Θα ερευνήσουµε πόσο και πώς επιδρά η ψυχική πίεση στους µαθητές 

και στη συνέχεια, βάσει των ευρηµάτων µας, θα τεκµηριωθούν τρόποι 

«αποδόµησής» της, ώστε να υπάρξει βελτίωση της σχολικής επίδοσης: 

∆ηµιουργία ενός σχολείου χωρίς ψυχική πίεση.  

 

 

 

 

 

 

 

 

3. ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ 

 

 Οι κύριες υποθέσεις της έρευνάς µας είναι οι ακόλουθες: 

 

1η υπόθεση: Η ψυχική πίεση δεν έχει καµιά επίδραση στη σχολική επίδοση των 

µαθητών. Θα διερευνηθεί, µέσω συγκεκριµένων συνθηκών (κανονικές 

συνθήκες εξέτασης5, δηλαδή που προκαλούν ψυχική πίεση - που αποβλέπουν 

σε βαθµό - και τεχνητές συνθήκες εξέτασης-που δεν προκαλούν ή περιορίζουν 

σηµαντικά την ψυχική πίεση- τις οποίες θα δηµιουργήσουµε µε την παρέµβασή 

µας) εξέτασης, εάν η σχολική επίδοση των µαθητών θα επηρεαστεί και κατά 

πόσο, όταν οι συνθήκες και το περιβάλλον στο οποίο εξετάζονται, από τη µια 

τους προκαλεί ψυχική πίεση και από την άλλη, όταν το περιβάλλον της 
                                                 
5 Η κανονική συνθήκη εξέτασης σύµφωνα µε τα ευρήµατα πολλών ερευνών, (Cannon, 1929. 
Mandler & Sarason 1952. McKeachie1951. Naveh-Benjamin et al, 1981) δηµιουργεί ψυχική 
πίεση στους µαθητές. 
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εξέτασης δεν προκαλεί ή προκαλεί σε ελάχιστο βαθµό, ψυχική πίεση στους 

µαθητές.  

 

2η υπόθεση: Η ψυχική πίεση έχει επίδραση στη σχολική επίδοση των µαθητών 

και επιδρά διαφορετικά κατά τις διάφορες φάσεις εξέλιξης του µαθητή (Β΄, ∆΄ 

και ΣΤ΄ τάξεων). Με την υπόθεσή µας αυτή επιθυµούµε να προσδιορίσουµε το 

επίπεδο επίδρασης της ψυχικής πίεσης στη σχολική επίδοση των µαθητών 

ανάλογα µε την ηλικία τους.  

 

3η υπόθεση: Η ψυχική πίεση έχει διαφορετική επίδραση στη σχολική επίδοση 

των µαθητών ανάλογα µε το φύλο. Με την έρευνα της υπόθεσης αυτής 

επιθυµούµε να διαπιστώσουµε εάν υπάρχουν διαφορές ανάµεσα στα δυο φύλα, 

που σχετίζονται µε την επίδραση της ψυχικής πίεσης στη σχολική επίδοση των 

µαθητών. 



 20

ΙΙ. ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ 

 

1. Η ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ 

      ΨΥΧΙΚΗ ΠΙΕΣΗ        

 

Οι σύγχρονες έρευνες για την ψυχική πίεση έχουν τις ρίζες τους στον 

αρχαίο ελληνικό πολιτισµό και, κυρίως, στις αναφορές του Αριστοτέλη για τα 

συναισθήµατα. Ξεκινούν από τον 4ο αιώνα π.Χ., όταν ο Αριστοτέλης 

υποστήριξε ότι υπάρχει µια διαδικασία αλληλεξάρτησης µεταξύ 

συναισθήµατος και γνώσης και ότι και τα δυο σχετίζονται µε την ανθρώπινη 

εµπειρία και συµπεριφορά (βλ. Rachman, 1998). 

Ο όρος «στρες» αναφέρθηκε αρχικά στη σύγχρονη βιβλιογραφία τον  

16ο-17ο αιώνα και συγκεκριµένα στο έργο του Robert Hooke (που αφορά τις 

φυσικές επιστήµες), για να περιγράψει τη συναισθηµατική κατάσταση των 

εργατών την ώρα της εργασίας. Άλλοι, πάλι, υποστηρίζουν ότι η πρωταρχική 

χρήση του όρου «στρες» έχει τις ρίζες της στις θεολογικές και φιλοσοφικές 

απόψεις του Pascal (17ο αιώνα) και του Kierkegaard (19ο αιώνα) (May, 1950). 

Εν τούτοις, ο Lazarus (1993) ανέφερε ότι η χρήση του όρου «στρες» εισήχθη 

αρχικά τον 14ο αιώνα. 

Παρόλα αυτά, µερικοί ερευνητές υποστηρίζουν ότι η χρήση του όρου 

«στρες» όπως εννοείται σήµερα είναι πρόσφατη και η έννοια του όρου αυτού 

οριστικοποιήθηκε µόλις τις τελευταίες δεκαετίες (Jones & Bright, 2001).  

Από βιολογική άποψη, ο Darwin (1809-1882) αναφέρθηκε στο φόβο ως 

ένα παγκόσµιο χαρακτηριστικό τόσο των ανθρώπων, όσο και των ζώων, του 

οποίου ο ρόλος είναι να προετοιµάσει αυτά τα όντα να αντιδράσουν 

προσαρµοστικά στις απειλητικές καταστάσεις του περιβάλλοντος. Ο Darwin 

παρατήρησε ότι υπάρχουν κάποιες σταθερές οργανικές εκδηλώσεις 

(ταχυπαλµία, ξηροστοµία), οι οποίες εµφανίζονται κατά τη διάρκεια έκθεσης 

του οργανισµού σε φοβογόνες καταστάσεις (βλ. Rachman, 1998).  

Σε αντίθεση µε την έµφαση, που έδωσε ο Darwin στις βιολογικές 

αντιδράσεις του οργανισµού κατά την έκθεση σε µια κατάσταση, που απειλεί 

τον οργανισµό όπως το άγχος ή ο φόβος, ο Freud θεώρησε το άγχος ως µια 

ψυχική κατάσταση, που αναφέρεται στην υποκειµενική εµπειρία και σε ένα 
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βίωµα, που συνδέεται µε τις αντιδράσεις φόβου (Freud, 1953). Επιπλέον, 

πέραν από τις «φυσικές» αντιδράσεις  του οργανισµού, που επισήµανε ο 

Darwin,  ο Freud πρόσθεσε και άλλες «ψυχικές» εκδηλώσεις όπως η αίσθηση 

πίεσης, ανησυχίας και νευρικότητας. 

Ο Mowrer (1939), σε αντίθεση µε τις θεωρίες των Freud, Pavlov, και 

Watson, οι οποίοι υποστήριξαν ότι το άγχος ερµηνεύεται καλύτερα ως 

εξαρτηµένη  αντίδραση του οργανισµού από ένα ερέθισµα, που ενδέχεται να 

προκαλέσει πόνο, υποστήριξε ότι η ίδια αυτή συναισθηµατική κατάσταση δεν 

αποτελεί απλά µια εξαρτηµένη αντίδραση, αλλά µπορεί να αποτελέσει πηγή 

µιας κινητήριας δύναµης του οργανισµού. Επίσης, τόνισε ότι οποιαδήποτε 

συµπεριφορά που οδηγεί στη µείωση του άγχους είναι σηµαντική, διότι 

αποτελεί µια ενίσχυση.  

Ο Claude Bernard (1961- πρωτότυπο 1865) ήταν από τους πρώτους, οι 

οποίοι υποστήριξαν ότι οι ζώντες οργανισµοί ρυθµίζουν το εσωτερικό τους 

περιβάλλον, το οποίο επιδιώκουν να διατηρούν σταθερό και γι� αυτό αντιδρούν 

στις αλλαγές του εξωτερικού περιβάλλοντος. Ακόµη, τόνισε ότι η επιβίωσή 

τους εξαρτάται από το εξωτερικό περιβάλλον. Η διαδικασία της επιβίωσης, 

σύµφωνα µε την άποψη αυτή, αποτελεί µια δυναµική αλληλεπίδραση µεταξύ 

του εξωτερικού περιβάλλοντος και των εσωτερικών βιολογικών µηχανισµών 

του οργανισµού. Με την άποψη αυτή ο Bernard έδωσε έναν «βιολογικό 

ορισµό» στο στρες, ο οποίος κυριάρχησε στις ψυχολογικές θεωρίες των 

συναισθηµάτων και του στρες έως το δεύτερο µισό του 20ου αιώνα.  

Ο Walter Cannon (1929) ονόµασε αυτή τη διαδικασία εσωτερικής 

ρύθµισης του οργανισµού βάσει των αλλαγών του εξωτερικού περιβάλλοντος 

«οµοιόσταση». Ο Cannon εµπλούτισε τις γνώσεις µας σχετικά µε τη 

λειτουργία του κεντρικού νευρικού συστήµατος, ανακαλύπτοντας τα σήµατα, 

που στέλνουν σ� αυτό τα διάφορα όργανα του σώµατος, όταν αποκλίνουν από 

µια σταθερή κατάσταση ισορροπίας-οµοιόστασης. Ο εγκέφαλος ύστερα από 

ένα τέτοιο σήµα αντιδρά προσπαθώντας να «επαναφέρει» τον οργανισµό στην 

αρχική του κατάσταση ισορροπίας. Σύµφωνα µε τον Cannon, όσον αφορά στην 

αντίδραση του αυτόνοµου νευρικού ή ενδοκρινικού συστήµατος, στόχος είναι 

η πρόκληση κάποιων φυσιολογικών αντιδράσεων, ενώ οι συµπεριφορικές 



 22

αντιδράσεις έχουν ως στόχο να µεταβάλουν ή να εξοµοιώσουν την επίδραση 

του εξωτερικού περιβάλλοντος, ώστε να επανέλθει η ισορροπία.  

 Ο Cannon  υποστήριξε ότι τα γεγονότα, που προκαλούν συναίσθηµα, 

υποκινούν την αντίδραση πάλης/φυγής6 (fight/flight). Με τον τρόπο αυτό ο 

Cannon αναγνωρίζει την επίδραση της ψυχολογίας στη βιολογία. Παρόλο, 

όµως, που αναγνωρίζει το σηµαντικό ρόλο των ψυχολογικών παραγόντων στη 

ρύθµιση της σωµατικής οµοιόστασης, η προσέγγισή του ήταν καθαρά 

βιολογική. Αυτό φαίνεται κυρίως στην ερµηνεία που δίνει για τη συµπεριφορά 

πάλης/φυγής, σύµφωνα µε την οποία υποστηρίζει ότι όλοι οι ζώντες 

οργανισµοί διαθέτουν ένα σύστηµα αντανακλαστικών, η λειτουργία του οποίου 

ρυθµίζεται από συγκεκριµένα κέντρα του κεντρικού νευρικού συστήµατος, και 

το οποίο στοχεύει στην αντιµετώπιση απειλητικών καταστάσεων, ώστε να 

συµβάλει στην επιβίωση του οργανισµού. Σύµφωνα µε την παραπάνω 

ερµηνεία, η συµπεριφορά πάλης/φυγής αποτελεί µέρος του συστήµατος 

αντανακλαστικών, το οποίο «προετοιµάζει» τον οργανισµό για πάλη ή φυγή, 

αντίδραση που σύµφωνα µε τον Cannon, καθορίζεται από τις εξωτερικές 

απειλές. 

Το 1946 ο Η. Selye διατύπωσε για πρώτη φορά µια ολοκληρωµένη θεωρία 

για το στρες. Στο «Σύνδροµο Γενικής Προσαρµογής» (G.A.S. - General 

Adaptation Syndrome), που διατύπωσε (Selye, 1946), όρισε το στρες ως το 

σύνολο των αντιδράσεων του οργανισµού στα διάφορα εξωτερικά ερεθίσµατα. 

Θεώρησε το στρες ως µια µη ειδική απάντηση του οργανισµού σε κάθε 

ερέθισµα, το οποίο τείνει να διαταράξει την οµοιόστασή του. Ως εκ τούτου 

κάθε εξωτερικό ερέθισµα µπορεί να δράσει ως στρεσογόνος παράγοντας και να 

προκαλέσει την αντίδραση του οργανισµού, την οποία αποκαλούµε στρες. Η 

ανταπόκριση στο δυσµενές ερέθισµα αποτελεί µια αντίδραση άµυνας, η οποία 

έχει ως στόχο να προστατεύσει τον οργανισµό από δυσµενείς συνθήκες και 

αποτελεί βασικό παράγοντα προσαρµογής. Εάν η αντίδραση αυτή υπερβεί 

ορισµένα όρια, τότε µπορεί να µην είναι πλέον επωφελής για τον οργανισµό. Ο 

Selye προσδιόρισε τρεις φάσεις ανταπόκρισης σε ένα ερέθισµα στο πλαίσιο 

του συνδρόµου γενικής προσαρµογής:  

                                                 
6 Αντίδραση του οργανισµού, όταν αισθάνεται απειλή. Χρησιµοποιείται επίσης στην 
περιγραφή της ανθρώπινης συµπεριφοράς κατά την αντιµετώπιση επιθετικότητας που 
προέρχεται από τρίτο (βλ. Χουντουµάδη & Πατεράκη, 1989). 
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1. Το στάδιο του συναγερµού (alarm stage) 

2. Το στάδιο της προσαρµογής (adaptation stage) 

3. Το στάδιο της εξάντλησης (exhaustion stage). Με το στάδιο αυτό 

σχετίζεται και ο όρος distress (δυσφορία). 

 Σε αντίθεση µε τα παραπάνω, η κρατούσα αντίληψη για το στρες τείνει 

να το ορίζει ως την αποτυχία προσαρµογής στη νέα κατάσταση και συνεπώς το 

άτοµο οδηγείται σε δυσφορία (distress). Με αυτή την έννοια, οι δυο αυτοί όροι 

φαίνεται να ταυτίζονται. Στην πραγµατικότητα, όµως, η ανταπόκριση ενός 

οργανισµού στα εξωτερικά ερεθίσµατα δίνει τη δυνατότητα στον οργανισµό να 

αντιδρά γρήγορα στις εξωτερικές απειλές, οι οποίες τείνουν να µεταβάλουν την 

εσωτερική του ισορροπία και συνεπώς θέτουν σε κίνδυνο την επιβίωσή του. 

Με βάση αυτή την άποψη, το στρες δεν συνοδεύεται απαραίτητα από 

επιβλαβείς ή δυσάρεστες εκδηλώσεις του οργανισµού, όπως φόβος ή θυµός, 

ενώ ο όρος distress (δυσφορία) καλύπτει ακριβώς την εσωτερική έκφραση µιας 

εξωτερικής απειλής. 

 Ο Mason (1975) σηµειώνει ότι ο όρος στρες έχει χρησιµοποιηθεί 

ποικιλοτρόπως και αναφέρεται είτε στο «ερέθισµα» είτε στην «αντίδραση» είτε 

στην «αλληλεπίδραση» µεταξύ του ερεθίσµατος και της αντίδρασης. 

Επίσης, το στρες µπορεί να γίνει κατανοητό ως εµπειρία που αναδύεται 

από τη διαδικασία αλληλεπίδρασης ανάµεσα στο άτοµο και το περιβάλλον. Σε 

αυτό το πλαίσιο η γνωστική εκτίµηση του ατόµου για το στρες (εκτίµηση της 

απώλειας, κινδύνου, απειλής ή πρόκλησης) είναι αναπόσπαστο κοµµάτι των 

συναισθηµατικών και ψυχοφυσιολογικών αντιδράσεων (Lazarus & Folkman, 

1984). 

Ο Lazarus (1991) αναγνωρίζει τρία κύρια είδη στρες: το 

ψυχοφυσιολογικό, το ψυχολογικό και το κοινωνικό. Εισάγει την έννοια της 

διεργασίας στον ορισµό του στρες, την οποία αντιλαµβάνεται ως τη σχέση 

ανάµεσα στο άτοµο, το σώµα του ή το κοινωνικό πλαίσιο από τη µια µεριά και 

το περιβάλλον από την άλλη. Σε πρόσφατο άρθρο του ο Lazarus (2000) δίνει 

µια ευρύτερη διάσταση, υποστηρίζοντας ότι τo ψυχολογικό στρες µπορεί να 

θεωρηθεί ως µέρος µιας πιο πολύπλοκης, οργανωµένης βιοκοινωνικής�

ψυχολογικής οντότητας ή όλου, που οι ψυχολόγοι το αποκαλούν συναίσθηµα, 

όπως θυµός, φόβος, ντροπή, ευχαρίστηση ή αγάπη. 
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2. ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ∆Ε∆ΟΜΕΝΑ ΓΙΑ ΤΗ ΣΧΕΣΗ ΨΥΧΙΚΗΣ ΠΙΕΣΗΣ ΚΑΙ        

    ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙ∆ΟΣΗΣ 

 

 Οι πρώτες έρευνες για τη σχέση µεταξύ ψυχικής πίεσης και σχολικής 

επίδοσης στράφηκαν, κυρίως, στη διερεύνηση των βιολογικών µεταβολών του 

οργανισµού, κατά τη διάρκεια εξέτασης των µαθητών σε συνθήκες ψυχικής 

πίεσης. H πρώτη εµπειρική έρευνα πάνω στο άγχος των εξετάσεων, που 

δηµοσιεύτηκε στο περιοδικό βιολογικής χηµείας (Journal of Biological 

Chemistry), έγινε από τον Folin (1914) και τους συνεργάτες του. Τα 
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αποτελέσµατα της παραπάνω έρευνας έδειξαν αυξηµένα επίπεδα γλυκόζης στο 

ούρο (glycosuria) του οργανισµού µαθητών µετά από την εξέτασή τους σε 

κάποια µαθήµατα του σχολείου. Παρόµοια ευρήµατα αναφέρθηκαν από τον 

Cannon το 1929, ο οποίος κατέληξε στο συµπέρασµα ότι οι σχολικές εξετάσεις 

αποτελούν µια ιδανική κατάσταση για τη µελέτη των ψυχολογικών  

αντιδράσεων στις καθηµερινές επιδράσεις του στρες (Rachman, 1998). 

 Ο Ρώσος φυσιολόγος Alexander Luria (1932) διαπίστωσε, ίσως, πρώτος 

διαφορές στις αντιδράσεις των φοιτητών κατά τη διάρκεια των εξετάσεων. Σε 

έρευνά του το δείγµα της οποίας αποτελούσαν φοιτητές ιατρικής µελέτησε τη 

συµπεριφορά τους κατά τη διάρκεια των εξετάσεων. Η έρευνα αυτή έδειξε ότι 

το 60% αυτών που θεωρήθηκαν ως «αγχώδεις και ασταθείς» παρουσίασαν 

συµπτώµατα νευροπάθειας (neuropathic symptoms), ενώ µόλις το 16% των 

φοιτητών που θεωρήθηκαν ως «σταθεροί και σχετικά ήρεµοι» παρουσίασε τα 

ίδια συµπτώµατα. Αυτά τα ευρήµατα ερµηνεύτηκαν από το Luria ως ένδειξη 

ότι οι ακαδηµαϊκές εξετάσεις προκαλούν έντονες συναισθηµατικές αντιδράσεις 

σε ασταθείς φοιτητές, στους οποίους τέτοιες καταστάσεις προκαλούν 

«ανεξέλεγκτο» στρες («unmanageable stress»).  

Παρόµοια ευρήµατα, στο χώρο αυτό, επισηµάνθηκαν αργότερα από τον 

Neumann (1933). 

Ο Brown και οι συνεργάτες του (1938) µελετώντας συστηµατικά τις 

ατοµικές διαφορές στην εκδήλωση του στρες ανέπτυξαν την πρώτη 

ψυχοµετρική κλίµακα για τη µέτρηση του άγχους των µαθητών. Τα ευρήµατά 

τους, χρησιµοποιώντας το συγκεκριµένο εργαλείο µέτρησης, έδειξαν ότι οι 

µαθητές µε υψηλή βαθµολογία στην παραπάνω κλίµακα µέτρησης του άγχους, 

ήταν ιδιαίτερα ανήσυχοι πριν τις εξετάσεις, ενώ η επίδοσή τους φάνηκε αρκετά 

χαµηλή συγκριτικά µε τους µαθητές, που είχαν χαµηλή βαθµολογία στην 

κλίµακα του άγχους και ήταν σχετικά ήρεµοι πριν από την εξέταση. 

Ο McKeachie (1951), στην προσπάθειά του να διερευνήσει τρόπους 

αντιµετώπισης του αρνητικού αντίκτυπου της ψυχικής πίεσης στις σχολικές 

επιδόσεις των µαθητών, διεξήγαγε µια σειρά ερευνών και κατέληξε στο 

συµπέρασµα ότι ακόµη κι αν το στρες είναι ένας σηµαντικός κινητήριος 

παράγοντας, έχει αρνητικές επιπτώσεις στην επίδοση, εάν δεν µπορέσει το 

άτοµο να το αντιµετωπίσει. Βρήκε, επίσης, ότι οι µαθητές µε υψηλή 
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βαθµολογία στην κλίµακα µέτρησης του άγχους έχουν καλύτερη επίδοση στις 

εξετάσεις, των οποίων οι απαντήσεις δίνονται σε µορφή πολλαπλής επιλογής, 

όταν τους δίνεται η δυνατότητα να γράψουν σχόλια για την απάντηση που 

επέλεξαν. Ο McKeachie απέδωσε αυτή τη βελτίωση της επίδοσης των 

µαθητών στη µείωση του άγχους τους, υποστηρίζοντας ότι µε αυτό τον τρόπο 

τους δίνεται η δυνατότητα να διώξουν ή να διοχετεύσουν κάπου αλλού ένα 

µέρος της έντασης, που οφείλεται στην εξέταση. Ο McKeachie (1951) και 

αργότερα ο Naveh-Benjamin και οι συνεργάτες του (1981),  παρατήρησαν ότι 

η χαµηλή επίδοση των µαθητών κατά τη διάρκεια εξέτασής τους σε συνθήκες 

υψηλού στρες συνδέεται, κατά κύριο λόγο, µε «γνωστικές ανησυχίες», οι 

οποίες εκδηλώνονται κατά τη διάρκεια της εξέτασης. Οι Mandler και Sarason, 

(1952) υποστήριξαν ότι η σχολική επίδοση των µαθητών, µε υψηλή 

βαθµολογία στην κλίµακα µέτρησης του άγχους, βελτιώνεται όταν το στρες 

µειώνεται. Σε παρόµοια συµπεράσµατα κατέληξαν και άλλοι ερευνητές (Doris 

και Sarason, 1955. Sarason, 1960). 

 Σε µεταγενέστερες έρευνες οι Sarason και Harmatz (1965) διαπίστωσαν 

ότι η σχολική επίδοση των µαθητών, µε υψηλή βαθµολογία στην κλίµακα 

µέτρησης του άγχους (αυξηµένο στρες), γίνεται πιο χαµηλή, όταν ο βασικός 

στόχος των µαθητών είναι η υψηλή βαθµολογία. Βρήκαν, επίσης, ότι η 

επίδοση των παραπάνω µαθητών βελτιώνεται σηµαντικά, όταν εξετάζονται σε 

ειδικά σχεδιασµένες συνθήκες εξέτασης, στις οποίες περιορίζεται η επίδραση 

της ψυχικής πίεσης. Σε µια δεύτερη έρευνα πάνω στο ίδιο θέµα η I.G. Sarason 

(1984) βρήκε ότι οι µαθητές µε υψηλή βαθµολογία στην κλίµακα µέτρησης του 

άγχους κάνουν έντονη αυτοκριτική και έχουν την τάση να εκδηλώνουν 

αντιδράσεις ανησυχίας κατά τη διάρκεια της εξέτασης, σε αντίθεση προς τους 

µαθητές µε τη χαµηλή βαθµολογία. Ανέφερε, ακόµη, ότι, επειδή αυτές οι 

αρνητικές αντιδράσεις ανησυχίας σχετίζονται µε τη χαµηλή σχολική επίδοση, 

οι µαθητές που είχαν έντονο στρες είχαν µειωµένη επίδοση τόσο σε τεστ 

νοηµοσύνης και ικανοτήτων όσο και σε διάφορους άλλους τοµείς µάθησης. 

Η Βασιλάκη (1997), σε έρευνά της βρήκε σηµαντική αρνητική 

συσχέτιση ανάµεσα στις δύο διαστάσεις του άγχους αξιολόγησης, γνωστική 

και συναισθηµατική, και τις παράλογες ιδέες. Η σχέση αυτή αντανακλά τη 

σχέση ανάµεσα στο λογικό τρόπο σκέψης και την αντίδραση στο άγχος, η 
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οποία φάνηκε να είναι αρνητική. Παρόµοιες έρευνες έδειξαν σηµαντική θετική 

συσχέτιση ανάµεσα στο άγχος αξιολόγησης και την ηλικία. Πιο συγκεκριµένα, 

έχει φανεί ότι οι µαθητές µικρότερης ηλικίας, λόγω έλλειψης ανάλογων 

εµπειριών αξιολόγησης, τείνουν να ανησυχούν αρκετά7.  

 Ο Spence (1956) διεξήγαγε µια έρευνα για τη σχέση µεταξύ στρες και 

σχολικής επίδοσης, στην οποία ζητήθηκε από τα άτοµα, που συµµετείχαν στην 

έρευνα, να αποστηθίσουν δυο διαφορετικές λίστες, που αποτελούνταν από 

σύνολα τριών γραµµάτων (σύµφωνο - φωνήεν - σύµφωνο). Η πρώτη λίστα 

ήταν δύσκολη στην εκµάθηση, διότι τα γράµµατα ήταν παρόµοια 

(ανταγωνιστικά ερεθίσµατα). Η δεύτερη λίστα ήταν ευκολότερη λόγω του ότι 

δεν περιείχε ανταγωνιστικά ερεθίσµατα. Τα αποτελέσµατα της έρευνας έδειξαν 

ότι η επίδοση των ατόµων, που είχαν υψηλό επίπεδο άγχους, ήταν καλύτερη 

στην εκµάθηση της εύκολης λίστας, σε σύγκριση µε την επίδοσή τους στην 

εκµάθηση της δύσκολης λίστας. Τα ευρήµατα αυτά οδήγησαν το Spence στο 

συµπέρασµα ότι οι διαφορές στην επίδοση των µαθητών στα διάφορα τεστ 

επίδοσης οφείλονται, κυρίως, στο διαφορετικό βαθµό δυσκολίας αυτών των 

τεστ.  

Ο Spielberger (1966) επισήµανε ότι η επίδραση του στρες στα παιδιά µε 

υψηλό δείκτη νοηµοσύνης πιθανόν να έχει ευεργετικά αποτελέσµατα. Η άποψη 

αυτή βασίζεται στο γεγονός ότι τα θέµατα υψηλής δυσκολίας στις εξετάσεις 

δεν είναι ιδιαίτερα δύσκολα γι� αυτή την κατηγορία παιδιών, λόγω του υψηλού 

δείκτη νοηµοσύνης τους. Ως εκ τούτου τα θέµατα κινούν το ενδιαφέρον τους 

µε συνέπεια να εστιάζουν την προσοχή τους περισσότερο στο θέµα, µε 

αποτέλεσµα το άγχος να συντελεί επιβοηθητικά. Το βασικό σηµείο, λοιπόν, 

εδώ είναι ότι η ψυχική πίεση µπορεί να οδηγήσει σε αύξηση της επίδοσης ενός 

παιδιού µε υψηλό δείκτη νοηµοσύνης, ενώ αντίθετα µπορεί να οδηγήσει στη 

µείωση της επίδοσης ενός παιδιού µε µέτριο ή χαµηλό δείκτη νοηµοσύνης.  

 Έχοντας ως αφετηρία τα παραπάνω ευρήµατα, πολλοί ερευνητές, όπως 

ο Pekrun (1992) και οι Schwarzer και Jerusalem (1992), επεσήµαναν ότι η 

                                                 
7 (βλ. Βασιλάκη Ε. & Βάµβουκας Μ. Άγχος αξιολόγησης και τρόποι αντιµετώπισης 

ψυχοπιεστικών καταστάσεων από παιδιά ηλικίας 11-12 ετών. ΠΑΙ∆ΑΓΩΓΙΚΗ 

ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ 25/97 σ. 43-59. 
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επίδραση της ψυχικής πίεσης µπορεί να είναι βοηθητική ή ανασχετική, όσον 

αφορά στην επίδοση. 

Οι Munz και Smouse (1968) αναφέρθηκαν στη σχέση του άγχους, ως 

στοιχείο που προκαλεί διέγερση του οργανισµού, µε την ικανότητα επίδοσης 

του ατόµου. ∆ιατύπωσαν την υπόθεση, ότι η σχέση αυτή εµφανίζει εικόνα 

«κωδωνοειδούς καµπύλης» (inverted U). Σύµφωνα µ� αυτή, η απόδοση 

εξαρτάται άµεσα από το επίπεδο διέγερσης και η σχέση τους παριστάνεται 

γραφικά ως µια καµπυλόγραµµη συνάρτηση µεταξύ αυτών των δυο 

παραγόντων. Η συνάρτηση αυτή δείχνει πως υπάρχει συγκεκριµένος βαθµός 

διέγερσης, που µεγιστοποιεί την απόδοση σε ένα δεδοµένο έργο. Μια 

απεικόνιση της θεωρητικής αυτής καµπύλης φαίνεται στο ακόλουθο σχήµα: 
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        ΜΕΣΟΣ ΟΡΟΣ  υψηλό                                               

   ΑΠΟ∆ΟΣΗΣ 
                                           
                                  µέτριο                  

              χαµηλό       
                                        
                                      
                                           χαµηλό                           υψηλό 
 
                                                      ΕΠΙΠΕ∆Ο ∆ΙΕΓΕΡΣΗΣ 

Σχήµα 1. Σχηµατική απεικόνιση της «κωδωνοειδούς καµπύλης», που δηλώνει τη 

σχέση µεταξύ διέγερσης και απόδοσης (Cemen, 1989, σ.32) 

 

 Οι Weinberg και Hunt (1976), διαπίστωσαν ότι δεν υπήρχαν 

επιδράσεις άγχους στην επίδοση σε µια δραστηριότητα, κατά την οποία τα 

άτοµα εξετάζονταν σε θέµατα µυϊκής δύναµης (βολές). Όταν, όµως 

υπολόγισαν την αποτελεσµατικότητα µετρώντας τη δραστηριότητα των µυών 

κατά τη διάρκεια της διαδικασίας, βρήκαν ξεκάθαρα ότι το υψηλό άγχος 

αύξησε την προσπάθεια για την επίτευξη της τελικής επίδοσης. Συγκεκριµένα 

βρήκαν ότι τα αγχώδη άτοµα χρησιµοποιούσαν πολύ περισσότερο τους 

αγωνιστές µυς παρά τους ανταγωνιστές8 σε σχέση µε τα λιγότερο αγχώδη 

άτοµα. Έτσι, προετοίµασαν όλους τους µυς τους για τη βολή και όχι κυρίως 

τους ανταγωνιστές, όπως συνέβαινε µε την οµάδα των λιγότερο αγχωδών 

ατόµων. Αυτό δείχνει ότι τα αγχώδη άτοµα χρησιµοποιούσαν περισσότερη 

ενέργεια από ό,τι χρειάζονταν σε σύγκριση µε τα λιγότερο αγχώδη υποκείµενα 

(τα οποία χρειάζονταν την ενέργεια για λιγότερο χρονικό διάστηµα, µόνο κατά 

τη διάρκεια βολής).  

Μια δεύτερη ερµηνεία για την προαναφερθείσα υπόθεση των Munz και 

Smouse (κωδωνοειδής καµπύλη) είναι ότι οι σύνθετες δραστηριότητες 

χρησιµοποιούν πολύ περισσότερο τη µνήµη από ότι οι απλές, µε αποτέλεσµα 

το άγχος να έχει περισσότερο επιζήµιες επιδράσεις στις σύνθετες παρά στις 
                                                 
8 Όταν ο µυς συστέλλεται εξασκεί δύναµη στα οστά. Όταν η δύναµη είναι αρκετά µεγάλη, τα 
οστά κινούνται καθώς ο µυς βραχύνεται. Ο συστελλόµενος µυς (αγωνιστής) εξασκεί µόνο 
ελκτική δύναµη, έτσι ώστε καθώς ο µυς βραχύνεται, τα οστά πάνω στα οποία ο µυς 
προσδένεται έλκονται το ένα προς το άλλο. Οι αντιθετικές κινήσεις απαιτούν τουλάχιστον 
δυο µύες από τους οποίους ο ένας προκαλεί κάµψη και ο άλλος έκταση. Μύες ή οµάδες µυών 
που παράγουν αντιθετικά κατευθυνόµενες κινήσεις είναι γνωστοί ως ανταγωνιστές µύες 
(Vander, et al, 2001, σ.437-438).   



 30

απλές δραστηριότητες. Η µελέτη της υπόθεσης αυτής έγινε πρόσφατα από τους 

MacLeod και Donnellan (1993). Στα υποκείµενα παρουσιαζόταν ένα 

γραµµατικό φαινόµενο, (π.χ. δυο γράµµατα όπως ΧΥ) και έπρεπε να 

ανακαλέσουν τη σειρά µε την οποία παρουσιάστηκαν αυτά όσο το δυνατόν 

γρηγορότερα. Προκειµένου να τεθεί σε υψηλή λειτουργία η µνήµη, υπήρχαν 

δοκιµασίες, στις οποίες το υποκείµενο έπρεπε να ανακαλέσει την ακριβή σειρά 

πολλών αριθµών µαζί. Τα ευρήµατα έδειξαν ότι το άγχος έχει µόνο µια µικρή 

επίδραση στην ταχύτητα της επίδοσης, όταν οι απαιτήσεις για χρήση της 

µνήµης είναι περιορισµένες. Το αντίθετο αποτέλεσµα, όµως, παρατηρήθηκε 

στην ταχύτητα της επίδοσης, όταν απαιτούνταν έντονη συµµετοχή της µνήµης. 

Τα παραπάνω ευρήµατα δείχνουν ξεκάθαρα ότι το άγχος εµποδίζει τη 

λειτουργία της µνήµης. 

Ο Sarason (1988) ανέφερε ότι η ανησυχία έχει σηµαντική επίδραση 

στην επίδοση και ισχυρίστηκε ότι η επίδραση αυτή είναι αρνητική. Αντίθετα, 

οι Eysenck και Calvo (1992) υποστήριξαν ότι η ανησυχία έχει εξίσου 

αρνητικές και θετικές επιδράσεις. Οι αρνητικές επιδράσεις συµβαίνουν επειδή 

η ανησυχία εµποδίζει την αποτελεσµατικότητα ορισµένων γνωστικών 

λειτουργιών όπως της µνήµης, της προσοχής, αλλά και του λόγου. Οι θετικές 

επιδράσεις οφείλονται στο ότι η ανησυχία µπορεί να είναι κινητήρια δύναµη. 

Αυτές οι θεωρητικές απόψεις οδηγούν σε µια σηµαντική θεωρητική διάκριση 

µεταξύ της αποτελεσµατικότητας στην επίδοση (performance effectiveness) 

και της αξιοποίησης των ικανοτήτων (processing efficiency). H 

αποτελεσµατικότητα στην επίδοση αναφέρεται στην ποιότητα της επίδοσης σε 

µια δραστηριότητα. Ο χειρισµός των ικανοτήτων αναφέρεται στη σχέση 

µεταξύ της αποτελεσµατικότητας στην επίδοση και της προσπάθειας ή της 

διαδικασίας να ερευνηθούν τρόποι, που θα οδηγήσουν σε καλή επίδοση. 

Σύµφωνα µε τη θεωρία αυτή, είναι πολύ πιθανόν η ψυχική πίεση να έχει 

διαφορετικές επιδράσεις στην επίδοση και στο χειρισµό των ικανοτήτων. 

Συγκεκριµένα, η ψυχική πίεση εµποδίζει το σωστό χειρισµό των ικανοτήτων, 

επειδή «εξαντλεί» τις πολύτιµες πηγές της µνήµης. Όµως, η επιπρόσθετη 

προσπάθεια, συχνά, περιορίζει την αρνητική επίδραση της ψυχικής πίεσης 

στην επίδοση του ατόµου (Eysenck & Calvo, 1992). Συµπερασµατικά, η 

βασική πρόβλεψη της παραπάνω θεωρίας είναι ότι η ψυχική πίεση γενικώς δρα 
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αρνητικά στο χειρισµό των γνωστικών ικανοτήτων του ατόµου και συνεπώς 

έχει αρνητική επίδραση στην επίδοσή του. 

Οι Eysenck και Calvo (1992) αναλύοντας τα ευρήµατα ερευνών, που 

υποστήριζαν τη θεωρία τους, σύµφωνα µε τα οποία δεν υπήρχαν σηµαντικές 

διαφορές στην επίδοση των ατόµων, που είχαν χαµηλή βαθµολογία στην 

κλίµακα µέτρησης του άγχους, και των ατόµων, που είχαν υψηλή βαθµολογία 

στην ίδια κλίµακα, όταν αυτοί εξετάστηκαν σε τεστ γνωστικών ικανοτήτων, 

κατέληξαν στο συµπέρασµα ότι η ψυχική πίεση δεν έχει άµεση επίδραση στην 

επίδοση των ατόµων αλλά έχει άµεση επίδραση στον τρόπο µε τον οποίο τα 

άτοµα αξιοποιούν τις ικανότητές τους. Τέλος, η επίδραση της ψυχικής πίεσης 

στην επίδοση ενδέχεται να συγκαλύπτει αντίθετες επιδράσεις του άγχους στην 

αξιοποίηση των ικανοτήτων. 

  Σύµφωνα µε τους Heinrich και Spielberger (1982), η σχολική επίδοση 

επηρεάζεται από τις γνωστικές ικανότητες του ατόµου. Το άγχος περιορίζει τη 

λειτουργία των γνωστικών ικανοτήτων και συνεπώς, έµµεσα, επιδρά στην 

επίδοση. Οι έρευνες, όµως, έδειξαν ότι υπάρχει µικρή µόνο συσχέτιση µεταξύ 

άγχους και ευφυΐας. Συγκεκριµένα, οι έρευνες των Feldhusen και Klausmeier 

(1962) και Rappaport (1971), στις οποίες µελετήθηκε η συσχέτιση µεταξύ 

ευφυΐας, άγχους και επίδοσης, έδειξαν περίπλοκα αποτελέσµατα, όπως µικρή 

επίδραση του άγχους στην επίδοση στην περίπτωση µαθητών µε υψηλό 

επίπεδο νοηµοσύνης. 

Ακόµη, οι Kypriotakis (1965) και Heinrich και Spielberger (1982) 

διαπίστωσαν ότι η επίδραση του άγχους στην επίδοση των µαθητών ποικίλλει 

ανάλογα µε την ηλικία τους. Βρήκαν ότι όσο µικρότεροι σε ηλικία είναι οι 

µαθητές τόσο υψηλότερη είναι η αρνητική επίδραση του άγχους στην επίδοσή 

τους. Αντίθετα, η επίδραση αυτή ήταν µηδενική στην περίπτωση φοιτητών 

πανεπιστηµίου. Το γεγονός αυτό µπορεί να οφείλεται στο ότι οι µικρότεροι σε 

ηλικία µαθητές µειονεκτούν σε γνώσεις, σε κάποια θέµατα σε σχέση µε τους 

φοιτητές, γεγονός που σηµαίνει ότι το άγχος σχετίζεται µε την έλλειψη 

γνώσεων σε κάποιον τοµέα. 

 Οι Calvo, Ramos και Eysenck (1993), εξέτασαν την επίδοση των 

µαθητών κατά τη διαδικασία ανάγνωσης. Στο πείραµα συµµετείχαν δυο οµάδες 

υποκειµένων. Στην πρώτη οµάδα, τα υποκείµενα χαρακτηρίζονταν από υψηλή 
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βαθµολογία στην κλίµακα άγχους, ενώ στη δεύτερη οµάδα, τα υποκείµενα 

είχαν χαµηλή βαθµολογία στην κλίµακα άγχους. Από τα υποκείµενα και των 

δυο οµάδων ζητήθηκε να διαβάσουν ένα κείµενο, το οποίο τους 

παρουσιαζόταν πρόταση-πρόταση και στη συνέχεια τους ζητήθηκε να 

αναφέρουν το νόηµα του κειµένου. Βρέθηκε ότι δεν υπήρχαν διαφορές στην 

επίδοση των δυο οµάδων που να οφείλονται στο στρες. Όµως, οι δυο οµάδες 

διέφεραν στο εξής: Τα άτοµα της πρώτης οµάδας (υψηλή βαθµολογία στην 

κλίµακα άγχους) κατέβαλαν µεγαλύτερη προσπάθεια, σε σύγκριση µε την άλλη 

οµάδα, ώστε ο λόγος τους να είναι κατανοητός, γεγονός που φάνηκε από τις 

αυξηµένες κινήσεις των χειλιών και  τον τρόπο οµιλίας τους. Οι κινήσεις 

αυτές, που αποσκοπούσαν στο να διευκολύνουν τα άτοµα να κατανοήσουν το 

κείµενο, εκδήλωναν ταυτόχρονα την έντονη ανησυχία τους. Αυτή η ανησυχία 

έχει συχνά επιζήµιες επιδράσεις στην επίδοση των ατόµων. Όµως, υπάρχει η 

ένδειξη ότι η ανησυχία µπορεί, επίσης, να έχει θετική επίδραση όσον αφορά 

στην κινητοποίηση του ατόµου, οδηγώντας σε αυξηµένη προσπάθεια, αλλά και 

στην αναζήτηση επιπρόσθετων µεθόδων επεξεργασίας των πληροφοριών.  

Σε έρευνά της η Efklides και οι συνεργάτες της (1997) µελετώντας τη 

µακρόχρονη σχέση µεταξύ γνωστικών ικανοτήτων, συναισθήµατος, επίδοσης 

και αισθήµατος δυσκολίας, κατέληξαν στο συµπέρασµα ότι, όταν ένα άτοµο 

βρίσκεται σε µια κατάσταση, που έχει ως στόχο την επίδοση, τα γενικά 

χαρακτηριστικά της προσωπικότητάς του κατευθύνουν τις σκέψεις και τα 

συναισθήµατά του. Συγκεκριµένα, άτοµα µε υψηλές γνωστικές ικανότητες 

ήταν πιο ακριβή στην περιγραφή της δυσκολίας της δραστηριότητας και 

υπολόγιζαν µε περισσότερη ακρίβεια το ποσοστό επιτυχίας τους, σε σχέση µε 

τα άτοµα µε περιορισµένες γνωστικές ικανότητες. 
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3. ΘΕΩΡΗΤΙΚΑ ΜΟΝΤΕΛΑ ΓΙΑ ΤΗ ΣΧΕΣΗ ΜΕΤΑΞΥ ΨΥΧΙΚΗΣ  

    ΠΙΕΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙ∆ΟΣΗΣ 

 

3.1 ΜΟΝΤΕΛΑ ΕΓΡΗΓΟΡΣΗΣ 

 

3.1.1. Ο Νόµος των Yerkes και Dodson 

 

 Τα πρώτα πειραµατικά ευρήµατα από τις µελέτες της σχέσης µεταξύ 

εγρήγορσης του οργανισµού και της επίδοσης παρουσιάστηκαν από τους 

Yerkes και Dodson (1908). Τα δυο κύρια ευρήµατα των µελετών τους είναι 

ότι, υπάρχει σχέση µεταξύ της έντασης της ορµής και της επίδοσης, η οποία 

απεικονίζεται σχηµατικά ως κωδωνοειδής καµπύλη «U» (βλ. Σχήµα 2). Οι 

ερευνητές υποστήριξαν ότι υπάρχει ένα «ιδεώδες» επίπεδο εγρήγορσης του 

οργανισµού, στο πλαίσιο του οποίου επιτυγχάνεται η µέγιστη δυνατή επίδοσή 

του. Ο βαθµός έντασης, του εν λόγω επιπέδου, είναι διαφορετικός για κάθε 

έργο, ανάλογα µε τα χαρακτηριστικά του έργου και του περιβάλλοντος, στο 

οποίο εκτελείται. Το δεύτερο εύρηµά τους υποστηρίζει ότι υπάρχουν «οµάδες» 

από το γράµµα U (διαφορετικού µεγέθους και πλάτους), που χαρακτηρίζουν 

συγκεκριµένες οµάδες έργων, τα χαρακτηριστικά των οποίων, όπως η 

δυσκολία και η πολυπλοκότητα, καθώς και οι γνωστικές απαιτήσεις για την 

εκτέλεσή τους, είναι κοινά.  
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                 Επίδοση 

 

 

  

                                                    Εγρήγορση του οργανισµού 

Σχήµα 2. Αναπαράσταση της δυσκολίας του έργου ως καθοριστικό στοιχείο του 
ιδεώδους επιπέδου φυσιολογικής εγρήγορσης του οργανισµού (βλ. Ursin, et al, 1978, 
σ.97) 
  

Από την παραπάνω σχηµατική απεικόνιση της σχέσης µεταξύ επιπέδου 

εγρήγορσης του οργανισµού και της επίδοσης στην εκτέλεση/αντιµετώπιση 

έργων/καταστάσεων, διαπιστώνεται ότι: η επίδοση είναι καλύτερη, όταν το 

επίπεδο εγρήγορσης είναι µέτριο, και µειώνεται, όταν η εγρήγορση ή το άγχος 

αυξάνει ή πέφτει από το µέσο αυτό επίπεδο. Η άποψη των Yerkes και Dodson 

φαίνεται λογική, καθώς, ούτε η χαµηλή εγρήγορση, που πηγάζει από την 

πλήξη ή την αδιαφορία για συµµετοχή, αλλά ούτε η υψηλή εγρήγορση, που 

πηγάζει από το φόβο, θα µπορούσαν να συµβάλουν στη βελτίωση της επίδοσης 

σε µια δραστηριότητα. 

 Το πρόβληµα, µε βάση την άποψη αυτή, είναι ότι πρόκειται για µια 

άποψη περισσότερο περιγραφική παρά επεξηγηµατική. Με άλλα λόγια οι 

Yerkes και Dodson δεν εξηγούν γιατί τα υψηλά και χαµηλά επίπεδα 

εγρήγορσης σχετίζονται µε σχετικά χαµηλές επιδόσεις. 

 Τα ευρήµατα των Yerkes και Dodson υποστηρίχθηκαν αργότερα από 

πολλούς ερευνητές (Freeman, 1948. Hebb, 1955. Malmo, 1959. Duffy, 1962. 

Hokanson, 1969), οι οποίοι επιβεβαίωσαν τη µορφή της «κωδωνοειδούς 

καµπύλης» στη σχέση ανάµεσα στο επίπεδο εγρήγορσης και την επίδοση. 

 

 

3.1.2 Σύστηµα βιολογικής εγρήγορσης 

 

Πολύπλοκο 
έργο Απλό 
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 Παρόµοια ευρήµατα, που υποστηρίζουν τη σχέση µεταξύ του επιπέδου 

εγρήγορσης του οργανισµού και της επίδοσης στην εκτέλεση ενός έργου, 

έχουν προέλθει από µελέτες, που ερευνούν τη δραστηριότητα του εγκεφάλου. 

Ο Magoun (1958) επεσήµανε αύξηση της δραστηριότητας του εγκεφάλου, 

κυρίως του δικτυωτού ενεργοποιητικού συστήµατος (reticular activating 

system - RAS) σε καταστάσεις έκπληξης, στενοχώριας και φόβου. Εκτός από 

την εγκεφαλική εγρήγορση, παρατηρήθηκε, επίσης, αύξηση στο επίπεδο 

εγρήγορσης του αυτόνοµου νευρικού συστήµατος, η οποία συναντάται  πολλές 

φορές στη βιβλιογραφία, ως «σωµατική εγρήγορση», και αναφέρεται στη 

δραστηριότητα του νευρικού και του ορµονικού συστήµατος. 

 Τα ευρήµατα πολλών ερευνών υποστηρίζουν ότι σε καταστάσεις, στις 

οποίες η εκτέλεση του έργου απαιτεί µεγάλη προσπάθεια, παρατηρείται 

µεγάλη αύξηση στο επίπεδο της «σωµατικής εγρήγορσης». Οι έρευνες αυτές 

επικεντρώθηκαν στη µελέτη του ρόλου του συµπαθητικού συστήµατος και του 

φλοιού των επινεφριδίων, καθώς και στις ορµόνες, που εκκρίνονται από αυτά. 

Ο Cannon (1929) επισήµανε το ρόλο των κατεχολαµινών (αδρεναλίνη - 

νοραδρεναλίνη), τις οποίες και ονόµασε «ορµόνες έκτατης ανάγκης» στη 

διαδικασία «προετοιµασίας» του οργανισµού σε καταστάσεις, που απαιτούν 

αυξηµένη ενέργεια και προσπάθεια, όπως είναι η έκθεσή του σε στρεσογόνες 

καταστάσεις. 

 Ο Schonpflug (1983), αµφισβήτησε το ρόλο της εγρήγορσης ως 

ένδειξης στρες και τη σχέση της µε την επίδοση. Υποστήριξε ότι σε πολλές 

καταστάσεις, πέραν από την κατάσταση στρες, τα επίπεδα εγρήγορσης 

µεταβάλλονται, όπως σε καταστάσεις πείνας και έντονων συναισθηµάτων, 

έστω και αν δεν απαιτείται η εκτέλεση ενός έργου σε κάποιο προκαθορισµένο 

επίπεδο επίδοσης. Ένα χαρακτηριστικό παράδειγµα αποτελεί η µεταβολή της 

ορµονικής δραστηριότητας του οργανισµού, που οφείλεται στην εναλλαγή 

ηµέρας και νύχτας.  

 

3.2  ΜΟΝΤΕΛΟ ΝΟΗΤΙΚΗΣ ΥΠΕΡ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ (ΥΠΕΡΦΟΡΤΙΣΗΣ) 

(MENTAL LOAD MODEL) 
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 Με βάση την κύρια υπόθεση αυτού του µοντέλου η αύξηση των 

λαθών, που παρατηρείται στην εκτέλεση κάποιου έργου υπό συνθήκες στρες, 

καθώς ζητείται να διατηρηθεί η επίδοση σε υψηλά επίπεδα, οφείλεται στην 

«υπερ-φόρτιση» των γνωστικών λειτουργιών, που συµµετέχουν στη διαδικασία 

εκτέλεσης/αντιµετώπισης. 

 Τόσο ο  Sarason (1973) όσο και η Fisher (1984), αναφερόµενοι στη 

διαδικασία της γνωστικής υπερδραστηριότητας-«υπερφόρτισης», κατά τη 

διάρκεια εκτέλεσης ενός έργου υπό συνθήκες στρες, επισήµαναν ότι, η 

παρατηρούµενη υπερδραστηριότητα των γνωστικών λειτουργιών οφείλεται, 

κυρίως, στις παρεµβολές, που προκαλεί το στρες στη διαδικασία εκτέλεσης/ 

αντιµετώπισης. 

 Η Fisher (1984) επισήµανε ότι υπάρχουν σε συνθήκες ψυχικής πίεσης  

αλλαγές στις γνωστικές απαιτήσεις, προκειµένου να διατηρηθεί το ίδιο επίπεδο 

επίδοσης. Ο Sarason (1973) διαπίστωσε ότι τα άτοµα µε πολύ υψηλή 

βαθµολογία στην κλίµακα του άγχους, κατά τη διάρκεια έκθεσής τους σε 

στρεσογόνες καταστάσεις, χρειάζονται µεγαλύτερη νοητική δραστηριότητα 

προκειµένου να έχουν την ίδια επίδοση, σε σύγκριση µε την επίδοσή τους σε 

µη-στρεσογόνες καταστάσεις. Ο Sarason ερµήνευσε το φαινόµενο αυτό ως 

αποτέλεσµα της παρεµβολής σκέψεων και εµπειριών για τις συνέπειες της 

αποτυχίας στα άτοµα µε υψηλό δοµικό άγχος, τις οποίες ονόµασε ως σκέψεις 

«µη σχετιζόµενες» µε τo έργο, που απλώς «υπερφορτίζουν» τη νοητική 

δραστηριότητα. Παρόµοια ευρήµατα ανέφερε ο Hamilton (1974), ενώ σε 

επόµενες έρευνές του υποστήριξε ότι οι σκέψεις αυτές δυσχεραίνουν τη 

λειτουργία της µνήµης (Hamilton, 1983).  

 

 

 

 

3.3 ΜΟΝΤΕΛΟ «ΕΦΕ∆ΡΙΚΩΝ ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ» (SPARE CAPACITY)  

  

 O Brown (1964) εισήγαγε την έννοια των εφεδρικών ικανοτήτων 

(spare capacity). Υποστήριξε ότι ο οργανισµός κατά τη διάρκεια εκτέλεσης του 

«κυρίου/πρωτογενούς» έργου, προκειµένου να διατηρήσει  την επίδοσή του σε 
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υψηλά επίπεδα, αξιοποιεί δεξιότητες, που σχετίζονται µε την εκτέλεση άλλων 

«δευτερογενών» έργων. 

 Όπως αναφέρθηκε παραπάνω, σε συνθήκες έντονης ψυχικής πίεσης η 

εκτέλεση ενός έργου απαιτεί τη συµµετοχή όλο και περισσότερων γνωστικών 

διαδικασιών. Ως εκ τούτου, απαιτείται περισσότερη και εντονότερη 

προσπάθεια εκ µέρους του ατόµου µε συνέπεια την περαιτέρω φόρτιση των 

γνωστικών λειτουργιών, που συµµετέχουν στην εκτέλεση του 

κυρίου/πρωτογενούς έργου. 

 

 

3.4 ΣΥΝΘΕΤΙΚΟ ΜΟΝΤΕΛΟ 

 

 Σύµφωνα µε αυτό το µοντέλο η επίδραση της ψυχικής πίεσης στην 

επίδοση είναι ποικιλόµορφη και παρουσιάζεται µε πολλούς τρόπους. Τα 

συνθετικά µοντέλα υποστηρίζουν ότι η συνολική επίδραση του στρες στην 

επίδοση αποτελεί σύνθεση όλων των µορφών/τρόπων επίδρασης, οι οποίες  

ποικίλλουν ανάλογα µε τις συνθήκες και απαιτήσεις του έργου. Μια πρώτη 

προσπάθεια σύνθεσης αυτών των τρόπων επίδρασης έγινε από τον Poulton 

(1976, 1981) στο µοντέλο, που παρουσίασε για τις επιδράσεις του θορύβου ως 

ψυχοπιεστικής κατάστασης στην επίδοση. Η πιο αξιοσηµείωτη, όµως, 

παρατήρηση πάνω στο θέµα αυτό παρουσιάστηκε από την Fisher (1984). Η 

Fisher υποστήριξε ότι το στρες επιδρά µε πολλούς τρόπους στην επίδοση και 

ότι κάθε τρόπος επιδρά διαφορετικά σε διαφορετικά άτοµα. Επίσης, 

υποστήριξε ότι οι επιδράσεις ενδέχεται να παρουσιαστούν σταδιακά ή 

ταυτόχρονα και ότι η εµφάνιση συγκεκριµένης µορφής ή τρόπου επίδρασης 

ορίζεται τόσο από τις συνθήκες του περιβάλλοντος και τις απαιτήσεις του προς 

εκτέλεση έργου, όσο και από το ίδιο το άτοµο, που εκτελεί το έργο. 

 Τα κύρια σηµεία του µοντέλου της Fisher είναι τα εξής: 

1. Κάθε πηγή στρες συνοδεύεται από συγκεκριµένους τρόπους/µορφές 

δράσης στην επίδοση. Κάποιες µορφές παρουσιάζουν εξειδικευµένη δράση, 

ενώ άλλες έχουν γενική επίδραση. 

2. ∆εν ενεργοποιούνται όλες οι µορφές/τρόποι δράσης. Η φύση και οι 

απαιτήσεις του έργου καθορίζουν ποιοι τρόποι/µορφές θα ενεργοποιηθούν. 
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3. Η υπάρχουσα κατάσταση ή η κατάσταση που µόλις  προηγήθηκε, καθορίζει 

το σηµείο σύγκρισης και αναφοράς για το µέγεθος της επίδρασης, που 

παρουσιάζεται. 
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4. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ 

 

Από την βιβλιογραφική ανασκόπηση που πραγµατοποιήσαµε µέχρι τώρα 

για την εµφάνιση ψυχικής πίεσης κατά τη διάρκεια των πάσης φύσεως 

εξετάσεων προκύπτει ότι η εξέταση κάτω από οποιεσδήποτε συνθήκες, όταν 

αποβλέπει σε αξιολόγηση, διάκριση ή και απλή βαθµολόγηση, προκαλεί άγχος, 

το οποίο εκδηλώνεται µε διάφορες µορφές ή συµπτώµατα. Ειδικότερα, το 

προκαλούµενο στρες επηρεάζεται από ενδογενείς ή εξωγενείς παράγοντες και 

γι� αυτό ποικίλλει ως προς την ένταση και τις συνέπειες στο άτοµο αλλά και 

στην επίδοσή του. 

Οι ενδογενείς παράγοντες αναφέρονται κυρίως στα χαρακτηριστικά της 

προσωπικότητας και στις ατοµικές διαφορές. Χαρακτηριστικό παράδειγµα 

αποτελούν η προσδοκία και ο στόχος υψηλών επιδόσεων του εξεταζοµένου, η 

ευφυΐα και οι γνωστικές του ικανότητες, καθώς και η συναισθηµατική του 

κατάσταση.  

Οι εξωγενείς παράγοντες, που προκαλούν στρες αναφέρονται, συνήθως, 

στο επίπεδο δυσκολίας της εξέτασης καθώς και στις συνθήκες και το 

περιβάλλον εξέτασης. 

 Από τη µελέτη των ερευνών προκύπτει, επίσης, ότι η ψυχική πίεση είναι 

µια κατάσταση πολυδιάστατη και δε χαρακτηρίζεται από µονοµέρεια. 

Συνεπώς, η ψυχική πίεση έχει τόσο θετικές όσο και αρνητικές επιδράσεις, µε 

αποτέλεσµα άλλοτε να αποτελεί ανασταλτικό παράγοντα στην επιτυχία, κι 

άλλοτε να ενισχύει την επίδοση των εξεταζοµένων. Ο κάθε ένας από τους 

παραπάνω ρόλους της εξαρτάται από την ψυχοσύνθεση του ατόµου. 

 Οι έρευνες που απέδειξαν το θετικό ρόλο της ψυχικής πίεσης, 

υποστήριξαν ότι λειτουργεί µε στόχο την κινητοποίηση όλων, σχεδόν, των 

ψυχικών και βιολογικών λειτουργιών του ατόµου προς επίλυση ή 

αντιµετώπιση του εκάστοτε παρουσιαζόµενου προβλήµατος. Αντίθετα, η 

ψυχική πίεση ως αρνητικός παράγοντας προκαλεί µια συναισθηµατική 

φόρτιση, η οποία παρεµποδίζει τις ψυχικές και νοητικές λειτουργίες του 

ατόµου.  



 40

 Τέλος, πέραν των παραπάνω, µερικοί ερευνητές κατέληξαν στο 

συµπέρασµα ότι δεν υπάρχει άµεση επίδρασης της ψυχικής πίεσης στην 

επίδοση των ατόµων. 
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Ι. ΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΨΥΧΙΚΗΣ ΠΙΕΣΗΣ 

 

1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

 

 Ο όρος «ψυχική πίεση» περικλείει ένα ευρύ και ποικίλο φάσµα 

καταστάσεων, αντιδράσεων και εµπειριών, γι� αυτό και η εύρεση του 

κατάλληλου ορισµού αποτελεί πρόκληση για κάθε ερευνητή. Όµως, εµείς στη 

µελέτη αυτή, θεωρούµε τον όρο «ψυχική πίεση» ως µια οµπρέλα που καλύπτει 

όλες τις παραπάνω εννοιολογικές προσεγγίσεις του όρου και ταυτόχρονα 

αναφερόµαστε στις οργανικές, συµπεριφορικές ή ψυχολογικές εκδηλώσεις της 

στο άτοµο. Ο όρος «ψυχική πίεση» στην παρούσα έρευνα περικλείει όλους 

εκείνους τους «χαρακτηρισµούς» (άγχος, στρες, ανησυχία, πίεση κ.τ.λ.), που 

έχουν δοθεί κατά καιρούς προκειµένου να περιγράψουν τις ψυχικές και 

οργανικές αλλαγές που συµβαίνουν στο άτοµο, όταν αυτό εκτίθεται σε 

στρεσογόνα ερεθίσµατα ή/και καταστάσεις. Πολλές προσπάθειες έχουν γίνει, 

για να δοθεί ο σωστός ορισµός της ψυχικής πίεσης. Η κάθε µια από αυτές, 

όµως, παρουσιάζει τα δικά της προβλήµατα. Μια χρήσιµη ταξινόµηση (βλ. 

Mason, 1975), χωρίζει τις προσπάθειες αυτές σε τρεις κατηγορίες. Στην πρώτη 

ο όρος στρες ορίζεται ως ερέθισµα, στη δεύτερη ως αντίδραση και στην τρίτη 

ως εσωτερική διαδικασία αλληλεπίδρασης. Συχνά, οι κατηγορίες αυτές 

αναφέρονται, επίσης, και ως ανεξάρτητες µεταβλητές, εξαρτηµένες µεταβλητές 

και ως µεσολαβητές, αντίστοιχα. 

 

2. ΤΟ ΣΤΡΕΣ ΩΣ ΕΡΕΘΙΣΜΑ-ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΜΕΤΑΒΛΗΤΗ  

 

 Το µοντέλο αυτό θεωρεί το στρες ως ερέθισµα, που σχετίζεται µε τις 

απαιτήσεις του περιβάλλοντος από το άτοµο, όπως είναι το άγχος της 

εργασίας. Στην πραγµατικότητα, ο όρος εδώ δηλώνει περισσότερο τις 

εξωτερικές συνθήκες, που εµφανίζονται µε τη µορφή των υποχρεώσεων του 

ατόµου προς το περιβάλλον, όσον αφορά στο συγκεκριµένο παράδειγµα των 

υποχρεώσεων του ανθρώπου που πηγάζουν από την εργασία του. Το στρες 

στην περίπτωση αυτή πηγάζει από ερεθίσµατα του εξωτερικού περιβάλλοντος 

(Holmes & Rahe, 1967. Brown & Harris, 1978, 1989). Οι υποστηρικτές αυτής 
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της άποψης θεωρούν το στρες ως µια κατάσταση του περιβάλλοντος. Σαν 

πρώτη άποψη φαίνεται ικανοποιητική. Σηµαντικό πρόβληµα, όµως, προκύπτει, 

όταν χρειάζεται να διακρίνουµε µεταξύ στρεσογόνων και µη στρεσογόνων 

ερεθισµάτων του περιβάλλοντος. Μια εύλογη λύση, που µπορεί να δοθεί, είναι 

να θεωρήσουµε ότι τα στρεσογόνα ερεθίσµατα έχουν συγκεκριµένα φυσικά 

χαρακτηριστικά και ότι η απουσία αυτών των χαρακτηριστικών καθιστά το 

ερέθισµα µη στρεσογόνο. Και πάλι, όµως, το πρόβληµα παραµένει, διότι, 

πολλές φορές, ακόµη και η απουσία συγκεκριµένων ερεθισµάτων θεωρείται 

στρεσογόνα. Άλλα προβλήµατα που σχετίζονται µε αυτόν τον ορισµό 

προκύπτουν από το γεγονός ότι ο ορισµός αυτός δεν λαµβάνει υπόψη τις 

ατοµικές διαφορές και θεωρεί ότι τα στρεσογόνα ερεθίσµατα του 

περιβάλλοντος είναι ίδια για όλους. Και δεύτερον ότι δεν υπάρχει απλός 

τρόπος βάσει του οποίου µπορούµε να ορίσουµε τα όρια, όπως ένταση και 

συχνότητα ενός ερεθίσµατος, έτσι, ώστε εντός αυτών των ορίων να οριστεί 

ποιο αποτελεί και ποιο δεν αποτελεί στρεσογόνο  ερέθισµα (Fisher, 1986). 

 

3. ΤΟ ΣΤΡΕΣ ΩΣ ΑΝΤΙ∆ΡΑΣΗ-ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΗ ΜΕΤΑΒΛΗΤΗ 

 

 Ο όρος στρες, εδώ, συνδέεται µε τα βιώµατα και τις εµπειρίες του 

ατόµου. Συνήθως, αναφέρεται σε αλλαγές στη συµπεριφορά του ατόµου, που 

εκδηλώνονται µε οργανικές και συναισθηµατικές αντιδράσεις, όπως, 

ενόχληση, µειωµένη ενέργεια, αϋπνία, πονοκέφαλοι. Πρόκειται, δηλαδή, για 

τις συνέπειες των απαιτήσεων που αναφέραµε παραπάνω (στρες ως ερέθισµα), 

ενώ ταυτόχρονα γίνεται προσπάθεια αντιµετώπισής τους. Η προσέγγιση αυτή 

εκπροσωπείται κυρίως από τους Fisher και Reason (1988) και Broome (1989) 

και στρέφεται κατά κύριο λόγο στις συνέπειες του στρες στην ψυχική και 

σωµατική υγεία του ατόµου. 

 Ο ορισµός αυτός στηρίζεται στο γεγονός ότι το κάθε ερέθισµα δε 

µπορεί να χαρακτηριστεί ως στρεσογόνο από τις φυσικές του ιδιότητες, αλλά 

από την αντίδραση που προκαλεί στον οργανισµό. Βασισµένος στην άποψη 

αυτή ο Rivier (1991) ορίζει το στρες ως οποιαδήποτε απειλή, πραγµατική ή 

φανταστική (στην αντίληψη του ατόµου), που διαταράσσει την κατάσταση 

οµοιόστασης του οργανισµού. 
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 Το πλεονέκτηµα αυτής της προσέγγισης έγκειται στο γεγονός ότι 

παρουσιάζει «χειροπιαστές» αποδείξεις για την παρουσία του στρες. Τα 

συγκεκριµένα συµπτώµατα που εκδηλώνει ο οργανισµός κατά τη διάρκεια 

έκθεσής του σε συγκεκριµένες απειλητικές, γι� αυτόν, καταστάσεις 

εκλαµβάνονται ως ένδειξη στρες. Η κατάσταση, που προκαλεί το 

συγκεκριµένο πρότυπο αντίδρασης, θεωρείται ως πηγή στρες. Συνεπώς, 

οποιοδήποτε γεγονός προκαλεί το συγκεκριµένο πρότυπο αντίδρασης-στρες 

θεωρείται ως στρεσογόνο. 

 Ένα βασικό πρόβληµα αυτής της προσέγγισης αποτελεί η δυσκολία 

ορισµού και διάκρισης µεταξύ ερεθισµάτων ή µερών αυτών, τα οποία 

προκάλεσαν την αντίδραση στρες. Επιπλέον, παρόµοιο πρόβληµα 

παρουσιάζεται στον ακριβή ορισµό µιας αντίδρασης στρες. Μια πρώτη 

προσπάθεια ορισµού αυτής της αντίδρασης παρουσίασε ο Selye το 1956. 

Βασιζόµενος στη φυσιολογική δραστηριότητα του οργανισµού, ο Selye 

διαπίστωσε ότι κατά τη διάρκεια έκθεσης του οργανισµού σε απειλητικές 

καταστάσεις παρατηρείται µια γενική κατάσταση εγκεφαλικής εγρήγορσης και 

αυξηµένης ορµονικής δραστηριότητας. Πολλές δυσκολίες, όµως, 

παρουσιάζονται ακόµα και σήµερα αναφορικά µε την ένταση και τη διάρκεια 

της εγκεφαλικής και της ορµονικής δραστηριότητας, βάσει των οποίων 

ορίζεται η αντίδραση στρες. 

 Ένα δεύτερο πρόβληµα που παρατηρείται ακόµη στον ορισµό του 

στρες ως αντίδραση, αναφέρεται στη δυσκολία διάκρισης µεταξύ πρωτογενών 

αντιδράσεων, οι οποίες οφείλονται στην άµεση παρουσία του στρεσογόνου 

ερεθίσµατος, και µεταξύ δευτερογενών αντιδράσεων, οι οποίες οφείλουν την 

παρουσία τους στις πρωτογενείς αντιδράσεις του οργανισµού. Για παράδειγµα, 

η αύξηση θερµοκρασίας του δέρµατος, κατά τη διάρκεια έκθεσης του 

οργανισµού σε καταστάσεις στρες, ως πρωτογενής αντίδραση, προκαλεί µια 

σειρά δευτερογενών αντιδράσεων, οι οποίες στοχεύουν στην επαναφορά της 

θερµοκρασίας στα φυσιολογικά επίπεδα (Fisher, 1986). 

 

4. ΤΟ ΣΤΡΕΣ ΩΣ ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ∆ΙΑ∆ΡΑΣΗΣ/ΑΛΛΗΛΕΠΙ∆ΡΑΣΗΣ -  
      «ΜΕΣΟΛΑΒΗΤΗΣ» 
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Το µοντέλο αυτό εντοπίζει στην ψυχική πίεση µια διαδικασία διάδρασης 

µεταξύ του ατόµου και του περιβάλλοντος, στην οποία ενσωµατώνεται το 

ερέθισµα και η αντίδραση. Είναι το µοντέλο µε την µεγαλύτερη αποδοχή 

σήµερα, γιατί είναι αυτό, που προσεγγίζει το στρες ολικά. 

 Από αυτή την άποψη, ότι δηλαδή το στρες είναι µια δυναµική 

αλληλεπίδραση µεταξύ των ατόµων και του περιβάλλοντος, ο πιο γνωστός 

ορισµός που χρησιµοποιείται ευρέως είναι αυτός του Levi (1987). Σύµφωνα µε 

αυτόν το στρες είναι η αλληλεπίδραση µεταξύ των περιβαλλοντικών 

δυνατοτήτων και απαιτήσεων και των ατοµικών αναγκών, ικανοτήτων, 

προσδοκιών και αντιδράσεων ή η δυσπροσαρµογή του ατόµου σε αυτές. Όταν 

η προσαρµογή δεν είναι εφικτή, όταν οι ανάγκες δεν ικανοποιούνται ή όταν το 

χάσµα µεταξύ ικανοτήτων και απαιτήσεων είναι πολύ µεγάλο, ο οργανισµός 

αντιδρά µε ποικίλους  µηχανισµούς (οι µηχανισµοί αυτοί µπορεί να είναι 

γνωστικοί, συναισθηµατικοί, συµπεριφορικοί), των οποίων η λειτουργία 

εµφανίζει συγκεκριµένη συχνότητα ή διάρκεια υπό συγκεκριµένες συνθήκες. Η 

διαρκής ή επίµονη δυσπροσαρµοστικότητα στη διαδικασία 

διάδρασης/αλληλεπίδρασης µεταξύ των παραπάνω παραγόντων µπορεί να 

οδηγήσει στην εµφάνιση διαταραχών (ασθενειών). 

 Οι υποστηρικτές αυτής της κατεύθυνσης θεωρούν ότι η παρουσία ή η 

απουσία του στρες καθορίζεται από τη γνωστική εκτίµηση της κατάστασης. 

Ένα χαρακτηριστικό παράδειγµα αποτελούν τα ευρήµατα του Symington και 

των συνεργατών του (1955), σύµφωνα µε τα οποία, η δραστηριότητα του 

αυτόνοµου νευρικού συστήµατος ήταν αισθητά υψηλότερη σε άτοµα τα οποία 

κατά την ώρα που ξεψυχούσαν, είχαν τις αισθήσεις τους-συνειδητοποιούσαν 

το γεγονός του θανάτου τους- συγκριτικά µε τα άτοµα που είχαν απώλεια των 

αισθήσεών τους- δεν συνειδητοποιούσαν το γεγονός του θανάτου τους. 

 Σύµφωνα µε την παραπάνω άποψη υπάρχουν κάποιοι ψυχολογικοί 

παράγοντες, οι οποίοι παίζουν το ρόλο του «µεσολαβητή» ανάµεσα στο άτοµο 

και την κατάσταση απειλής, βάσει των οποίων, ορίζεται µια κατάσταση ως 

στρεσογόνα ή µη στρεσογόνα. Η ακριβής φύση, όµως, αυτών των παραγόντων 

δεν είναι ακόµη πλήρως γνωστή. 

 

5. ΚΡΙΤΙΚΗ 
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 Αρκετοί ερευνητές τελευταία αντιδρούν στην τόσο ευρεία χρήση του 

όρου στρες, φοβούµενοι µήπως καταλήξει τελικά να χάσει το νόηµά του ή 

µήπως γίνει ένας «σύγχρονος µύθος» (Lumsden, 1981. Briner, 1994). Αυτή η 

κριτική στηρίζεται στη λανθασµένη καθηµερινή χρήση του όρου στρες, από τα 

ΜΜΕ, από ειδικούς και µη. Η µη επιστηµονική χρήση του όρου αυτού 

δηµιουργεί πλέον σύγχυση σχετικά µε το τι είναι τελικά το στρες, λόγω των 

διαφορετικών ερµηνειών και εννοιών, που του αποδίδονται. Γενικότερα, ο 

όρος στρες χρησιµοποιείται κατά κόρον για την αιτιολόγηση πολλών 

καταστάσεων, όπου «όλα οφείλονται στο στρες» χωρίς, όµως, να υπάρχουν 

επιστηµονικά τεκµηριωµένες αποδείξεις. Στο χώρο βέβαια της έρευνας και της 

επιστήµης, η κριτική αυτή έχει άλλες διαστάσεις, καθώς ο όρος στρες, που 

χρησιµοποιείται σε πληθώρα ερευνών, έχει συγκεκριµένη σηµασία, πρόκειται 

δηλαδή για µια διαδικασία διάδρασης, όπως αναφέρθηκε παραπάνω, και η 

χρήση του όρου είναι συγκεκριµένη και σαφής. 
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ΙΙ. ΘΕΩΡΙΕΣ ΚΑΙ ΜΟΝΤΕΛΑ ΤΗΣ ΨΥΧΙΚΗΣ ΠΙΕΣΗΣ 

 

VII. Α. ΘΕΩΡΙΕΣ 
 

1. ΣΥΝΕΙΡΜΙΚΕΣ ΘΕΩΡΙΕΣ 

Βάση αυτών των θεωριών αποτελεί η θεωρία της «εξαρτηµένης 

µάθησης9» του Pavlov. Αυτή η θεωρία αναθεωρήθηκε και αναπτύχθηκε από 

τους Watson και Rayner (1920). Ο Mowrer (1939) διαµόρφωσε, µε βάση αυτή, 

µια θεωρία για το άγχος, την οποία ονόµασε «Θεωρία του Άγχους ως Ερέθισµα 

- Αντίδραση» («A Stimulus - Response Theory of Anxiety»). Μερικές από τις 

έννοιες - κλειδιά της θεωρίας χρησιµοποιήθηκαν αργότερα από τον Wolpe 

(1958) σε κλινικές περιπτώσεις και εν µέρει ενσωµατώθηκαν από τον Eysenck 

(1957) στην θεωρία της προσωπικότητας (Eysenck & Rachman, 1965). Σήµερα 

η θεωρία αυτή έχει πλέον επεκταθεί και περιλαµβάνει σηµαντικά γνωστικά 

στοιχεία. Πιο συγκεκριµένα, τα γραπτά των Beck και Emery (1985), Clark 

(1986), Salkovskis (1985, 1996a) και Barlow (1988), έχουν επηρεάσει έντονα 

τον τρόπο µε τον οποίο ερµηνεύεται τώρα πια το στρες.  

  

1.1 Η Θεωρία του Eysenck 

 

Οι θεωρίες των Eysenck και Rachman (1965), Eysenck (1967) και 

Wolpe (1958), έχουν συµβάλλει σηµαντικά στην ανάλυση και ερµηνεία της 

ψυχολογίας του στρες (στόχος του Wolpe ήταν να ερµηνεύσει τη γένεση των 

νευρώσεων µε σκοπό την ανάπτυξη αποτελεσµατικών µεθόδων θεραπείας 

τους). 

Και οι δυο έχουν επηρεαστεί άµεσα από τη θεωρία του Pavlov και 

αργότερα του Watson, και έχουν θέσει στις θεωρίες τους ένα πλαίσιο µάθησης, 

δίνοντας έµφαση στη διαδικασία της εξαρτηµένης  µάθησης. Ο Eysenck 

ενδιαφέρθηκε κυρίως για τις νευρώσεις και τους παράγοντες της 

προσωπικότητας, που προδιαθέτουν τους ανθρώπους να εµφανίσουν αυτές τις 

διαταραχές. Η έρευνα του Eysenck (1957) σχετικά µε τις νευρώσεις βασίστηκε 

στο µοντέλο του περί «προσωπικότητας διπλής κατεύθυνσης». Οι δυο 

                                                 
9 Η διαδικασία απόκτησης εξαρτηµένων αντιδράσεων (Χουντουµάδη & Πατεράκη, 1989). 
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κατευθύνσεις είναι η συναισθηµατική αστάθεια (νευρωτισµός) και η 

εσωστρέφεια/εξωστρέφεια.   

Ο Eysenck βασίστηκε στη θεωρία του Mowrer (1939, 1960) 

προκειµένου να εξηγήσει τη διάρκεια του άγχους και τη συµπεριφορά, που το 

συνοδεύει. Ισχυρίστηκε ότι οι αντιδράσεις άγχους είναι το αποτέλεσµα 

τραυµατικών γεγονότων, που προκαλούν έντονες αντιδράσεις του αυτόνοµου 

νευρικού συστήµατος. Πιο συγκεκριµένα, οι αντιδράσεις άγχους, από τη 

στιγµή που θα θεµελιωθούν, λειτουργούν πλέον και ως «κινητήριες δυνάµεις». 

Στην προσπάθεια να µειωθεί το άγχος, οι άνθρωποι αποφασίζουν να 

υιοθετήσουν µια συµπεριφορά φυγής ή απόδρασης από την αγχογόνο 

κατάσταση. Στην περίπτωση που αυτή η συµπεριφορά οδηγεί και στη µείωση 

του άγχους, τότε αυτή η συµπεριφορά ενισχύεται και µε την επανάληψη 

καθιερώνεται σαν ένας τρόπος αντίδρασης στο άγχος (Eysenck & Rachman, 

1965). Με τον τρόπο αυτόν αιτιολογείται η χρήση των επαναλαµβανόµενων 

πράξεων ή φράσεων από τους ψυχαναγκαστικούς και καταναγκαστικούς 

ασθενείς, που έχει ως στόχο τη µείωση της έντασης του άγχους τους.   

Η θεωρία των νευρώσεων του Wolpe (1958) βασίστηκε, οµοίως, στην 

υπόθεση ότι το άγχος, που είναι βασικό χαρακτηριστικό των νευρώσεων, 

αυξάνεται µέσα από τη διαδικασία της εξαρτηµένης µάθησης. Η θεµελίωση 

των συµπεριφορών, που στοχεύουν στη µείωση του άγχους, όπως αναφέρθηκε 

παραπάνω, επιτυγχάνεται µε την ενίσχυση αυτών µέσω της επανάληψης και 

έτσι παγιώνονται ως αντιδράσεις άγχους µε την πάροδο του χρόνου.  Ο Wolpe 

(1958) θεµελίωσε εργαστηριακές τεχνικές προκειµένου να εµποδίσει την 

εµφάνιση των εξαρτηµένων αντιδράσεων άγχους και τις µετέφερε στην κλινική 

πράξη. Μια από τις βασικότερες τεχνικές απόσβεσης των αντιδράσεων άγχους 

είναι η συστηµατική απευαισθητοποίηση10. Η τεχνική αυτή µελετήθηκε 

εκτενώς σε συνθήκες εργαστηρίου και υιοθετήθηκε ευρέως στην κλινική 

πράξη (Rachman, 1996). 

 
                                                 
10 Αναφέρεται στη διαδικασία απο-εξάρτησης ή αντι-εξάρτησης (counterconditioning), που 
χρησιµοποιείται για να απαλειφθούν διάφορες µορφές φοβικών αντιδράσεων. Στόχος είναι η 
αποδυνάµωση της ανεπιθύµητης αντίδρασης, µέσω της ενδυνάµωσης µιας άλλης αντίδρασης 
που είναι ασυµβίβαστη ή ανταγωνιστική προς την ανεπιθύµητη. Ο όρος συστηµατική δηλώνει 
ότι αυτή η διαδικασία της απεξάρτησης γίνεται σταδιακά και βαθµιαία. Η συστηµατική 
απευαισθητοποίηση περιλαµβάνει δύο προκαταρκτικά στάδια: την άσκηση για χαλάρωση και την 
ιεράρχηση των αγχογόνων καταστάσεων (βλ. Νέστορος & Βαλλιανάτου, 1996, σ.264-265).   
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1.2. Η Θεωρία του Gray 

 

Ο Gray (1971, 1982, 1987) συµφώνησε µε τον Eysenck σε πολλά 

σηµεία της θεωρίας του, όπως στην ανάλυση της προδιάθεσης της 

προσωπικότητας του ατόµου για εµφάνιση άγχους και στην αναγνώριση της 

ύπαρξης βιολογικών αιτίων στην εµφάνιση διαταραχών προσωπικότητας. Ο 

Gray ισχυρίστηκε ότι, σε αντίθεση µε την πρόταση του Eysenck, οι 

εξωστρεφείς έχουν δυσκολίες στην απόκτηση αντιδράσεων φόβου και 

αναπτύσσουν αρκετά εύκολα εξαρτηµένες αντιδράσεις. Γενικώς, σύµφωνα µε 

τον Gray, οι νευρώσεις υποδεικνύουν υψηλή συσχέτιση µε καταστάσεις 

πίεσης, ενώ η εσωστρέφεια δηλώνει αυξηµένη ευαισθησία σε καταστάσεις 

επίπληξης κυρίως, και όχι τόσο σε καταστάσεις επαίνου και αµοιβής. 

Ο Gray (1986) θεωρεί ότι τα ερεθίσµατα, που ακολουθούνται από 

τιµωρία, προκαλούν εξαρτηµένες αντιδράσεις φόβου µε συνέπεια την 

εκδήλωση του άγχους κάθε φορά, που τα ερεθίσµατα του περιβάλλοντος 

εµπεριέχουν µηνύµατα τιµωρίας ή επίπληξης.  

 Οι Seligman και Hager (1972) ανέφεραν ότι οι ανθρώπινες φοβίες 

περιορίζονται κυρίως σε αντικείµενα ή καταστάσεις που σχετίζονται µε 

«απειλή της ζωής, µη οικείους χώρους και το σκοτάδι». Όπως και ο Gray, ο 

Seligman (1975) ισχυρίζεται ότι συγκεκριµένα είδη φόβων αποκτούνται 

αµέσως λόγω κάποιας κληρονοµούµενης «βιολογικής προδιάθεσης» του 

οργανισµού. Οι φοβίες αυτές είναι, σύµφωνα µε τον Seligman, επιλεκτικές και 

αντιτίθενται στην «απόσβεση11» και πιθανόν δεν βασίζονται σε γνωστικές 

διαδικασίες. Αυτή η ιδέα της επιλεκτικότητας έρχεται σε αντίθεση µε την 

πρόσφατη άποψη για την εξαρτηµένη µάθηση, σύµφωνα µε την οποία κάθε 

ουδέτερο ερέθισµα µπορεί να οδηγήσει σε εξαρτηµένη αντίδραση φόβου, και 

ότι δεν παρατηρούνται διαφορές ανάµεσα στα ερεθίσµατα. 

 Η άποψη του Seligman (1975) για τη «βιολογική προδιάθεση» του 

οργανισµού, οδήγησε τους Ohman, Erixon και Lofberg (1975) να µελετήσουν 

την άποψη αυτή εργαστηριακά και κατέληξαν στο συµπέρασµα ότι οι 

άνθρωποι αντιδρούν διαφορετικά στην παρουσία ενός «αναµενόµενου 
                                                 
11 Είναι η βαθµιαία εξασθένιση και τελική εξάλειψη µιας εξαρτηµένης αντίδρασης. Επιτυγχάνεται είτε 
µε την επαναλαµβανόµενη παρουσία του εξαρτηµένου ερεθίσµατος χωρίς το ανεξάρτητο ερέθισµα, 
είτε µε την παρακράτηση της ενίσχυσης από την εξαρτηµένη αντίδραση (Χουντουµάδη & Πατεράκη, 
1989).  
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ερεθίσµατος» σε σχέση µε την αντίδρασή τους σε ένα «ξαφνικό ουδέτερο 

ερέθισµα». 
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2. ΓΝΩΣΤΙΚΕΣ ΘΕΩΡΙΕΣ  

 

2.1 Η θεωρία των Beck και Rush 

  

Η γνωστική ανάλυση της ψυχικής πίεσης στην ψυχολογία έχει οδηγήσει 

στην εκτενή και βαθύτερη κατανόηση αυτής (Brewin, 1996). Η άποψη του 

Beck, ότι ένα αρνητικό γεγονός (ή µια σειρά από γεγονότα) προκαλεί µια 

αντίδραση φόβου, έχει ιδιαίτερη επίδραση στον τοµέα αυτόν. Ο Beck, 

µελετώντας ασθενείς µε ψυχολογικά προβλήµατα, κυρίως εκείνους που 

βιώνουν έντονη ψυχική πίεση, παρατήρησε ότι οι ασθενείς αυτοί αναµένουν 

συνεχώς κάποιον «κίνδυνο» και είναι διαρκώς σε κατάσταση «ετοιµότητας», 

ενώ διερευνούν λεπτοµερώς τα εσωτερικά και τα εξωτερικά ερεθίσµατα, που 

µπορεί να αποτελέσουν «κίνδυνο». Όταν νέες καταστάσεις, που ενδέχεται να 

εγκυµονούν κινδύνους,  προσµετρηθούν στις ήδη υπάρχουσες, θεωρούνται κι 

αυτές ως πιθανές αιτίες πρόκλησης κινδύνου. Αυτό σηµαίνει, ότι τα άτοµα 

αυτά µεγεθύνουν την πιθανότητα ενδεχόµενου κινδύνου και την ένταση των 

δυσάρεστων καταστάσεων, βασιζόµενα στην προσωπική τους ερµηνεία για την 

κατάσταση (Beck & Rush, 1985). 

 Η προσέγγιση του Beck αναπτύχθηκε περαιτέρω πρόσφατα από τον 

Salkovskis (Salkovskis, 1996a). Η βασική ιδέα είναι ότι τα συναισθήµατα 

βιώνονται ως αποτέλεσµα του τρόπου µε τον οποίο τα γεγονότα ερµηνεύονται 

και εκτιµώνται. Αυτό που προκαλεί τα συναισθήµατα είναι κυρίως η ερµηνεία 

του γεγονότος και όχι τόσο το ίδιο το γεγονός. Η συγκεκριµένη εκτίµηση του 

γεγονότος εξαρτάται από το πλαίσιο, στο οποίο αυτό συµβαίνει, αλλά και από 

τις προηγούµενες εµπειρίες του ατόµου. Ποια τα συναισθήµατα που θα 

εκδηλώσει το άτοµο εξαρτάται από την ερµηνεία, που δίνει στο γεγονός που τα 

προκαλούν. Έτσι, το ίδιο γεγονός µπορεί να προκαλέσει διαφορετικά 

συναισθήµατα σε διαφορετικά άτοµα, ή ακόµη διαφορετικά συναισθήµατα στο 

ίδιο άτοµο σε διαφορετικό χρόνο και σε διαφορετικές περιστάσεις.  

 Οι Beck και Clark (1997), στο νεότερο µοντέλο τους για το άγχος, 

ενσωµάτωσαν στοιχεία από τις απόψεις των Clark (1986), Barlow (1988) και 

Salkovskis (1966). Σε αυτό το µοντέλο περιγράφονται τρία στάδια στη 

διαδικασία δόµησης της ψυχικής πίεσης: 
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α) καταγραφή του απειλητικού γεγονότος, 

β) ανάκληση και σύγκριση µε την πρωταρχική απειλητική κατάσταση και 

γ) επεξεργασία της νέας απειλητικής κατάστασης και ενεργοποίηση του 

απαιτούµενου αµυντικού µηχανισµού.  

Αυτό το βελτιωµένο µοντέλο είναι πιο αναλυτικό και εστιάζεται στη 

φύση του αντικειµένου, που προκαλεί το άγχος (και στην ευκολία προσέγγισής 

του), αλλά και στην έννοια της πρωταρχικής απειλής.  

 

2.2 Η θεωρία του Lazarus  

 

 Ο Lazarus και οι συνεργάτες του υποστηρίζουν ότι ένα γεγονός ή µια 

κατάσταση δεν µπορούν να θεωρηθούν στρεσογόνα από µόνα τους, αλλά σε 

συνάρτηση µε την αντίδραση του ατόµου προς αυτά (Lazarus et al, 1985). 

Συνεπώς, ο Lazarus και οι συνεργάτες του υποστηρίζουν ότι δεν είναι δυνατό 

να διαχωρίσουµε το περιβάλλον από τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του ατόµου, 

που εκτίθεται στο περιβάλλον, χωρίς να αντιµετωπιστεί πρώτα το ίδιο το 

άγχος. Ο Lazarus πρότεινε τη θεωρία διεκπεραίωσης (transactional theory), που 

οδηγεί σε µια αρκετά διαφορετική προσέγγιση της θεώρησης του άγχους σε 

σχέση µε αυτές, που έχουν ήδη αναπτυχθεί. Όπως ήδη έχουµε αναφέρει οι 

Lazarus και Folkman (1984), ορίζουν το άγχος ως τη σχέση µεταξύ ατόµου και 

περιβάλλοντος, που εκτιµάται από το άτοµο ότι υπερβαίνει τις ικανότητές του 

και θέτει σε κίνδυνο την προσωπική του ευηµερία. Η έµφαση εδώ 

µετατοπίζεται από τα χαρακτηριστικά των στρεσογόνων ερεθισµάτων και την 

έντασή τους στη διαδικασία όπου το άτοµο εκτιµά µια κατάσταση ως 

στρεσογόνα: «Από τη στιγµή που το άτοµο εκτιµά µια κατάσταση ως 

στρεσογόνα, στρατηγικές αντιµετώπισης θέτονται σε λειτουργία προκειµένου 

να αντιµετωπιστεί η διαταραγµένη σχέση ατόµου-περιβάλλοντος. Αυτές οι 

διαδικασίες επηρεάζουν την επακόλουθη εκτίµηση του ατόµου για την 

κατάσταση και συνεπώς το είδος και την ένταση της αντίδρασής του στη 

στρεσογόνο κατάσταση» (Lazarus, 1990, σ.3). Έτσι, ο Lazarus θεωρεί ότι η 

ψυχική πίεση είναι µια σύνθετη και πολύπλοκη διαδικασία, καθώς, για την 

αιτιολόγησή της, πρέπει να λαµβάνεται υπόψη ένα ευρύ φάσµα παραγόντων 

όπως το περιβάλλον, οι παράγοντες της προσωπικότητας, ο τρόπος µε τον 
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οποίο οι άλλοι εκτιµούν το περιβάλλον, οι στρατηγικές αντιµετώπισης, που 

αυτοί χρησιµοποιούν και τέλος, ότι όλοι αυτοί οι παράγοντες µεταβάλλονται 

και αναπροσαρµόζονται στις νέες συνθήκες µε την πάροδο του χρόνου. Μια 

άποψη που έχει κοινά σηµεία µε αυτήν του Lazarus είναι αυτή του Κ. Lewin 

(1951), ο οποίος θεώρησε ότι το πρώτο βήµα για την κατανόηση της 

συµπεριφοράς των ατόµων ή των οµάδων είναι η εξέταση των ευκαιριών και 

των περιορισµών που θέτει το περιβάλλον τους, ένα σύνολο εξωτερικών 

παραγόντων, που είναι γνωστό µε τον όρο «ζωτικός χώρος», του οποίου οι 

δυναµικές προϋποθέσεις ή τα στοιχεία ανταποκρίνονται στις παρορµητικές 

δυνάµεις του εν λόγω προσώπου.  

Η θεωρία του Lazarus, παρόλο που έχει µεγάλη απήχηση, δεν παύει να 

είναι µια πολύ σύνθετη και όχι εύκολα εφαρµόσιµη θεωρία (Jones & Kinman, 

2001).    

 Όπως προκύπτει από όσα αναφέρθηκαν, οι γνωστικές θεωρίες εξηγούν 

πώς αποκτώνται οι φοβίες µέσω µάθησης, συµπεριλαµβανοµένης και της 

εξαρτηµένης µάθησης, αλλά δίνουν µεγαλύτερη έµφαση στην ερµηνεία, που 

θα δώσει το άτοµο στα γεγονότα. Υποστηρίζουν ότι οι αντιδράσεις άγχους 

είναι κυρίως αποτέλεσµα της εκτεταµένης «λανθασµένης» γνωστικής 

ανάλυσης της κατάστασης από το άτοµο, που δεν του επιτρέπει την εύκολη και 

σωστή προσαρµογή του στη νέα συνθήκη, ενώ πλήρης «απόσβεση» του 

άγχους µπορεί να επιτευχθεί µόνον εάν τροποποιηθεί το γνωστικό πλαίσιο του 

ατόµου.    
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3. ΨΥΧΑΝΑΛΥΤΙΚΕΣ ΑΠΟΨΕΙΣ 

 

      Ο Freud (1948, 1950) ήταν από τους πρώτους ερευνητές, που 

εστίασε την προσοχή του στη σηµασία του άγχους. Ο ίδιος στα γραπτά του 

αναφέρει ότι το ίδιο το άγχος δεν έχει ανάγκη ανάλυσης. Ο καθένας δοκίµασε 

προσωπικά αυτή την αίσθηση ή για να µιλήσουµε πιο σωστά, αυτή τη 

συναισθηµατική κατάσταση κάποτε12. Ο Freud ισχυρίστηκε ότι το άγχος είναι 

βασικό στοιχείο των νευρώσεων και έκανε διάκριση µεταξύ «αντικειµενικού 

άγχους» (objective anxiety) και «νευρωτικού άγχους» (neurotic anxiety). Με 

τον όρο αντικειµενικό άγχος εννοούσε τις αντιδράσεις φόβου στην αντίληψη 

ενός εξωτερικού κινδύνου, µιας προσβολής που αναµένει κανείς ή µπορεί να 

την προβλέψει. Είναι συνδεδεµένο µε το αντανακλαστικό της φυγής και µπορεί 

να θεωρηθεί σαν µια έκφραση του ενστίκτου της αυτοσυντήρησης. Το 

νευρωτικό άγχος, από την άλλη, είναι, σύµφωνα µε τον Freud, διάχυτο, 

ασύµφορο και υπερβολικό, ενώ κατά  την εµφάνισή του το άτοµο παραλύει και 

αδυνατεί να ξεφύγει από την αγχογόνο κατάσταση. 

 Μια άλλη κατηγορία άγχους, που περιγράφηκε από τον Freud, 

αναφέρεται σε ειδικές φοβίες, όπως είναι ο φόβος για κλειστούς χώρους, φίδια 

ή άλλα ζώα, πλήθος, ύψος κ.λπ. Αυτές οι φοβίες δεν είναι γενικά παράλογες, 

που σηµαίνει ότι ο φόβος δεν είναι απόλυτα αβάσιµος, αλλά, όταν φτάσει σε 

σηµείο να γίνει υπερβολικός, τότε χαρακτηρίζεται ως φοβία. Υπάρχουν 

συγκεκριµένοι φόβοι που είναι ενστικτώδεις, µε την έννοια ότι έχουµε την 

προδιάθεση να τους αναπτύξουµε. Σύµφωνα µε τον Freud, ορισµένοι φόβοι, 

όπως ο φόβος για κάποια ζώα ή για τους κεραυνούς, µπορούν ίσως να 

ερµηνευθούν σαν υποτυπώδεις ενδείξεις της εκ γενετής ετοιµότητάς µας να 

αντιµετωπίσουµε κινδύνους, κάτι που είναι πολύ αναπτυγµένο και στα 

υπόλοιπα ζώα (Freud, 1953).  

 Η ψυχαναλυτική θεωρία για το άγχος είναι φιλόδοξη και έχει αξία. Η 

θεωρία του άγχους έχει εξεταστεί εκτενώς (Rachman, 1990), αλλά η όλη 

ψυχαναλυτική επιχειρηµατολογία έχει κατά καιρούς δεχτεί έντονη κριτική (βλ. 

Grunbaum, 1977). Η ψυχαναλυτική θεωρία του άγχους έχει βασιστεί, κυρίως, 

                                                 
12 βλ. Φροϋντ, Σ. (1977). Νέα σειρά των παραδόσεων για την εισαγωγή στην ψυχανάλυση. 
(32η παράδοση, σ.82-109). Αθήνα: Επίκουρος.   
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σε στοιχεία µελετών περίπτωσης και γι� αυτό παρουσιάζει πολλές ελλείψεις 

και περιορισµούς στα δεδοµένα της (Wolpe & Rachman, 1960. Eysenck, 

1986). Η έλλειψη αποδείξεων είναι ένα από τα βασικότερα µειονεκτήµατα της 

ψυχαναλυτικής θεωρίας, συµπεριλαµβανοµένης και της θεωρίας του άγχους, 

που είναι πλούσια σε θεωρητικό πλαίσιο, αλλά έχει µεθοδολογικές ελλείψεις. 

Οι έρευνες των τελευταίων 20 χρόνων και τα δεδοµένα που έχουν 

συγκεντρωθεί από αυτές, έχουν διευρύνει τις γνώσεις µας για τις ανθρώπινες 

φοβίες και το άγχος, ενώ οι σύγχρονες µέθοδοι αντιµετώπισης του άγχους 

µπορεί να οδηγήσουν εύκολα και γρήγορα στη µείωσή του, σε αντίθεση µε τη 

ψυχαναλυτική θεωρία, που είναι ιδιαιτέρως χρονοβόρα. Πιο συγκεκριµένα, οι 

φοβίες και το άγχος µπορούν να µειωθούν χωρίς να είναι απαραίτητη η εκτενής 

ανάλυση της προσωπικότητας του ανθρώπου, της παιδικής του ηλικίας, της 

σεξουαλικής του ζωής, ή άλλων τοµέων, που θεωρούνται πολύ σηµαντικοί για 

την ψυχανάλυση. Οι φοβίες και το άγχος µπορούν να εντοπιστούν, να 

περιγραφούν, να µετρηθούν και να τροποποιηθούν άµεσα.  

 Βεβαίως, η κριτική αυτή δεν µειώνει την αξία της ψυχαναλυτικής 

θεωρίας γενικώς. Αντίθετα, υπάρχουν ενδείξεις ότι ορισµένες φοβίες και άγχη 

έχουν συµβολική σηµασία και η αιτία τους πρέπει να αναζητηθεί σε 

«ασυνείδητους» παράγοντες (Rachman, 1998). 
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4. ΒΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΑΠΟΨΕΙΣ 

 

4.1 Σύνδροµο γενικής προσαρµογής (General Adaptation Syndrome)  

  

Ο Hans Selye (1956) ήταν ο πρώτος, ο οποίος, αναγνωρίζοντας τα 

ευρήµατα των ερευνών των Bernard (1961 αυθεντική έκδοση το 1865) και 

Cannon (1929) για το στρες, παρουσίασε ένα συστηµατικό µοντέλο της 

ψυχολογικής πίεσης. Ο Selye παρατήρησε ότι υπάρχουν κάποιες «κοινές 

σταθερές» φυσιολογικές αντιδράσεις του οργανισµού, οι οποίες 

παρατηρούνται κατά τη διάρκεια έκθεσής του σε απειλητικά ερεθίσµατα, 

ανεξάρτητα από τα φυσικά χαρακτηριστικά των ερεθισµάτων αυτών. Τις 

αντιδράσεις αυτές τις ονόµασε «στρες» και τα ερεθίσµατα, που τις προκαλούν, 

«στρεσογόνα» (stressor). 

 Από τις διάφορες µελέτες του σχετικά µε το στρες ο Selye διαπίστωσε 

ότι οι κύριες «κοινές» φυσιολογικές αντιδράσεις του οργανισµού, κατά τη 

διάρκεια έκθεσής του σε στρεσογόνες καταστάσεις, είναι η αύξηση στον όγκο 

του φλοιού των επινεφριδίων, η µείωση του µεγέθους του θύµου και του 

λεµφικού αδένα και η εµφάνιση στοµαχικού έλκους. Η αύξηση του µεγέθους 

του φλοιού των επινεφριδίων συνεπάγεται αύξηση στην παραγωγή της 

κορτιζόλης, µιας ορµόνης, την οποία, σύµφωνα µε τον Cannon, χρησιµοποιεί ο 

οργανισµός, για να προετοιµαστεί για αντίδραση πάλης/φυγής. Ο θύµος αδένας 

και οι λεµφικοί αδένες παίζουν σηµαντικό ρόλο στο ανοσολογικό σύστηµα, το 

οποίο διασφαλίζει την άµυνα του οργανισµού από νοσογόνους παράγοντες. 

 Από τις παρατηρήσεις αυτές, τις οποίες επεσήµανε πρωτύτερα ο 

Cannon, ο Selye ανέπτυξε ένα µοντέλο, το οποίο ονόµασε «Σύνδροµο Γενικής 

Προσαρµογής» (General Adaptation Syndrome-GAS). Σύµφωνα µε αυτό, στο 

φυσικό περιβάλλον η πιο κοινή αντίδραση προσαρµογής του οργανισµού, όταν 

εκτίθεται σε µια απειλή, είναι η αντίδραση πάλης/φυγής. Ο οργανισµός 

προκειµένου να προετοιµαστεί για µια τέτοια αντίδραση τροποποιεί κάποιες 

φυσιολογικές λειτουργίες του, µε στόχο να αυξήσει την ενέργεια, που είναι 

διαθέσιµη για έκτακτες περιστάσεις. Μια βασική λειτουργία, την οποία 

τροποποιεί ο οργανισµός σε τέτοιες καταστάσεις είναι η επιτάχυνση της  

λειτουργίας του φλοιού των επινεφριδίων µε συνέπεια την έκκριση αυξηµένης 
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ποσότητας των ορµονών, που συντελούν στο να εισέρχεται ο οργανισµός σε 

µια κατάσταση γενικής εγρήγορσης, διαταράσσοντας έτσι την οµοιόστασή του. 

Η παραπάνω διαδικασία αποτελεί το πρώτο στάδιο φυσιολογικής αντίδρασης 

του οργανισµού, κατά τη διάρκεια έκθεσής του σε στρεσογόνα ερεθίσµατα, µια 

διαδικασία, στην οποία αναφέρθηκε ο Selye χαρακτηρίζοντάς την ως «στάδιο 

συναγερµού» (alarm stage). 

 Εάν η αντίδραση πάλης ή φυγής του οργανισµού έγινε µε επιτυχία, ο 

οργανισµός ανακτά την ισορροπία του. Εάν, όµως, η αντίδραση πάλης/φυγής 

δεν ήταν επιτυχηµένη, ο οργανισµός δεν παραιτείται, αλλά συνεχίζει την 

προσπάθεια µέχρι να επιτύχει ή να εξαντληθεί. Αυτή η παρατεταµένη έκθεση 

του οργανισµού στα στρεσογόνα ερεθίσµατα και η κατάσταση εγρήγορσης 

απαιτεί περαιτέρω ενέργεια, την οποία αποκοµίζει ο οργανισµός σε βάρος 

άλλων λειτουργιών ζωτικής σηµασίας για τον οργανισµό, όπως η λειτουργία 

της πέψης ή του ανοσοποιητικού συστήµατος. Το δεύτερο στάδιο 

φυσιολογικής αντίδρασης του οργανισµού στα στρεσογόνα ερεθίσµατα, 

σύµφωνα µε το µοντέλο του Selye, ονοµάστηκε «στάδιο της αντίστασης» 

(resistance stage). Σε αυτό το στάδιο, συνήθως, ο οργανισµός, ύστερα από 

αλλεπάλληλες προσπάθειες, καταφέρνει να αντιµετωπίσει την απειλή και να 

ανακτήσει ξανά την ισορροπία του. 

Σε περίπτωση, όµως, που ο οργανισµός δεν καταφέρει να αντιµετωπίσει 

την απειλή, τότε εισέρχεται στο τρίτο στάδιο, το «στάδιο της εξάντλησης» 

(exhaustion stage). Στο στάδιο αυτό είναι πλέον εµφανή τα σηµάδια 

εξάντλησης του οργανισµού, λόγω της παρατεταµένης κατάστασης 

υπερδιέγερσής του, µε συνέπεια την εµφάνιση διαφόρων συµπτωµάτων, όπως 

έλκος και σε κάποιες ακραίες καταστάσεις πρόκληση θανάτου. 

 Η κριτική, που ασκήθηκε στο παραπάνω µοντέλο του Selye, 

εστιάστηκε, κυρίως, σε δυο σηµεία: το πρώτο αφορά στο ότι αγνοεί τους 

ψυχολογικούς µηχανισµούς του οργανισµού, µέσω των οποίων εκτιµάται το 

µέγεθος της απειλής των στρεσογόνων ερεθισµάτων, καθώς και της επιλογής 

της στρατηγικής αντιµετώπισης της απειλής. Το δεύτερο σηµείο αναφέρεται 

στην άποψη του Selye για τις «κοινές σταθερές» φυσιολογικές αντιδράσεις του 

οργανισµού στα στρεσογόνα ερεθίσµατα, ενώ υπάρχουν σαφείς ενδείξεις για 

ατοµικές διαφορές ακόµη και σε τέτοιου είδους αντιδράσεις.  
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4.2 Θεωρίες φυσιολογικής εγρήγορσης και προσαρµογής 

 
4.2.1 Ο ρόλος της φυσιολογικής εγρήγορσης 

Η προσέγγιση αυτή µελετάει το επίπεδο της φυσιολογικής εγρήγορσης 

του οργανισµού, όσον αφορά στην προσαρµογή και στη συµπεριφορά του. Ο 

νόµος των Yerkes-Dodson (Yerkes & Dodson, 1908) αναγνωρίζει τη ύπαρξη 

στενής σχέσης µεταξύ της φυσιολογικής εγρήγορσης του οργανισµού και της 

επίδοσής του, µια άποψη που έτυχε ευρείας αποδοχής στην προσπάθεια 

ερµηνείας της φυσιολογικής βάσης του στρες. Ο νόµος αυτός βασίζεται στην 

άποψη ότι υπάρχει ένα ιδεώδες επίπεδο εγρήγορσης του οργανισµού, στο 

πλαίσιο του οποίου η επίδοση προσεγγίζει τη µέγιστη δυνατή τιµή και ότι η 

τιµή αυτή είναι διαφορετική για κάθε έργο. Η σχέση µεταξύ του ιδεώδους 

επιπέδου εγρήγορσης, στο πλαίσιο του οποίου η απόδοση του οργανισµού 

φτάνει στη µέγιστη δυνατή τιµή, και της επίδοσης του οργανισµού 

απεικονίζεται, σχηµατικά, µε κωδωνοειδή καµπύλη (βλ. παρακάτω σχήµα). 

 

                       Υψηλό 

 

                       Μέτριο 
                                                                                                      

                      Χαµηλό  

                                                                                                     

                                     Χαµηλό               Μέτριο               Υψηλό 

 
 
Σχήµα 3. Ο Νόµος των Yerkes-Dodson και η σχέση µεταξύ εγρήγορσης και επίδοσης    
                  (βλ. Fisher, 1986, σ.96) 

 Το ιδεώδες επίπεδο εγρήγορσης ποικίλλει ανάλογα µε τη δυσκολία του 

έργου. Όταν το έργο είναι πολύπλοκο, η εκτέλεσή του επιτυγχάνεται καλύτερα 

µε ένα χαµηλό επίπεδο εγρήγορσης του οργανισµού (π.χ. όσο πιο πολύπλοκη 

είναι µια µαθηµατική πράξη, τόσο περισσότερη ηρεµία χρειάζεται το άτοµο για 

να την επιλύσει σωστά). 

 Όπως αναφέραµε προηγουµένως, η ψυχική πίεση έχει θετική σχέση µε 

το επίπεδο εγρήγορσης του οργανισµού - µε την αύξηση της έντασης της 
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ψυχικής πίεσης αυξάνεται και το επίπεδο εγρήγορσης του οργανισµού και 

αντίστροφα. Επιπλέον, γνωρίζουµε ότι η εκτέλεση πολύπλοκων έργων, όπως η 

επίλυση πολύπλοκων µαθηµατικών πράξεων, απαιτεί από το άτοµο για την 

σωστή και γρήγορη εκτέλεσή τους µεγαλύτερη προσοχή και συγκέντρωση. 

Συνεπώς, η εκτέλεση των πολύπλοκων έργων είναι πιο αποτελεσµατική υπό 

συνθήκες χαµηλής ψυχικής πίεσης. Αντίθετα, η εκτέλεση απλών έργων, που 

πολλές φορές, γίνεται αυτόµατα και µηχανικά, δεν απαιτεί ιδιαίτερη προσοχή 

ή/και συγκέντρωση, και συνεπώς, δεν επηρεάζεται τόσο από την κατάσταση 

ψυχικής πίεσης, ενώ µπορεί να είναι αρκετά αποτελεσµατική, ακόµη κι όταν το 

άτοµο, που εκτελεί το έργο, εκτίθεται σε συνθήκες έντονης ψυχικής πίεσης. 

 Οι θεωρίες, που ορίζουν το στρες βάσει του επιπέδου προσαρµογής του 

οργανισµού στο περιβάλλον του (Adaptation Level Theories)13, αποτελούν 

επέκταση των θεωριών, που ορίζουν το στρες βασιζόµενες στο επίπεδο της 

φυσιολογικής εγρήγορσης του οργανισµού, και υποστηρίζουν ότι το ιδεώδες 

επίπεδο φυσιολογικής εγρήγορσης δεν είναι απαραίτητα σταθερό για κάθε 

υποκείµενο µε το πέρασµα του χρόνου. Χαρακτηριστικό παράδειγµα της 

άποψης αυτής αφορά στην εµπειρία των ανθρώπων, που σχετίζεται µε τη 

λειτουργία της ακοής αυτών σε περιβάλλοντα, που χαρακτηρίζονται από 

έντονη ηχορύπανση (π.χ. των εργατών ενός εργοστασίου). Συγκεκριµένα, τις 

πρώτες µέρες εργασίας τους οι εργαζόµενοι παραπονούνται συνεχώς για το 

θόρυβο, που παράγουν τα µηχανήµατα του εργοστασίου, καθώς είναι δύσκολη 

έως και αδύνατη η µεταξύ τους επικοινωνία. Με την πάροδο του χρόνου, όµως, 

ο οργανισµός προσαρµόζεται στις νέες συνθήκες εργασίας και η δυνατότητα 

επικοινωνίας βελτιώνεται σηµαντικά. Αναλόγως, η οδήγηση σε καινούργιο 

δρόµο, στην αρχή απαιτεί µεγάλη προσοχή, ενώ, µε την πάροδο του χρόνου και 

την επανάληψη της συγκεκριµένης διαδροµής, η οδήγηση γίνεται σχεδόν 

αυτόµατα.    

 

                                                 
13 βλ. Selye, 1956. Cannon, 1929 
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Β. ΜΟΝΤΕΛΑ  

 

1. Το µοντέλο Gaudry-Spielberger για το άγχος 

   

 Προκειµένου να εξηγήσουν την επίδραση του στρες στην επίδοση οι 

Gaudry και Spielberger (1971) ανέπτυξαν µια θεωρία, που λαµβάνει υπόψη 

τόσο τα χαρακτηριστικά της αγχογόνου κατάστασης, όσο και τη συµπεριφορά-

αντίδραση σε αυτήν.  

 Πιο συγκεκριµένα, ο Spielberger κάνει διάκριση µεταξύ του άγχους «ως 

µια παροδική κατάσταση» (transitory state) - κατάσταση άγχους - και του 

άγχους «ως σταθερό χαρακτηριστικό της προσωπικότητας» (anxiety trait) -

δοµικό άγχος. Επίσης, διακρίνει τις διαφορετικές συνθήκες του περιβάλλοντος, 

που προωθούν αυτές τις καταστάσεις άγχους (αίτια), από τους διάφορους 

ψυχολογικούς µηχανισµούς, που χρησιµοποιεί το άτοµο για την αποφυγή ή την 

εξοµάλυνση αυτών (στρατηγικές αντιµετώπισης). Ένα δεύτερο θέµα, που έχει 

µεγάλο ενδιαφέρον στη θεωρία του Spielberger, εστιάζεται στον εντοπισµό και 

την καταγραφή των χαρακτηριστικών διαφορετικών καταστάσεων, που 

προκαλούν διαφορετικό είδος «άγχος κατάστασης», µε διαφορετική ένταση, σε 

διαφορετικά άτοµα. 

 Ο όρος «άγχος κατάστασης» δηλώνει τη σύνθετη συναισθηµατική 

αντίδραση των ατόµων, που βλέπουν τη στρεσογόνα κατάσταση ως προσωπική 

απειλή κατά του εαυτού τους. Το στρες εδώ συνδέεται µε τις φυσικές  

ιδιότητες των ερεθισµάτων µιας απειλητικής κατάστασης. «Άγχος 

κατάστασης» είναι η δυσάρεστη συναισθηµατική κατάσταση, που εκδηλώνεται 

ως ενεργοποίηση ή διέγερση του αυτόνοµου νευρικού συστήµατος. Το «άγχος 

κατάστασης» εξαρτάται τόσο από τις συνθήκες, που προκαλούν µια απειλή 

όσο και από το χρόνο διάρκειας αυτής της απειλητικής κατάστασης. Έτσι, 

υπάρχει ένα µεταβατικό στάδιο, το οποίο ο Spielberger ονόµασε «Α-

Κατάσταση» (A-State). Μια «Α-Κατάσταση» προκαλείται κάθε φορά, που το 

άτοµο αντιλαµβάνεται ότι ένα συγκεκριµένο ερέθισµα ή µια κατάσταση έχει τη 

δυνατότητα να γίνει βλαβερή, επικίνδυνη ή απειλητική για εκείνο. Μια «Α-

Κατάσταση» ποικίλλει σε ένταση και χρονική διάρκεια.  
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 Με τον όρο «∆οµικό Άγχος» (Trait Αnxiety), o Spielberger (1972) 

αναφέρεται στις ατοµικές διαφορές στην τάση εκδήλωσης άγχους, που 

νοούνται ως βασικό δοµικό στοιχείο της προσωπικότητας του ατόµου. Άτοµα, 

που έχουν σε υψηλό βαθµό «δοµικό άγχος» έχουν την τάση να βιώνουν 

συχνότερα και πιο έντονα από τους άλλους µια κατάσταση άγχους. Ένα άτοµο 

µε «δοµικό άγχος» έχει την τάση να αγχώνεται σε µεγάλο αριθµό 

καταστάσεων, γεγονός που οφείλεται σε παράγοντες της προσωπικότητάς του. 

Έχει, µε άλλα λόγια, µια προδιάθεση στην εκδήλωση άγχους (Cemen, 1989). 

 Η ένταση και η διάρκεια µιας αντίδρασης άγχους εξαρτώνται από το 

µέγεθος της απειλής και την εκτίµηση της κατάστασης από το άτοµο. Η 

διάρκεια µιας κατάστασης άγχους εξαρτάται από την επιµονή του ατόµου να 

ερµηνεύει την κατάσταση ως απειλητική.  

 Μια συγκεκριµένη κατάσταση, έστω και αν αντικειµενικά θεωρείται 

απειλητική, υποκειµενικά, εάν θα χαρακτηριστεί ως στρεσογόνα ή όχι, 

εξαρτάται κατά κύριο λόγο από την προσωπική εκτίµηση του ατόµου, που µε 

τη σειρά της ορίζεται σε µεγάλο βαθµό από τις εµπειρίες του παρελθόντος  

(Spielberger, 1972). 

Ο Spielberger (1972), συµπληρώνοντας τον εννοιολογικό προσδιορισµό 

του άγχους ως «άγχος κατάστασης» ή «δοµικό άγχος», αναφέρθηκε στο άγχος 

ως «διαδικασία» (anxiety as process), που χαρακτηρίζεται από τη διαδοχή 

γνωστικών, συγκινησιακών και συµπεριφορικών εκδηλώσεων του ατόµου, που 

παρουσιάζονται σαν αντίδραση σε κάποια µορφή πίεσης, κατά την οποία η 

γνωστική εκτίµηση του ατόµου για την κατάσταση είναι καθοριστική για την 

εκδήλωση των παραπάνω αντιδράσεων. Τα βασικά σηµεία στο µοντέλο αυτό 

είναι τα εξής: 

• Το στρες, που προκαλεί η κατάσταση, βιώνεται από το άτοµο ως απειλή. Σε 

αυτό συντελούν τόσο ψυχολογικοί όσο και φυσιολογικοί µηχανισµοί, που 

ανατροφοδοτούν την κατάσταση απειλής ως σήµα κινδύνου, προκειµένου 

να αντιδράσει ο οργανισµός. 

• Η αντίδραση του οργανισµού στην απειλητική κατάσταση  µπορεί να 

εκφραστεί άµεσα µε συµπεριφορικές εκδηλώσεις. Οι πιο κλασσικές είναι το 

δάγκωµα των νυχιών και η αίσθηση κνησµού. Ακόµη µπορεί να 

προκαλέσει τη λειτουργία ψυχικών µηχανισµών άµυνας, που έχουν 
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αποδειχτεί αποτελεσµατικοί στη µείωση του στρες στο παρελθόν. 

Χαρακτηριστικός είναι ο εσωτερικός λόγος µε λέξεις όπως ηρέµησε, θα τα 

καταφέρεις, όλα θα πάνε καλά.  

• Στρεσογόνες καταστάσεις, που αντιµετωπίζονται συχνά επιτυχώς από το 

άτοµο, οδηγούν στην ανάπτυξη «στρατηγικών αντιµετώπισης» σε 

παρόµοιες καταστάσεις, καθώς και στην ανάπτυξη ψυχολογικών 

µηχανισµών άµυνας για τη µείωση της έντασης σε παρόµοιες απειλητικές 

καταστάσεις. Βασικό µέληµα του ατόµου, στο οποίο οφείλεται το 

µεγαλύτερο µέρος της έντασης του άγχους, είναι η άγνοια του τι θα 

επακολουθήσει και αν θα τα καταφέρει όπως την προηγούµενη φορά. 

 Η πορεία δόµησης του άγχους σύµφωνα µε την παραπάνω άποψη του 

Spielberger απεικονίζεται στο παρακάτω σχήµα: 
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Σχήµα 4. Σχηµατική απεικόνιση του µοντέλου Spielberger για την πορεία δόµησης του 

άγχους (Cemen, 1989, σ.
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Σχήµα 5. Σχηµατική απεικόνιση της Trait � State άποψης για το stress (βλ.  
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συναισθήµατα, 
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Ατοµικές διαφορές 

στην αντιµετώπιση του 
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την προσδοκία του αγχογόνου 

ερεθίσµατος 
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Προσαρµοστικές διαδικασίες 
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A-STATES
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Ι
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Εναλλαγή γνωστικής εκτίµησης βάσει των 
µηχανισµών άµυνας 

Αντιδράσεις στο ερέθισµα που εκτιµώνται ως µη 
απειλητικές 

Μαθηµένες υπερ-αντιδράσεις σε 
απειλητικά ερεθίσµατα 



2. Το µοντέλο της Fisher   

 Η Fisher (1984) παρουσίασε µια πιο αναλυτική προσέγγιση των γνωστικών 

διαδικασιών και του ρόλου τους ως «µεσολαβητών» στη σχέση µεταξύ ατόµου και 

περιβάλλοντος. Στο µοντέλο της δίνει έµφαση στην έννοια του «βαθµού ελέγχου», που 

αντιλαµβάνεται το άτοµο ότι έχει πάνω στην κατάσταση. Η Fisher υποστήριξε ότι το 

στρες µπορεί να εµφανιστεί µε δυο τρόπους. Στον πρώτο τρόπο, η εκτίµηση του ατόµου 

για τον έλεγχο της κατάστασης θεωρείται αρνητική, ενώ στο δεύτερο, αρχικά, η εκτίµηση 

είναι θετική, όµως, κατά τη διάρκεια αντιµετώπισης της απειλής αντιλαµβάνεται το 

άτοµο ότι δεν µπορεί πλέον να ελέγχει την κατάσταση περαιτέρω. Σε αυτή την 

περίπτωση η ίδια η στρατηγική αντιµετώπισης, που χρησιµοποιεί το άτοµο για να ελέγχει 

την κατάσταση, του προκαλεί στρες. 
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Σχήµα 6. Ο ρόλος των γνωστικών παραγόντων στον ορισµό του στρες (Fisher, 1986, σ.13) 

 Στο παραπάνω σχήµα απεικονίζεται η άποψη της Fisher για τον ορισµό του 

στρες, βάσει του βαθµού ελέγχου των καταστάσεων του περιβάλλοντος. Η Fisher (1984a) 

ορίζει το στρες βάσει των µεταβολών, που παρατηρούνται στον οργανισµό, ύστερα από 

την έκθεσή του σε στρεσογόνες καταστάσεις, συγκριτικά µε την κατάσταση της 

οµοιόστασης, και οι οποίες οφείλουν την παρουσία τους στην αντίληψη του ατόµου για 
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την απώλεια, προσωρινή ή µόνιµη, του ελέγχου της κατάστασης, την οποία 

αντιµετωπίζει. 

 Τα δυο κύρια συστατικά του µοντέλου αποτελούν η αντίληψη της 

πραγµατικότητας της κατάστασης του εξωτερικού ή εσωτερικού κόσµου και οι προθέσεις 

του ατόµου. Εάν υπάρχει ασυµφωνία µεταξύ του τρόπου µε τον οποίο εµφανίζεται η 

πραγµατικότητα (κατάσταση) και του πώς θα ήθελε το άτοµο να είναι αυτή (αντίληψη 

της ασυµφωνίας), τότε το άτοµο δρα µε σκοπό να αλλάξει την κατάσταση. Στο στάδιο 

αυτό το άτοµο ενδέχεται να αρχίσει να βιώνει στρες, εάν αντιληφθεί ότι η πιθανότητα 

αλλαγής είναι περιορισµένη. 

 Η δράση του ατόµου είναι απαραίτητη προκειµένου να λύσει την υπάρχουσα 

ασυµφωνία. Εάν αποτύχει να λύσει την ασυµφωνία, αρχίζει να αξιολογεί και να εκτιµά 

τις συνέπειες αυτής της αποτυχίας. Εάν εκτιµήσει ότι οι συνέπειες αυτές, κυρίως οι 

αρνητικές, δεν είναι τόσο σηµαντικές γι� αυτό, ενδέχεται να εκδηλώσει µέτριο ή και 

καθόλου στρες, εάν, όµως, θεωρήσει ότι οι συνέπειες αυτές θα είναι πολύ αρνητικές, 

ενδέχεται να εκδηλώσει υψηλό επίπεδο στρες. 
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3. Το µοντέλο άγχους του Rachman 

  

Ο Rachman (1998) αναφέρεται στο άγχος ως ένα από τα  πιο έντονα και διάχυτα 

συναισθήµατα, µια κατάσταση τεταµένης αναµονής ενός απειλητικού αλλά αόριστου 

(ασαφούς) γεγονότος, ένα  συναίσθηµα ανησυχίας, αγωνίας και αβεβαιότητας. Όταν 

κάποιο άτοµο νιώθει άγχος δυσκολεύεται να αναγνωρίσει τις αιτίες που του προκαλούν 

τη συγκεκριµένη συναισθηµατική κατάσταση.  

 Το µοντέλο του Rachman για το άγχος περιλαµβάνει πολλά συστατικά στοιχεία, 

που εµπλέκονται στην εκδήλωση και τη βίωση του άγχους. Περιγράφει το άγχος 

περισσότερο ως µια διαδικασία, παρά ως µια σειρά γεγονότων, που συµβαίνουν ή δε 

συµβαίνουν.  

 Σύµφωνα µε το παραπάνω µοντέλο, υποστηρίζεται ότι οι άνθρωποι βιώνουν την 

ένταση του άγχους διαφορετικά. Οι «ευάλωτοι» χαρακτήρες «υπερ-αγρυπνούν», όταν 

ενδέχεται να βιώσουν άµεσα µια απειλητική κατάσταση. Αυτή η κατάσταση υπερ-

αγρύπνησης οδηγεί σε µια γρήγορη και σφαιρική, πρώτη εξερεύνηση του απειλητικού 

ερεθίσµατος, που στη συνέχεια γίνεται πολύ εξειδικευµένη και λεπτοµερής, όταν αυτό 

εντοπίζεται. Έτσι, τα ευάλωτα στο στρες άτοµα, όταν αντιλαµβάνονται κάποιο 

απειλητικό ερέθισµα, ενεργούν γρήγορα ώστε να το εντοπίσουν επακριβώς. Ύστερα 

συγκεντρώνουν την προσοχή τους αποκλειστικά στο απειλητικό ερέθισµα, έχοντας 

αυξηµένη αντιληπτική ευαισθησία, σε βαθµό τέτοιο που µερικές φορές παρερµηνεύουν 

τα χαρακτηριστικά του ερεθίσµατος. Συνεπώς, το απειλητικό ερέθισµα είναι πλέον 

ευδιάκριτο, αλλά και πιο απειλητικό. Σύµφωνα µε τους Beck και Emery (1985), η 

αντίληψη του απειλητικού ερεθίσµατος ενεργοποιεί τις σχετικές γνωστικές δοµές, που 

δραστηριοποιούνται για να αξιολογήσουν την κατάσταση. Εάν η απειλητική κατάσταση 

ερµηνεύεται από το άτοµο ως ελεγχόµενη, τότε το άτοµο επανεξετάζει την αντίδρασή του 

σε αυτήν. Εάν, όµως, η γνωστική εκτίµηση της κατάστασης δείχνει ότι υπάρχει 

πιθανότητα «κινδύνου», τότε το επίπεδο άγχους αυξάνεται και µπορεί να συνοδεύεται 

από συµπεριφορές φυγής ή πάλης.  
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4. Άλλα µοντέλα  

  

 Ο McGrath (1974) ανέπτυξε ένα µοντέλο απαιτήσεων - ικανοτήτων, σύµφωνα µε 

το οποίο, οι απαιτήσεις του περιβάλλοντος θεωρούνται από το άτοµο στρεσογόνες, µόνο 

όταν αυτό αποτύχει να τις φέρει εις πέρας. Η βασική ιδέα του µοντέλου εστιάζεται στην 

ύπαρξη µιας διαδικασίας γνωστικής εκτίµησης, βάσει της οποίας ο οργανισµός αξιολογεί 

την κατάσταση και ύστερα «αποφασίζει» µε ποιον τρόπο θα αντιδράσει - εάν θα 

εκδηλώσει στρες ή όχι. Οι απαιτήσεις αυτές σύµφωνα µε τον McGrath διακρίνονται σε 

τέσσερα στάδια. Το πρώτο αφορά στις αντικειµενικές απαιτήσεις, όπως αυτές 

παρουσιάζονται στο περιβάλλον. Το δεύτερο, που το ονόµασε υποκειµενικό, αναφέρεται 

στην προσωπική αντίληψη του ατόµου για τις απαιτήσεις αυτές. Το τρίτο αναφέρεται 

στην αντίδραση του οργανισµού, είτε αυτή είναι οργανική είτε ψυχολογική και το 

τελευταίο αναφέρεται στις συνέπειες αυτής της αντίδρασης πάνω στην κατάσταση και 

κατά συνέπεια στον οργανισµό. 

 Μια ακόµη προσέγγιση, που θεωρεί το στρες ως µια διαδικασία διάδρασης ή 

αλληλεπίδρασης µεταξύ του οργανισµού και των καταστάσεων του περιβάλλοντος,  

παρουσιάστηκε από τον Welford (1973). Στην προσέγγιση αυτή γίνεται µια προσπάθεια 

σύνδεσης µεταξύ του στρες ως ανεξάρτητου ερεθίσµατος και των στρατηγικών 

αντιµετώπισης. Κεντρική ιδέα στο µοντέλο του Welford αποτελεί η άποψη ότι, όταν το 

επίπεδο απαιτήσεων είναι σηµαντικά υψηλό, οι στρατηγικές αντιµετώπισης είναι 

λιγότερο αποτελεσµατικές. ∆ηλαδή, όταν οι συνθήκες που αντιµετωπίζει το άτοµο είναι 

αρκετά πολύπλοκες και απαιτούν µεγαλύτερη προσπάθεια εκ µέρους του ατόµου για την 

αντιµετώπισή τους, τότε η πιθανότητα αποτελεσµατικής αντιµετώπισης ελαττώνεται. 

Αυτή η άποψη δίνει τις βάσεις για µια προσέγγιση αλληλεπίδρασης, στην οποία η 

κατάσταση των εξωτερικών µεταβλητών συνθηκών παίζει καθοριστικό ρόλο στην 

ύπαρξη ή µη του στρες, καθώς και στο βαθµό και την ένταση που ενδέχεται αυτό να 

εκδηλωθεί.  

 Ο Cox (1978) παρουσίασε ένα µοντέλο για το στρες, που βασίζεται στην 

αλληλεπίδραση µεταξύ οργανισµού και περιβάλλοντος και έχει τέσσερα στάδια. Η ιδέα 

ότι το στρες αποτελεί «υποκειµενικό αντιληπτικό φαινόµενο», αποτελεί το θεµέλιο λίθο 

του µοντέλου, που έχει τις ρίζες του στις ψυχολογικές διαδικασίες. Τα στάδια, που 

παρουσίασε, µοιάζουν αρκετά µε εκείνα του McGrath. Στο πρώτο στάδιο αναφέρονται 

τόσο οι απαιτήσεις του περιβάλλοντος και οι επιδράσεις τους στο άτοµο, όσο και οι 
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εσωτερικές ανάγκες του ατόµου. Το δεύτερο στάδιο αναφέρεται στην αντίληψη και 

αξιολόγηση αυτών των απαιτήσεων και των ικανοτήτων αντιµετώπισής τους. Η αντίληψη 

ότι η ικανοποίηση των απαιτήσεων αυτών δεν είναι εφικτή µε τις υπάρχουσες ικανότητες 

του ατόµου, προκαλεί στρες. Οι στρατηγικές αντιµετώπισης, που χρησιµοποιεί το άτοµο 

προκειµένου να φέρει εις πέρας τις παραπάνω απαιτήσεις, αποτελούν το τρίτο στάδιο. 

Ενώ το τέταρτο στάδιο αναφέρεται στις συνέπειες των αντιδράσεων, που παρουσιάζει το 

άτοµο για να αντιµετωπίσει την κατάσταση. Το στρες, σύµφωνα µε το µοντέλο αυτό, 

παρουσιάζεται µόνο, όταν η αποτυχία στην ικανοποίηση των απαιτήσεων κριθεί 

σηµαντική από το άτοµο.  

 Ο Cox εισήγαγε, επίσης,  την έννοια της «κυκλικότητας» στο µοντέλο του, 

αναφερόµενος στη διαδικασία ανατροφοδότησης του ενός σταδίου από το προηγούµενό 

του. Έτσι, η αποτυχία στην ικανοποίηση των αναγκών επιδρά στη διαδικασία πρόσληψης 

και αξιολόγησης των απαιτήσεων (επαναπροσδιορισµός), η οποία, µε τη σειρά της, 

επιδρά στην επανεκτίµηση των στρατηγικών αντιµετώπισης και την επιλογή των 

κατάλληλων δεξιοτήτων, που θα χρησιµοποιηθούν για την αντιµετώπιση της 

κατάστασης. Η έννοια της «αλληλεπίδρασης», στο µοντέλο αυτό, αναφέρεται στο ρόλο 

των ψυχολογικών λειτουργιών στη διαδικασία προσδιορισµού της ύπαρξης και του 

βαθµού έντασης του στρες, που ενδέχεται να βιώσει το άτοµο κατά τη διάρκεια έκθεσής 

του σε κάποιες στρεσογόνες καταστάσεις του περιβάλλοντος. 

 Μια πιο πρόσφατη άποψη, την οποία παρουσίασε ο Lazarus (1993), υποστηρίζει 

την ύπαρξη των παραπάνω τεσσάρων σταδίων. Ο Lazarus, όµως, αναφέρθηκε σε αυτά ως 

πρωτογενείς και δευτερογενείς νοητικές εκτιµήσεις. 

 

 

ΙΙΙ. ΨΥΧΟΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΨΥΧΙΚΗΣ ΠΙΕΣΗΣ 

 

 Οι µεταβολές στη φυσιολογία του οργανισµού, που συµβαίνουν κατά τη διάρκεια 

έκθεσής του σε συνθήκες ψυχικής πίεσης, έχει αποδειχθεί από έρευνες ότι έχουν άµεση 

επίδραση στην ψυχική κατάσταση του ατόµου14. Στο κεφάλαιο αυτό επιχειρείται η 

µελέτη και ο προσδιορισµός των µεταβολών αυτών. Πρόκειται για αλλαγές διαφορετικές 

από άτοµο σε άτοµο, που ποικίλλουν σε µορφή και ένταση ανάλογα µε τα 

χαρακτηριστικά του κάθε ατόµου. Αυτή η ποικιλοµορφία στις αντιδράσεις των ατόµων 

                                                 
14 Βλ. κεφάλαιο «Οι συνέπειες της ψυχικής πίεσης» 
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αποτελεί κοινό σηµείο των µοντέλων «διάθεσης-στρες» («diathesis-stress models»). Τα 

µοντέλα αυτά υποστηρίζουν ότι η προδιάθεση του ατόµου, που καθορίζεται από 

γενετικές και αναπτυξιακές επιδράσεις, σε συνδυασµό µε τα χαρακτηριστικά  του 

στρεσογόνου ερεθίσµατος καθορίζουν τη µορφή και την ένταση της φυσιολογικής 

αντίδρασης του οργανισµού στο ερέθισµα (Clow, A., 2001).    

 Υπάρχουν δυο βασικά συστήµατα αντίδρασης του οργανισµού, που 

ενεργοποιούνται ή απορυθµίζονται, κατά τη διάρκεια έκθεσης του ατόµου σε 

καταστάσεις ψυχικής πίεσης. Το πρώτο σύστηµα αναφέρεται στον άξονα µυελός των 

επινεφριδίων-συµπαθητικού15 συστήµατος. Η οργάνωση του Συµπαθητικού Νευρικού 

Συστήµατος (ΣΝΣ) είναι τέτοια, ώστε εννευρώνει σχεδόν κάθε όργανο και αδένα του 

σώµατος. Με τον τρόπο αυτόν, µέσω της έκκρισης ειδικών ουσιών, των 

νευροδιαβιβαστών16, επιτυγχάνεται η ρύθµιση και ο έλεγχος όλων των οργάνων και 

συστηµάτων του οργανισµού από το Κεντρικό Νευρικό Σύστηµα (ΚΝΣ). Ο ρόλος της 

νοραδρεναλίνη (γνωστή και ως νορεπινεφρίνη) έγκειται στην προετοιµασία του 

οργανισµού για αντίδραση πάλης ή φυγής. Ένας δεύτερος νευροδιαβιβαστής µε 

παρόµοια δράση, που εξασφαλίζει την εναρµονισµένη και ταυτόχρονη εγρήγορση του 

οργανισµού, είναι και η αδρεναλίνη (γνωστή και ως επινεφρίνη). Εφόσον η αδρεναλίνη 

απελευθερωθεί στο αίµα, µεταφέρεται γρήγορα και ανεµπόδιστα σε όλο το σώµα 

προκειµένου να προετοιµάσει τον οργανισµό για αντίδραση πάλης ή φυγής. Το σύστηµα, 

που απελευθερώνει την αδρεναλίνη στο αίµα, ονοµάζεται µυελός των επινεφριδίων του 

συµπαθητικού συστήµατος (sympathetic adrenal medullary system-SAM). Το σύστηµα 

αυτό βρίσκεται υπό τον έλεγχο του συµπαθητικού νευρικού συστήµατος αλλά και της 

µυελώδους µοίρας17 των επινεφριδίων. Πιο αναλυτικά, υπάρχουν δυο επινεφρίδιοι αδένες 

στα θηλαστικά, ένας στο επάνω µέρος κάθε νεφρού. Στο κέντρο κάθε αδένα βρίσκεται ο 

µυελός και γύρω, στην εξωτερική περιοχή, ο φλοιός. Ο µυελός εννευρώνεται από τους 
                                                 
15 Το Συµπαθητικό Νευρικό Σύστηµα (ΣΝΣ) παίζει κρίσιµο ρόλο στην αξιολόγηση δυνητικών 
απειλητικών καταστάσεων και στην εύρεση τρόπων αποφυγής αυτών. Βρίσκεται κάτω από τον έλεγχο 
εγκεφαλικών συστηµάτων που αξιολογούν πληροφορίες σχετικές µε ενδεχόµενο κίνδυνο. Το στρες 
ενεργοποιεί το ΣΝΣ και βοηθά τον οργανισµό να βρίσκεται σε κατάσταση ετοιµότητας µέχρι που να 
διαπιστώσει ότι είναι ασφαλές να χαλαρώσει. 
16 Πρόκειται για µια χηµική ουσία, που απελευθερώνεται στο διάκενο των απολήξεων ενός νευρώνα και 
της µεµβράνης ενός υποδεκτικού κυττάρου. Αποτέλεσµα της παρεµβολής αυτής είναι µια σύντοµη 
αλλαγή στη µετασυναπτική µεµβράνη του κυττάρου-υποδοχέα (εκπόλωση ή υπερπόλωση). Υπάρχουν 
πολλοί νευροδιαβιβαστές όπως η ακετυλοχολίνη, η ντοπαµίνη, η σεροτονίνη (βλ. Kalat, 1995, σ.79. 
Παπαδόπουλος, 1994, σ.376).  
17 Η µυελώδης µοίρα των επινεφριδίων είναι ένας νευροενδοκρινής µετατροπέας, όπου ηλεκτρικές 
νευρικές ώσεις µετασχηµατίζονται σε ορµονικά µηνύµατα: την αδρεναλίνη ή επινεφρίνη και τη 
νοραδρεναλίνη ή νορεπινεφρίνη, που και οι δυο µαζί ονοµάζονται κατεχολαµίνες (βλ. Despopoulos & 
Silbernagl, 1989, σ.58).  
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νευρώνες του ΣΝΣ ώστε όταν αυτός ενεργοποιείται, απελευθερώνει αδρεναλίνη στο 

αίµα. Η απελευθέρωση της αδρεναλίνης στο αίµα έχει άµεσες επιδράσεις στη φυσιολογία 

του οργανισµού. Με τον τρόπο αυτόν διαµορφώνεται εν µέρει η φυσιολογική αντίδραση 

του οργανισµού στα στρεσογόνα ερεθίσµατα (Clow, 2001).            

 Το δεύτερο σύστηµα αντίδρασης, που ενεργοποιείται κατά την διάρκεια έκθεσης 

του οργανισµού σε συνθήκες ψυχικής πίεσης, περιλαµβάνει τον άξονα υποθάλαµος-

υπόφυση-φλοιός επινεφριδίων. Ο υποθάλαµος18 δέχεται πληροφορίες από πολλές 

διαφορετικές περιοχές του εγκεφάλου. Είναι ζωτικής σηµασίας η ρύθµιση της 

λειτουργίας της περιοχής αυτής και η ενεργοποίηση µπορεί να έχει αντίκτυπο σε ένα 

µεγάλο εύρος φυσιολογικών και ψυχολογικών διαδικασιών. Σε καταστάσεις ψυχικής 

πίεσης µια συγκεκριµένη περιοχή του υποθαλάµου, γνωστή ως παρακοιλιακός πυρήνας, 

ενεργοποιείται µε συνέπεια την παραγωγή ενός χηµικού µεταβιβαστή, του εκλυτικού 

παράγοντα της κορτικοτροπίνης (corticotrophin releasing factor-CRF). Η ουσία αυτή 

µεταφέρεται µε το αίµα στην υπόφυση19. Με την άφιξή της στην υπόφυση η ουσία αυτή 

προκαλεί την παραγωγή ενός δεύτερου χηµικού διαβιβαστή που ονοµάζεται 

αδρενοκορτικοτροπίνη (ACTH). Η ορµόνη αυτή εκκρίνεται στο αίµα και κατευθύνεται 

στα επινεφρίδια. Ο φλοιός των επινεφριδίων αντιδρά στην ορµόνη αυτή µε την έκκριση 

κορτικοστεροειδών. Για το λόγο αυτόν πολλές έρευνες µετρούν τα επίπεδα των 

γλυκοκορτικοειδών ως ένδειξη ψυχικής πίεσης (Jones & Bright, 2001).           

 Σε έρευνες έχει παρατηρηθεί η παρουσία, σε µεγάλες ποσότητες, υποδοχέων των 

κορτικοστεροειδών στον ιππόκαµπο, γεγονός που σηµαίνει ότι πέραν των άλλων 

δραστηριοτήτων τους, οι ορµόνες αυτές παίζουν κάποιο ρόλο στο «γνωστικό έλεγχο» της 

συµπεριφοράς (Toates, 1995). 

  Η αυξηµένη δραστηριότητα των δυο συστηµάτων αποτελεί, για αρκετούς 

ερευνητές, σηµάδι για την παρουσία του στρες. Πολλές φορές, επίσης, οι ορµόνες των 

δυο παραπάνω συστηµάτων, όπως η αδρεναλίνη και η κορτιζόλη, αναφέρονται ως 

«ορµόνες του στρες» (Dantzer, 1991). Ο Selye (1956), ανέφερε ότι η αύξηση στα επίπεδα 

                                                 
18 Ο υποθάλαµος είναι υπεύθυνος για λειτουργίες του αυτόνοµου νευρικού συστήµατος απαραίτητων για 
τη ζωή, όπως η ρύθµιση της θερµοκρασίας, η θρέψη, τα συναισθήµατα, η σεξουαλικότητα (βλ. 
Παπαδόπουλος, 1994, σ.596).  
19 Μικρός ενδοκρινής αδένας, που βρίσκεται στη βάση του εγκεφάλου. ∆ιακρίνεται σε δυο τµήµατα: τον 
πρόσθιο λοβό ή αδενοϋπόφυση και τον οπίσθιο λοβό ή νευροϋπόφυση. Ο πρώτος παίζει σηµαντικό ρόλο 
στο έλεγχο των µεταβολικών λειτουργιών σε όλο το σώµα. Ο δεύτερος ελέγχει τον ρυθµό της αποβολής 
νερού µε τα ούρα και έτσι συµβάλλει στη ρύθµιση της συγκέντρωσης του νερού στα υγρά του σώµατος. 
Επίσης, συµβάλλει στην παροχή γάλακτος κατά το θηλασµό και στην εξώθηση του εµβρύου κατά τον 
τοκετό (βλ. Guyton, 1992, σ.1073).    
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των κορτικοστεροειδών είναι συνώνυµη µε το στρες. Με αυτή την έννοια, θα έλεγε 

κανείς ότι η ψυχική πίεση δεν προκαλεί αύξηση στα επίπεδα των κορτικοστεροειδών, 

αλλά είναι η ίδια η αύξηση αυτή καθεαυτή. Σύµφωνα µε την παραπάνω άποψη του Selye, 

οι στρεσογόνοι παράγοντες δεν  οφείλονται πάντα σε αρνητικές καταστάσεις, εφόσον και 

ένα ευχάριστο γεγονός µπορεί να προκαλέσει την έκκριση των «ορµονών του στρες» και 

εποµένως να  προκαλέσει στρες στον ίδιο βαθµό µε ένα δυσάρεστο γεγονός. 

 Μεταγενέστερες έρευνες (Rushen, 1986. Rivier, 1989. Broom, 1991) ενίσχυσαν 

µε επιπλέον αποδείξεις την υπόθεση των δυο συστηµάτων και υποστήριξαν την άποψη 

του Selye για την ποικιλία των γεγονότων, που µπορούν να προκαλέσουν ψυχική πίεση. 

Ο Benus (1988) παρατήρησε ότι τα επίπεδα των κορτικοστεροειδών αυξάνονται 

σηµαντικά σε επίµυες, στους οποίους χορηγήθηκε ηλεκτροσόκ κατά την προσπάθειά 

τους να ξεφύγουν από µια συγκεκριµένη περιοχή. Ύστερα, όµως, από την εκµάθηση 

στρατηγικών αποφυγής του ηλεκτροσόκ παρατηρήθηκε σηµαντική πτώση στα επίπεδα 

αυτά. Σύµφωνα µε τον Benus, αρχικά οι επίµυες είχαν στρες αλλά µετά την εκµάθηση 

των στρατηγικών αποφυγής του ηλεκτροσόκ το στρες ελαττώθηκε σηµαντικά. 

 Ο Freeman (1985) άσκησε κριτική στο παραπάνω µοντέλο υποστηρίζοντας ότι 

υπάρχουν πολλές απειλητικές καταστάσεις στη ζωή µας, που δεν σχετίζονται µε την 

αύξηση των κορτικοστεροειδών. Ο Arthur (1987) επεσήµανε ότι η αύξηση στα επίπεδα 

των κορτικοστεροειδών σχετίζεται περισσότερο µε µια κατάσταση «προετοιµασίας» του 

οργανισµού για δράση, παρά µε το στρες, κι αυτό, επειδή, πολλές φορές παρατηρείται η 

αύξηση αυτή πριν ακόµη από την εµφάνιση των στρεσογόνων ερεθισµάτων.  

 Παρόλο που υπάρχουν διαφορετικές απόψεις πάνω στο θέµα των ορµονών, που 

εµπλέκονται στο στρες, όµως, η χρήση του επιπέδου των παραπάνω ορµονών ως ένδειξη 

παρουσίας ή απουσίας του στρες, παραµένει σηµαντική σήµερα. Γι� αυτό αρκετές ουσίες, 

όπως το αλκοόλ ή τα ψυχοφάρµακα, που χρησιµοποιούνται για την µείωση της ψυχικής 

πίεσης, φαίνεται ότι µειώνουν τα επίπεδα των κορτικοστεροειδών (Brick & Pohorecky, 

1987. Levenson, 1987). Ακόµη, ο συσχετισµός του στρες µε τη λειτουργία του ΣΝΣ 

αποτελεί βασικό σηµείο στην προσπάθεια αντιµετώπισης της ψυχικής πίεσης. Αυτό 

επιτυγχάνεται, έστω και προσωρινά, µε τη χορήγηση κάποιων φαρµάκων, η δράση των 

οποίων αναστέλλει τη λειτουργία του ΣΝΣ. Τα πιο γνωστά φάρµακα στην κατηγορία 

αυτή είναι οι βενζοδιαζεπίνες (όπως η διαζεπάµη, γνωστή ως valium, και η αλπραζολάµη 

ή xanax). Οι βενζοδιαζεπίνες ενισχύουν τη δράση του γάµα-αµινοβουτυρικού οξέος 
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(GABA), ενός νευροδιαβιβαστή, που δρα ανασταλτικά στη δραστηριότητα του 

εγκεφάλου, συντελώντας έτσι, στην µείωση του στρες (Clow, 2001).  

 Ο Natelson και οι συνεργάτες του (1987) σε µια προσπάθειά τους να 

κατασκευάσουν µια λίστα µε τις «ορµόνες του στρες», µε στόχο να χρησιµοποιηθεί στη 

συνέχεια ως «ορµονικός οδηγός του στρες», επεσήµαναν το ρόλο της νοραδρεναλίνης. 

Όµως, αντί να παρουσιάσουν τη συγκεκριµένη λίστα-οδηγό κατέληξαν στο συµπέρασµα 

ότι, ίσως, είναι λάθος να παρουσιαστεί µια τέτοια λίστα. Στην άποψη αυτή συνέβαλε 

σηµαντικά η ανακάλυψή τους ότι, ενώ πολλές φορές κατά τη διάρκεια της έκθεσης του 

οργανισµού σε στρεσογόνα ερεθίσµατα παρουσιάζεται ορµονική αντίδραση, οι αλλαγές 

στη συµπεριφορά απουσιάζουν, ύστερα από επανειληµµένη έκθεση του οργανισµού στα 

ίδια ερεθίσµατα.  

 Η ψυχική πίεση έχει συνδεθεί, ακόµη, µε την έλλειψη στρατηγικών 

αντιµετώπισης των απειλητικών ερεθισµάτων, που σχετίζονται µε την ορµονική 

δραστηριότητα. Όταν, παραδείγµατος χάρη, το πειραµατόζωο δεν καταφέρνει να 

αποφύγει το ηλεκτροσόκ, τα επίπεδα των κορτικοστεροειδών και των κατεχολαµινών 

είναι αρκετά αυξηµένα, οπότε αναφερόµαστε στις φυσιολογικές ενδείξεις παρουσίας του 

στρες. Αντίθετα, εάν το ζώο αναπτύξει µια στρατηγική αποφυγής του ηλεκτροσόκ, τα 

επίπεδα των παραπάνω ορµονών µειώνονται, γεγονός που ερµηνεύεται από πολλούς 

ερευνητές, ως απουσία του στρες (Toates, 1995). 

 Σε µεταγενέστερες έρευνες, πολλές άλλες ορµόνες προστέθηκαν στον «κατάλογο 

των ορµονών του στρες». Ανάµεσά τους είναι η προλακτίνη, η αυξητική ορµόνη και η 

ωχρινοτρόπος ορµόνη. Στην πραγµατικότητα, κάποιες από αυτές τις ορµόνες φαίνεται να 

ανταποκρίνονται στο στρες περισσότερο από την ACTH. Ο Mason (1975) υποστήριξε ότι 

η απελευθέρωση των παραπάνω ορµονών φαίνεται να σχετίζεται µε ψυχολογικούς 

παράγοντες, που σχετίζονται µε συναισθηµατικές αντιδράσεις και αντιδράσεις 

ψυχολογικής εγρήγορσης απέναντι στις δυσάρεστες καταστάσεις της ζωής. Ο Mason 

διαπίστωσε ότι, όταν αυτές οι αντιδράσεις δεν εκδηλώνονται, ενώ οι δυσάρεστες 

συνθήκες παραµένουν, το σύστηµα υποθάλαµος-υπόφυση-επινεφρίδια δεν 

δραστηριοποιείται. Φαίνεται, ακόµη, ότι το σύστηµα αυτό δραστηριοποιείται όχι µόνο σε 

απειλητικά ερεθίσµατα, αλλά σε οποιαδήποτε αλλαγή του περιβάλλοντος, που ενδέχεται 

να προκαλέσει αλλαγές στις προβλέψεις του ατόµου για τις καταστάσεις του 

περιβάλλοντος. 
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 Συνεπώς, οι παραπάνω έρευνες υποστηρίζουν ότι, όταν τα γεγονότα του 

περιβάλλοντος δεν είναι πλέον προβλέψιµα, ο οργανισµός βρίσκεται σε µεγάλη 

εγρήγορση µε αποτέλεσµα τη δραστηριοποίηση του συστήµατος υποθάλαµος-υπόφυση-

επινεφρίδια, ώστε να προετοιµάσει τον οργανισµό για «απρόβλεπτες καταστάσεις» 

(Ursin, Baade & Levine, 1978). 

 Σήµερα είναι, πλέον, γνωστό ότι κατά τη διάρκεια έκθεσης του οργανισµού σε 

καταστάσεις στρες, παρατηρούνται χαρακτηριστικές αλλαγές στη δραστηριότητα του 

εγκεφάλου. Το µέγεθος αυτών των αλλαγών (η µέτρηση των οποίων είναι εφικτή µε τη 

µέθοδο του ηλεκτροεγκεφαλογραφήµατος-ΗΕΓ), αποτελεί ένδειξη του βαθµού έντασης 

της ψυχικής πίεσης στο άτοµο, η οποία πιθανώς προκλήθηκε από την έκθεσή του στην 

στρεσογόνο κατάσταση (Toates, 1995). 

 Πρόσφατα, ο Minor και οι συνεργάτες του (1994) ανέπτυξαν µια ενδιαφέρουσα 

άποψη σχετικά µε το θέµα αυτό. Υποστήριξαν ότι το στρες µπορεί να χαρακτηριστεί ως 

µια κατάσταση, που µπορεί να διαταράξει την οµοιόσταση του εγκεφάλου. Έτσι, 

καταστάσεις που ενδέχεται να διαταράξουν την εγκεφαλική δραστηριότητα, όπως είναι η 

έλλειψη ενδιαφέροντος για τροφή ή σεξ, η έλλειψη ενεργητικότητας και οι διαταραχές 

ύπνου, που εντοπίζονται συχνά σε ψυχικές ασθένειες, φαίνεται να έχουν άµεση σχέση µε 

την ύπαρξη ψυχικής πίεσης. 

 

 

 

 

 

 

 

ΙV. ΠΩΣ ΒΙΩΝΟΥΝ ΤΑ ΠΑΙ∆ΙΑ ΤΗΝ ΨΥΧΙΚΗ ΠΙΕΣΗ 

 

Οι Omizo και Omizo (1990) µελέτησαν τον τρόπο µε τον οποίο τα παιδιά του 

δηµοτικού βιώνουν το στρες. Το βασικό ερώτηµα της έρευνας ήταν «τι βιώνουν τα παιδιά 

του δηµοτικού σχολείου ως «στρες». Στόχος των ερευνητών ήταν να κατανοήσουν πώς 

αντιλαµβάνονται και βιώνουν τα ίδια τα παιδιά το «στρες», ώστε οι σύµβουλοι να 

εφαρµόσουν πιο αποτελεσµατικές συµβουλευτικές παρεµβάσεις, να οργανώσουν 
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ανάλογα ενηµερωτικά εργαστήρια (workshops) για δασκάλους και γονείς και τέλος να 

αναπτύξουν δραστηριότητες και στρατηγικές παρέµβασης για τα παιδιά. 

 Για την έρευνα επελέγησαν παιδιά από την Ε΄ τάξη ενός δηµοτικού σχολείου, 

διαφορετικού κοινωνικο-οικονοµικού επιπέδου και εθνικότητας, καθώς και διαφορετικού 

επιπέδου σχολικής επίδοσης. Τους ζητήθηκε να απαντήσουν ελεύθερα σε κάποιες 

ερωτήσεις άµεσα συνυφασµένες µε την έννοια του στρες, όπως: «Τι πράγµατα µε κάνουν 

νευρικό;», «Τι θα συµβεί αν αποτύχω στο σχολείο;», «Τι θα γίνει αν πρέπει να κάνω κάτι 

που θέλουν οι φίλοι µου, ενώ εγώ δεν το επιθυµώ;» κ.τ.λ. 

 Τα αποτελέσµατα έδειξαν ότι το στρες εµφανίζεται στα παιδιά, όταν αυτά 

ανησυχούν ότι δεν τα πηγαίνουν καλά στο σχολείο, όταν αισθάνονται τύψεις, επειδή δεν 

διάβασαν αρκετά ή όταν φοβούνται µήπως δεν ανταποκριθούν στις προσδοκίες του 

δασκάλου. Επίσης, όταν αισθάνονται µοναξιά ή ότι διαφέρουν από τους φίλους τους. 

Άλλες στρεσογόνες εµπειρίες αναφέρονται στην ένταση, που βιώνουν τα παιδιά, όταν 

καβγαδίζουν οι γονείς τους, στο θυµό που νιώθουν, όταν τα διαχωρίζουν από τα αδέλφια 

τους, και στη λύπη που βιώνουν, όταν σκέφτονται την αρρώστια ή το θάνατο για κάποιο 

συγγενικό τους πρόσωπο. 

 Στη συνέχεια, ακολούθησε µια δοµική περιγραφή των συγκεκριµένων γεγονότων 

και καταστάσεων, που προκαλούν ψυχική πίεση. Σε αυτά περιλαµβάνονται τα 

διαγωνίσµατα υψηλού βαθµού δυσκολίας, οι επικρίσεις από το δάσκαλο, το διαζύγιο των 

γονέων, η έλλειψη κατανόησης από τα µέλη της οικογένειάς τους και τέλος ο θάνατος 

κάποιου συγγενικού προσώπου. 

 Βρέθηκε, επίσης, ότι η επιτυχία στο σχολείο ήταν σηµαντική για τα παιδιά, που 

δεν ήθελαν απλώς να έχουν καλή επίδοση στο σχολείο, αλλά ήθελαν επιπλέον να είναι 

αρεστά στο δάσκαλο. Είναι σηµαντικό γι� αυτά να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις των 

δασκάλων και των γονέων τους και να µην τους απογοητεύσουν. Επιθυµούν, ακόµη, να 

είναι αρεστά και αποδεκτά από τους φίλους τους, ενώ αισθάνονται ωραία, όταν ανήκουν 

σε µια οµάδα, και µειονεκτικά, όταν αποµονώνονται. Ο στενός δεσµός µε τους φίλους, 

τους δασκάλους και τα µέλη της οικογένειας είναι, επίσης, σηµαντικός. Τα οικογενειακά 

προβλήµατα, συµπεριλαµβανοµένης της χρήσης ουσιών από τους γονείς (αλκοόλ, 

ψυχοφάρµακα, ναρκωτικά), των διαπληκτισµών, των διαφωνιών µε τα αδέλφια, των 

οικονοµικών δυσκολιών καθώς και των ασθενειών, προβληµατίζουν τα παιδιά. Πρόκειται 

για καταστάσεις, που τους προκαλούν λύπη και τα κάνουν να αισθάνονται αβοήθητα. 

Τέλος, τα παιδιά ανησυχούν για το πώς θα εξελιχθούν αυτές οι καταστάσεις στο µέλλον. 
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 Αν και τα ευρήµατα αυτά δε µπορούν, ίσως, να γενικευθούν σε όλα τα παιδιά του 

δηµοτικού σχολείου, παρόλα αυτά µας δίνουν µια ουσιαστικότερη και πληρέστερη 

εικόνα του τι σηµαίνει τελικά «ψυχική πίεση» για τα παιδιά και πώς βιώνεται αυτή από 

τα παιδιά (Omizo & Omizo, 1990). 
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V. ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΠΟΥ ΠΡΟΚΑΛΟΥΝ ΨΥΧΙΚΗ ΠΙΕΣΗ 

 

Στο κεφάλαιο αυτό της έρευνάς µας θα αναφερθούµε αρχικά στους παράγοντες, 

που προκαλούν στρες σε όλα τα άτοµα ανεξάρτητα από την ηλικία τους και έπειτα στους 

παράγοντες, που προκαλούν ψυχική πίεση σε όλα τα άτοµα, επηρεάζουν, όµως, 

εντονότερα τα άτοµα, που βρίσκονται στην παιδική και εφηβική ηλικία, λόγω της 

ιδιαιτερότητας, που παρουσιάζουν οι ηλικίες αυτές. 

Οι απαιτήσεις και οι προκλήσεις της καθηµερινής ζωής αποτελούν την βασική 

πηγή των στρεσογόνων καταστάσεων. Παλαιότερα επικρατούσε η άποψη ότι η ψυχική 

πίεση δύσκολα γίνεται αντιληπτή πριν από την ηλικία των δύο ετών, οπότε και γίνεται ο 

διαχωρισµός µεταξύ εαυτού και περιβάλλοντος. Σήµερα, όλες σχεδόν οι απόψεις 

συγκλίνουν στο ότι η ψυχική πίεση υφίσταται από την αρχή της ζωής (Hamphrey, 1988). 

Οι ενήλικες, συνήθως, αδυνατούν να αντιληφθούν το βαθµό και τη σηµασία της ψυχικής 

πίεσης στη ζωή των παιδιών και των εφήβων. Όµως, η ψυχική πίεση στη ζωή του παιδιού 

αυξάνεται µε την ηλικία, ενώ όσο περισσότερο αντιλαµβάνεται το παιδί το άγχος του, 

τόσο διαταράσσεται η αίσθηση της εσωτερικής του ισορροπίας και αυξάνεται ακόµη 

περισσότερο η ένταση της ψυχικής πίεσης (Ifekwunigwe, 1984). Επιπλέον, το κάθε 

άτοµο έχει ένα προσωπικό επίπεδο ανοχής στην ψυχική πίεση, η υπέρβαση του οποίου 

βιώνεται ως δυσφορία, που µπορεί να έχει αντίκτυπο στην ψυχική και την σωµατική 

υγεία του ατόµου. Το εξατοµικευµένο επίπεδο ανοχής στην ψυχική πίεση καθιστά την 

έρευνα αρκετά επίπονη και δύσκολη. 

 Ιδιαίτερης σηµασίας είναι η επίδραση του οικογενειακού περιβάλλοντος στο 

άτοµο, ως παράγοντας πρόκλησης άγχους. Μάλιστα, είναι χαρακτηριστικός ο κατάλογος 

του Coddington, στον οποίο εµπεριέχονται 36 γεγονότα ζωής εξαιρετικώς αγχογόνα για 

τα παιδιά, εκ των οποίων ποσοστό άνω του 50% αφορούν την οικογένεια (Coddington, 

1984). 

 Πιο συγκεκριµένα, παράγοντες που µπορούν να επηρεάσουν άµεσα τη σωµατική 

και ψυχική υγεία του παιδιού και αναφέρονται στην οικογένεια είναι το διαζύγιο, η 

ασυµφωνία και οι συγκρούσεις των γονέων, η χαµηλή κοινωνικο-οικονοµική κατάσταση 

της οικογένειας, η πατρική εγκληµατικότητα, η ψυχική ασθένεια της µητέρας. Για το 

λόγο αυτόν, όταν γίνεται προσπάθεια να προσδιοριστεί το επίπεδο έντασης της ψυχικής 

πίεσης ενός παιδιού είναι σηµαντικό να λαµβάνεται σοβαρά υπόψη το οικογενειακό του 

περιβάλλον. 
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 Η σωµατική υγεία του παιδιού είναι, επίσης, ένας παράγοντας βασικός, που 

µπορεί να αποτελέσει αιτία πρόκλησης ψυχικής πίεσης. Εδώ επιδρούν κυρίως 

παράγοντες όπως η εισαγωγή του παιδιού σε Νοσοκοµείο, µια σοβαρή ασθένεια, ο πόνος 

ή η αδυναµία του παιδιού να συµµετέχει σε κοινωνικές δραστηριότητες, όπως το παιχνίδι 

ή άλλες κοινωνικές εκδηλώσεις. 

Όλοι αυτοί οι παράγοντες µπορούν να ερευνηθούν και να αναδειχθούν µε τη 

χορήγηση, ανάλυση και ερµηνεία των αντίστοιχων ερωτηµατολογίων, καθώς και να 

προσδιοριστεί ο τρόπος µε τον οποίο τα γεγονότα αυτά γίνονται αντιληπτά από τους 

γονείς, αλλά και από το ίδιο το παιδί. 

Ο Epstein (1967) αναφέρει, επίσης, πως βασική αιτία άγχους στο παιδί είναι η 

αποδοκιµασία του από τους «σηµαντικούς άλλους». Η αποδοκιµασία αυτή προκαλεί στο 

µικρό παιδί άγχος, επειδή ακριβώς η όλη ύπαρξή του εξαρτάται από αυτούς τους 

«σηµαντικούς άλλους». Έτσι, σύµφωνα µε τον Epstein, το παιδί στο στάδιο της 

κοινωνικοποίησής του µαθαίνει, µέσα από αυτό ακριβώς το άγχος, να αποδοκιµάζει τον 

εαυτό του. Ξεκινώντας, έτσι, την ανάπτυξή του το άτοµο πρέπει να παλέψει σκληρά για 

να διαφυλάξει την αυτοεκτίµησή του. 

Ο Sullivan (1892-1949) εξηγεί την ανάπτυξη της προσωπικότητας µε όρους των 

διαπροσωπικών σχέσεων και του άγχους. Προσδιόρισε το άγχος ως µια πολύ δυσάρεστη 

κατάσταση έντασης, που προκαλείται από την εµπειρία της αποδοκιµασίας στις 

διαπροσωπικές σχέσεις (Cemen, 1989). Σύµφωνα µε τον Sullivan οι πρώτες εµπειρίες 

άγχους εγείρονται µέσω της σχέσης του παιδιού µε τους γονείς του. Το µικρό παιδί 

µαθαίνει να διακρίνει τις συµπεριφορές, που αυξάνουν το άγχος, από εκείνες που το 

µειώνουν. Έτσι, αναπτύσσεται η αυτοεκτίµηση, που βασίζεται στην αποφυγή του άγχους, 

το οποίο προκαλείται από την αποδοκιµασία των άλλων στις διαπροσωπικές σχέσεις 

(Νέστορος & Βαλλιανάτου, 1996). 

Ο Omizo και οι συνεργάτες του (1988) ερεύνησαν τους στρεσογόνους παράγοντες 

και τα συµπτώµατα της ψυχικής πίεσης σε παιδιά δηµοτικού, γυµνασίου και λυκείου. Οι 

παραπάνω ερευνητές κατέληξαν στις εξής οµάδες παραγόντων, που προκαλούν ψυχική 

πίεση στα παιδιά: 

Οι παράγοντες ψυχικής πίεσης για τα παιδιά του δηµοτικού σχολείου είναι κυρίως 

πέντε: 

1. Τα οικογενειακά προβλήµατα. Σε αυτά περιλαµβάνονται: η γονεϊκή απόρριψη, το 

αίσθηµα εγκατάλειψης και έλλειψης στοργής, τα αισθήµατα ενοχής για το διαζύγιο 
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των γονέων, οι γονεϊκοί διαπληκτισµοί, ο ανταγωνισµός µε τα αδέλφια, η έλλειψη 

χρόνου των γονέων να ασχοληθούν µε το παιδί τους, η προσαρµογή µε την µητριά ή 

τον πατριό, όταν οι γονείς είναι διαζευγµένοι, ή µε τους κηδεµόνες. 

2. Αισθήµατα διαφορετικότητας: Πρόκειται για αισθήµατα κατωτερότητας, λόγω 

έλλειψης υλικών αγαθών σε σχέση µε τα άλλα άτοµα της ηλικίας του παιδιού, λόγω 

έλλειψης εµπιστοσύνης στον εαυτό του (δύναµη και αδυναµία) και µη αποδοχής του 

εαυτού του. 

3. Προβλήµατα, που σχετίζονται µε το σχολείο: Αναφέρονται στη: δυσαρέσκεια των 

δασκάλων, το φόβο αποτυχίας, την αδυναµία να αντεπεξέλθει το παιδί στις 

απαιτήσεις του σχολείου και των γονέων σχετικά µε την σχολική του επίδοση, και 

τέλος στην έλλειψη φίλων. 

4. Πειθαρχία: Εδώ αναφερόµαστε στο φόβο των παιδιών απέναντι στην τιµωρία ή την 

άδικη τιµωρία, αλλά και στην έντονη κριτική των γονέων και των δασκάλων. 

5. Ανησυχίες µε απροσδιόριστα αίτια: Αναφέρονται στην ανησυχία, που προκαλείται στο 

παιδί µήπως κάνει κάποιο λάθος, σε αισθήµατα ανασφάλειας, στην ανησυχία ότι κάτι 

πρόκειται να συµβεί ή τέλος ότι κάτι είναι τροµακτικό. 

Οι παράγοντες, που προκαλούν ψυχική πίεση στα παιδιά Γυµνασίου είναι οι εξής: 

1. Γενικά προβλήµατα της εφηβείας: πρόκειται για την προσαρµογή στις αναπτυξιακές 

αλλαγές, την έλλειψη αυτονοµίας, τις διαφορετικές προσδοκίες σε σχέση µε αυτές 

των γονέων και των δασκάλων, την αίσθηση του να «είσαι διαφορετικός», το να είναι 

µέλος µιας οµάδας, το να µην αποδέχονται τον εαυτό τους και να µην κατανοούν 

κάποιες καταστάσεις, που συµβαίνουν στη ζωή τους. 

2. Η «πίεση» που νιώθουν να είναι ισάξιοι µε τους άλλους: οι έφηβοι επιθυµούν να είναι 

αποδεκτοί από τους φίλους τους, µε αποτέλεσµα συχνά να συµµετέχουν σε 

δραστηριότητες, ακόµη κι αν δεν αισθάνονται άνετα, όπως η χρήση ουσιών, το σεξ, 

το κάπνισµα, τα ποτά, καθώς ανησυχούν µήπως και δεν µπορέσουν να  είναι µέλη 

µιας οµάδας. 

3. Οικογενειακά προβλήµατα: πρόκειται κυρίως για προβλήµατα µε τον πατριό ή τη 

µητριά, µε τα αδέλφια και τους γονείς, λόγω έλλειψης κατανόησης. 

4. Έλλειψη ελέγχου: οι έφηβοι αισθάνονται ότι οι άλλοι καθορίζουν τη ζωή τους, ότι δεν 

έχουν τα υλικά αγαθά που θα επιθυµούσαν, όπως χρήµατα, αυτοκίνητο, ότι δεν τους 

δίνεται η δυνατότητα να σκεφτούν και να πάρουν µόνοι τις αποφάσεις σε θέµατα, που 

τους αφορούν, και αισθάνονται ότι κανείς δεν τους ακούει. 
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5. Προβλήµατα σχετικά µε το σχολείο: αναφέρεται στις µειωµένες σχολικές επιδόσεις, 

στην άρνηση του παιδιού να καταλάβει την ιδιαίτερη σηµασία του σχολείου, στα 

προβλήµατα µε τους δασκάλους καθώς και στα προβλήµατα προσαρµογής µε 

διαφορετικούς δασκάλους και συµµαθητές. 

Οι παράγοντες ψυχικής πίεσης, που παρατηρούνται στα παιδιά του Λυκείου 

είναι οι ακόλουθοι: 

1. Το µέλλον: αναφέρεται στις αποφάσεις των νέων σχετικά µε την καριέρα τους, την 

αποδοχή των ευθυνών, τα προβλήµατα στις σχέσεις, που µπορεί να επηρεάσουν τις 

µελλοντικές αποφάσεις, την ανώτερη µόρφωση, το να αντιµετωπίσουν τις 

αβεβαιότητες της ζωής. Από την άλλη µεριά, ο νέος, που δεν έχει κατανοήσει ακόµη 

πλήρως τον εαυτό του, δυσκολεύεται περισσότερο στην προσπάθειά του να βρει και 

να δώσει λύση σε αυτό το απροσδόκητο πλήθος των προβληµάτων.  

2. Προβλήµατα σχετικά µε το σχολείο: αναφέρονται στην απόκτηση καλών βαθµών, στην 

εισαγωγή στο πανεπιστήµιο, αλλά και στην έλλειψη κατανόησης από τους καθηγητές. 

3. Η ανάγκη να είναι ισάξιοι µε τους φίλους τους: εδώ περιλαµβάνεται η ανάγκη των 

νέων να είναι αποδεκτοί από το σύνολο, ο φόβος µήπως πουν ή κάνουν κάτι λάθος, 

καθώς και η δυσαρέσκεια, που τους προκαλείται, όταν πιέζονται να κάνουν 

πράγµατα, τα οποία δεν εγκρίνουν. 

4. Χρήση ουσιών: κάπνισµα, ναρκωτικά, αλκοόλ, άλλες ουσίες. 

5. Οικογενειακά προβλήµατα: έχουν σχέση µε τους διαφορετικούς στόχους των νέων από 

αυτούς των γονέων τους, µε την έλλειψη της γονεϊκής υποστήριξης και κατανόησης 

καθώς και µε τις συγκρούσεις µε τον πατριό ή τη µητριά τους. 

 

Γενικά, οι περισσότεροι ερευνητές διακρίνουν δυο κατηγορίες παραγόντων, που 

προκαλούν ψυχική πίεση: παράγοντες κατάστασης (situational) και παράγοντες διάθεσης 

(dispositional) (Cemen, 1989). 

Οι παράγοντες κατάστασης συνδέονται άµεσα µε την παρουσία του αγχογόνου 

ερεθίσµατος και σχετίζονται µε τις φυσικές ιδιότητές του καθώς και µε τα 

χαρακτηριστικά του περιβάλλοντος, στο οποίο εκδηλώνεται. Ενώ, οι παράγοντες 

διάθεσης αναφέρονται στον τρόπο µε τον οποίο το άτοµο αντιλαµβάνεται την απειλή, 

δηλαδή πώς ερµηνεύει το άτοµο την απειλητική κατάσταση (Lazarus & Averill, 1972). 

Οι Lazarus και Averill (1972) ανέφεραν τρία αλληλεξαρτώµενα στοιχεία κατά την 

εκτίµηση της απειλής:  
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Α) Στοιχεία συµβολισµού όπου οι απειλές, που προκαλούν άγχος δεν είναι κάποια 

συγκεκριµένα άµεσα γεγονότα, αλλά έχουν σχέση µε ιδέες, έννοιες, αξίες ή γνωστικά 

σχήµατα, από τα οποία το άτοµο δεσµεύεται περισσότερο. Έτσι, κάθε φορά που αυτά τα 

σύµβολα δεν ταιριάζουν µε την πραγµατικότητα, (µε τα προσωπικά σύµβολα που 

χρησιµοποιεί το άτοµο για να ερµηνεύσει τον κόσµο γύρω του), προκαλούν άγχος. 

Β) Στοιχεία πρόβλεψης: αυτά παραπέµπουν στο γεγονός της επίσπευσης του άγχους, 

λόγω πρόβλεψης κάποιου κινδύνου. Η πρόβλεψη αυτή στηρίζεται περισσότερο σε ελλιπή 

κατανόηση των γεγονότων του παρόντος, παρά στο φόβο για όσα πρόκειται να συµβούν 

στο µέλλον. 

Γ) Στοιχεία αβεβαιότητας: όσο διαρκεί το άγχος, υπάρχει µια αβεβαιότητα είτε για έναν 

συγκεκριµένο παράγοντα, είτε για το σύνολο µερικών πραγµάτων, σχετικά µε το τι, το 

πού, και το πότε θα συµβεί, καθώς και για το τι θα µπορούσε το άτοµο να κάνει, για να το 

αντιµετωπίσει (Lazarus & Averill, 1972). 

Ο McReynold (1976), ανέφερε τρεις κατηγορίες δυσαρµονίας, που µπορούν να 

προκαλέσουν άγχος στο άτοµο. Οι κατηγορίες αυτές είναι οι εξής: 

1. ∆υσαρµονία, επειδή δεν εκπληρώθηκε κάποια προσδοκία. 

6. ∆υσαρµονία, λόγω σύγκρουσης δυο αντίθετων επιθυµιών. 

3. ∆υσαρµονία, λόγω αβεβαιότητας για το µέλλον. 

Η θεωρία αυτή µοιάζει σε πολλά σηµεία µε την θεωρία των Lazarus και Averill. 

Τα στοιχεία αβεβαιότητας της θεωρίας τους και η δυσαρµονία λόγω αβεβαιότητας της 

θεωρίας του McReynold είναι ουσιαστικά ταυτόσηµες έννοιες. Ακόµη, τα στοιχεία 

πρόβλεψης, που προέρχονται από ελλιπή κατανόηση των γεγονότων του παρόντος, της 

πρώτης θεωρίας, µοιάζουν αρκετά µε τη δυσαρµονία, λόγω της σύγκρουσης δυο 

αντίθετων επιθυµιών. Και τέλος, τα συµβολικά στοιχεία έχουν σαφή σχέση µε τη 

δυσαρµονία λόγω κάποιας ανεκπλήρωτης προσδοκίας. Το άτοµο µπορεί να αποκτήσει 

εµπειρία άγχους, επειδή ακριβώς το προσδοκώµενο νοηµατικό περιεχόµενο ενός 

συµβόλου δεν ταιριάζει µε την πραγµατικότητα. Άρα µια προσδοκία του δεν 

εκπληρώθηκε. Το συµπέρασµα, εποµένως, από αυτές τις δυο θεωρίες είναι πως οι 

ανεκπλήρωτες προσδοκίες, η ασάφεια στο νόηµα, και η αβεβαιότητα είναι παράγοντες, 

που συντελούν στην εµπειρία της ψυχικής πίεσης. 

 Ο Epstein (1967) προσπαθώντας να συνθέσει σε µια θεωρία τις απόψεις διαφόρων 

µελετητών σχετικά µε τους παράγοντες µιας αντίδρασης στην ψυχική πίεση, περιέγραψε 

τρεις βασικές αιτίες ψυχικής πίεσης: 
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1. Την πρωτογενή υπερδιέγερση (primary overstimulation) 

2. Τη γνωστική δυσαρµονία (cognitive incongruity) 

3. Την αδυναµία αντίδρασης (response unavailability) 

 Η πρωτογενής υπερδιέγερση υφίσταται, όταν το άτοµο αισθάνεται να κυριεύεται 

από έναν ερεθισµό, επειδή υπερκεράστηκε κάποιο εγγενές ανώτερο όριο αντοχής του 

προς την προσλαµβανόµενη ενέργεια. Η άποψη αυτή υποστηρίχθηκε έντονα και 

αποδείχτηκε µε τη µελέτη των Rule και Nesdale (1976), που µελέτησαν τις συνέπειες των 

οριακών τιµών της θερµοκρασίας, του θορύβου και της πυκνότητας του περιβάλλοντος 

στον άνθρωπο. Σύµφωνα µε την έρευνα αυτή, οι οριακές καταστάσεις στις 

περιβαλλοντικές συνθήκες προκαλούν ψυχική πίεση ή διεγείρουν το άτοµο. 

 Σύµφωνα µε την θεωρία της προσδοκίας του Epstein (1967), τα άτοµα έχουν 

ανάγκη να οργανώνουν τις πληροφορίες, που λαµβάνουν από το περιβάλλον τους σε ένα 

ολοκληρωµένο και µε συνοχή σύστηµα πρόγνωσης. Όταν, όµως, το σύστηµα ή τα 

στοιχεία του δεν εκπληρώνονται ή φαίνονται χωρίς συνοχή, τότε προκαλείται διαταραχή 

στο άτοµο και διέγερση υψηλού βαθµού. Αυτές οι ελλείψεις συνοχής προκαλούν 

αισθήµατα σύγχυσης ή αποπροσανατολισµού, ενώ σε ακραίες περιπτώσεις µπορεί να 

προκαλέσουν και διαταραχή της προσωπικότητας. Το φαινόµενο αυτό ονοµάζεται 

γνωστική δυσαρµονία. 

 Η γνωστική δυσαρµονία οδηγεί στην αδυναµία αντίδρασης. Όταν κάποιο άτοµο 

δεν µπορεί να ερµηνεύσει τον κόσµο γύρω του, τότε δεν µπορεί και να αντιδράσει σε 

αυτόν. Η αδυναµία αντίδρασης, ωστόσο, µπορεί να συµβεί και χωρίς να υπάρχει 

γνωστική δυσαρµονία. Πιθανόν το άτοµο να αντιλαµβάνεται την απειλή, και να µην 

µπορεί να αντιδράσει. Μπορεί π.χ. να υπάρξει κάποια αναγκαία περίοδος αναµονής πριν 

από την αντίδραση ή να σηµειωθεί κάποιος ανταγωνισµός ανάµεσα σε δυο αντιτιθέµενες 

τάσεις αντίδρασης ή, τέλος, µπορεί η αντίδραση, που το άτοµο αναγνώρισε ως αναγκαία, 

να µην περιλαµβάνεται στο «ρεπερτόριό του» (Epstein, 1967). 

 Ο Epstein διατύπωσε µια δεύτερη θεωρητική άποψη για τις αιτίες της ψυχικής 

πίεσης, η οποία στηρίζεται στη «θεωρία του εαυτού». Οι βασικές λειτουργίες στη θεωρία 

του εαυτού είναι οι εξής: 

1. Η διατήρηση µιας ευνοϊκής ισορροπίας πόνου - ευχαρίστησης στο άµεσο µέλλον. 

2. Η διατήρηση της αυτοεκτίµησης. 

3. Η αφοµοίωση των πληροφοριών της εµπειρίας. 
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Οι αιτίες του άγχους σύµφωνα µε τη δεύτερη θεωρητική άποψη του Epstein 

εκφράζονται ως απειλές των βασικών λειτουργιών της θεωρίας του εαυτού και είναι οι 

εξής: 

Α. Απειλές της µελλοντικής ευτυχίας ή της σωµατικής ακεραιότητας του ατόµου. 

Β. Απειλές της αυτοεκτίµησης του ατόµου και  

Γ. Απειλές της ικανότητας του ατόµου να κατανοεί τις πληροφορίες της εµπειρίας. 

Ο May (1950) υποστήριξε, ότι πίσω από κάθε αιτία άγχους µπορεί να 

ανακαλυφθεί µια απειλή της όλης ύπαρξης του ατόµου ως προσωπικότητας, µια απειλή 

της ουσίας του «είναι» του ατόµου. Η θεωρία του εαυτού του Epstein σχετίζεται φανερά 

µε εκείνη του May και είναι ευρύτερη. 

 Το τι αντιλαµβάνεται, όµως, ένα συγκεκριµένο άτοµο ως «απειλή της ουσίας της 

ύπαρξης», και εποµένως, ποια ερεθίσµατα προκαλούν άγχος, καθορίζεται από µοναδικά 

χαρακτηριστικά της προσωπικότητάς του. Σύµφωνα µε τον May, οι απειλές που 

προκαλούν άγχος σε ένα άτοµο καθορίζονται από πολιτιστικούς παράγοντες. Η επιτυχία 

µέσα από τον ανταγωνισµό αποτελεί µια πολύ ισχυρή αξία στο δυτικό πολιτισµό και, 

εποµένως, ο φόβος της αποτυχίας, που έχει βεβαίως πολλές πιθανότητες να συµβεί, 

καταντά να είναι η πιο διαδεδοµένη αιτία άγχους (May, 1950). 

Αρκετές συναισθηµατικές καταστάσεις συνδέονται µε την ψυχική πίεση ή µε τις 

συνέπειές της. Όπως, ήδη, αναφέρθηκε, µια από τις αιτίες της ψυχικής πίεσης είναι η 

αδυναµία στην ικανότητα αντίδρασης. Όταν το άτοµο βρεθεί σε µια απειλητική 

κατάσταση, στην οποία αδυνατεί να αντιδράσει, είναι δυνατόν να εκδηλώσει ψυχική 

πίεση. Η αδυναµία αυτή µπορεί να είναι απόρροια διαφόρων αιτιών. Εάν, ωστόσο, η 

ανικανότητα για δράση νοηθεί ως παρεµπόδιση της πορείας του ατόµου προς έναν στόχο, 

τότε πλέον γίνεται εµφανής ο ρόλος της µαταίωσης στην εκδήλωση της ψυχικής πίεσης.  

Οι Mandler και Watson (1966) ανέφεραν πως η διαταραχή µιας σειράς 

«οργανωµένων διαδοχικών συµπεριφορών» προκαλεί άγχος, όταν το άτοµο δεν διαθέτει 

κάποια εναλλακτική πορεία δράσης. Το γεγονός αυτό συνδέθηκε µε το βαθµό ελέγχου, 

που το άτοµο έχει και αντιλαµβάνεται να έχει στο περιβάλλον του. Αυτή η αντίληψη 

ελέγχου ισοδυναµεί µε την αίσθηση δύναµης στο άτοµο και το αντίθετό της είναι η 

αίσθηση αδυναµίας. 

 Ο Mandler (1975) ανέπτυξε όλη τη διαδικασία εκδήλωσης ψυχικής πίεσης, από τη 

στιγµή που οι περιβαλλοντικές συνθήκες της αίσθησης αδυναµίας διεγείρουν το άτοµο, 

έως ότου του αναπτύξουν άγχος. Εάν ένα άτοµο, που βρίσκεται σε µια κατάσταση 
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ψυχικής πίεσης ή διέγερσης, αντιλαµβάνεται ότι δεν διαθέτει την κατάλληλη στρατηγική 

αντιµετώπισης, ώστε να ελαττώσει τη διέγερση, τότε είναι ανίσχυρο και υποκειµενικά 

αποκτά εµπειρία άγχους. 

 O Eysenck (1975) παρόλο που αµφισβήτησε την άποψη ότι οι διαφορές στο 

επίπεδο εγρήγορσης του οργανισµού αποτελούν θέµα κληρονοµικότητας, ότι δηλαδή 

µεταδίδονται γενετικά, ωστόσο, απέδωσε τα αίτια αυτά σε βιολογικούς παράγοντες, 

υποστηρίζοντας ότι το «δοµικό άγχος» σχετίζεται άµεσα µε το επίπεδο φυσιολογικής 

εγρήγορσης του οργανισµού. Υποστήριξε ότι άτοµα, των οποίων το κατώφλι διέγερσης 

του Αυτόνοµου Νευρικού τους Συστήµατος (ΑΝΣ), είναι χαµηλό - επηρεάζεται 

ευκολότερα από τις µεταβολές του περιβάλλοντος - χαρακτηρίζονται από υψηλό επίπεδο 

«δοµικό άγχος», συγκριτικά µε  τα άτοµα, των οποίων το κατώφλι διέγερσης του ΑΝΣ 

είναι υψηλότερο.  

Η I.G. Sarason (1973) µελέτησε τις προσανατολισµένες στην επίδοση συνθήκες 

εξέτασης µέσα από κατάλληλους χειρισµούς των οδηγιών, που δίνονται στους 

εξεταζόµενους. Βρήκε ότι τα άτοµα µε υψηλή βαθµολογία στην κλίµακα του άγχους και 

στα οποία είχαν δοθεί ενθαρρυντικές οδηγίες (που επιλέγηκαν, ώστε να µειώνουν την 

ένταση του άγχους) είχαν καλύτερη επίδοση από τα άτοµα, που είχαν εξίσου υψηλή 

βαθµολογία στην κλίµακα µέτρησης του άγχους, στα οποία, όµως, δόθηκαν ακριβώς οι 

ίδιες οδηγίες, αλλά χωρίς ενθάρρυνση. H I. G Sarason βρήκε, επίσης, ότι υπάρχουν 

διαφορές στην απόδοση των ατόµων µε υψηλό και χαµηλό βαθµό στην κλίµακα του 

άγχους, όταν αυτά εκτελούσαν ένα έργο, στο οποίο δίνονταν οδηγίες που απέβλεπαν 

στην επίδοση. Τα αποτελέσµατα αυτά δείχνουν πως οι οδηγίες αυτές, ίσως, και να 

επέτειναν την ανάµειξη του «εγώ», που αύξησε στη συνέχεια, στα άτοµα µε υψηλό 

βαθµό στην κλίµακα του άγχους, την αίσθηση της προσωπικής απειλής. Καθώς 

αυξάνεται, δηλαδή, η αίσθηση της προσωπικής απειλής, αυξάνεται το άγχος και αυτό 

επηρεάζει αρνητικά την απόδοση. (Cemen, 1989). 

Σύµφωνα µε τους  Liebert και Morris (1967), η «ανησυχία» και η 

«συναισθηµατικότητα» αποτελούν τους δυο κύριους παράγοντες, που σχετίζονται µε το 

άγχος της εξέτασης. Η «ανησυχία» αναφέρεται στην έλλειψη εµπιστοσύνης και 

γνωστικού ενδιαφέροντος του ατόµου για απόδοση, ενώ η «συναισθηµατικότητα» 

αναφέρεται στην αυτόνοµη διέγερση. Σε παρόµοια συµπεράσµατα κατέληξε και ο 

Spielberger (1976). Πιο συγκεκριµένα, ο Spielberger ανέφερε ότι κατά τη διάρκεια µιας 

αγχογόνου εξέτασης, παρατηρούνται: 
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1. Τάσεις για λανθασµένη απόκριση, που ανταγωνίζεται τη σωστή, (π.χ. λόγω υψηλής 

έντασης διαβάζει λάθος την ερώτηση ή γράφει λάθος την απάντηση) και 

2. Μη σχετιζόµενες µε τα θέµατα της εξέτασης αντιδράσεις ανησυχίας, που αποσπούν 

την προσοχή του ατόµου από την αποτελεσµατική επίλυση των προβληµάτων της 

εξέτασης. Στην περίπτωση αυτή αναφέρεται η ανησυχία των µαθητών σχετικά µε την 

απόδοσή τους. ∆ηλαδή, το άτοµο αντί να συγκεντρώσει την προσοχή του στο έργο, 

σκέφτεται αν θα αποδώσει και πόσο σηµαντικό είναι για εκείνο να τα καταφέρει. 

Τέλος, οι Ο�Νeil, Spielberger και Hansen (1969) σε έρευνά τους βρήκαν ότι το 

άγχος αυξάνεται ανάλογα µε τη δυσκολία του έργου, δηλαδή η επίδραση της ψυχικής 

πίεσης στην επίδοση αυξάνεται όσο αυξάνεται το επίπεδο δυσκολίας του έργου. 

Επιπλέον, επισήµαναν ότι η επίδοση των ατόµων µε υψηλή βαθµολογία στην κλίµακα 

µέτρησης του άγχους επηρεάζεται περισσότερο από την δυσκολία του έργου, σε 

σύγκριση µε τα άτοµα µε χαµηλή βαθµολογία στην κλίµακα άγχους.  
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VI. ΟΙ ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ ΤΗΣ ΨΥΧΙΚΗΣ ΠΙΕΣΗΣ 

ΣΤΟΝ ΑΝΘΡΩΠΟ 

 

 Οι έρευνες σχετικά µε τη µελέτη της ψυχικής πίεσης δεν απέδειξαν ότι υπάρχει 

σαφής διαχωρισµός µεταξύ των συνεπειών της στους ενήλικες και των συνεπειών της 

στα παιδιά. Όσα, λοιπόν, θα αναφερθούν παρακάτω για τις συνέπειες της ψυχικής πίεσης 

στον άνθρωπο, αφορούν τόσο τον ενήλικα όσο και τα παιδιά, τα οποία αποτελούν το 

αντικείµενο αυτής της µελέτης. 

 Κάθε οργανισµός, κατά την έκθεσή του σε συνθήκες ψυχικής πίεσης, αντιδρά µε 

διαφορετικό τρόπο. Ο Mason (1991) υποστήριξε ότι δεν υπάρχει συγκεκριµένη 

συµπεριφορά, που να µπορεί να χρησιµοποιηθεί ως αντίδραση στην ψυχική πίεση, αλλά 

ότι υπάρχουν κατηγορίες συµπεριφορών, που εκφράζουν την παρουσία της ψυχικής 

πίεσης. Οι συµπεριφορές αυτές µπορεί να χαρακτηρίζονται από υπερβολική 

δραστηριότητα, παθητική στάση, απόσυρση κ.τ.λ. 

 Πολλές φορές, επίσης, η συµπεριφορά αυτή εκδηλώνεται µε τη µορφή 

συγκεκριµένης ασθένειας (ψυχοσωµατική νόσος). Ο Selye επισήµανε ότι το στρες 

ενέχεται σε όλες τις νόσους και ότι η ίδια η νόσος προκαλεί στρες καθώς αναγκάζει το 

σώµα να προσαρµοστεί σε νέες συνθήκες (Selye, 1975). Μάλιστα, µετά από συγκρίσεις 

που έγιναν στην αµυντική ικανότητα των λευκών αιµοσφαιρίων του αίµατος υγιών 

ατόµων και ατόµων µε έντονο στρες, οι έρευνες έχουν δείξει ότι η ανοσολογική 

ανταπόκριση του οργανισµού στη νόσο εξαρτάται από το επίπεδο του στρες στον 

άνθρωπο. Όµως, όπως υποστηρίζει ο Weiner (1992), εάν εκθέσουµε µια οµάδα ατόµων 

στην ίδια στρεσογόνα κατάσταση, µόνο ένα ποσοστό αυτών ενδέχεται να παρουσιάσει 

σηµάδια παθολογίας. 

Ο Duffy (1962), ο Cattell και οι συνεργάτες του (1961) και ο May (1950), 

χρησιµοποιώντας διαφορετικές προσεγγίσεις - ο Duffy ερεύνησε πειραµατικά τη 

φυσιολογική διέγερση, ο Cattell χρησιµοποίησε τεχνικές ανάλυσης στη µελέτη 

παραγόντων της προσωπικότητας, που σχετίζονται µε την ψυχική πίεση και ο May 

χρησιµοποίησε ποιοτικές µεθόδους, για να αναφερθεί στις σωµατικές αλλαγές, που 

επέρχονται µετά από την αντίληψη της απειλής - κατέγραψαν ορισµένες φυσιολογικές 

αντιδράσεις, που εµφανίστηκαν να συνδέονται µε την υποκειµενική αίσθηση, που 

βιώνουν τα άτοµα κατά τη διάρκεια έκθεσής τους σε καταστάσεις ψυχικής πίεσης. 

Ανέφεραν πως, κατά την αντίδραση στην ψυχική πίεση, τα άτοµα αντιλαµβάνονται 
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κυρίως την υπερδραστηριότητα στην καρδιακή και στην αναπνευστική λειτουργία. 

Επιπλέον, ο Duffy παρατήρησε µια συνολική ένταση του µυϊκού συστήµατος, ενώ ο May 

ανέφερε µια συστολή των µαλακών µυών των εσωγεννητικών οργάνων. Παρατηρήθηκε, 

επίσης, µείωση της θερµοκρασίας του σώµατος, έκκριση κρύου ιδρώτα, αύξηση της 

αγωγιµότητας του δέρµατος, αύξηση του ρυθµού µεταβολισµού και άλλες οργανικές 

αλλαγές, όπως είναι η διαστολή της κόρης των οφθαλµών, η διακοπή της πέψης, η 

ξηροστοµία και η κένωση της ουροδόχου κύστης και των εντέρων. 

Γενικά, η εκτεταµένη έκθεση του ατόµου στο στρες20 σύµφωνα µε τον Fontana 

(1993), έχει τις παρακάτω συνέπειες στον οργανισµό: 

 

1. Οργανικές επιπτώσεις:  

 

• Έκκριση αδρεναλίνης από τα επινεφρίδια στο αίµα. Αυτές ενεργούν ως ισχυρά 

διεγερτικά - επιταχύνουν τα αντανακλαστικά, αυξάνουν τον καρδιακό παλµό και 

την πίεση, ανεβάζουν τα επίπεδα σακχάρου στο αίµα και προκαλούν αλλαγές στο 

µεταβολισµό του σώµατος. Το αποτέλεσµα είναι η βελτίωση των 

βραχυπρόθεσµων ικανοτήτων και της επίδοσης, καθώς µεταφέρεται περισσότερο 

αίµα στους µύες και στους πνεύµονες, καθώς και η αύξηση της παροχής 

ενέργειας και η όξυνση των αντιδράσεων. 

• Έκκριση ορµονών του θυρεοειδούς αδένα στο αίµα. Η διαδικασία αυτή επιταχύνει 

περισσότερο το µεταβολισµό του σώµατος, καθώς αυξάνεται ο ρυθµός καύσης 

της ενέργειας και µετατρέπεται σε σωµατική δραστηριότητα. 

• Έκκριση χοληστερόλης από το συκώτι στο αίµα. Αποτέλεσµα είναι η αύξηση των 

επιπέδων ενέργειας, γεγονός που βοηθάει τη λειτουργία των µυών. 

• ∆ιαταραχές στη λειτουργία του πεπτικού συστήµατος. Επιτρέπει την εκτροπή του 

αίµατος από το στοµάχι στους πνεύµονες και τους µύες. Ταυτόχρονα, το στόµα 

ξεραίνεται, έτσι ώστε το στοµάχι να στερείται του σάλιου. 

• ∆ερµατική αντίδραση. Η ροή του αίµατος εκτρέπεται από την επιφάνεια του 

δέρµατος και διοχετεύεται αλλού (γι� αυτό και όσοι βρίσκονται σε κατάσταση 

ψυχικής πίεσης είναι χλωµοί), ενώ ταυτόχρονα παράγεται ιδρώτας για να 

ψυχράνει τους µύες, που έχουν υπερθερµανθεί από την ξαφνική εισροή ενέργειας. 

                                                 
20 (βλ., επίσης, Omizo, et al., 1988) 
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• ∆ιόγκωση των διόδων αέρα των πνευµόνων. Επιτρέπει στο αίµα να δεχτεί 

περισσότερο οξυγόνο, µια διαδικασία που διευκολύνεται από την αύξηση του 

ρυθµού αναπνοής. 

• Έκκριση ενδορφινών από τον υποθάλαµο στο αίµα. Αυτές ενεργούν ως φυσικά 

αναλγητικά και µειώνουν την ευαισθησία στις σωµατικές κακώσεις και τα 

τραύµατα. 

• Έκκριση κορτιζόνης από τα επινεφρίδια στο αίµα. Εξαλείφει τις αλλεργικές 

αντιδράσεις που θα µπορούσαν να παρεµποδίσουν την αναπνοή ή άλλες ζωτικής 

σηµασίας λειτουργίες. 

• Οι αισθήσεις οξύνονται και βελτιώνεται η πνευµατική επίδοση, µε αποτέλεσµα 

την αύξηση της βραχυπρόθεσµης λειτουργικότητας του οργανισµού. 

• Η παραγωγή της γενετήσιας ορµόνης µειώνεται. Αποφεύγεται, έτσι, η διάσπαση 

της προσοχής ή της ενεργητικότητας από τη σεξουαλική διέγερση και µειώνονται 

οι πιθανές συνέπειες µιας εγκυµοσύνης. 

• Τα αιµοφόρα αγγεία συστέλλονται και το αίµα γίνεται παχύρρευστο, ώστε να 

επιβραδυνθεί η ροή του και να επιταχυνθεί η πήξη του σε περίπτωση 

τραυµατισµού. 

 

 

 

 

 

2. Ψυχολογικές επιπτώσεις: 

 

Α. Γνωστικές Λειτουργίες: 

• Μείωση στη διάρκεια της συγκέντρωσης και της προσοχής: Η ικανότητα 

συγκέντρωσης µειώνεται και οι ικανότητες παρατήρησης εξασθενούν. 

• Αυξάνεται η πιθανότητα διάσπασης της προσοχής: Χάνεται συχνά ο ειρµός της 

σκέψης ή της οµιλίας ακόµα και στη µέση µιας πρότασης. 

• Εξασθένηση της βραχυπρόθεσµης και της µακροπρόθεσµης µνήµης: Η διάρκεια της 

µνήµης µειώνεται. Η ανάκληση ή η αναγνώριση ακόµα και γνωστικών 

πληροφοριών φθίνουν. 
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• Η ταχύτητα αντίδρασης γίνεται απρόβλεπτη: Η ταχύτητα της αντίδρασης 

µειώνεται. Οι αντισταθµιστικές προσπάθειες µπορεί να καταλήξουν σε 

βεβιασµένες και αιφνιδιαστικές αποφάσεις. 

• Αύξηση του ρυθµού των σφαλµάτων: Αποτέλεσµα όλων των παραπάνω είναι η 

αύξηση των σφαλµάτων στην πνευµατική ή χειρωνακτική εργασία. Οι αποφάσεις 

που παίρνονται είναι αµφισβητήσιµες. 

• Εξασθένιση των δυνατοτήτων οργάνωσης και του µακροπρόθεσµου 

προγραµµατισµού: Αδυναµία στην ακριβή αξιολόγηση των ήδη υπαρχόντων 

συνθηκών ή στην πρόβλεψη των µελλοντικών συνεπειών. 

• Αυξάνονται οι ψευδαισθήσεις και οι διαταραχές της σκέψης: Ο έλεγχος της 

πραγµατικότητας γίνεται λιγότερο αποτελεσµατικός, µειώνονται οι δυνατότητες 

αντικειµενικής και κριτικής σκέψης. Εµφανίζεται σύγχυση και παραλογισµός. 

 

Β. Συναισθηµατικές Αντιδράσεις: 

• Αύξηση των οργανικών και ψυχολογικών εντάσεων: Η ικανότητα χαλάρωσης του 

µυϊκού τόνου, της αίσθησης ευεξίας και της αποµάκρυνσης των ανησυχιών και 

του άγχους µειώνονται. 

• Αύξηση της υποχονδρίας: Φανταστικά συµπτώµατα προστίθενται στις 

πραγµατικές διαταραχές, που έχουν αιτία την ψυχική πίεση. Εξαφανίζεται η 

αίσθηση υγείας και ευεξίας. 

• Συντελούνται αλλαγές στα χαρακτηριστικά της προσωπικότητας: Άνθρωποι 

συνήθως προσεκτικοί και τακτικοί γίνονται ακατάστατοι και επιπόλαιοι. 

Άνθρωποι κοινωνικοί γίνονται αδιάφοροι. Άνθρωποι δηµοκρατικοί γίνονται 

αυταρχικοί. 

• Αύξηση των ήδη υπαρχόντων προβληµάτων της προσωπικότητας: Η υπάρχουσα 

υπερευαισθησία, επιφυλακτικότητα, εχθρικότητα και το άγχος επιτείνονται. 

• Εξασθένιση των ηθικών και συναισθηµατικών περιορισµών: Οι κώδικες 

συµπεριφοράς και ο έλεγχος της παρόρµησης για το σεξ εξασθενούν (ή στην 

αντίθετη περίπτωση γίνονται εξωπραγµατικά αυστηροί). 

• Εµφάνιση κατάθλιψης και αισθηµάτων αδυναµίας: Αυξάνονται οι 

συναισθηµατικές εκρήξεις. Παρατηρείται πτώση του ηθικού και εµφανίζεται µια 

αίσθηση αδυναµίας επηρεασµού των γεγονότων ή των συναισθηµάτων του 

ατόµου για το περιβάλλον και τον εαυτόν του. 



 89

• Ραγδαία πτώση της αυτοεκτίµησης: Αναπτύσσονται συναισθήµατα ανικανότητας 

και αναξιότητας. 

• Αυξάνουν τα προβλήµατα λόγου: Ο υπάρχων τραυλισµός ή η διστακτικότητα στην 

οµιλία αυξάνουν ή µπορούν να εµφανιστούν στο άτοµο για πρώτη φορά. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Επιπτώσεις στη συµπεριφορά: 

 

• Μείωση των ενδιαφερόντων αλλά και του ενθουσιασµού: Οι φιλοδοξίες και οι 

στόχοι της ζωής συχνά εγκαταλείπονται. Τα άτοµα χάνουν το ενδιαφέρον τους 

για χόµπι και πετιόνται αγαπηµένα αντικείµενα. 

• Αύξηση των απουσιών: Οι απουσίες και η αργοπορία στη δουλειά, λόγω 

πραγµατικών ή φανταστικών ασθενειών ή πλαστών δικαιολογιών, παίρνουν 

διαστάσεις προβλήµατος. 

• Αύξηση της κατάχρησης ουσιών: Η χρήση οινοπνευµατωδών ποτών, καφεΐνης, 

νικοτίνης, φαρµάκων ή ναρκωτικών αυξάνεται. 

• Μειωµένα επίπεδα ενέργειας: Η ενεργητικότητα µειώνεται ή παρουσιάζει 

καθηµερινές διακυµάνσεις χωρίς εµφανή αιτία. 

• ∆ιαταραχές ύπνου: Παρουσιάζονται δυσκολίες στον ύπνο (δηλαδή το άτοµο 

δυσκολεύεται να αποκοιµηθεί ή να κοιµηθεί πάνω από τέσσερις ώρες συνέχεια). 

• Αύξηση της κυνικής διάθεσης απέναντι στους πελάτες ή τους συναδέλφους: 

Εµφανίζεται στο άτοµο η τάση να µεταθέτει τα σφάλµατά του στους άλλους. «Τι 
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µπορείς να κάνεις µε τέτοιους ανθρώπους;» - «Θα έχουµε ξανά τα ίδια σε 

µερικούς µήνες» - «Κανείς δεν ενδιαφέρεται εκτός από µένα». 

• Αδιαφορία για τις νέες πληροφορίες: Απορρίπτονται νέοι κανονισµοί και 

πληροφορίες ακόµα κι όταν έχουν µεγάλη χρησιµότητα. Χαρακτηριστικές είναι οι 

αντιδράσεις τύπου: «Είµαι πολύ πνιγµένος για να ασχοληθώ µε τέτοια 

πράγµατα». 

• Μετάθεση υπευθυνοτήτων σε άλλους: Αυξάνει η τάση του ατόµου για νέες 

οριοθετήσεις µε στόχο την αποφυγή των δύσκολων και δυσάρεστων καθηκόντων 

από τον τοµέα ευθύνης του. 

• Επίλυση των προβληµάτων σε όλο και περισσότερο επιφανειακό επίπεδο: 

Υιοθετούνται βραχυπρόθεσµες λύσεις. Εγκαταλείπονται οι προσπάθειες για 

ριζική επίλυση ή διευθέτηση ενός προβλήµατος. Σε ορισµένες περιπτώσεις 

παρατηρείται πλήρης εγκατάλειψη. 

• Εµφάνιση «παράδοξης» συµπεριφοράς: Εµφανίζονται παράξενες χειρονοµίες, 

απρόβλεπτη και αχαρακτήριστη συµπεριφορά. 

• Εµφάνιση απειλών αυτοκτονίας: Ακούγονται φράσεις από το άτοµο όπως: «να 

τελειώσουν όλα», «δεν έχει νόηµα να συνεχίσω» (Fontana, 1993). 
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VIΙ. ΨΥΧΙΚΗ ΠΙΕΣΗ ΚΑΙ ΓΝΩΣΤΙΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ 

 

 

1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

 

 Οι µελέτες πάνω στις γνωστικές λειτουργίες έχουν τις ρίζες τους πολύ πριν από 

τη θεµελίωση της ψυχολογίας ως ανεξάρτητης επιστήµης. Οι γνωστικές λειτουργίες 

αναφέρθηκαν από φιλοσόφους µε διάφορους όρους, όπως σκέψη ή λογική. Ο 

Αριστοτέλης θεωρήθηκε ο πρώτος, που παρουσίασε µια πλήρη γνωστική θεωρία των 

συναισθηµάτων (Lazarus, 1993). Ενώ για τον Descartes η σκέψη αποτέλεσε απόδειξη 

ύπαρξης «σκέφτοµαι άρα υπάρχω». Επίσης, συνεχώς γίνεται λόγος για τις γνωστικές 

λειτουργίες από διάφορους συγγραφείς. Παραδείγµατος χάρη ο Shakespeare στο έργο 

του «Hamlet» αναφέρει ότι «δεν υπάρχει ούτε καλό ούτε κακό, η σκέψη µας ευθύνεται 

για την παρουσία του µε αυτό  τον τρόπο» (Hamlet, έργο ΙΙ, σκηνή 2η). 

 Πολυάριθµες είναι οι έρευνες σχετικά µε την επίδραση της ψυχικής πίεσης στη 

λειτουργία των γνωστικών δεξιοτήτων του ατόµου. Πολλές φορές, η επίδραση αυτή 

αναφέρεται ως θετική κι άλλοτε ως αρνητική. Υπάρχουν βέβαια και καταστάσεις, στις 

οποίες η επίδραση αυτή είναι άνευ σηµασίας -ουδέτερη (Broadbent, 1957. Poulton, 1970. 

Hamilton & Warburton, 1979. Hockey, 1983. Fisher, 1984). Η κατεύθυνση, που θα πάρει 

η επίδραση της ψυχικής πίεσης, εξαρτάται από πολλούς παράγοντες όπως η ένταση και η 

διάρκεια αυτής, οι συνθήκες του περιβάλλοντος, το προς εκτέλεση έργο, η διάρκεια 

εκτέλεσής του, οι ενδεχόµενες πληροφορίες ή/και κριτήρια για την αποτελεσµατικότητά 

του (π.χ. για να περάσει ο µαθητής το µάθηµα πρέπει να έχει τουλάχιστον 10, σε µια 

κλίµακα διαβάθµισης από µηδέν (0) έως είκοσι (20), ενώ για να θεωρηθεί «καλός» 

µαθητής πρέπει να έχει βαθµολογία δεκαεπτά (17) και άνω στα µαθήµατά του). 

 Η θεωρία µε τη µεγαλύτερη αποδοχή, στη σύγχρονη βιβλιογραφία, στο χώρο 

αυτόν και που, σύµφωνα µε τον Strongman (1996), ύστερα από την εξέταση 150 

θεωριών, αποτελεί την πιο αξιόπιστη, από άποψη πληρότητας και εµπειρικής 

τεκµηρίωσης, είναι αυτή του Lazarus και των συνεργατών του, που αποτελεί σύνθεση 

των πιο γνωστών προσεγγίσεων, που µελετούν τη σχέση µεταξύ ψυχικής πίεσης και 

γνωστικών λειτουργιών, ξεκινώντας από τις αρχαίες ελληνικές σκέψεις, και 

καταλήγοντας στις απόψεις των Asch, Horlow, Heider, Kelly, McCelland, Murphy, 

Rotter, White, Lewin, Murray και άλλων (Cassidy, 1999). 
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2. ΣΧΕΣΗ ΓΝΩΣΤΙΚΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΚΑΙ ΨΥΧΙΚΗΣ ΠΙΕΣΗΣ 

  

 Μια από τις πιο ικανοποιητικές ερµηνείες για το ρόλο της «γνωστικής 

εκτίµησης», στον οποίο έχουν αναφερθεί πολλές έρευνες, στη διαδικασία εκδήλωσης 

ψυχικής πίεσης, είναι αυτή του Lazarus και των συνεργατών του (Lazarus, 1966. Lazarus 

& Folkman, 1984). Το συµπέρασµα, στο οποίο κατέληξε ο Lazarus επικεντρώθηκε σε 

δυο σηµεία:  
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1. Οποιοδήποτε γεγονός, στο περιβάλλον, έχει την πιθανότητα  να αποτελέσει 

στρεσογόνο ερέθισµα. Αυτό περιλαµβάνει τόσο αρνητικά γεγονότα (αποτυχία, 

κίνδυνος), όσο και θετικά (διακοπές, κέρδη στο Λόττο). Επιπλέον, αυτά τα γεγονότα 

µπορεί να είναι είτε εξωτερικά (περιβάλλον) είτε εσωτερικά (σκέψεις, ενοχλήσεις, 

αρρώστιες). 

2. Κανένα γεγονός δεν µπορεί να θεωρηθεί στρεσογόνο χωρίς την προσωπική εκτίµηση 

του ατόµου (Lazarus & Folkman, 1984). ∆ιαφορετικά, θα ήταν η ζωή µας ανυπόφορη, 

εάν οποιαδήποτε κατάσταση µπορούσε να θεωρηθεί στρεσογόνα από µόνη της. Το 

τελευταίο εξηγεί τις ατοµικές διαφορές στη βίωση της ψυχικής πίεσης. 

 Με τον τρόπο αυτόν, η έννοια της γνωστικής εκτίµησης, τοποθετεί το άτοµο στο 

κέντρο του δικού του κόσµου, αναγνωρίζοντας ταυτόχρονα το βασικό του ρόλο, µια 

φαινοµενολογική/υπαρξιακή άποψη, που συνδυάζει τη µορφολογική (Köhler, 1940.  

Koffka, 1935) µε τη γνωστική θεωρία της ψυχολογίας (Neisser, 1976. Gregory, 1973). 
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3. Η ΥΠΟΘΕΣΗ ΤΗΣ ΓΝΩΣΤΙΚΗΣ ΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ 

 

 O Lazarus, αφού απέδειξε µε τη θεωρία του την ύπαρξη γνωστικής εκτίµησης 

στη διαδικασία εκδήλωσης της ψυχικής πίεσης, στράφηκε στην εξερεύνηση του τρόπου 

µε τον οποίο η γνωστική εκτίµηση επιδρά στην ψυχική πίεση. Σύµφωνα µε την άποψή 

του η γνωστική εκτίµηση αναλαµβάνει το ρόλο του «µεσολαβητή» ή του 

«διαπραγµατευτή» µεταξύ των περιβαλλοντικών απαιτήσεων, της ιεράρχησης των 

στόχων και των προσωπικών πεποιθήσεων του ατόµου (Lazarus, 1993). 

 Αρχικά, η γνωστική εκτίµηση αναφερόταν στην πρωτογενή, που περιορίζεται στη 

διαπίστωση ύπαρξης ή µη ύπαρξης ενός προβλήµατος, και στη δευτερογενή, που 

αναφέρεται στα µέσα που διαθέτει το άτοµο για να λύσει το πρόβληµα. Το αποτέλεσµα 

της γνωστικής εκτίµησης είναι η αντίδραση του οργανισµού, συµπεριλαµβανοµένης και 

της µη αντίδρασης. Ο Halpen (1995) έκανε λόγο για τριτογενή εκτίµηση, που αφορά στην 

εκτίµηση του ελέγχου της κατάστασης, αναφερόµενος στην εκτίµηση των αιτιών που 

προκάλεσαν το πρόβληµα. 

 Ο Lazarus και οι συνεργάτες του διεξάγοντας µια σειρά ερευνών πάνω στη σχέση 

µεταξύ γνωστικής εκτίµησης και ψυχικής πίεσης, διαπίστωσαν ότι όταν δίνουµε στο 

άτοµο εναλλακτικούς τρόπους ερµηνείας προκειµένου να εκτιµήσει µια κατάσταση µε 

ένα λιγότερο «αγχογόνο» τρόπο, το βοηθάµε να ελαττώσει την αρνητική επίδραση της 

ψυχικής πίεσης πάνω του. Με τον τρόπο αυτόν ο Lazarus και οι συνεργάτες του 

καθιέρωσαν το ρόλο της γνωστικής εκτίµησης ως «µεσολαβητή» στη διαδικασία 

εκδήλωσης της ψυχικής πίεσης. 

 Η προσέγγιση του Lazarus και των συνεργατών του είναι επηρεασµένη σε 

µεγάλο βαθµό από τη θεωρία της «εκτίµησης-προσδοκίας», που πρωτοαναφέρθηκε στις 

αρχές του 1970 σε µελέτες σχετικές µε τις κοινωνικές διαστάσεις των γνωστικών 

λειτουργιών (Social Cognition), ένας τοµέας γνωστός ως «κοινωνικός γνωστικισµός». Τα 

µοντέλα εκτίµησης - προσδοκίας (expectancy value models) αναφέρουν ότι η πιθανότητα 

να εκδηλώσει το άτοµο µια συγκεκριµένη συµπεριφορά σχετίζεται µε την προσωπική του 

γνωστική εκτίµηση για την επίτευξη του στόχου, για τον οποίο προορίζεται η 

συγκεκριµένη συµπεριφορά του, καθώς και µε τις προσδοκίες του για το βαθµό επίτευξης 

αυτού του στόχου. Για παράδειγµα, εάν εκτιµήσει ο µαθητής ότι µε τη χρησιµοποίηση 

µιας συγκεκριµένης µεθόδου µπορεί να λύσει µια µαθηµατική πράξη, και πιστεύει 

(προσδοκά) ότι έχει την ικανότητα, χρησιµοποιώντας τη συγκεκριµένη µέθοδο να βρει τη 
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σωστή λύση, τότε η πιθανότητα χρήσης της συγκεκριµένης µεθόδου είναι µεγαλύτερη 

απ� ό,τι θα ήταν σε περίπτωση «δοκιµής και πλάνης», δηλαδή, της τυχαίας χρήσης της 

συγκεκριµένης µεθόδου.  

 Μια άλλη ερµηνεία της γνωστικής εκτίµησης και του ρόλου της ως 

«µεσολαβητή» στη διαδικασία εκδήλωσης της ψυχικής πίεσης επικεντρώνεται στις 

στρατηγικές αντιµετώπισης, που χρησιµοποιεί το άτοµο, για να λύσει τα προβλήµατά του. 

Αυτές οι στρατηγικές, ανάλογα µε το συγκεκριµένο, υποκειµενικό τρόπο χρήσης τους, 

διαµορφώνουν τον «τύπο επίλυσης προβληµάτων» του ατόµου, που είναι διαφορετικός 

για κάθε άτοµο και στηρίζεται στις γνωστικο-συµπεριφορικές δεξιότητες, τις οποίες 

θεωρεί ως τις πλέον αποτελεσµατικές για την αντιµετώπιση των διαφόρων προβληµάτων 

(Nezu et al, 1989). 

 Ο Nezu (1987), στο µοντέλο του για τον «τύπο λύσης προβληµάτων», που 

χρησιµοποιεί το άτοµο, προκειµένου να αντιµετωπίσει τις καθηµερινές προκλήσεις και τα 

εµπόδια της ζωής, πρότεινε πέντε στάδια, τα οποία συνθέτουν µια αποτελεσµατική 

στρατηγική αντιµετώπισης, για τη µείωση της ψυχικής πίεσης. Τα στάδια αυτά είναι τα 

εξής: 

1. Οριοθέτηση του προβλήµατος - η αναγνώριση ότι το πρόβληµα υπάρχει 

2. Ορισµός και µορφή του προβλήµατος - αξιολόγηση των διαστάσεων του 

προβλήµατος και οριοθέτηση των στόχων 

3. Εξερεύνηση εναλλακτικών λύσεων 

4. Αποφάσεις - επιλογή της κατάλληλης στρατηγικής 

5. Λύση και επαλήθευση - εφαρµογή της στρατηγικής αντιµετώπισης, που επιλέχτηκε 

για τη λύση του προβλήµατος21 και αξιολόγηση της επιτυχίας της, καθώς και αυτο-

ενίσχυση για την επιτυχία. 

 Τα παραπάνω πέντε στάδια του Nezu περιλαµβάνουν, όπως φαίνεται, την 

«πρωτογενή» και τη «δευτερογενή γνωστική εκτίµηση», που επισηµάνθηκαν από τον 

Lazarus (1966) και, επιπλέον, επεξηγούν τον τρόπο σύνδεσής τους. 

 Πρόσφατα ο Cassidy (1999) ανέπτυξε µια κλίµακα για τη µέτρηση του «τύπου 

λύσης προβληµάτων», που χρησιµοποιεί το άτοµο στην καθηµερινή του ζωή. Η κλίµακα 

περιλαµβάνει έξι παράγοντες: α) τα αισθήµατα απελπισίας, β) το βαθµό αντίληψης του 

                                                 
21 Η µάθηση επίλυσης προβληµάτων υποστηρίχθηκε νωρίτερα από τον Gagné, ο οποίος ανέπτυξε οχτώ 
τύπους µάθησης. Συγκεκριµένα ανέφερε ότι για την επίλυση ενός προβλήµατος απαιτείται ο συνδυασµός 
προηγούµενων αρχών, που έχουν αποκτηθεί µέσω µάθησης, ώστε να οδηγηθεί ο µαθητής σε µοναδικές 
λύσεις (Πασσάκος, 1980, σ.704).  
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προσωπικού ελέγχου της κατάστασης, γ) τη δηµιουργικότητα, που σχετίζεται µε τις 

στρατηγικές επίλυσης του προβλήµατος, δ) την εµπιστοσύνη, που έχει το άτοµο στις 

ικανότητές του να αντιµετωπίσει το πρόβληµα - αυτοπεποίθηση, ε) την τάση 

αντιµετώπισης και στ) την τάση φυγής από τα προβλήµατα. 

 Από την απαρίθµηση των παραπάνω παραγόντων, διαπιστώνει κανείς τη 

σηµασία της γνωστικής εκτίµησης και το ρόλο της στη διαµόρφωση του προσωπικού 

«τύπου λύσης προβληµάτων», καθώς και τη σχέση της µε την ψυχική πίεση. 

∆ιαπιστώθηκε, γενικά, ότι άτοµα, τα οποία επιλέγουν έναν αισιόδοξο «τύπο λύσης 

προβληµάτων» (προσεγγίζουν τα προβλήµατα µε αισιόδοξη στάση για την επίλυσή τους), 

δείχνουν µεγαλύτερη «αντίσταση» στην ψυχική πίεση - δεν επηρεάζονται, συγκριτικά µε 

τα άλλα άτοµα εύκολα από τις αρνητικές συνέπειες που έχει η ψυχική πίεση πάνω τους - 

και συνεπώς αντιµετωπίζουν πιο αποτελεσµατικά τα προβλήµατα της ζωής. Η 

επιτυχηµένη αντιµετώπιση των προβληµάτων συντελεί στην απόκτηση εµπειριών 

σχετικά µε το ποιες είναι οι πιο αποτελεσµατικές στρατηγικές αντιµετώπισης 

συγκεκριµένων καταστάσεων, µε αποτέλεσµα να συµβάλει στη συνεχόµενη βελτίωση 

του «τύπου λύσης προβληµάτων» και µε την πάροδο του χρόνου να οδηγεί σε 

αποτελεσµατική αντιµετώπιση όλο και περισσότερων προβληµάτων. 

 Το «κίνητρο για επιτυχία» και ο ρόλος του ως «µεσολαβητή» στη διαδικασία 

εκδήλωσης της ψυχικής πίεσης έχει απασχολήσει πολλούς επιστήµονες. Ο William James 

(1890) θεώρησε το κίνητρο για επιτυχία ως το βασικό θέµα της ατοµικής ψυχολογίας, 

ενώ ο Murray (1938) ως βασική ανάγκη του ατόµου και ο Gordon Allport (1955) ως 

βασικό συστατικό της υγιούς προσωπικότητας. Οι πιο πρόσφατες έρευνες συσχετίζουν το 

κίνητρο για επιτυχία µε την επίδοση του ατόµου (Cooper, 1983), την αυτοεκτίµησή του 

(Tanwar & Sethi, 1986), τη συναισθηµατική του ωριµότητα (Verma, 1986) και το άγχος 

του (Ray, 1990). Συγκεκριµένα, οι παραπάνω ερευνητές διαπίστωσαν ότι τα άτοµα, που 

έχουν υψηλό κίνητρο για επιτυχία, αντιµετωπίζουν πιο αποτελεσµατικά την ψυχική 

πίεση. 

 Ένας ακόµη παράγοντας, στον οποίο αποδίδεται ο ρόλος του «µεσολαβητή» στη 

διαδικασία εκδήλωσης και αντιµετώπισης της ψυχικής πίεσης, είναι η κοινωνική 

υποστήριξη, που παρέχεται στο άτοµο από το περιβάλλον του. Ο Sarason και οι 

συνεργάτες του (1990) θεώρησαν την κοινωνική υποστήριξη ως ένα σηµαντικό 

«χαρακτηριστικό της προσωπικότητας», που εκδηλώνεται ως η προσωπική αντίληψη του 

ατόµου για την υποστήριξη, που του παρέχει το περιβάλλον. Το χαρακτηριστικό αυτό της 
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προσωπικότητας, σύµφωνα µε τον Sarason, που έχει τις ρίζες του στις εµπειρίες και στα 

βιώµατα του ατόµου, παίζει καθοριστικό ρόλο στο βαθµό και την ένταση της ψυχικής 

πίεσης, που ενδέχεται να εµφανίσει το άτοµο, και είναι στοιχείο που το χρησιµοποιεί για 

να αντιµετωπίσει τα καθηµερινά του προβλήµατα. 
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4. ΨΥΧΙΚΗ ΠΙΕΣΗ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ  

  

 Η σηµασία της «αίσθησης ελέγχου» των καταστάσεων του περιβάλλοντος και ο 

ρόλος της στην ψυχολογία του ατόµου έχει µελετηθεί από πολλούς ερευνητές. 

Αναφέρεται στις θεωρίες προσωπικότητας, στη θεωρία του McDougall περί 

αυτοδιεκδίκησης (self assertion), στη θεωρία του Maslow για το κυρίαρχο συναίσθηµα 

(dominance feeling) και στη θεωρία του McClelland για το κίνητρο εξουσίας (power 

motive) (Cassidy, 1999). 

 Στην πραγµατικότητα σε όλους τους τοµείς της ανθρώπινης συµπεριφοράς ο 

έλεγχος θεωρείται ως βασικός παράγοντας αιτίας εκδήλωσης συγκεκριµένων ή µη 

συγκεκριµένων αντιδράσεων ψυχικής πίεσης. Ο Seligman (1975) στη θεωρία του για την 

επίκτητη ανικανότητα (learned helplessness) αναφέρει ότι όταν το άτοµο συνειδητοποιεί 

ότι δεν έχει, πλέον, έλεγχο πάνω στις καταστάσεις µε τη συµπεριφορά του, αποσύρεται 

από κάθε προσπάθεια. Μαθαίνει, δηλαδή, την αδεξιότητα. Πριν, όµως, από την 

απόσυρση αυτή, που αποτελεί αντίδραση φυγής, το άτοµο αναπτύσσει ένα υψηλό 

επίπεδο ψυχικής πίεσης και όταν συνειδητοποιεί ότι, πλέον, έχει χάσει τον έλεγχο, 

αποσύρεται από κάθε προσπάθεια. Η κριτική, που δέχτηκε η θεωρία του Seligman, ήταν 

ακριβώς πάνω στο τελευταίο σηµείο επισηµαίνοντας ότι παρόλο που πολλά άτοµα 

αναπτύσσουν αρκετά υψηλό επίπεδο ψυχικής πίεσης στην καθηµερινή τους ζωή, δεν 

εισέρχονται όλοι σε µια κατάσταση επίκτητης ανικανότητας ούτε αποσύρονται όλοι από 

την προσπάθεια, όταν αντιληφθούν ότι έχουν χάσει τον έλεγχο. 

 Παρόµοια ευρήµατα βρέθηκαν από τον Μπασέτα (1999), σύµφωνα µε τα οποία η 

διαδικασία της «µάθησης της απελπισίας» (επίκτητης ανικανότητας) του µαθητή στο 

σχολείο ξεκινά από τη διαπίστωση ότι οι πράξεις του δεν επηρεάζουν την πορεία της 

εξέλιξης των επιθυµητών στόχων του. ∆ηλαδή, η «µάθηση της απελπισίας» ξεκινά από 

τη βίωση συσσωρευµένων αποτυχιών, οπότε παραιτείται από κάθε προσπάθεια για 

βελτίωση της κατάστασης. Έτσι, το άτοµο οδηγείται σε βαθµιαία άµβλυνση της 

παρώθησής του για ουσιαστικό έλεγχο των αποτελεσµάτων των πράξεών του και µείωση 

της µαθησιακής του ικανότητας, σε όλες εκείνες τις περιπτώσεις που διαπιστώνει ότι 

παρά τις προσπάθειές του δεν µπορεί να τα καταφέρει. Αποτέλεσµα αυτών είναι να 

δηµιουργούνται στο άτοµο συναισθήµατα άγχους, τρόµου και καταπίεσης για το σχολείο. 

 Ο Abramson και οι συνεργάτες του (1978) αναφερόµενοι στην παραπάνω 

κριτική, υποστήριξαν ότι υπάρχει µια εσωτερική διαδικασία, που προστατεύει τα άτοµα 
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αυτά. Τη διαδικασία αυτή την ονόµασαν απόδοση µε την έννοια ότι το άτοµο αποδίδει 

την αποτυχία του στο γεγονός ότι έχει χάσει τον έλεγχο της κατάστασης. Ο Abramson 

πρότεινε τρεις διαστάσεις αυτής της διαδικασίας: εσωτερική-εξωτερική, σταθερή-

µεταβαλλόµενη, σφαιρική-εξειδικευµένη. Βρήκε ότι όλα τα άτοµα, που αποδίδουν την 

αποτυχία ελέγχου της κατάστασης σε εξωτερικά, σταθερά και σφαιρικά γεγονότα είναι 

πιο ευάλωτα στην ψυχική πίεση και τείνουν προς µια καταθλιπτική διάθεση. Η απόδοση 

του προβλήµατος σε εξωτερικά αίτια περιελάµβανε πεποιθήσεις του τύπου: «η 

κατάσταση είναι έξω από τα χέρια µου», «είναι στα χέρια άλλων» ή ότι «εµείς δεν 

µπορούµε να κάνουµε τίποτα για το άγχος µας». Η απόδοση του προβλήµατος σε 

σταθερούς ή µεταβαλλόµενους παράγοντες, καθρεφτίζει τις πεποιθήσεις του ατόµου για 

τη σταθερότητα ή την «προσωρινότητα» αντίστοιχα της συγκεκριµένης κατάστασης (εάν 

δηλαδή η ψυχική πίεση και η αποτυχία περιορίζονται στη συγκεκριµένη κατάσταση ή 

είναι πάντα έτσι). Ενώ η εξειδικευµένη µορφή απόδοσης καθρεφτίζει τη σταθερότητα 

των συνθηκών της κατάστασης, που δυσκολεύουν το άτοµο και του δηµιουργούν ψυχική 

πίεση. Συνεπώς, έχει να κάνει µε το εάν οι συνθήκες αυτές εµφανίζονται κάθε φορά ή 

µόνο στη συγκεκριµένη περίπτωση. Αρκετοί ερευνητές υποστηρίζουν το ρόλο της 

«απόδοσης», όπως διατυπώθηκε από τη θεωρία του «αποδοτικού τύπου» (attributional 

style) του Seligman (1975) ως «διαµεσολαβητή» στη διαδικασία εκδήλωσης ψυχικής 

πίεσης. 

 Η έννοια του προσωπικού ελέγχου (locus of control) έχει άµεση σχέση µε τη 

σχολική επίδοση, καθώς αναφέρεται στο πώς ένα άτοµο αντιλαµβάνεται τον εαυτό του, 

πώς αντιδρά στους άλλους και πώς αισθάνεται ότι οι άλλοι το επηρεάζουν. Υπάρχουν 

άτοµα, που πιστεύουν ότι η έκβαση των γεγονότων οφείλεται στη δική τους προσπάθεια 

και συµπεριφορά καθώς και στο βαθµό προετοιµασίας ή κόπωσης και συνεπώς η 

τροποποίηση της συµπεριφοράς τους µπορεί να οδηγήσει στα επιθυµητά αποτελέσµατα. 

Αυτή είναι η έννοια του ενδοπροσωπικού ελέγχου (internal locus of control). Αντίθετα, 

άλλα άτοµα πιστεύουν ότι η έκβαση των γεγονότων, αλλά και ό,τι συµβαίνει στη ζωή 

τους, καθορίζεται από εξωτερικούς, αστάθµητους και απρόβλεπτους παράγοντες, όπως η 

τύχη ή το πεπρωµένο. Εδώ αναφερόµαστε στον εξωπροσωπικό έλεγχο (external locus of 

control). Ο ενδοπροσωπικός έλεγχος είναι συνυφασµένος µε την αυτοπεποίθηση και την 

εµπιστοσύνη στον εαυτό µας, σε αντίθεση µε τον εξωπροσωπικό έλεγχο, όπου το άτοµο 

δεν αναλαµβάνει τις ευθύνες για τις συµπεριφορές του (Lefcourt, 1966). Ένα άτοµο µε 

χαµηλή αυτοεκτίµηση, ανασφαλές και µε έλλειψη αυτοαξίας τείνει να προσανατολίζεται 
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προς τον εξωπροσωπικό έλεγχο. Άτοµα µε υψηλή αυτοαντίληψη και αυτοεκτίµηση 

προσανατολίζονται προς τον ενδοπροσωπικό έλεγχο. Γενικά, τα άτοµα µε υψηλά επίπεδα 

νοηµοσύνης τείνουν να αντιλαµβάνονται ότι οι πράξεις τους είναι περισσότερο υπό τον 

έλεγχό τους (Walter, 1993). 

Πολυάριθµες έρευνες έχουν γίνει για τη µελέτη του ενδοπροσωπικού και του 

εξωπροσωπικού ελέγχου των ατόµων και σε σχέση µε άλλες µεταβλητές, όπως η ηλικία, 

το φύλο, το κοινωνικο-οικονοµικό επίπεδο, η δηµιουργική σκέψη και η µάθηση. Θετική 

συνάφεια έχει βρεθεί ανάµεσα στον εξωπροσωπικό έλεγχο και τα επίπεδα κατάθλιψης 

(Anastasi, 1988). Προκύπτει, επίσης, το εξής εύρηµα σχετικά µε τους µαθητές µε χαµηλή 

σχολική επίδοση: Οι µαθητές αυτοί τείνουν να παρουσιάζουν στοιχεία εξωπροσωπικού 

ελέγχου και να αποδίδουν τόσο τις επιτυχίες όσο και τις αποτυχίες τους σε εξωτερικούς 

παράγοντες. Ή ακόµη, είναι πιθανό να αποδίδουν τις επιτυχίες τους σε εξωτερικούς 

παράγοντες και τις αποτυχίες τους σε εσωτερικούς. Όταν αναφέρουµε, εδώ, εσωτερικούς 

παράγοντες εννοούµε την προσπάθεια που έχει καταβάλλει το άτοµο, ή τη στάση του σε 

ένα θέµα, ενώ µε τον όρο εξωτερικοί παράγοντες αναφερόµαστε στη δυσκολία ενός 

θέµατος, στη βοήθεια από τρίτους, στη συµβολή του παράγοντα τύχη (Μεγάρη, 1998).       

Πιο πρόσφατες έρευνες σχετικά µε τον εξωπροσωπικό και ενδοπροσωπικό έλεγχο 

έδειξαν τα εξής: όσον αφορά στον ενδοπροσωπικό έλεγχο βρέθηκε ότι δε φαίνεται να 

λειτουργεί προστατευτικά σε καταστάσεις ψυχικής πίεσης τόσο για τα αγόρια όσο και για 

τα κορίτσια. Αντίθετα, όσον αφορά στον εξωπροσωπικό έλεγχο βρέθηκε ότι η επίδραση 

της ψυχικής πίεσης ήταν εξίσου αυξηµένη στα αγόρια και στα κορίτσια. Ακόµη, βρέθηκε 

ότι η ψυχική πίεση αυξάνει τον κίνδυνο εµφάνισης προβληµάτων συµπεριφοράς και 

προσαρµοστικών δυσκολιών κατά την εφηβεία και στα δυο φύλα. Τέλος, από τις έρευνες 

φάνηκε ότι οι έφηβοι, που κατευθύνονται από εξωτερικούς παράγοντες, έχουν 

µεγαλύτερη πιθανότητα να έχουν χαµηλή επίδοση στο σχολείο, χαµηλή αυτοαντίληψη 

(Nunn & Parish, 1992) καθώς και µεγαλύτερη πιθανότητα να οδηγηθούν σε χρήση 

ουσιών (Martin & Pritchard, 1991). 
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5. ΨΥΧΙΚΗ ΠΙΕΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΟΧΗ 

 
 Το θέµα της προσοχής και η λειτουργία αυτής της γνωστικής ικανότητας του 

ατόµου σε καταστάσεις ψυχικής πίεσης απασχόλησε πολλούς ερευνητές τις τελευταίες 

δεκαετίες. Ο Kahneman (1973) διαπίστωσε πως σε καταστάσεις έντονης ψυχικής πίεσης, 

τα άτοµα, που εκτελούν κάποιο συγκεκριµένο έργο, προκειµένου να διατηρήσουν την 

επίδοσή τους σε υψηλά επίπεδα, εστιάζουν την προσοχή τους στο κύριο έργο ή τις κύριες 

πλευρές του και την αποσύρουν από δευτερεύοντα έργα ή µέρη αυτών. 

 Τα ευρήµατα πολλών ερευνών σχετικά µε τη λειτουργία της προσοχής σε 

καταστάσεις ψυχικής πίεσης, εδραιώνουν την «υπόθεση της επιλεκτικότητας22» 

(selectivity hypothesis). Οι κύριες απόψεις πάνω στην υπόθεση αυτήν είχαν την αφετηρία 

τους στην πειραµατική ψυχολογία και, κυρίως, στις µελέτες του Stroop (1935). Ο Stroop, 

µελετώντας την επίδραση των ανταγωνιστικών ερεθισµάτων στη λειτουργία της 

αντίληψης και επεξεργασίας πληροφοριών, επεσήµανε το φαινόµενο, που πήρε το όνοµά 

του και είναι γνωστό ως «φαινόµενο Stroop». Το φαινόµενο αυτό εκδηλώνεται όταν ένας 

ερεθισµός αποτελείται από δυο ανταγωνιστικές ιδιότητες και το υποκείµενο πρέπει να 

αντιδράσει σε µια από τις ιδιότητες, ενώ πρέπει να αποθήσει την ανταγωνιστική 

αντίδραση που προκαλείται από την άλλη ιδιότητα (∆ηµητρίου, 1993, σ.318). Άλλες 

έρευνες για το θέµα των ανταγωνιστικών ερεθισµάτων και τη λειτουργία της προσοχής 

έγιναν αργότερα από τους Callaway και Dembo, 1958. Callaway και Stone, 1960. Jensοn 

και Rohwer, 1966. Hartley και Adams, 1974. 

 Το συµπέρασµα που προήλθε από τις παραπάνω έρευνες είναι ότι η αντίδραση 

προσοχής του οργανισµού σε καταστάσεις έντονης ψυχικής πίεσης δεν ακολουθεί 

συγκεκριµένη στρατηγική. Το άτοµο δεν µπορεί να έχει πλήρη έλεγχο της ικανότητας 

προσοχής σε αυτές τις καταστάσεις. Η προσοχή του διασπάται και επηρεάζεται, σε 

µεγάλο βαθµό, από την ψυχική πίεση. Ανάλογα µε την έντασή της, κυρίως όταν είναι 

πολύ έντονη, η λειτουργία της προσοχής κατευθύνεται από το άγχος (stress-determined). 

Αυτό οφείλεται, κατά κύριο λόγο, στο αυξηµένο επίπεδο φυσιολογικής εγρήγορσης του 

οργανισµού. Το άτοµο βρίσκεται σε κατάσταση έντονης εσωτερικής έντασης, µε 

αποτέλεσµα να µειωθεί ο βαθµός ελέγχου, που έχει πάνω στην κατάσταση και ως 

συνέπεια του τελευταίου, παρουσιάζεται το φαινόµενο επιλεκτικότητας στη λειτουργία 

της προσοχής (Toates, 1995). 
                                                 
22 Φαινόµενο κατά το οποίο το άτοµο εστιάζει την προσοχή του σε µια δραστηριότητα και µόνο, 
αγνοώντας κάθε τι άλλο, που συµβαίνει γύρω του. 
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 Υπάρχουν δυο βασικές ερµηνείες για το παραπάνω φαινόµενο, που προέρχονται 

από τις έρευνες του Easterbook (1959) και των Callaway και Stone (1960). Η ερµηνεία 

και των δυο αυτών µοντέλων βασίζεται στη σχέση µεταξύ του επιπέδου εγρήγορσης του 

οργανισµού, κατά τη διάρκεια έκθεσής του σε συνθήκες ψυχικής πίεσης, και της 

λειτουργίας της προσοχής. Το πρώτο µοντέλο, ίσως και το πιο γνωστό, είναι του 

Easterbook (1959). Σύµφωνα µε αυτό η αύξηση της κατάστασης εγρήγορσης του 

οργανισµού συνοδεύεται από περιορισµό στο εύρος της προσοχής. Η χρησιµότητα αυτής 

της διαδικασίας έγκειται στον περιορισµό των πληροφοριών, που πρόκειται να εισαχθούν 

για επεξεργασία. 

 Το δεύτερο µοντέλο, που ερµήνευσε τη σχέση µεταξύ της επιλεκτικής προσοχής 

και της ψυχικής πίεσης, παρουσιάστηκε από τους Callaway και Stone (1960). Η βασική 

ιδέα του µοντέλου είναι ότι υπάρχει µείωση στο εύρος κατηγοριοποίησης των 

ερεθισµάτων, που φτάνουν στον εγκέφαλο µέσω των αισθητηρίων οργάνων, κατά τη 

διάρκεια έκθεσης του οργανισµού σε καταστάσεις έντονης ψυχικής πίεσης. Η µείωση 

αυτή συνοδεύεται από µεγαλύτερη επίδραση στον οργανισµό των υπόλοιπων 

ερεθισµάτων, που κατηγοριοποιήθηκαν. Χαρακτηριστικό παράδειγµα αποτελεί η 

παρακολούθηση ενός συγκεκριµένου έργου στην τηλεόραση, σε σύγκριση µε την 

παρακολούθηση πολλών έργων ταυτόχρονα. Στην πρώτη περίπτωση, η προσοχή 

εστιάζεται αποκλειστικά στο συγκεκριµένο έργο, µε συνέπεια η αφοµοίωσή του να είναι 

λεπτοµερής και πλήρης, ενώ στη δεύτερη περίπτωση, η προσοχή «κατανέµεται» σε όλα 

τα έργα ταυτόχρονα, µε αποτέλεσµα η αφοµοίωσή τους να µην είναι λεπτοµερής και 

πλήρης. Με την έννοια αυτή, η επίδραση του πρώτου έργου στο θεατή είναι µεγαλύτερη 

και εντονότερη. Η αυξηµένη, όµως, επίδραση πολλών ερεθισµάτων ταυτόχρονα 

δηµιουργεί την ανάγκη περιορισµού του εύρους της προσοχής, κυρίως όταν τα 

ερεθίσµατα αυτά είναι στρεσογόνα, σαν ένας τρόπος µείωσης της επίδρασής τους, ειδικά 

όταν αυτή η επίδραση στο άτοµο είναι αρνητική. Αυτό επιτυγχάνεται, σύµφωνα µε τους 

Callaway και Stone, µε τη διαδικασία της επιλεκτικής προσοχής.  

 Η κριτική που ασκήθηκε στο µοντέλο αυτό, εστιάζεται στην αδυναµία του να 

ερµηνεύσει τη λειτουργία της επιλεκτικής προσοχής σε πολύπλοκα έργα. Σαν λύση, 

προκειµένου να αποφευχθεί η δυσκολία αυτή, οι παραπάνω ερευνητές υποστήριξαν ότι 

το εύρος κατηγοριοποίησης κάθε έργου αυξάνεται ανάλογα µε την πολυπλοκότητά του, 

οπότε η επίδραση ενός πολύπλοκου έργου είναι µεγαλύτερη, εφόσον το εύρος 

κατηγοριοποίησης των ερεθισµάτων είναι µεγαλύτερο, σε σύγκριση µε ένα απλό έργο, 
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και συνεπώς προκαλεί µεγαλύτερη ανάγκη για επιλεκτική προσοχή. Αντίστοιχα, το 

πρώτο µοντέλο του Easterbook δέχθηκε κριτική από τον Eysenck (1983), που υποστήριξε 

ότι δεν ερµηνεύει ικανοποιητικά την επίδραση της ψυχικής πίεσης στην επίδοση. 

 

Επαγρύπνηση/ Εγρήγορση (Vigilance)  
 Ο Eysenck (1992) ερµηνεύει την κατάσταση εγρήγορσης κατά τη διάρκεια 

έκθεσης σε απειλητικό ερέθισµα ως µια αντίδραση του οργανισµού ενάντια στην απειλή 

και ως µια εγρήγορση των γνωστικών λειτουργιών, που ενεργοποιούνται σε καταστάσεις 

ψυχικής πίεσης. Σύµφωνα µε τον Eysenck, άτοµα που έχουν προδιάθεση στο άγχος 

εκδηλώνουν υπερ-εγρήγορση µε τέσσερις τρόπους:  

1) Έχουν υψηλότερο βαθµό εµπλοκής των αισθητηρίων οργάνων, που συµµετέχουν στη 

διαδικασία εξερεύνησης του περιβάλλοντος (γρήγορες κινήσεις των µατιών όσον αφορά 

το οπτικό σύστηµα κ.τ.λ.). 

2) Έχουν µια τάση επιλεκτικής προσοχής στα ερεθίσµατα, που σχετίζονται µε την 

απειλητική κατάσταση, απ� ό,τι στα ουδέτερα ερεθίσµατα. 

3) Παρατηρείται διεύρυνση της προσοχής στον εντοπισµό τέτοιων ερεθισµάτων.  

4) Παρουσιάζουν περιορισµένο εύρος εστίασης της προσοχής κατά τη διάρκεια 

επεξεργασίας ιδιαίτερων χαρακτηριστικών του απειλητικού ερεθίσµατος.  

Ο Eysenck αναφέρει ότι οι καταστάσεις υπερ-εγρήγορσης αποτελούν 

χαρακτηριστικό γνώρισµα των ατόµων µε υψηλή ευαισθησία στο άγχος σε ψυχοπιεστικές 

καταστάσεις, καθώς και χαρακτηριστικό γνώρισµα ατόµων, που έχουν τάση εκδήλωσης 

διαταραχών άγχους. Σε µια πολύ πρόσφατη ερευνά τους, οι Calvo και Eysenck (2000) 

διαπίστωσαν ότι τα άτοµα µε υψηλό άγχος επεξεργάζονται τα απειλητικά ερεθίσµατα πιο 

γρήγορα από τα άτοµα µε χαµηλά επίπεδα άγχους. Το γεγονός ότι αυτή η υπερ-

εγρήγορση δεν παρατηρείται σε άτοµα, που έχουν θεραπευθεί πλήρως από διαταραχές 

άγχους, οδήγησε τον Eysenck να υποστηρίξει ότι η κατάσταση υπερ-εγρήγορσης, κατά 

τη διάρκεια έκθεσης σε στρεσογόνα ερεθίσµατα, σχετίζεται στενά µε το υψηλό επίπεδο 

«τρωτότητας» (vulnerability) και αποτελεί βασικό χαρακτηριστικό των ατόµων µε υψηλή 

ευαισθησία στο άγχος. Σήµερα, είναι γνωστό πλέον, όπως δείχνουν έρευνες στο χώρο της 

κλινικής ψυχολογίας, ότι η επιλεκτική προσοχή και η επαγρύπνηση του οργανισµού, 

κατά τη διάρκεια έκθεσης σε καταστάσεις ψυχικής πίεσης, είναι γεγονός (Rachman, 

1998). 
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Σύµφωνα µε το παραπάνω µοντέλο, τα άτοµα µε ευαισθησία στο άγχος, όταν 

βρίσκονται σε συνθήκες ψυχικής πίεσης, είναι εφοδιασµένα µε «αρνητικές προσδοκίες», 

κυρίως όταν αυτές οι καταστάσεις είναι καινούργιες ή προκαλούν φόβο. Σε τέτοιες 

καταστάσεις, τα άτοµα αυτά υπερ-επαγρυπνούν και ξεκινούν µια διαδικασία σφαιρικής 

εξερεύνησης τόσο του εξωτερικού όσο και του εσωτερικού περιβάλλοντος. Η προσοχή 

τους είναι επιλεκτική και τείνει να εστιάζεται κυρίως στα απειλητικά ερεθίσµατα. Όταν 

εντοπίζουν απειλητικά σήµατα, η προσοχή τους εστιάζεται όλο και πιο πολύ σε αυτά και 

ερευνάται η κάθε λεπτοµέρεια, που σχετίζεται µε το απειλητικό συµβάν. Αυτή η 

κατάσταση λεπτοµερούς και στενής εστίασης της προσοχής συνοδεύεται από έντονη 

επαγρύπνηση και µεγαλύτερη προσπάθεια. Αυτή η έντονη και άµεση εστίαση της 

προσοχής στο απειλητικό ερέθισµα, οδηγεί σε µια σχετική παράβλεψη των υπόλοιπων 

ερεθισµάτων (Kahneman, 1973). Αποτέλεσµα του τελευταίου είναι οι δυσκολίες στη 

συγκέντρωση και συνεπώς η διάσπαση της προσοχής. Οι Beck και Emery (1985) 

ανέφεραν ότι το 86% από τους ασθενείς τους, που παρουσίασαν αγχώδεις διαταραχές, 

παραπονούνταν για ελαττωµένη ικανότητα συγκέντρωσης. 

 Πρέπει να επισηµάνουµε ότι δεν ενεργούν όλοι οι άνθρωποι µε αυτό τον τρόπο, 

κατά τη διάρκεια έκθεσής τους σε καταστάσεις ψυχικής πίεσης, ούτε όλα τα άτοµα, που 

είναι ευαίσθητα στο άγχος και των οποίων η προσοχή είναι επιλεκτική και έντονα 

εστιασµένη στα απειλητικά ερεθίσµατα, έχουν δυσκολίες στη συγκέντρωση και 

αυξάνεται το άγχος τους. Αντίθετα, αυτή η κατάσταση µπορεί να τους βοηθήσει να 

ελαττώσουν το άγχος τους, κυρίως, όταν η λεπτοµερής ανάλυση των απειλητικών 

ερεθισµάτων δείχνει ότι δεν υπάρχει κίνδυνος και ότι µπορούν να ελέγχουν την 

κατάσταση. 

 Ο Eysenck (1992) ισχυρίστηκε ότι η βασική λειτουργική αξία του άγχους είναι ότι 

διευκολύνει την ανίχνευση της περιβαλλοντικής απειλής. Συνέπεια αυτού είναι η 

δηµιουργία πολύ ισχυρών δεσµών µεταξύ άγχους και προσοχής. Πιο συγκεκριµένα, 

πρότεινε ότι υπάρχουν πολλοί τρόποι µε τους οποίους το άγχος µπορεί να επηρεάσει τις 

διαδικασίες προσοχής: 

• Το περιεχόµενο (content) της πληροφορίας, στην οποία κατευθύνεται η προσοχή. Τα 

αγχώδη άτοµα συνηθίζουν να εστιάζουν την προσοχή τους επιλεκτικά σε ερεθίσµατα 

- απειλές, δηµιουργώντας τις λεγόµενες «προκαταλήψεις επιλεκτικής προσοχής». 

• Έλεγχος της προσοχής ή διάσπαση της προσοχής. Η ευαισθησία στον κίνδυνο, των 

αγχωδών ατόµων, µπορεί να σηµαίνει ότι εύκολα εστιάζουν την προσοχή τους σε 
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ερεθίσµατα του περιβάλλοντος, µε αποτέλεσµα να χαρακτηρίζονται από υψηλή 

διάσπαση της προσοχής. 

• Ευρύτητα προσοχής. Ο όρος αυτός αναφέρεται στο βαθµό µε τον οποίο εστιάζει 

λεπτοµερώς ή ευρέως το άτοµο την προσοχή του σε ένα ερέθισµα. 

Ο Eysenck, επίσης, (1992) επισήµανε ότι τα αγχώδη άτοµα µπορεί να διαφέρουν 

από τα µη αγχώδη στις αντιληπτικές διαδικασίες. Πιο συγκεκριµένα, ο Eysenck 

υποστηρίζει ότι τα αγχώδη άτοµα µπορεί να εµφανίσουν «τάσεις ερµηνείας» των 

ερεθισµάτων, τάση δηλαδή να ερµηνεύουν διφορούµενα ερεθίσµατα και καταστάσεις ως 

απειλητικά. 

 Τα αγχώδη άτοµα σε σχέση µε τα µη αγχώδη, έχουν µεγαλύτερη τάση να 

εστιάζουν την προσοχή τους σε ερεθίσµατα, που τα θεωρούν απειλητικά, όπως είναι οι 

άσεµνες λέξεις, ή οι λέξεις που σχετίζονται µε κοινωνική ή φυσική απειλή, όπως είναι οι 

λέξεις «χαζός» ή «ανάπηρος». Η εξήγηση αυτού του φαινοµένου είναι αρκετά περίπλοκη. 

Οι έρευνες έχουν δείξει ότι η αντίδραση άµυνας των ατόµων µε υψηλά και χαµηλά 

επίπεδα άγχους σε καταστάσεις φαινοµενικού κινδύνου (όταν η απειλή βρίσκεται στην 

αντίληψη του ατόµου και όχι στην πραγµατικότητα) είναι το ίδιο έντονη µε την 

αντίδραση άµυνας σε καταστάσεις πραγµατικού κινδύνου (Eysenck, MacLeod & 

Mathews, 1987). 

 Τα ευρήµατα αυτά δείχνουν ότι άτοµα µε διαφορετικά επίπεδα άγχους 
δε διαφέρουν στον τρόπο µε τον οποίο αντιδρούν στο απειλητικό ερέθισµα. 
Είναι πιθανό να διαφέρουν στις τάσεις επιλεκτικής προσοχής. Εάν, δηλαδή, 
µια απειλή και ένα ουδέτερο ερέθισµα παρουσιαστούν ταυτόχρονα, τότε τα 
άτοµα µε υψηλό άγχος µπορεί να εστιάσουν την προσοχή τους στο ερέθισµα- 
απειλή, ενώ τα άτοµα µε χαµηλό άγχος µπορεί να εστιάσουν την προσοχή τους 

στο ουδέτερο ερέθισµα. 
 Αυτή η υπόθεση επιλεκτικής προσοχής εξετάστηκε από τον Eysenck και τους 

συνεργάτες του το 1987. Βρήκαν ότι άτοµα µε υψηλό άγχος έδειξαν τάσεις υψηλής 

προσοχής, όταν τους αναφέρονταν λέξεις απειλητικές, όπως τάφος, αποτυχία. Η υπόθεση 

αυτή εξετάστηκε, επίσης, και σε ασθενείς µε γενικευµένη αγχώδη διαταραχή. Ο 

MacLeod και οι συνεργάτες του(1986) παρουσίαζαν ταυτόχρονα στα άτοµα δυο λέξεις εκ 

των οποίων την πρώτη έπρεπε να τη διαβάζουν δυνατά. Σε κάποιες προσπάθειες, µια 

κουκίδα αντικαθιστούσε τη µια από τις λέξεις και τα άτοµα αντιδρούσαν όσο πιο 

γρήγορα µπορούσαν σε αυτήν. Βρέθηκε ότι όσο πιο γρήγορα έβρισκαν τα άτοµα τη λέξη 

που έλειπε, τόση περισσότερη προσοχή έδειχναν σε αυτή τη δραστηριότητα. Σε κάποιες 
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άλλες προσπάθειες, παρουσιαζόταν µια ουδέτερη και µια απειλητική λέξη, και πάλι τη 

µια από αυτές την αντικαθιστούσε µια κουκίδα. 

 Τα ευρήµατα έδειξαν ότι οι αγχώδεις ασθενείς παρουσίαζαν τάσεις προσήλωσης 

της προσοχής στις απειλητικές λέξεις, όπως ταπείνωση, ανάπηρος, ενώ τα λιγότερο ή µη 

αγχώδη άτοµα ελάχιστα προσηλώνονταν σε αυτές. Αυτό σηµαίνει ότι τα αγχώδη άτοµα 

επιλεκτικά προσηλώνονται στα απειλητικά ερεθίσµατα. 

 

∆ιάσπαση Προσοχής: 
 Συχνά αναφέρεται ότι τα αγχώδη άτοµα παρουσιάζουν µεγαλύτερη διάσπαση της 

προσοχής σε σχέση µε τα µη αγχώδη. Για παράδειγµα, ο Korchin (1964) έδειξε µε τις 

κλινικές παρατηρήσεις του ότι οι αγχώδεις ασθενείς αδυνατούν να συγκεντρωθούν, 

αντιδρούν έντονα και παρουσιάζουν µεγάλη διάσπαση της προσοχής. Αυτή η διάσπαση 

της προσοχής µπορεί να οφείλεται εξίσου σε εξωτερικά και εσωτερικά ερεθίσµατα, όµως 

είναι δύσκολο να προσδιορίσουµε τη δύναµη διάσπασης, που έχουν τα εσωτερικά 

ερεθίσµατα, όπως είναι η ανησυχία ή τα προσωπικά προβλήµατα. 

 Οι περισσότερες µελέτες, που αφορούν στην επίδραση του άγχους στη διάσπαση 

της προσοχής, συγκρίνουν την επίδοση σε µια δραστηριότητα µε την παρουσία ή την 

απουσία ενός διασπαστικού ερεθίσµατος. Η διάσπαση της προσοχής προσδιορίζεται από 

το πόσο µειώνεται η επίδοση του ατόµου όταν του παρουσιάζεται ένα ερέθισµα άσχετο 

µε τη δραστηριότητα (διασπαστικό). Το τυπικό εύρηµα όλων αυτών των ερευνών είναι 

ότι τα άτοµα µε υψηλό άγχος παρουσιάζουν σηµαντικά περισσότερη διάσπαση προσοχής 

από εκείνα τα άτοµα µε χαµηλό επίπεδο άγχους (Eysenck, 1992). 

 Οι Mathews, May, Mogg και Eysenck (1990) ερεύνησαν τις επιδράσεις της 

διάσπασης της προσοχής σε άτοµα µε γενικευµένη αγχώδη διαταραχή και σε 

φυσιολογικά άτοµα. Τα υποκείµενα έπρεπε να εντοπίσουν λέξεις-στόχους, που θα 

χρησιµοποιούνταν για τη µελέτη της διάσπασης της προσοχής και που ήταν λέξεις µε 

«απειλητικό περιεχόµενο» ή «µη απειλητικό περιεχόµενο» για τα άτοµα. Οι αγχώδεις 

ασθενείς είχαν µεγαλύτερη διάσπαση προσοχής από ότι οι φυσιολογικοί και στις δυο 

περιπτώσεις, αλλά κυρίως όταν οι λέξεις είχαν απειλητικό γι� αυτούς περιεχόµενο. Τα 

ευρήµατα αυτά έδειξαν ότι οι αγχώδεις ασθενείς έχουν µεγαλύτερη τάση διάσπασης 

προσοχής, όχι εξαιτίας των διαφόρων ερεθισµάτων, αλλά κυρίως εξαιτίας εκείνων που 

χαρακτηρίζονται από αυτούς ως απειλητικά. 
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Εύρος προσοχής: 
 Ο Easterbook (1959) ισχυρίστηκε ότι το εύρος της προσοχής µειώνεται τόσο, όσο 

αυξάνεται το άγχος ή η εγρήγορση. Ο Eysenck (1982) ανέφερε 10 πειράµατα µε τα οποία 

µελετήθηκαν δυο οµάδες ατόµων, µε υψηλό και χαµηλό επίπεδο άγχους αντίστοιχα, και 

οι οποίες εξέταζαν δυο δραστηριότητες ταυτόχρονα. Οι δυο οµάδες δε διέφεραν σε 

γενικές γραµµές στην επίδοσή τους στις δυο δραστηριότητες. Όµως, τα άτοµα µε υψηλό 

επίπεδο άγχους είχαν σηµαντικά µικρότερη επίδοση από τα άτοµα µε χαµηλό επίπεδο 

άγχους στη δεύτερη δραστηριότητα. Ο λόγος, για τον οποίο συµβαίνει αυτό, είναι ότι η 

εκτενής προσήλωση της προσοχής των αγχωδών ατόµων στην πρώτη δραστηριότητα έχει 

ως αποτέλεσµα να περιοριστεί ο χρόνος, που θα αφιερώσουν στη δεύτερη 

δραστηριότητα. 
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6. ΨΥΧΙΚΗ ΠΙΕΣΗ ΚΑΙ ΜΝΗΜΗ 

 

  Η σχετική βιβλιογραφία για το θέµα ψυχική πίεση και µνήµη είναι πολύ πλούσια. 

Παρόλα αυτά, όµως, το ερώτηµα εάν οι επιδράσεις στη µνηµονική λειτουργία, που 

παρατηρούνται κατά τη διάρκεια έκθεσης του οργανισµού σε καταστάσεις έντονης 

ψυχικής πίεσης, είναι άµεσες (στην ίδια τη λειτουργία της µνήµης) ή εάν αυτές οι 

αλλαγές είναι έµµεσες (οφείλονται σε αλλαγές στη στρατηγική, που χρησιµοποιεί το 

άτοµο κατά την κωδικοποίηση και ανάκληση των πληροφοριών), παραµένει ασαφές. 

 Υπάρχουν πολλές αποδείξεις, κυρίως από το χώρο της πειραµατικής ψυχολογίας, 

που υποστηρίζουν ότι η λειτουργία της µνήµης είναι διαφορετική σε συνθήκες ψυχικής 

πίεσης (Toates, 1995. Smith, 1983). Υπάρχουν στοιχεία από ευρήµατα ερευνών, που 

δείχνουν ότι η κατάσταση εγρήγορσης του οργανισµού επιδρά στην ικανότητα άµεσης 

ανάκλησης των πληροφοριών. Οι Kleinsmith και Kaplan (1963) σε µια έρευνά τους 

απέδειξαν ότι η ανάκληση από τη βραχυπρόθεσµη µνήµη κάποιων πληροφοριών 

επιτυγχάνεται καλύτερα ύστερα από µια µέρα, ίσως ακόµα και µια εβδοµάδα, υπό 

κατάσταση υψηλής ψυχικής πίεσης, ενώ η ανάκληση από τη βραχυπρόθεσµη µνήµη των 

ίδιων πληροφοριών επιτυγχάνεται καλύτερα µέσα σε διάστηµα 45 λεπτών σε 

καταστάσεις χαµηλής πίεσης ή απουσίας πίεσης.  

 Τα στοιχεία για το ρόλο της ψυχικής πίεσης στη λειτουργία της βραχυπρόθεσµης 

µνήµης προκαλούν σύγχυση. Ο Pascal (1949) βρήκε ότι η ανάκληση πληροφοριών σε 

κατάσταση ηρεµίας είναι πιο αποτελεσµατική. Αντίθετα, οι Uehling και Sprinkle (1968) 

ανέφεραν ότι η κατάσταση ηρεµίας επιδρά αρνητικά στη λειτουργία της ανάκλησης. Και 

οι δυο ερευνητές, όµως, βασίστηκαν στο ρόλο της εγρήγορσης ως καθοριστικό στοιχείο 

για τον ορισµό της ψυχικής πίεσης.  

Οι  Hodges και Spielberger (1969) ερεύνησαν την επίδραση του άγχους στη 

λειτουργία της µνήµης. Στην έρευνά τους, τα υποκείµενα εξετάστηκαν σε δυο συνθήκες. 

Στην πρώτη συνθήκη ζητήθηκε από τα υποκείµενα να ανακαλέσουν όσα περισσότερα 

ψηφία µπορούσαν από µια λίστα αριθµών, που τους δόθηκε. Στη δεύτερη συνθήκη, τα 

υποκείµενα κατανεµήθηκαν σε δυο οµάδες, στην οµάδα ελέγχου και στην πειραµατική 

οµάδα. Στην οµάδα ελέγχου δόθηκε η πληροφορία ότι η επίδοσή τους στο τεστ µνήµης 

ήταν καλή. Στην πειραµατική οµάδα δόθηκε η πληροφορία, σε κάθε άτοµο χωριστά, ότι η 

επίδοσή του δεν ήταν ικανοποιητική σε σύγκριση µε την επίδοση των άλλων 

υποκειµένων. Στη συνέχεια, ζητήθηκε πάλι από τα υποκείµενα να ανακαλέσουν όσα 
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περισσότερα ψηφία µπορούσαν από µια δεύτερη λίστα ψηφίων, που τους δόθηκε. Τα 

αποτελέσµατα της έρευνας έδειξαν σηµαντική µείωση στην επίδοση των ατόµων της 

πειραµατικής οµάδας (συνθήκη ψυχικής πίεσης) συγκριτικά µε την οµάδα ελέγχου 

(απουσία ψυχικής πίεσης). Η µετέπειτα ανάλυση των αποτελεσµάτων έδειξε ότι η 

επίδοση των ατόµων, που συγκέντρωσαν υψηλή βαθµολογία στην κλίµακα µέτρησης του 

δοµικού άγχους, ήταν σηµαντικά µειωµένη, σε σύγκριση µε την επίδοση των ατόµων, 

των οποίων η βαθµολογία στην κλίµακα µέτρησης του δοµικού άγχους ήταν χαµηλή. 

Σε έρευνά τους η Victoria Luine και οι συνεργάτες της (1994) εξέτασαν την 

επίδραση του χρόνιου άγχους στη λειτουργία της χωρικής µνήµης σε πειραµατόζωα. Το 

συµπέρασµα της έρευνας ήταν ότι η µακροχρόνια έκθεση σε συνθήκες ψυχικής πίεσης 

προκαλεί αλλοιώσεις στην ανατοµία και τη λειτουργία του εγκεφάλου, µε συνέπεια την 

καταστροφή κάποιων νευρώνων,  που σχετίζονται µε τη λειτουργία της µνήµης, κυρίως 

στην περιοχή του ιππόκαµπου, και ως εκ τούτου παρατηρείται έκπτωση στην ικανότητα 

της χωρικής µνήµης. Βρέθηκε, επίσης, ότι αυτή η έκπτωση στη λειτουργία της χωρικής 

µνήµης δεν επηρεάζει άµεσα την ικανότητα µάθησης, γεγονός που διαπιστώθηκε από τη 

σύγκριση µεταξύ της επίδοσης των πειραµατόζωων, που εκτέθηκαν σε συνθήκες 

µακρόχρονης ψυχικής πίεσης, και της οµάδας ελέγχου. 

Σε νεότερη έρευνά τους η Victoria Luine και οι συνεργάτες της (1994) µελετώντας 

περαιτέρω την επίδραση του χρόνιου άγχους στη λειτουργία της χωρικής µνήµης των 

πειραµατόζωων, έδειξαν ότι η συνεχόµενη έκθεσή τους σε συνθήκες ψυχικής πίεσης για 

επτά ηµέρες δεν είχε καµία επίδραση στη λειτουργία της χωρικής µνήµης, ενώ η έκθεση 

σε συνθήκες ψυχικής πίεσης για 13 ηµέρες φάνηκε να επιδρά θετικά στη λειτουργία της 

µνήµης. Αντίθετα, παρατηρήθηκε αρνητική επίδραση στη λειτουργία της χωρικής 

µνήµης, όταν η έκθεση στην ψυχική πίεση εξακολουθούσε για 21 συνεχόµενες ηµέρες. 

Πιο συγκεκριµένα, παρατηρήθηκε µείωση της επίδοσης των πειραµατόζωων στα τεστ 

λαβυρίνθου, στα οποία «καλείται» το πειραµατόζωο να βρει το σωστό µονοπάτι, που 

οδηγεί στην τροφή, όσο το δυνατόν γρηγορότερα. Συνεπώς, διαπιστώθηκε ότι η έκθεση 

στην ψυχική πίεση, ανάλογα µε τη διάρκειά της, έχει διαφορετικές επιδράσεις στη 

λειτουργία της µνήµης (Luine, et al., 1994). 

Τα τελευταία χρόνια το ενδιαφέρον στρέφεται όλο και περισσότερο στη σχέση 

µεταξύ χρόνιου άγχους και µνήµης. Στις νευροεπιστήµες τα αποτελέσµατα ερευνών σε 

ανθρώπους και ζώα επισηµαίνουν την άµεση σχέση της ψυχικής πίεσης και της περιοχής 
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του ιππόκαµπου23. Το πρόσφατο έργο του Lupien και των συνεργατών του (1998) έδειξε 

ότι το υψηλό επίπεδο της ψυχικής πίεσης σχετίζεται µε µειωµένη λειτουργία του 

ιππόκαµπου, και γι� αυτό προκαλούνται ελλείψεις στη µνήµη. Αυτό φάνηκε από τις 

δοµικές και βιοχηµικές αλλαγές σε κυτταρικό επίπεδο. Οι ενδείξεις αυτές οδήγησαν τους 

ερευνητές να υποθέσουν ότι υπάρχει σχέση µεταξύ των διαταραχών µνήµης, άνοιας και 

χρόνιας ψυχικής πίεσης (Davies & Underwood, 2000).  

 

                                                 
23 Τµήµα του στεφανιαίου λοβού του εγκεφάλου. Αφαίρεση ή οργανική βλάβη του ιππόκαµπου έχει σαν 
αποτέλεσµα την αδυναµία µεταφοράς νέων πληροφοριών στη µακροπρόθεσµη µνήµη (Kandel, et al, 
1999, σ.635. Παπαδόπουλος, 1994, σ.265). 
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7. ΨΥΧΙΚΗ ΠΙΕΣΗ, ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ 

 

 Πολλές είναι οι έρευνες, που συγκλίνουν υπέρ της αύξησης της προσπάθειας και 

της ταχύτητας αντίδρασης του οργανισµού σε καταστάσεις ψυχικής πίεσης. 

 

7.1 Η αρχή της ελάχιστης (κατώφλι) προσπάθειας του Zipf 
 Από τους πρώτους, που χρησιµοποίησαν τον όρο «κατώφλι προσπάθειας», ήταν 

ο Waters (1937) στα πειράµατά του µε αρουραίους. Ο Waters διαπίστωσε ότι όταν το 

πειραµατόζωο έχει να επιλέξει µεταξύ δυο ή περισσοτέρων οδών (διαδρόµων) 

προκειµένου να επιτύχει τον ίδιο στόχο (τροφή), επιλέγει τον πιο εύκολο, αυτόν που 

απαιτεί τη µικρότερη προσπάθεια.  

 Ο Zipf (1949) βασισµένος στα παραπάνω ευρήµατα καθιέρωσε µια αρχή, που 

φέρει και το όνοµά του, σύµφωνα µε την οποία ο οργανισµός επιλέγει τη στρατηγική, 

που απαιτεί τη µικρότερη προσπάθεια από αυτόν, προκειµένου να επιτύχει τους στόχους 

του. Ο Zipf υποστήριξε ότι η χρησιµότητα αυτής της αρχής έγκειται στην «εξοικονόµηση 

νοητικής ενέργειας», κυρίως, σε καταστάσεις ψυχικής πίεσης, όπου οι γνωστικές 

απαιτήσεις για την εκτέλεση του έργου αυξάνονται, λόγω των παρεµβολών, που 

δηµιουργεί η κατάσταση της ψυχικής πίεσης.  

 

7.2 Το µοντέλο «κατανοµής της προσπάθειας» του Kahneman 

 Η κύρια υπόθεση του µοντέλου του Kahneman (1973) αναφέρει ότι το µέγεθος 

της προσπάθειας, που απαιτείται από το άτοµο για την εκτέλεση οποιουδήποτε έργου, 

σχετίζεται µε τις απαιτήσεις του έργου. Το κάθε έργο απαιτεί µια συγκεκριµένη 

προσπάθεια. Η προσπάθεια αυτή κατανέµεται στις διάφορες λειτουργίες (ψυχικές, 

βιολογικές) του οργανισµού ανάλογα µε τη φύση του έργου, π.χ. η εκτέλεση αριθµητικών 

πράξεων απαιτεί διαφορετικές  γνωστικές λειτουργίες (παράγοντες της νοηµοσύνης, της 

αντίληψης, της µνήµης κ.τ.λ.) από εκείνες, που απαιτούνται για την εκµάθηση ενός 

ποιήµατος. Ο Kahneman υποστήριξε ότι όταν το σύνολο των προσπαθειών, που έχουν 

κατανεµηθεί στις διάφορες λειτουργίες του οργανισµού, είναι µικρότερο από αυτό που 

απαιτείται για την εκτέλεση του συγκεκριµένου έργου, τότε παρατηρείται µείωση στην 

επίδοση. 

 Αυτή η άποψη του Kahneman δίνει ένα ενεργητικό ρόλο στο άτοµο ως 

«ελεγκτή» της κατάστασης και δείχνει ότι συναποφασίζει µαζί µε άλλες παραµέτρους για 
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την επίδοσή του, µε την ανάλογη προσπάθεια που θα καταβάλει. Το µέγεθος της 

προσπάθειας που καταβάλλει ο οργανισµός σύµφωνα µε τον Kahneman είναι µετρήσιµο. 

Ένα καλό µέσο µέτρησης, που πρότεινε ο ίδιος, βασίζεται στη δραστηριότητα του 

συµπαθητικού συστήµατος. Συγκεκριµένα, αναφέρει ως καλύτερο µέσο µέτρησης τις 

αλλαγές στο βαθµό διαστολής της κόρης των οφθαλµών. Στοιχεία υπέρ αυτής της 

άποψης παρουσίασαν, πρωτύτερα,  οι Hess και Polt (1964), που διαπίστωσαν σχέση 

µεταξύ του βαθµού διαστολής της κόρης των µατιών και της επιτυχηµένης επίλυσης 

αριθµητικών προβληµάτων. 

 Μια πιο πρόσφατη άποψη, για τη σχέση µεταξύ της ψυχικής πίεσης και της 

προσπάθειας, που καταβάλλει ο οργανισµός για την αντιµετώπιση/εκτέλεση των 

προβληµάτων/έργων, διατυπώθηκε από τον Eysenck (1979, 1981, 1983). Ο Eysenck 

υποστήριξε ότι ο βαθµός προσπάθειας, που καλείται να καταβάλει το άτοµο, 

προκειµένου να διατηρήσει σταθερή την επίδοσή του, αυξάνεται σε καταστάσεις ψυχικής 

πίεσης λόγω των παρεµβολών, - που είναι «µη-σχετιζόµενες» µε την εκτέλεση του έργου 

- που προκαλεί η κατάσταση, όπως σκέψεις του τύπου «θα αποτύχω», «όλοι θα γελάνε 

µαζί µου» κ.τ.λ. Σε έρευνά του ο Comunian (1993), µελέτησε τη σχέση µεταξύ 

γνωστικών παρεµβολών, άγχους εξέτασης και σχολικής επίδοσης σε ένα δείγµα 300 

Ιταλών µαθητών ηλικίας 11-13 ετών. Τα αποτελέσµατα έδειξαν ότι οι γνωστικές 

παρεµβολές σχετίζονται θετικά µε το άγχος εξέτασης, ενώ και οι δυο αυτοί παράγοντες 

σχετίζονται θετικά µε τη σχολική επίδοση των µαθητών.    

 

7.3 Ο έλεγχος της ταχύτητας και ακρίβειας της επίδοσης  

 Η ταχύτητα και η ακρίβεια της εκτέλεσης ενός έργου εξαρτάται από πολλούς 

παράγοντες, όπως είναι τα χαρακτηριστικά του έργου, οι ικανότητες του ατόµου και η 

προσπάθεια που καταβάλλεται, καθώς και το περιβάλλον στο οποίο εκτελείται το έργο. 

Πολλοί ερευνητές υποστηρίζουν ότι τόσο η ταχύτητα όσο και η ακρίβεια εκτέλεσης 

ελέγχονται σε µεγάλο βαθµό από το άτοµο. Η σχέση, όµως, µεταξύ τους είναι αρνητική 

(Pachella, 1972,74. Pachella, Smith & Stanovich, 1978). Συνεπώς, η αύξηση στην 

ταχύτητα επιδρά αρνητικά (µειώνει) στην ακρίβεια εκτέλεσης του έργου. 

 Αυτή η σχέση της αντίστροφης συναλλαγής µεταξύ ταχύτητας και ακρίβειας 

εκτέλεσης, όπως την παρουσίασε ο Pachella, απεικονίζεται στο παρακάτω σχήµα:  
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           Υψηλή 

 

 

         

          Τυχαία  

    

                               Υψηλός                                            Χαµηλός 

 

 

Σχήµα 7. Σχέση αντίστροφης συναλλαγής µεταξύ ταχύτητας εκτέλεσης του 
έργου και ακρίβειας στην επίδοση (βλ. Fisher, 1986, σ.161 - αναπαραγωγή από 
τον Pachella, 1974).   
 

 Η Fisher (1984) στην ερµηνεία, που έδωσε, για τον τρόπο επίδρασης της ψυχικής 

πίεσης στη σχέση ανάµεσα στην ταχύτητα και την ακρίβεια εκτέλεσης του έργου, 

διακρίνει δυο σηµαντικούς παράγοντες: 

1. τη διαθεσιµότητα των πληροφοριών, που απαιτούνται προκειµένου να δοθεί µια σωστή 

λύση και 

2. τον τρόπο οργάνωσής τους, που καθορίζει την ταχύτητα πρόσβασης σε αυτές.  

 Αυτοί οι δυο παράγοντες µαζί µε άλλους καθορίζουν  το χρόνο, στο πλαίσιο του 

οποίου θα παρθεί η απόφαση για εκτέλεση. Ο ιδεώδης χρόνος για την απόφαση-

εκτέλεση, οποιουδήποτε έργου, ποικίλλει ανάλογα µε τα χαρακτηριστικά του έργου και 

τις συνθήκες του περιβάλλοντος, αλλά και µε τα χαρακτηριστικά του ατόµου, που θα 

εκτελέσει το έργο. Σε συνθήκες ψυχικής πίεσης, το άτοµο, προκειµένου να φέρει σε 

πέρας το έργο στο συγκεκριµένο χρόνο που διαθέτει, παίρνει τυχαίες και βιαστικές 

αποφάσεις µε συνέπεια την παρουσία λαθών. Με αυτό τον τρόπο µειώνεται η ακρίβεια 

εκτέλεσης του έργου (Fisher, 1984). 

 

Α
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Χρόνος Αντίδρασης
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VIII. ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΤΗΣ ΨΥΧΙΚΗΣ 

ΠΙΕΣΗΣ 

   

Οι Sarason και συνεργάτες (1990) ερευνώντας το άγχος σε σχέση µε διάφορους 

περιβαλλοντικούς και γενετικούς παράγοντες, κατέληξαν στο συµπέρασµα ότι οι 

γυναίκες εµφανίζονται να είναι πιο αγχώδεις από τους άνδρες. Βρήκαν, επίσης, ότι οι 

χαµηλότερες κοινωνικές τάξεις εµφανίζονται ως περισσότερο αγχώδεις. Βρέθηκε, ακόµη, 

πως ο µέσος όρος άγχους των παιδιών από αγροτικές περιοχές ήταν σηµαντικά 

υψηλότερος από εκείνον των παιδιών µε καταγωγή από αστικές περιοχές.  

 Η οµάδα του Sarason (1990) ερεύνησε, επίσης, την ύπαρξη διαφορών ανάµεσα 

στα παιδιά, που παρουσιάζουν υψηλή βαθµολογία στις κλίµακες άγχους και σε εκείνα µε 

χαµηλή βαθµολογία, όσον αφορά ορισµένα γεγονότα ή ιδιαίτερες εµπειρίες, όπως 

ορισµένες αρρώστιες και ατυχήµατα ή ο χωρισµός του παιδιού από τους γονείς του.

 Ως προς το χωρισµό των παιδιών από τους γονείς τους, παρατηρήθηκε πως οι 

γονείς των παιδιών µε χαµηλή βαθµολογία στις κλίµακες µέτρησης της ψυχικής πίεσης, 

έβγαιναν τα βράδια συχνότερα σε σχέση µε τους γονείς των παιδιών µε υψηλή 

βαθµολογία στις κλίµακες αυτές. Ο Sarason και οι συνεργάτες του (1990) υπέθεσαν πως 

ο χωρισµός του παιδιού από τους γονείς µπορεί να είναι σηµαντικότερος, από 

ψυχολογική άποψη, για ένα παιδί που έχει υψηλή βαθµολογία στις κλίµακες του άγχους, 

επειδή ακριβώς είναι κάτι που συµβαίνει σπάνια. Η παρατήρηση αναφορικά µε τη 

συχνότητα των εξόδων των γονέων µπορεί, επίσης, να υποδηλώνει ότι πιθανόν οι γονείς 

των παιδιών µε υψηλή βαθµολογία στις κλίµακες άγχους δυσκολεύονται περισσότερο να 

αποχωριστούν, έστω και προσωρινά, το παιδί τους ή ακόµη ότι οι ίδιοι «επιδιώκουν» µια 

σχέση εξάρτησης του παιδιού τους από αυτούς.   

 Όσον αφορά στις ψυχικές στάσεις των γονέων, οι ίδιοι ερευνητές, βρήκαν πως οι 

µητέρες των παιδιών µε τις υψηλές βαθµολογίες στις κλίµακες µέτρησης της ψυχικής 

πίεσης ήταν περισσότερο «αµυντικές» από τις µητέρες των παιδιών µε χαµηλές 

βαθµολογίες. Παρατήρησαν ακόµη πως οι γονείς των παιδιών µε τις υψηλές 

βαθµολογίες, πίστευαν ότι δεν έπρεπε να πιέσουν το παιδί τους να µεγαλώσει πολύ 

γρήγορα, και ακόµα πως έπρεπε το παιδί να εµπιστεύεται στους γονείς όλα τα 

προβλήµατά του. Επισηµάνθηκε, επίσης, ότι οι γονείς των παιδιών µε υψηλή βαθµολογία 

στην κλίµακα άγχους τείνουν να είναι εξουσιαστικοί, πιστεύουν στην αυστηρή αγωγή και 

παρεµβαίνουν στη ζωή των παιδιών τους. Αντίθετα, οι γονείς των παιδιών µε χαµηλή 
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βαθµολογία στην κλίµακα άγχους είναι διαλλακτικοί µε τα παιδιά τους, τους αρέσει να 

παραχωρούν αυτονοµία και συµφωνούν πως τα παιδιά πρέπει να γίνουν ανεξάρτητα το 

ταχύτερο. 

 Αξιοσηµείωτη ήταν η παρατήρηση των ερευνητών σχετικά µε την επιθυµία των 

γονέων των παιδιών µε υψηλή βαθµολογία στην κλίµακα άγχους, να βοηθούν το παιδί σε 

κάθε πρόβληµα ή µικρο-δυσκολία της ζωής του. Ο S. Sarason και οι συνεργάτες του 

ερµήνευσαν το φαινόµενο αυτό, ως πιθανή ένδειξη της προσπάθειας των γονέων να 

εκτρέφουν την εξάρτηση και ανέφεραν πως αν οι γονείς επιδιώκουν να βοηθούν το παιδί 

σε κάθε πρόβληµα ή έστω σε κάθε δύσκολο πρόβληµα, τότε το παιδί θα αποκτήσει άγχος 

ως προς την ικανότητά του να επιλύει προβλήµατα. Ουσιαστικά, αυτό που βρίσκεται 

πίσω από την τάση των γονέων να βοηθούν το παιδί τους σε κάθε του πρόβληµα, δεν 

είναι παρά ο µη εκφρασµένος φόβος ότι το παιδί δεν είναι και τόσο ικανό να 

ανταποκριθεί στις απαιτήσεις της ζωής χωρίς τη δική τους βοήθεια (Sarason, et al. 1990).  

Οι κοινωνικοί παράγοντες, επίσης, επηρεάζουν ακόµη και τις στρατηγικές 

αντιµετώπισης, που φαίνεται να διαφοροποιούνται ανάλογα µε το φύλο. Συγκεκριµένα, 

βρέθηκε ότι τα κορίτσια χρησιµοποιούν πιο παθητικές µεθόδους αντιµετώπισης σε 

σύγκριση µε τα αγόρια κι αυτό γιατί οι απαιτήσεις της κοινωνίας αλλά και η παρεχόµενη 

υποστήριξη από αυτήν είναι διαφορετική για κάθε φύλο, γεγονός που επηρεάζει και 

κατευθύνει τις στρατηγικές αντιµετώπισης των δυο φύλων (βλ. Βασιλάκη, 2000. Τriliva, 

Vasilaki & Chimienti, 1998).  

 

1. ΨΥΧΙΚΗ ΠΙΕΣΗ, ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙ∆ΟΣΗ 
 

 Σε έρευνά τους ο Weist και οι συνεργάτες του (1995) µελέτησαν τον αντίκτυπο 

της ψυχικής πίεσης, των παρεµβάσεων του ελέγχου του οικογενειακού περιβάλλοντος, 

της κοινωνικής υποστήριξης και των τρόπων αντιµετώπισης προβληµάτων, στην 

ψυχολογική και ακαδηµαϊκή επίδοση των µαθητών. Υπήρξαν διαφορετικά ευρήµατα για 

τα αγόρια σε σύγκριση µε τα κορίτσια. Για τα αγόρια, η οικογενειακή συνοχή, όπως η 

υποστήριξη και ο ψυχικός δεσµός µεταξύ των µελών, βρέθηκε ότι είναι η µόνη 

µεταβλητή που δρα προστατευτικά στις επιπτώσεις της ψυχικής πίεσης. Για τα κορίτσια, 

η συνοχή στα µέλη της οικογένειας δε βρέθηκε να έχει τέτοια «προστατευτική» 

λειτουργία και στην πραγµατικότητα αυτή σχετίστηκε µε το πόσο ευάλωτα είναι τα 

κορίτσια στα προβλήµατα του σχολείου. Η κοινωνική υποστήριξη οµοίως σχετιζόταν µε 

το πόσο ευάλωτα είναι τα κορίτσια στα προβλήµατα του σχολείου. Τόσο για τα αγόρια 
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όσο και για τα κορίτσια βρέθηκε ότι ο εξωτερικός έλεγχος κάνει τα άτοµα ακόµη πιο 

ευάλωτα στην ψυχική πίεση της καθηµερινής ζωής. 

 Σε τρεις µετρήσεις για την προσαρµογή στο σχολείο, ο Weist και οι συνεργάτες 

του βρήκαν ότι η µεγάλη συνοχή µεταξύ των µελών της οικογένειας  καθώς και η 

κοινωνική υποστήριξη φαίνεται να οδηγούν σε αύξηση της τρωτότητας των κοριτσιών 

στις αρνητικές επιδράσεις του σχολικού περιβάλλοντος. Άλλοι ερευνητές (Gilligan, 1977. 

Hetherington, 1980. Masten et.al., 1988) έχουν υποστηρίξει ότι τα κορίτσια είναι µάλλον 

περισσότερο κοινωνικά προσανατολισµένα άτοµα, σε σχέση µε τα αγόρια, καθώς 

τείνουν, σε καταστάσεις άγχους, να αναζητούν και να λαµβάνουν βοήθεια από τον 

κοινωνικό περίγυρό τους. Γι� αυτό, σε καταστάσεις υψηλής ψυχικής πίεσης, τα κορίτσια, 

που λαµβάνουν σηµαντική υποστήριξη από την οικογένειά τους, µπορεί να διοχετεύουν 

την προσοχή τους σε απασχολήσεις άλλες πέρα από τη σχολική εργασία, και στρέφονται 

στις σχέσεις µε την οικογένεια και τους φίλους τους. 

 Ο Rubin και οι συνεργάτες του (1996), θέλησαν να προσδιορίσουν τις επιδράσεις 

της έλλειψης οικογενειακής στήριξης στις γνωστικές ικανότητες και τη σχολική επίδοση 

άστεγων παιδιών ηλικίας 6 έως 11 ετών. Σύµφωνα µε τα αποτελέσµατα, δεν υπήρχαν 

διαφορές ως προς τις γνωστικές ικανότητες στα άστεγα παιδιά σε σύγκριση µε τα παιδιά, 

που ζούσαν µε τις οικογένειές τους. Σηµαντικές διαφορές, όµως, βρέθηκαν στη σχολική 

επίδοση των δύο οµάδων. Συγκεκριµένα, η επίδοση των άστεγων παιδιών στις εξετάσεις 

ήταν πολύ χαµηλότερη σε σύγκριση µε αυτή της οµάδας ελέγχου, όσον αφορά στην 

ανάγνωση, τη γραφή και την αριθµητική.     

 Ο συγκεκριµένος τοµέας έρευνας επιδέχεται περαιτέρω µελέτης, καταρχήν γιατί 

στις συγκεκριµένες µελέτες οι στρεσογόνοι παράγοντες µπορεί να είναι τόσο συνέπεια 

των ψυχολογικών συµπτωµάτων όσο και αίτιο αυτών (Compas, et.al., 1986). Συνεπώς, 

δεν µπορούµε να προσδιορίσουµε αιτιώδεις σχέσεις µεταξύ ψυχικής πίεσης και άλλων 

επακόλουθων µεταβλητών (Sameroff, 1989). Επιπλέον, άλλες έρευνες έχουν δείξει 

διαφορετικά αποτελέσµατα όσον αφορά τη σηµασία της οικογένειας στα διάφορα στάδια 

της εφηβείας. Για παράδειγµα, οι Wagner και Compas (1990) βρήκαν ότι οι παράγοντες 

ψυχικής πίεσης, που προέρχονταν από την οικογένεια, είχαν σαν συνέπεια προβλήµατα 

συµπεριφοράς στα άτοµα παιδικής ηλικίας, ενώ σε άτοµα εφηβικής ηλικίας οδηγούσαν 

σε ψυχολογικά προβλήµατα. 

 

1.1 Γονεϊκές Φιλοδοξίες / Προσδοκίες  



 117

 

 Σύµφωνα µε τον Haller (1986), οι φιλοδοξίες αναφέρονται στα σχέδια και στα 

όνειρα, που κάνει το άτοµο για τον εαυτό του και έχουν «ιδεαλιστικό χαρακτήρα» και 

προσανατολισµό, δηλαδή ό,τι θα ήλπιζε το άτοµο να επιτύχει και να αποκτήσει. 

 Οι προσδοκίες αφορούν τα σχέδια και τις επιθυµίες, που τρέφει το άτοµο για τους 

άλλους, όπως είναι τα εκπαιδευτικά σχέδια ή οι µεγάλες επιδόσεις που θέλουν οι γονείς 

να κατακτήσουν τα παιδιά τους. 

 Σύµφωνα µε τους ερευνητές, οι βασικοί τρόποι µεταβίβασης των γονεϊκών 

προσδοκιών είναι δυο: 

Α. Η λεκτική επικοινωνία: Πρόκειται για τους γονείς που επικοινωνούν λέγοντας 

(definers) τις προσδοκίες τους στα παιδιά, τις αντιλήψεις τους για τις σχολικές τους 

ικανότητες ή τη δυσκολία ορισµένων µαθηµάτων και τις πεποιθήσεις τους για τις 

ιδιαίτερες κλίσεις των παιδιών τους. Με τον τρόπο αυτόν και µε τις καθηµερινές διδαχές 

εµφυτεύουν τις δικές τους θέσεις στα παιδιά, µε σκοπό να επηρεάσουν τη σχολική τους 

καριέρα και επίδοση (Woelfer & Haller, 1971. Parsons, et al, 1982). 

 

Β. Η παραδειγµατική συµπεριφορά: Στην περίπτωση αυτή οι γονείς λειτουργούν ως 

πρότυπα «µοντέλα ρόλων» (role models), τα οποία προβάλλουν συνειδητά ή ασυνείδητα 

στα παιδιά, ενώ εκείνα µε τη σειρά τους τα παρατηρούν και τα µιµούνται. Η διαδικασία 

αυτή αντλεί τις ρίζες της από τη θεωρία της κοινωνικής µάθησης των Bandura και 

Walters (1963), κατά την οποία οι γονείς αποτελούν µοντέλο µίµησης για τα παιδιά σε 

όλους τους τοµείς της ανθρώπινης δραστηριότητας, ακόµα και ως προς την εκπαιδευτική 

επίδοση. 

 Η παραδειγµατική συµπεριφορά - µίµηση, εκτός από δίοδο µεταβίβασης των 

γονεϊκών προσδοκιών, αποτελεί και τρόπο διαφοροποίησης των ρόλων των παιδιών, 

ανάλογα µε το φύλο τους, µέσα στον οικογενειακό χώρο. Τα αγόρια ακολουθούν τα 

ανδρικά - πατρικά πρότυπα ή ρόλους (προστάτης, αρχηγός), µιµούµενα το γονέα του 

ίδιου φύλου. Ανάλογα, τα κορίτσια υιοθετούν θηλυκούς ρόλους, που αντιγράφουν από το 

µητρικό µοντέλο (τροφός, σύζυγος, νοικοκυρά). 

 Η διαφοροποίηση αυτή µεταφέρεται και στο χώρο της µάθησης, όπου τα παιδιά 

µιµούνται τα «εκπαιδευτικά» πρότυπα του γονέα του ίδιου φύλου µε αυτά. Η έρευνα του 

Ernest (1976) έδειξε ότι µετά την ΣΤ΄ τάξη του ∆ηµοτικού, οι πατέρες είναι εκείνοι, που, 

συνήθως, βοηθούν τα παιδιά τους στα µαθηµατικά και τα άλλα θετικά µαθήµατα, ενώ οι 
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µητέρες ασχολούνται µε τα θεωρητικά µαθήµατα. Το αποτέλεσµα είναι η «στροφή» των 

αγοριών στους θετικούς τοµείς και, αντίστοιχα, η «βραδυπορία» των κοριτσιών στα ίδια 

πεδία, αφού τείνουν να µιµηθούν το µοντέλο της µητέρας τους. 

 Η γονεϊκή επίδραση θεωρείται µια πολύ σηµαντική επίδραση στη σχολική µάθηση 

και πρόοδο. Υποστηρίζεται µε ερευνητικά δεδοµένα ότι ο παράγοντας αυτός συνεισφέρει 

και επιδρά στην επίδοση των µαθητών περισσότερο από οποιεσδήποτε άλλες κρίσιµες 

µεταβλητές, όπως αυτές που σχετίζονται µε το άµεσο σχολικό περιβάλλον (δάσκαλοι, 

συνθήκες διδασκαλίας, προσδοκίες δασκάλων, συµµαθητές κ.ά.) (Mayeske, 1973. 

Marjoribanks, 1981, 1987). 

 Το συνολικό, άλλωστε, ποσοστό από τον «ενεργό εκπαιδεύσιµο χρόνο» (Waking 

potentially-educative) τους, σύµφωνα µε τον Walberg (1984), που δαπανούν τα παιδιά 

στο σχολείο είναι µόνο 13%, ενώ, αντίθετα, µε τους γονείς τους ξοδεύουν πολύ 

περισσότερο χρόνο αλληλεπιδρώντας (Walberg, 1984). Και µόνο αυτό το γεγονός 

αναδεικνύει τη γονεϊκή επιρροή σε πρωταρχικό παράγοντα επίδρασης στη σχολική 

επίδοση, στον οποίο πρέπει να στρέψουν την προσοχή τους οι εκπαιδευτικοί, οι γονείς 

και οι ερευνητές. 

 Η γονεϊκή επίδραση µπορεί να διακριθεί σε δυο είδη: 

1. Την πραγµατική επίδραση (actual influence), που αναφέρεται στις πραγµατικές 

ενέργειες των γονέων, για να επηρεάσουν τη σχολική επίδοση των παιδιών. 

2. Τη νοητή επίδραση (perceived influence), δηλαδή, τη συµπεριφορά των γονέων 

σχετικά µε την επίδοση, όπως την αντιλαµβάνονται και την αναφέρουν τα παιδιά. 

Χωρίς αµφιβολία, οι δυο µορφές επίδρασης επικαλύπτονται, αλλά δεν ταυτίζονται 

ολικά. Είναι λογικό διαφορετικά να ενεργούν οι γονείς ( ή να έχουν διαφορετικές 

επιθυµίες) και διαφορετικά να αντιλαµβάνονται τις ενέργειές τους τα παιδιά.   

Σύµφωνα µε τους Campbell και συνεργάτες (1987), οι µορφές της γονεϊκής 

επίδρασης στη σχολική επίδοση των παιδιών είναι οι ακόλουθες: 

 

1. Η πίεση (pressure) να επιτευχθεί υψηλή βαθµολογία. Οι γονείς, που ασκούν µεγάλη 

πίεση, παρουσιάζουν ένα αυστηρό και απαιτητικό προφίλ, µε δυσµενείς ψυχολογικές 

επιπτώσεις στα παιδιά, τα οποία, όταν δεν κατορθώνουν να εκπληρώσουν τους 

βαθµοθηρικούς στόχους των γονέων, βυθίζονται σε φοβικά συναισθήµατα, καθόλου 

ευεργετικά για το θέµα της βελτίωσης της σχολικής επίδοσης. 
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2. Η υποστήριξη (support), που αντανακλά τις υποστηρικτικές και ενθαρρυντικές 

ενέργειες των γονέων απέναντι στα παιδιά, προκειµένου να επιδοκιµαστούν οι 

προσπάθειες για τη βελτίωση της απόδοσης. Ακόµη, να αντιµετωπιστούν οι µαθησιακές 

δυσκολίες, να τονωθεί το αυτοσυναίσθηµα του µαθητή και να δηµιουργηθούν φιλοδοξίες 

και θέληση στα παιδιά για πρόσβαση στην Ανώτατη Εκπαίδευση. 

 Είναι προφανές ότι η παροχή υποστήριξης, ψυχολογικής ενθάρρυνσης και η 

ευκαιρία συζήτησης των σχολικών προβληµάτων συντείνουν στη δηµιουργία ενός 

θερµού, εκπαιδευτικού και µορφωτικού κλίµατος στην οικογένεια. 

 

3. Η βοήθεια (help), που αναφέρεται στη συµπαράσταση και τη βοήθεια που παρέχουν οι 

γονείς στα παιδιά, για να γίνει η µελέτη και η σχολική εργασία στο σπίτι. Αναφέρεται, 

επίσης, στο χρόνο που αφιερώνουν οι γονείς, για να βοηθήσουν το παιδί, πριν από ένα 

σχολικό διαγώνισµα, ή να ξαναδούν µαζί τα λάθη από ένα τεστ. 

 Η γονεϊκή βοήθεια µπορεί να είναι και αµφισβητούµενη ως προς την 

αποτελεσµατικότητά της στην επίδοση, εφόσον υποστηρίζεται ότι τα υψηλά επίπεδα 

βοήθειας µειώνουν την ετοιµότητα και τις ικανότητες του µαθητή. Αυτό συµβαίνει 

ιδιαίτερα στα σταθµισµένα τεστ επίδοσης, όπου τα παιδιά, χωρίς τη βοήθεια των γονέων, 

µοιραία σηµειώνουν κακές επιδόσεις. 

 

4. Η παρώθηση (προώθηση) για διανοητική ανάπτυξη (press for intellectual development) 

αποτελεί παράγοντα αντιπροσωπευτικό της γονεϊκής παρότρυνσης, για νοητική, 

εξωσχολική δραστηριότητα (λογοτεχνικό διάβασµα, επίσκεψη σε βιβλιοθήκες, 

παρακολούθηση εκπαιδευτικής τηλεόρασης). 

 Υψηλή βαθµολογία παρώθησης αποκαλύπτουν γονείς, που 
χαρακτηρίζονται από αγάπη για τον κόσµο της γνώσης, ανεξάρτητα από το 

δικό τους µορφωτικό υπόβαθρο, και όχι τόσο από απλή θέληση για 
βαθµολογική, µόνο, διάκριση των παιδιών τους (βαθµοθηρία). 

 

5. Η επίβλεψη και επιβολή κανόνων (monitoring-time management), που αφορούν στην 

οργάνωση του χρόνου και της µελέτης των παιδιών, στο πόσο συχνά οι γονείς θέτουν 

κανόνες για την εκτέλεση των σχολικών εργασιών, για το είδος τηλεοπτικών 

προγραµµάτων, που θα παρακολουθήσουν τα παιδιά, ή τέλος, για το πόσο συχνά 

επιβλέπουν τη σχολική ετοιµότητα του µαθητή. 
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 Η υπερβολική επίβλεψη και επιβολή αυστηρών κανόνων, όπως είναι γνωστό, 

συντελεί στη δηµιουργία αγχογόνου κλίµατος στην οικογένεια, µε δυσάρεστες συνέπειες 

για την ψυχική ηρεµία των παιδιών και την επίδοσή τους στο σχολείο. 
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2.  ΨΥΧΙΚΗ ΠΙΕΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΤΗΤΑ 

 

Ο Ιπποκράτης (460-377 π.Χ.) ήταν από τους πρώτους, που προσπάθησαν να 

αναπτύξουν µια ολοκληρωµένη θεωρία για την προσωπικότητα24. ∆ιέκρινε τους τύπους 

της προσωπικότητας βάσει της συναισθηµατικής διάθεσης του ατόµου και µε όρους που 

συνδυάζουν τη µαύρη και την κίτρινη χολή, ενώ οι πρόσφατες ταξινοµήσεις του τύπου 

της προσωπικότητας βασίζονται κυρίως στη διάκριση µεταξύ φυσιολογικής και 

διαταραγµένης προσωπικότητας. Ο Ιπποκράτης περιέγραψε τις βασικές ψυχικές 

διαταραχές - τις λεγόµενες «φρενίτιδες» - µε ονόµατα που χρησιµοποιούνται µέχρι 

σήµερα: «υστερία», «µανία», «µελαγχολία», «άνοια», «παράνοια» (Μάνος, 1997).   

Ο Freud έκανε διάκριση µεταξύ της φυσιολογικής προσωπικότητας, όπου τα 

διάφορα συστατικά της βρίσκονται σε αρµονία µεταξύ τους (εκείνο, εγώ, υπερεγώ), και 

της παθολογικής, την οποία διέκρινε σε τρεις κατηγορίες (νεύρωση, ψύχωση και 

διαστροφή). Οι πιο πρόσφατες ταξινοµήσεις έγιναν µε στόχο την κλινική διάγνωση και 

χρησιµοποιούν, κυρίως, κλίµακες αυτοαναφοράς όπως είναι η κλίµακα Πολλαπλής 

Προσωπικότητας της Μινεσσότα (ΜΜΡΙ) και το Ερωτηµατολόγιο Προσωπικότητας του 

Eysenck. 

 Ο Γαληνός (130-200 µ.Χ.) πρότεινε µια άποψη που έχει πολλά κοινά στοιχεία µε 

αυτήν του Freud. Υποστήριξε ότι η υγεία της ψυχής εξαρτάται από την αρµονία µεταξύ 

του λογικού, του παράλογου και του ηδονιστικού τµήµατός της (που µοιάζει πολύ µε το 

εγώ, το εκείνο και το υπερεγώ του Freud) (Μάνος, 1997).      

Ο Smith (1969), συσχετίζοντας τις εκτιµήσεις δασκάλων για ορισµένα 

χαρακτηριστικά της προσωπικότητας των µαθητών τους, περιέγραψε µια οµάδα 

µεταβλητών, που σχετίζεται µε την εξαρτηµένη συµπεριφορά των µαθητών. Η οµάδα 

αυτή περιελάµβανε τις εξής µεταβλητές: επιθυµία για έπαινο από τους ενήλικες, ανάγκη 

για αγάπη από το δάσκαλο, ανάγκη για συναισθηµατική υποστήριξη και συχνότητα που 

ζητά βοήθεια το παιδί για να ετοιµάσει τα µαθήµατά του.  

Σε µια δεύτερη έρευνά του ο Smith (1969), µελετώντας τη σχέση µεταξύ ψυχικής 

πίεσης και αυτοεικόνας καθώς και της ανάγκης για επιτυχία στη σχολική επίδοση σε 

                                                 
24 Ο Ιπποκράτης ανέφερε τέσσερις τύπους ιδιοσυγκρασίας: αιµατώδης, χολερικός, µελαγχολικός και 
φλεγµατικός. Θεωρεί ότι η ψυχική ασθένεια προέρχεται από τη διαντίδραση των τεσσάρων «χυµών» του 
οργανισµού. Οι χυµοί αυτοί είναι τέσσερις: το αίµα, που πλεονάζει στον αιµατώδη τύπο, η κίτρινη χολή, 
η οποία πλεονάζει στο χολερικό τύπο, η µέλαινα χολή, που πλεονάζει στο µελαγχολικό τύπο και το 
φλέγµα, που πλεονάζει στο φλεγµατικό τύπο. Αυτά µε τη σειρά τους προέρχονται από τις τέσσερις 
ιδιότητες της φύσης � θερµότητα, υγρασία, ψύχος και ξηρασία (βλ. Μάνος, 1997, σ.18).  
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αγόρια της ∆΄ και της Ε΄ τάξης του ∆ηµοτικού σχολείου µέσω προβολικών ιστοριών 

(projected stories), που διηγήθηκαν τα ίδια τα παιδιά απαντώντας σε ερωτήσεις του 

τύπου «πες µου µια ιστορία για ένα παιδάκι που πηγαίνει στο σχολείο», βρήκε πως τα 

αγόρια µε υψηλή βαθµολογία στις κλίµακες µέτρησης του άγχους θεωρούσαν τον εαυτό 

τους πιο νευρικό, πιο τεµπέλη, µικρότερης νοηµοσύνης και λιγότερο ικανό. Η 

παρατήρηση αυτή θεωρήθηκε ως ένδειξη χαµηλής αυτοεκτίµησης. Η χαµηλή 

αυτοεκτίµηση αποδείχθηκε ότι σχετίζεται σηµαντικά µε υψηλή βαθµολογία στις 

κλίµακες µέτρησης του άγχους της εξέτασης. Επιπλέον, βρέθηκε µια µικρή και αρνητική 

συσχέτιση (r=-0.09, Ν=148) ανάµεσα στο άγχος και την ανάγκη επιτυχίας στη σχολική 

επίδοση, γεγονός που δηλώνει πως οι δυο αυτές µεταβλητές, όπως βέβαια ορίστηκαν στη 

µελέτη του Smith, είναι ουσιαστικά ανεξάρτητες.  

Η παρατήρηση αυτή έρχεται σε αντίθεση µε την υπόθεση του Sarason και των 

συνεργατών του (1960), σχετικά µε την ύπαρξη σχέσης ανάµεσα στην ανάγκη για 

επιτυχία στη σχολική επίδοση και στο άγχος. Σύµφωνα µε την υπόθεση αυτή, θα 

περίµενε κανείς πως το παιδί µε υψηλή βαθµολογία στην κλίµακα του άγχους θα 

εκδήλωνε έντονη την ανάγκη για επίδοση λόγω ακριβώς της επιθυµίας του να 

ευχαριστήσει τους γονείς του (και γενικότερα αυτούς που ασκούν το γονεϊκό ρόλο) ή 

λόγω της επιθυµίας του να αποφύγει την αποδοκιµασία. Όταν µάλιστα το παιδί έχει 

εµπειρία σχετικών αποτυχιών, τότε αυτή η έντονη ανάγκη για επιτυχία συνοδεύεται και 

από έντονη αµφιβολία για την ικανότητά του να τα καταφέρει. Η αλληλεπίδραση της 

ανάγκης του παιδιού για επιτυχία και της αµφιβολίας του ως προς την ικανότητά του 

αυτή, µπορεί να εκδηλωθεί σαν µια προσπάθεια του παιδιού να εκτελεί καλύτερα εκείνο 

ακριβώς, που δεν επικρίνεται από τους άλλους. Επιπλέον, είναι δυνατόν το παιδί να 

εκφράσει την ανάγκη του για επίδοση στο χώρο της φαντασίας. Σε µια τέτοια περίπτωση, 

το κίνητρο του παιδιού για επίδοση δεν είναι φανερό, ούτε κατά την παρατήρηση, ούτε 

στην αυτοαναφορά  του, και εποµένως είναι δύσκολο να εκτιµηθεί η ανάγκη για επιτυχία 

στη σχολική επίδοση. Αυτή ακριβώς η αδυναµία, ίσως, και να αποτελεί την εξήγηση της 

µικρής συσχέτισης του άγχους της εξέτασης και της ανάγκης για επιτυχία, που 

παρατήρησε ο Smith (1969) χωρίς ταυτόχρονα να αναιρείται και η θεωρία του  Sarason 

και των συνεργατών του. 

 Έναν ακόµη σηµαντικό παράγοντα, που σχετίζεται µε την ψυχική πίεση, αποτελεί 

η εικόνα του σώµατος (body image). Ο  Sarason και οι συνεργάτες του (1960) θεώρησαν 

πως η αυτοεικόνα του παιδιού συνδέεται στενά µε την εικόνα του σώµατος. Ανέφεραν 
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πως το µικρό παιδί έχει µια «ευάλωτη» εντύπωση του εαυτού του και γι� αυτό γενικεύει 

την όποια ανεπάρκεια, διανοητική ή σωµατική, ενός µέρους, σε ανεπάρκεια όλου του 

εαυτού του. Έτσι, αν το παιδί αναπτύξει τάσεις δυσφηµιστικές για τον εαυτό του ή 

χαµηλή αυτο-εντύπωση, αυτό µπορεί να το γενικεύσει και σε σωµατική ανεπάρκεια. 

Επιπλέον, οι ερευνητές υπέθεσαν ότι το παιδί αναπτύσσει φαντασιώσεις σχετικά µε 

σωµατικές βλάβες, λόγω των ανταγωνιστικών αισθηµάτων του προς το γονέα. Το άγχος, 

που νιώθει το παιδί (που είναι αγχώδες µε τις εξετάσεις) σε µια εξέταση, ίσως να 

λειτουργεί σαν ένα «σήµα κινδύνου», που το προειδοποιεί ότι αυτές οι φαντασιώσεις 

βρίσκονται πλέον στο κατώφλι της συνειδητότητας. 

 Ο S. Sarason και οι συνεργάτες του (1960), µελετώντας την προσωπικότητα των 

µαθητών, χρησιµοποίησαν το Rorschach-Τεστ25 και βρήκαν κάποια στοιχεία, που 

έδειχναν ότι τα παιδιά µε υψηλό άγχος τα απασχολούσε πράγµατι η σωµατική τους 

επάρκεια, κι ακόµη πως ένιωθαν αποκλεισµένα από κάποιες ευχάριστες ενασχολήσεις ή 

καταστάσεις. 

 Οι παράγοντες της προσωπικότητας, που θίξαµε παραπάνω, δείχνουν να 

ανταποκρίνονται σε κάποιο αντίστοιχο πρότυπο προσωπικότητας. Το παιδί µε υψηλό 

βαθµό άγχους φαίνεται να έχει µια χαµηλή αυτοεικόνα, που γενικεύεται και σε σωµατική 

ανεπάρκεια. Το παιδί αυτό εξαρτάται από την επιδοκιµασία των άλλων και φοβάται την 

αποδοκιµασία. Η ανάγκη του για επιδοκιµασία το οδηγεί σε µια έντονη ανάγκη για 

επιτυχία. Παράλληλα, η χαµηλή αυτοεικόνα οδηγεί σε µια αντιφατική εικόνα των 

αναγκών του για επιτυχία.  

 Το πρότυπο προσωπικότητας, που περιγράψαµε παραπάνω, επιβεβαιώθηκε τόσο 

από τη µελέτη του Sarason και των συνεργατών του, όσο και από τη µελέτη του  Smith, 

µόνο σε αγόρια. 

 Πολυάριθµες είναι οι θεωρίες που µελετούν τη σχέση µεταξύ ψυχικής πίεσης και 

προσωπικότητας. Το κοινό σηµείο στο οποίο καταλήγει η πλειοψηφία αυτών των 

θεωριών κατατάσσει τους τύπους της προσωπικότητας, που χαρακτηρίζονται από έντονη 

ψυχική πίεση, σε τρεις κατηγορίες: α) νευρωτισµός και συναισθηµατική 

αντιδραστικότητα (Eysenck, 1985), β) προσωπικότητα τύπου Α (Friedman & Rosenman, 

1974, και γ) σκληρότητα (hardiness) (Kobasa, 1979).  

 

Α) Νευρωτισµός-Συναισθηµατική αντιδραστικότητα  

                                                 
25 Ένα προβολικό τεστ προσωπικότητας 
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Ο όρος «Νευρωτισµός» έχει διπλή έννοια. Από τη µια αναφέρεται ως ανεξάρτητη 

µεταβλητή και από την άλλη ως εξαρτηµένη. Στην πρώτη περίπτωση, χρησιµοποιείται 

για να περιγράψει την κλινική εικόνα του ατόµου, που παρουσιάζει άγχος. Αποτελεί, 

δηλαδή, «όρο διάγνωσης» αυτής της εικόνας, ενώ στη δεύτερη περίπτωση 

χρησιµοποιείται για την ερµηνεία αυτής της διάγνωσης.  

 

Β) Προσωπικότητα τύπου Α/πρότυπο συµπεριφοράς τύπου Α  

 Πρωτοαναφέρθηκε από τους Friedman και Rosenman (1959). Χαρακτηρίζεται 

από υψηλό επίπεδο ανταγωνιστικότητας, υψηλή απόδοση, επιθετικότητα, βιασύνη, 

ανυποµονησία, ανησυχία και επίδειξη εκρηκτικού λόγου, τεντωµένους µύες του 

προσώπου καθώς και από µια σαφή εικόνα ότι βρίσκεται υπό πίεση, την οποία εκφράζει 

µε τις αντιδράσεις του (Furnham, 1992). Οι Friedman και Ulmer (1984) χαρακτήρισαν το 

παραπάνω σύνδροµο συµπτωµάτων ως σύµπλεγµα δράσης-συναισθήµατος.  

 Τα αποτελέσµατα πολλών ερευνών δείχνουν ότι υπάρχει θετική σχέση µεταξύ 

της προσωπικότητας τύπου Α και του υψηλού επιπέδου ψυχικής πίεσης (Furnham, 1992. 

Bloom, 1988. Carroll, 1992), ενώ οι Smith και Rhodewalt (1986) και οι Smith και 

Anderson (1986) αµφισβήτησαν τη σχέση αυτή, υποστηρίζοντας ότι η προσωπική 

γνωστική εκτίµηση της κατάστασης, στην οποία εκτίθενται τα άτοµα, είναι αυτή, που 

τους οδηγεί στην υιοθέτηση της συµπεριφοράς του τύπου Α, που χαρακτηρίζει τα άτοµα 

µε προσωπικότητα τύπου Α, και όχι η ψυχική πίεση αυτή καθ� αυτή. 

 

Γ) Σκληρότητα ή σκληρή προσωπικότητα  

 Ο όρος χρησιµοποιήθηκε από την Kobasa (1979) και αναφέρεται στην τήρηση 

υποσχέσεων, στον έλεγχο και στον ανταγωνισµό (Furnham, 1992: 273). Η Kobasa θεωρεί 

ότι οι παραπάνω τρεις παράγοντες, που αποτελούν τα συστατικά «µιας σκληρής 

προσωπικότητας», είναι προϊόν µάθησης και επιδέχονται αλλαγές. 

 Η τήρηση των υποσχέσεων δηλώνει το επίπεδο εµπλοκής του ατόµου στα 

διάφορα θέµατα της ζωής και εστιάζεται κυρίως στις πεποιθήσεις, που έχει το άτοµο για 

τον εαυτό του και για το σκοπό του στη ζωή. 

 Ο έλεγχος αναφέρεται στις πεποιθήσεις του ατόµου σχετικά µε το επίπεδο 

ελέγχου, που µπορεί να έχει στις διάφορες καταστάσεις της ζωής, συµπεριλαµβανοµένων 

και των εσωτερικών και εξωτερικών γεγονότων. Ο έλεγχος αυτός, υποστηρίζεται (βλ. 
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Kobasa, 1979), πως σχετίζεται άµεσα µε την ψυχική πίεση, που βιώνει το άτοµο στις 

διάφορες καταστάσεις. 

 Ο ανταγωνισµός αντανακλά την πεποίθηση του ατόµου για την αλλαγή της 

κατάστασης (κατά πόσο είναι εφικτή µια αλλαγή). Όταν το άτοµο εκτίθεται σε 

καταστάσεις ψυχικής πίεσης, βιώνει το πρόβληµα, που του προκαλούν αυτές οι 

καταστάσεις, ως ανταγωνιστικό, κυρίως, παρά ως απειλητικό.  

 Η σχέση, λοιπόν, µεταξύ «σκληρής προσωπικότητας», µε την έννοια που 

αναφέρθηκε παραπάνω, και ψυχικής πίεσης επηρεάζεται άµεσα από την ερµηνεία και τις 

πεποιθήσεις του ατόµου για την κατάσταση, την εκτίµηση του βαθµού ελέγχου, που 

µπορεί να έχει πάνω της, καθώς και τις προβλέψεις του σχετικά µε το εάν µπορεί να την 

αλλάξει και κατά πόσο. 

 Ο Contrada (1990) και οι συνεργάτες του ανέφεραν έναν τρίτο τύπο 

προσωπικότητας, τον τύπο «Γ», που αναφέρθηκε, κυρίως, για να χαρακτηρίσει τη 

συµπεριφορά των ασθενών που πάσχουν από καρκίνο. Η προσωπικότητα τύπου «Γ» 

χαρακτηρίζεται από µια τάση για κατάθλιψη, αδεξιότητα, απελπισία, φτωχή κοινωνική 

υποστήριξη και χαµηλό επίπεδο συναισθηµατικότητας. 

 Πολλές άλλες προσπάθειες ταξινόµησης των τύπων προσωπικότητας έχουν 

παρουσιαστεί (π.χ. τέσσερις τύποι των Grossarth-Maticek, et al, 1988), όµως, δεν έχουν 

να προσθέσουν κάτι σηµαντικό για τη σχέση µεταξύ ψυχικής πίεσης και 

προσωπικότητας. 

 Ο Beck (1976), στη γνωστική του θεωρία για την κατάθλιψη, αποδίδει την 

κατάσταση απαισιοδοξίας και απελπισίας των ασθενών του, κυρίως, στις αρνητικές τους 

σκέψεις. Επίσης, ο Beck (1976), ο Alloy και οι συνεργάτες του (1988) και ο Weiner 

(1990), αναφέρθηκαν στις απαισιόδοξες ή αισιόδοξες σκέψεις του ατόµου και το ρόλο 

τους ως «µεσολαβητή» στη διαδικασία εκδήλωσης της ψυχικής πίεσης. Βρήκαν ότι 

άτοµα, που σκέφτονται απαισιόδοξα, έχουν περισσότερες δυσκολίες στην αντιµετώπιση 

της ψυχικής πίεσης. 

 Οι έρευνες έχουν δείξει ότι τα αγχώδη άτοµα τείνουν να ερµηνεύουν ως 

απειλητικό ένα διφορούµενο ερέθισµα πιο συχνά απ� ότι τα µη αγχώδη άτοµα. Ο Eysenck 

και οι συνεργάτες του (1987) σε έρευνά τους ζήτησαν από τα υποκείµενα να γράψουν 

λέξεις, που θα τους παρουσιάζονταν πρώτα προφορικά. Μερικές από τις λέξεις. ήταν 

οµόηχες µε λέξεις που θεωρούνταν απειλητικές για τα άτοµα όπως οι λέξεις «die-dye και 

pain-pane» (πεθαίνω-βάφω, πόνος-υαλοπίνακας). Βρέθηκε µεγάλη συσχέτιση (r=0.60) 
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µεταξύ των χαρακτηριστικών άγχους και της αναπαράστασης λέξεων, που ήταν οµόηχες 

µε κάποιες απειλητικές λέξεις (δηλαδή, τα άτοµα είχαν την τάση να γράφουν τη λέξη µε 

την «απειλητική» έννοια). 

 Ο Mark Leary (1990) ανέφερε ότι τα αγχώδη άτοµα κάνουν σκέψεις υποτιµητικές 

για τον εαυτό τους και σκέψεις, που χαρακτηρίζονται από φόβο, µε αποτέλεσµα να 

εκδηλώνουν µια επιφυλακτική, διστακτική και περιστασιακά αποδιοργανωµένη 

συµπεριφορά. Σύµφωνα µε τον Leary (1986), µπορούµε να διακρίνουµε τους τοµείς 

άγχους σε τρεις βασικές κατηγορίες: στην πρώτη περιλαµβάνονται οι συναισθηµατικές 

επιδράσεις του άγχους, στη δεύτερη οι συµπεριφορικές και στην τρίτη οι γνωστικές. Ο 

στόχος τώρα είναι να προσδιορίσουµε πώς σχετίζονται αυτοί οι τρεις παράγοντες µε το 

άγχος. Ο Leary (1990) υποστήριξε ότι υπάρχουν τρεις βασικοί τρόποι συσχέτισης µεταξύ 

άγχους, γνωστικών ικανοτήτων και συµπεριφοράς. Ο πρώτος αφορά στη γνωστική 

αξιολόγηση των συνεπειών, που έχει για το άτοµο η αδυναµία του να συµµετέχει σε 

κάποια συγκεκριµένη κατάσταση. Ο δεύτερος αναφέρεται στη διατάραξη της επίδοσης 

του ατόµου, όσον αφορά στη συµπεριφορά του, από στενόχωρες σκέψεις και 

προσανατολισµένες στον εαυτό του. Ενώ ο τρίτος τρόπος συσχέτισης των τριών αυτών 

παραγόντων αφορά στην ανάλυση της συµπεριφοράς του ατόµου σε καταστάσεις άγχους 

και ανησυχίας. 

 Όσον αφορά την πρώτη συσχέτιση, οι McCroskey και Richmond (1990) 

παρατήρησαν ότι τα άτοµα, που θεωρούν τους εαυτούς τους ανίκανους σε θέµατα 

επικοινωνίας είναι αδύναµα να επικοινωνήσουν. Ο Leary (1990) υποστηρίζει ότι αυτό 

συµβαίνει, επειδή τα άτοµα αυτά λαµβάνουν λιγότερες αµοιβές και βιώνουν περισσότερο 

κίνδυνο στην προσπάθειά τους να αλληλεπιδράσουν. Οµοίως, τα άτοµα εκείνα που 

εκδηλώνουν έντονη ανησυχία στην προσπάθειά τους να επικοινωνήσουν, αρνούνται να 

επικοινωνήσουν προκειµένου να αποφύγουν το κοινωνικό άγχος. Έτσι, η αδυναµία 

επικοινωνίας µπορεί να αντανακλά µια επιθυµητή και σχετικά δικαιολογηµένη επιλογή 

κάποιου ατόµου, που αναλύει πρώτα τα θετικά και τα αρνητικά σηµεία που θα έχει γι� 

αυτόν µια προσπάθεια επικοινωνίας. 

 Αναφορικά µε τη δεύτερη συσχέτιση της επίδρασης των σκέψεων στη 

συµπεριφορά του ατόµου, ο Sarason και οι συνεργάτες του (1990) έχουν επισηµάνει ότι 

οι σκέψεις του ατόµου αποσπούν την προσοχή του από την κατάσταση, είτε πρόκειται 

για διαγώνισµα είτε για κοινωνική αλληλεπίδραση, ή οτιδήποτε άλλο. Το αποτέλεσµα 

είναι ότι η συµπεριφορά αποδιοργανώνεται. 
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Σε περιπτώσεις, που σχετίζονται µε τη φυσική επίδοση κάποιου σε επικίνδυνες 

καταστάσεις, όπως η περίπτωση του να κάνει κάποιος ένα επικίνδυνο άλµα, η διάσπαση 

της προσοχής και η επανεκτίµηση της κατάστασης µπορεί να έχει σαφή πλεονεκτήµατα. 

Αντίθετα, σε περιπτώσεις συµβολικών ή κοινωνικών απειλών, όπως το άγχος των 

διαγωνισµάτων ή το κοινωνικό άγχος, ένας τέτοιος µηχανισµός διάσπασης της προσοχής 

δεν θεωρείται χρήσιµος. 

 Τέλος, η αποδιοργάνωση της συµπεριφοράς και η διάσπαση της προσοχής µπορεί 

να οδηγήσουν σε «γνωστικό άγχος» καθώς και στην πρόκληση µιας ευρύτερης 

κατάστασης άγχους στο άτοµο. Για παράδειγµα, ένα άτοµο που αντιλαµβάνεται ότι η 

επίδοσή του σε ένα διαγώνισµα ή σε µια αλληλεπίδραση είναι µειωµένη, µπορεί να 

αρχίσει να σκέφτεται τις συνέπειες, που θα έχει αυτή η «περιορισµένη επίδοσή» του και 

να βιώσει  έντονο κοινωνικό άγχος. Γενικά, σε τέτοιες καταστάσεις, η προβληµατική 

συµπεριφορά του ατόµου προδικάζει την πρόκληση «γνωστικού και συναισθηµατικού 

άγχους». 

 

2.1 ΑΤΟΜΙΚΕΣ ∆ΙΑΦΟΡΕΣ 
 

Η άποψη πως οι άνθρωποι διαφέρουν στον τρόπο και στην ένταση που βιώνουν 

αγχογόνες καταστάσεις, όλο και βρίσκει µεγαλύτερη υποστήριξη από τα ευρήµατα 

ερευνών σχετικά µε τις ατοµικές διαφορές (Brewin,1996). Κάποιες έρευνες 

υποστηρίζουν ότι υπάρχει µια βιολογική προδιάθεση σε αυτό (Eysenck, 1957. Beck & 

Emery, 1985). Επίσης, µια πιο πρόσφατη άποψη υποστηρίζει ότι αυτές οι διαφορές, 

σχετικά µε το κατά πόσο κανείς είναι ευάλωτος, είναι θέµα ιδιοσυγκρασίας και η φύση 

τους είναι γνωστική (Eysenk, 1992). Oι άνθρωποι είναι εφοδιασµένοι µε ένα πρωτογενές 

σύστηµα εντόπισης απειλητικών ερεθισµάτων, που έχει τις βάσεις του στις παλιές 

εµπειρίες και βιώµατα. Είναι ήδη προετοιµασµένοι, µέσω αγχογόνων αναµνήσεων, 

παλιών κακοτυχιών και βιωµάτων, σε συνδυασµό µε τα υπάρχοντα πιστεύω, να 

εντοπίσουν τα απειλητικά ερεθίσµατα ακόµη και πριν βρεθούν σε µια απειλητική 

κατάσταση. Βρέθηκε ότι τα πιο ευάλωτα άτοµα έχουν υψηλότερη βαθµολογία στην 

κλίµακα του νευρωτισµού και της εσωστρέφειας. Η γνωστική «τρωτότητά» τους 

(cognitive vulnerability) εµπεριείχε διαφορές στο επίπεδο «επαγρύπνησης», στον τρόπο 

συλλογής και χρήσης των πληροφοριών, στη λειτουργία της αντίληψης, της προσοχής 

και της κρίσης, καθώς και σε άλλες γνωστικές λειτουργίες. 
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Μελετώντας τις ατοµικές διαφορές, που παρατηρούνται στη φυσιολογική 

αντίδραση του οργανισµού, οι Frankenhaeuser και Johansson (1982) επισήµαναν ότι ίδιες 

περιβαλλοντικές συνθήκες προκαλούν διαφορετική φυσιολογική αντίδραση του 

οργανισµού σε διαφορετικά άτοµα. 

Γενικά, οι θεωρίες, που µελετούν τις ατοµικές διαφορές στην αντίδραση του 

ατόµου κατά την έκθεσή του σε καταστάσεις ψυχικής πίεσης, µπορούν να χωριστούν σε 

δυο κύριες κατηγορίες. Η πρώτη αναφέρεται στις θεωρίες προσωπικότητας, που 

υποστηρίζουν ότι οι ατοµικές διαφορές, οι οποίες παρατηρούνται κατά την έκθεση του 

ατόµου σε συνθήκες ψυχικής πίεσης, αποτελούν ιδιότητες ή χαρακτηριστικά, τα οποία 

είναι σχεδόν σταθερά για κάθε υποκείµενο µε την πάροδο του χρόνου και στην πιο 

ακραία τους µορφή υποστηρίζουν ότι αυτά τα χαρακτηριστικά είναι γενετικά 

προκαθορισµένα. Η δεύτερη µεγάλη κατηγορία αναφέρεται στις γνωστικές θεωρίες, που 

υποστηρίζουν ότι κάθε άτοµο έχει συγκεκριµένο γνωστικό τύπο και ότι υπάρχουν 

συγκεκριµένα πρότυπα σκέψης για κάθε άτοµο, τα οποία είναι σχεδόν σταθερά, 

αποτελούν προϊόν µάθησης και είναι ανοιχτά σε αλλαγές και τροποποιήσεις. 
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3. ΨΥΧΙΚΗ ΠΙΕΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑ 

 

 Αναρίθµητες είναι οι έρευνες που εξετάζουν τις συµπεριφορές και τα 

συναισθήµατα. Το ερώτηµα εάν το συναίσθηµα προηγείται της συµπεριφοράς (π.χ. 

νιώθουµε φόβο στη θέα ενός άγριου ζώου και αυτό µας κάνει να τρέξουµε µακριά του), ή 

εάν η συµπεριφορά προηγείται του συναισθήµατος (πρώτα τρέχουµε και το τρέξιµο/φυγή 

προκαλεί τον φόβο), αποτέλεσε αντικείµενο πολλών ερευνών. Αρχικά, ο Willam James 

(1884) και ο Carl Lange (1885) έδωσαν την απάντηση υποστηρίζοντας ότι το 

συναίσθηµα έπεται της φυσιολογικής αντίδρασης. Η άποψη αυτή έγινε γνωστή ως η 

θεωρία των James-Lange για τα συναισθήµατα. Αργότερα, οι Cannon (1932) και Bard 

(1932) αµφισβήτησαν τη θεωρία αυτή υποστηρίζοντας ότι τόσο η φυσιολογική όσο και η 

συναισθηµατική αντίδραση εκδηλώνονται ταυτόχρονα. 

 

Η Θεωρία των δυο παραγόντων των συναισθηµάτων 
Οι Schachter και Singer (1962) στη θεωρία τους για τα συναισθήµατα, που είναι 

γνωστή ως «γνωστική θεωρία των συναισθηµάτων», έδωσαν µια διαφορετική διάσταση 

στη σχέση φυσιολογικών και ψυχολογικών αντιδράσεων στα εξωτερικά γεγονότα. Οι 

παραπάνω ερευνητές µελετώντας τη σχέση ψυχολογικών και φυσιολογικών 

αντιδράσεων, χορήγησαν στην οµάδα ελέγχου µια ένεση, που περιείχε φυσιολογικό ορό 

και στα υποκείµενα της πειραµατικής οµάδας χορήγησαν ένεση αδρεναλίνης. Στη 

συνέχεια, η πειραµατική οµάδα χωρίστηκε σε δυο υποοµάδες. Στην πρώτη υποοµάδα τα 

υποκείµενα ενηµερώθηκαν για τις φυσιολογικές συνέπειες αυτής της ένεσης στον 

οργανισµό τους, ενώ στα υποκείµενα της δεύτερης υποοµάδας δεν δόθηκε καµια 

πληροφορία σχετικά µε τις συνέπειες της αδρεναλίνης στον οργανισµό. Τα άτοµα της 

πειραµατικής οµάδας µεταφέρθηκαν σε δυο αίθουσες. Στην πρώτη αίθουσα υπήρχε ένα 

άτοµο, που εκδήλωνε θυµό στην παρουσία των υποκειµένων της έρευνας για όσο 

χρονικό διάστηµα παρέµειναν στην αίθουσα, ενώ στη δεύτερη αίθουσα υπήρχε ένα 

άτοµο, που εκδήλωνε χαρά στην παρουσία των υποκειµένων της έρευνας, που έµπαιναν 

στην αίθουσα αυτή. Τα αποτελέσµατα της έρευνας έδειξαν ότι τα υποκείµενα, στα οποία 

χορηγήθηκε η ένεση αδρεναλίνης και δεν ενηµερώθηκαν για τις συνέπειές της (2η 

υποοµάδα), ανέφεραν ότι αισθάνθηκαν θυµό κατά τη διάρκεια παρουσίας τους στην 

πρώτη αίθουσα και χαρά κατά την παρουσία τους στη δεύτερη αίθουσα. Τα υποκείµενα, 

στα οποία χορηγήθηκε η ένεση αδρεναλίνης και τα οποία ενηµερώθηκαν για τις 
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συνέπειες αυτής της ένεσης στον οργανισµό τους, δεν επηρεάστηκαν από τη 

συµπεριφορά του ατόµου, που βρισκόταν στην πρώτη αίθουσα και εκδήλωνε θυµό, ούτε 

από τη συµπεριφορά του ατόµου, που βρισκόταν στη δεύτερη αίθουσα και εκδήλωνε 

χαρά στην παρουσία  τους. 

 Η ερµηνεία που δόθηκε από τους ερευνητές για τα παραπάνω ευρήµατα, ήταν ότι 

τα υποκείµενα, τα οποία παρατήρησαν τις συνέπειες, που προκάλεσε η χορήγηση της 

αδρεναλίνης στον οργανισµό τους, αναζήτησαν κάποιο σηµείο αναφοράς γι� αυτή την 

κατάσταση, αποδίδοντάς τη στη συναισθηµατική κατάσταση, που τους προκάλεσε η 

συµπεριφορά των δυο ατόµων, που βρίσκονταν στις δυο αίθουσες και εκδήλωναν είτε 

θυµό (πρώτη αίθουσα) είτε χαρά (δεύτερη αίθουσα) στην παρουσία τους. Η ερµηνεία 

αυτή υποστηρίζει ότι πρώτα αντιλαµβανόµαστε τις αλλαγές, που προκαλεί η κατάσταση 

στον οργανισµό και έπειτα χρησιµοποιούµε κάποιους µηχανισµούς για να 

αναγνωρίσουµε-αποδώσουµε το συναίσθηµα που συνοδεύει τη συγκεκριµένη 

κατάσταση. Σύµφωνα µε αυτή την άποψη τόσο η φυσιολογική όσο και η συναισθηµατική 

αντίδραση στα απειλητικά ερεθίσµατα εξαρτάται και σχετίζεται µε τη γνωστική εκτίµηση 

του ατόµου για τη συγκεκριµένη απειλητική κατάσταση, µια εκτίµηση που επηρεάζεται 

άµεσα από τις εµπειρίες του παρελθόντος. 

 Η παραπάνω θεωρία ερµηνεύει τη σχέση µεταξύ συναισθήµατος και φυσιολογικής 

αντίδρασης βάσει δυο παραγόντων: της εγρήγορσης (φυσιολογικές αλλαγές του 

οργανισµού) και της γνωστικής εκτίµησης (αντίληψη και αξιολόγηση των φυσιολογικών 

αλλαγών, που παρατηρούνται στον οργανισµό) και ονοµάστηκε «θεωρία των δυο 

παραγόντων των συναισθηµάτων». 

 Οι κριτικοί αυτής της θεωρίας, παρόλο που δέχονται το ρόλο της γνωστικής 

εκτίµησης στη διαδικασία παραγωγής της ψυχικής πίεσης, αµφισβήτησαν την απλότητα, 

µε την οποία αναφέρθηκαν οι Schachter και Singer (1962), σε αυτήν.  

Ο Lazarus (1991, 1993), µεταξύ άλλων, παρουσίασε στοιχεία για έναν πιο σύνθετο 

και πολύπλοκο ρόλο της γνωστικής εκτίµησης στην εκδήλωση συναισθηµάτων. 

Υποστήριξε ότι µε την παρουσία ενός εξωτερικού ερεθίσµατος, ο αρχικός ρόλος της  

γνωστικής εκτίµησης έγκειται, σε πρώτη φάση, στην αναγνώριση, εάν το ερέθισµα είναι 

απειλητικό για τον οργανισµό ή όχι. Ο Lazarus (1991, 1993) ονόµασε αυτή τη διαδικασία 

«πρωτογενή γνωστική εκτίµηση». Εάν η πρώτη εκτίµηση δείχνει ότι το ερέθισµα 

εγκυµονεί κίνδυνο-απειλή για τον οργανισµό, τότε, ο ρόλος της γνωστικής εκτίµησης, σε 

δεύτερη φάση, στρέφεται στην επιλογή της κατάλληλης αντίδρασης, δηλαδή, τη φυγή ή 
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την πάλη. Τη φάση αυτή την ονόµασε ο Lazarus «δευτερογενή γνωστική εκτίµηση». Σε 

αυτό το στάδιο αναγνωρίζεται το συναίσθηµα.  
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ΙΧ. ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΨΥΧΙΚΗΣ ΠΙΕΣΗΣ 

 

 Ο Spielberger (1972) περιέγραψε αρκετές µεθόδους αντιµετώπισης της ψυχικής 

πίεσης, κάνοντας εκτενή αναφορά στους κλασικούς µηχανισµούς άµυνας, που 

υποδείχθηκαν από το Freud και από άλλους θεωρητικούς στις αρχές του αιώνα µας ως 

τρόποι αντιµετώπισης του άγχους. Σε αυτούς περιλαµβάνονται η απώθηση (repression), η 

άρνηση (denial) και η προβολή (projection). Ο Spielberger αναφέρθηκε ακόµη σε 

στρατηγικές αντιµετώπισης, που βασίζονται στην αντίληψη του ατόµου και την ερµηνεία 

που το άτοµο δίνει στα στρεσογόνα ερεθίσµατα. 

 Ο Lazarus (1966) χώρισε τις µεθόδους αντιµετώπισης της ψυχικής πίεσης σε δυο 

βασικές οµάδες, διαχωρίζοντάς τις από µια τρίτη, στην οποία συµπεριέλαβε αντιδράσεις 

που δεν ενδείκνυνται για την αποτελεσµατική αντιµετώπιση του άγχους. Οι δυο οµάδες 

αντιµετώπισης περιλαµβάνουν: 

 

Ι) Ενέργειες που αντιµάχονται την απειλή 

 Α. Ενέργειες που ενισχύουν τις διεξόδους του ατόµου κατά της επιβλαβούς 

κατάστασης 

 Β. Επιθετικά πρότυπα 

 Γ. Πρότυπα αποφυγής 

 ∆. Αδρανοποίηση 

 

ΙΙ) Μηχανισµοί άµυνας (όπως η απώθηση, η άρνηση και η εκλογίκευση) 

 

 Στην κατηγορία των αντιδράσεων, που δεν αντιµετωπίζουν την κατάσταση της 

ψυχικής πίεσης, περιλαµβάνονται πρότυπα αγχώδους αντίδρασης (anxiety-reaction 

patterns). 

 Οι ενέργειες, που ακολουθούνται προκειµένου να αντιµετωπισθεί µια αγχώδης 

κατάσταση, µπορούν να επηρεάσουν την παρατηρήσιµη συµπεριφορά του ατόµου. 

Καθώς το άτοµο δε µπορεί να αντέξει την έντονη διέγερση, που σε ορισµένες ακραίες 

περιπτώσεις του προκαλεί το άγχος, η συµπεριφορά που επιστρατεύει για να την 

αντιµετωπίσει, ενισχύεται από την τάση του να απαλλαγεί ή να αποφύγει τη δυσάρεστη 

κατάσταση. Οι αλλαγές της συµπεριφοράς που προκαλούνται λόγω του άγχους οδήγησαν 
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στη µελέτη του άγχους ως κατευθύνουσας ή κινητήριας δύναµης, που παροτρύνει τον 

οργανισµό να δράσει.  

Ο May (1950) ανέφερε ότι υπάρχουν θετικές αλλά και αρνητικές µέθοδοι 

αντιµετώπισης του άγχους. Ως αρνητικές προσδιόρισε τις µεθόδους που µετριάζουν ή 

αγνοούν την ύπαρξη του άγχους, χωρίς ωστόσο να δίνουν ένα τέλος στην έντονη αυτή 

διαµάχη, που αυτό προκαλεί. Χαρακτηριστικό παράδειγµα αυτών αποτελούν η ακαµψία 

ή η διάσπαση της συνειδητότητας και οι νευρώσεις. 

Οι θετικές µέθοδοι αντιµετώπισης, αντίθετα, επιτρέπουν στο άτοµο να χειρίζεται 

το άγχος του µε τέτοιο τρόπο που θα οδηγήσει τελικά στην επίλυση της έντονης 

διαµάχης. Αυτό µπορεί να επιτευχθεί εφόσον πρώτα το άτοµο συνειδητοποιήσει το 

µέγεθος της απειλής και στη συνέχεια ακολουθήσει τις κατάλληλες τακτικές προκειµένου 

να την αντιµετωπίσει. 

Όταν το άγχος αντιµετωπίζεται µε θετικές µεθόδους είναι διευκολυντικό 

(facilitating) για το άτοµο, ενώ, όταν αντιµετωπίζεται µε αρνητικές, είναι ανασχετικό 

(debilitating). Έτσι, οι συνέπειες του άγχους είναι συνήθως, ως προς τη φύση τους, 

αρνητικές, αντιτιθέµενες και ανασχετικές, ενώ άλλες φορές είναι διευκολυντικές, 

υποβοηθητικές και αυξητικές της απόδοσης και της προσαρµοστικότητας. Εδώ ακριβώς 

εντοπίζεται και η αναφορά του May στον Kierkegaard. Ο Kierkegaard (May, 1950) 

διατύπωσε την άποψη πως το άγχος είναι απαραίτητο στοιχείο της κινητοποίησης του 

ατόµου, της δηµιουργίας του εαυτού του. Έτσι, όταν κάποιος κινείται µέσα από το άγχος, 

ελευθερώνεται «να ενεργοποιήσει τις απεριόριστες δυνατότητες της προσωπικότητάς 

του» (May, 1950, σελ.44). Το άγχος εδώ είναι διευκολυντικό. Όταν, όµως, κάποιος 

προσπαθεί να ξεφύγει από το άγχος, «χάνει µια από τις πολυτιµότερες, στο ανθρώπινο ον 

ευκαιρίες για µόρφωση» (May, 1950, σελ.43). «Το άτοµο επιχειρεί, έτσι, να αποκλείσει 

την ελευθερία και συνθλίβει την ίδια την ανάπτυξή του» (May, 1950, σελ.40). Το άγχος 

δεν είναι πλέον διευκολυντικό αλλά ανασχετικό για το άτοµο. 

 Ο Miller (1962) αρίθµησε επτά στρατηγικές αντιµετώπισης του άγχους, που 

χρησιµοποιούνται ευρέως κατά τη διάρκεια εκτέλεσης έργων υπό συνθήκες έντονης 

ψυχικής πίεσης. Οι στρατηγικές αυτές είναι οι εξής: 

1. Παράλειψη: η απόκλιση επεξεργασίας ορισµένων ερεθισµάτων κατά τη διάρκεια 

επεξεργασίας των δεδοµένων/πληροφοριών. 

2. Λάθη: λανθασµένη επεξεργασία κάποιων πληροφοριών/ερεθισµάτων. 
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3. Σειρά προτεραιότητας: αναβολή των αντιδράσεων, που κρίνονται ως δευτερεύουσας 

σηµασίας, π.χ. όταν µιλάµε στο τηλέφωνο για ένα σηµαντικό θέµα, ενώ ταυτόχρονα 

µας µιλάει κάποιος άλλος, δεν προσέχουµε αυτά που µας λέει, αλλά εστιάζουµε την 

προσοχή µας στην τηλεφωνική µας συζήτηση. 

4. Φιλτράρισµα: επιλεκτική επεξεργασία των πληροφοριών. 

5. Αντιδράσεις «κατά προσέγγιση»: όχι µε ακρίβεια, για την εξοικονόµηση χρόνου. 

6. Πολλαπλή προσέγγιση: η ταυτόχρονη χρήση εναλλακτικών µεθόδων και 

προσεγγίσεων, όπου είναι δυνατό, για την εκτέλεση του έργου. 

7. Αποφυγή: αποφυγή της κατάστασης ή τερµατισµός της λειτουργίας πρόσληψης των 

πληροφοριών, που σχετίζονται µε αυτήν. 

 H Fisher (1986) αναφέρθηκε σε µια ακόµη στρατηγική, που χρησιµοποιείται 

ευρέως σε καταστάσεις ψυχικής πίεσης, την οποία ονόµασε «τεχνική περιορισµού των 

λαθών». Η τεχνική αυτή αναφέρεται στη διαδικασία αποφυγής εκτέλεσης των δύσκολων 

έργων ή τµηµάτων αυτών και στην εστίαση της προσοχής στην εκτέλεση όσο το δυνατό 

περισσότερο εύκολων έργων ή τµηµάτων αυτών. Το φαινόµενο αυτό παρατηρείται συχνά 

στα διαγωνίσµατα του σχολείου, όπου οι µαθητές απαντούν πολύ καλά στις πιο απλές 

ερωτήσεις ή στα απλά µέρη των ερωτήσεων του διαγωνίσµατος και δεν απαντούν στις 

ερωτήσεις ή στα µέρη αυτών, αυξηµένης δυσκολίας, προσπαθώντας, ίσως, να 

περιορίσουν, όσο το δυνατό, τα λάθη τους. 

 Oι Lazarus και Folkman (1984) καθώς και άλλοι συνεργάτες τους (Cohen & 

Lazarus, 1983. Lazarus, 1978) διακρίνουν δυο σηµαντικές διεργασίες, που 

περιλαµβάνονται στο βίωµα και στην αντιµετώπιση στρεσογόνων συνθηκών: 

α) Τη γνωστική εκτίµηση της κατάστασης (cognitive appraisal) και 

β) Την προσπάθεια αντιµετώπισής της (coping). 

 Αρχικά το άτοµο αξιολογεί τη σηµασία ενός γεγονότος (π.χ. πόσο δύσκολη είναι η 

εξέταση). Αυτή η γνωστική εκτίµηση ονοµάζεται πρωτογενής εκτίµηση και περιλαµβάνει 

την προσπάθεια του ατόµου να απαντήσει σε ερωτήµατα όπως: «Τι σηµαίνει αυτό το 

γεγονός; Άραγε απειλούµαι, κινδυνεύω ή θα είµαι καλά;» Η ερµηνεία του γεγονότος ή 

της κατάστασης µπορεί να αφορά µια από τις τρεις δυνατές εκτιµήσεις: Το γεγονός είναι 

αντιληπτό ως α) άσχετο και µη σηµαντικό για το άτοµο, β) θετικό ή ωφέλιµο, µε 

αποτέλεσµα το άτοµο να βιώνει θετικά συναισθήµατα, ή γ) ψυχοπιεστικό (στρεσογόνο) 

και συνοδεύεται από επώδυνα συναισθήµατα (Παπαδάτου & Αναγνωστόπουλος, 1995). 
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 Όταν το γεγονός ερµηνεύεται ως ψυχοπιεστικό, αυτόµατα το άτοµο το αξιολογεί 

µε έναν από τους ακόλουθους τρόπους: α) ως επιζήµιο ή βλαβερό, όταν αφορά µια βλάβη 

ή απώλεια που έχει ήδη υποστεί, β) ως απειλητικό, όταν περικλείει την πιθανότητα 

βλάβης ή κινδύνου που απειλεί την υγεία ή την ευηµερία του ίδιου ή προσφιλών του 

προσώπων ή γ) ως προκλητικό, όταν εµπεριέχει την πιθανότητα απόκτησης κάποιου 

κέρδους ή οφέλους εν όψει των αντίξοων συνθηκών που αντιµετωπίζει. Η γνωστική 

φάση της πρωτογενούς εκτίµησης προσδιορίζει τη φύση και την ένταση των 

συναισθηµατικών αντιδράσεων του ατόµου στις καταστάσεις που αντιµετωπίζει (Cohen 

& Lazarus, 1983. Lazarus & Folkman, 1984). Η δευτερογενής εκτίµηση της κατάστασης 

περιλαµβάνει την αξιολόγηση των αποθεµάτων, που διαθέτει το άτοµο, για να 

αντιµετωπίσει τις απαιτήσεις, που προβάλλει η συγκεκριµένη πραγµατικότητα. 

Συνειδητά ή ασυνείδητα θέτει ένα σύνολο ερωτηµάτων, που αφορούν στο:  

1) κατά πόσο µπορεί να κάνει κάτι, για να ξεπεράσει ή να προλάβει κάποιο κακό και  

2) εάν θα παρέµβει στο περιβάλλον τροποποιώντας τις στρεσογόνες συνθήκες ή εάν θα 

αποδεχθεί µια κατάσταση, πώς θα δράσει, ποιες επιπτώσεις θα έχουν οι ενέργειές του 

κ.τ.λ. (Παπαδάτου & Αναγνωστόπουλος, 1995). 

 Αργότερα, όταν πλέον αντιµετωπίζει την κατάσταση, έχει την τάση να επανεκτιµά 

τόσο τις συνθήκες, που µπορεί να έχουν τροποποιηθεί, όσο και τις µεθόδους, που 

χρησιµοποιεί για να τις αντιµετωπίσει (cognitive re-appraisal) (Lazarus & Folkman, 

1984). 

 Οι στρατηγικές αντιµετώπισης, που χρησιµοποιεί το άτοµο, για να µειώσει την 

ψυχική πίεση και να αντιµετωπίσει τις απαιτήσεις µιας ψυχοπιεστικής κατάστασης, 

διακρίνονται σε δυο κατηγορίες:  

1) στις στρατηγικές, που επικεντρώνονται στην επίλυση του προβλήµατος και  

2) στις στρατηγικές που στοχεύουν στη ρύθµιση των συναισθηµάτων αντιδράσεων. 

 Συνήθως, οι στρατηγικές επίλυσης του προβλήµατος χρησιµοποιούνται όταν το 

άτοµο πιστεύει ότι µπορεί να παρέµβει στις στρεσογόνες συνθήκες, είτε µειώνοντας τις 

απαιτήσεις που προβάλλει η πραγµατικότητα είτε αυξάνοντας τα αποθέµατά του, για να 

τις αντιµετωπίσει. Ενώ, τις στρατηγικές που στοχεύουν στη ρύθµιση των 

συναισθηµάτων, τις χρησιµοποιεί το άτοµο όταν θεωρήσει ότι δε µπορεί να κάνει τίποτε 

για να τροποποιήσει τη στρεσογόνο κατάσταση, µε αποτέλεσµα να επιδιώκει να ελέγξει 

τη συναισθηµατική αντίδρασή του σε αυτήν (Lazarus & Folkman, 1984). Άλλοτε πάλι 

χρησιµοποιεί γνωστικές µεθόδους, που αποβλέπουν στην τροποποίηση της αντίληψής 
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του σχετικά µε την ψυχοπιεστική κατάσταση, που αντιµετωπίζει (Παπαδάτου & 

Αναγνωστόπουλος, 1995).  

Η σηµασία της γνωστικής εκτίµησης της ψυχικής πίεσης τονίστηκε ιδιαίτερα από 

το Lazarus και τους συνεργάτες του (1984). Οι γνωστικοί µηχανισµοί που 

χρησιµοποιούνται στη βίωση και στον έλεγχο της ψυχικής πίεσης είναι οι ακόλουθοι: 

αρχικά, το άτοµο εκτιµά τη σχέση µεταξύ του εξωτερικού γεγονότος και της δικής του 

κατάστασης, διαδικασία που είναι γνωστή ως «πρωτογενής εκτίµηση του στρες». Στη 

συνέχεια, εκτιµώνται οι στρατηγικές, που είναι διαθέσιµες για την αντιµετώπιση της 

ψυχικής πίεσης και γίνεται αξιολόγηση της αποτελεσµατικότητάς τους. Τέλος, γίνεται 

ανασκόπηση της επιτυχίας των στρατηγικών, που εφαρµόστηκαν και των νέων 

πληροφοριών, που µπορεί να επηρεάσουν την αξιολόγηση των στρατηγικών και συνεπώς 

να οδηγήσουν σε αντικατάσταση αυτών από άλλες καταλληλότερες και 

αποτελεσµατικότερες. Αυτό το στάδιο είναι γνωστό ως στάδιο επανεκτίµησης. Η 

γνωστική επανεξέταση είναι το στάδιο, στο οποίο το άτοµο επιλέγει τη µέθοδο 

αντιµετώπισης του άγχους (Cemen, 1989).   

 Ο στόχος των γνωστικών στρατηγικών αντιµετώπισης της ψυχικής πίεσης είναι 

να µειώσουν, όσο το δυνατόν περισσότερο, την πιθανότητα να βιώσει το άτοµο δυσφορία 

και να µεγεθύνουν τα οφέλη, που πιθανό να αποκοµίζει το άτοµο από την ψυχική πίεση. 

Το βασικότερο µοντέλο γνωστικής αντιµετώπισης της ψυχικής πίεσης είναι αυτό των 

τριών παραγόντων, που αναφέρεται στη συναισθηµατική αντίδραση του ατόµου στην 

ψυχική πίεση, στην επίλυση του προβλήµατος και στην αποφυγή αυτού. 

 Είναι σηµαντικό να υπενθυµίσουµε εδώ ότι η ψυχική πίεση είναι µια 
φυσική διαδικασία, που έχει ως απώτερο στόχο να οδηγήσει σε προσαρµογή 

του ατόµου στη νέα συνθήκη. Μόνο στην περίπτωση που το άτοµο 
αποτυγχάνει να αποκοµίσει οφέλη από τη διαδικασία αυτή µπορεί να 

θεωρηθεί ότι η ψυχική πίεση είναι επιζήµια για το άτοµο. Ένα παράδειγµα 
των επικερδών και προσαρµοστικών συνεπειών της ψυχικής πίεσης αποτελεί 
η χρήση των γνωστικών διαδικασιών σε περιπτώσεις ανάγκης. Η αποφυγή, 
για παράδειγµα, των κινδύνων κατά την οδήγηση, είναι µια ικανότητα που 
θέτει σε λειτουργία µια σειρά γνωστικών λειτουργιών, από την αντίληψη του 
κινδύνου έως την εκτέλεση µιας αυτόµατης αντίδρασης για την αποφυγή του. 
Αυτές οι καταστάσεις λειτουργούν ως στρεσογόνοι παράγοντες για το άτοµο, 
ακόµη κι αν δεν τους αντιλαµβανόµαστε έτσι, διότι µας συµβαίνουν τόσο 
συχνά, ώστε να τους θεωρούµε πλέον µέρος της καθηµερινής µας ζωής. Η 
ψυχική πίεση ως µια αντίδραση προσαρµογής βοηθάει να επιστήσουµε την 
προσοχή ενός ατόµου σε ένα γεγονός, που απαιτεί την άµεση κινητοποίηση 
του. Ένα ριψοκίνδυνο περιβάλλον απαιτεί προσοχή. Η ικανότητα να 

εστιάσουµε αµέσως την προσοχή µας στον κίνδυνο και να εκτιµήσουµε το πώς 
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θα τον αποφύγουµε ή θα τον αντιµετωπίσουµε, είναι καθαρά ικανότητες 
προσαρµογής στη νέα κατάσταση. 
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ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ: 

 

 Από τη µελέτη των διαφόρων θεωριών για την ψυχική πίεση προκύπτει ότι η 

πρώτη υπόθεση, δηλαδή ότι η ψυχική πίεση δεν έχει καµιά επίδραση στη σχολική 

επίδοση των µαθητών, γίνεται αποδεκτή από πολύ λίγους ερευνητές, ενώ η συντριπτική 

πλειοψηφία των πορισµάτων αναιρεί την υπόθεση αυτή, µε συνέπεια να οδηγούµαστε 

στο συµπέρασµα ότι η ψυχική πίεση επιδρά στη σχολική επίδοση των µαθητών. 

 Ως προς τη δεύτερη υπόθεση, σύµφωνα µε την οποία η ψυχική πίεση έχει 

επίδραση στη σχολική επίδοση των µαθητών και επιδρά διαφορετικά κατά τις διάφορες 

φάσεις εξέλιξης του µαθητή, υπάρχει συµφωνία απόψεων µεταξύ των περισσοτέρων 

ερευνητών. Πιο συγκεκριµένα, υποστηρίζεται ότι η ηλικία του µαθητή παίζει σηµαντικό 

ρόλο τόσο στην εµφάνιση όσο και στην ένταση της ψυχικής πίεσης. 

 Η τρίτη υπόθεση, αν η ψυχική πίεση έχει διαφορετική επίδραση στη σχολική 

επίδοση των µαθητών ανάλογα µε το φύλο, επιβεβαιώνεται από τις πραγµατοποιηθείσες 

έρευνες. Επιπλέον, από τις έρευνες φάνηκε ότι η επίδραση του φύλου ποικίλλει σε 

µέγεθος ανάλογα µε την ηλικία. Έτσι, διαφορετικά επιδρά το φύλο στην παιδική ηλικία, 

στην εφηβεία ή στη µετεφηβική ζωή του ατόµου. 
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I. ΜΕΘΟ∆ΟΛΟΓΙΑ 

 

1. ∆ΕΙΓΜΑ 

Στην έρευνά µας έλαβαν µέρος 305 µαθητές του δηµοτικού σχολείου, που φοιτούν 

σε δηµοτικά σχολεία του Ρεθύµνου, Κρήτης. Πιο συγκεκριµένα στην έρευνά µας 

συµµετείχαν τα δηµοτικά σχολεία 3ο, 5ο, 6ο και 13ο. Λόγω καθυστέρησης των υπολοίπων 

σχολείων στη διδασκαλία της απαιτούµενης διδακτέας ύλης, δεν µας δόθηκε άδεια 

πρόσβασης για την διεξαγωγή της έρευνάς µας σε αυτά. Είκοσι δύο (22) µαθητές 

αποκλείστηκαν από την έρευνα, διότι δεν πληρούσαν τα κριτήρια συµµετοχής σε αυτήν, 

καθώς δεν µπόρεσαν να συµµετάσχουν σε όλα τα στάδια της έρευνας λόγω απουσιών 

από το σχολείο. Το τελικό δείγµα, λοιπόν, διαµορφώθηκε σε 283 µαθητές (βλ. παρακάτω 

πίνακα), που συµµετείχαν σε όλα τα στάδια της έρευνας. Συγκεκριµένα από τη Β΄ τάξη 

συµµετείχαν 128 µαθητές, 67 αγόρια και 61 κορίτσια. Εβδοµήντα τρεις (73) µαθητές από 

τη ∆΄ τάξη εκ των οποίων 31 αγόρια και 42 κορίτσια. Τέλος, από τη ΣΤ΄ τάξη 

συµµετείχαν 82 µαθητές, 37 αγόρια και 45 κορίτσια.   

Η επιλογή των συγκεκριµένων τάξεων είχε ως σκοπό να µελετηθεί εξελικτικά η 

επίδραση της ψυχικής πίεσης στη σχολική επίδοση των µαθητών, δεδοµένου ότι η 

γνωστική και ψυχοκοινωνική κατάσταση των παιδιών διαφοροποιείται από ηλικία σε 

ηλικία. Προκειµένου να είναι πιο εµφανής η διαφοροποίηση αυτή, προτιµήθηκε η 

συµµετοχή της Β΄, ∆΄ και ΣΤ΄ τάξης, ώστε να διαφοροποιούνται οι µαθητές ως προς την 

ηλικία τους.     

 
ΤΑΞΗ ΑΓΟΡΙΑ ΚΟΡΙΤΣΙΑ ΣΥΝΟΛΟ 
Β΄ 67 61 128 
∆΄ 31 42 73 
ΣΤ΄ 37 45 82 

ΣΥΝΟΛΟ 135 148 283 
       

Πίνακας 1. Το δείγµα της έρευνας 

 

 

 

2. ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ 

 

 Το γεγονός ότι δεν υπάρχει ένας και µόνο ορισµός της ψυχικής πίεσης καθιστά τη 

διαδικασία µέτρησής της ιδιαίτερα δύσκολη. Πάντως το σηµείο στο οποίο συµφωνούν 
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όλοι οι ερευνητές, που ασχολήθηκαν µε τη µέτρηση της ψυχικής πίεσης, είναι ότι η 

ψυχική πίεση εκδηλώνεται µε ένα σύνδροµο ψυχικών και σωµατικών συµπτωµάτων, που 

παρουσιάζονται στο άτοµο ύστερα από την έκθεσή του σε αυτήν. ∆υστυχώς, δεν υπάρχει 

συγκεκριµένο εργαλείο µε το οποίο µπορούµε να µετρήσουµε µε ακρίβεια την ψυχική 

πίεση του ατόµου. Υπάρχουν, όµως, διάφορα εργαλεία, που µετρούν τις εκδηλώσεις της. 

Έτσι, παραδείγµατος χάριν, για να ελέγξουµε τις σωµατικές εκδηλώσεις µετράµε την 

πίεση του αίµατος, τον καρδιακό παλµό, τη θερµοκρασία του δέρµατος, ενώ τις ψυχικές 

εκδηλώσεις τις µετράµε χορηγώντας ειδικά ερωτηµατολόγια αυτο-αναφοράς. Η ανάλυση 

και η συσχέτιση των αποτελεσµάτων των παραπάνω µετρήσεων µας δίνουν µια σαφή και 

ακριβή εικόνα της µορφής και της έντασης της ψυχικής πίεσης στο άτοµο.  

Παρόλα αυτά η πλειοψηφία των πιο πρόσφατων ερευνών για την ψυχική πίεση, 

υποστηρίζει ότι οι πιο αξιόπιστες µετρήσεις αυτής βασίζονται στην υποκειµενική 

αντίληψη και αξιολόγησή της από το άτοµο. Άλλωστε, όπως ξεκάθαρα έχουν 

υποστηρίξει µε τις έρευνές τους οι Lazarus και Folkman (1984) κανένα γεγονός δεν 

µπορεί να θεωρηθεί στρεσογόνο χωρίς την προσωπική εκτίµηση του ατόµου. Βασισµένοι 

στα παραπάνω, στην έρευνά µας µετρήσαµε την ύπαρξη και την ένταση της ψυχικής 

πίεσης µε βάση την υποκειµενική εκτίµηση των ατόµων γι� αυτήν. Το προσωπικό βίωµα, 

δηλαδή η υποκειµενική εκτίµηση του ατόµου για την κατάσταση στην οποία βρίσκεται 

και για την επίδραση που του ασκείται, είναι µοναδικό σε κάθε άτοµο και σ� αυτό 

συντελούν παράγοντες τόσο κληρονοµικοί (γενετικές καταβολές) όσο και 

περιβαλλοντικοί (εµπειρίες, βιώµατα, µάθηση). 

 Για το σκοπό της έρευνάς µας χρησιµοποιήθηκε µια κλίµακα αυτο-αναφοράς, ως 

το πιο κατάλληλο µέσο µέτρησης της ψυχικής πίεσης, που βιώνει ο κάθε µαθητής στις 

διαφορετικές συνθήκες έντασης. Αυτή η κλίµακα επιτρέπει ταυτόχρονα και τη σύγκριση 

της ψυχικής πίεσης µεταξύ των µαθητών, καθώς βρίσκονται όλοι κάτω από τις ίδιες 

συνθήκες ψυχικής πίεσης. 

Στην κλίµακα αυτή το άτοµο υποδεικνύει το βαθµό της πίεσης, την οποία βιώνει 

στις διάφορες συνθήκες εξέτασης. Με αυτό τον τρόπο εκτιµάται η ένταση της ψυχικής 

πίεσης του κάθε µαθητή χωριστά και εν συνεχεία γίνεται σύγκριση µε την ένταση της 

ψυχικής πίεσης που βιώνουν οι υπόλοιποι µαθητές, που βρίσκονται στις ίδιες συνθήκες 

εξέτασης.  

 

2.1 Η µέτρηση της ψυχικής πίεσης 
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Η κλίµακα State-Anxiety Inventory (SAI) 

  Η Κλίµακα State-Anxiety Inventory (SAI), αποτελεί το ένα από τα δύο µέρη της 

κλίµακας State-Trait Anxiety Inventory (STAI), που αναπτύχθηκε από τον Spielberger 

στις αρχές της δεκαετίας του �60 (το δεύτερο µέρος είναι η Trait-Anxiety Inventory, που 

µετρά το «δοµικό άγχος»). Η κλίµακα SAI µετράει το άγχος που βιώνει κανείς σε µια 

συγκεκριµένη κατάσταση και αναφέρεται σε συναισθήµατα όπως ανησυχία, φόβος, πίεση, 

νευρικότητα. Αναθεωρήθηκε το 1979 και έχει µεταφραστεί σε περισσότερες από 30 

γλώσσες. Είναι παγκοσµίως αποδεκτή και χρησιµοποιείται ευρέως σε πολλές επιστήµες 

όπως στην ψυχολογία, ιατρική, εκπαίδευση. 

 Η κλίµακα αναπτύχθηκε για άτοµα ηλικίας από 12 χρονών και άνω. Αποτελείται 

από 20 φράσεις, που αναφέρονται σε συναισθηµατικές καταστάσεις (π.χ. αισθάνοµαι 

ήρεµος), όπου το άτοµο καλείται να δηλώσει σε µια κλίµακα από το 1 έως το 4 εάν 

συµφωνεί ή διαφωνεί µε την εκάστοτε πρόταση. Μία δεύτερη κλίµακα η State-Trait 

Anxiety For Children (STAI-C) σχεδιάστηκε για τα παιδιά πρώτης έως και τρίτης τάξης 

του δηµοτικού σχολείου. Η κλίµακα για τα παιδιά δεν έχει σταθµιστεί για τον ελληνικό 

πληθυσµό. Αντίθετα, η κλίµακα SAI µεταφράστηκε και σταθµίστηκε για τον ελληνικό 

πληθυσµό από τους A. Λιάκου και C.D. Spielberger το 1984. Λαµβάνοντας υπόψη ότι το 

δείγµα µας αποτέλεσαν µαθητές της Β΄, ∆΄ και ΣΤ΄ τάξης, αρκεστήκαµε στη χορήγηση 

της κλίµακας SAI στους µαθητές της ΣΤ΄ τάξης µόνο και όχι στους υπόλοιπους µαθητές 

λόγω της µη στάθµισης της κλίµακας αυτής για παιδιά ηλικίας κάτω των 12 ετών26. Η 

πιλοτική έρευνα έδειξε προβλήµατα κατανόησης του περιεχοµένου των ερωτήσεων 3, 7, 

8, και 19, οι οποίες για το λόγο αυτό δεν συµπεριλήφθηκαν στην τελική µορφή της 

κλίµακας που χρησιµοποιήθηκε στην έρευνά µας.  

 

                                                 
26 Επιπλέον, δε βρέθηκε άλλη κλίµακα µέτρησης του άγχους σταθµισµένη και προσαρµοσµένη στα 
ελληνικά δεδοµένα για παιδιά ηλικίας κάτω των 12 ετών. Καµιά άλλη µέθοδος έρευνας δεν κάλυπτε 
πλήρως τον ερευνητικό µας στόχο, όπως π.χ. η µέθοδος της παρατήρησης, καθώς πιστεύουµε ότι η 
παρουσία του παρατηρητή-ερευνητή από µόνη της θα ήταν αιτία πρόκλησης κάποιου βαθµού άγχους 
στους µαθητές. Στόχος µας ήταν η έρευνα να διεξαχθεί στο συνηθισµένο σχολικό περιβάλλον της τάξης, 
χωρίς παρεµβολές εξωσχολικών/εξωτερικών παραγόντων, όσο αυτό είναι δυνατόν. Πέραν αυτού, η 
παρατήρηση δεν ήταν κατάλληλη µέθοδος για το σκοπό της έρευνάς µας καθώς δε θα ήταν δυνατόν ο 
ερευνητής να παρευρίσκεται ταυτόχρονα σε όλα τα σχολεία, αφού η έρευνα διεξαγόταν παντού σχεδόν 
την ίδια χρονική στιγµή. Ιδιαίτερης, βέβαια, σηµασίας είναι το γεγονός ότι ακόµη και αν υπάρχουν 
καθορισµένες ή επιστηµονικώς αποδεδειγµένες συµπεριφορές εκδήλωσης του άγχους που θα µπορούσε 
κανείς να τις εντοπίσει µέσω παρατήρησης, παρόλα αυτά ο βαθµός του άγχους και πάλι δε θα µπορούσε 
να διευκρινιστεί διότι δεν υπάρχουν συγκεκριµένες συµπεριφορές που να δηλώνουν συγκεκριµένο βαθµό 
άγχους. Συνεπώς η σύγκριση µεταξύ των µαθητών αναφορικά µε την ένταση του άγχους τους (που 
αποτελεί έναν από τους ερευνητικούς στόχους της µελέτης αυτής) δε θα ήταν εφικτή. 
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2.2 Η µέτρηση της σχολικής επίδοσης 
Η πιο απλή και λιγότερο χρονοβόρα διαδικασία αξιολόγησης της σχολικής 

επίδοσης του µαθητή είναι η εξαγωγή του µέσου όρου επίδοσής του στα µαθήµατα του 

σχολείου. Με αυτόν τον τρόπο τουλάχιστον αξιολογούνται οι µαθητές σήµερα. Για έναν 

ερευνητή, όµως, ο τρόπος αυτός είναι αντικειµενικά δυσεφάρµοστος, διότι παρουσιάζει 

ανυπέρβλητες εξωγενείς δυσκολίες. Χαρακτηριστική είναι η δυσκολία στην εύρεση 

αξιόπιστων κριτηρίων αξιολόγησης για τόση ποικιλία µαθηµάτων, η έλλειψη 

δυνατότητας συµπλήρωσης των διαφόρων κριτηρίων από τους µαθητές, η παρακώλυση 

του προγράµµατος διδασκαλίας του σχολείου, αλλά και η αντίδραση των µαθητών στο να 

υποβληθούν σε τόσες εξετάσεις καθώς και των διδασκόντων. 

Όλα αυτά οδηγούν τους εκάστοτε ερευνητές της επίδοσης των µαθητών να 

περιορίζονται στη µελέτη στοιχείων, που προκύπτουν από την απλή εξέταση σε κάποιο ή 

κάποια µαθήµατα.  

Στην έρευνά µας για την αξιολόγηση της σχολικής επίδοσης επιλέξαµε το µάθηµα 

των Μαθηµατικών, που από τη φύση του δηµιουργεί κλιµακωτές και ποικίλες δυσκολίες 

στους µαθητές - παρέχει πλούσιο υλικό για έρευνα και σύγκριση � και βασίζεται τόσο 

στις ατοµικές διαφορές των µαθητών του ίδιου φύλου όσο και στις διαφορές ανάµεσα 

στα δυο φύλα. 

Πιο αναλυτικά: Επιλέξαµε το µάθηµα των µαθηµατικών για την αξιολόγηση της 

σχολικής επίδοσης για τους εξής λόγους: 

1. Τα κριτήρια αξιολόγησης της επίδοσης στο µάθηµα αυτό, συγκριτικά µε τα άλλα 

µαθήµατα, είναι πιο αξιόπιστα. Κι αυτό επειδή είναι κατά κύριο λόγο ποσοτικά και 

εύχρηστα (π.χ, στην έκθεση τα κριτήρια αξιολόγησης είναι κατηγορικά και δύσκολα 

συγκρίσιµα). 

2. Εµπλέκουν ευρύ φάσµα γνωστικών δεξιοτήτων, οι οποίες εµπεριέχονται και στα 

περισσότερα µαθήµατα (µνήµη, αντίληψη, σύνθεση).  

3. Τα µαθηµατικά, λόγω της ειδικής τους σύνθεσης (αριθµοί, σύµβολα), παρέχουν τη 

δυνατότητα διερεύνησης πολλών και διάφορων γνωστικών δεξιοτήτων σε µικρό 

χρονικό διάστηµα συγκριτικά µε τα άλλα µαθήµατα 

Τα παραπάνω πλεονεκτήµατα καθιστούν το µάθηµα των µαθηµατικών ως το πιο 

κατάλληλο εργαλείο, στην περίπτωση της έρευνάς µας, για τη µέτρηση της σχολικής 

επίδοσης του µαθητή σε συνάρτηση µε την επίδραση της ψυχικής πίεσης σε αυτή.    
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3. ∆ΟΜΗ ΤΟΥ ΥΛΙΚΟΥ  

 

Κατόπιν συνεννόησης µε τους δασκάλους που δίδασκαν µαθηµατικά στα 

παραπάνω σχολεία, σχετικά µε την ύλη των µαθηµατικών του πρώτου τριµήνου του 

ακαδηµαϊκού έτους 1999/2000, που καλύφθηκε από τις συγκεκριµένες τάξεις που 

συµµετείχαν στην έρευνά µας, ετοιµάσαµε το υλικό που χρησιµοποιήσαµε. Το υλικό 

αυτό περιελάµβανε όλη την ήδη διδαχθείσα ύλη του µαθήµατος των µαθηµατικών στις 

τάξεις που έλαβαν µέρος στην έρευνα. Η ύλη, που δεν είχε καλυφθεί από όλα τα τµήµατα 

της ίδιας τάξης, δεν συµπεριλήφθηκε στο υλικό εξέτασης.  

Τα θέµατα της εξέτασης ήταν τα εξής: 

 

Β΄ Τάξη: 

 Τα θέµατα περιελάµβαναν τις πράξεις της Πρόσθεσης, Αφαίρεσης και 
του Πολλαπλασιασµού από τους αριθµούς 0 έως και 20. Παρακάτω 

παρουσιάζονται οι µαθηµατικές πράξεις  καθώς και παραδείγµατα αυτών: 
Α. Πρόσθεση: 

 1). Απλή Πρόσθεση: 

• 3 + 2 =  ? 

2). Ως αντίστροφη πράξη : 

• 12 +  ?  = 17 

3). Ως διαδικασία εύρεσης του συµπληρώµατος και της διαφοράς: 

• 9 + 5 = 10 + ?   ,  7 + 4 = 8 + ? = ? 

Β. Αφαίρεση: 

 1). Απλή αφαίρεση: 
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• 8 - 5 = ? 

2). Ως αντίστροφη πράξη: 

• 18 - ? = 11 

3). Ως διαδικασία εύρεσης του συµπληρώµατος και της αφαίρεσης: 

• 17 - ? = 7 + 9   ,   17 - 8 = 10 - ? = ? 

 

Γ. Πολλαπλασιασµός: 

Απλή πράξη. Χρησιµοποιήθηκαν µόνο οι αριθµοί από 0 έως 10 λόγω µη κάλυψης 

όλης της ύλης από όλο το δείγµα: 

• 2 x 3 = ?     ,     8 x 6 = ? 

 

∆΄ Τάξη: 

Ασκήσεις επί των τριών πράξεων (Πρόσθεση, Αφαίρεση και Πολλαπλασιασµός) 

µε τους αριθµούς  0 έως 10.000 και λύση προβληµάτων: 

Α. Πρόσθεση: 

1). Πρόσθεση δύο αριθµών χωρίς κρατούµενο 

• 7436 + 263 = ? 

2). Πρόσθεση δύο αριθµών µε κρατούµενο: 

• 6738 + 194 = ? 

3). Πρόσθεση τριών αριθµών: 

• 739 + 4.123 + 432 = ? 

 

Β. Αφαίρεση: 

 1). Αφαίρεση δύο αριθµών χωρίς κρατούµενο: 

• 9895 - 452 = ? 

2). Αφαίρεση δύο αριθµών µε κρατούµενο: 

• 3492 - 675 = ? 

3). Αφαίρεση τριών αριθµών: 

• 5684 - 705 - 364 = ? 

 

Γ. Πολλαπλασιασµός:  

Χρησιµοποιήθηκαν οι αριθµοί από το 0 έως το 999. 

 1). Με µονοψήφιο πολλαπλασιαστή: 
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• 157 x 6 = ?  

2). Με διψήφιο πολλαπλασιαστή: 

• 432 x 54 = ? 

 

∆. Λύση προβληµάτων: 

 1). Προβλήµατα µε πρόσθεση και αφαίρεση: 

• Ο Πατέρας του Γιάννη, του έδωσε το πρωί, πριν πάει στο σχολείο, 1500 

δρχ. για χαρτζιλίκι. Με τα λεφτά αυτά ο Γιάννης αγόρασε ένα τετράδιο 

που κόστιζε 750 δρχ. και µια σοκολάτα, που κόστιζε 387 δρχ. Πόσα λεφτά 

έµειναν στο Γιάννη; 

2). Προβλήµατα µε χρήση των εννοιών «περισσότερο» και «λιγότερο»: 

• Το βιβλίο των Μαθηµατικών έχει 287 σελίδες. Το βιβλίο της Γλώσσας 

έχει 63 σελίδες λιγότερες. Πόσες σελίδες έχουν και τα δυο βιβλία µαζί; 

 

ΣΤ΄ Τάξη: 

 Α. Πώς βρίσκουµε τον άγνωστο παράγοντα ενός γινοµένου, όταν ξέρουµε το 

γινόµενο: (Χ = ?) 

 

• Χ x 40 = 1200     ,     270 x Χ = 1080 

 

Β. Πως βρίσκουµε τον άγνωστο διαιρετέο ή διαιρέτη, όταν ξέρουµε το πηλίκο 

µιας τέλειας διαίρεσης: (Χ = ?) 

• Χ : 50 = 30       ,      155 : Χ = 31 

Γ. Πρόσθεση και αφαίρεση κλασµάτων (απλών και µεικτών): 

• 7 - 4 = ?            ,        1 3 - 1 1 = ? 
9   11                            5       3 

  
∆. Λύση προβληµάτων: 

 

1). Προβλήµατα µε τη χρήση των εννοιών «χρόνος/απόσταση» και 

«ταχύτητα»: 

• Ο Πέτρος για να πάει στο σχολείο διανύει σε 4 λεπτά 200 µέτρα. 

Για να πάει στο σπίτι του Κώστα, περπατώντας µε την ίδια 
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ταχύτητα, χρειάζεται 6 λεπτά. Πόσο µακριά είναι το σπίτι του 

Κώστα από το σπίτι του Πέτρου; 

2). Προβλήµατα πολλαπλασιασµού / διαίρεσης: 

• Μια κότα γεννάει κατά µέσο όρο 3 αυγά την εβδοµάδα. Το κάθε 

αυγό πωλείται προς 27 δρχ. Αν πωλήσουµε τα αυγά 17 

εβδοµάδων, πόσα λεφτά θα πάρουµε; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Η ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΚΑΙ Η ΣΥΛΛΟΓΗ ΤΩΝ ∆Ε∆ΟΜΕΝΩΝ 

 



 147

Η εξεταστέα ύλη χωρίστηκε σε δυο µέρη, το καθένα από τα οποία περιελάµβανε 

τη µισή από τη διδακτέα ύλη. Το κάθε τµήµα της εξεταστέας ύλης δόθηκε σε τρεις 

ισοδύναµες παραλλαγές. Έγιναν δηλαδή 3 εξετάσεις ισοδύναµες σε βαθµό δυσκολίας µε 

το πρώτο µέρος και 3 εξετάσεις ισοδύναµες σε βαθµό δυσκολίας µε το δεύτερο µέρος, 

στις οποίες το κάθε τµήµα της ύλης εναλλασσόταν. 

Στις έξι αυτές συνολικά εξετάσεις οι µαθητές πληροφορήθηκαν ότι θα γίνουν 

χωρίς αξιολόγηση και αυτό επιβεβαιώθηκε από την πρώτη εξέταση, γιατί οι διδάσκοντες 

µετά το πέρας της εξέτασης ανακοίνωσαν το σωστό αποτέλεσµα χωρίς να παραλάβουν τα 

φυλλάδια του τεστ, τα οποία κράτησαν οι µαθητές. Στόχος της διαδικασίας αυτής ήταν: 

α. Να συνηθίσουν οι µαθητές την ιδέα της «εξέτασης» και 

β. Να δηµιουργηθούν µε τον τρόπο αυτόν µη στρεσογόνες συνθήκες εξέτασης 

(απόσβεση27 του άγχους). 

Όταν ολοκληρώθηκε αυτή η διαδικασία έγιναν δύο εξετάσεις σε διαφορετικές 

ηµέρες εφ� όλης της διδαχθείσας ύλης.  Οι εξετάσεις αυτές ήταν ισοδύναµες, ως προς το 

υλικό και το βαθµό δυσκολίας, αλλά η πρώτη (7η παραλλαγή) ήταν χωρίς αξιολόγηση και 

η δεύτερη (8η παραλλαγή) µε αξιολόγηση, γεγονός για το οποίο οι µαθητές ενηµερώθηκαν 

πριν τους διανεµηθούν τα φυλλάδια µε τις ερωτήσεις του διαγωνίσµατος. 

 Στην ΣΤ΄ τάξη πριν την 7η εξέταση (προτελευταία) δόθηκε η κλίµακα 

αξιολόγησης του άγχους (SAI) του Spielberger, την οποία συµπλήρωσαν οι µαθητές πριν 

την εξέταση.  Μετά από µια εβδοµάδα πραγµατοποιήθηκε η 8η και τελευταία εξέταση. Οι 

µαθητές ενηµερώθηκαν ότι αυτή η εξέταση γίνεται µε αξιολόγηση, η οποία θα ληφθεί 

σοβαρά υπόψη στη βαθµολόγησή τους στα Μαθηµατικά στο σχολείο. Αµέσως µετά και 

πριν από την εξέταση οι µαθητές κλήθηκαν να συµπληρώσουν πάλι την κλίµακα 

αξιολόγησης του άγχους (SAI) του Spielberger. 

Οι πληροφορίες που δόθηκαν στους δασκάλους για την χορήγηση των τεστ ήταν οι 

ακόλουθες: 

 

                                                 
27 Απόσβεση είναι η βαθµιαία εξασθένηση και τελική εξάλειψη µιας εξαρτηµένης αντίδρασης (η 

αντίδραση που προκαλείται από το εξαρτηµένο ερέθισµα και είναι αποτέλεσµα µάθησης). 

Επιτυγχάνεται  είτε µε την επαναλαµβανόµενη παρουσία του εξαρτηµένου ερεθίσµατος χωρίς το 

ανεξάρτητο ερέθισµα, είτε µε την παρακράτηση της ενίσχυσης από την εξαρτηµένη αντίδραση 

(βλ. Χουντουµάδη & Πατεράκη, 1989). 
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Οδηγίες προς τον Εκπαιδευτικό 

 Παρακαλώ να ακολουθήσετε πιστά τις παρακάτω οδηγίες προκειµένου 
να είναι αξιόπιστη και έγκυρη η διαδικασία χορήγησης των διαγωνισµάτων: 
1 Να χορηγούνται δύο διαγωνίσµατα την εβδοµάδα σε διαφορετικές µέρες µε διαδοχική 

σειρά (1ο, 2ο, 3ο κ.ο.κ.). 

2 Να µη διευκρινιστεί στους µαθητές ο σκοπός της διαδικασίας (χορήγηση του 

διαγωνίσµατος). 

3 Ο χρόνος εξέτασης του κάθε διαγωνίσµατος να µην ξεπεράσει τα 15 λεπτά. 

4 Στα διαγωνίσµατα 1 έως και 7 θα πρέπει να διευκρινιστεί στους µαθητές ότι δεν 

πρόκειται να αξιολογηθούν για την απόδοσή τους σε αυτά. Στο τέλος της εξέτασης θα 

δοθούν οι λύσεις των ασκήσεων από το δάσκαλο. 

5 Στο 8ο διαγώνισµα, πριν µοιραστούν οι κόλλες µε τις ερωτήσεις στους µαθητές, θα 

πρέπει να τους δοθεί η πληροφορία ότι το συγκεκριµένο διαγώνισµα θα ληφθεί 

σοβαρά υπόψη στην τελική βαθµολογία τους στο µάθηµα των Μαθηµατικών. 

6 Στα διαγωνίσµατα 1 έως και 6 δε θα επιστραφούν οι κόλλες µε τις απαντήσεις στο 

δάσκαλο. Θα επιστραφούν µόνο στα διαγωνίσµατα 7 και 8. 

7 ∆εν θα πρέπει να παρέχεται καµία βοήθεια ή εξήγηση στους µαθητές πέραν από την 

ανάγνωση της άσκησης. 

 

 

 

 

5. Η ΛΟΓΙΚΗ ∆ΟΜΗΣΗΣ ΤΟΥ ΥΛΙΚΟΥ 

 

 Ο σκοπός της έρευνας είναι η αξιολόγηση της σχολικής επίδοσης υπό συνθήκες 

παρουσίας και απουσίας/µείωσης της ψυχικής πίεσης. Η ψυχική πίεση είναι παρούσα υπό 

συνθήκες εξέτασης28. Ήταν αναγκαία η δηµιουργία συνθηκών, στις οποίες η εξέταση των 

                                                 
28 Πολυάριθµοι είναι οι ερευνητές οι οποίοι υποστήριξαν ότι οι συνθήκες εξέτασης είναι στρεσογόνες και 
αποτελούν ιδανική κατάσταση για τη µελέτη τη ψυχικής πίεσης (βλ. Folin, 1914. Cannon, 1929. Luria, 
1932. Neumann, 1933. Sarason, 1950. Naveh-Benjamin, et al, 1981). Επίσης, ο Spielberger και 
συνεργάτες (1995) αναφέρθηκε στο άγχος ως µια δυναµική διαδικασία, στην οποία οι καταστάσεις 
αξιολόγησης προκαλούν παρεµβατικές συναισθηµατικές καταστάσεις και άσχετες προς το επιτελούµενο 
έργο σκέψεις µε σηµαντικές συνέπειες στη συµπεριφορά. Κατά τη διάρκεια διαδικασιών αξιολόγησης, τα 
άτοµα µε αυξηµένο άγχος βιώνουν συχνά και έντονα εστιασµένα στον εαυτό τους γνωστικά σχήµατα 
ανησυχίας και σκέψεις άσχετες προς τις ερωτήσεις που πρέπει να απαντήσουν, και οι οποίες 
παρεµβαίνουν εµποδίζοντας την προσοχή, συγκέντρωση και επίδοση, ειδικά όταν πρόκειται για δύσκολα 
ή περίπλοκα γνωστικά έργα (Βασιλάκη, 1997). 
29 Η αντίδραση σε ένα ερέθισµα είναι αποτέλεσµα µάθησης (βλ. Παπαδόπουλος, 1994, σ.64). 
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µαθητών και η αξιολόγηση της σχολικής τους επίδοσης να µην τους προκαλέσει άγχος ή 

τουλάχιστον να ελαχιστοποιηθεί η πιθανότητα παρουσίας ψυχικής πίεσης όσο το δυνατόν 

περισσότερο. Συνεπώς, έπρεπε να δηµιουργήσουµε εκείνες τις προϋποθέσεις, ώστε η 

συνθήκη εξέτασης να µην προκαλέσει άγχος στον εξεταζόµενο ή αυτό να είναι όσο το 

δυνατόν λιγότερο.  

 Βασιζόµενοι στις θεωρίες του συµπεριφορισµού, σύµφωνα µε τις οποίες οι 

αντιδράσεις άγχους είναι µαθηµένες εξαρτηµένες αντιδράσεις29 του οργανισµού, που 

έχουν παγιωθεί µε τη διαδικασία της ενίσχυσης και αποτελούν ένα αναπόσπαστο κοµµάτι 

του χαρακτήρα του ατόµου, έπρεπε να βρούµε έναν τρόπο, ώστε οι αντιδράσεις αυτές να 

µην αποτελούν πλέον αντανακλαστικές εξαρτηµένες αντιδράσεις άγχους. Η λύση έρχεται 

από τον ίδιο χώρο µε µια τεχνική που ονοµάζεται «απόσβεση», η χρήση της οποίας 

επιτρέπει τη βαθµιαία εξασθένηση και τελική εξάλειψη µιας εξαρτηµένης αντίδρασης.  

Όταν δηλαδή οι συνθήκες εξέτασης δεν προκαλούν πλέον άγχος, τότε έχουµε απόσβεση 

αυτού. Για να το επιτύχουµε αυτό ένας αποτελεσµατικός τρόπος είναι η έκθεση του 

ατόµου επανειληµµένα σε συνθήκες εξέτασης χωρίς να ακολουθεί αξιολόγηση της 

επίδοσής του. Έτσι, µειώνεται σε µεγάλο βαθµό η πίεση που προκαλείται σε συνθήκες 

εξέτασης, η οποία σχετίζεται άµεσα µε την ανησυχία του ατόµου για την επίδοσή του, το 

βαθµό, την αντίδραση του περιβάλλοντος και τις συνέπειες που όλα αυτά θα έχουν στην 

προσωπικότητά του.   

 Ο τρόπος µε τον οποίο χορηγήθηκε το υλικό εξέτασης, οδήγησε στην υλοποίηση 

του παραπάνω στόχου. Για να ελέγξουµε, όµως, την αξιοπιστία αυτής της διαδικασίας 

χορηγήσαµε, επιπλέον, και την κλίµακα µέτρησης του άγχους (SAI) του Spielberger πριν 

από κάθε µια από τις δυο τελευταίες εξετάσεις. Έτσι, συγκρίνοντας τα αποτελέσµατα των 

2 κλιµάκων (το επίπεδο του άγχους πριν από την εξέταση στην 7η παραλλαγή του τεστ 

επίδοσης µε το επίπεδο του άγχους πριν από την εξέταση στην 8η παραλλαγή), 

διαπιστώθηκε εάν όντως υπήρξε απόσβεση του άγχους στις συνθήκες εξέτασης που 

δηµιουργήσαµε.  
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6. ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΤΩΝ ∆Ε∆ΟΜΕΝΩΝ 

 

6.1 Αξιολόγηση των τεστ επίδοσης 

��Β΄ ΤΑΞΗ 

Στη Β΄ τάξη η κάθε παραλλαγή του τεστ επίδοσης συµπεριλάµβανε τρεις 

ερωτήσεις. Η κάθε σωστή απάντηση του µαθητή βαθµολογήθηκε µε µια µονάδα (1) και 

µε µηδέν (0) η κάθε λάθος απάντηση. Έτσι, η βαθµολογία του µαθητή της Β΄ τάξης 

ακολούθησε µια κλίµακα από 0 έως 3, όπου το µηδέν (0) δηλώνει ότι ο µαθητής δεν 

έδωσε καµία σωστή απάντηση, το ένα (1) ότι απάντησε σωστά σε µια ερώτηση, το δύο 

(2) ότι έχει δύο σωστές απαντήσεις και το τρία (3) ότι απάντησε σωστά και στις τρεις 

ερωτήσεις. 

Προκειµένου να συγκρίνουµε την επίδοση των µαθητών στην 7η και 8η παραλλαγή 

του τεστ επίδοσης, µετατρέψαµε τη βαθµολογία σε µια κλίµακα βαθµολόγησης από 0-10 

για καλύτερη κατανόηση. Η βαθµολογία των µαθητών που συγκέντρωσαν συνολικά 

µηδέν µονάδες στην κλίµακα βαθµολόγησης 0-10 παρέµενε µηδέν «0». Οι µαθητές που 

βαθµολογήθηκαν µε µία «1» µονάδα στην καινούρια κλίµακα, συγκέντρωσαν 

βαθµολογία «3,33». Η συγκέντρωση δύο µονάδων αντιστοιχούσε στο «6,67» της 

κλίµακας, ενώ η συγκέντρωση τριών µονάδων αντιστοιχούσε στο βαθµό «10» της 

κλίµακας. 
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��∆΄ και ΣΤ΄ τάξη 

Η κάθε παραλλαγή του τεστ επίδοσης της ∆΄ και ΣΤ΄ τάξης περιελάµβανε δυο 

ερωτήσεις, όπου η κάθε µια βαθµολογήθηκε µε δύο (2) βαθµούς για κάθε σωστή 

απάντηση του µαθητή, µε έναν (1) βαθµό όταν ένα µέρος της απάντησης ήταν σωστό ή 

όταν η διαδικασία που ακολουθήθηκε ήταν σωστή, αλλά το τελικό αποτέλεσµα ήταν 

λάθος και µηδέν (0) βαθµοί όταν η απάντηση ήταν τελείως λάθος. 

Όπως αναφέραµε παραπάνω, για καλύτερη κατανόηση των αποτελεσµάτων, 

µετατρέψαµε τη βαθµολογία επίδοσης των µαθητών σε µια κλίµακα διαβάθµισης από το 

µηδέν (0) έως το δέκα (10). Οι µαθητές, που συγκέντρωσαν συνολικά και στις δυο 

ερωτήσεις της κάθε παραλλαγής µηδέν µονάδες βαθµολογήθηκαν µε το βαθµό «0» στην 

καινούργια κλίµακα διαβάθµισης από 0 έως 10. Αυτοί, που συγκέντρωσαν συνολικά µια 

1 µονάδα βαθµολογήθηκαν µε το βαθµό «2,5» ενώ αυτοί, που συγκέντρωσαν 2 µονάδες 

µε το βαθµό «5», αυτοί µε τρεις µονάδες βαθµολογήθηκαν µε το βαθµό «7,5» και τέλος, 

η βαθµολογία των µαθητών, που συγκέντρωσαν τέσσερις «4» µονάδες αντιστοιχούσε στο 

βαθµό «10» στην καινούργια κλίµακα. 

 

6.2 Αξιολόγηση της κλίµακας SΑΙ του Spielberger 

 Η παραπάνω κλίµακα αποτελείται από 20 φράσεις. Στην έρευνά µας, ύστερα από 

την προσαρµογή της κλίµακας, χρησιµοποιήθηκαν µόνον οι 16. Οι εννέα δηλώνουν 

καταστάσεις και συναισθήµατα ηρεµίας και µη έντασης, όπως αισθάνοµαι ήρεµος, 

αισθάνοµαι ασφαλής, αισθάνοµαι άνετα, ενώ οι υπόλοιπες επτά αναφέρονται σε 

συναισθήµατα έντασης και άγχους, όπως έχω αγωνία, ανησυχώ, αισθάνοµαι νευρικότητα. 

 Ο µαθητής καλείται να σηµειώσει κατά πόσο συµφωνεί µε την κάθε φράση 

απαντώντας σε µια κλίµακα από το 1 έως 4, όπου το (1) δηλώνει ότι ο µαθητής δε 

συµφωνεί καθόλου µε τη φράση, το (2) ότι συµφωνεί λίγο, το (3) πολύ και το (4) πάρα 

πολύ.  

 Για το σκοπό της έρευνας µας, σηµασία είχε κατά πόσο το άτοµο είχε άγχος, 

ένταση, ή αγωνία, στην έβδοµη και στην όγδοη παραλλαγή του τεστ επίδοσης. Η 

βαθµολογία, λοιπόν, των επτά προτάσεων που µετρούν την ένταση και το άγχος 

παρέµειναν όπως ήταν ενώ η βαθµολογία αντιστράφηκε στις υπόλοιπες εννέα φράσεις, 

που µετρούν την κατάσταση ηρεµίας του µαθητή. Έτσι, αντίστοιχα, η απάντηση «πάρα 

πολύ» µέτρησε για ένα βαθµό, η απάντηση «πολύ» δύο βαθµούς, η απάντηση «λίγο» 

τρεις βαθµούς και η απάντηση «καθόλου» έναν βαθµό. 
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 Για την ανάλυση των δεδοµένων της έρευνας χρησιµοποιήθηκε το στατιστικό 

πρόγραµµα ανάλυσης SPSS (Statistical Package for Social Sciences) έκδοση 10.  
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ΙΙ. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

 

1. ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΗΣ ΣΤ΄ ΤΑΞΗΣ ΣΤΗΝ ΚΛΙΜΑΚΑ  

STATE-ANXIETY INVENTORY (SAI) 

 

1.1 Βαθµολογία όλων των µαθητών της ΣΤ΄ Τάξης 

Αναλυτικά το ποσοστό των µαθητών, που απάντησαν µε 1,2,3 ή 4 στις ερωτήσεις της 

κλίµακας µέτρησης του άγχους (SAI), η οποία χρησιµοποιήθηκε στην έρευνά µας 

απεικονίζεται στους πίνακες 2 και 3: 

 

Α. Χορήγηση της κλίµακας SAI πριν από τη χορήγηση της 7ης παραλλαγής 

του τεστ επίδοσης 
 

 

Πίνακας 2. Ποσοστό των µαθητών που απάντησαν µε 1,2,3 ή 4 σε κάθε ερώτηση της κλίµακας 

SAI. 

 

Β. Χορήγηση της κλίµακας SAI πριν από τη χορήγηση της 8ης παραλλαγής του τεστ 

επίδοσης 

 

 

Πίνακας 3. Ποσοστό των µαθητών που απάντησαν µε 1,2,3 ή 4 σε κάθε ερώτηση της κλίµακας 

SAI. 

ΕΡΩΤΗΣΗ  
1η  2η  4η  5η  6η  9η  10η 11η 12η 13η 14η  15η  16η 17η 18η 20η  

ΒΑΘ /ΓΙΑ  % % % % % % % % % % % % % % % % 
1 
2 
3 
4 

40.2 
28.0 
23.2 
8.5 

56.1 
23.2 
24.6 
6.1 

30.5
35.4
14.6
19.5

46.3 
28.0 
18.3 
7.3 

46.3 
26.8 
20.7 
6.1 

28.0
29.3
32.9
9.8 

28.0
45.1
20.7
6.1 

32.9
31.7
22.0
13.4

40.2
30.5
23.2
6.1 

37.8
30.5
17.1
14.6

39.0 
35.4 
19.5 
6.1 

30.5 
35.4 
17.1 
17.1 

37.8
35.4
14.6
12.2

36.6
37.8
13.4
12.2

50.0
26.8
17.1
6.1 

45.1
34.1
18.3
2.4 

ΕΡΩΤΗΣΗ  
1η  2η  4η  5η  6η  9η  10η 11η 12η 13η 14η  15η  16η 17η 18η 20η  

ΒΑΘ /ΓΙΑ  % % % % % % % % % % % % % % % % 
1 
2 
3 
4 

34.1 
32.9 
25.6 
7.3 

37.8 
31.7 
23.2 
7.3 

14.6
23.2
32.9
29.3

14.6 
42.7 
32.9 
9.8 

28.0 
23.2 
37.8 
11.0 

26.8
22.0
29.3
22.0

24.4
26.8
30.5
18.3

25.6
35.4
17.1
22.0

23.2
31.7
24.4
20.7

19.5
29.3
34.1
17.1

19.5 
24.4 
37.8 
18.3 

23.2 
30.5 
26.8 
19.5 

22.0
31.7
28.0
18.3

18.3
25.6
36.6
19.5

23.2
29.3
31.7
15.9

37.8
31.7
19.5
11.0



 154

Oι µέσοι όροι στη βαθµολογία της κλίµακας SAI των µαθητών της ΣΤ΄ Τάξης, 

όταν αυτή χορηγήθηκε πριν από την 7η και την 8η παραλλαγή του τεστ επίδοσης 

απεικονίζεται στον πίνακα 4: 

 

 Μέσοι όροι 
 

Tυπικές αποκλίσεις 

7η παραλλαγή 31.89 6.46 

8η παραλλαγή 38.10 6.22 

 

Πίνακας 4. Μέσοι όροι της βαθµολογίας στην κλίµακα SAI που χορηγήθηκε πριν την 7η και 8η 

παραλλαγή του τεστ επίδοσης  

 

 t df Sig. (2-tailed) 

7η � 8η παραλλαγή 11.614 81 .000 

 
t: τιµή του t-test  
df: Βαθµοί ελευθερίας 
Sig.: Επίπεδο στατιστικής σηµαντικότητας (διπλής κατεύθυνσης) 

 

Πίνακας 5. Σύγκριση των µέσων όρων βαθµολογίας στην κλίµακα SAI 

 

 

ΕΡΜΗΝΕΙΑ  

 Όπως φαίνεται από τα παραπάνω αποτελέσµατα, ο Μ.Ο. βαθµολογίας των 

µαθητών της ΣΤ΄ τάξης στην κλίµακα SAI, όταν δόθηκε λίγο πριν από τη χορήγηση της 

7ης παραλλαγής του τεστ επίδοσης ήταν 31,89 ενώ όταν δόθηκε πριν από την 8η 

παραλλαγή ήταν 38,1. Αυτή η διαφορά στο Μ.Ο., όπως φάνηκε από τη σύγκριση των 

αποτελεσµάτων µε βάση το t test (βλ. πίνακα 5), είναι στατιστικώς σηµαντική για t(81) = 

11,6 όπου p<.001. Αυτό σηµαίνει ότι το επίπεδο του άγχους των µαθητών πριν από την 

εξέτασή τους στην 7η παραλλαγή του τεστ επίδοσης ήταν χαµηλότερο (Μ.Ο.=31,89) σε 

σύγκριση µε αυτό που είχαν πριν από την εξέτασή τους στην 8η παραλλαγή του τεστ 

επίδοσης (Μ.Ο.=38,1). 
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1.2 Η βαθµολογία των αγοριών της ΣΤ΄ τάξης στην κλίµακα SAI 

Όπως φαίνεται στον πίνακα 6 ο µέσος όρος βαθµολογίας των αγοριών στην 

κλίµακα άγχους πριν από την 7η παραλλαγή του τεστ επίδοσης ήταν 30.68 ενώ πριν από 

την 8η παραλλαγή ήταν 37.35. 

 

 Μέσοι όροι Τυπικές αποκλίσεις 

7 παραλλαγή 30.68 6.57 

8 παραλλαγή 37.35 5.45 

 

Πίνακας 6. Βαθµολογία των αγοριών στην κλίµακα SAI 

 

 t df Sig. (2-tailed) 

7η � 8η παραλλαγή 8.802 36 .000 

 

Πίνακας 7. Σύγκριση των µέσων όρων βαθµολογίας των αγοριών στην κλίµακα SAI στις δύο 

παραλλαγές 

 

 

ΕΡΜΗΝΕΙΑ  

Όπως φαίνεται από τα παραπάνω αποτελέσµατα, ο Μ.Ο. βαθµολογίας των 

αγοριών στην κλίµακα SAI, όταν δόθηκε πριν από τη χορήγηση της 7ης παραλλαγής του 

τεστ επίδοσης ήταν 30,68 ενώ όταν δόθηκε πριν από την 8η παραλλαγή ήταν 37,35. Η 

διαφορά στο µέσο όρο, όπως φάνηκε από τη σύγκριση των αποτελεσµάτων σύµφωνα µε 

το t test (βλ. πίνακα 7), είναι στατιστικώς σηµαντική για t(36) = 8,8 όπου p<.001. Αυτό 

σηµαίνει ότι το επίπεδο του άγχους των αγοριών πριν από την εξέτασή τους στην 7η 

παραλλαγή του τεστ επίδοσης, ήταν χαµηλότερο σε σύγκριση µε αυτό που είχαν πριν από 

την εξέτασή τους στην 8η παραλλαγή του τεστ επίδοσης. 

 

 

 

1.3 Η βαθµολογία των κοριτσιών στην κλίµακα SAI 
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 Όπως φαίνεται στον πίνακα 8 ο µέσος όρος βαθµολογίας των κοριτσιών στην 

κλίµακα άγχους πριν από τη χορήγηση της 7ης παραλλαγής ήταν 32.89 ενώ πριν από τη 

χορήγηση της 8ης παραλλαγής ήταν 38.71. 

 

 Μέσοι όροι Τυπικές αποκλίσεις 

7η παραλλαγή 32.89 6.27 

8η παραλλαγή 38.71 6.79 

 

Πίνακας 8. Μέσος όρος βαθµολογίας των κοριτσιών στην κλίµακα SAI 

 

 

 

 

Πίνακας 9. Σύγκριση των µέσων όρων βαθµολογίας των κοριτσιών στην κλίµακα SAI στις δύο 

παραλλαγές 

 

 

ΕΡΜΗΝΕΙΑ 

Ο µέσος όρος της βαθµολογίας των κοριτσιών στην κλίµακα SAI, όταν δόθηκε 

πριν από τη χορήγηση της 7ης παραλλαγής του τεστ επίδοσης ήταν 32,89 ενώ όταν 

δόθηκε πριν από την 8η παραλλαγή ήταν 38,71. Η διαφορά στους Μ.Ο., όπως φάνηκε 

από τη σύγκριση των αποτελεσµάτων σύµφωνα µε το t test, είναι στατιστικώς σηµαντική 

για t(44) = 7,75 όπου p<.001. Συνεπώς, το επίπεδο του άγχους των κοριτσιών πριν από την 

εξέτασή τους στην 7η παραλλαγή του τεστ επίδοσης ήταν χαµηλότερο σε σύγκριση µε 

αυτό που είχαν πριν από την εξέτασή τους στην 8η παραλλαγή. 

 

 

 

1.4 Σύγκριση των µέσων όρων βαθµολογίας αγοριών και κοριτσιών στην κλίµακα SAI πριν 

από τη χορήγηση της 7ης παραλλαγής    

 Από τη σύγκριση των µέσων όρων βαθµολογίας αγοριών και κοριτσιών στην 

κλίµακα SAI, που δόθηκε πριν από την 7η παραλλαγή του τεστ επίδοσης (βλ. πίνακα 10) 

 t df Sig. (2-tailed) 

7η � 8η  παραλλαγή 7.753 44 .000 
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φαίνεται ότι δεν υπάρχει στατιστικώς σηµαντική διαφορά στο επίπεδο άγχους ανάµεσα 

στα δύο φύλα.  

 

 t df Sig. (2-tailed) 

7η παραλλαγή 1.557 80 .123 

 

Πίνακας 10. Σύγκριση της βαθµολογίας αγοριών και κοριτσιών στην κλίµακα SAI 

πριν από τη χορήγηση της 7ης παραλλαγής του τεστ επίδοσης  

 

 

1.5 Σύγκριση των µέσων όρων βαθµολογίας αγοριών και κοριτσιών στην κλίµακα SAI πριν 

από τη χορήγηση της 8ης παραλλαγής    

 Αντίστοιχα, από τη σύγκριση των µέσων όρων βαθµολογίας αγοριών και 

κοριτσιών στην κλίµακα SAI, που δόθηκε πριν από την 8η παραλλαγή του τεστ επίδοσης 

(βλ. πίνακα 11) φαίνεται ότι δεν υπάρχει στατιστικώς σηµαντική διαφορά στο επίπεδο 

άγχους ανάµεσα στα δυο φύλα. 

  

 t df Sig. (2-tailed) 

8η παραλλαγή .984 80 .328 

 

Πίνακας 11. Σύγκριση της βαθµολογίας αγοριών και κοριτσιών στην κλίµακα SAI πριν από τη 

χορήγηση της 8ης παραλλαγής του τεστ επίδοσης  

 

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ 

 Βάσει των παραπάνω αποτελεσµάτων καθίσταται σαφές ότι η τεχνητή συνθήκη 

«απόσβεσης της ψυχικής πίεσης» είχε τα αναµενόµενα αποτελέσµατα. Βέβαια, δε 

µπορούµε να υποστηρίξουµε ότι παρατηρήθηκε πλήρης απόσβεση της ψυχικής πίεσης. 

Όµως, ο βαθµός έντασης της ψυχικής πίεσης των µαθητών κατά τη διάρκεια εξέτασής 

τους στην 7η παραλλαγή του τεστ επίδοσης ήταν σαφώς χαµηλότερος από το βαθµό 

έντασης κατά τη διάρκεια εξέτασής τους στην 8η παραλλαγή, όπως αποδείχθηκε από τη 

σύγκριση των Μ.Ο. βαθµολογίας των µαθητών στην κλίµακα SAI. 

 Το παραπάνω συµπέρασµα επιβεβαιώνει τα ευρήµατα των ερευνών ότι οι 

συνθήκες κάτω από τις οποίες εξετάζεται ο µαθητής αποτελούν βασικό αίτιο πρόκλησης 
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ψυχικής πίεσης και αποδεικνύει ότι οι συνθήκες, που δηµιουργήσαµε και στις οποίες 

εξετάστηκαν οι µαθητές στην 7η παραλλαγή του τεστ επίδοσης χαρακτηρίζονταν από 

µειωµένο επίπεδο έντασης της ψυχικής πίεσης των µαθητών σε σύγκριση µε τις συνθήκες 

εξέτασης, που επικρατούσαν πριν και κατά τη διάρκεια εξέτασης στην 8η παραλλαγή του 

τεστ επίδοσης.  
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2. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΣΤΑ ΤΕΣΤ ΕΠΙ∆ΟΣΗΣ 

 

Β΄ ΤΑΞΗ: 

 

 Στους πίνακες 12 και 13 αναγράφεται η επίδοση των µαθητών της Β΄ τάξης σε 

κάθε ερώτηση των παραλλαγών 7 και 8 αντίστοιχα του τεστ σχολικής επίδοσης, που τους 

χορηγήθηκε.  

 

1Η ΕΡΩΤΗΣΗ 2Η ΕΡΩΤΗΣΗ 3Η ΕΡΩΤΗΣΗ  
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ % % % 

0 
1 

1.6 
98.4 

7.8 
92.2 

17.2 
82.8 

 
Πίνακας 12. Αποτελέσµατα των µαθητών της Β΄ τάξης στην 7η παραλλαγή 

 

 
1Η ΕΡΩΤΗΣΗ 2Η ΕΡΩΤΗΣΗ 3Η ΕΡΩΤΗΣΗ  

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ % % % 
0 
1 

3.9 
96.1 

33.6 
66.4 

18.8 
81.3 

 
Πίνακας 13. Αποτελέσµατα των µαθητών της Β΄ τάξης στην 8η παραλλαγή 

 

 Όσον αφορά στην 7η παραλλαγή του τεστ, στην πρώτη ερώτηση το 98.4% των 

µαθητών απάντησαν σωστά, ενώ, µόλις το 1.6% αυτών έδωσαν λανθασµένη απάντηση 

και βαθµολογήθηκαν µε µηδέν. Στη δεύτερη ερώτηση, λανθασµένη απάντηση έδωσε το 

7,8% των µαθητών, ενώ το υπόλοιπο 92,4% των µαθητών απάντησε σωστά. Τέλος, στην 

τρίτη ερώτηση, το ποσοστό των µαθητών, που έδωσαν λανθασµένη απάντηση ανέβηκε 

στο 17,2% ενώ το υπόλοιπο 82.8% απάντησε σωστά και βαθµολογήθηκε µε το βαθµό 

ένα. 

 Τα αναλυτικά αποτελέσµατα της 8η παραλλαγής του τεστ σχολικής επίδοσης 

δείχνουν ότι στην πρώτη ερώτηση το ποσοστό των µαθητών που έδωσαν λανθασµένη 

απάντηση ήταν 3,9%, ενώ το ποσοστό αυτό στην δεύτερη ερώτηση ανέβηκε στο 33,6% 

και στην τρίτη ερώτηση ήταν 18,8%. 

 Προκειµένου να συγκρίνουµε την επίδοση των µαθητών στην 7η και 8η παραλλαγή 

του τεστ επίδοσης, µετατρέψαµε τη βαθµολογία σε µια κλίµακα βαθµολόγησης από 0-10 

για καλύτερη κατανόηση. Όπως φαίνεται παρακάτω στον πίνακα 14, η βαθµολογία των 
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µαθητών που συγκέντρωσαν συνολικά µηδέν µονάδες στην κλίµακα βαθµολόγησης 0-10 

παρέµενε µηδέν «0». Οι µαθητές που βαθµολογήθηκαν µε µία «1» µονάδα στην 

καινούρια κλίµακα, συγκέντρωσαν βαθµολογία «3,33». Η συγκέντρωση δύο µονάδων 

αντιστοιχούσε στο «6,67» της κλίµακας, ενώ η συγκέντρωση τριών µονάδων 

αντιστοιχούσε στο βαθµό «10» της κλίµακας. 

Η  βαθµολογία των µαθητών της Β΄ τάξης στην 7η και 8η παραλλαγή του τεστ 

επίδοσης, σε µια κλίµακα βαθµολόγησης από «0-10», παρουσιάζεται παρακάτω: 

 

7Η ΠΑΡΑΛΛΑΓΗ 8Η ΠΑΡΑΛΛΑΓΗ  
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ % % 

.00 
3.33 
6.67 
10 

- 
6.3 
14.1 
79.7 

.8 
14.1 
25.8 
59.4 

         
Πίνακας 14. Η βαθµολογία των µαθητών σε µια κλίµακα διαβάθµισης από «0-10» 

 
 

Η συνολική επίδοση των µαθητών της Β΄ τάξης στην 7η και 8η παραλλαγή του 

τεστ επίδοσης παρουσιάζεται στον πίνακα 15. 

 

 Μέσοι όροι Τυπικές αποκλίσεις 
7η παραλλαγή 9.11 1.89 
8η παραλλαγή 8.12 2.5 

 

Πίνακας 15. Επίδοση όλων των µαθητών της Β΄ τάξης στην 7η και 8η παραλλαγή του τεστ 

σχολικής επίδοσης 

 

 Ο συνολικός αριθµός των µαθητών που συµµετείχαν στο τεστ επίδοσης της Β΄ 

τάξης ήταν Ν=128. Ο µέσος όρος επίδοσης των µαθητών στην έβδοµη παραλλαγή του 

τεστ ήταν Μ.Ο.=9,11 µε τυπική απόκλιση SD=1,89, και ο µέσος όρος επίδοσης των 

µαθητών στην 8η παραλλαγή του τεστ ήταν Μ.Ο.=8,12 µε τυπική απόκλιση SD=2,5. 
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2.1 ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΑΓΟΡΙΩΝ ΤΗΣ Β΄ ΤΑΞΗΣ ΣΤΗΝ 7Η ΚΑΙ 8Η  

     ΠΑΡΑΛΛΑΓΗ ΤΟΥ ΤΕΣΤ ΕΠΙ∆ΟΣΗΣ 

 

 Όπως φαίνεται στον πίνακα 16, στην 7η παραλλαγή του τεστ επίδοσης, το 6% των 

αγοριών (Ν=67) συγκέντρωσε συνολικό βαθµό 3,33 στην κλίµακα βαθµολόγησης. Το 

19,4% των αγοριών βαθµολογήθηκε µε 6,67 ενώ το 74,6 βαθµολογήθηκε µε βαθµό «10». 

 Στην 8η παραλλαγή του τεστ επίδοσης το 1,5% των αγοριών δεν έδωσε καµία 

σωστή απάντηση και βαθµολογήθηκε µε µηδέν «0». Το 14,9% βαθµολογήθηκε µε βαθµό 

«3,33», ενώ το 35,8% βαθµολογήθηκε µε βαθµό «6,67» και µόλις το 47,8% συγκέντρωνε 

βαθµό «10». 

  

7Η ΠΑΡΑΛΛΑΓΗ 8Η ΠΑΡΑΛΛΑΓΗ  
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ % % 

.00 
3.33 
6.67 
10 

- 
6.0 
19.4 
74.6 

1.5 
14.9 
35.8 
47.8 

 
Πίνακας 16. Βαθµολόγηση της επίδοσης των αγοριών της Β΄ τάξης στην 7η και 8η παραλλαγή 

του τεστ επίδοσης 

 

 Συνολικά, ο Μ.Ο. επίδοσης των αγοριών στην 7η παραλλαγή του τεστ επίδοσης 

(βλ. πίνακα 17) ήταν Μ.Ο.=8,95 µε τυπική απόκλιση SD=1,95. Ο µέσος όρος επίδοσης 

των αγοριών στην 8η παραλλαγή του τεστ µειώθηκε σε Μ.Ο.=7,66 µε τυπική απόκλιση 

SD=2,59. 

 

 
 Μέσοι όροι Τυπικές αποκλίσεις 

7η παραλλαγή 8.95 1.95 
8η παραλλαγή 7.66 2.59 

 
Πίνακας 17. Μέσοι όροι επίδοσης των αγοριών της Β΄ τάξης στην 7η και 8η παραλλαγή του τεστ 

επίδοσης     
 
 
 
2.2 ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΚΟΡΙΤΣΙΩΝ ΤΗΣ Β΄ ΤΑΞΗΣ ΣΤΗΝ 7Η ΚΑΙ 8Η  

     ΠΑΡΑΛΛΑΓΗ ΤΟΥ ΤΕΣΤ ΕΠΙ∆ΟΣΗΣ 
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 Όπως φαίνεται στον πίνακα 18 το 6,6% των κοριτσιών βαθµολογήθηκε µε βαθµό 

«3,33», ενώ το 8,2% βαθµολογήθηκε µε βαθµό «6,67» και το 85,2% βαθµολογήθηκε µε 

δέκα «10» στην έβδοµη παραλλαγή του τεστ επίδοσης. 

 Στην 8η παραλλαγή το 13,1% των κοριτσιών (Ν=61) βαθµολογήθηκε µε το βαθµό 

«3,33», το 14,8% µε βαθµό «6,67» και το 72,1% βαθµολογήθηκε µε «10».  

 

7Η ΠΑΡΑΛΛΑΓΗ 8Η ΠΑΡΑΛΛΑΓΗ  
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ % % 

.00 
3.33 
6.67 
10 

- 
6.6 
8.2 
85.2 

- 
13.1 
14.8 
72.1 

  
Πίνακας 18. Βαθµολογία των κοριτσιών της Β΄ τάξης στην 7η και 8η παραλλαγή 

του τεστ επίδοσης  

 

 Συνολικά, ο µέσος όρος επίδοσης των κοριτσιών στην 7η παραλλαγή του τεστ 

επίδοσης (βλ. πίνακα 19) ήταν Μ.Ο.=9,28 µε τυπική απόκλιση SD=1,83. Ο µέσος όρος 

επίδοσης των κοριτσιών στην 8η παραλλαγή του τεστ επίδοσης ήταν Μ.Ο.=8,63 µε 

τυπική απόκλιση SD=2,38. 

 

 Μέσοι όροι  Τυπικές αποκλίσεις 
7η παραλλαγή 9.28 1.83 
8η παραλλαγή 8.63 2.38 

 
Πίνακας 19. Μέσοι όροι επίδοσης των κοριτσιών της Β΄ τάξης στην 7η και 8η παραλλαγή του 

τεστ επίδοσης 

 

 

 

 

2.3 ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙ∆ΟΣΗΣ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΗΣ Β΄ ΤΑΞΗΣ ΣΤΗΝ 7Η  

     ΚΑΙ 8Η ΠΑΡΑΛΛΑΓΗ ΤΟΥ ΤΕΣΤ ΕΠΙ∆ΟΣΗΣ 

 

1. Σύγκριση των Μ.Ο. επίδοσης όλων των µαθητών στην 7η και 8η παραλλαγή 

Η σύγκριση των µέσων όρων επίδοσης των µαθητών της Β΄ τάξης στην 7η και 8η 

παραλλαγή του τεστ επίδοσης, µε Μ.Ο. 9,11 και 8,12 αντίστοιχα, δείχνει ότι υπάρχει 
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στατιστικώς σηµαντική διαφορά µεταξύ τους για t(127) = 3,93 όπου p<.001 (βλ. πίνακα 

20). Αυτό σηµαίνει ότι η επίδοση των µαθητών στην 7η παραλλαγή ήταν καλύτερη από 

την επίδοσή τους στην 8η παραλλαγή του τεστ επίδοσης.  

 
 

 t df Sig. (2-tailed) 
7η � 8η παραλλαγή 3.93 127 .000 

 

Πίνακας 20. Σύγκριση των µέσων όρων επίδοσης των µαθητών της Β΄ τάξης στην 7η και 8η 

παραλλαγή του τεστ επίδοσης 

 

2. Σύγκριση των Μ.Ο. επίδοσης των αγοριών της Β΄ τάξης 

 Η σύγκριση της επίδοσης των αγοριών στην 7η και 8η παραλλαγή του τεστ επίδοσης 

έδειξε (βλ. πίνακα 21) ότι οι µέσοι όροι επίδοσής τους στις δύο παραλλαγές διαφέρουν 

σηµαντικά για t(66) = 3,65 όπου p=.001.   

 

 t df Sig. (2-tailed) 
7η � 8η παραλλαγή 3.65 66 .001 

 

Πίνακας 21. Σύγκριση των µέσων όρων επίδοσης των αγοριών της Β΄ τάξης στην 7η και 8η 

παραλλαγή του τεστ επίδοσης  

 

3. Σύγκριση των  Μ.Ο. επίδοσης των κοριτσιών της Β΄ τάξης  

 Η σύγκριση των µέσων όρων επίδοσης των κοριτσιών στην 7η και 8η παραλλαγή του 

τεστ επίδοσης (βλ. πίνακα 22) έδειξε ότι η διαφορά µεταξύ τους δεν είναι στατιστικώς 

σηµαντική για t(60) = 1,84 όπου p>.05. Αυτό σηµαίνει ότι δεν υπήρχαν σηµαντικές 

διαφορές στις επιδόσεις τους στις δύο παραλλαγές.   

 t df Sig. (2-tailed)
7η � 8η παραλλαγή 1.844 60 .070 

 

Πίνακας 22. Σύγκριση των µέσων όρων επίδοσης των κοριτσιών της Β΄ τάξης στην 7η και 8η 

παραλλαγή του τεστ επίδοσης 

 

4. Σύγκριση των Μ.Ο. επίδοσης αγοριών και κοριτσιών στην 7η  παραλλαγή του τεστ 

επίδοσης 
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 Η σύγκριση των µέσων όρων επίδοσης των αγοριών και των κοριτσιών στην 7η 

παραλλαγή του τεστ επίδοσης, όπως φαίνεται στον πίνακα 23, δείχνει ότι δεν υπάρχει 

στατιστικώς σηµαντική διαφορά µεταξύ τους για t(126) = 0,99 όπου p>.05. Αυτό σηµαίνει 

ότι δεν υπήρχαν σηµαντικές διαφορές στις επιδόσεις µεταξύ αγοριών και κοριτσιών στην 

7η παραλλαγή.  

 

Αγόρια-κορίτσια t df Sig. (2-tailed)
7η παραλλαγή .99 126 .320 

 
Πίνακας 23. Σύγκριση των µέσων όρων επίδοσης αγοριών-κοριτσιών στην 7η παραλλαγή 

 
 

5. Σύγκριση των Μ.Ο. επίδοσης αγοριών-κοριτσιών στην 8η  παραλλαγή του τεστ 

επίδοσης 

 Η σύγκριση των µέσων όρων επίδοσης αγοριών και κοριτσιών στην 8η παραλλαγή 

του τεστ δείχνει ότι υπάρχει στατιστικώς σηµαντική διαφορά µεταξύ της επίδοσης 

µεταξύ τους για t(126) = 2,19 όπου p<.05 (βλ. πίνακα 24). Αυτό σηµαίνει ότι υπήρχαν 

σηµαντικές διαφορές στις επιδόσεις µεταξύ αγοριών και κοριτσιών στην 8η παραλλαγή.  

 
Αγόρια-κορίτσια t df Sig. (2-tailed)

8η παραλλαγή 2.199 126 .030 
 

Πίνακας 24. Σύγκριση των µέσων όρων επίδοσης αγοριών-κοριτσιών στην 8η παραλλαγή του 

τεστ επίδοσης 

∆΄ ΤΑΞΗ  

 

 Η επίδοση των µαθητών της ∆΄ τάξης στην 7η παραλλαγή του τεστ επίδοσης 

παρουσιάζεται αναλυτικά στον πίνακα 25. Στην πρώτη ερώτηση το 1,4% των µαθητών 

βαθµολογήθηκε µε µηδέν «0» (δεν απάντησε σωστά σε καµία ερώτηση), το 16,4% 

βαθµολογήθηκε µε ένα «1» (σωστή αλλά όχι πλήρης απάντηση, και µε δύο 

βαθµολογήθηκε το 82,2% των µαθητών (σωστή και πλήρης απάντηση).  

 Στη δεύτερη ερώτηση το 2,7% των µαθητών απάντησε λάθος και βαθµολογήθηκε 

µε µηδέν «0», το 12,3% έδωσε σωστή, αλλά όχι πλήρη και βαθµολογήθηκε µε «1» 

µονάδα, ενώ το 84,9% των µαθητών απάντησε σωστά και ολοκληρωµένα και 

βαθµολογήθηκε µε «2» µονάδες. 
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1Η ΕΡΩΤΗΣΗ 2Η ΕΡΩΤΗΣΗ 
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ % % 

0 
1 
2 

1.4 
16.4 
82.2 

2.7 
12.3 
84.9 

 

Πίνακας 25. Αποτελέσµατα των µαθητών στην 7η παραλλαγή  

 

 Στην πρώτη ερώτηση της 8ης παραλλαγής (πίνακας 26) το 17,8% των µαθητών 

απάντησε λανθασµένα και βαθµολογήθηκε µε µηδέν «0». Το 8,2% απάντησε σε ένα µόνο 

µέρος της απάντησης και βαθµολογήθηκε µε «1» µονάδα, ενώ το 74% έδωσε σωστή και 

πλήρη απάντηση και βαθµολογήθηκε µε «2» µονάδες. Στη δεύτερη ερώτηση της 8η 

παραλλαγής του τεστ επίδοσης, το 9,6% των µαθητών έδωσε λανθασµένη απάντηση και 

βαθµολογήθηκε µε «0», το 13,7% των µαθητών έδωσε σωστή απάντηση µόνο στο ένα 

µέρος της ερώτησης και βαθµολογήθηκε µε «1» ενώ το υπόλοιπο 76,7% των µαθητών 

έδωσε ολοκληρωµένη απάντηση και βαθµολογήθηκε µε «2» µονάδες. 

 

 

 

1Η ΕΡΩΤΗΣΗ 2Η ΕΡΩΤΗΣΗ 
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ % % 

0 
1 
2 

17.8 
8.2 
74.0 

9.6 
13.7 
76.7 

 

Πίνακας 26. Αποτελέσµατα των µαθητών στην 8η παραλλαγή του τεστ επίδοσης 

 

Για να µπορέσουµε να συγκρίνουµε την επίδοση των µαθητών, την µετατρέψαµε 

σε µια κλίµακα διαβάθµισης από το µηδέν (0) έως το δέκα (10). Οι µαθητές, που 

συγκέντρωσαν συνολικά και στις δύο ερωτήσεις της κάθε παραλλαγής µηδέν µονάδες 

βαθµολογήθηκαν µε το βαθµό «0» και στην καινούργια κλίµακα διαβάθµισης από 0 έως 

10 (βλ. πίνακα 27). Αυτοί, που συγκέντρωσαν συνολικά µια 1 µονάδα βαθµολογήθηκαν 

µε το βαθµό «2,5» ενώ αυτοί, που συγκέντρωσαν 2 µονάδες µε το βαθµό «5», αυτοί µε 

τρεις µονάδες βαθµολογήθηκαν µε το βαθµό «7,5» και τέλος, η βαθµολογία των 

µαθητών, που συγκέντρωσαν τέσσερις «4» µονάδες αντιστοιχούσε στο βαθµό «10» στην 

καινούργια κλίµακα. 
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Μ.Ο. 7ΗΣ ΠΑΡΑΛΛΑΓΗΣ Μ.Ο. 8ΗΣ ΠΑΡΑΛΛΑΓΗΣ  
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ % % 

0.00 
2.50 
5.00 
7.50 
10.00 

- 
4.1 
6.8 
11.0 
78.1 

8.2 
11.0 

- 
11.0 
69.9 

 
Πίνακας 27. Η βαθµολογία των µαθητών της ∆΄ Τάξης στην 7η και 8η παραλλαγή του τεστ 

επίδοσης µε βάση τη νέα κλίµακα βαθµολόγησης από 0 έως 10  

  

Συνολικά, ο µέσος όρος επίδοσης των µαθητών στην 7η παραλλαγή του τεστ 

επίδοσης, βάσει της παραπάνω κλίµακας διαβάθµισης, ήταν Μ.Ο.=9,07 µε τυπική 

απόκλιση SD=1,97, και στην 8η παραλλαγή ο Μ.Ο. επίδοσης των µαθητών ήταν 

Μ.Ο.=8,08 µε τυπική απόκλιση SD=3,39 (βλ. πίνακα 28). 

 

 

 Μέσοι όροι Τυπικές αποκλίσεις 
7η παραλλαγή 9.07 1.97 
8η παραλλαγή 8.08 3.39 

 
Πίνακας 28. Μέσοι όροι επίδοσης όλων των µαθητών της ∆΄ Τάξης στην 7η και 8η παραλλαγή 

του τεστ επίδοσης  

 

ΕΠΙ∆ΟΣΗ ΑΓΟΡΙΩΝ 

 Ο µέσος όρος επίδοσης των αγοριών στην 7η παραλλαγή (πίνακας 29) ήταν 

Μ.Ο.=8,87 µε τυπική απόκλιση SD=2,40, και στην 8η παραλλαγή ο µέσος όρος επίδοσης 

ήταν Μ.Ο.=8,38 µε τυπική απόκλιση SD=3,39. 

 
 Μέσοι όροι Τυπικές αποκλίσεις 

7η παραλλαγή 8.87 2.40 
8η παραλλαγή 8.38 3.39 

 

Πίνακας 29. Μέσοι όροι επίδοσης αγοριών στην 7η και 8η παραλλαγή  

 

ΕΠΙ∆ΟΣΗ ΚΟΡΙΤΣΙΩΝ 

 Ο µέσος όρος επίδοσης των κοριτσιών της ∆΄ τάξης στην 7η και 8η παραλλαγή του 

τεστ επίδοσης παρουσιάζεται στον πίνακα 30. Ο µέσος όρος επίδοσής τους στην 7η 
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παραλλαγή ήταν Μ.Ο.=9,22 µε τυπική απόκλιση SD=1,6, και ο µέσος όρος επίδοσής 

τους στην 8η παραλλαγή ήταν Μ.Ο.=7,85 µε τυπική απόκλιση SD=3,43. 

 
 Μέσοι όροι Τυπικές αποκλίσεις 

7η παραλλαγή 9.22 1.60 
8η παραλλαγή 7.85 3.43 

 

Πίνακας 30. Μέσοι όροι επίδοσης των κοριτσιών στην 7η και 8η παραλλαγή 

 

 

 

 

 

2.4 ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙ∆ΟΣΗΣ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΗΣ ∆΄ ΤΑΞΗΣ ΣΤΗΝ 7Η    

     ΚΑΙ 8Η ΠΑΡΑΛΛΑΓΗ ΤΟΥ ΤΕΣΤ ΕΠΙ∆ΟΣΗΣ 

 

1. Σύγκριση των Μ.Ο. επίδοσης όλων των µαθητών της ∆΄ τάξης στην 7η και 8η 

παραλλαγή 

Η σύγκριση των µέσων όρων επίδοσης των µαθητών της ∆΄ τάξης στην 7η και 8η 

παραλλαγή του τεστ επίδοσης (πίνακας 31) έδειξε ότι ο Μ.Ο. επίδοσής τους στην 7η 

παραλλαγή παρουσίασε στατιστικώς σηµαντικές διαφορές από τον Μ.Ο. επίδοσής τους 

στην 8η παραλλαγή για t(72) = 3,11 όπου p<.005. 

 
 t df Sig. (2-tailed) 

7η � 8η παραλλαγή 3.11 72 .003 
 
Πίνακας 31. Σύγκριση των µέσων όρων επίδοσης όλων των µαθητών της ∆΄ τάξης µεταξύ 

της 7ης και 8ης παραλλαγής   

 

2.  Σύγκριση των Μ.Ο. επίδοσης των αγοριών στην 7η και 8η παραλλαγή  
Η σύγκριση των µέσων όρων επίδοσης των αγοριών στις δύο παραλλαγές του τεστ 

(βλ. πίνακα 32) δείχνει ότι δεν υπάρχει στατιστικώς σηµαντική διαφορά µεταξύ της 

επίδοσής τους στην 7η και 8η παραλλαγή για t(30) = 1,14 όπου p>.05. 

 
 t df Sig. (2-tailed) 

7η � 8η παραλλαγή 1.14 30 .264 
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Πίνακας 32. Σύγκριση των µέσων όρων επίδοσης των αγοριών στην 7η και 8η παραλλαγή 

 

 

3.  Σύγκριση των Μ.Ο. επίδοσης των κοριτσιών στην 7η και 8η παραλλαγή 
 Η σύγκριση των µέσων όρων επίδοσης των κοριτσιών στην 7η και 8η παραλλαγή του 

τεστ επίδοσης (πίνακας 33) έδειξε ότι η διαφορά στους Μ.Ο. επίδοσής τους στις δύο 

παραλλαγές είναι στατιστικώς σηµαντική για t(41) = 3,02 όπου p<.005. 

 

 t df Sig. (2-tailed) 
7η � 8η παραλλαγή 3.02 41 .004 

 
Πίνακας 33. Σύγκριση των µέσων όρων επίδοσης των κοριτσιών στην 7η και 8η παραλλαγή 

 

4.  Σύγκριση των Μ.Ο. επίδοσης αγοριών-κοριτσιών στην 7η παραλλαγή 

 Η σύγκριση του µέσου όρου επίδοσης των αγοριών µε το µέσο όρο επίδοσης των 

κοριτσιών στην 7η παραλλαγή του τεστ επίδοσης (πίνακας 34) έδειξε ότι δεν υπάρχει 

στατιστικώς σηµαντική διαφορά µεταξύ των Μ.Ο. επίδοσής τους για t(71) = 0,75 όπου 

p>.05. 

 

 t df Sig. (2-tailed)
7η παραλλαγή .75 71 .452 

 
Πίνακας 34. Σύγκριση των µέσων όρων επίδοσης αγοριών-κοριτσιών στην 7η παραλλαγή 

  

5.  Σύγκριση των Μ.Ο. επίδοσης αγοριών-κοριτσιών στην 8η παραλλαγή 

 Η σύγκριση των µέσων όρων επίδοσης µεταξύ αγοριών και κοριτσιών στην 8η 

παραλλαγή του τεστ (πίνακας 35) έδειξε ότι δεν υπάρχει στατιστικώς σηµαντική διαφορά 

στους Μ.Ο. επίδοσης για t(71) = 0,526 όπου p>.05. 

 

 

 

Πίνακας 35. Σύγκριση των µέσων όρων επίδοσης αγοριών-κοριτσιών στην 8η παραλλαγή 

 t df Sig. (2-tailed) 
8η παραλλαγή .656 71 .514 
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ΣΤ΄ ΤΑΞΗ 

 

 Η αναλυτική βαθµολογία των µαθητών της ΣΤ΄ τάξης στην 7η και 8η παραλλαγή 

του τεστ επίδοσης παρουσιάζεται στον πίνακα 36. Στην πρώτη ερώτηση της 7ης 

παραλλαγής το 9,8% των µαθητών δεν έδωσε σωστή απάντηση και βαθµολογήθηκε µε 

µηδέν «0» µονάδες. Το 4,9% έδωσε σωστή, αλλά όχι πλήρη και βαθµολογήθηκε µε «1» 

µονάδα, ενώ το 85,4% έδωσε σωστή και πλήρη απάντηση και βαθµολογήθηκε µε «2» 

µονάδες. Στη δεύτερη ερώτηση της ίδιας παραλλαγής βαθµολογήθηκε µε µηδέν «0» 

µονάδες το 15,9% και µε «1» µονάδα το 12,2%, ενώ το 72% των µαθητών έδωσε σωστή 

και πλήρη απάντηση και βαθµολογήθηκε µε «2» µονάδες. 

 Στην πρώτη ερώτηση της 8ης παραλλαγής το 12,2% των µαθητών έδωσε  

λανθασµένη απάντηση και βαθµολογήθηκε µε µηδέν «0», το7,3% απάντησε σε ένα µέρος 

µόνο και βαθµολογήθηκε µε «1» µονάδα, ενώ το 80,5% έδωσε ολοκληρωµένη απάντηση 

και βαθµολογήθηκε µε «2» µονάδες. Στη δεύτερη ερώτηση της 8ης παραλλαγής του τεστ 

επίδοσης το 6,1% των µαθητών της ΣΤ΄ Τάξης έδωσε λανθασµένη απάντηση και 

βαθµολογήθηκε µε µηδέν «0», το 22% βαθµολογήθηκε µε «1» µονάδα, λύνοντας σωστά 

ένα µόνο µέρος της ερώτησης, ενώ το ποσοστό των µαθητών που βαθµολογήθηκε µε «2» 

µονάδες, δίνοντας ολοκληρωµένη και σωστή απάντηση, ήταν 72%. 

 
7Η ΠΑΡΑΛΛΑΓΗ 8Η ΠΑΡΑΛΛΑΓΗ 

1Η ΕΡΩΤΗΣΗ 2Η ΕΡΩΤΗΣΗ 1Η ΕΡΩΤΗΣΗ 2Η ΕΡΩΤΗΣΗ 
 

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 
% % % % 

0 
1 
2 

9.8 
4.9 
85.4 

15.9 
12.2 
72.0 

12.2 
7.3 
80.5 

6.1 
22.0 
72.0 

 
Πίνακας 36. Αποτελέσµατα των µαθητών της ΣΤ΄ τάξης στην 7η και 8η παραλλαγή 

 

Όπως αναφέρεται διεξοδικά στη διαδικασία ανάλυσης των δεδοµένων (βλ. µέρος 

ΙΙ, κεφάλαιο 5ο), η συνολική επίδοση των µαθητών της ΣΤ΄ τάξης, σε µια κλίµακα 

βαθµολόγησης από «0-10», στην 7η και 8η παραλλαγή του τεστ επίδοσης, απεικονίζεται 

στον πίνακα 37, όπου οι µαθητές που συγκέντρωσαν συνολικά και στις δύο ερωτήσεις 

της κάθε παραλλαγής, «0», «1», «2», «3» και «4» µονάδες, βαθµολογήθηκαν, στην 

καινούργια κλίµακα αξιολόγησης, µε «0», «2,5», «5», «7,5» και «10» βαθµούς 

αντίστοιχα. 
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7Η ΠΑΡΑΛΛΑΓΗ 8Η ΠΑΡΑΛΛΑΓΗ  
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ % % 

.00 
2.50 
5.00 
7.50 
10.00 

4.9 
4.9 
11.0 
12.2 
67.1 

2.4 
7.3 
8.5 
17.1 
64.6 

 
Πίνακας 37. Συνολική επίδοση των µαθητών σε µια κλίµακα διαβάθµισης από 0 έως 10 

 

1. Ο µέσος όρος επίδοσης όλων των µαθητών (Ν=82) της ΣΤ΄ τάξης στην 7η παραλλαγή 

του τεστ επίδοσης (βλ. πίνακα 38) είναι Μ.Ο.=8,29 µε τυπική απόκλιση SD=2,88, και 

ο µέσος όρος επίδοσής τους στην 8η παραλλαγή είναι Μ.Ο.=8,35 µε τυπική απόκλιση 

SD=2,67. 

 
 Μέσοι όροι Τυπικές αποκλίσεις 

7η παραλλαγή 8.29 2.88 
8η παραλλαγή 8.35 2.67 

 
Πίνακας 38. Μέσοι όροι επίδοσης όλων των µαθητών της ΣΤ΄ Τάξης στην 7η και 8η παραλλαγή 

του τεστ επίδοσης 

 

2. Ο µέσος όρος επίδοσης των αγοριών (Ν=37) στην 7η παραλλαγή (πίνακας 39) ήταν 

Μ.Ο.=8,51 µε τυπική απόκλιση SD=2,66, και ο µέσος όρος επίδοσής τους στην 8η 

παραλλαγή ήταν Μ.Ο.=7,79 µε τυπική απόκλιση SD=3,12. 

 

 Μέσοι όροι Τυπικές αποκλίσεις 
7η παραλλαγή 8.51 2.66 
8η παραλλαγή 7.79 3.12 

 

Πίνακας 39. Μέσοι όροι επίδοσης των αγοριών στην 7η και 8η παραλλαγή 

  

3. Η επίδοση των κοριτσιών (Ν=45) στην 7η και 8η παραλλαγή του τεστ επίδοσης 

παρουσιάζεται στον πίνακα 40. Ο µέσος όρος επίδοσής τους στην 7η παραλλαγή ήταν 

Μ.Ο.=8,11 µε τυπική απόκλιση SD=3,07, και στην 8η παραλλαγή ο µέσος όρος 

επίδοσής τους, ήταν Μ.Ο.=8,44 µε SD=2,57. 

 

 Μέσοι Όροι   Τυπικές αποκλίσεις 
7η παραλλαγή 8.11 3.07 
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8η παραλλαγή 8.44 2.57 
 

Πίνακας 40. Μέσοι όροι επίδοσης των κοριτσιών στην 7η και 8η παραλλαγή  
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ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΤΩΝ ΜΕΣΩΝ ΟΡΩΝ ΕΠΙ∆ΟΣΗΣ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ 

ΤΗΣ ΣΤ΄ ΤΑΞΗΣ 

 

1.  Σύγκριση των Μ.Ο. επίδοσης των µαθητών της ΣΤ΄ τάξης στην 7η και 8η παραλλαγή του 

τεστ επίδοσης 

 Η σύγκριση των µέσων όρων επίδοσης των µαθητών της ΣΤ΄ τάξης στην 7η και 8η 

παραλλαγή του τεστ επίδοσης (βλ. πίνακα 41) έδειξε ότι δεν υπάρχει στατιστικώς 

σηµαντική διαφορά µεταξύ των µέσων όρων επίδοσής τους για t(81) = 0,27 όπου p>.05. 

 

 t df Sig. (2-tailed) 
7η � 8η παραλλαγή .27 81 .783 

 
Πίνακας 41. Σύγκριση των µέσων όρων επίδοσης όλων των µαθητών της ΣΤ΄ τάξης στην 7η και 

8η παραλλαγή 

 

2.  Σύγκριση των Μ.Ο. επίδοσης των αγοριών στην 7η και 8η παραλλαγή  

 H σύγκριση των µέσων όρων επίδοσης των αγοριών στην 7η και 8η παραλλαγή του 

τεστ επίδοσης (πίνακας 42) έδειξε ότι δεν υπάρχει στατιστικώς σηµαντική διαφορά 

µεταξύ των µέσων όρων επίδοσής τους στις δύο παραλλαγές του τεστ για t(36) = 0,70 

όπου p>.05. 

 

 t df Sig. (2-tailed) 
7η � 8η παραλλαγή .70 36 .487 

 
Πίνακας 42. Σύγκριση των µέσων όρων επίδοσης των αγοριών στην 7η και 8η παραλλαγή 

 

3. Σύγκριση των Μ.Ο. επίδοσης των κοριτσιών στην 7η και 8η παραλλαγή του τεστ 

επίδοσης 

 Η σύγκριση των µέσων όρων επίδοσης των κοριτσιών στην 7η και 8η παραλλαγή του 

τεστ επίδοσης (πίνακας 43) έδειξε, επίσης, ότι δεν υπάρχει στατιστικώς σηµαντική 

διαφορά µεταξύ των µέσων όρων επίδοσής τους στις δύο παραλλαγές του τεστ επίδοσης 

για t(44) = 1,35 όπου p>.05. 

 t df Sig. (2-tailed) 
7η � 8η παραλλαγή 1,35 44 .183 

 
Πίνακας 43. Σύγκριση των µέσων όρων επίδοσης των κοριτσιών στην 7η και 8η παραλλαγή 
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4. Σύγκριση των Μ.Ο. επίδοσης αγοριών-κοριτσιών στην 7η παραλλαγή  

 Η σύγκριση των µέσων όρων επίδοσης αγοριών και κοριτσιών στην 7η παραλλαγή 

του τεστ επίδοσης (πίνακας 44) έδειξε ότι δεν υπάρχει στατιστικώς σηµαντική διαφορά 

µεταξύ τους στην 7η παραλλαγή για t(80) = 0.626 όπου p>.05. 

 

 
 

Πίνακας 44. Σύγκριση των µέσων όρων επίδοσης αγοριών-κοριτσιών στην 7η παραλλαγή 

 

5. Σύγκριση των Μ.Ο. επίδοσης αγοριών-κοριτσιών στην 8η παραλλαγή του τεστ επίδοσης 

 H σύγκριση των µέσων όρων επίδοσης µεταξύ αγοριών και κοριτσιών στην 8η 

παραλλαγή του τεστ επίδοσης (βλ. πίνακα 45) έδειξε, επίσης, ότι δεν υπάρχει 

στατιστικώς σηµαντική διαφορά µεταξύ των δύο µέσων όρων επίδοσης στην παραλλαγή 

αυτή για t(80) = 0,34 όπου p>.05. 

 

 t df Sig. (2-tailed) 
8η παραλλαγή .34 80 .737 

 
Πίνακας 45. Σύγκριση των µέσων όρων επίδοσης αγοριών-κοριτσιών στην 8η παραλλαγή  

 t df Sig. (2-tailed) 
7η παραλλαγή .626 80 .533 
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ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 

 

1. Β΄ Τάξη 
 
 Η σύγκριση των αποτελεσµάτων των µαθητών της Β΄ τάξης στην 7η παραλλαγή 

του τεστ επίδοσης (συνθήκη µειωµένης ψυχικής πίεσης) µε την 8η παραλλαγή (συνθήκη 

κανονικής εξέτασης) έδειξε ότι η διαφορά που παρατηρήθηκε µεταξύ των µέσων όρων 

επίδοσής τους στις δύο παραλλαγές (στην 7η παραλλαγή ο Μ.Ο. επίδοσης ήταν 9,11 και 

στην 8η παραλλαγή ήταν 8,125) είναι στατιστικώς σηµαντική και δεν είναι απόρροια της 

φυσικής διακύµανσης της τυχαίας δειγµατοληψίας (τυχαίοι παράγοντας), αλλά οφείλεται 

στην επίδραση της ανεξάρτητης µεταβλητής, δηλαδή της συνθήκης µειωµένης ψυχικής 

πίεσης, που δηµιουργήσαµε. Έτσι, η συνθήκη αυτή, σύµφωνα µε τα αποτελέσµατα της 

έρευνας, επηρέασε θετικά τη συνολική επίδοση των µαθητών της Β΄ τάξης µε συνέπεια 

την αύξηση στον µέσο όρο επίδοσής τους από 8,125 στην κανονική συνθήκη εξέτασης 

(παρουσία ψυχικής πίεσης), σε 9,11 στη συνθήκη µειωµένης ψυχικής πίεσης. 

 Ο µέσος όρος επίδοσης των αγοριών στη συνθήκη µειωµένης ψυχικής πίεσης (7η 

παραλλαγή) ήταν Μ.Ο.=8,95 ενώ στην 8η παραλλαγή (κανονική συνθήκη εξέτασης) ήταν 

Μ.Ο.=7,66. Η σύγκριση των δύο µέσων όρων επίδοσης µε το t-test, έδειξε ότι η διαφορά 

µεταξύ τους είναι στατιστικώς σηµαντική (p=.001) και δεν είναι απόρροια της φυσικής 

διακύµανσης της τυχαίας δειγµατοληψίας. Αυτό σηµαίνει ότι η επίδοση των αγοριών στη 

συνθήκη µειωµένης ψυχικής πίεσης ήταν καλύτερη από αυτή στην κανονική συνθήκη 

εξέτασης και ότι η βελτίωση αυτή οφείλεται στην τεχνητή συνθήκη µειωµένης ψυχικής 

πίεσης, που δηµιουργήσαµε. Έτσι, φαίνεται ότι η συνθήκη µειωµένης ψυχικής πίεσης 

επηρέασε θετικά την επίδοση των αγοριών της Β΄ τάξης συγκριτικά µε την επίδοσή τους 

σε κανονικές συνθήκες εξέτασης. 

 Ο µέσος όρος επίδοσης των κοριτσιών της Β΄ τάξης στην 7η παραλλαγή του τεστ 

επίδοσης ήταν Μ.Ο.=9,28, ενώ στην 8η παραλλαγή του τεστ ήταν Μ.Ο.=8,63. Η 

σύγκριση των δύο µέσων όρων επίδοσης µε το t-test έδειξε ότι η διαφορά µεταξύ αυτών 

δεν είναι στατιστικώς σηµαντική για p=.07. Συνεπώς, η διαφορά αυτή οφείλεται στην 

απόρροια της φυσικής διακύµανσης της τυχαίας δειγµατοληψίας (τυχαίοι παράγοντες).   

Συµπεραίνουµε, λοιπόν, ότι συνθήκη µειωµένης ψυχικής πίεσης δεν είχε 

σηµαντική επίδραση πάνω στην επίδοση των κοριτσιών της Β΄ τάξης.   
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Η σύγκριση του Μ.Ο. επίδοσης των αγοριών µε τον Μ.Ο. επίδοσης των κοριτσιών 

στην 7η και 8η παραλλαγή του τεστ επίδοσης έδειξε ότι η διαφορά των µέσων όρων 

επίδοσης στην 7η παραλλαγή δεν είναι στατιστικώς σηµαντική για p>.05. Αυτό σηµαίνει 

ότι τόσο τα αγόρια όσο και τα κορίτσια είχαν εξίσου καλή επίδοση στην 7η παραλλαγή 

του τεστ. Όµως, η σύγκριση των µέσων όρων επίδοσής τους στην 8η παραλλαγή έδειξε 

ότι η διαφορά µεταξύ αυτών είναι στατιστικώς σηµαντική. Πιο συγκεκριµένα τα κορίτσια 

είχαν καλύτερη επίδοση από ότι τα αγόρια στην κανονική συνθήκη εξέτασης, γεγονός 

που επισηµαίνει ότι η επίδραση της µειωµένης συνθήκης ψυχικής πίεσης ήταν 

µεγαλύτερη στα αγόρια από ότι στα κορίτσια. Συνεπώς, µπορούµε να υποστηρίξουµε 

βάσει των παραπάνω ότι η συνολική αύξηση στο µέσο όρο επίδοσης όλων των µαθητών 

στη συνθήκη µειωµένης ψυχικής πίεσης (7η παραλλαγή) οφείλεται κατά κύριο λόγο στην 

αύξηση του µέσου όρου επίδοσης των αγοριών. Αντίστοιχα, µπορούµε να υποθέσουµε 

ότι τα αγόρια είναι πιο επιρρεπή στην αρνητική επίδραση της ψυχικής πίεσης κατά τη 

διάρκεια των εξετάσεων, αφού δεν υπάρχει σηµαντική διαφορά στο βαθµό ψυχικής 

πίεσης µεταξύ αγοριών και κοριτσιών, όπως φάνηκε από τα αποτελέσµατα στην κλίµακα 

άγχους του Spielberger. 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. ∆΄ Τάξη 

 

 H επίδοση των µαθητών της ∆΄ τάξης στη συνθήκη µειωµένης ψυχικής πίεσης (7η 

παραλλαγή) ήταν Μ.Ο.=9,07, ενώ στην 8η παραλλαγή (κανονική συνθήκη εξέτασης) 

ήταν Μ.Ο.=8,03. Η διαφορά µιας µονάδας περίπου στους Μ.Ο. επίδοσης σύµφωνα µε το 

t-test είναι στατιστικώς σηµαντική για p=.001 και οφείλεται στη συνθήκη µειωµένης 

ψυχικής πίεσης, που δηµιουργήσαµε και όχι σε τυχαίους παράγοντες. Συνεπώς, η 

συνθήκη µειωµένης ψυχικής πίεσης, που δηµιουργήσαµε, επηρέασε θετικά την επίδοση 
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των µαθητών της ∆΄ τάξης, ώστε να υπάρξει αύξηση του µέσου όρου περίπου µίας 

µονάδας σε σύγκριση µε την κανονική συνθήκη εξέτασης (παρουσία ψυχικής πίεσης). 

 Η επίδοση των αγοριών στην 7η παραλλαγή ήταν Μ.Ο.=8,87, ενώ στην 8η 

παραλλαγή ήταν Μ.Ο.=8,27. Η σύγκριση των τιµών αυτών των δύο Μ.Ο. µε το t-test 

έδειξε ότι η διαφορά τους δεν είναι στατιστικώς σηµαντική (p>.05). Έτσι, η επίδοση των 

αγοριών στις δύο συνθήκες (7η και 8η παραλλαγή) είναι ίδια και η διαφορά που 

παρατηρείται στην τιµή αποδίδεται σε τυχαίους παράγοντες. Συνεπώς, η συνθήκη 

µειωµένης ψυχικής πίεσης, που δηµιουργήσαµε, δεν έχει σηµαντική επίδραση στην 

επίδοση των αγοριών της ∆΄ τάξης, εφόσον η επίδοσή τους και στις δύο συνθήκες ήταν 

σχεδόν ίδια. 

 Αντίθετα, η διαφορά που παρατηρήθηκε στο µέσο όρο επίδοσης των κοριτσιών 

της ∆΄ τάξης (Μ.Ο.=9,22 για την 7η παραλλαγή και Μ.Ο.=7,85 για την 8η παραλλαγή) 

στις δύο συνθήκες εξέτασης είναι στατιστικώς σηµαντική για p<.005. Η συνθήκη, 

δηλαδή, µειωµένης ψυχικής πίεσης επηρέασε θετικά την επίδοση των κοριτσιών της ∆΄ 

τάξης αυξάνοντάς την από 7,85 (συνθήκη κανονικής εξέτασης) σε 9,22 (συνθήκη 

µειωµένης ψυχικής πίεσης). 

 Η σύγκριση των µέσων όρων επίδοσης των αγοριών και των κοριτσιών στη 

συνθήκη µειωµένης ψυχικής πίεσης έδειξε ότι οι διαφορές, που παρατηρούνται στους 

µέσους όρους επίδοσης (Μ.Ο.αγοριών=8,87 και Μ.Ο. κοριτσιών=9,22) δεν είναι 

στατιστικώς σηµαντική. Γεγονός που σηµαίνει ότι τόσο τα αγόρια όσο και τα κορίτσια 

είχαν εξίσου καλή επίδοση στην συνθήκη εξέτασης µειωµένης ψυχικής πίεσης. 

Παροµοίως, η σύγκριση των µέσων όρων επίδοσής τους (Μ.Ο.αγοριών=8,27 και 

Μ.Ο.κοριτσιών=7,85) στην 8η παραλλαγή έδειξε ότι η διαφορά δεν είναι στατιστικώς 

σηµαντική (p>.05). Εποµένως, η σηµαντική µείωση στην επίδοση των κοριτσιών στις 

δύο συνθήκες δεν είναι στατιστικώς σηµαντική σε σύγκριση πάντα µε την αντίστοιχη 

επίδοση των αγοριών στις δύο συνθήκες, διότι τελικά φάνηκε ότι και τα δύο φύλα είχαν 

καλή επίδοση. Το γεγονός ότι ο µέσος όρος επίδοσης όλων των µαθητών µειώθηκε 

σηµαντικά στη συνθήκη κανονικής εξέτασης (8.03) σε σύγκριση µε την συνθήκη 

µειωµένης ψυχικής πίεσης (9.07) αλλά και το ότι η επίδοση των αγοριών παρέµεινε ίδια 

και στις δύο συνθήκες εξέτασης, ενώ η επίδοση των κοριτσιών µειώθηκε σηµαντικά στη 

συνθήκη κανονικής εξέτασης, µας οδηγεί στο συµπέρασµα ότι αυτή η διαφορά (µείωση) 

στο Μ.Ο. επίδοσης µεταξύ της 7ης παραλλαγής και της 8ης όλων των µαθητών της ∆΄ 
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τάξης οφείλεται κυρίως στη σηµαντική µείωση στο Μ.Ο. επίδοσης των κοριτσιών στην 

συνθήκη κανονικής εξέτασης (8η παραλλαγή). 

 Καταλήγοντας, µπορούµε να υποστηρίξουµε ότι η συνθήκη µειωµένης ψυχικής 

πίεσης ωφέλησε και επηρέασε θετικά την επίδοση των κοριτσιών της ∆΄ τάξης, ενώ η 

επίδρασή της δεν ήταν σηµαντική στην επίδοση των αγοριών. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. ΣΤ΄ Τάξη 

 

 Η επίδοση των µαθητών της ΣΤ΄ τάξης στη συνθήκη µειωµένης ψυχικής πίεσης 

ήταν Μ.Ο.=8,29, ενώ στη συνθήκη κανονικής εξέτασης ήταν Μ.Ο.=7,90. Η σύγκριση 

αυτών των µέσων όρων µε το t-test έδειξε ότι η διαφορά µεταξύ τους δεν είναι 

στατιστικώς σηµαντική (p>.05). Εποµένως, η επίδραση της ανεξάρτητης µεταβλητής 

στην επίδοση των µαθητών δεν ήταν σηµαντική µε αποτέλεσµα οι µαθητές να έχουν 

εξίσου καλή επίδοση και στις δύο συνθήκες εξέτασης. 

 Η σύγκριση του µέσου όρου επίδοσης των αγοριών στις δύο συνθήκες εξέτασης 

(7η παραλλαγή: Μ.Ο.=8,51 και 8η παραλλαγή: Μ.Ο.=7,79) έδειξε ότι η διαφορά αυτή δεν 

είναι στατιστικώς σηµαντική και είναι απόρροια της φυσικής διακύµανσης της τυχαίας 

δειγµατοληψίας. Έτσι, η επίδοση των αγοριών ήταν εξίσου καλή και στις δύο συνθήκες. 

 Παρόµοια αποτελέσµατα έδειξε η σύγκριση των µέσων όρων επίδοσης των 

κοριτσιών στις δύο συνθήκες εξέτασης (συνθήκη κανονικής εξέτασης και συνθήκη 

εξέτασης µειωµένης ψυχικής πίεσης). 
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 Ακόµη, δε βρέθηκε στατιστικώς σηµαντική διαφορά µεταξύ των µέσων όρων 

επίδοσης των αγοριών και των κοριτσιών στις δύο συνθήκες εξέτασης. Η επίδοσή τους 

ήταν εξίσου καλή και στις δύο συνθήκες. 

 Συµπερασµατικά, φαίνεται ότι η συνθήκη µειωµένης ψυχικής πίεσης δεν είχε 

σηµαντική επίδραση στη σχολική επίδοση των µαθητών της ΣΤ΄ τάξης. Ακόµη, δεν 

παρατηρήθηκαν διαφορές στην επίδραση της συνθήκης αυτής ανάµεσα στα δύο φύλα. 

 

 

 

 

 

 

4. ΣΥΖΗΤΗΣΗ 

 

Σύµφωνα µε τα παραπάνω αποτελέσµατα, η πρώτη υπόθεση της έρευνας, ότι η 

ψυχική πίεση δεν έχει καµία επίδραση στη σχολική επίδοση, διαψεύσθηκε από τα 

ευρήµατα της έρευνας. Η απουσία της ψυχικής πίεσης ή η µείωση του βαθµού έντασής 

της (συνθήκη µειωµένης ψυχικής πίεσης) είχε θετικές επιδράσεις στη σχολική επίδοση 

των µαθητών της Β΄ και ∆΄ τάξης. Το εύρηµα αυτό είναι σύµφωνο µε τα ευρήµατα 

πολλών άλλων ερευνητών, όπως ήδη αναφέρθηκε στο κεφάλαιο της βιβλιογραφικής 

ανασκόπησης (Eysenck & Calvo, 1992. Pekrun, 1992. Schwarzer & Jerusalem, 1992. 

Sarason, 1984, 1975, 1965. McKeachie, 1970 κ.ά). Χαρακτηριστικά αναφέρουµε τα 

ευρήµατα των Stevens και Pihl (1987), οι οποίοι υποστήριξαν ότι η σχολική επίδοση ενός 

ποσοστού 30% περίπου των µαθητών επηρεάζεται αρνητικά στην ιδέα και µόνο των 

εξετάσεων. Σε παρόµοιο συµπέρασµα κατέληξε ο McDonald (2001), που βρήκε ότι οι 

εξετάσεις είναι µια από τις βασικότερες πηγές πρόκλησης άγχους στους µαθητές, ενώ το 

άγχος εξέτασης επιδρά αρνητικά στην επίδοσή τους. Τέλος, ο Muris και οι συνεργάτες 

του (1998), µελετώντας τα επίπεδα ανησυχίας σε παιδιά ηλικίας 8 έως 13 ετών, βρήκαν 

ότι περίπου το 70% αυτών ανέφεραν ότι έχουν µια γενική ανησυχία, που αφορά, κατά 

κύριο λόγο, στη σχολική επίδοση, το θάνατο, την υγεία και τις κοινωνικές τους σχέσεις.     

 Η δεύτερη υπόθεση της έρευνας, σύµφωνα µε την οποία η ψυχική πίεση έχει 

επίδραση στη σχολική επίδοση των µαθητών και επιδρά διαφορετικά στις διάφορες 

ηλικίες (B΄, ∆΄ και ΣΤ΄ τάξη), επιβεβαιώθηκε από τα ευρήµατα της έρευνας. Η µείωση 
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της έντασης της ψυχικής πίεσης (συνθήκη µειωµένης ψυχικής πίεσης) είχε θετική 

επίδραση στη σχολική επίδοση των µαθητών της Β΄ και ∆΄ τάξης, ενώ δεν είχε 

σηµαντική επίδραση στην επίδοση των µαθητών της ΣΤ΄ τάξης. Με βάση τα 

αποτελέσµατα µπορεί να υποστηριχθεί ότι η ψυχική πίεση επιδρά αρνητικά στη σχολική 

επίδοση των µαθητών, ενώ η επίδραση αυτή µειώνεται σταδιακά µε την ωρίµανση (από 

τη Β΄ στη ∆΄ και από τη ∆΄ στη ΣΤ΄ τάξη). Σε παρόµοια συµπεράσµατα έχουν καταλήξει 

οι Heinrich & Spielberger (1982), οι οποίοι διαπίστωσαν ότι η επίδραση του άγχους στην 

επίδοση των µαθητών ποικίλει ανάλογα µε την ηλικία τους. Συγκεκριµένα, βρήκαν ότι το 

άγχος έχει αρνητική επίδραση στην επίδοση των µαθητών των µικρότερων ηλικιών, σε 

σχέση µε τους φοιτητές πανεπιστηµίου στους οποίους η επίδραση του άγχους στην 

επίδοση ήταν µηδενική. Το τελευταίο αυτό συµπέρασµα ενισχύεται ακόµη περισσότερο 

από µια µετέπειτα έρευνα του Anson και των συνεργατών του (1984). Οι τελευταίοι 

υποστήριξαν ότι η επίδοση των µαθητών µεγαλύτερης ηλικίας επηρεάζεται σε µεγάλο 

βαθµό από το δοµικό άγχος (δηλαδή το άγχος ως χαρακτηριστικό της προσωπικότητας 

του ατόµου) και λιγότερο ή σχεδόν καθόλου από το άγχος κατάστασης (στην περίπτωσή 

µας τις συνθήκες εξέτασης).       

 Τέλος, επιβεβαιώθηκε η τρίτη υπόθεση της έρευνάς µας σύµφωνα µε την οποία η 

ψυχική πίεση έχει διαφορετική επίδραση στη σχολική επίδοση των µαθητών σε σχέση µε 

τα δυο φύλα. Ανάλογα είναι τα ευρήµατα πολλών ερευνών στον τοµέα αυτόν, όπως αυτά 

των Sarason, 1960. Nijahawan, 1972. Gilligan, 1977. Masten, et al., 1988 κ.ά. Σε µια 

πολύ πρόσφατη µελέτη του ο Osborne (2001), ερεύνησε εάν οι προκαταλήψεις για τις 

φυλετικές διαφορές και τις διαφορές των δυο φύλων, µπορούν να αποτελέσουν πηγή 

άγχους, καθώς και εάν το άγχος αυτό µπορεί να επηρεάσει αρνητικά τη σχολική επίδοση. 

Συγκεκριµένα, µελέτησε: 1) την επίδραση του άγχους στη σχολική επίδοση των ατόµων 

που ανήκουν σε µειονοτικές οµάδες, και 2) την επίδραση του άγχους στη σχολική 

επίδοση των γυναικών στα µαθηµατικά. Βρέθηκε ότι οι παραπάνω προκαταλήψεις είναι 

σηµαντική πηγή άγχους, το οποίο επιδρά αρνητικά στη σχολική επίδοση των ατόµων. Η 

επίδραση αυτή διαφοροποιείται ανάλογα µε το γένος και τη φυλή.       

Στην παρούσα έρευνα βρέθηκε πως η επίδραση της ψυχικής πίεσης στη σχολική 

επίδοση των κοριτσιών είναι µικρότερη από αυτή των αγοριών στη Β΄ τάξη ενώ είναι 

µεγαλύτερη στη ∆΄ τάξη και ισοδύναµη στη ΣΤ΄ τάξη. Αντίθετα, η ψυχική πίεση στη 

σχολική επίδοση των αγοριών φαίνεται ότι µειώνεται µε την ηλικία (τουλάχιστον µέχρι 

τη ΣΤ΄ τάξη, που ερευνήσαµε). Συνεπώς, η ψυχική πίεση επιδρά αρνητικά στη σχολική 
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επίδοση των αγοριών της Β΄ τάξης, ενώ αυτή η αρνητική επίδραση µειώνεται µε την 

ηλικία και δε φαίνεται να είναι σηµαντική στη ∆΄ και τη ΣΤ΄ τάξη. 

 Αξιοσηµείωτη είναι η διαφοροποίηση στην επίδοση των κοριτσιών της ∆΄ τάξης. 

Ενώ η ψυχική πίεση φαίνεται να επηρεάζει ελάχιστα τη σχολική τους επίδοση σε 

σύγκριση µε την επίδοση των αγοριών, τελικά, παρατηρείται σηµαντική µείωση στην 

επίδοσή τους στη συνθήκη κανονικής εξέτασης σε σύγκριση µε τη συνθήκη µειωµένης 

ψυχικής πίεσης. Μία πιθανή ερµηνεία του φαινοµένου αυτού µπορεί να σχετίζεται µε την 

αφύπνιση της γενετήσιας λειτουργίας στην ηλικία αυτή στα κορίτσια (στάδιο προ-

εφηβείας) (Kypriotakis, 1965). 

 Τα πρώτα προµηνύµατα της ήβης εµφανίζονται συνήθως µεταξύ εννέα και δέκα 

ετών. Ενώ, σε ορισµένα άτοµα εµφανίζονται και σε µικρότερη ηλικία ή αντίθετα µπορεί 

να καθυστερήσουν και να εµφανιστούν µετά την ηλικία των δέκα. Τα προµηνύµατα αυτά 

είναι ίδια και για τα δύο φύλα. Η επιτάχυνση της ανάπτυξης είναι αρκετά πιο εµφανής 

και γρήγορη, σε σχέση µε τα προηγούµενα χρόνια, µε κύριο χαρακτηριστικό την 

τριχοφυΐα της ηβικής χώρας (εφηβαίο) καθώς και ένας ελαφρός κνησµός των θηλών του 

στήθους, που εκδηλώνεται πιο έντονα και πρόωρα στα κορίτσια.  

 Παρά τις οµοιότητες µεταξύ των δύο φύλων στην εκδήλωση των προµηνυµάτων 

της εφηβείας, υπάρχουν σηµαντικές διαφορές σχετικά µε την ηλικία έναρξης. Κατά µέσο 

όρο, η εφηβεία έρχεται στο αγόρι ένα µε δύο χρόνια αργότερα από ό,τι στο κορίτσι.  

 Η ορµονική δραστηριοποίηση των γενετικών ορµονών (γοναδοτροπίνες και 

οιστρογόνα, οι οποίες συντελούν στην επιτάχυνση του ρυθµού λειτουργίας σχεδόν όλων 

των αδένων του σώµατος καθώς η έκκρισή τους κατά τη διάρκεια της ήβης 

20πλασιάζεται) (Guyton, 1992), συχνά συµβαδίζει µε αλλαγές στην ψυχολογία του 

παιδιού, οι οποίες εκφράζονται συχνά µε µορφές έντονης ευαισθησίας (το παιδί συχνά 

κλαίει χωρίς να υπάρχει κάποιος ιδιαίτερος λόγος). Το γεγονός αυτό καθιστά το παιδί πιο 

ευάλωτο στις µεταβολές και εντάσεις του περιβάλλοντος (Μάργκεριτ, 1989). 

 Από τα παραπάνω φαίνεται ότι η ψυχολογική κατάσταση των κοριτσιών ηλικίας 9 

µε 10 ετών, τα καθιστά πιο ευάλωτα στις εντάσεις του περιβάλλοντος. Εποµένως, 

µπορούµε να αποδώσουµε τη µείωση της σχολικής τους επίδοσης, σε σύγκριση πάντα µε 

την επίδοση των αγοριών, στις ιδιαιτερότητες (σωµατικές και ψυχολογικές µεταβολές) 

αυτής της ηλικίας.  

Ένα δεύτερο σηµαντικό φαινόµενο, που παρατηρήθηκε κατά τη διάρκεια 

ανάλυσης των αποτελεσµάτων των τεστ επίδοσης, ήταν η µέθοδος επίλυσης των 
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προβληµάτων (µαθηµατικών πράξεων), που περιελάµβαναν τα τεστ επίδοσης. Η µέθοδος 

που χρησιµοποιήθηκε ήταν ίδια από όλους τους µαθητές της Β΄ τάξης (ίδια στρατηγική 

και βήµατα για την επίλυση των µαθηµατικών προβληµάτων). Συνεπώς, οι γνωστικές 

λειτουργίες στην ηλικία αυτή δεν έχουν ακόµη αναπτυχθεί, ώστε να παρέχουν τη 

δυνατότητα διαφορετικής προσέγγισης ενός προβλήµατος. Η ευρηµατικότητα στην 

ηλικία αυτή φαίνεται να απουσιάζει, γι� αυτό οι µαθητές της Β΄ τάξης στηρίζονται για 

την επίλυση των προβληµάτων των τεστ επίδοσης σε όσα έχουν διδαχθεί από τον 

διδάσκοντα. Αυτό επιβεβαιώνεται και από την συνήθη απάντηση στο ερώτηµα «Γιατί το 

έλυσες µε τον τρόπο αυτόν;» «Έτσι, µας είπε ο δάσκαλος».  

Οι µαθητές των ∆΄ και ΣΤ΄ τάξεων, αλλά κυρίως της ΣΤ΄ τάξης, χρησιµοποίησαν για 

την επίλυση των προβληµάτων διάφορες µεθόδους προσέγγισης και κατέληξαν στο 

σωστό αποτέλεσµα. Αυτό αποδεικνύει ότι οι γνωστικές ικανότητες των µαθητών 

αναπτύσσονται µε την πάροδο της ηλικίας, µε αποτέλεσµα να µη µένουν 

προσκολληµένοι στον ένα τρόπο επίλυσης προβληµάτων, που παρουσιάζεται από τον 

διδάσκοντα. Έτσι, η ανάπτυξη της µνήµης, της κρίσης και της φαντασίας σε 

συνδυασµό µε τις προστιθέµενες εµπειρίες και γνώσεις επιτρέπουν την πρωτοτυπία 

και την ευελιξία ενώ ταυτόχρονα αποµακρύνουν από την προσκόλληση σε 

συγκεκριµένους µόνο τρόπους λύσης των προβληµάτων. 

Η έρευνα απέδειξε ότι η ανάπτυξη της πρωτοβουλίας µειώνει την επίδραση της 

ψυχικής πίεσης στους µαθητές παρόλο που η έντασή της ήταν µεγάλη. Πιο αναλυτικά, η 

ανάληψη πρωτοβουλιών συνεπάγεται την ελευθερία κινήσεων και αποφάσεων, την 

ανεξαρτησία στο χειρισµό των καταστάσεων και την ανάπτυξη της αυτοεκτίµησης και 

της αυτοπεποίθησης του µαθητή, στοιχεία που αυτοµάτως οδηγούν σε µείωση της 

έντασης της ψυχικής πίεσης, που βιώνει ο µαθητής, ανεξάρτητα από το πόσο αγχογόνα 

µπορεί να είναι η κατάσταση, στην οποία βρίσκεται. Έτσι, αν και τα παιδιά µεγαλύτερης 

ηλικίας βιώνουν εντονότερα την ψυχική πίεση, εξαιτίας συνειδητοποίησης περισσότερο 

των γεγονότων, που συµβαίνουν στο περιβάλλον κατά την εξέταση (όπως έχει αποδειχθεί 

από τις µέχρι τώρα έρευνες), η ανάπτυξη των γνωστικών τους ικανοτήτων και ο 

εµπλουτισµός των γνώσεων τους, µε την πάροδο του χρόνου, συµβάλλουν στον 

καλύτερο χειρισµό των καταστάσεων µε συνέπεια να µην επιτρέπουν, όσο µπορούν, στην 

ψυχική πίεση, που βιώνουν, να επηρεάσει αρνητικά την επίδοση τους. 
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VIII. ΠΟΡΙΣΜΑΤΑ 
 

 Από το συσχετισµό των δύο προαναφερθέντων συµπερασµάτων (βιβλιογραφικής 

ανασκόπησης - παρούσας µελέτης) προκύπτουν τα εξής πορίσµατα σχετικά µε τις 

υποθέσεις και το σκοπό της έρευνας, που θέσαµε αρχικά: 

 Πρώτη υπόθεση: Η ψυχική πίεση δεν έχει επίδραση στη σχολική επίδοση των 

µαθητών. 

 Η έρευνά µας απέδειξε ότι υπάρχει επίδραση της ψυχικής πίεσης στη σχολική 

επίδοση. Το συµπέρασµα αυτό επιβεβαιώνει την άποψη της πλειοψηφίας των ερευνητών 

και έρχεται σε αντίθεση µε τους ελάχιστους ερευνητές που υποστηρίζουν το αντίθετο. 

 ∆εύτερη υπόθεση: Υπάρχει επίδραση της ψυχικής πίεσης στη σχολική επίδοση των 

µαθητών και είναι διαφορετική σε κάθε ηλικία. 

 Και εδώ η έρευνά µας έδειξε τα ήδη υπάρχοντα δεδοµένα άλλων ερευνών σχετικά 

µε το θέµα αυτό. ∆ηλαδή, η ψυχική πίεση επιδρά στην επίδοση των µαθητών, αλλά η 

επίδρασή της διαφοροποιείται ανάλογα µε την ηλικία. 

 Τρίτη υπόθεση: Η επίδραση της ψυχικής πίεσης στη σχολική επίδοση των µαθητών 

διαφοροποιείται ανάλογα µε το φύλο. 
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 Η έρευνα επιβεβαίωσε τα συµπεράσµατα των ερευνών δείχνοντας ότι η επίδραση 

της ψυχικής πίεσης στην επίδοση των µαθητών διαφοροποιείται ανάλογα µε το φύλο 

τους, αλλά επισηµάνθηκε επιπλέον ότι αυτή η διαφορά βρίσκεται σε συνάρτηση µε την 

ηλικία. 

 Ως προς τους ερευνητικούς στόχους της µελέτης αυτής, πιστεύεται ότι η παρούσα 

διατριβή κατάφερε να καλύψει σε ικανοποιητικό βαθµό τις θεωρητικές ελλείψεις της 

ελληνικής βιβλιογραφίας σχετικά µε το φαινόµενο της ψυχικής πίεσης και των 

επιπτώσεων αυτής στη σχολική επίδοση των µαθητών, συγκεντρώνοντας και 

παρουσιάζοντας τις βασικότερες θεωρίες και µοντέλα της ψυχικής πίεσης και τους 

µηχανισµούς δόµησης και επίδρασης αυτής στη σχολική επίδοση των µαθητών.     

 Βασιζόµενοι στα ευρήµατα ερευνών της παγκόσµιας βιβλιογραφίας, ερευνήσαµε 

την επίδραση της ψυχικής πίεσης στη σχολική επίδοση των µαθητών στον ελληνικό 

χώρο, προκειµένου να δούµε αν τα διεθνή ευρήµατα έχουν εφαρµογή στα ελληνικά 

δεδοµένα, και καταλήξαµε σε ευρήµατα που είναι σύµφωνα µε αυτά της διεθνούς 

βιβλιογραφίας. 

 Ένα νέο30 εύρηµα της µελέτης µας αφορά στην επίδραση της ψυχικής πίεσης στη 

σχολική επίδοση, που διαφοροποιείται ανάλογα µε το φύλο. Συγκεκριµένα, στην έρευνά 

µας διαπιστώθηκε ότι αυτή η διαφορά στην επίδραση ανάλογα µε το φύλο είναι 

συνάρτηση της ηλικίας. Φάνηκε, δηλαδή, ότι στις µικρότερες ηλικίες (Β΄ και ∆΄ τάξη) η 

διαφορά στην επίδραση (της ψυχικής πίεσης στην επίδοση ανάλογα µε το φύλο) είναι πιο 

έντονη, ενώ τείνει να µειωθεί σε µεγαλύτερες ηλικίες (ΣΤ΄ τάξη).   

 Τέλος, πιστεύουµε ότι η παρούσα µελέτη - µε το θεωρητικό υλικό που 

συγκέντρωσε, τα ευρήµατά της αλλά και τους περιορισµούς της - δίνει µια πληρέστερη 

και σαφέστερη εικόνα για το ρόλο της ψυχικής πίεσης στη σχολική επίδοση των 

µαθητών. Η µελέτη, όµως, ενός τόσο σηµαντικού και πολυδιάστατου φαινοµένου, όπως η 

ψυχική πίεση, πιστεύουµε ότι δε µπορεί να εξαντληθεί στο πλαίσιο µιας διδακτορικής 

διατριβής, που µελετάει µόνο µια πτυχή των πολλαπλών επιπτώσεων της ψυχικής πίεσης 

στο άτοµο. Έτσι, ελπίζουµε η παρούσα διατριβή να αποτελέσει το έναυσµα για 

περαιτέρω µελέτη του φαινοµένου αυτού.    

 

                                                 
30 Το εύρηµα αυτό αναφέρεται ως «νέο» µε κάθε επιφύλαξη, καθώς ήταν αδύνατο να µελετηθεί όλη η 
σχετική βιβλιογραφία, στο πλαίσιο µιας διδακτορικής διατριβής. Συγκεκριµένα, αναφέρουµε ότι από µια 
µόνο ηλεκτρονική βιβλιοθήκη («ingenta») βρέθηκε ότι σχετικά µε το stress στο διάστηµα 1997-2001 
έχουν δηµοσιευθεί 46.728 άρθρα.       
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ΣΥΝΟΨΗ 

 

Η παιδική ηλικία αποτελεί αναπόσπαστο στοιχείο της κοινωνικής δοµής. Τα 

παιδιά υφίστανται τις συνέπειες των συντελούµενων κοινωνικών µεταβολών, που 

διαφοροποιούνται ως προς το χρόνο και τον τόπο, αλλά και ως προς τις µεταβλητές, όπως 

η κοινωνική τάξη, το φύλο, η εθνικότητα κ.τ.λ. Αν θέλουµε να βοηθήσουµε το παιδί να 

απαλλαγεί από την ψυχική πίεση, η οποία στο στάδιο αυτό της ζωής του είναι 

καθοριστικός παράγοντας για το µέλλον του, που υφίσταται λόγω των παραπάνω 

µεταβολών,  πρέπει να εξετάσουµε τις µεταβλητές και τους παράγοντες που συντελούν 

στην εµφάνισή της. Αυτοί οι παράγοντες είναι ατοµικοί, οικογενειακοί, κοινωνικοί. 

 Στους ατοµικούς παράγοντες περιλαµβάνονται η αυτοεκτίµηση, η αυτοπεποίθηση, 

οι γνωστικές του ικανότητες, τα ενδιαφέροντά του, οι προσδοκίες του και γενικώς όλη η 

προσωπικότητά του. 

 Οι οικογενειακοί παράγοντες αναφέρονται στην αγωνία που µεταδίδεται στο παιδί 

από το οικογενειακό περιβάλλον, η οποία είναι άρρηκτα συνδεδεµένη µε την πνευµατική 

καλλιέργεια των γονέων και τα βιώµατά τους, στις προσδοκίες των γονέων από το παιδί, 

στην εκτίµηση και αναγνώριση των προσπαθειών του παιδιού από τους γονείς του. 

Συνήθως οι γονείς θεωρούν το παιδί προέκταση του εαυτού τους. Ό,τι στερήθηκαν, ό,τι 

λαχτάρησαν το ζητούν από το παιδί. Αυτό φορτίζει το παιδί, του δηµιουργεί ευθύνες 

απέναντι στους γονείς και τύψεις σε περίπτωση µη εκπλήρωσης των προσδοκιών τους. 

Όλα αυτά οδηγούν στην εµφάνιση του άγχους και στις επιπτώσεις αυτού πάνω στο παιδί, 

σε όλες του τις εκδηλώσεις. 

 Αναφερόµενοι στους κοινωνικούς παράγοντες εννοούµε το ευρύτερο οικογενειακό 

περιβάλλον, το σχολείο και το κοινωνικό περιβάλλον, στενότερο και ευρύτερο. Εδώ 

πλέον το παιδί έρχεται αντιµέτωπο µε όλα όσα η κοινωνία θεωρεί πρότυπα, ιδέες, αξίες, 

επιτυχία, καταξίωση. Το παιδί δεν έχει τη δυνατότητα επιλογής, αλλά ζει την 

αναγκαιότητα της προσαρµογής και πολλές φορές του συµβιβασµού µε τις επιθυµίες και 

τις αξιώσεις της κοινωνίας.  

 Στο στάδιο αυτό η σύγκρουση, που δηµιουργείται µοιραία, µε ό,τι το παιδί 

επιθυµεί και µε ό,τι η κοινωνία επιβάλλει, αλλά και η προσπάθεια άρνησης του εαυτού 

του, για να ντυθεί αυτόν που η κοινωνία καταξιώνει, οδηγεί σε αυξηµένο άγχος, που είναι 

έντονα έκδηλο στους µαθητές των τελευταίων, κυρίως, τάξεων του Λυκείου, όπου η 
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επίδραση της ψυχικής πίεσης στην επίδοσή τους οδηγεί, πολλές φορές στην εκδήλωση 

ψυχοσωµατικών διαταραχών. 

 Είναι βασική, λοιπόν, προϋπόθεση για την µείωση της ψυχικής πίεσης στα παιδιά, 

να εκλείψουν ή τουλάχιστον να περιοριστούν όλοι αυτοί οι αρνητικοί παράγοντες. Αυτό 

αποτελεί µέληµα των γονέων, των διδασκόντων και των παραγόντων της πολιτείας, που 

εµπλέκονται στη µόρφωση των παιδιών και στη µελλοντική τους επαγγελµατική 

αποκατάσταση.  

Η σχέση µεταξύ προσωπικότητας και σχολικής επίδοσης φαίνεται να είναι 

αµφίδροµη. Σύγχρονα ευρήµατα δείχνουν ότι η σχολική επίδοση επηρεάζεται άµεσα από 

τους παράγοντες προσωπικότητας, όπως η αυτο-αντίληψη, το άγχος, τα κίνητρα, η 

επιµέλεια κ.τ.λ. (Rinderman & Neubauer, 2001). Όµως, ταυτόχρονα η σχολική επίδοση 

του παιδιού αποτελεί έναν από τους σηµαντικότερους παράγοντες, που επηρεάζουν την 

προσωπικότητά του και έχει σηµαντικές επιπτώσεις στην πορεία ανάπτυξής του. Για την 

άµβλυνση, λοιπόν, της επίδρασης της ψυχικής πίεσης στην προσωπικότητα του παιδιού 

θα προτείνουµε τα εξής: 

  

Το σχολείο οφείλει: 

1. Να αναπτύσσει τη φαντασία, την κριτική σκέψη, την πρωτοβουλία, την 

υπευθυνότητα, τη δηµιουργικότητα του µαθητή. 

2.  Να ενισχύει την αυτοεκτίµηση και την αυτοπεποίθησή του. 

3. Να συντελεί ώστε να γίνονται οι µαθητές επινοητικοί, ευπροσάρµοστοι και µε 

διανοητική ευελιξία. 

Η επίτευξη των παραπάνω απαιτεί τα εξής: 

1. Να δίνεται έµφαση στη δηµιουργική και ευρηµατική φύση του µαθητή. 

2. Να ανατίθενται ατοµικές και οµαδικές εργασίες, ώστε να εκτιµώνται οι ικανότητές 

του, αλλά και να αναπτύσσεται το πνεύµα συνεργασίας. 

3. Το παιδί δεν πρέπει να αντιµετωπίζεται ως παθητικός δέκτης, που καλείται να 

αποµνηµονεύσει την τεµαχισµένη γνώση. 

4. Το σχολείο οφείλει να παρέχει αυτονοµία στο µαθητή και να τον διδάσκει πώς να 

αντλεί και να επεξεργάζεται πληροφορίες, ώστε ο ίδιος να παράγει νέα γνώση. 

Το άγχος δηµιουργείται στο µαθητή γιατί καλείται κατά την εξέταση να αποδείξει 

ότι κατέχει τις συγκεκριµένες γνώσεις, που του έµαθαν ή που αποστήθισε, γνώσεις τις 

οποίες δεν παρήγαγε ο ίδιος. Του ζητείται να αναπλάσει κάτι δεδοµένο, χωρίς να 
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χρησιµοποιεί τις γνωστικές του ικανότητες και την πρωτοβουλία του. Το γεγονός αυτό 

τον αγχώνει, γιατί φοβάται πως, αν δε γράψει αυτό ακριβώς που διάβασε, αυτούσιο, δε 

θα αξιολογηθεί όπως αυτός περιµένει και το σύστηµα απαιτεί. 

Από όσα αναφέρθηκαν παραπάνω διαπιστώνει κανείς ότι οι αλλαγές, που χρειάζεται 

να γίνουν σχετικά µε τον τρόπο αξιολόγησης των µαθητών, είναι δοµικές και 

αφορούν σε όλη τη φιλοσοφία του Σχολείου και του Εκπαιδευτικού Συστήµατος. 

Συνεπώς, αν θέλουµε να απαλλάξουµε τους µαθητές από τις αρνητικές επιδράσεις της 

ψυχικής πίεσης, είναι σηµαντικό να εστιάσουµε σε ουσιαστικές αλλαγές, που 

σχετίζονται µε τη δοµή του Σχολείου. 
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ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ:�����������...    ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:�����. 
 
Ο∆ΗΓΙΕΣ: Πιο κάτω υπάρχουν φράσεις που οι άνθρωποι συνηθίζουν να χρησιµοποιούν 
για να περιγράψουν τον εαυτό τους. ∆ιαβάστε κάθε φράση και µετά βάλτε σε κύκλο τον 
αντίστοιχο αριθµό στα δεξιά της φράσεως για να δείξετε πώς αισθάνεστε τώρα ,  
δηλαδή  αυτή  τη  στιγµή . ∆εν υπάρχουν σωστές ή λανθασµένες απαντήσεις. Μη 
ξοδεύετε πολλή ώρα για κάθε µια φράση, αλλά δώστε την απάντηση που φαίνεται να 
ταιριάζει πιο καλά σ� αυτό που αισθάνεστε τώρα .    
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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

 Είναι ευρέως παραδεκτό ότι η σύγχρονη ζωή µε τις ραγδαίες εξελίξεις, την 

ταχύτητα, τον ανταγωνισµό, τις νέες συνθήκες διαβίωσης, που τη χαρακτηρίζουν, έχει 

δηµιουργήσει απαιτήσεις τέτοιες, στις οποίες ο άνθρωπος, πιέζεται καθηµερινά να 

ανταποκριθεί. 

Την πίεση αυτή τη βιώνουν όχι µόνο οι ενήλικες αλλά και τα παιδιά, που πιέζονται 

καθηµερινά να ανταποκριθούν στις τεράστιες απαιτήσεις των γονέων τους, των φίλων, 

του σχολείου, της κοινωνίας, ενώ αγωνίζονται συνεχώς να προσαρµοστούν σε όλες αυτές 

τις κοινωνικές αλλά και οικογενειακές ραγδαίες αλλαγές που τα περιβάλλουν. Η ψυχική 

πίεση που υφίσταται το παιδί επιδρά άµεσα στη σωµατική, συναισθηµατική, κοινωνική 

και ψυχική ανάπτυξή του, επηρεάζοντας τις επιδόσεις σε όλους τους τοµείς της ζωής του. 

Ένας τοµέας στον οποίο εστιάζει η παρούσα έρευνα είναι αυτός της σχολικής επίδοσης 

των παιδιών που προβληµατίζει έντονα εκπαιδευτικούς και γονείς και η οποία έρευνες 

έχουν δείξει ότι επηρεάζει άµεσα την προσωπικότητα και τον ψυχικό κόσµο του παιδιού 

(Arent, 1984. Sarason, 1988).  

Ο όρος «ψυχική πίεση» στην έρευνά µας αναφέρεται στο ευρύ φάσµα των 

αντιδράσεων, καταστάσεων και εµπειριών, που βιώνει το άτοµο όταν εκτίθεται σε 

στρεσογόνα ερεθίσµατα ή/και καταστάσεις, αλλά και στις οργανικές, συµπεριφορικές ή 

ψυχολογικές εκδηλώσεις αυτής στο άτοµο. 

Οι κύριες υποθέσεις της έρευνας είναι οι ακόλουθες: 

1η υπόθεση: Η ψυχική πίεση δεν έχει καµιά επίδραση στη σχολική επίδοση των 

µαθητών. 

2η υπόθεση: Η ψυχική πίεση έχει επίδραση στη σχολική επίδοση των µαθητών και 

επιδρά διαφορετικά κατά τις διάφορες φάσεις εξέλιξης του µαθητή (ανάλογα µε την 

ηλικία: Β΄, ∆΄, ΣΤ΄ τάξη). 

3η υπόθεση: Η ψυχική πίεση έχει διαφορετική επίδραση στη σχολική επίδοση των 

µαθητών ανάλογα µε το φύλο.       

 Η βιβλιογραφική ανασκόπηση που προηγήθηκε της έρευνάς µας έδειξε ότι η 

εξέταση κάτω από οποιεσδήποτε συνθήκες, όταν αποβλέπει σε αξιολόγηση, διάκριση ή 

απλή βαθµολόγηση, προκαλεί άγχος, που εκδηλώνεται µε διάφορες µορφές ή 

συµπτώµατα. Η ένταση του άγχους, ο τρόπος µε τον οποίο θα εκδηλωθεί και οι συνέπειές 

του στο άτοµο και στην επίδοσή του εξαρτάται από ενδογενείς παράγοντες, όπως τα 
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χαρακτηριστικά της προσωπικότητας, οι γνωστικές ικανότητες ή η συναισθηµατική 

κατάσταση του ατόµου, και από εξωγενείς παράγοντες, όπως το επίπεδο δυσκολίας της 

εξέτασης, οι συνθήκες και το περιβάλλον αυτής.   

 Στο θεωρητικό µέρος της µελέτης µας εξετάζονται οι κύριες θεωρίες (συνειρµικές, 

γνωστικές, ψυχαναλυτικές, βιολογικές) και τα µοντέλα (µοντέλα Spielberger, Fisher, 

Rachman) που αναλύουν τον τρόπο εµφάνισης και επίδρασης της ψυχικής πίεσης στο 

άτοµο. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον δίνεται στα αίτια πρόκλησης της ψυχικής πίεσης και στη 

σχέση της µε τους κοινωνικούς και πολιτισµικούς παράγοντες (οικογένεια, 

προσωπικότητα), ενώ αναλύονται εκτενώς οι συνέπειες αυτής στην ψυχοφυσιολογία του 

ατόµου και στις γνωστικές του λειτουργίες (έλεγχος, µνήµη, προσοχή, γνωστική 

εκτίµηση, ταχύτητα εκτέλεσης). Τέλος, αναπτύσσονται οι στρατηγικές ελέγχου και 

αντιµετώπισης της ψυχικής πίεσης.  

 Προκειµένου να ελεγχθούν οι υποθέσεις και τα ερευνητικά ερωτήµατα διεξήχθη 

µια έρευνα σε δηµοτικά σχολεία του νοµού Ρεθύµνου, στην Κρήτη, από τα οποία 

συνολικά έλαβαν µέρος 305 µαθητές. Για να ελεγχθεί εξελικτικά η επίδραση της ψυχικής 

πίεσης και να ερευνηθούν οι διαφορές ανάλογα µε την ηλικία επιλέχθηκαν µαθητές από 

τη Β΄, ∆΄ και ΣΤ΄ τάξη, ενώ συµµετείχαν µαθητές και των δύο φύλων, προκειµένου να 

εξεταστούν τυχόν διαφορές ανάµεσά τους. 

 Ο σκοπός της έρευνας είναι η αξιολόγηση της σχολικής επίδοσης υπό συνθήκες 

παρουσίας και απουσίας/µειωµένης ψυχικής πίεσης. Για το λόγο αυτόν, δηµιουργήσαµε 

δυο συνθήκες εξέτασης: η πρώτη ήταν η κανονική συνθήκη εξέτασης, η οποία σύµφωνα 

µε ευρήµατα πολλών ερευνητών (Cannon, 1929. Mandler & Sarason, 1952. Naveh-

Benjamin, et al, 1981) δηµιουργεί ψυχική πίεση στους µαθητές και η δεύτερη η συνθήκη 

µειωµένης ψυχικής πίεσης, την οποία δηµιουργήσαµε βασιζόµενοι στη θεωρία του 

συµπεριφορισµού - σύµφωνα µε την οποία οι αντιδράσεις άγχους είναι µαθηµένες 

εξαρτηµένες αντιδράσεις - και συγκεκριµένα στην τεχνική της απόσβεσης, που επιτρέπει 

τη βαθµιαία εξασθένιση και τελική εξάλειψη µιας εξαρτηµένης αντίδρασης. Κατά τη 

δεύτερη συνθήκη εξέτασης χορηγήθηκαν στους µαθητές για έξι εβδοµάδες τεστ επίδοσης 

για τα οποία, όµως, γνώριζαν ότι δε θα αξιολογηθούν, ούτε θα ληφθούν υπόψη στην 

τελική βαθµολογία τους. Για το λόγο αυτόν στο τέλος κάθε εξέτασης ο δάσκαλος 

γνωστοποιούσε στους µαθητές τις λύσεις των ασκήσεων ενώ οι µαθητές δεν επέστρεφαν 

τα διαγωνίσµατά τους στο δάσκαλο. Στόχος της διαδικασίας αυτής ήταν να συνηθίσουν 

οι µαθητές την ιδέα της εξέτασης χωρίς αξιολόγηση και να δηµιουργηθούν µε τον τρόπο 
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αυτό µη στρεσογόνες συνθήκες εξέτασης. Τέλος, ακολούθησε µια εξέταση για την οποία 

οι µαθητές πληροφορήθηκαν ότι θα αξιολογηθούν καθώς και ότι η επίδοσή τους θα 

ληφθεί σοβαρά υπόψη στην τελική βαθµολόγησή τους. Για τη µέτρηση της ψυχικής 

πίεσης των µαθητών χρησιµοποιήθηκε η κλίµακα άγχους του Spielberger (State-Anxiety 

Inventory/SAI). 

 Τα αποτελέσµατα έδειξαν ότι η συνθήκη µειωµένης ψυχικής πίεσης είχε θετική 

επίδραση στην επίδοση των αγοριών της Β΄ τάξης ενώ δεν επέδρασε σηµαντικά στην 

επίδοση των κοριτσιών. Αντίστροφα αποτελέσµατα παρατηρήθηκαν στη ∆΄ τάξη, όπου η 

επίδοση των αγοριών δεν επηρεάστηκε από τη συνθήκη µειωµένης ψυχικής πίεσης, ενώ η 

επίδοση των κοριτσιών βελτιώθηκε. Τέλος, δεν παρατηρήθηκε καµία επίδραση της 

συνθήκης µειωµένης ψυχικής πίεσης στην επίδοση τόσο των αγοριών όσο και των 

κοριτσιών. 

Σύµφωνα µε τα παραπάνω αποτελέσµατα, η πρώτη υπόθεση της έρευνας, ότι η 

ψυχική πίεση δεν έχει καµία επίδραση στη σχολική επίδοση, διαψεύσθηκε από τα 

ευρήµατα της έρευνας. Η απουσία της ψυχικής πίεσης ή η µείωση του βαθµού έντασής 

της (συνθήκη µειωµένης ψυχικής πίεσης) είχε θετικές επιδράσεις στη σχολική επίδοση 

των µαθητών της Β΄ και ∆΄ τάξης. 

 Η δεύτερη υπόθεση της έρευνας, σύµφωνα µε την οποία η ψυχική πίεση έχει 

επίδραση στη σχολική επίδοση των µαθητών και επιδρά διαφορετικά στις διάφορες 

ηλικίες (B΄, ∆΄ και ΣΤ΄ τάξη), επιβεβαιώθηκε από τα ευρήµατα της έρευνας. Η µείωση 

της έντασης της ψυχικής πίεσης (συνθήκη µειωµένης ψυχικής πίεσης) είχε θετική 

επίδραση στη σχολική επίδοση των µαθητών της Β΄ και ∆΄ τάξης, ενώ δεν είχε 

σηµαντική επίδραση στην επίδοση των µαθητών της ΣΤ΄ τάξης. Με βάση τα 

αποτελέσµατα µπορεί να υποστηριχθεί ότι η ψυχική πίεση επιδρά αρνητικά στη σχολική 

επίδοση των µαθητών, ενώ η επίδραση αυτή µειώνεται σταδιακά µε την ωρίµανση (από 

τη Β΄ στη ∆΄ και από τη ∆΄ στη ΣΤ΄ τάξη). 

 Τέλος, επιβεβαιώθηκε η τρίτη υπόθεση της έρευνάς µας σύµφωνα µε την οποία η 

ψυχική πίεση έχει διαφορετική επίδραση στη σχολική επίδοση των µαθητών σε σχέση µε 

τα δυο φύλα. Συγκεκριµένα, βρέθηκε πως η επίδραση της ψυχικής πίεσης στη σχολική 

επίδοση των κοριτσιών είναι µικρότερη από αυτή των αγοριών στη Β΄ τάξη ενώ είναι 

µεγαλύτερη στη ∆΄ τάξη και ισοδύναµη στη ΣΤ΄ τάξη. Αντίθετα, η ψυχική πίεση στη 

σχολική επίδοση των αγοριών φαίνεται ότι µειώνεται µε την ηλικία (τουλάχιστον µέχρι 

τη ΣΤ΄ τάξη, που ερευνήσαµε). Συνεπώς, η ψυχική πίεση επιδρά αρνητικά στη σχολική 
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επίδοση των αγοριών της Β΄ τάξης, ενώ αυτή η αρνητική επίδραση µειώνεται µε την 

ηλικία και δε φαίνεται να είναι σηµαντική στη ∆΄ και τη ΣΤ΄ τάξη. 

 Αξιοσηµείωτη είναι η διαφοροποίηση στην επίδοση των κοριτσιών της ∆΄ τάξης. 

Ενώ η ψυχική πίεση φαίνεται να επηρεάζει ελάχιστα τη σχολική τους επίδοση σε 

σύγκριση µε την επίδοση των αγοριών, τελικά, παρατηρείται σηµαντική µείωση στην 

επίδοσή τους στη συνθήκη κανονικής εξέτασης σε σύγκριση µε τη συνθήκη µειωµένης 

ψυχικής πίεσης.          

 Ένα επιπλέον ερώτηµα που απαντήθηκε µε την έρευνα αυτή αφορά στο κατά πόσο 

τα συµπεράσµατα των ερευνών, που έγιναν σε άλλες χώρες, έχουν εφαρµογή στη χώρα 

µας. Αποδείχθηκε ότι δεν υπάρχει διαφορά στην επίδραση της ψυχικής πίεσης στην 

επίδοση των µαθητών, ούτε σχετικά µε τις διαφορές στην επίδραση ανάλογα µε την 

ηλικία, αλλά ούτε και σχετικά µε τη διαφορετική επίδραση ανάλογα µε το φύλο. 

Εποµένως, υπάρχει συµφωνία των πορισµάτων της έρευνάς µας µε τα πορίσµατα των 

παλαιότερων ερευνών σχετικά µε το θέµα αυτό. 

 

H παρούσα διατριβή πιστεύεται ότι κατάφερε να καλύψει σε ικανοποιητικό βαθµό 

τις θεωρητικές ελλείψεις της ελληνικής βιβλιογραφίας σχετικά µε το φαινόµενο της 

ψυχικής πίεσης και των επιπτώσεων αυτής στη σχολική επίδοση των µαθητών.     

 Η µελέτη, όµως, ενός τόσο σηµαντικού και πολυδιάστατου φαινοµένου, όπως η 

ψυχική πίεση, πιστεύουµε ότι δε µπορεί να εξαντληθεί στο πλαίσιο µιας διδακτορικής 

διατριβής, που µελετάει µόνο µια πτυχή των πολλαπλών επιπτώσεων της ψυχικής πίεσης 

στο άτοµο. Έτσι, ελπίζουµε η παρούσα διατριβή να αποτελέσει το έναυσµα για 

περαιτέρω µελέτη του φαινοµένου αυτού.    
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Ψυχολογίας, Πανεπιστήµιο Κρήτης 
Βαθµός διπλώµατος: 8.59 (Άριστα) 
 

1991-1995 Πτυχίο Ψυχολογίας, Τµήµα Ψυχολογίας, Πανεπιστήµιο Κρήτης     
Βαθµός πτυχίου: 8.58 (Άριστα) 

 
1990-1991 Εκµάθηση Ελληνικής Γλώσσας, Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο  

Θεσσαλονίκης 
                         Βαθµός: 10 (Άριστα) 
 
  
Ανακοινώσεις/∆ηµοσιεύσεις 
2001 Ανακοίνωση στο ∆ιεθνές Συνέδριο (8-10 Ιουνίου) µε θέµα: «Νέες 

τεχνολογίες στην εκπαίδευση και στην εκπαίδευση από απόσταση». 
                   Τίτλος ανακοίνωσης: «Ανάλυση, δυνατότητες και περιορισµοί        
                   στην εφαρµογή των εκπαιδευτικών εφαρµογών πολυµέσων  
                   στην εκπαίδευση και στην εκπαίδευση ατόµων µε ειδικές  
                   εκπαιδευτικές ανάγκες». 

 
2001 Ανακοίνωση στο Συνέδριο (3-6 Μαΐου) µε θέµα: «Σχολική γνώση και 

διδασκαλία στην πρωτοβάθµια εκπαίδευση». 
                   Τίτλος ανακοίνωσης: «∆ιαβαίνοντας το �γνωστικό�        
                   Ρουβίκωνα (;) Εξωσχολική αθλητική δραστηριότητα,   
                   αυτοεκτίµηση, αξιολογικοί προσανατολισµοί και σχολική  
                   επίδοση». 
                   Υπό δηµοσίευση. 

 
2001 Ανακοίνωση στο 3ο Ετήσιο Συνέδριο (4-6 Μαΐου) µε θέµα: «Ο 

εκπαιδευτικός ως ερευνητής».  
Τίτλος ανακοίνωσης: «Ανασκευάζοντας µια δύστηνο µοίρα. Επιµόρφωση, 
µετεκπαίδευση και µεταπτυχιακές σπουδές εκπαιδευτικών και εκπαιδευτική 
έρευνα: Η περίπτωση του Πανεπιστηµίου Κρήτης».  
Υπό δηµοσίευση. 

 
2000           Ανακοίνωση στο Πανευρωπαϊκό Συνέδριο Ειδικής Αγωγής (12- 
                        14 Μαΐου) µε θέµα: «Τάσεις και προοπτικές Αγωγής και   
                        Εκπαίδευσης των Ατόµων µε Ειδικές Ανάγκες στην Ενωµένη  
                        Ευρώπη σήµερα». 

Τίτλος ανακοίνωσης: «Σχολική επίδοση και τάση εµφάνισης 
διαταραγµένων χαρακτηριστικών  προσωπικότητας». 

                         Στο Α. Κυπριωτάκης (2000). «Τάσεις και προοπτικές αγωγής  
                        και εκπαίδευσης των ατόµων µε ειδικές ανάγκες στην Ενωµένη  
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                        Ευρώπη σήµερα». Πρακτικά συνεδρίου ειδική αγωγής. 
 
2000                 Ανακοίνωση στο 2ο Πανελλήνιο Συνέδριο της Παιδαγωγικής   
                         Εταιρείας Ελλάδος (2-4 Νοεµβρίου) µε θέµα: «Ελληνική   
                         Παιδαγωγική και Εκπαιδευτική Έρευνα». 
                         Τίτλος ανακοίνωσης: «Η σχολική επίδοση ως παράγοντας   
                         διαµόρφωσης της προσωπικότητας των µαθητών».  
                        Υπό δηµοσίευση.  
 
Πρακτική Εµπειρία 
1999 Γενικό Νοµαρχιακό Νοσοκοµείο Ρεθύµνου στο πλαίσιο   
(4 µήνες)           παρακολούθηση προγράµµατος συνεχιζόµενης επαγγελµατικής  
                          κατάρτισης µε θέµα: «Εκπαίδευση στελεχών Κοινωνικής Πρόνοιας:   
                          πρόληψη, διάγνωση και αντιµετώπιση προβληµάτων χρηστών  
                         ψυχοτρόπων ουσιών, κακοποιηµένων ατόµων και ατόµων µε AIDS».   
 
1998                  Θεραπευτήριο Ψυχικών Παθήσεων Χανίων 
(5 µήνες) 
 
 
1997-98             Σύλλογος «Αγάπη» - Μονάδα Ατόµων µε Ειδικές Ανάγκες, Ρέθυµνο 
(9 µήνες) 
 
 
1997                  Θεραπευτήριο Ψυχικών Παθήσεων Χανίων 
(5 µήνες) 
 
 
1996-97             Γενικό Νοµαρχιακό Νοσοκοµείο Χανίων «Αγ. Γεώργιος»  
(3 µήνες)            
 
Υποτροφίες 
1997-2001    Υπότροφος του Ελληνικού Υπουργείου Παιδείας σε συνεργασία    
                          µε το Υπουργείο Παιδείας του Ισραήλ 
 


