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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
 
   Η παρούσα ερευνητική εργασία έχει ως αντικείµενο µελέτης της, τη σχέση 

ανάµεσα στο στρες που βιώνει το άτοµο και της υποκειµενικής κατάστασης 

της σωµατικής και ψυχικής του υγείας. Επιπλέον, η συγκεκριµένη εργασία 

εξετάζει τους παράγοντες που επηρεάζουν το επίπεδο του στρες ανάµεσα στα 

δύο φύλα. Την διαφορά δηλαδή, που ενδεχοµένως µπορεί να υπάρχει ανάµεσα 

στην αντίληψη του στρες ενός άντρα και µιας γυναίκας αντίστοιχα. 

   Αρχικά, θα γίνει αναφορά των τεσσάρων παραπάνω µεταβλητών. Η 

εισαγωγή δηλαδή, θα περιλαµβάνει το στρες σε µια γενική ανασκόπηση και 

έπειτα θα γίνει αναφορά στη σχέση του µε την ψυχική υγεία των ατόµων. 

Επιπλέον, θα ορίσουµε τον όρο της ψυχικής υγείας περαιτέρω. Στην συνέχεια 

θα αναφερθούµε στην σωµατική υγεία σε συνδυασµό µε το στρες, καθώς και 

στην σχέση ανάµεσα στην υγεία και το φύλο. 

   Στην συγκεκριµένη ερευνητική µελέτη, σηµαντική είναι η συλλογή 

χρήσιµων δεδοµένων, για την καλύτερη εξεύρεση σηµαντικών πληροφοριών. 

Πιο συγκεκριµένα και όπως ήδη έχουµε αναφέρει, στόχος αυτής της µελέτης, 

είναι η σχέση ανάµεσα στο στρες και στην ψυχική υγεία, καθώς και την σχέση 

του στρες µε τα δύο φύλα. 

   Στην έρευνα συµµετείχαν 121 ενήλικα άτοµα, κάποια από τον γενικό 

πληθυσµό και κάποια από τον φοιτητικό πληθυσµό. Τα άτοµα που απάντησαν 

στα ερωτηµατολόγια δεν είχαν κάποιο χρόνιο πρόβληµα µε την υγεία τους. 

Ήταν απλοί άνθρωποι από τον γενικό πληθυσµό του Ρεθύµνου καθώς και 

φοιτητές αντίστοιχα. 

   Οι περισσότερες υποθέσεις που είχαµε διατυπώσει εξαρχής, στο τέλος είχαν 

επιβεβαιωθεί. Πιο συγκεκριµένα, τα αποτελέσµατα της έρευνας έδειξαν ότι 

υπάρχει στατιστικά σηµαντική σχέση ανάµεσα στο στρες και την ψυχική υγεία. 

Πέρα από αυτά, δεν υπήρξε στατιστικώς σηµαντική διαφορά ανάµεσα στα δύο 

φύλα, όσο αφορά στο επίπεδο της ψυχικής υγείας και στρες. 
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Α. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
 
1.1. ΣΤΡΕΣ 
 
1.1.1. ΟΡΙΣΜΟΣ 
 
        Κατά καιρούς, όλοι βιώσαµε ή βιώνουµε το στρες σε διάφορες περιόδους 

της ζωής µας. Ζούµε σε µια κοινωνία µε αυξηµένες απαιτήσεις και 

ανταγωνισµό, µε αποτέλεσµα να αυξάνεται όλο και περισσότερο το φαινόµενο 

του στρες. Πολλές φορές νιώθουµε ότι ο χρόνος µας είναι περιορισµένος αφού 

προσπαθούµε να ενσωµατώνουµε όλο και περισσότερες υποχρεώσεις στην 

καθηµερινότητα µας. Οι αλλαγές στην κοινωνία, στον πολιτισµό ακόµα και 

στην οικογένεια µπορούν πολύ εύκολα να προκαλέσουν στρες. 

         Ο ορισµός του στρες απασχόλησε σε µεγάλο βαθµό πολλούς ερευνητές 

και επιστήµονες. Πιο συγκεκριµένα η λέξη στρες προέρχεται από τον λατινικό 

όρο «districtus», την φυσική δηλαδή και πνευµατική αντίδραση του 

υποκειµένου στις απαιτήσεις του περιβάλλοντος (Martin, 1990). Η πρώτη 

προσπάθεια ορισµού, περιγράφει το στρες ως εξαρτηµένη µεταβλητή, ως 

αντίδραση, δηλαδή, του ατόµου σε ένα αρνητικό ερέθισµα. Στρες είναι η 

ψυχολογική και η σωµατική αντίδραση σε εξωτερικά ερεθίσµατα.  

           Με βάση τον Aldwin (1994), το στρες αναφέρεται στην εµπειρία που 

παράγεται ως αποτέλεσµα της αλληλεπίδρασης ατόµου-περιβάλλοντος, 

πράγµα που µέσω είτε της υπερδιέγερσης είτε της υποδιέγερσης, έχει ως 

αποτέλεσµα την ψυχολογική και φυσιολογική ένταση. Υπάρχουν τρεις 

διαστάσεις τους στρες, που έχουν µελετηθεί εκτενώς: α) η εσωτερική 

κατάσταση του οργανισµού (µερικές φορές αποκαλείται  strain), β) το 

εξωτερικό γεγονός (stressor), και γ) η εµπειρία που προκύπτει από την 

αλληλεπίδραση ανάµεσα στο άτοµο και το περιβάλλον (Maison, 1975). 

          Πιο συγκεκριµένα η πρώτη διάσταση, αναφέρεται στην εσωτερική 

κατάσταση που αφορά τις ψυχοφυσιολογικές και συναισθηµατικές 

αντιδράσεις. Οι ψυχοφυσιολογικές αναφέρονται στο συµπαθητικό και τον 

παρασυµπαθητικό νευρικό σύστηµα, στο νευροενδοκρινολογικό και στις 

λειτουργίες του ανοσοποιητικού συστήµατος. Είναι πιο ακριβές να ειπωθεί ότι 
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το στρες προκαλεί θετικές και αρνητικές φυσιολογικές διεργασίες µε βάση 

ποικίλους προσωπικούς και περιστασιακούς παράγοντες. Οι συναισθηµατικές 

αντιδράσεις στο στρες, αναφέρονται σε αρνητικά συναισθήµατα, όπως είναι το 

άγχος, ο θυµός, η λύπη, αν και οι αντιδράσεις το στρες µπορεί να θεωρηθούν 

επίσης η ντροπή, η ενοχή ή τα συναισθήµατα ανίας (Lazarus, 1991). 

      Η δεύτερη διάσταση, δίνει έµφαση στα εξωτερικά γεγονότα που 

επηρεάζουν τον άνθρωπο. Αυτή περιλαµβάνει τρεις κατηγορίες, που έχουν ως 

εξής: α) καθηµερινά, συνεχή, αργά στην αλλαγή προβλήµατα, β) 

προβλεπόµενα γεγονότα του κύκλου ζωής, γ) µη προγραµµατισµένα κι 

συνήθως ανεπιθύµητα γεγονότα που προκαλούν αναστάτωση, όπως ασθένειες 

ή πρόωρους θανάτους αγαπηµένου προσώπου. Αναφορικά σε αυτή την φάση, 

το άτοµο νιώθει στρεσαρισµένο σωµατικά και ψυχολογικά, έχοντας 

συµπτώµατα όπως είναι οι αϋπνίες, αδυναµία συγκέντρωσης, κεφαλαλγίες, 

ένταση και κόπωση.   

     Με αφορµή τα παραπάνω, έχουν εγκαθιδρυθεί και διαδοθεί πολλά 

προγράµµατα που αφορούν την αντιµετώπιση του στρες, δίνοντας περισσότερη 

έµφαση στον έλεγχο της φυσιολογίας του στρες, κάνοντας χρήση τεχνικών 

χαλάρωσης και ασκήσεων αναπνοής, γιόγκα διαλογισµούς κτλ. (Marks, 

Murray,  Evans & Willing, 2000). 

     Η τρίτη διάσταση µας πληροφορεί για την εµπειρία που προκύπτει από την 

αλληλεπίδραση ανάµεσα στο άτοµο και το περιβάλλον. Το στρες µπορεί να 

γίνει κατανοητό ως εµπειρία που αναδύεται από την διαδικασία 

αλληλεπίδρασης ατόµου και περιβάλλοντος, ειδικά αυτών των περιστάσεων 

όπου δεν υπάρχει συνταίριασµα ανάµεσα στο δυναµικό του ατόµου για το 

στρες. Σε αυτό το πλαίσιο η γνωστική εκτίµηση του ατόµου για το στρες          

(εκτίµηση της απώλειας, του κινδύνου, της απειλής ή της πρόκλησης), 

αποτελεί αναπόσπαστο µέρος  των συναισθηµατικών και ψυχοφυσιολογικών 

αντιδράσεων (Lazarus & Folkman, 1984). 

       Πολλοί θεωρητικοί, θεωρούν ότι το στρες εµφανίζεται όταν γίνεται 

αισθητή η έλλειψη ισορροπίας ανάµεσα σε απαιτήσεις των ατόµων και στον 

βαθµό που είναι εφικτό να πραγµατοποιηθούν οι  αντίστοιχες απαιτήσεις. Τα 
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συγκεκριµένα µοντέλα, είναι πιο ελκυστικά και αποδεκτά από πολλούς, επειδή 

ξεπερνούν ένα πρόβληµα που προκύπτει από τα άλλα µοντέλα εξήγησης του 

στρες. Με βάση αυτά, πολλοί ερευνητές οδηγήθηκαν στην εξεύρεση µεθόδων 

αντιµετώπισης του στρες και στην ανάπτυξη τεχνικών που στοχεύουν στο να 

βοηθήσουν τα άτοµα να το ξεπεράσουν αυξάνοντας ταυτόχρονα την 

αποτελεσµατικότητα των µεθόδων αντιµετώπισης, που ήδη χρησιµοποιούνται    

(Marks et al., 2000). 

      Αναφορικά µε τον Hobfoll (1989), το στρες µπορεί να θεωρηθεί ως 

αποτέλεσµα της απώλειας των πηγών ενίσχυσης του ατόµου, καθώς και των 

µαθηµένων τρόπων απόκτησης των ενισχυτών αυτών. 

      Ο όρος στρες επίσης, αναφέρεται στην διαδικασία που περιλαµβάνει τόσο  

τα στρεσογόνα  ερεθίσµατα, όσο και τις ψυχικές, σωµατικές και κοινωνικές 

αντιδράσεις του ατόµου. Ο Cannon (1932), υποστηρίζει ότι το στρες είναι η 

διαταραχή της οµοιόστασης του οργανισµού κάτω από ακραίες εσωτερικές ή 

εξωτερικές περιβαλλοντικές συνθήκες. Επιπρόσθετα ο Seyle (1956),  

αντιλαµβάνεται το στρες ως την µη συγκεκριµένη αντίδραση του σώµατος σε 

κάθε απαίτηση που δέχεται και ο Rutter (1983) υποστηρίζει ότι ο όρος µπορεί 

να σηµαίνει είτε ένα είδος ερεθίσµατος, είτε ένταση που βιώνεται επειδή ένα 

γεγονός απαιτεί αλλαγή προσαρµογής από τον οργανισµό, είτε ψυχολογική 

δυσφορία, είτε ένα είδος σωµατική αντίδρασης. 

     Στην πραγµατικότητα, η έρευνα για το στρες αποτελεί τον συνδετικό κρίκο 

µεταξύ κοινωνικών παραγόντων, ψυχολογίας και βιολογίας( π.χ 

βιοψυχοκοινωνικών προοπτικών), κάνοντας κατανοητή την διαδικασία του 

στρες ως την πιο σηµαντική πτυχή της έρευνας για την ψυχολογία της υγείας 

(Adler& Matthews, 1994). 

     Πολλοί ερευνητές έχουν αναγνωρίσει τον κρίσιµο ρόλο που διαδραµατίζουν 

οι εξωτερικοί παράγοντες (external demands) και οι ψυχολογικές  διεργασίες 

στον τοµέα υγείας και ασθένειας, έχοντας έτσι επιλέξει διαδικασίες για κάθε 

έρευνα να πραγµατοποιούνται κάτω από την οµπρέλα του στρες (αναφορά στο 

βιβλίο του Tony Cassidy, 1999). 
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     Τέλος θα ήθελα να ολοκληρώσω µε την θεωρητική άποψη του Pearlin 

(1989), ο οποίος υποστηρίζει ότι το στρες είναι άµεσα συνδεδεµένο µε το 

κοινωνικό περιβάλλον στο οποίο ζούµε. Η κοινωνική και οικονοµική τάξη που 

ανήκει κανείς, η φυλή, η εθνότητα, το φύλο, η ηλιακή οµάδα επιβάλλουν τις 

δικές τους ιδιαίτερες πηγές στρες, κάτι που θα αναλύσω παρακάτω. 

Επιπλέον, υποστηρίζει ότι πέρα από τις ατοµικές διαφορές ως προς τον τρόπο 

αντίληψης και αντίδρασης στα στρεσογόνα ερεθίσµατα, υπάρχουν οµάδες 

ατόµων που µετέχουν µιας ορισµένης κοινής «δεξαµενής» που περιλαµβάνει 

όµοια σε είδος στρεσογόνα ερεθίσµατα. 
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1.1.2. ΠΗΓΕΣ ΣΤΡΕΣ 

 

     Λόγω των αυξανόµενων επαγγελµατικών και προσωπικών υποχρεώσεων, 

το στρες εµφανίζεται όλο και περισσότερο στις ζωές µας. Είναι κάτι που 

αφορά όλο τον πληθυσµό, ανεξαιρέτως ηλικίας, φύλου, επαγγέλµατος 

κοινωνικής ή οικονοµικής κατάστασης. Φυσικά, κάθε άνθρωπος το 

αντιλαµβάνεται σε διαφορετικό βαθµό και µε διαφορετικό τρόπο. Παρόλα 

αυτά είναι φυσικό επακόλουθο για τον κάθε ένα ξεχωριστά. 

     Πολλά είναι τα γεγονότα που µπορούν να προκαλέσουν στρες. Σοβαρά 

γεγονότα στην ζωή, το σωµατικό τραύµα, τα ατυχήµατα, ο βιασµός, αλλά και 

γεγονότα ζωής, όπως το διαζύγιο, η απώλεια εργασίας, ο θάνατος αγαπηµένου 

προσώπου αποτελούν εν δυνάµει συνθήκες στρες για όλους τους ανθρώπους. 

Περισσότερες λεπτοµέρειες θα αναλυθούν αριθµητικά πιο κάτω (Atkinson,  

Smith, Bem, & Hoeksema, 2004·  Καραδήµας, 2005): 

1) Αρχικά το οικογενειακό περιβάλλον λαµβάνει µια από  τις 

σηµαντικότερες πηγές στρες. Πολλές φορές οι γονείς έχουν υψηλές 

απαιτήσεις από τα παιδιά τους προκαλώντας τους έτσι περισσότερες 

ανησυχίες. Άλλες φορές µπορεί οι ίδιοι οι γονείς να βρίσκονται σε µια 

έντονα στρεσαρισµένη κατάσταση µε αποτέλεσµα να το µεταδίδουν στα 

παιδιά τους. Έτσι το κάθε παιδί που µεγαλώνει κάτω από αυτές 

συνθήκες, µπορεί από πολύ νωρίς να στρεσάρεται και να µην έχει το 

κουράγιο ούτε την δύναµη να προχωρήσει. 

 

2) Η έλλειψη αυτοπεποίθησης είναι ένας άλλος παράγοντας που µπορεί  να 

δηµιουργήσει στρες. Το άτοµο πολλές φορές έχει αµφιβολίες για τις 

προσωπικές του ικανότητες και δυνατότητες µε  αποτέλεσµα η 

αυτοπεποίθηση να πέφτει χαµηλά και το στρες να δηµιουργείται ακόµη 

και σε ασήµαντα γεγονότα. Τα άτοµα σε περίπτωση αποτυχίας, µπορεί  

να αµφισβητήσουν την προσωπική άποψη που έχουν για την 

αποτελεσµατικότητα του εαυτού τους (Atkinson et al 2004). Πολλοί 



 9 

µαθητές και φοιτητές εύκολα στρεσάρονται από τυχόν εξετάσεις ή άλλες 

υποχρεώσεις. 

 

3) Όπως προανέφερα, οι τυχόν αποτυχίες µπορούν πολύ εύκολα να 

δηµιουργήσουν στρες στο άτοµο. Πολλοί άνθρωποι και παιδιά, είτε σε 

επαγγελµατικό επίπεδο είτε σε προσωπικό, µόλις περάσουν από µια 

αποτυχία στρεσάρονται σε υπερβολικό βαθµό. Οι φοιτητές για 

παράδειγµα στην αποτυχία µιας εργασίας ή και εξέτασης, 

απογοητεύονται µε αποτέλεσµα να δηµιουργείται στρες για αυτά καθώς 

και για περαιτέρω καταστάσεις. Αποτυχία σε διαπροσωπικές σχέσεις και 

ενδοπροσωπικές  αντίστοιχα µπορούν να προκαλέσουν στρες. Με βάση 

τον Atkinson et al. (2004), κάποιοι άνθρωποι βιώνουν αυτή τη σωµατική 

και πνευµατική άσκηση ως στρεσογόνο. 

 

4) Η δυνατότητα ελέγχου ενός γεγονότος,  µπορεί εύκολα να προκαλέσει 

στρες γιατί δηµιουργεί την αµφιβολία για το αν έχουµε την δύναµη να το 

αντιµετωπίσουµε. Κάποια αντίστοιχα γεγονότα µπορεί να είναι ο 

θάνατος ενός αγαπηµένου προσώπου, κάποια σοβαρή ασθένεια, η 

απώλεια εργασίας. 

 

5) Σε αντίθεση µε την δυνατότητα ελέγχου ενός γεγονότος, η µη 

δυνατότητα πρόβλεψης ενός άλλου γεγονότος, αυξάνει τις πιθανότητες 

δηµιουργίας του στρες. Μόνο στην ιδέα ότι δεν µπορούµε να ελέγξουµε 

την κατάσταση πολλές φορές χάνουµε τον έλεγχο. 

 

6) Ο φόβος ή κάποια φοβία που µπορεί να υποστεί ένα άτοµο µπορεί 

επίσης να προκαλέσει στρες. Πολλές φορές το άτοµο και µόνο στην ιδέα 

ότι µπορεί να κινδυνεύει το ίδιο ή κάποιο άλλο αγαπηµένο του άτοµο, 

µπορεί να προκαλέσει έντονο στρες. Κάποιες φορές, αυτός ο φόβος δεν 

έχει λογικό υπόβαθρο, µε αποτέλεσµα το άτοµο δυσκολεύεται να 

χειριστεί την κατάσταση. Επιπρόσθετα πολλοί άνθρωποι έχουν φοβίες 
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είτε µε κάποια έντοµα, ζώα ή ακόµα και αγοραφοβία, µε αποτέλεσµα να 

δηµιουργείται στρες το οποίο δεν µπορούν να ελέγξουν από µόνοι τους, 

γιαυτό και χρειάζονται την βοήθεια κάποιου ειδικού.  

 

7) Τα τραυµατικά γεγονότα είναι πηγές στρες, αφού πολλοί άνθρωποι 

βιώνουν διάφορες ψυχολογικές αντιδράσεις όπως είναι το άγχος, η 

ανησυχία ή οτιδήποτε άλλο αντίστοιχο (Horowitz, 1986, όπως 

αναφέρεται στο Atkinson et al., 2004). Στα τραυµατικά γεγονότα 

περιλαµβάνονται και οι φυσικές καταστροφές όπως είναι ο σεισµός, 

πόλεµοι, δυστυχήµατα, πληµµύρες και άλλα. 

 

8) Οι εσωτερικές συγκρούσεις είναι µια άλλη πηγή στρες. Η σύγκρουση 

δηλαδή που δέχεται το άτοµο όταν έχει να επιλέξει ανάµεσα σε δύο 

ασυµβίβαστους, αµοιβαία αποκλειόµενους στόχους ή ενέργειες 

(Atkinson et al., 2004). Όταν το άτοµο καλείται να πάρει µια σηµαντική 

απόφαση, πολλές φορές µέσα του γίνεται σύγκρουση των διαφορετικών 

απόψεων µε αποτέλεσµα να δηµιουργείται στρες, κάτι το οποίο τον 

συνοδεύει µέχρι την ολοκλήρωση του. 

 

9) Τέλος, ο κοινωνικός περίγυρος του ατόµου θεωρείτε σηµαντική πηγή 

στρες. Το άτοµο νιώθει πίεση στο να αντεπεξέλθει στις ανάγκες της 

κοινωνίας, ειδικά όταν αυτές είναι και αντίθετες από τις δικές του 

προτιµήσεις. ∆ηµιουργείται µια αντιπαράθεση ανάµεσα στο «θέλω» και 

το «πρέπει» µε αποτέλεσµα να διχάζεται το άτοµο και να οδηγείται σε 

ένα δρόµο συµβίωσης του µε το στρες. 

 

        Συνοψίζοντας, σύµφωνα µε τους Elliot & Eisdorfer (1982), υπάρχουν 

τέσσερις κύριοι τύποι στρεσογόνων ερεθισµάτων: α) τα οξέα, χρονικά 

περιγεγραµµένα ερεθίσµατα (π.χ ο έλεγχος από ένα τροχονόµο), β) τα 

ερεθίσµατα σε διαδοχή (π.χ η απώλεια της εργασίας µε ότι την ακολουθεί), 

γ) οι χρόνιοι, περιοδικά στρεσογόνοι παράγοντες (π.χ εξετάσεις), και δ) οι 
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χρόνοι στρεσογόνοι παράγοντες (π.χ το χαµηλό κοινωνικό - οικονοµικό 

επίπεδο) (αναφορά στο βιβλίο του Καραδήµα, 2005). Ακόµη και σε αυτές 

τις καταστάσεις, οι οποίες αποτελούν συνθήκες στρες για όλα τα άτοµα, η 

επίδραση τους (π.χ στην υγεία), είναι διαφορετική στα διάφορα άτοµα. Η 

διαφορετικότητα αντίδρασης του κάθε ατόµου καθορίζεται από τους 

γενετικούς και αναπτυξιακούς παράγοντες του εγκεφάλου, καθώς και από 

την προηγούµενη εµπειρία στρες του κάθε ατόµου (Weiner, 1992). 
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1.1.3. ∆ΙΑΧΩΡΙΣΜΟΣ ΣΤΡΕΣ ΚΑΙ ΑΓΧΟΥΣ 

 

     Το στρες και το άγχος είναι δύο έννοιες που συχνά συγχέονται, για αυτό και 

θεωρώ απαραίτητη την περαιτέρω ανάλυση τους καθώς και τον διαχωρισµό 

τους. Οι περισσότεροι άνθρωποι πιστεύουν ότι αυτές οι δύο λέξεις έχουν την 

ίδια σηµασία. 

    Με τον όρο «στρες» εννοούµε είτε ένα είδος ερεθίσµατος, είτε µια ένταση 

που βιώνεται επειδή ένα γεγονός απαιτεί αλλαγή προσαρµογής από τον 

οργανισµό, είτε ψυχολογική δυσφορία ή και ακόµα ένα είδος σωµατικής 

αντίδρασης (Rutter, 1983). Πιο συγκεκριµένα, το στρες είναι η αντικειµενική 

και ασυνείδητη διαδικασία που περιλαµβάνει τόσο στρεσογόνα ερεθίσµατα, 

όσο και ψυχικές, σωµατικές και κοινωνικές αντιδράσεις των ατόµων. 

    Από την άλλη, το άγχος αποτελεί δυσάρεστη συναισθηµατική κατάσταση η 

οποία χαρακτηρίζεται από συναισθήµατα επικείµενου κινδύνου, ένταση και 

ανησυχία. Το άγχος σχετίζεται µε ένα χαρακτηριστικό τρόπο λειτουργίας του 

αυτόνοµου νευρικού συστήµατος, ο οποίος προκύπτει λόγω νευρωνικών 

εκφορτίσεων και οδηγεί σε αλλαγή του αναπνευστικού ρυθµού, αυξηµένη 

καρδιακή συχνότητα, ξηρότητα στόµατος, εφίδρωση, µυοσκελετικές 

ενοχλήσεις και αίσθηµα αδυναµίας (Ollendick & Hersen, 1988).  Κατά 

συνέπεια το άγχος αναφέρεται στις ψυχοφυσιολογικές, συµπεριφορικές, 

συναισθηµατικές και γνωστικές αλλαγές, που παράγονται ως αντίδραση σε ένα 

συνειδητό ή ασυνείδητο κίνδυνο. 

    Το 1844, ο Soren Kierkegaard, ένας ∆ανός υπαρξιστής, περιέγραψε πρώτος 

το άγχος ως µια αόριστη, διάχυτη ανησυχία, διαφορετική από τον φόβο, λόγω 

µη παρουσίας συγκεκριµένου κινδύνου, διαπεραστική, χωρίς δυνατότητα 

διαφυγής. Σύµφωνα µε την υπαρξιακή λογική ο Kierkegraad, περιγράφει το 

άγχος ως επακόλουθο της ικανότητας για ελευθερία και τονίζει ότι το άγχος 

προκύπτει όταν ο άνθρωπος είναι αντιµέτωπος µε την ελευθερία του, όταν έχει 

ανάγκη να προχωρήσει προς τα εµπρός στην ανάπτυξή του (φυσιολογικό 

άγχος). 
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    Τέλος, µε βάση την θεωρία του Barlow (1988), γίνεται αντιληπτό ότι  οι 

πρώιµες εµπειρίες έντονου στρες, χωρίς την δυνατότητα ελέγχου τους, 

επιδρούν στην ανάπτυξη της αγχώδους ιδιοσυγκρασίας. Το άγχος αφορά και 

τις ασυνείδητες πτυχές του ψυχισµού και συνδέεται µε τα στοιχεία της 

οργάνωσης και της προσωπικότητας του ατόµου. 
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1.2. ΣΤΡΕΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑ 
 
1.2.1. ΟΡΙΣΜΟΣ ΥΓΕΙΑΣ 
 
    Πολλοί είναι αυτοί που προσπάθησαν και προσπαθούν να προσδιορίσουν 

την έννοια της υγείας, τόσο της σωµατικής όσο και της ψυχικής. Αυτό 

συµβαίνει γιατί δύσκολα θα συµπίπταµε όλοι σε ένα κοινά αποδεκτό ορισµό. 

Συχνά αντιλαµβανόµαστε την υγεία ως την απουσία συµπτωµάτων, δυσφορίας 

ή πόνου, όταν αυτά µπορεί να υποδηλώνουν την ύπαρξη κάποιας ασθένειας ή 

άλλου προβλήµατος υγείας. Η υγεία πολλές φορές γίνεται αντιληπτή ως µια 

κατάσταση αρµονίας ή ισορροπίας µε συστατικά όπως: η οργανική και 

ψυχολογική ευεξία, η ελευθερία κινήσεων, οι καλές σχέσεις µε τους άλλους 

κ.λπ (Herzlich, 1973, όπως αναφέρεται στο βιβλίο  του Καραδήµα, 2005). 

   Η Παγκόσµια Οργάνωση Υγείας (WHO) το 1948, όρισε την υγεία ως την 

«κατάσταση πλήρους φυσικής, κοινωνικής και ψυχικής ευεξίας και όχι απλώς 

η απουσία ασθένειας ή αναπηρίας», ένας όρος που θεωρείται ευρύτερα 

αποδεκτός. Αυτός ο ορισµός αν και είναι ευρύτερα διαδεδοµένος δεν είναι ο 

µοναδικός. 

   Η ψυχική υγεία µπορεί να οριστεί ως µια κατάσταση συναισθηµατικής 

ευεξίας, όπου το άτοµο µέσα στην κοινωνία νιώθει άνετα να εκφραστεί, να 

εργαστεί και να χαρεί µε τα επιτεύγµατα του. Αποτελεί µέρος της γενικής 

υγείας του ατόµου και αποτελεί συνάρτηση πολλών παραγόντων που αφορούν 

τη φυσική, τη ψυχική καθώς και την κοινωνική του κατάσταση. Πλέον 

σύντροφοι του ανθρώπου είναι η ανησυχία, η σύγκρουση και ανακατάταξη των 

αξιών, η διάψευση των ελπίδων του και οι αµφιβολίες, ως προς το αν ένας 

άνθρωπος µπορεί να δηµιουργήσει µια επιτυχηµένη και ευτυχισµένη ζωή µέσα 

στον λαβύρινθο της σύγχρονης εποχής (Καραδήµας, 2005). 

   Το άτοµο από την µια µεριά έχει την υλική αφθονία και από την άλλη τον 

πολλαπλασιασµό των ψυχολογικών και πνευµατικών προβληµάτων, για αυτό 

και η ψυχική του υγεία θεωρείται η ικανότητα του να απολαµβάνει την ζωή και 

να αντιµετωπίζει τις καθηµερινές προκλήσεις. Πιο συγκεκριµένα η ψυχική 

υγεία ορίζεται ως η αναζήτηση ισορροπίας όλων των πτυχών της ανθρώπινης 
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ζωής, είτε πρόκειται για την σωµατική, την διανοητική και τη συναισθηµατική 

(Καραδήµας, 2005). 

   Ο υπερβολικός συναγωνισµός, η σύγκρουση των οµάδων πιέσεως, η 

απρόσωπη γραφειοκρατία, η ραγδαία κοινωνική αλλαγή και η απειλή ενός 

ατοµικού πολέµου, αυξάνουν τις αγωνίες του σύγχρονου ανθρώπου. Ενάντια 

της οµαλής λειτουργίας του ανθρώπου και της άνετης συνύπαρξης της µε τον 

συνάνθρωπο, παρατηρούµε παντού συµπτώµατα κακής προσαρµογής της 

προσωπικότητας. 

   Τέλος σε πάρα πολλές περιπτώσεις βλέπουµε απλώς, ότι τα συµπτώµατα 

εµποδίζουν την δυνατότητα καλής προσαρµογής του ατόµου, που ανησυχεί 

απεριόριστα, αλλά τέλος λύνει τα προβλήµατα. Ακόµα και σήµερα, θεωρείται 

προβληµατική η συνειδητοποίηση της ύπαρξης του ψυχικού κόσµου και η 

αποδοχή του από το άτοµο. Παρόλα αυτά είναι σηµαντικό να διατηρούµε µια 

ψυχική ισορροπία, έτσι ώστε να νιώθουµε και εµείς οι ίδιοι καλύτερα µε τον 

εαυτό µας. 
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1.2.2. ΣΤΡΕΣ ΚΑΙ  ΣΩΜΑΤΙΚΕΣ ΑΝΤΙ∆ΡΑΣΕΙΣ  

 

   Το στρες µπορεί να προκαλέσει αρκετές σηµαντικές αλλαγές στο σώµα του 

ατόµου, µε αποτέλεσµα την δηµιουργία πολλών προβληµάτων. Πιο 

συγκεκριµένα επιδρά στην υγεία µέσω τριών βασικών διαδροµών: α) µέσω των 

συµπεριφορών υγείας, όπως είναι το κάπνισµα και η διατροφή, β) µέσω 

συγκεκριµένων βιολογικών οδών, όπως του ανοσοποιητικού συστήµατος, και 

γ) µέσω της διαµόρφωσης ενός «προσωπικού» περιβάλλοντος που λειτουργεί 

επιτείνοντας ή αποσοβώντας πηγές στρες. 

   Το κάπνισµα µε βάση τους Wills και Shiffman (1985), µπορεί να 

χρησιµοποιηθεί ως µέσο ρύθµισης του συναισθήµατος και ως µέσο διαχείρισης 

του στρες. Οι Pomerleau και  Pomerleau (1991) (όπως αναφέρεται στο βιβλίο 

του Καραδήµα, 2008), θεωρούν ότι είναι πιθανό κάποια ή κάποιες από τις 

ουσίες που εµπεριέχονται στον καπνό να ευθύνονται για τις ψυχολογικές 

επιδράσεις του καπνίσµατος. Από την άλλη µεριά οι Rose, Behm και Lenin 

(1993), ισχυρίζονται ότι τα ερεθίσµατα ή οι συνήθειες που  σχετίζονται µε την 

όλη διαδικασία του καπνίσµατος µπορούν να επιδράσουν είτε ως µεµαθηµένες 

ακολουθίες είτε ως ισχυροί ενισχυτές και, κατά συνέπεια, να προάγουν τη 

συνήθεια. 

   Ο Kassel, Stroud και Paronis (2003), εξέτασαν την σχέση µεταξύ στρες και 

καπνίσµατος, αποδεικνύοντας µια σαφή σχέση µεταξύ του καπνίσµατος και 

του επιπέδου στρες, ενώ υψηλότερα επίπεδα στρες προηγούνται της αύξησης 

του καπνίσµατος. 

   Οι  Kassel και συνεργάτες(2003) (όπως αναφέρεται από το βιβλίο του 

Καραδήµα, 2008), δηλώνουν ότι ο ακριβής µηχανισµός δράσης του στρες στο 

κάπνισµα είναι ακόµα άγνωστος. Είναι παρόλα αυτά πιθανό το στρες να 

επηρεάζει νευροφυσιολογικές, νευροατοµικές και νευροχηµικές διεργασίες, οι 

οποίες επηρεάζονται από το κάπνισµα και την νικοτίνη.  

   Όσον αφορά την ποιότητα ύπνου και στρες, βλέπουµε ότι σχετίζεται µε 

αλλαγές στη λειτουργία του ανοσοποιητικού (Irwin, 2002) και του νευρο-

ενδοκρινικού συστήµατος. Σύµφωνα µε έρευνες, σε ένα δείγµα 8000 ατόµων, 
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βρήκαν ότι και στα δύο φύλα ο αναφερόµενος βαθµός στρες σχετίζεται µε 

µείωση της ποσότητας και της ποιότητας του καθηµερινού ύπνου. 

   Παλιότερες έρευνες, που ασχολήθηκαν µε το στρες και την διατροφή, 

δείχνουν ότι οι χρόνιες στρεσογόνες καταστάσεις τείνουν να οδηγούν σε 

µειωµένη λήψη τροφής, ενώ οι οξείες και πιθανόν οι µέσης έντασης και 

διάρκειας πηγές στρες σε υπερφαγία (Greeno & Wing, 1994). 

   Το στρες εκτός από τα παραπάνω, µπορεί να µειώσει την φυσική 

δραστηριότητα και την διάθεση για σωµατική άσκηση. Μπορεί να προκαλέσει 

προβλήµατα στην ερµηνεία, την αντίληψη και την αντιµετώπιση των 

σωµατικών συµπτωµάτων (αναφορά στο βιβλίο του Καραδήµα, 2008). Σε µια 

ανασκόπηση κλινικών και ερευνητικών δεδοµένων,  κατέληξαν στο 

συµπέρασµα ότι η έκθεση στο στρες ασκεί σηµαντική επίδραση στην 

εξάρτηση από ψυχοτρόπους ουσίες (Goeders, 2003). 

   Όσο αφορά τους βιολογικούς άξονες, νεότερες έρευνες υποστηρίζουν την 

ύπαρξη ορισµένων διαφορών ανάµεσα στα δύο φύλα. Μια βασική διαφορά 

είναι η αντίδραση στον άξονα ΥπΥΦΕ (υποθάλαµος - υπόφυση - φλοιός 

επινεφριδίων), όπου οι άντρες αντιδρούν στο στρες µε µεγαλύτερες αυξήσεις 

στην έκκριση κορτιζόλης σε σύγκριση µε τις γυναίκες (Kudielka & 

Kirschbaum, 2005). Έτσι αντιµετωπίζουν µεγαλύτερο κίνδυνο για την 

ανάπτυξη ανάλογων προβληµάτων υγείας, όπως είναι οι καρδιαγγειακές 

παθήσεις και ο διαβήτης. Παρόλα αυτά, η µειωµένη αντίδραση του άξονα 

αυτού στις γυναίκες είναι πιθανόν να σχετίζεται µε αυξηµένο κίνδυνο 

εκδήλωσης αυτοάνοσων  νοσηµάτων. 

   Με βάση τους Segerstrom και Miller (2004), η υψηλή συγκέντρωση 

κορτιζόλης προκαλεί ισχυρή αντίδραση του οργανισµού, αφού τα λευκά 

αιµοσφαίρια αντιδρούν αντιρροπιστικά και ρυθµίζουν προς τα κάτω την 

λειτουργία των υποδοχέων που είναι υπεύθυνοι για την δέσµευση της 

κορτιζόλης. Αυτό έχει ως αποτέλεσµα να µειώνεται σταδιακά η δυνατότητα 

του ανοσοποιητικού να αντιδράσει στις αντιφλεγµονώδεις ικανότητες της 

κορτιζόλης. Αποτέλεσµα αυτού, οι φλεγµονές αναπτύσσονται και θέτουν σε 

κίνδυνο την υγεία. 
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   Επιπλέον, το στρες φαίνεται να επηρεάζει και αρκετές άλλες οργανικές 

διεργασίες όπως το να επιβαρύνει τη λειτουργία της µνήµης και της µάθησης, 

ενώ σχετίζεται επίσης µε τις µεταβολικές διεργασίες και την ανάπτυξη του 

µεταβολικού συνδρόµου, που χαρακτηρίζεται από παχυσαρκία, υπέρταση, 

διαβήτη και υπερλιπιδαιµία (όπως αναφέρεται στο βιβλίο του Καραδήµα, 

2008). 

   Πέρα από αυτά, η σχέση του στρες και των καθηµερινών επιλογών µας 

αντανακλάται και στην θεωρία του Bandura για τις προσδοκίες 

αυτοαποτελεσµατικότητας (Bandura, 1997). Σύµφωνα µε αυτή την θεωρία, ότι 

θεωρούµε πως βρίσκεται εντός των δυνατοτήτων µας το επιδιώκουµε, ενώ 

αποφεύγουµε ότι κρίνουµε πως βρίσκεται εκτός των ορίων µας. Έτσι, οι 

προσδοκίες καθορίζουν σε µεγάλο βαθµό την συµπεριφορά και τις επιλογές 

µας. 

   Θα λέγαµε λοιπόν, ότι το στρες αποτελεί από µόνο του ρήγµατα σε ένα 

µακρύ δρόµο, αφού µπορεί να προκαλέσει πολλά σωµατικά και ψυχικά 

προβλήµατα ανάλογα µε το µέγεθός του. Αποτελεί επίσης έναν ευρύ 

µηχανισµό αντίδρασης του ατόµου σε ένα πλήθος ερεθισµάτων, που 

αξιολογούνται ως σηµαντικά. 

 

 

 

 

 

   

   

 

 

 

 

 

 



 19 

1.2.3. ΣΤΡΕΣ ΚΑΙ ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ 

 

   Τελικά το στρες µπορεί να επηρεάσει την ψυχική µας υγεία; Και αν ναι, σε 

πιο βαθµό µπορεί να πραγµατοποιήσει αλλαγή; Πολλά είναι τα ερωτήµατα που 

κατά καιρούς οι ερευνητές προσπαθούν να  απαντήσουν. Πώς τελικά επιδρά το 

ένα στο άλλο; 

   Ένα άτοµο µε καλή ψυχική υγεία, µπορεί να πραγµατοποιήσει πολλές 

υποχρεώσεις και προσωπικές ανάγκες µε όλη την καλή του διάθεση, χωρίς 

αυτό να έχει επιπτώσεις σε οποιοδήποτε τοµέα. Σε αντίθεση µε αυτό, η κακή 

ψυχική υγεία µπορεί να στοιχίσει κατά πολύ την ποιότητα ζωής του κάθε 

ανθρώπου. 

    Οι αγχώδεις διαταραχές είναι οι πιο συχνά εµφανιζόµενες, σε όλο γενικά τον 

πληθυσµό, είτε αυτός είναι παιδί είτε αυτός βρίσκεται πλέον στην ενήλική ζωή. 

Όλες οι αγχώδεις διαταραχές έχουν κοινό στοιχείο το υπερβολικά υψηλό ή 

ιδιαίτερα συχνό άγχος. Η διαταραχή πανικού και οι φοβίες διακρίνονται από 

υψηλό  επίπεδο φόβου και άγχους (Cox, Clara, & Enns, 2002). Με βάση την 

κατάταξη του ∆ιαγνωστικού και Στατιστικού Οδηγού Κριτηρίων για τις 

Ψυχικές ∆ιαταραχές (DSM-IV, 1994), τα είδη διαταραχών του στρες καθώς 

και της διάθεσης είναι οι φοβίες, η διαταραχή πανικού, η ψυχαναγκαστική 

καταναγκαστική διαταραχή, η διαταραχή µετά από ψυχοτραυµατικό στρες, η 

αγχώδης διαταραχή προκαλούµενη από ουσίες, η µείζων κατάθλιψη, η 

δυσθυµική διαταραχή, η άτυπη κατάθλιψη, η διπλή κατάθλιψη, η κυκλοθυµική 

διαταραχή, η υποµανία κ.α. Ουσιαστικά το στρες µπορεί να προκαλέσει πολλές 

και σοβαρές διαταραχές στον άνθρωπο, µε αποτέλεσµα πολλές φορές να 

ξεπερνούν τα όρια. 

   Η λέξη «κατάθλιψη» χρησιµοποιείται για ένα ευρύ φάσµα συναισθηµατικών 

καταστάσεων που µπορεί να είναι είτε φυσιολογικές είτε παθολογικές 

(Robert& Lamontagne, 1977· Silverman, 1968). Συνήθως έχει άµεση σχέση µε 

µια επώδυνη κατάσταση ή κάποιο οδυνηρό γεγονός στην ζωή του ατόµου. 

Μπορούµε να πούµε ότι περισσότερο από κάθε άλλη ψυχική διαταραχή, η 
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κατάθλιψη παρουσιάζεται ως ένα «κατανοητό λάθος» της σκέψης και της 

ευαισθησίας του ατόµου. 

   Σειρά επιδηµιολογικών ερευνών δείχνουν σταθερά ότι οι γυναίκες 

υποφέρουν από καταθλιπτικά συµπτώµατα σε πολύ υψηλότερα ποσοστά από 

ότι οι άντρες. Φαίνεται λοιπόν ότι οι γυναίκες έχουν διπλάσιες περίπου 

πιθανότητες να βιώσουν κλινική κατάθλιψη από ότι οι άνδρες (Boyd & 

Weissman, 1981· Nolen Hoeksema, 1987, 1990). 

   Οι νέοι έχουν περισσότερες πιθανότητες να ξεπεράσουν ένα καταθλιπτικό 

επεισόδιο  σε σχέση µε τους ηλικιωµένους και είναι λιγότερο πιθανόν ότι θα 

επανεµφανίσουν το πρόβληµα( Blacker & Clare, 1987· Robins, Helzer, 

Weissman, Orvaschel, Gruenbberg, Burke & Regier, 1984). Πολλοί είναι οι 

περιβαλλοντικοί παράγοντες που θα µπορούσαν να ενοχοποιηθούν για αυτό το 

φαινόµενο, όπως αλλαγές στην σύνθεση της οικογένειας, ανεργίας, αλλαγές 

στους ρόλους ανδρών-γυναικών, στρες κ.λπ. 

   Ακόµη και οι ειδικοί δεν συµφωνούν σχετικά µε την φύση της κατάθλιψης, 

ούτε και έχουν καταλήξει σχετικά µε το αν πρόκειται ουσιαστικά για ένα 

βιολογικό ή για ένα ψυχολογικό φαινόµενο(Schwartz& Schwartz, 1993). Σε 

γενικές γραµµές πάντως, η κατάθλιψη θα µπορούσε να οριστεί ως µια 

κατάσταση παθολογικής θλίψης που συνοδεύεται από σηµαντική µείωση του 

αισθήµατος προσωπικής αξίας και από την επώδυνη συνείδηση της 

επιβράδυνσης των νοητικών, ψυχοκινητικών και οργανικών διαδικασιών 

( Robert& Lamontagne, 1977). 

   Ένας άλλος σηµαντικός παράγοντας είναι το άγχος, το οποίο κατέχει την πιο 

κοινή αντίδραση σε σχέση µε το στρες. Τόσο το άγχος όσο και ο φόβος 

παίζουν σηµαντικό ρόλο στις αγχώδεις διαταραχές. Το άγχος ορίζεται ως η 

ανησυχία γύρω από ένα πρόβληµα που το άτοµο προσδοκά ότι θα προκύψει. 

Αντίθετα, ο φόβος ορίζεται  ως η αντίδραση σε ένα άµεσο κίνδυνο. Οι 

ψυχολόγοι εστιάζονται στο χαρακτηριστικό της «αµεσότητας» του φόβου σε 

αντιδιαστολή µε το χαρακτηριστικό της «προσδοκίας» του άγχους, δηλαδή ο 

φόβος συνήθως αφορά µια απειλή που συµβαίνει τώρα, ενώ το άγχος συνήθως 
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αφορά µια µελλοντική απειλή (όπως αναφέρεται στο βιβλίο των Kring & 

Davison,2007). 

   Το άγχος και ο φόβος δεν είναι αναγκαστικά «κακά» συναισθήµατα. Και τα 

δύο είναι, ουσιαστικά, προσαρµοστικά συναισθήµατα. Ο φόβος είναι 

θεµελιώδεις για τις αντιδράσεις «φυγής ή µάχης», γεγονός που σηµαίνει ότι ο 

φόβος πυροδοτεί πολύ γρήγορες αλλαγές στο συµπαθητικό νευρικό σύστηµα, 

οι οποίες προετοιµάζουν το σώµα για φυγή ή µάχη. Στις κατάλληλες 

περιστάσεις, ο φόβος σώζει ζωές. Παρόλα αυτά, σε κάποιες αγχώδεις 

διαταραχές, το σύστηµα του φόβου µοιάζει να µην λειτουργεί σωστά, καθώς το 

άτοµο βιώνει φόβο σε στιγµές όπου δεν υπάρχει κίνδυνος στο περιβάλλον. 

   Το άγχος είναι προσαρµοστικό, αφού µας βοηθά να παρατηρούµε τις 

µελλοντικές απειλές και να σχεδιάζουµε πως θα τις αντιµετωπίσουµε. Μας 

βοηθά, δηλαδή, να έχουµε µεγαλύτερη ετοιµότητα, να αποφεύγουµε τις 

δυνητικά επικίνδυνες καταστάσεις και να επεξεργαζόµαστε τα πιθανά 

προβλήµατα, πριν αυτά συµβούν. Με βάση κάποιες εργαστηριακές έρευνες, 

έχει βρεθεί ότι το άγχος σε µικρό βαθµό, βελτιώνει την επίδοση σε έργα στο  

εργαστήριο (Yerkes & Dodson, 1908). 

   Πέρα από αυτά, µια άλλη κοινή αντίδραση σε µια στρεσογόνο κατάσταση 

είναι ο θυµός, που µπορεί πολλές φορές να οδηγήσει σε επιθετικότητα. Πολλά 

παιδιά µπορούν να βιώσουν την επιθετικότητα από µικρή ηλικία, γεγονός που 

επιρρίπτει ευθύνες τις περισσότερες φορές στο οικογενειακό περιβάλλον. Όταν 

τα παιδιά βιώσουν ένα περιστατικό, το οποίο τους εµποδίζει να φτάσουν ή να 

ολοκληρώσουν τον στόχο τους, προκαλείται µια επιθετική ενόρµηση που 

κινητοποιεί τη συµπεριφορά η οποία έχει στόχο το πρόσωπο ή το αντικείµενο 

που προκαλεί την µαταίωση. Σύµφωνα µε τον Atkinson και τους συνεργάτες 

του (2004), πολλές φορές το παιδί δεν ξέρει εναντίον ποιου να επιτεθεί, αλλά 

νιώθει θυµό και αναζητά ένα αντικείµενο στο οποίο να διοχετεύει αυτά τα 

συναισθήµατα. 

   Η θεωρία της επίκτητης αίσθησης αδυναµίας (Seligman, 1975, όπως 

αναφέρεται στο Atkinson et al., 2004), αναλύει τον τρόπο µε τον οποίο οι 

εµπειρίες ανεξέλεγκτων αρνητικών γεγονότων µπορεί να οδηγήσουν στην 
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απάθεια και την κατάθλιψη. Για αυτό και όταν ένα παιδί περνά από µια 

στρεσογόνο κατάσταση, τις περισσότερες φορές µπορεί να παρουσιάσει 

κατάθλιψη. Με βάση την παραπάνω θεωρία, µπορούµε πιο εύκολα να 

αντιληφθούµε γιατί πολλοί άνθρωποι, όταν περνούν µια δύσκολη κατάσταση, 

στο τέλος παραιτούνται. Συνήθως όλα αυτά ξεκινούν από το ευρύτερο 

οικογενειακό και σχολικό περιβάλλον, το οποίο φέρει και την ευθύνη για την 

αντίστοιχη συµπεριφορά του παιδιού. Ο τρόπος που µεγαλώνει ένα παιδί 

καθώς και τα άτοµα µε τα οποία συναναστρέφεται, µπορούν να του 

δηµιουργήσουν, άθελα τους πολλές φορές, στρες σε τέτοιο σηµείο ώστε να 

γίνονται πιο επιθετικά και αδιάφορα. 

   Συµπερασµατικά, βλέπουµε πως το στρες έχει άµεση σχέση µε την ψυχική 

υγεία του ατόµου. Πολλές είναι οι κοινές αντιδράσεις µε το στρες, γεγονός που 

πολλές φορές δηµιουργεί προβλήµατα, που αν δεν λυθούν σε µικρή ηλικία, το 

άτοµο τα υιοθετεί µε αποτέλεσµα να χρειάζεται περισσότερο κόπο και χρόνο 

µετά για να τα διορθώσει. Πέρα από αυτά, η πρόληψη και η θεραπευτική 

αντιµετώπιση του στρες και των άλλων διαταραχών µπορεί να επιτευχθεί µε 

διάφορους τρόπους, όπως είναι η ψυχοθεραπεία, η χορήγηση φαρµάκων, η 

εκµάθηση και εφαρµογή τεχνικών χαλάρωσης, η σωµατική άσκηση και η 

υγιεινή διατροφή. Επιπλέον, ένας άλλος τρόπος αντιµετώπισης των 

καταστάσεων αυτών είναι να επιχειρούν τα άτοµα δραστηριότητες που 

συµβάλλουν στην ενίσχυση της αυτοεκτίµησης και της αισιοδοξίας. Με την 

βοήθεια δηλαδή των κατάλληλων ανθρώπων και την σωστή τεχνική, τα άτοµα 

µπορούν γρήγορα να απαλακτούν από τέτοιες διαταραχές και αντίστοιχα 

προβλήµατα.  
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1.2.4. ΦΥΛΟ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑ 

 

   Το φύλο και η υγεία, αποτελούν σηµαντικούς παράγοντες αξιολόγησης από 

πολλούς ερευνητές οι οποίοι θέλουν να δουν κατά πόσο τα δύο φύλα έχουν την 

ίδια αντίδραση στην υγεία τους ανάλογα µε τις συνθήκες που επικρατούν. 

   Σε κάθε ηλικία, από την γέννηση µέχρι τα 85 ή και παραπάνω, οι άνδρες 

πεθαίνουν συχνότερα από ότι οι γυναίκες. Είναι πιο συχνό γεγονός στους 

άντρες να πεθάνουν από αυτοκινητιστικό δυστύχηµα ή λόγω αυτοκτονίας, 

καρκίνο του πνεύµονα κ.α, σε σχέση µε τις γυναίκες. Παρόλα αυτά οι 

γυναίκες, παρουσιάζουν υψηλότερο ποσοστό νοσηρότητας. ∆ηλαδή, η κακή 

υγεία, γενικά, είναι συχνότερη στις γυναίκες αλλά και η συχνότητα διαφόρων 

συγκεκριµένων ασθενειών είναι υψηλότερη στις γυναίκες. Για παράδειγµα, 

στα τέλη του 20ου αιώνα, το ποσοστό θανάτων από καρδιαγγειακή νόσο 

µειώθηκε στους άνδρες, ενώ στις γυναίκες παρέµεινε περίπου το ίδιο (Rodin & 

Ickovics, 1990). Επίσης ο θάνατος από καρδιαγγειακή νόσο, είναι συχνότερος 

στις Αφροαµερικανίδες από ότι στις λευκές γυναίκες (Casper, Barnett, 

Halveson, Elmes, Braham, Majeed, Boom & Stanley, 2000). 

   Πολλοί είναι οι πιθανοί λόγοι εµφάνισης διαφορών ανάµεσα στα δύο φύλα, 

αναφορικά µε τα ποσοστά θνησιµότητας και νοσηρότητας. Ένας λόγος µπορεί 

να είναι ότι οι γυναίκες διαθέτουν κάποιο βιολογικό µηχανισµό που τις 

προστατεύει από συγκεκριµένες, απειλητικές για την ζωή, ασθένειες. 

Επιδηµιολογικές µελέτες και έρευνες µέσω παρατήρησης, έχουν δείξει, για 

παράδειγµα, ότι τα οιστρογόνα µπορεί να προστατεύουν από την 

καρδιαγγειακή νόσο. Με βάση τα στοιχεία αυτά, πολλές γυναίκες άρχισαν 

θεραπεία ορµονικής υποκατάστασης µετά την εµµηνόπαυση, προσπαθώντας 

να µειώσουν τον κίνδυνο της καρδιαγγειακής  νόσου. 

   Ευρήµατα αρχικών ερευνών έδειξαν ότι οι γυναίκες έχουν λιγότερες 

πιθανότητες από τους άντρες να εκδηλώσουν το πρότυπο συµπεριφοράς Τύπου 

Α και ότι είναι επίσης λιγότερο εχθρικές από τους άνδρες (Waldron, 1976· 

Weidner & Collins, 1993). Ορισµένοι ερευνητές υποθέτουν ότι το πρότυπο 

συµπεριφοράς Τύπου Α αποτελεί αναπόσπαστο κοµµάτι της άκαµπτης 
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αποδοχής του παραδοσιακού ανδρικού ρόλου, που δίνει έµφαση στην 

επίτευξη, στην κυριαρχία, στην ανταγωνιστικότητα, στο να µη ζητά κανείς 

βοήθεια ή συναισθηµατική υποστήριξη, στην υπερβολική ανάγκη για έλεγχο 

και στην τάση να θυµώνει κανείς και να εκφράζει τον θυµό του, όταν 

υφίσταται µαταίωση (Eisler & Blalock,1991). Οι ερευνητές συνδέουν αυτά τα 

χαρακτηριστικά µε την τάση των ανδρών που παρουσιάζουν µεγαλύτερη 

προδιάθεση για καρδιαγγειακή νόσο και άλλα προβλήµατα υγείας που 

σχετίζονται µε το στρες, όπως είναι η υπέρταση (Harrison, Chin & Ficarrotto, 

1989). 

   Όπως ανάφερα και παραπάνω, ο θυµός, το άγχος καθώς και η κατάθλιψη 

επηρεάζουν µε διαφορετικό τρόπο το κάθε φύλο. Όλο και περισσότερα 

ευρήµατα δείχνουν ότι το βίωµα του θυµού και η έκφραση του δεν είναι 

αναγκαστικά συνηθέστερα στους άνδρες (Kring, 2000· Lavoie, Miller, Conway 

& Fleet, 2001). Επιπρόσθετα, η αυξηµένη εχθρότητα, η καταπίεση, αλλά και η 

έκφραση του θυµού θεωρούνται παράγοντες κινδύνου της στεφανιαίας νόσου 

στις γυναίκες (Matthews, Owens, Kuller, Sutton- Tyrrell & Jansen- 

McWilliams,1998). Το άγχος και η κατάθλιψη, τα οποία επίσης συνδέονται µε 

την καρδιαγγειακή νόσο (π.χ. Suls & Bende, 2005),  είναι συχνότερα στις 

γυναίκες από ότι στους άνδρες. Εποµένως, παραµένουν ανοικτά πολλά 

ερωτήµατα σχετικά µε τον ρόλο που παίζουν οι συγκεκριµένοι ψυχολογικοί 

παράγοντες στις διαφορές που παρουσιάζουν τα δύο φύλα ως προς την 

θνησιµότητα λόγω της καρδιαγγειακής νόσου. 

   Ένα άλλο ερώτηµα αφορά τους λόγους για τους οποίους µειώνεται η 

διαφορά ανάµεσα στα δύο φύλα όσο αφορά την θνησιµότητα. Η διαφορά που 

παρουσιάζουν τα δύο φύλα ως προς την θνησιµότητα οφείλεται σε διαφορές 

στον τρόπο ζωής των ανδρών και των γυναικών. Οι άνδρες για παράδειγµα, 

καπνίζουν περισσότερο από τις γυναίκες και καταναλώνουν περισσότερο 

αλκοόλ. Οι διαφορές αυτές αποτελούν παράγοντες που πιθανώς συµβάλλουν 

στην υψηλότερη θνησιµότητα των ανδρών από καρδιαγγειακή νόσο και από 

καρκίνο του πνεύµονα. Παράλληλα, έχει σηµειωθεί το ποσοστό γυναικείας 

θνησιµότητας από καρδιαγγειακή νόσο. Από το 1987 και µετά ο καρκίνος του 
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πνεύµονα αποτελεί την κύρια µορφή θανατηφόρου καρκίνου στις γυναίκες. Το 

2004 µια έκθεση του Εθνικού Κέντρου Γυναικείου ∆ικαίου και του 

Πανεπιστηµίου Υγείας και Επιστηµών του Όριγκτον, έδειξε ότι 39 πολιτείες 

απέτυχαν στις προσπάθειες τους να µειώσουν το κάπνισµα στις γυναίκες. 

Μόνο µια πολιτεία, η Γιούτα, θεωρήθηκε ότι έχει κάποια σχετική επιτυχία        

(Waxman, Cohen, Patchias & Greenberger, 2004). 

   Πέρα από αυτά, υπάρχουν και άλλες ερµηνείες που επικεντρώνονται σε 

ζητήµατα εντοπισµού και αντιµετώπισης της ασθένειας από τις γυναίκες. Αν 

και η καρδιαγγειακή νόσος είναι η πρώτη αιτία θανάτου µεταξύ των γυναικών, 

εξακολουθεί να είναι διαδεδοµένη η άποψη ότι η καρδιοπάθεια πρέπει να 

απασχολεί περισσότερο στους άνδρες από ότι τις γυναίκες. Επιπλέον, το 

λεγόµενο τεστ κόπωσης, το οποίο µετρά τον καρδιακό ρυθµό ενός ατόµου, ενώ 

βρίσκεται σε διάδροµο άσκησης, δεν αποτελεί αξιόπιστο προβλεπτικό 

παράγοντα καρδιοπάθειας στις γυναίκες (Mora, Redberg, Cui, Whiteman, 

Flaws, Sharrett & Blumenthal, 2003). Επιπροσθέτως, η χαµηλή δόση ασπιρίνης 

δεν φαίνεται να προλαµβάνει το έµφραγµα του µυοκαρδίου στις γυναίκες, 

όπως συµβαίνει µε τους άνδρες (όπως αναφέρεται στο βιβλίο των Kring et al, 

2010). Άλλες έρευνες δείχνουν ότι οι γυναίκες έχουν λιγότερες πιθανότητες να 

παραπεµφθούν σε πρόγραµµα καρδιαγγειακής αποκατάστασης µετά από 

καρδιακή προσβολή, πρακτική που ενδεχοµένως συµβάλλει στο να παραµείνει 

αµετάβλητο το ποσοστό γυναικείας θνησιµότητας. 

   Επιπλέον, διάφορες είναι και οι πιθανές ερµηνείες για την διαφορά που 

παρουσιάζουν τα δύο φύλα ως προς την νοσηρότητα. Καταρχάς, επειδή οι 

γυναίκες ζουν περισσότερο από τους άνδρες, µπορεί να έχουν περισσότερες 

πιθανότητες να βιώσουν συγκεκριµένες ασθένειες που συνδέονται µε το γήρας. 

Επιπλέον, οι γυναίκες δίνουν πιθανώς µεγαλύτερη προσοχή στην υγεία τους 

από ότι οι άνδρες, έχοντας έτσι περισσότερες πιθανότητες να επισκεφτούν 

κάποιο γιατρό και να διαγνωστούν µε µια ασθένεια. Οι γυναίκες επίσης, 

εκτίθενται στο στρες σε µεγαλύτερο βαθµό από ότι οι άνδρες και εκτιµούν ότι 

το στρες έχει µεγαλύτερη επίδραση επάνω τους, ιδιαίτερα το στρες που 

συνδέεται µε σηµαντικά γεγονότα ζωής. Οι γιατροί τείνουν να αντιµετωπίζουν 
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τις ανησυχίες και τα παράπονα που κάνουν οι γυναίκες για την υγεία τους µε 

λιγότερη σοβαρότητα από ότι τις αντίστοιχες ανησυχίες των ανδρών (Weisman 

& Teitelbaum, 1985).  

   Εδώ και καιρό, διατηρείται η τάση να αποκλείονται οι γυναίκες από τις 

έρευνες. Έχουν µελετηθεί ανεπαρκώς στις έρευνες που έχουν διεξαχθεί για την 

υγεία και το στρες (Rodin & Ickovics, 1990· Taylor, Iacono & McGue, 2000). 

Πολλοί ερευνητές, κάνουν αφελή υπόθεση ότι οι άνδρες και οι γυναίκες 

αντιδρούν µε παρόµοιο τρόπο στο στρες και συνεπώς ότι θα έχουν παρόµοια 

προβλήµατα υγείας που σχετίζονται µε το στρες. Άλλοι ερευνητές 

αµφισβητούν, ωστόσο, την υπόθεση αυτήν και προτείνουν ότι οι γυναίκες 

ενδέχεται να αντιδρούν διαφορετικά στο στρες, τόσο σε συµπεριφορικό, όσο 

και βιολογικό επίπεδο (Taylor et al., 2000). 

   Σύµφωνα µε µια σειρά νεότερων ερευνών: α) οι άνδρες πίνουν πολύ 

περισσότερο και υποφέρουν από πολύ περισσότερες αναπηρίες και χρόνιες 

ασθένειες, από τραυµατισµούς, αυτοκτονίες, εγκληµατικές πράξεις και 

ατυχήµατα, β) οι γυναίκες αναφέρουν υψηλότερα επίπεδα προσωπικής 

ανάπτυξης και θετικότερες κοινωνικές σχέσεις, ενώ δεν σηµειώνονται 

διαφορές ως προς την υποκειµενική ευεξία και γ) οι ιατροί και άλλοι ειδικοί 

θεωρούν τις γυναίκες ως ασθενέστερες, αλλά αυτό συµβαίνει περισσότερο στη 

βάση αντιλήψεων και όχι αντικειµενικών ευρηµάτων (Καραδήµας, 2003). 

   Τέλος, οι µελλοντικές έρευνες θα ήταν καλό να συµπεριλαµβάνουν δείγµατα 

ανδρών και γυναικών, να λαµβάνουν υπόψη τους ότι οι άνδρες και οι γυναίκες 

µπορεί να αντιδρούν διαφορετικά στο στρες και να εστιάσουν την προσοχή 

τους στις συγκεκριµένες ανησυχίες που έχουν οι γυναίκες σε σχέση µε την 

υγεία τους. Με την πραγµατοποίηση αυτών των ερευνών, ίσως τα πράγµατα να 

είναι πιο απλοποιηµένα και ξεκάθαρα. 
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1.3. ΕΡΕΥΝΑ 

 

1.3.1. ΒΑΣΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ ΚΑΙ ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ 

   

    Ο σκοπός της παρούσας έρευνας αναφέρεται στην προσπάθεια να 

διερευνηθούν οι αιτιώδεις σχέσεις του στρες που βιώνει το άτοµο στην 

καθηµερινότητα του, σε συνδυασµό µε την κατάσταση της σωµατικής και 

ψυχικής του υγείας. Συγκεκριµένα εξετάζονται κάποιες προσωπικές αναλύσεις 

και σκέψεις ατόµων από τον γενικό πληθυσµό καθώς και ατόµων από τον 

φοιτητικό πληθυσµό. Αυτές οι σκέψεις αναφέρονται στην κατάσταση της  

υγείας τους, τόσο της σωµατικής όσο και της ψυχικής. Επιπλέον, η παρούσα 

έρευνα εξετάζει και την διαφορά των δύο φύλων αναφορικά µε την υγεία. 

   Οι κυριότερες υποθέσεις της συγκεκριµένης έρευνας είναι οι ακόλουθες: 

1) Υπάρχει στατιστικά σηµαντική σχέση ανάµεσα στο επίπεδο της ψυχικής 

υγείας και το καθηµερινό στρες του ατόµου. Όταν δηλαδή η ψυχική υγεία 

βρίσκεται σε φυσιολογικά επίπεδα, τότε και το επίπεδο του στρες θα 

βρίσκεται σε καλή κατάσταση όπως και το αντίθετο. 

2) Υπάρχει στατιστικά σηµαντική σχέση ανάµεσα στο επίπεδο της ψυχικής 

υγείας και το επίπεδο της υποκειµενικής σωµατικής υγείας. Στην 

περίπτωση δηλαδή, που το επίπεδο της ψυχικής υγείας βρίσκεται σε 

φυσιολογικά επίπεδα, τότε και η υποκειµενική σωµατική υγεία θα 

βρίσκεται σε φυσιολογικά επίπεδα και το αντίθετο. 

3) Υπάρχει στατιστικά σηµαντική σχέση ανάµεσα στο στρες και το επίπεδο 

της υποκειµενικής σωµατικής υγείας. Όταν το στρες αυξάνεται λόγω 

κάποιων παραγόντων, τότε και η κατάσταση της υποκειµενικής σωµατικής 

υγείας θα εξελίσσεται σε άσχηµη κατάσταση. Αν όµως βρίσκεται σε 

φυσιολογικά επίπεδα το στρες τότε και η υποκειµενική σωµατική υγεία θα 

βρίσκεται σε αντίστοιχα καλά.  

4) Υπάρχουν στατιστικά σηµαντικές σχέσεις ανάµεσα στα δύο φύλα όσο 

αφορά στο επίπεδο του καθηµερινού στρες, το επίπεδο της ψυχικής υγείας 

και το επίπεδο της υποκειµενικής σωµατικής υγείας. Όταν δηλαδή το 
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επίπεδο µιας από τις παραπάνω µεταβλητές αυξάνεται ή µειώνεται 

αντίστοιχα, θα έχει εξίσου αντίδραση στα δύο φύλα ή θα είναι 

διαφορετική.  
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Β. ΜΕΘΟ∆ΟΣ 

 

2.1. ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ - ∆ΕΙΓΜΑ 

 

   Στην έρευνα συµµετείχαν 121 άτοµα, ηλικίας από 18 έως 70 ετών                     

( Μ.Ο.=31.88 χρόνια, Τ.Α.= 12.92). Συγκεκριµένα µελετήθηκαν 38 

άντρες(31.4%) και 83 γυναίκες(68.6%). 

    Όσον αφορά στο µορφωτικό επίπεδο των υποκειµένων της έρευνας, 1 άτοµο 

(0.8%) ανέφερε ότι παρακολούθησε µόλις κάποιες από τις τάξεις του 

∆ηµοτικού, 3 άτοµα (2.5%) ανέφεραν ότι ήταν απόφοιτοι ∆ηµοτικού, 3 άτοµα 

(2.5%) ανέφεραν ότι ήταν απόφοιτοι Γυµνασίου, 23 άτοµα(19.0%) ανέφεραν 

ότι ήταν απόφοιτοι Λυκείου, 8 άτοµα (6.6%) ανέφεραν ότι ήταν απόφοιτοι 

ανάλογων σχολών, 10 άτοµα (68.3%) ανάφεραν ότι είχαν πτυχίο Τ.Ε.Ι., 65 

άτοµα (53.7%) ανέφεραν ότι είχαν πτυχίο Α.Ε.Ι. και τέλος 8 άτοµα (6.6%) 

ανέφεραν ότι είχαν στην κατοχή τους Μεταπτυχιακό ∆ίπλωµα. 

   Όσο αφορά τώρα την οικογενειακή τους κατάσταση, 68 άτοµα (56.2%) ήταν 

άγαµα, 41 άτοµα (33.9%) ήταν έγγαµα, 1 άτοµο (0.8%) ήταν διαζευγµένο, 2 

άτοµα (1.7%) είχαν χηρέψει και 9 άτοµα (7.4%) συγκατοικούσαν µε τον 

σύντροφό τους. 
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2.2. ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ 

 

   Η συγκεκριµένη έρευνα, έγινε µε αφορµή την Πτυχιακή µου εργασία, 

έχοντας ως επιβλέποντα τον κ. Καραδήµα, Επίκουρο Καθηγητή της 

Ψυχολογίας της Υγείας. 

   Η διαδικασία συλλογής των δεδοµένων διήρκησε περίπου 4 µήνες, χωρίς την 

παρεµβολή κάποιων απροόπτων γεγονότων ή προβληµάτων. Επιπλέον, η 

συλλογή δεδοµένων έγινε µε το µοίρασµα ερωτηµατολογίων, τα οποία 

συµπληρώθηκαν από φοιτητές και από άτοµα γενικού πληθυσµού. Ήταν άτοµα 

διαφόρων ηλικιών, τα οποία βρίσκονταν στο Ρέθυµνο. 

   Οι περιορισµοί που τέθηκαν για την έρευνα ήταν πρωτίστως η ηλικία, 

ενήλικα δηλαδή άτοµα που µπορούσαν να συµπληρώσουν το ερωτηµατολόγιο 

µε σοβαρότητα και ευθύνη και έπειτα άτοµα τα οποία δεν άνηκαν σε κάποια 

συγκεκριµένη κατηγορία όπως είναι κάποια χρόνια ασθένεια. Με αυτό τον 

τρόπο θα µπορούσαµε πιο εύκολα να αναλύσουµε τα αποτελέσµατα, έχοντας 

κιόλας στο µυαλό µας τι είδους άτοµα έχουν απαντήσει σε αυτά.  

   Επιπρόσθετα, τα ερωτηµατολόγια που χορηγήθηκαν στους συµµετέχοντες, 

είναι ερωτηµατολόγια αυτοαναφοράς. Ερωτήσεις δηλαδή που αναφέρονται 

αποκλειστικά και µόνο στον κάθε ένα ξεχωριστά, µε αποτέλεσµα οι 

απαντήσεις να είναι καθαρά υποκειµενικές και όχι αντικειµενικές. Το δείγµα 

ήταν σχετικά µικρό 121 ατόµων, ένας αριθµός που δεν θεωρείται 

αντιπροσωπευτικός  του γενικότερου πληθυσµού. Όπως και σε κάθε έρευνα, 

έτσι και στην δική µας, κάποιες ερωτήσεις έµειναν αναπάντητες, είτε γιατί δεν 

τις πρόσεξαν είτε γιατί δεν ήθελαν να απαντήσουν, γεγονός που αποδεικνύει 

ότι τα αποτελέσµατα δεν είναι απολύτως έγκυρα και αξιόπιστα. Καθώς 

χορηγούνταν τα ερωτηµατολόγια, γινόταν και µια πληροφόρηση των 

υποκειµένων για την ανωνυµία και την εµπιστευτικότητα των πληροφοριών 

που κατέγραφαν. 

   Η χορήγηση των περισσότερων ερωτηµατολογίων έγινε µε την παρουσία µας 

εκεί, έτσι ώστε να επισηµάνουµε τυχόν απορίες ή αµφισβητήσεις κατά την 

συµπλήρωσή τους. Αυτό γινόταν επίσης για να σιγουρευτούµε ότι τα άτοµα 
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ήταν συγκεντρωµένα την ώρα της συµπλήρωσης και αντιλαµβάνονταν το 

περιεχόµενο τους. Παρόλα αυτά προσπαθήσαµε να είµαστε όσο πιο διακριτικοί 

γίνεται για να µην επηρεάσουµε ούτε να φέρουµε σε δύσκολη θέση κανένα την 

ώρα της συµπλήρωσης. 

   Τέλος, αφού η διαδικασία είχε ολοκληρωθεί, ευχαριστούσαµε τους 

συµµετέχοντες για την βοήθεια και τον κόπο που έκαναν να τα 

συµπληρώσουν. Ήταν µια διαδικασία που διαρκούσε κάποια λεπτά, κάτι που 

δεν πιστεύω να κούρασε οποιοδήποτε συµµετέχοντα. Ευτυχώς όλα κύλησαν 

οµαλά. 
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2.3. ΨΥΧΟΜΕΤΡΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ 

 

2.3.1. ΚΛΙΜΑΚΕΣ ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ 

 

   Υποκειµενικό στρες: Για την αξιολόγηση του στρες, ζητήθηκε από τους 

συµµετέχοντες να συµπληρώσουν ερωτήσεις που αφορούν στα συναισθήµατα 

και τις σκέψεις τους κατά τον τελευταίο µήνα. Η κλίµακα που 

χρησιµοποιήθηκε για την αξιολόγηση αυτή, είναι η αθροιστική (summated 

rating scale, Likert, 1932). Αποτελεί την εκδοχή της κλίµακας Perceived Stress 

Scale (Cohen et al., 1983). Χρησιµοποίηθηκε η µορφή των 10 ερωτήσεων (π.χ 

«Κατά τον τελευταίο µήνα, πόσο συχνά είσαστε σε ένταση επειδή κάτι συνέβη 

απρόοπτα», «Κατά τον τελευταίο µήνα, πόσο συχνά έχετε νιώσει ότι οι 

δυσκολίες συσσωρεύονταν σε τέτοιο βαθµό, ώστε να µην µπορείτε να τις 

ξεπεράσετε»), στις οποίες οι συµµετέχοντες απάντησαν µε βάση µιας 5βαθµη 

κλίµακα τύπου Likert από το «1» (=Ποτέ) ως το «5» (= Πολύ συχνά). Για τα 

αποτελέσµατα της αντίστοιχης κλίµακας, θα γίνει υπολογισµός του δείκτη 

συσχέτισης µεταξύ της βαθµολογίας σε κάθε πρόταση και της ολικής 

βαθµολογίας. Η διαγραφή, µπορεί να γίνει σε προτάσεις µε χαµηλό δείκτη 

συσχέτισης, καθώς θεωρούνται ότι δεν µετρούν τη στάση του ερωτώµενου 

απέναντι στο ίδιο ζήτηµα (όπως αναφέρεται στο βιβλίο των Σίµος και Κοµίλη, 

2003). 

 

   Ψυχική  υγεία: Το επίπεδο της ψυχικής υγείας αξιολογήθηκε µέσω ενός 

ερωτηµατολογίου Γενικής Υγείας (ΕΓΥ) (Handbook of the General Health 

Questionnaire: Moutzoukis et al., 1990). Χρησιµοποιήθηκε η µορφή των 28 

ερωτήσεων (π.χ., «Νιώθετε εξαντληµένος/ή και κακοδιάθετος», « Έχετε 

αισθανθεί πως η ζωή είναι χωρίς καµιά ελπίδα»), στις οποίες οι συµµετέχοντες 

απάντησαν µε βάση µια 4βαθµη κλίµακα τύπου Likert από το «1» (=Καθόλου) 

ως το «4» (= Πολύ περισσότερο από ότι συνήθως). Η κλίµακα αυτή 

αποτελείται από προτάσεις που ακολουθούνται από µια σειρά δυνατών 

απαντήσεων. Το γεγονός ότι η κλίµακα Likert  εµπεριέχει διαβαθµίσεις 
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συµφωνίας ή διαφωνίας κάνει τον ερωτώµενο να αισθάνεται πιο άνετα να 

εκφράσει τις πραγµατικές απόψεις του και επιπλέον εξασφαλίζει µεγαλύτερη 

ακρίβεια στα αποτελέσµατα. Υψηλότερες τιµές στην κλίµακα αυτή 

αντιστοιχούν σε περισσότερα ψυχολογικά συµπτώµατα. 
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2.3.2. ΜΕΘΟ∆ΟΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ∆Ε∆ΟΜΕΝΩΝ 

 

   Για τις στατιστικές αναλύσεις που πραγµατοποιήθηκαν στην συγκεκριµένη 

έρευνα, χρησιµοποιήθηκε το λογισµικό πακέτο SPSS 18.0. Οι στατιστικές 

αναλύσεις έχουν ως εξής: 

1) ∆είκτες περιγραφικής στατιστικής (descriptive statistics): Μέσος όρος 

(Mean) και Τυπική απόκλιση (Standard Deviation). 

2) Συσχετίσεις µεταξύ υποκλιµάκων των ερωτηµατολογίων: Για τον 

έλεγχο των συσχετίσεων µεταξύ των υποκλιµάκων και 

ερωτηµατολογίων της έρευνας χρησιµοποιήθηκε ο δείκτης συνάφειας 

Pearson r (Pearson r correlation coefficient). 
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Γ. ΕΥΡΗΜΑΤΑ 

 

3.1. ΣΥΣΧΕΤΙΣΕΙΣ 

 

   Στον παρακάτω πίνακα που ακολουθεί, παρουσιάζεται ο δείκτης συνάφειας 

Pearson r. Γίνεται αναφορά όλων των υποκλιµάκων, έτσι όπως αυτές 

αξιολογήθηκαν, µε την βοήθεια των ερωτηµατολογίων που χορηγήθηκαν στα 

υποκείµενα της έρευνας. Σκοπός µας ήταν η διερεύνηση της ύπαρξης 

στατιστικά σηµαντικών συσχετίσεων µεταξύ των µεταβλητών υποκειµενικό 

στρες, σωµατική υγεία, άγχος, κοινωνικοί παράγοντες, κατάθλιψη και ψυχική 

υγεία). 

 

Πίνακας 1 

 

∆είκτες συνάφειας Pearson r µεταξύ των µεταβλητών του υποκειµενικού 

στρες, της ψυχικής υγείας, της σωµατικής υγείας και του καθηµερινού άγχους. 

 

 Υποκειµενικό στρες     Σωµατική υγεία       Άγχος 

 

Υποκειµενικό στρες    .409** .530** 

 

Σωµατική υγεία                                                              .579** 

 

Κοινωνική υποστήριξη               .405**                     .245**                 .276** 

 

Κατάθλιψη  .243** .235* .263** 

 

Ψυχική υγεία   .584** .775** .806** 

 

Σηµείωση: ** p<.01  

                     *p<.05 
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   Όπως φαίνεται και από τα αποτελέσµατα του παραπάνω πίνακα, 

διαπιστώθηκε η ύπαρξη στατιστικώς σηµαντικής συσχέτισης (Pearson r=.409, 

p<0.01) ανάµεσα στην σωµατική υγεία και το υποκειµενικό στρες που βιώνουν 

τα υποκείµενα του δείγµατος. Συγκεκριµένα, διαπιστώθηκε στατιστικώς 

σηµαντικής µέτριας θετικής συσχέτισης ανάµεσα στην σωµατική υγεία και το 

υποκειµενικό στρες, δηλαδή όσο καλύτερο είναι το επίπεδο της σωµατικής 

υγείας του ατόµου, τόσο καλύτερο  θα είναι και το επίπεδο του υποκειµενικού 

στρες. 

   Επιπλέον, διαπιστώθηκε στατιστικώς σηµαντική σχέση (Pearson r=.584, 

p<0.01) ανάµεσα στην ψυχική υγεία και το υποκειµενικό στρες. Αποτέλεσµα 

αυτού, είναι το γεγονός ότι όσο καλύτερο είναι το επίπεδο της ψυχικής υγείας 

των υποκειµένων του δείγµατος, τόσο καλύτερο θα είναι και το επίπεδο του 

υποκειµενικού στρες. 

   Πέρα από αυτά, στατιστικώς σηµαντική σχέση (Pearson r=.775, p<0.01) 

υπάρχει ανάµεσα στην ψυχική υγεία και την σωµατική υγεία. Όταν δηλαδή το 

άτοµο βρίσκεται σε καλή σωµατική κατάσταση τότε και η ψυχική κατάσταση 

βρίσκεται σε αντίστοιχα καλή κατάσταση. Είναι σηµαντικό να αναφέρω ότι 

υπάρχει µια σχετικά µεγάλη στατιστική σχέση µεταξύ τους. 

   Επιπρόσθετα, διαπιστώθηκε στατιστικώς σηµαντική σχέση (Pearson r=.806, 

p<0.01) ανάµεσα στην ψυχική υγεία και το άγχος. Όταν το επίπεδο της 

ψυχικής υγείας βρίσκεται σε φυσιολογική κατάσταση, τότε δεν υπάρχει 

αυξηµένο επίπεδο άγχους. Εάν όµως η ψυχική υγεία θεωρείτε «µη 

φυσιολογική», τότε και το άγχος θα είναι αντίστοιχο. Η σχέση αυτή θεωρείτε  

σε µεγάλο βαθµό στατιστικά σηµαντική. 

   Επίσης, βρέθηκε στατιστικώς σηµαντική σχέση (Pearson r=.530, p<0.01), 

ανάµεσα στο άγχος και στο υποκειµενικό στρες έτσι όπως το αντιλαµβάνονται 

τα άτοµα της παρούσας έρευνας. ∆ηλαδή, όταν το άτοµο διακατέχεται από 

άγχος, αυτοµάτως θα  διακατέχεται και από το στρες ή και το αντίθετο. 

   Παρόµοια ήταν και τα αποτελέσµατα όσο αφορά την κοινωνική υποστήριξη 

και το υποκειµενικό στρες. Συγκεκριµένα υπάρχει στατιστικώς σηµαντική 

σχέση (Pearson r=.405, p<0.01), ανάµεσα στο υποκειµενικό στρες και στην 
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κοινωνική υποστήριξη του συγκεκριµένου δείγµατος. Αν δηλαδή οι κοινωνικοί 

παράγοντες προδίδουν στο άτοµο ένα ασφαλές επίπεδο φροντίδας, τότε το 

στρες βρίσκεται σε φυσιολογικά επίπεδα. Αν όµως γίνεται το αντίθετο, τότε το 

επίπεδο του στρες θα βρίσκεται σε χειρότερα επίπεδα όπως και η κοινωνική 

υποστήριξη αντίστοιχα. 

   Επιπλέον, βρέθηκε στατιστικώς σηµαντική σχέση (Pearson r=.243, p<0.01), 

ανάµεσα στην κατάθλιψη και το υποκειµενικό στρες. Όταν δηλαδή το άτοµο 

διακατέχεται από στρες, σε κάποια φάση της ζωής του θα παρουσιάσει και 

κατάθλιψη. 
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3.2. T-TEST ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΦΥΛΟ 

 

   Στον παρακάτω πίνακα που ακολουθεί, παρουσιάζονται οι διαφορές (t-test) 

στις υποκλίµακες των ερωτηµατολογίων της ψυχικής υγείας, του στρες και της 

σωµατικής υγείας ανάλογα µε το φύλο (άνδρες και γυναίκες). 

   Αναλυτικότερα, στον πίνακα παρατίθενται οι µέσοι όροι (Μ), οι τυπικές 

αποκλίσεις (SD) ανά φύλο, διαφορές (t-test) µεταξύ των δύο φύλων, καθώς και 

το επίπεδο στατιστικής σηµαντικότητας (p-values). 

 

Πίνακας 2 

Μέσοι όροι (Μ), τυπικές αποκλίσεις (SD), διαφορές (t-test) και επίπεδο 

σηµαντικότητας (p-values) στις υποκλίµακες των ερωτηµατολογίων της 

Ψυχικής υγείας, του Στρες και της Σωµατικής υγείας ανά φύλο. 

 

                                         Άνδρες                Γυναίκες 

Μεταβλητές                      (N=38) (N=83) 

                                        M      SD                M        SD          T           P 

 

Ψυχική υγεία              48.85     10.35        48.87      9.25       -.011      0.991 

 

Στρες                          27.65      6.71          27.57      7.51        .059      0.953 

 

Σωµατική υγεία          12.52     3.30          13.07       4.20       -.707     0.481 

 

  

   Όπως φαίνεται από τα αποτελέσµατα του Πίνακα, δεν βρέθηκαν στατιστικώς 

σηµαντικές διαφορές µεταξύ των δύο φύλων όσον αφορά στην υποκλίµακα της 

Ψυχικής υγείας (t=-.011, df=104, p=0.991), του Στρες (t=.059, df=118, 

p=0.953) και της Σωµατικής υγείας (t=-.707, df=118, p=0.481). 
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∆. ΣΥΖΗΤΗΣΗ 

 

   Ο σκοπός της παρούσας έρευνας ήταν να µελετήσει τη σχέση µεταξύ του 

υποκειµενικού στρες και των σωµατικών αντιδράσεων του γενικού και 

φοιτητικού πληθυσµού, στην ψυχική τους υγεία. Επιπρόσθετα, εξετάζει τις 

διαφορές των δύο φύλων στην αντίδραση των παραπάνω µεταβλητών. Τα 

αποτελέσµατα της έρευνας είναι µέχρι ενός βαθµού αναµενόµενα. Παρόλα 

αυτά η ανάδειξη σηµαντικών ευρηµάτων µας ωθεί στην εξέλιξη και 

πραγµατοποίηση περαιτέρω ερευνών. 

   Με βάση την βιβλιογραφική ανασκόπηση, έχει διαπιστωθεί πως το στρες 

µπορεί να σχετίζεται µε διάφορα σωµατικά και ψυχολογικά προβλήµατα. Η 

παρούσα έρευνα, φαίνεται να επιβεβαιώνει σε µεγάλο βαθµό την παραπάνω 

άποψη. 

   Συγκεκριµένα, µέσα από την ανάλυση της συσχέτισης βρέθηκε στατιστικώς 

σηµαντική σχέση ανάµεσα στο στρες που βιώνει ο γενικός και φοιτητικός 

πληθυσµός και τη ψυχική του υγεία. Όσο καλύτερο είναι δηλαδή το επίπεδο 

της ψυχικής υγείας του ατόµου, τόσο καλύτερο θα είναι και το επίπεδο του 

στρες στη καθηµερινή του ζωή. Αντί αυτού, όσο αυξηµένο επίπεδο στρες 

βιώνει το άτοµο, τόσο χειρότερο θα είναι και το επίπεδο της ψυχικής του 

υγείας. 

   Η ψυχική υγεία, αναφέρεται σε αγχώδεις διαταραχές, σε φοβίες, στην 

κατάθλιψη καθώς και σε άλλες ψυχικές διαταραχές. Με βάση τα ευρήµατα της 

παρούσας έρευνας, βρέθηκε στατιστικά σηµαντική σχέση ανάµεσα στην 

ψυχική υγεία και το άγχος καθώς και ανάµεσα στην ψυχική υγεία και την 

κατάθλιψη. Όταν η ψυχική υγεία βρίσκεται σε φυσιολογικά επίπεδα, τότε και 

το επίπεδο άγχους και κατάθλιψης θα βρίσκεται σε αντίστοιχα καλά επίπεδα. 

Όταν όµως η ψυχική υγεία βρίσκεται σε επίπεδα πέρα του φυσιολογικού( σε 

υψηλά δηλαδή επίπεδα που προκαλούν κακή κατάσταση σε ένα άτοµο), τότε 

το άγχος και η κατάθλιψη θα έχουν αντίστοιχη αντιµετώπιση.  

   Βρέθηκε επίσης στατιστικά σηµαντική σχέση ανάµεσα στο στρες και το 

άγχος και ανάµεσα στο στρες και την κατάθλιψη. Όταν δηλαδή τα επίπεδα του 
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στρες βρίσκονται σε φυσιολογική κατάσταση, σε αντίστοιχα φυσιολογική θα 

βρίσκονται και τα επίπεδα άγχους και κατάθλιψης. Αν όµως το στρες 

βρίσκεται σε επίπεδα κακής κατάστασης τότε και το άγχος και η κατάθλιψη θα 

έχουν αντίστοιχα αποτελέσµατα. Με βάση βιβλιογραφικές αναφορές, οι 

πρώιµες εµπειρίες του έντονου στρες, όταν δεν µπορούν να ελεγχθούν από το 

άτοµο, µπορούν να επιδρούν στην ανάπτυξη µιας αγχώδους κατάστασης( 

Barlow,1988). 

   Επιπρόσθετα, στατιστικώς σηµαντική σχέση βρέθηκε και ανάµεσα στο στρες 

και την σωµατική υγεία καθώς και ανάµεσα στην ψυχική και σωµατική υγεία. 

Η υπάρχουσα βιβλιογραφία, υποστηρίζει κατά πολύ την άµεση σχέση που 

έχουν αυτές οι µεταβλητές µεταξύ τους, αφού θεωρείται ότι η µία µπορεί να 

δηµιουργήσει και να επηρεάσει την άλλη. 

   Η σωµατική όµως αντίδραση στους χρόνιους στρεσοπαράγοντες, διαφέρει 

από την αντίδραση στα προσωρινά έκτακτα περιστατικά. Μάλιστα, η 

σωµατική αντίδραση στους διάφορους χρόνιους στρεσοπαράγοντες είναι 

διαφορετική παρ’ ότι συχνά γίνεται αναφορά στο στρες ως γενική έννοια. Αυτό 

συµβαίνει γιατί δεν έχει καθοριστεί µε ακρίβεια το γεγονός ότι οι περισσότερες 

γενικεύσεις που αναφέρονται στο φαινόµενο αυτό εµπεριέχουν πολλές 

εξαιρέσεις(όπως αναφέρεται στο βιβλίο του Kalat,2003). Πέρα από αυτό, στην 

συγκεκριµένη έρευνα ασχοληθήκαµε µε άτοµα που δεν έπασχαν από κάποια 

χρόνια ασθένεια, γιαυτό και δεν θα επεκταθώ περαιτέρω. 

   Πιο συγκεκριµένα, το στρες, µπορεί να µειώσει την φυσική δραστηριότητα 

και την διάθεση για σωµατική άσκηση. Μπορεί να προκαλέσει προβλήµατα 

στην ερµηνεία, την αντίληψη και την αντιµετώπιση των σωµατικών 

συµπτωµάτων. Πολλές φορές  φαίνεται να επηρεάζει και αρκετές άλλες 

οργανικές διεργασίες όπως το να επιβαρύνει τη λειτουργία της µνήµης και της 

µάθησης, ενώ σχετίζεται επίσης µε τις µεταβολικές διεργασίες(αναφορά στο 

βιβλίο του Καραδήµα,2008). Τα άτοµα που παρουσιάζουν αυξηµένα επίπεδα 

στρες, φτάνουν σε σηµεία αµέλειας του εαυτού τους, µε αποτέλεσµα να 

καταλήγουν σε δρόµους που οδηγούν στο αλκοόλ ή σε κάποιες άλλες ουσίες. 
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   Πέρα από αυτά, δεν µπορούµε να ξέρουµε µε απόλυτη σιγουριά αν τα άτοµα 

που θα παρουσιάσουν στρες, θα εκδηλώσουν σίγουρα και σωµατικά 

προβλήµατα. Αυτό συµβαίνει γιατί η αξιολόγηση των στρεσογόνων  

καταστάσεων και η συνακόλουθη αντιµετώπιση τους ρυθµίζεται από πολλούς 

ενδιάµεσους ρυθµιστικούς γνωστικούς παράγοντες, οι οποίοι ευθύνονται για 

πολλές από τις διατοµικές διαφορές που παρατηρούµε στη διεργασία του 

στρες(Καραδήµας, 2005). 

   Η στατιστικώς σηµαντική σχέση ανάµεσα στην ψυχική και σωµατική υγεία, 

φαίνεται να είναι αναµενόµενη αφού µε βάση βιβλιογραφικές αναφορές, η µία 

συµπληρώνει την άλλη. Πάντοτε χρειάζεται ισορροπία σε αυτές τις δύο 

διαµέτρους, για να µπορεί το άτοµο να νιώθει πιο ασφαλές µε τον εαυτό του. Η 

εσωτερική και η οργανική ευεξία προσδίδει στο άτοµο µια σιγουριά και 

ασφάλεια. Έτσι όταν τα επίπεδα της ψυχικής υγείας βρίσκονται σε 

φυσιολογικά επίπεδα, σε αντίστοιχα επίπεδα θα βρίσκεται και η σωµατική 

υγεία. Αν η ψυχική υγεία τώρα βρίσκεται σε χαµηλά επίπεδα τότε και η 

σωµατική θα βρίσκεται σε παρόµοια επίπεδα και το αντίθετο. 

   Εκτός από τα παραπάνω, στατιστικώς σηµαντική σχέση βρέθηκε και 

ανάµεσα στο στρες και την κοινωνική υποστήριξη. Ως κοινωνική υποστήριξη 

θεωρείται η προσφερόµενη φροντίδα, σεβασµός ή βοήθεια, που το άτοµο 

αντιλαµβάνεται πως λαµβάνει από διάφορες πηγές. Όταν δηλαδή η ποιότητα 

των διαπροσωπικών σχέσεων και η συχνότητα των διαπροσωπικών επαφών 

βρίσκονται σε φυσιολογικά επίπεδα, τότε και το επίπεδο του στρες θα 

βρίσκεται σε αντίστοιχα καλά επίπεδα. Η έλλειψη της οδηγεί σε αρνητικά 

αποτελέσµατα ενώ η παρουσία της σε θετικά. Επίσης µπορεί να προστατέψει 

το άτοµο από τα αρνητικά γεγονότα και τις καταστάσεις απορροφώντας τους 

κραδασµούς που δηµιουργούνται (Καραδήµας, 2005). 

    Για να γίνει µια ολοκληρωµένη και αρκετά αξιόπιστη έρευνα για την σχέση 

µεταξύ ψυχικής υγείας και στρες, απαραίτητη προϋπόθεση είναι η ανάλυση και 

η ερµηνεία επιπλέον παραγόντων, όπως είναι η οικονοµική κατάσταση και η 

οικογένεια. Έχοντας δηλαδή την ευκαιρία ανάλυσης ενός µεγαλύτερου 
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δείγµατος σε συνδυασµό µε τους άλλους παράγοντες, µπορούµε να 

διαπιστώσουµε µε ακρίβεια τα αποτελέσµατα. 

   Οι πιθανές διαφορές µεταξύ των δύο φύλων ως προς το στρες που βιώνουν, 

την ψυχική και σωµατική υγεία, βρέθηκε να είναι µη στατιστικώς σηµαντικά. 

Ο βαθµός του στρες είναι σχεδόν ο ίδιος τόσο για τους άντρες όσο και για τις 

γυναίκες, χωρίς να υπάρχουν επίπεδα στατιστικής σηµαντικότητας. Άρα το 

στρες δεν µπορούµε να αναφέρουµε ότι επηρεάζει περισσότερο τους άντρες ή 

τις γυναίκες. 

    Σύµφωνα µε νεότερες έρευνες, οι γυναίκες αναφέρουν υψηλότερα επίπεδα 

προσωπικής ανάπτυξης καθώς θετικότερες κοινωνικές σχέσεις. Οι ιατροί και 

άλλοι ειδικοί θεωρούν τις γυναίκες ως ασθενέστερες, αλλά αυτό συµβαίνει 

περισσότερος στην βάση αντιλήψεων και όχι αντικειµενικών ευρηµάτων. Οι 

άνδρες, πίνουν πολύ περισσότερο και υποφέρουν από πολύ περισσότερες 

αναπηρίες και χρόνιες ασθένειες, από τραυµατισµούς, αυτοκτονίες, 

εγκληµατικές πράξεις και ατυχήµατα (Καραδήµας, 2003). Όσον αφορά τις 

πιθανές διαφορές µεταξύ των δύο φύλων ως προς την σωµατική και ψυχική 

υγεία, βρέθηκε ότι ο βαθµός και των δύο είναι σχεδόν ίδιος για τους άνδρες και 

τις γυναίκες και όποια ενδεχόµενη διαφορά υπάρχει δεν φτάνει σε επίπεδα 

στατιστικής σηµαντικότητας. Παρόλα αυτά, τα συγκεκριµένα ευρήµατα είναι 

αντικρουόµενα µε την παραπάνω άποψη. 

   Σε αυτό το σηµείο, θα ήθελα να αναφέρω ότι τα ερωτηµατολόγια που 

δόθηκαν αφορούσαν αποκλειστικά και µόνο τον κάθε συµµετέχοντα 

διαφορετικά. Συνεπώς, οποιαδήποτε δεδοµένα ή παραλήψεις από τα 

συγκεκριµένα ερωτηµατολόγια, αφορούν και καταδεικνύουν ένα υποκειµενικό 

και όχι αντικειµενικό τρόπο αξιολόγησης. 

   Τέλος, είναι σηµαντικό να γίνουν περαιτέρω έρευνες για την εξέταση 

επιπλέον παραγόντων που µπορεί να επηρεάζουν το άτοµο στην ψυχική του 

υγεία. Παράγοντες όπως είναι η οικογένεια, η προσωπική υγεία, η οικονοµική 

κατάσταση, οι προσδοκίες του ατόµου, οι εµπειρίες κ.λπ. Ένας τέτοιος έλεγχος 

θα οδηγούσε ίσως σε πιο ασφαλέστερα και έγκυρα αποτελέσµατα. 
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