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Περίληψη 
 
 

 
 Στην παρούσα πειραματική μελέτη, γίνεται μία προσπάθεια κατανόησης των 

όρων, τόσο του στρες-άγχους (Κεφάλαιο 2), όσο και των συναισθημάτων (Κεφάλαιο 

1). Αυτές οι έννοιες αναλύονται με βάση την υπάρχουσα βιβλιογραφία και τις 

πρόσφατες ερευνητικές μελέτες. Επιπρόσθετα, αναζητάται η σχέση ανάμεσα σε ένα 

στρεσογόνο γεγονός και στα συναισθήματα που έπονται (Κεφάλαιο 2).  

Με βάση το δείγμα 96 φοιτητών (68 γυναίκες, 28 άνδρες) στήνεται μία 

πειραματική διαδικασία (Κεφάλαιο 3) στην οποία η πειραματική ομάδα 

παρακολουθεί εικόνες βίας και ανθρώπινης δυστυχίας, με έντονο το στοιχείο του 

στρες και η ομάδα ελέγχου, παρακολουθεί εικόνες χαράς και ανθρώπινης ευτυχίας. με 

ανύπαρκτο το στοιχείο του στρες.  

Σε πρώτο στάδιο μετρήσαμε το επίπεδο των συναισθημάτων, για το σύνολο 

του δείγματος, χρησιμοποιώντας το ερωτηματολόγιο PANAS-X. Σε επόμενο στάδιο, 

μετά την προβολή των εικόνων (αρνητικών για την πειραματική ομάδα, θετικών για 

την ομάδα ελέγχου), μετρήσαμε εκ νέου τα επίπεδα της διάθεσης. Τα επίπεδα 

συναισθηματικής κατάστασης πριν και μετά την προβολή των αρνητικών-θετικών 

εικόνων παρουσιάζονται αναλυτικά με τη χρήση του στατιστικού προγράμματος 

SPSS.  

 
 

 
 

ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙΔΙΑ: Στρες, Άγχος, Θετικά/Αρνητικά Συναισθήματα 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1Ο : ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑ 
 

1. 1 Ορισμός Συναισθήματος 
 

 Τα συναισθήματα ορίζονται ως οι εκφραστικές αντιδράσεις, όπως το 

χαμόγελο, οι οργανικές αντιδράσεις, όπως η αύξηση των καρδιακών παλμών, οι 

συμπεριφορές αντιμετώπισης της ψυχολογικής δυσφορίας, όπως η φυγή ή η 

αναζήτηση στοργής καθώς και οι διάφορες σκέψεις ή προβληματισμοί 

(Cornelius,1996 όπως αναφέρεται στο Τριλίβα & Chimienti,2002 ). 

 Τα συναισθήματα  κατατάσσονται σε πέντε κατηγορίες: Στην πρώτη 

διακρίνονται τα συναισθηματικά πρότυπα, δηλαδή, τα ερεθίσματα που αξιολογούνται 

και επεξεργάζονται ως αίτια των συναισθηματικών αντιδράσεων. Τα πρότυπα 

επηρεάζονται από κοινωνικά και πολιτισμικά κριτήρια διότι η εκάστοτε κοινότητα 

ασκεί επιρροή στο ποια λογίζονται ως τυπικά αίτια των συναισθημάτων. 

 Στη δεύτερη κατηγορία κατατάσσονται οι συναισθηματικοί υποδοχείς ή 

υποθετικές δομές που αποτελούν σύναψη ανάμεσα σε μία κατάσταση που προκαλεί 

συναισθήματα και στο άτομο που τα βιώνει. Μέσω αυτής της δομής, του επιπέδου 

διέγερσης, του βαθμού προσήλωσης και των ιδιοσυγκρασιακών χαρακτηριστικών του 

ατόμου πιθανότατα οφείλονται οι διαφορές στις συναισθηματικές αντιδράσεις.  

 Η επόμενη κατηγορία περιλαμβάνει τις συναισθηματικές καταστάσεις. 

Πρόκειται για σωματικές αλλαγές οι οποίες παρουσιάζονται μαζί με τις 

συναισθηματικές αντιδράσεις. Ειδικότερα η αναφορά γίνεται σε βιοχημικά, 

νευρολογικά και φυσιολογικά πρότυπα βιολογικής αντίδρασης του ατόμου.  

 Επιπρόσθετα, διακρίνεται η συναισθηματική έκφραση, αλλιώς η ένδειξη 

συναισθήματος, η οποία επηρεάζεται από πολιτισμικές νόρμες ή κανόνες. Τέλος, η 

συναισθηματική εμπειρία περιλαμβάνει τη γλώσσα, τη γνώση, την ψυχολογική 

ενόραση και τα συναισθήματα του ίδιου του ατόμου και των άλλων ( Lewis & 

Michalson, 1983 όπως αναφέρεται στο Τριλίβα & Chimienti,2002 ).  

   Το συναίσθημα εμπεριέχει την τάση για δράση και κίνηση ( emotion: 

προέρχεται από το ρήμα «motere», το οποίο σημαίνει στα λατινικά «κινώ»). Η 

ύπαρξη της συναισθηματικής αντίδρασης του θυμού, έχει σαν αποτέλεσμα, την 

έκρηξη ορμονών, όπως είναι η αδρεναλίνη η οποία μας στρέφει σε μία ενεργή 

δραστηριότητα. Με τον φόβο, η έκκριση ορμονών θέτει το σώμα σε γενική 

επιφυλακή με συνέπεια το σώμα να είναι σε ετοιμότητα είτε για δράση είτε για φυγή. 
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Κατά παρόμοιο τρόπο η ευτυχία, η αγάπη, η έκπληξη, η αηδία και η λύπη μας 

στρέφουν σε συγκεκριμένες συμπεριφορές και αντιδράσεις (Goleman, 1998). 

 Τα τέσσερα κυριότερα συναισθήματα κατά των Ekman και Friesen (1975) 

είναι η χαρά, ο φόβος, ο θυμός και η αηδία. Βέβαια υπάρχουν και σύνθετα 

συναισθήματα όπως η περιέργεια, ο ενθουσιασμός κ.α. Μία άλλη κατηγοριοποίηση 

των συναισθημάτων που προτάθηκε από τους Ulich και Mayring (1992), τα διακρίνει 

σε συναισθήματα συμπάθειας (συμπόνια, υπερηφάνεια, αγάπη), αποστροφής (αηδία, 

άγχος, φόβο, οργή), ευαρέσκειας (χαρά, απόλαυση) και δυσφορίας (μελαγχολία, 

λύπη, ενοχή, κούραση).     

  
 
  

1.2 Συναισθηματική Ικανότητα 
 

 Κατά την διαδικασία της συναισθηματικής κοινωνικοποίησης, αναπτύσσονται 

μια σειρά από δεξιότητες, οι οποίες απαρτίζουν την συναισθηματική ικανότητα. Οι 

σημαντικότερες δεξιότητες (Saarni, 1993 όπως αναφέρεται στο Τριλίβα & 

Chimienti,2002 ) αναλύονται παρακάτω: 

 Το άτομο να έχει συνείδηση της συναισθηματικής του κατάστασης και να 

γνωρίζει ότι ενδεχομένως, κάποια συναισθήματα βιώνονται συγχρόνως . Ακόμα 

σημαντική κρίνεται η επίγνωση ότι αρκετά συναισθήματα δεν συνειδητοποιούνται 

από το άτομο ένεκα επιλεκτικής προσοχής και ασυνείδητων δυνάμεων.  

 Η ικανότητα διάκρισης των συναισθημάτων, των άλλων ατόμων, βάση των 

ενδείξεων συγκεκριμένων καταστάσεων και της έκφραση αυτών. Στις ενδείξεις 

υπάρχει κάποιος βαθμός πολιτισμικής συναίνεσης, σχετικά με τα συναισθηματικά 

νοήματα. Επιπλέον, αναγκαία είναι η χρήση κατάλληλου λεξιλογίου περιγραφής των 

συναισθημάτων, το οποίο να ανταποκρίνεται στο εκάστοτε πολιτισμικό περιβάλλον.  

 Το άτομο οφείλει να χειριστεί την ενσυναίσθηση σαν βάση σύναψης και 

διατήρησης των διαπροσωπικών του σχέσεων. Επίσης, το άτομο πρέπει να κατέχει, 

ότι αρκετές φορές, η συναισθηματική κατάσταση και η συναισθηματική έκφραση 

διαφέρουν αισθητά ( Αυτό δηλαδή που νιώθει κάποιος ίσως να μην εκφράζεται ) . 

 Αδήριτη είναι η ανάγκη επίγνωσης των πολιτισμικών κανόνων, που διέπουν 

την συναισθηματική έκφραση. Οι συναισθηματικοί εκφραστικοί κανόνες 
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πληροφορούν το άτομο για το εάν αυτό που αισθάνεται κάποιος είναι ανάρμοστο ή 

αποδεκτό.  

 Η συναισθηματική επάρκεια ή η αποδοχή των συναισθηματικών βιωμάτων 

του ατόμου ( είτε είναι εκκεντρικά είτε μη συμβατά με τα πολιτισμικά ιδανικά )είναι 

καθοριστική για την ψυχοσυναισθηματική του ισορροπία και εξέλιξη. 

 Συμπληρωματικά με τα παραπάνω, το άτομο πρέπει να είναι ιδιαίτερα 

προσεχτικό στον τρόπο αυτοπαρουσίασης του, στον τρόπο συναισθηματικής 

έκφρασης του. Ακόμα, μία διαπροσωπική σχέση, κατά ένα μεγάλο ποσοστό, 

βασίζεται στο βαθμό συναισθηματικής αμοιβαιότητας και γνησιότητας. Τέλος, 

επιτακτική κρίνεται η δεξιότητα αυτορρύθμισης των συναισθημάτων και 

προσαρμογής αυτών ανάλογα με τον χρόνο και το εκάστοτε πλαίσιο ή περιβάλλον.   

 
 

1.3 Ενσυναίσθηση, Αυτογνωσία 
 
 Η ενσυναίσθηση είναι μια έννοια, η οποία αναφέρεται στον εντοπισμό των 

συναισθημάτων που τα άλλα άτομα κατέχουν. Η έννοια αυτή, οικοδομείται πάνω 

στην αυτοεπίγνωση και όπως ακριβώς ο νους εκφράζεται δια μέσου των λέξεων έτσι 

και τα συναισθήματα εκφράζονται με μη λεκτικά σήματα. Όταν τα λόγια ενός 

ανθρώπου έρχονται σε αντίφαση με τα μη λεκτικά σήματα, τότε η αλήθεια βρίσκεται 

στον τόνο της φωνής, στις κινήσεις του σώματος και του προσώπου ή σε άλλες μη 

λεκτικές αντιδράσεις (Goleman, 1998). 

 Η εμπάθεια προέρχεται από τη λέξη «εν» και «πάθος», με σκοπό να αποδώσει 

αυτό που αισθάνεται κάποιος μέσα του. Σε ηλικία μόλις ενός έτους, τα βρέφη 

αποκτούν επίγνωση της ατομικότητάς τους, ενώ σε ηλικία δύο ετών, συνειδητοποιούν 

την συναισθηματική διαφορετικότητα .Στη λήξη της παιδικής ηλικίας εκδηλώνονται, 

ακόμα υψηλότερα επίπεδα ενσυναίσθησης και ανάπτυξης, της συγκεκριμένης 

δεξιότητας (Goleman, 1998). 

 Η ευχέρεια της γνώσης των συναισθημάτων των άλλων ανθρώπων, 

παρεμβαίνει σε ένα πλήθος δραστηριοτήτων, από τις πωλήσεις και τη διοίκηση, ως 

τις διαπροσωπικές σχέσεις και την πολιτική. Η απουσία ενσυναίσθησης είναι ορατή 

στους ψυχοπαθείς εγκληματίες , βιαστές ή σε κάποιες ψυχικές διαταραχές. 

 Ειδικότερα, οι δράστες των αποτρόπαιων εγκλημάτων είναι ανίκανοι να 

συναισθανθούν τον πόνο θύματος. Τα άτομα με ψυχοπαθητική προσωπικότητα δεν 
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φοβούνται την πιθανή τιμωρία ούτε νιώθουν φόβο ή συμπόνια για τα θύματά τους   

(Goleman, 1998). 

 Η γνώση των συναισθημάτων μας (αυτοεπίγνωση) σημαίνει ικανότητα 

αντίληψης, ενόρασης και αυτοκατανόησης των συναισθημάτων τη στιγμή που 

δημιουργούνται. Αντίθετα , αυτοί οι οποίοι δεν κατανοούν τα συναισθήματά τους δεν 

μπορούν ούτε να τα ελέγξουν. Το άτομο διακατέχεται από συνεχή και έντονη 

προσοχή στις εσωτερικές του καταστάσεις και ο νους, μέσω αυτής της 

αυτοαντανακλαστικής επίγνωσης, παρατηρεί τόσο την εμπειρία όσο και το 

συναίσθημα (Goleman, 1998). 

  Η αυτοεπίγνωση είναι απαραίτητο να συνοδεύεται από αυτοαποδοχή. Αυτό 

συνεπάγεται με το γεγονός ότι το άτομο πρέπει να νιώθει περήφανο και η οπτική για 

τον εαυτό να έχει θετικό πρίσμα. Επιπρόσθετα,αδήριτη είναι η ανάγκη της επίγνωσης 

του εαυτού, των δυνατοτήτων αλλά και των αδυναμιών του ατόμου  (γνώθι σαυτόν) 

(Goleman, 1998. Seligman, 1995). 

 Ο έλεγχος των συναισθημάτων σημαίνει απαλλαγή από το ανεξέλεγκτο άγχος 

και  τα αισθήματα κατάθλιψης. Είναι σημαντικό να εκφράζονται τα κατάλληλα 

συναισθήματα τη δεδομένη στιγμή σε ένα δεδομένο πλαίσιο .Επίσης, προϋποθέτει 

μεγαλύτερη ανοχή στην απογοήτευση και ορθότερο έλεγχο στον θυμό. Το 

συναίσθημα του θυμού πρέπει να εκδηλώνεται με σωστό τρόπο χωρίς καβγάδες ή 

φραστικές προσβολές. Η επιθετική και αυτοκαταστροφική συμπεριφορά πρέπει να 

αντικατασταθεί με θετικά συναισθήματα  για τον εαυτό και τους άλλους. Επιπλέον, οι 

παρορμήσεις πρέπει να αναπληρωθεί από αυτοεπίγνωση και αυτοέλεγχο (Goleman, 

1998). 

 Ο Freud (1961) και ο Elias (1978), πρεσβεύουν την άποψη ότι ο έλεγχος των 

συναισθημάτων και η καταπίεση αυτών, έχει βλαβερές συνέπειες για την ψυχική 

υγεία του ατόμου. Επιπρόσθετα, ανέφεραν ότι η βάση των νευρώσεων οφείλεται στα 

καταπιεσμένα συναισθήματα.. Η καταπίεση των ατομικών-βασικών συναισθημάτων 

είναι αυτή που σχετίζεται με ψυχοπαθολογικά συμπτώματα και λιγότερο ο έλεγχος 

των κοινωνικών συναισθημάτων έκφρασης.  

 Ο Stanton  (2000), πραγματοποίησε έρευνα στην οποία μετείχαν 92 γυναίκες, 

που έπασχαν από καρκίνο του μαστού. Οι εκπαιδευτές δίδαξαν στις γυναίκες αυτές, 

την εκλογίκευση και την έκφραση συναισθημάτων. Τα αποτελέσματα, μετά από 

κάποιο διάστημα, έδειξαν ότι τα αρνητικά συναισθήματα σε ένα ικανοποιητικό 

υποχώρησαν. 
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 Η συναισθηματικά επίπεδη συμπεριφορά ορίζεται ως «αλεξιθυμία», δηλαδή, 

ως απουσία συγκίνησης. Μοιάζουν τα άτομα αυτά σαν να στερούνται 

συναισθημάτων, αν και, κατά πάσα πιθανότητα, αυτό οφείλεται στην αδυναμία 

έκφρασης της συναισθηματικής κατάστασης  τους. Οι αλεξιθυμικοί δεν στερούνται 

ικανότητας να νιώσουν αλλά  παρουσιάζουν δυσχέρεια στην αναγνώριση των 

συναισθημάτων. Οι άνθρωποι αυτοί χαρακτηρίζονται από απουσία αυτοεπίγνωσης 

και από σύγχυση συναισθημάτων. Παραπονιούνται για απροσδιόριστα ιατρικά 

προβλήματα, τα οποία έχουν αποκλειστικά συναισθηματικό υπόβαθρο. Οι 

αλεξιθυμικοί είναι συγχυσμένοι όταν  οι άλλοι επιχειρούν να εκφράσουν σε αυτούς 

τα συναισθήματα τους (Goleman, 1998).  

 Σύμφωνα με το μοντέλο της συναισθηματικής ταύτισης-αλτρουισμού (Batson, 

1991,1998), η θετική κοινωνική συμπεριφορά οφείλεται στο ενδιαφέρον λόγω 

συναισθηματικής ταύτισης με το πρόσωπο που χρειάζεται τη βοήθεια. Μερικές 

φορές, πράττουμε μία θετική πράξη προς κάποιο ατόμο με σκοπό να αποκομίσουμε 

ενίσχυση (έπαινος) ή κάποιο άλλο όφελος. Άλλες πάλι φορές, η συμπεριφορά μας 

είναι αλτρουιστική και δεν σχετίζεται με κάποιο προσωπικό όφελος ή θετικό 

αποτέλεσμα. Αυτός, ο πραγματικός αλτρουισμός συνδέεται απόλυτα με την 

συναισθηματική κατάσταση του άλλου ατόμου, από το αν δηλαδή τον συμπονέσουμε 

και βρεθούμε στην θέση του (Κοκκινάκη, 2005).  

 Όταν κάποιος αντικρίσει (παρατηρητής) έναν συνάνθρωπο του, που 

χρειάζεται βοήθεια (θύμα)  τότε το άτομο αυτό είτε βιώνει δυσφορία (παρατηρητής) 

είτε συναισθηματική ταύτιση. Η πρώτη, εκ των δύο περιπτώσεων, θεωρείται ότι 

συνδέεται με το άγχος ή με το φόβο και η προσφορά βοήθειας στοχεύει στην μείωση 

ή την αποφυγή αυτών των αρνητικών συναισθημάτων του παρατηρητή. Αντίθετα, η 

δεύτερη περίπτωση είναι αυτή που αναφέρεται σε πραγματικά αλτρουιστική 

συμπεριφορά η οποία στοχεύει αποκλειστικά να ανακουφίσει το άτομο που 

χρειάζεται βοήθεια (Κοκκινάκη, 2005).   
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1.4 Κοινωνικά και Βασικά Συναισθήματα 
 
 Τα συναισθήματα αποτελούν τον συνδετικό κρίκο ανάμεσα σε ενδοατομικές, 

διαπροσωπικές και κοινωνικές ψυχικές λειτουργίες.  Τα συναισθήματα ενέχουν 

γνωστικές, ψυχοφυσιολογικές και συμπεριφοριστικές διαδικασίες και συνδέουν 

διαπροσωπικά με ενδοπροσωπικά φαινόμενα. (Berscheid & Ammazzarolso, 2001).  

  Η έκφραση του συναισθήματος συνδέει ενδοπροσωπικές, βιολογικές 

διαδικασίες (ορμονικές, στρεσογόνες διαδικασίες που σχετίζονται με το 

ανοσοποιητικό σύστημα), με διαπροσωπικές διαδικασίες, σε ένα σύστημα 

αλληλεπίδρασης. Ο συνδυασμός αυτών των τριών επιπέδων ανάλυσης είναι ορατός 

από την περίπτωση των ζευγαριών που είναι ικανοποιημένα από τη σχέση τους 

(διαπροσωπικό), παρουσιάζουν δυνατό ανοσοποιητικό σύστημα (βιολογικό) (O’ 

Leary, 1990) και θετικά συναισθήματα (ενδοπροσωπικό) (Καφέτσιος, 2005).   

 Τα συναισθήματα, κατά των Gottman και Levenson (1986) δύναται να 

διακριθούν σε φυσικά (βασικά) και  σε πολιτισμικά.   Από την άλλη ο Buck (1988), 

προτείνει τη διάκριση ανάμεσα σε αυθόρμητα και σε συμβολικά συναισθήματα.  Τα 

φυσικά ή αυθόρμητα, συνδέονται με βιολογικές και συγκινησιακές δομές του 

συναισθήματος ενώ τα πολιτισμικά ή συμβολικά συναισθήματα σχετίζονται με την 

επιρροή των κοινωνικών ομάδων , της οικογένειας, του πολιτισμού και του έθνους 

(Καφέτσιος, 2005).   

 Η μη λεκτική έκφραση περιλαμβάνει τόσο τα αυθόρμητα όσο και τα 

συμβολικά συναισθήματα. Ειδικά, η αυθόρμητη επικοινωνία αντανακλά τι αισθάνεται 

ένα άτομο, διότι η συγκεκριμένη συμπεριφορά δεν υπόκειται σε έλεγχο ούτε 

αποβλέπει σε κάτι (δεν υπάρχει σκοπιμότητα). Στην περίπτωση όμως, που κάποιο 

άτομο εκφράζεται συναισθηματικά αλλά στην πραγματικότητα οι εκφράσεις του 

ενέχουν κάποια σκοπιμότητα τότε αυτό ορίζεται ως ψευδοαυθόρμητη επικοινωνία. Ο 

Parkinson (1995)) θεωρεί, ότι τα συναισθήματα είναι αναπόσπαστο κομμάτι της 

διαπροσωπικής επικοινωνίας. Αναλυτικότερα, οι συγκινησιακές συνισταμένες της 

διαπροσωπικής επικοινωνίας κατέχουν την ίδια αξία με τη λεκτική έκφραση 

(Καφέτσιος, 2005).   
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1.5 Λειτουργίες Συναισθημάτων 
 

Μία κομβική λειτουργία των συναισθημάτων είναι ότι παρέχουν πλήθος 

πληροφοριών στους άλλους μέσω των συναισθηματικών εκφράσεων και σημάτων 

της φωνής και του προσώπου. Εκτός όμως από αυτό, παρέχουν γνώσεις στο ίδιο το 

άτομο που εκφράζεται συναισθηματικά μέσω των σκέψεων ή των αισθημάτων 

(Clore, 1994 όπως αναφέρεται στο Τριλίβα & Chimienti,2002). 

 Μία δεύτερη λειτουργία των συναισθημάτων, είναι ότι συμβάλουν στην 

διάκριση εκείνων των συμβάντων που θεωρούνται σημαντικά για το άτομο, με σκοπό 

να ευαισθητοποιηθεί σε κινητοποίηση (Frijda, 1994 όπως αναφέρεται στο Τριλίβα & 

Chimienti,2002). 

 Η συναισθηματική εμπειρία είναι ο συγκερασμός του πως αισθανόμαστε, του 

πως θέλουμε να αισθανθούμε, καθώς και του πως κατατάσσουμε και εκφράζουμε τα 

αισθήματα μας (Kember, 1993). Από την άλλη, ο Hochschild (1990) πιστεύει πως τα 

συναισθήματα έχουν σαν ρόλο να μας δείχνουν ποια είναι η θέση μας μέσα στον 

κόσμο και να μας βοηθούν να ορίσουμε τις σχέσεις μας ως προς τους άλλους και ως 

προς τους δικούς μας στόχους. Σύμφωνα με τον  Epstein (1982), αν πράγματι θέλεις 

να ανακαλύψεις τι είναι σημαντικό για κάποιον, πρέπει να παρατηρήσεις πότε και για 

ποια πράγματα εκφράζεται συναισθηματικά (Τριλίβα & Chimienti,2002).   

 Ο Ekman και Davidson (1994) πρεσβεύουν την άποψη ότι τα συναισθηματικά 

βιώματα κάποιου ατόμου δεν επηρεάζουν μονάχα την ψυχική αλλά και την σωματική 

του υγεία. Στην ίδια περίπου βάση ο Cornelius (1996) εκφράζει την θεώρηση ότι τα 

συναισθήματα διαδραματίζουν καταλυτικό ρόλο όσο αφορά την επιβίωση των 

ανθρώπων.       

   Τα συναισθήματα, κατά κάποιο τρόπο, είναι ο χρωματισμός του ορατού, 

υλικού κόσμου. Κάθε άνθρωπος χρωματίζει με διαφορετικό τρόπο τα αντικείμενα, τα 

πρόσωπα και τις διάφορες καταστάσεις. Αξίζει να αναφερθεί ότι, τα χρώματα είναι 

άπειρα και οι αποχρώσεις απεριόριστες, όσες δηλαδή, και οι κατηγορίες των 

συναισθημάτων. Συνήθως τα παιδιά χρησιμοποιούν ευχάριστα χρώματα, για αυτά 

που βλέπουν διότι έτσι αντιλαμβάνονται και ερμηνεύουν τον κόσμο υπό το πρίσμα 

της αγνότητας, της αθωότητας και του αυθορμητισμού.  
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1.6 Η Ανατομία των Συναισθημάτων 
 

Μία συναισθηματική κατάσταση περιλαμβάνει δύο στοιχεία, το πρώτο 

αναφέρεται σε σωματική αίσθηση (αίσθημα) , το δεύτερο σε ένα συνειδητό αίσθημα 

(συναίσθημα). Τα συναισθήματα διαμεσολαβούνται από διακριτά νευρικά 

κυκλώματα μέσα στον εγκέφαλο και πολλά φάρμακα ασκούν δράση σε αυτόν, σε 

ειδικά νευρικά κυκλώματα (Kandel, Schwartz, Jessell, 2006).  

 Όταν κάποιο άτομο τρομάζει τότε αισθάνεται φόβο και μία σειρά από 

εμπειρίες έπονται, όπως η αύξηση του καρδιακού ρυθμού και η έντονη εφίδρωση. Τα 

προαναφερθέντα ελέγχονται από υποφλοιώδεις δομές :αμυγδαλή, υποθάλαμος, 

στέλεχος (Kandel et al., 2006).  

 Μία θεωρία για το συναίσθημα πρέπει να ερμηνεύει τη σχέση μεταξύ 

γνωστικών και φυσιολογικών καταστάσεων.  Η θεωρία των James και Lange 

αντιλαμβάνεται τα συναισθήματα ως γνωστικές απαντήσεις που φθάνουν από την 

περιφέρεια. Ο James  ειδικότερα αναφέρει ότι «Αισθανόμαστε λύπη διότι κλαίμε, 

θυμό διότι χτυπάμε ή τρέμουμε διότι αισθανόμαστε λύπη, θυμό ή φόβο ανάλογα με 

την περίσταση.» (Kandel et al., 2006).    

 Οι ασθενείς με βλάβη στο νωτιαίο μυελό στερούνται παλίνδρομης 

τροφοδότησης από το αυτόνομο νευρικό σύστημα και παρουσιάζουν ελάττωση της 

έντασης των συναισθημάτων. Όμως η θεωρία του James δεν δύναται να ερμηνεύσει 

το γιατί κάποιος βρίσκεται σε συναισθηματική διέγερση ακόμα και μετά την 

υποχώρηση των συναισθηματικών αλλαγών. Για παράδειγμα κάποιος αισθάνεται 

φόβο για αρκετό χρόνο μετά την υποχώρηση της απειλής (Kandel et al., 2006).  

 Τις προαναφερθέντες ανεπάρκειες της θεωρίας του James, επιχείρησαν οι 

Canon και Bard να θεραπεύσουν.  Ειδικότερα υποστήριξαν ότι οι δύο υποφλοιώδεις 

δομές , ο υποθάλαμος και ο θάλαμος κατέχουν κομβικό ρόλο στην διεκπεραίωση των 

συναισθημάτων, συμπεριλαμβανομένης της ρύθμισης των περιφερικών σημάτων του 

συναισθήματος και της παροχής στο φλοιό των πληροφοριών που απαιτούνται για τη 

γνωστική επεξεργασία του συναισθήματος (Kandel et al., 2006).    

 Ακολούθησε η θεωρία του Schatter, όπου τα συναισθήματα αποτελούν 

ερμηνείες των διφορούμενων περιφερικών σημάτων και τέλος η θεωρία της Arnold, η 

οποία αμφισβητεί την άποψη ότι οι απαντήσεις του αυτόνομου νευρικού συστήματος 

αποτελούν ουσιώδες στοιχείο του συναισθήματος (Kandel et al., 2006).  
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 Ο υποθάλαμος θεωρείται ότι συντονίζει την περιφερική έκφραση των 

συναισθηματικών καταστάσεων. Από την άλλη, η αμυγδαλή ,είναι τμήμα του 

μεταιχμιακού συστήματος και σχετίζεται ειδικώς με τη συναισθηματική εμπειρία. 

Στην περιοχή της αμυγδαλής υφίστανται η επεξεργασία των μεμαθημένων 

συναισθηματικών απαντήσεων. Μία δεύτερη λειτουργία της αμυγδαλής είναι ότι 

διαμεσολαβεί τόσο την έκφραση μέσω του αυτόνομου νευρικού συστήματος όσο και 

τη γνωστική εμπειρία του συναισθήματος. Συμπληρωματικά, η συγκεκριμένη περιοχή 

εμπλέκεται και σε εμπειρίες που προκαλούν ευχαρίστηση και σε εμπειρίες που 

προκαλούν φόβο (Kandel et al., 2006).  

 Οι ασθενείς, που τους έχει αφαιρεθεί ο προμετωπιαίος φλοιός ή η έλικα του 

προσαγωγίου, δεν ενοχλούνται από τον πόνο. Αυτοί, βιώνουν τον πόνο ως αίσθηση 

και εκδηλώνουν τις αναμενόμενες αντιδράσεις από το αυτόνομο νευρικό σύστημα, 

χωρίς η αίσθηση της δυσάρεστης εμπειρίας να γίνεται αντιληπτή (Kandel et al., 

2006).  

Τα βλαπτικά ή ευχάριστα ερεθίσματα έχουν διττό ρόλο. Πρώτον, πυροδοτούν 

αυτόνομες και ενδοκρινικές απαντήσεις που ολοκληρώνονται από υποφλοιώδεις 

δομές, που αμέσως τροποποιούν τις εσωτερικές καταστάσεις, προετοιμάζοντας τον 

οργανισμό για αποφυγή ή επίθεση. Δεύτερον, η φλοιώδης επεξεργασία σημαντικών 

συναισθηματικών ερεθισμάτων έχει σαν αποτέλεσμα, τη συνειδητή εμπειρία του 

συναισθήματος και την εκπομπή σημάτων προς κατώτερα κέντρα. Ο μετωπιαίος 

φλοιός, ο φλοιός του προσαγωγίου και ο παραϊπποκάμπιος φλοιός εμπλέκονται 

άμεσα στο συναίσθημα, ενώ έμμεσα εμπλέκεται ο ιππόκαμπος (Kandel et al., 2006). 

 

 

1.7 Αναγνώριση Συναισθημάτων 
 

 Τα συναισθήματα δύναται να αναγνωριστούν στο πρόσωπο και στη φωνή του 

ατόμου. Επιπλέον,  συναισθηματικά σήματα στέλνονται  μέσα από τις εκφράσεις του 

σώματος. Οι έρευνες καταδεικνύουν τη σπουδαιότητα των σωματικών εκφράσεων 

(είτε παρουσιάζονται μεμονωμένα είτε με συναισθηματικές εκφράσεις προσώπου και 

φωνής) στον τομέα της επικοινωνίας. Στη παρούσα έρευνα αναλύονται τρεις 

πειραματικές διαδικασίες (Stock, Rifhart & Gelder, 2007): 

 Στην πρώτη πειραματική διαδικασία, της έρευνας, μελετάται η αναγνώριση 

των σωματικών εκφράσεων. Στη ξαφνική θέαση ενός φιδιού, οι περισσότεροι 
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άνθρωποι, εξαιτίας του φόβου, αντιδρούν με κίνηση των ώμων προς τα πίσω, με 

ορθάνοιχτα μάτια και αλλαγή στον τόνο της φωνής. Τα τελευταία χρόνια, γίνεται 

προσπάθεια κατανόησης των συναισθημάτων σε νευροανατομικό επίπεδο. 

Επιπρόσθετα, η κατανόηση της επεξεργασίας των συναισθημάτων στηρίζεται στην 

αντίληψη των εκφράσεων του προσώπου (Adolphs, 2002). Όλα αυτά παρέχουν 

πληροφορίες για τη συναισθηματική κατάσταση του ατόμου ( π.χ. απειλή) αλλά και 

για τις προθέσεις δράσης του ( π.χ. φυγή, πάλη). Η επεξεργασία των εκφράσεων του 

σώματος φαίνεται ότι παρουσιάζει αρκετές ομοιότητες με την επεξεργασία 

εκφράσεων του προσώπου (de Gelder, 2006). 

 Οι σωματικές συναισθηματικές εκφράσεις γίνονται εύκολα αναγνωρίσιμες 

χωρίς να είναι απαραίτητη η παρουσία λεκτικής έκφρασης του συναισθήματος. Τα 

δεδομένα πρόσφατων ερευνών, δείχνουν ότι ο φόβος είναι το δυσκολότερο 

συναίσθημα προς αναγνώριση μέσω της έκφρασης του σώματος (Milders, Crawford, 

Lamb, & Simpson, 2003) 

 Η έντρομη έκφραση ποικίλει ανάλογα με την περίσταση. Για παράδειγμα, 

κάποιος φοβάται το σκοτάδι ή την πιθανή σωματική βλάβη και κάποιος άλλος 

φοβάται τη δημόσια εμφάνιση ή την απόρριψη κ.ο.κ. Αυτές οι διαφορετικές 

κατηγορίες φόβου εκφράζονται με διαφορετικές αντιδράσεις, αμυντικές 

συμπεριφορές. Ακόμα, σύμφωνα με τον Atkinson (2004) ο φόβος αναγνωρίζεται 

δυσκολότερα συγκριτικά με την ευτυχία ή την θλίψη . 

 Η δεύτερη πειραματική διαδικασία έχει σαν στόχο να εξακριβώσει  την 

επιρροή της σωματικής συναισθηματικής  έκφρασης στην αναγνώριση 

συναισθηματικών εκφράσεων του προσώπου. Δόθηκαν στους συμμετέχοντες της 

έρευνας, εικόνες ενός ανθρώπου με χαρούμενο συναίσθημα σωματικής έκφρασης οι 

οποίες συνδυάζονταν με μία διαφορετική (ανάλογα με την περίσταση) 

συναισθηματική έκφραση προσώπου. Ειδικότερα, το πρόσωπο αντανακλούσε κάποιο 

συναίσθημα όπως έντονο φόβο, μέτριο φόβο, ουδέτερο συναίσθημα, χαρά, απόλυτη 

χαρά. Για τη μέτρηση της αντίληψης του συναισθήματος, χρησιμοποιήθηκε το 

ηλεκτροεγκεφαλογράφημα (Stock, Rifhart & Gelder, 2007). 

  Το αποτέλεσμα έδειξε ότι ένα συναίσθημα  αναγνωρίζεται ταχύτερα  όταν η 

σωματική έκφραση και η έκφραση του προσώπου εκφράζουν ένα κοινό συναίσθημα 

(Meeren, van Heijnsbergen, & de Gelder, 2005). Αν η σωματική έκφραση και η 

έκφραση προσώπου είναι σε συμφωνία, τότε ο χρόνος αναγνώρισης του 

συναισθήματος είναι μικρότερος συγκριτικά με την περίπτωση ασυμφωνίας 
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(σωματική έκφραση: χαρα ενώ έκφραση προσώπου: φόβος). Συμπερασματικά, η 

σωματική έκφραση επηρεάζει την αναγνώριση της συναισθηματικής έκφρασης 

(Stock et al., 2007). 

 Στο τρίτο πείραμα, μελετήθηκε η περίπτωση της επίδρασης της σωματικής 

έκφρασης  στην αναγνώριση των συναισθηματικών εκφράσεων της φωνής. Στους 

συμμετέχοντες δόθηκε μια εικόνα ενός ανθρώπου όπου το σώμα του δήλωνε έντονο 

φόβο. Το πρόσωπο ήταν καλυμμένο με στόχο να μην μεταδίδονται συναισθηματικές 

εκφράσεις από αυτό. Τα αποτελέσματα του πειράματος  έδειξαν την επιρροή της 

αντίληψης των σωματικών συναισθημάτων έκφρασης στην αναγνώριση 

συναισθηματικών σημάτων φωνής. Οι παρατηρητές της εικόνας όφειλαν να κρίνουν, 

αν η φωνή εκφράζει συναισθήματα όπως έντονο φόβο, μέτριο φόβο, ουδέτερο 

συναίσθημα, χαρά, απόλυτη χαρά (Stock et al., 2007). 

 Οι παρατηρητές εμφάνισαν προκατάληψη ως προς την συναισθηματική 

έκφραση της φωνής λόγω αντίληψης της σωματικής έκφρασης . Όταν δηλαδή, η 

εικόνα αντανακλούσε ένα φοβισμένο σώμα τότε και ο τόνος της φωνής ερμηνευόταν 

ως «φοβισμένος», από τους παρατηρητές. Ενώ αντίθετα, όταν η εικόνα 

αντανακλούσε ένα χαρούμενο σώμα τότε και η φωνή ερμηνευόταν ως «χαρούμενη» 

(Stock et al., 2007). 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2Ο : ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΟΥ ΣΤΡΕΣ ΣΤΟ 
ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑ 

 
 

2.1 Ορισμός Στρες και Άγχους 
 

 Το στρες δύναται να αποδοθεί στα ελληνικά με τη λέξη φόρτιση και 

αναφέρεται σε περιπτώσεις ακραίων φορτίσεων, στις οποίες είναι εκτεθειμένος ο 

σύγχρονος άνθρωπος (Παπαδόπουλος, 2005). 

 Η Aldwin (1994), ορίζει το στρες ως την εμπειρία της αλληλεπίδρασης του 

ατόμου με το περιβάλλον,  μέσω υπερδιέγερσης ή υποδιέγερσης, που συνεπάγεται με 

ψυχολογική και φυσιολογική ένταση. Ο Mason (1975), εντοπίζει τρεις διαστάσεις του 

στρες: η πρώτη διάσταση αναφέρεται σε ένα εξωτερικό ερέθισμα ή στρεσογόνο 

παράγοντα, η δεύτερη στην εσωτερική κατάσταση του ατόμου και η τρίτη, στην 

εμπειρία που προκύπτει από την αλληλεπίδραση αυτών των δύο, του ατόμου και του 

ερεθίσματος.    

 Στα εξωτερικά στρεσογόνα ερεθίσματα υπάγονται οι φυσικές καταστροφές, ο 

πόλεμος, η ρύπανση αλλά και οι καθημερινές καταστάσεις πίεσης. Είναι εφικτή η 

διάκριση των στρεσογόνων καταστάσεων σε προβλεπόμενα από τον κύκλο ζωής και 

σε μη προβλεπόμενα όπως η ξαφνική ασθένεια ή ο πρόωρος θάνατος (Βασιλάκη, 

Τριλίβα & Μπεζεβέγκης, 2001) .  

  Οι εσωτερικές διαδικασίες ενέχουν ψυχοφυσιολογικές (όπως η δράση του 

παρασυμπαθητικού, συμπαθητικού νευρικού συστήματος, νευροενδοκρινολογικού 

και ανοσοποιητικού συστήματος)  και συναισθηματικές καταστάσεις. Οι 

συναισθηματικές αντιδράσεις στο στρες δύναται να περιλαμβάνουν αρνητικά 

συναισθήματα όπως το άγχος, ο θυμός, η λύπη, η ενοχή, η άνοια και η ντροπή 

(Lazarus, 1991).  

 Το στρες, σύμφωνα με κάποιος ερευνητές,  προκύπτει από την αλληλεπίδραση 

μεταξύ του ατόμου και του περιβάλλοντος του. Όταν δηλαδή, το άτομο 

αντιλαμβάνεται ή φαντάζεται  μια ασυμφωνία ανάμεσα στις απαιτήσεις που προβάλει 

το περιβάλλον και στα βιοψυχολογικά του αποθέματα για να αντιμετωπίσει τις 

εκάστοτε καταστάσεις .  Σύμφωνα μάλιστα με τη γνωστική θεωρία, το ψυχολογικό 

στρες εμφανίζεται όταν το άτομο θεωρεί ότι οι περιστάσεις είναι φορτικές ή ότι 

υπερβαίνουν τα αποθέματα του και απειλούν την ευεξία του (Pervin & John , 1970).  
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Ο Canon (1932), περιέγραψε το στρες, ως διαταραχή της ομοιόστασης του 

οργανισμού κάτω από ακραίες εσωτερικές ή περιβαλλοντικές συνθήκες. Ο Seley 

(1974), αντιλαμβάνεται το στρες ως «τη μη συγκεκριμένη αντίδραση του σώματος σε 

κάθε απαίτηση που δέχεται». Αντίθετα, ο Lazarus (1966), αρνείται την άποψη ότι το 

στρες είναι ένα ερέθισμα ή μία αντίδραση αλλά θεωρεί ότι πρόκειται  για έναν 

συνοπτικό όρο, για μία συγκεκριμένη περιοχή μελέτης. Συμπληρωματικά, ο Lazarus 

(1981), χαρακτηρίζει το άγχος, ως ώθηση για παθολογική προσαρμογή στο στρες. 

Αξίζει να σημειωθεί, ότι αρκετές έρευνες παρουσιάζουν το στρες, ως λειτουργικά 

συνώνυμο του άγχους (Βασιλάκη et al., 2001).  

Τo άγχος δύναται να οριστεί, ως η δυσάρεστη συναισθηματική κατάσταση, η 

οποία χαρακτηρίζεται από συναισθήματα επικείμενου κινδύνου, ένταση και 

ανησυχία.  Γενικά,  το άγχος αναφέρεται σε ψυχοφυσιολογικές, συμπεριφορικές, 

συναισθηματικές και γνωστικές αλλαγές ως αντίδραση σε ένα συνειδητό ή 

ασυνείδητο κίνδυνο (Βασιλάκη et al., 2001). Ο Barlow (1988), εκφράζει την 

πεποίθηση ότι οι πρώιμες εμπειρίες έντονου στρες σχετίζονται με την ανάπτυξη 

αγχώδους ιδιοσυγκρασίας.  

Το άγχος μας βοηθάει να προετοιμαστούμε για μία δράση ή για να 

αντιμετωπίσουμε ένα γεγονός ( στην προκειμένη περίπτωση το άγχος είναι ωφέλιμο). 

Στην περίπτωση όμως, όπου το άγχος είναι υπέρμετρο και δεν σχετίζεται με την 

ύπαρξη κάποιου κινδύνου, τότε αυτό προκαλεί αντίθετα αποτελέσματα, όπως 

ξεσπάσματα ανησυχίας και θυμού. Μία γυναίκα με διαρκές το αίσθημα του άγχους 

πάσχει από γαστρεντερικές ενοχλήσεις. Τόσο ο θυμός όσο και το άγχος όταν 

εκδηλώνονται σε χρόνια προβλήματα καθιστούν τους ανθρώπους πιο ευάλωτους και 

πιο ευπρόσβλητους σε μια ποικιλία παθήσεων. Αν η χρόνια συναισθηματική δυστυχία 

είναι τοξική, αντίθετα η ευτυχία είναι τονωτική (Goleman, 1998).   

 Δυο σημαντικοί μηχανισμοί που λαμβάνουν χώρα κατά τη διάρκεια της 

εκδήλωσης στρεσογόνων καταστάσεων είναι: α) η γνωστική εκτίμηση της 

κατάστασης, β) η προσπάθεια αντιμετώπισης του στρες. Αρχικά γίνεται μια 

πρωτογενής εκτίμηση  της κατάστασης, στην οποία το άτομο αξιολογεί τη σημασία 

ενός γεγονότος και δίνει κάποιο νόημα και κάποια χαρακτηριστικά σε αυτό. Στη 

συνεχεία, έρχεται η δευτερογενής  εκτίμηση της κατάστασης, στην οποία το άτομο 

αξιολογεί τα όποια ψυχολογικά και βιολογικά αποθέματα έχει για να αντιμετωπίσει 

την εκάστοτε κατάσταση. Τέλος, επέρχεται η διαδικασία της αντιμετώπισης (coping), 
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στην οποία το άτομο καλείται να χειριστεί τις καταστάσεις που του προκαλούν άγχος 

αλλά και τα συναισθήματα που προκύπτουν από την ψυχοπιεστική κατάσταση . Κατά 

αυτόν τον τρόπο, το άτομο σε αυτήν την προσπάθεια του, χρησιμοποιεί κάποιες 

στρατηγικές αντιμετώπισης (Καραδήμας , 2005). 

   Οι πιο ευρέως αποδεκτές κατηγόριες διάκρισης των στρατηγικών 

αντιμετώπισης είναι οι εξής : α) οι στρατηγικές αντιμετώπισης εστιασμένες στο 

πρόβλημα  και β) οι στρατηγικές αντιμετώπισης εστιασμένες στο  συναίσθημα. Η 

αντιμετώπιση, που εστιάζεται στο συναίσθημα, έχει χαρακτηριστεί ως στρες 

διαχείρισης, μέσω του συναισθήματος. Το συναίσθημα που επικεντρώνεται στην 

αντιμετώπιση μπορεί να περιλάβει την αποφυγή, την ελαχιστοποίηση, την 

απομάκρυνση, τις θετικές κρίσεις, και το κέρδος της θετικής αξίας από τα ειδάλλως 

αρνητικά γεγονότα. Οι άνθρωποι. ως επί το πλείστον, χρησιμοποιούν και τα δυο είδη 

στρατηγικών ταυτόχρονα (Folkman & Lazarus, 1980 .  Καραδήμας , 2005).     

 

 

2.2 Ο Ρόλος του Στρες στην Υγεία 

 

 «Είναι ξεκάθαρο ότι δεν είναι το στρες, μόνο που μετράει στην καλή έκβαση 

ενός ανθρώπου αλλά πως το άτομο αντιμετωπίζει το στρες . Το στρες είναι φυσικό και 

αναμενόμενο στοιχείο της ζωής αλλά κάνει και τη διαδικασία αντιμετώπισης  

απαραίτητη. Αν η αντιμετώπιση δεν είναι αποτελεσματική,  το στρες μπορεί να είναι 

ανθεκτικό (substancial) και μπορεί να έχει καταστροφικές συνέπειες για την υγειά, 

moral (ήθος) και την κοινωνική λειτουργικότητα. Αν η αντιμετώπιση είναι 

αποτελεσματική το στρες είναι πιθανό να παραμείνει υπό έλεγχο».(Lazarus, 2006).  

 Στη θέαση ενός κινδύνου, ο οργανισμός είτε επιτίθεται και παλεύει είτε 

στρέφεται   σε φυγή. Αυτήν την αντίδραση της φυγής ή της πάλης ο Cannon (1929. 

όπως αναφέρεται στο Καραδήμας, 2005 ) την διατύπωσε για να γίνει εμφανής ο 

τρόπος αντίδρασης ενός ατόμου, μπροστά σε μία κατάσταση ανάγκης. Ειδικότερα, η 

αντίληψη του κινδύνου, συνεπάγεται με ερεθισμό των επινεφριδίων, μέσω του 

συμπαθητικού νευρικού συστήματος, ώστε να παραχθεί αδρεναλίνη και ο οργανισμός 

να είναι σε ετοιμότητα. Αυτός ο ερεθισμός, από τη μία, κινητοποιεί το άτομο για 

άμεση εγρήγορση, από την άλλη, η υψηλή διέγερση εγκυμονεί κινδύνους, αν 

διαρκέσει για μεγάλο χρονικό διάστημα.  
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 Στο σύγχρονο τρόπο ζωής, ο άνθρωπος δεν βρίσκεται αντιμέτωπος τόσο με 

φυσικούς κινδύνους όσο με το στρες κοινωνικής προέλευσης. Αυτό σημαίνει ότι είτε 

η αντίδραση φυγής είτε η αντίδραση της πάλης, δεν είναι πάντοτε λειτουργικές. Η 

περίπτωση στην οποία το άτομο ούτε επιτίθεται ούτε υποχωρεί, αλλά μένει 

εγκλωβισμένο σε μία χρόνια κατάσταση διέγερσης συνδέεται με ψυχικές και 

σωματικές βλάβες.  

Ο Selye (1976) ,καταγράφει ότι το στρες προερχόμενο από το περιβάλλον 

δύναται να επηρεάσει την ανθρώπινη υγεία μέσω κάποιων μηχανισμών, που τους 

όρισε ως Σύνδρομο Γενικής Προσαρμογής. Πρόκειται για μία αμυντική αντίδραση του 

οργανισμού ,όταν το στρεσογόνο ερέθισμα είναι διαρκές και επαναλαμβανόμενο.  

Η πρώτη φάση της συγκεκριμένης διαδικασίας είναι η αντίδραση 

συναγερμού, κατά την οποία το άτομο αντιλαμβάνεται ότι κάτι κακό του συμβαίνει. 

Εάν το στρες είναι υπέρμετρα ισχυρό, η αντίδραση εξαφανίζεται και επέρχεται 

θάνατος. Στη δεύτερη φάση (αντίσταση) το άτομο αντιδρά στο πρόβλημα και 

αναζητά κάποια λύση. Η τρίτη και τελευταία φάση, περιλαμβάνει τη μακροχρόνια 

πίεση, στην οποία το άτομο λόγω υπερπροσπάθειας και αντίστασης , εξουθενώνεται 

και εν τέλει καταρρέει. Κατά το συγκεκριμένο ερευνητή, το στρες ενέχει κοινωνικά 

φαινόμενα αλλά και καταστάσεις απώλειας ύπνου, κόπωσης και τραυματισμού 

(Καραδήμας, 2005).  

Οι Hellhamer και Wade (1993) υποστηρίζουν ότι το χρόνιο στρες εθίζει τον 

οργανισμό με αποτέλεσμα την αδυναμία αντίστασης και αντίδρασης. Ειδικότερα, ο 

οργανισμός δεν είναι σε θέση να καταπολεμήσει ιούς και βακτήρια με απόληξη την 

προσβολή από ποικιλία ασθενειών. Στην ίδια κατεύθυνση, οι Vingerhoets και Assies 

(1991)  επιχειρηματολογούν στην άποψη ότι το στρες συνεπάγεται με αλλαγές στη 

βιολογική λειτουργία. Τέλος, τα υψηλά επίπεδα στρες σχετίζονται με την μειωμένη 

παραγωγή ορισμένων ενζύμων, που είναι απαραίτητα για την διόρθωση πειραγμένων 

κλώνων DNA (Glaser et al, 1985. Kiecolt et al, 1986) (Καραδήμας, 2005) 

Το στρες επιδρά  έμμεσα στην υγεία καθώς επηρεάζει τις συμπεριφορές 

υγείας ή είναι αιτία για την υιοθέτηση επικίνδυνων συμπεριφορών. Συμπεριφορές 

όπως η διατροφή, η άσκηση, η χρήση ουσιών είναι άμεσα συσχετιζόμενες με το στρες 

και τη συναισθηματική κατάσταση του ατόμου ( Baum & Posluszny, 1999  όπως 

αναφέρεται στο Καραδήμας, 2005).  

Το στρες θεωρείται, ως ένας σημαντικότατος παράγοντας επιρροής της ανθρώπινης 

συμπεριφοράς και έκφρασης.  Συγκεκριμένα, επηρεάζει το μεταιχμιακό σύστημα του 
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εγκεφάλου που σχετίζεται με την μνήμη, την μάθηση και το συναίσθημα. Επιπλέον, 

το στρες προκαλεί διαταραχές στην κίνηση και πιθανότατα σχετίζεται με την νόσο 

του Parkinson, επιταχύνοντας την εξέλιξη των συμπτωμάτων, καθώς επηρεάζει το 

ντοπαμινεργικό σύστημα (Metz, 2007).  

Τα αρνητικά συναισθήματα σχετίζονται με υψηλή νοσηρότητα και 

θνησιμότητα από ένα μεγάλο εύρος χρόνιων παθήσεων και κυρίως από 

καρδιοαγγειακές νόσους (Barefoot., 2000). Αντίθετα το θετικό συναίσθημα 

σχετίζεται με την βελτίωση της ανοσοβιολογικής λειτουργίας (Futterman et al., 

1994). 

 

 

2.3 Θετικά και Αρνητικά Συναισθήματα 
 
 Η έρευνα των Spada, Nikcevic, Moneta και Wells (2007), μελετά τη σχέση 

των μετά-γνωστικών ικανοτήτων, με το αναφερόμενο στρες και το αρνητικό 

συναίσθημα. Η υπόθεση αναφέρει, ότι οι μετά-γνωστικές ικανότητες παρουσιάζουν 

συσχέτιση με το στρες και το αρνητικό συναίσθημα.  

 Στην  έρευνα μετείχαν 420 άτομα (277 γυναίκες και 143 άνδρες), με μέσο όρο 

ηλικίας 27,4 έτη (από 18 ως 59 έτη). Στους συμμετέχοντες χορηγήθηκαν 

ερωτηματολόγια σχετικά με τα αρνητικά συναισθήματα (για το άγχος και την 

κατάθλιψη, Hospital anxiety and depression scale-HADS), για το stress (perceived 

stress scale-PSS) και για τις γνωστικές ικανότητες (Meta-cognitions questionnaire-

MCQ-30). 

 Οι αρνητικές γνωστικές πεποιθήσεις, για παράδειγμα, αναφέρονται σε κάποια 

απειλή ή φόβο, ανικανότητα ελέγχου καταστάσεων και σκέψεων. Συγκεκριμένα, 

«όταν ξεκινώ να ανησυχώ δεν μπορώ να σταματήσω…», «η μνήμη μου με απατά, 

κάποιες φορές», «είναι πρόβλημα το γεγονός, ότι δεν μπορώ να ελέγξω τις σκέψεις 

μου», «σπαταλώ αρκετό χρόνο σε γνωστικές ασκήσεις». Οι ερωτήσεις ήταν του 

τύπου «πόσο συχνά ένιωσες ότι μπορείς να ελέγξεις τα προσωπικά σου  

προβλήματα;» 

 Τα αποτελέσματα επιβεβαίωσαν τις αρχικές υποθέσεις της έρευνας: Πρώτον, 

διαπιστώθηκε, ότι οι αρνητικές γνωστικές πεποιθήσεις σχετίζονται με το 

αναφερόμενο στρες . Δεύτερον, οι αρνητικές γνωστικές αντιλήψεις παρουσιάζουν 

υψηλή συνάφεια με το αρνητικό συναίσθημα (άγχος και κατάθλιψη). Τρίτον, το στρες 
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σχετίζεται με το αρνητικό συναίσθημα της κατάθλιψης και του άγχους ( Change, 

1998).    

 Για πολλές δεκαετίες, το στρες είχε αποκλειστικά συσχετιστεί με τα αρνητικά 

συναισθήματα, όμως η Folkman (2008), επιχείρησε να ερευνήσει τον ρόλο και τη 

θέση των θετικών συναισθημάτων σε μια στρεσογόνο κατάσταση. Θεώρησε ότι είναι 

αρκετά πιθανό, να συνυπάρχουν θετικά και αρνητικά συναισθήματα, σε μία περίοδο 

έντονου στρες. 

 Η συγκεκριμένη μελέτη περιλαμβάνει τα ερευνητικά αποτελέσματα της 

τελευταίας δεκαετίας και προβάλλει ένα αναθεωρημένο μοντέλο, σχετικά με το 

παραδοσιακό, που δεν αναγνωρίζει την ύπαρξη των θετικών συναισθημάτων σε μια 

στρεσογόνο κατάσταση.  Τα αποτελέσματα της μελέτης, συνηγορούν στην ιδέα ότι 

τόσο τα αρνητικά όσο και τα θετικά συναισθήματα συνυπάρχουν σε μία στρεσογόνο 

εμπειρία. 

 Επιπρόσθετα τα ευρήματα, δείχνουν ότι τα θετικά συναισθήματα 

διαδραματίζουν σπουδαίο ρόλο, είτε στην φάση εκδήλωσης του στρες είτε στην 

διαδικασία αντιμετώπισης του στρες. Σε κάποιες στρατηγικές αντιμετώπισης του 

στρες εμπλέκονται είτε τα αρνητικά είτε τα θετικά συναισθήματα ή ο συνδυασμός 

αυτών των δύο. Σε μελλοντικές έρευνες, τονίζεται η ανάγκη μελέτης των θετικών 

συναισθημάτων σε συνδυασμό με τα αρνητικά, για να γίνει περισσότερο κατανοητή η 

«δράση» του στρες.   

  Ο King, Hicks, Krull και Del Gaiso (2006), υποστήριξαν ότι η θετική 

διάθεση, προδιαθέτει τους ανθρώπους, να αισθανθούν ότι η ζωή έχει νόημα.  Ο 

Fredrickson, Tugade, Waugh και Larkin (2003), ανέφεραν ότι τα θετικά 

συναισθήματα κάνουν τους ανθρώπους περισσότερο ανθεκτικούς ενάντια στην 

κατάθλιψη και βοηθούν το άτομο να πετύχει θετική διάθεση, ακόμα και σε αρνητικές 

καταστάσεις ή γεγονότα (Tugade, Fredrickson, 2004). 

 Ο Lang, Davis και Οhman (2000), πρότειναν πως οι εικόνες και οι ήχοι 

δύναται να ενεργοποιήσουν συναισθηματικές διεργασίες στον εγκέφαλο. Ακόμα, η 

έκθεση στον κίνδυνο είναι εκείνη που ενεργοποιεί αντιδράσεις αρνητικών 

συναισθημάτων.  

 Μία επόμενη έρευνα, εξετάζει τη σχέση του εκφραζόμενου συναισθήματος 

και της διαταραχής μετά-τραυματικού στρες, καθώς επίσης και τη συμβολή της 

απόδοσης συναισθημάτων σε αυτούς τους ασθενείς. Μετέχουν 36 ασθενείς με τη 

διάγνωση του μετά-τραυματικού στρες (19 άνδρες, 19 γυναίκες) με μέσο όρο ηλικίας 
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περίπου 35 ετών. Οι 17, εξ αυτών είχαν βιώσει ένα οδικό ή εργασιακό ατύχημα, οι 18 

είχαν διαπράξει κάποια κλοπή ή έγκλημα και οι άλλοι τρεις κατείχαν κάποιο άλλο 

«τραύμα». Όλα αυτά τα άτομα εξετάστηκαν και μελετήθηκαν στην έκφραση των 

συναισθημάτων τους.  

 Η έκφραση συναισθημάτων περιλάμβανε την επιθετικότητα και η μέτρηση 

αυτής γινόταν σε μία κλίμακα από το 0 ως το 5, όπου οι τιμές τρία και άνω 

θεωρήθηκαν υψηλές. Τα αποτελέσματα έδειξαν, ότι τα ελλείμματα στην κανονική 

συμπεριφορά (αρνητικά συμπτώματα) είναι περισσότερο ελεγχόμενα σε σύγκριση με 

τις παραισθήσεις ή τους εφιάλτες (θετικά συμπτώματα).Επιπλέον, η ευερεθιστότητα 

κρίθηκε ως ελεγχόμενη σε σχέση με άλλα προβλήματα. 

 Η μελαγχολία μετρήθηκε με 0 βαθμούς, στην περίπτωση που το αίτιο είναι 

εξωτερικό και με ένα (1) βαθμό, όπου οφειλόταν σε εσωτερικά χαρακτηριστικά του 

ατόμου.  Το 55% των ατόμων εμφάνισε μειωμένη έκφραση συναισθημάτων και το 

45% αυξημένη έκφραση. Αυτοί που παρουσίασαν αυξημένη έκφραση 

συναισθημάτων, στην υψηλή επιθετικότητα, είχαν αυξημένο έλεγχο της μελαγχολίας 

σε σχέση με αυτούς που παρουσιάζουν χαμηλή έκφραση συναισθημάτων 

(Barrowclough, Gregg & Tarrier 2007).  

 Ο Kelly (2007), σε μία πειραματική μελέτη, αναζήτησε την διαφορά των 

συναισθηματικών απαντήσεων, σε ένα Τεστ Κοινωνικού Στρες, ανάμεσα στις 

γυναίκες και στους άνδρες. Αξίζει να αναφερθεί, ότι από παλαιότερες έρευνες 

προκύπτει πως οι γυναίκες πάσχουν συχνότερα από αγχώδεις διαταραχές ή 

κατάθλιψη σε σχέση με τους άνδρες.  

 Στην παρούσα έρευνα μετείχαν 32 γυναίκες και 30 άνδρες που κλήθηκαν σε 

μία σταθμισμένη δοκιμασία ψυχοκοινωνικού στρες. Κατά τη διάρκεια αυτής της 

δοκιμασίας, μετρήθηκε ο καρδιακός ρυθμός, η έκκριση Κορτιζόλης καθώς επίσης και 

τα επίπεδα κατάθλιψης, ευερεθιστότητας, θυμού και φόβου.  

Τα αποτελέσματα, μετά το ψυχοκοινωνικό στρες, απέδειξαν πως δεν υπάρχει 

στατιστικά σημαντική διαφορά στα δύο φύλα, ως προς τα ποσοστά έκκρισης 

κορτιζόλης (Cortisol: ορμόνη επινεφρίδιου φλοιού). Από την άλλη πλευρά όμως 

αποδείχθηκε ότι, οι γυναίκες φοβούνται περισσότερο, είναι πιο ευερέθιστες, 

παρουσιάζουν υψηλότερη σύγχυση και μικρότερη χαρά σε σύγκριση με τους άνδρες. 

Σύμφωνα με τα προαναφερθέντα στοιχεία, οι γυναίκες επηρεάζονται σε υψηλότερο 

βαθμό από ψυχοκοινωνικούς στρεσογόνους παράγοντες. 
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Ο Youngblut (2005), παρατήρησε την αντίδραση των γονέων 24-48 ώρες μετά 

τον τραυματισμό στο κεφάλι του παιδιού τους. Στόχος αυτής της μελέτης ήταν να 

παρατηρηθούν οι συναισθηματικές και συμπεριφορικές αντιδράσεις των γονέων. 

Ένας επιπλέον στόχος ήταν να βρεθούν πιθανές διαφορές μεταξύ των πατρικών και 

των μητρικών αντιδράσεων. 

 Η μελέτη πραγματοποιήθηκε σε επτά νοσοκομεία και τα τραυματισμένα 

παιδιά ήταν ηλικίας 3 ως 6 ετών. Όλες οι αναλύσεις πραγματοποιήθηκαν 24-48 ώρες 

μετά την εισαγωγή του παιδιού στην κλινική. Κάποιες περιπτώσεις τραυματισμών 

ήταν σοβαρές και σχεδόν τα μισά παιδιά εισήχθησαν σε εντατική παιδιατρική 

κλινική, ενώ τα άλλα μισά σε γενικής φροντίδας παιδιατρική κλινική.  

Ο ερευνητής μέτρησε την γονεϊκή αντίδραση, η οποία επηρεάστηκε από την 

υποκειμενική αντίληψη για την σοβαρότητα του τραυματισμού. Τα συμπεράσματα 

που προέκυψαν, έδειξαν ότι οι μητέρες είναι περισσότερο ανήσυχες (συναισθηματική 

αντίδραση εξ αιτίας στρεσογόνου γεγονότος) σε σύγκριση με τους πατέρες, ως προς 

την συμπεριφορά, την συναισθηματική κατάσταση του παιδιού και την επαφή του με 

το ιατρικό δυναμικό.  

Επιπρόσθετα τα αποτελέσματα φανέρωσαν ότι οι μητέρες που είχαν το παιδί 

τους στην εντατική παρουσίασαν μεγαλύτερη ανησυχία σε σχέση με τις μητέρες όπου 

το παιδί τους νοσηλευόταν στην γενική κλινική. Η ανησυχία εστιαζόταν στο μέλλον 

και στην έκβαση της υγείας των παιδιών καθώς και στην εξωτερική εμφάνιση τους. 

Όσο αφορά τους πατέρες των παιδιών, αυτοί παρουσίασαν παρόμοια επίπεδα 

ανησυχίας τόσο στην εντατική όσο και στη γενική κλινική. Τέλος, τα επίπεδα 

ανησυχίας για τις μητέρες ήταν υψηλότερα από τους πατέρες για το στρεσογόνο 

περιστατικό του παιδικού τραυματισμού.  

 Ο Farach (2008) μελετά τη σχέση ανάμεσα στην γενικευμένη αγχώδη 

διαταραχή, η οποία αποτιμήθηκε μία μέρα πριν την τρομοκρατική επίθεση της  11 

Νοεμβρίου 2001, στη Νέα Υόρκη και  στα αποτελέσματα, που προέκυψαν ένα χρόνο 

μετά, σε 44 νέους. Η γενικευμένη αγχώδη διαταραχή, χαρακτηρίζεται από έντονη 

ανησυχία για το παρελθόν ή το μέλλον καθώς επίσης και από ευερεθιστότητα και 

νευρικότητα.  

Ένα χρόνο μετά την έκθεση στις τρομοκρατικές επιθέσεις (στρεσογόνος 

παράγοντας), η γενικευμένη αγχώδη διαταραχή συνδυάστηκε με υψηλότερη 

κοινωνική και εργασιακή αποτυχία, έλλειψη ψυχοκοινωνικής αναζήτησης, 

συμπτώματα διάθεσης, άγχους και έντονη ανησυχία ενώ ο φόβος και η αποφυγή 
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συναισθημάτων ήταν κατά κύριο λόγω, αυτά που αναφέρθηκαν τέσσερις μήνες μετά 

την επίθεση. 

Η μετατραυματική αγχώδη διαταραχή (επίμονο άγχος μετά από ένα 

τραυματικό, στρεσογόνο γεγονός ) σχετίζεται άμεσα με την επιθετική συμπεριφορά 

σε επίπεδο διαπροσωπικών σχέσεων. Ειδικά, η επιθετική συμπεριφορά λειτουργεί ως 

αντίδραση στο συναίσθημα. Επίσης, πιθανή είναι η αποφυγή της συναισθηματικής 

έκφρασης, η οποία δύναται να προκαλέσει συναισθηματικές  δυσλειτουργίες, που με 

τη σειρά τους αυξάνουν τον κίνδυνο και την πιθανότητα για επιθετική συμπεριφορά 

(Tull et al., 2007 )  

Σε έρευνα που μετείχαν 721 Αμερικανό-Ινδιάνοι έφηβοι, διαπιστώθηκε, ότι το 

στρες σχετίζεται με την αυτοτραυματική συμπεριφορά. Μερικοί στρεσογόνοι 

παράγοντες, ήταν η γονεική καταπίεση, η απόρριψη από τους άλλους, το αρνητικό 

σχολικό περιβάλλον και η διάκριση των νέων. Ο θυμός, σε συνδυασμό με την 

καταθλιπτική συμπεριφορά, είχαν σαν απόρροια τον αυτοτραυματισμό τους (Walls et 

al., 2007). 

Στην επόμενη έρευνα, εξετάζεται το επίπεδο δυστυχίας μετά από ένα έντονο 

στρεσογόνο γεγονός. Συγκεκριμένα, στην Καλιφόρνια εκδηλώθηκε σεισμός της 

κλίμακας των 6.7 ρίχτερ και η υπόθεση αναφέρει ότι αυτό το γεγονός,  επηρέασε 

σημαντικά την ψυχοσυναισθηματική ισορροπία των πολιτών.  

Χορηγήθηκε λοιπόν, ένα ερωτηματολόγιο στους πολίτες της Καλιφόρνια 

(πειραματική ομάδα), που είχαν βιώσει τον σεισμό, σχετικά με το οικογενειακό άγχος 

και στρες, την δυστυχία και τα μετατραυματικά συμπτώματα. Το ερωτηματολόγιο 

στους πολίτες της Καλιφόρνια δόθηκε ένα μήνα μετά την σεισμική δόνηση. Το ίδιο 

ερωτηματολόγιο συμπλήρωσαν οι πολίτες μίας πόλης που δεν είχαν βιώσει κάποιον 

σεισμό (ομάδα ελέγχου). 

 Τα αποτελέσματα, μετά από σύγκριση της ομάδας ελέγχου και της 

πειραματικής, έδειξαν ότι τα επίπεδα δυστυχίας, για τους πολίτες της Καλιφόρνια, 

ήταν αυξημένα σχετικά με τους πολίτες που δεν είχαν βιώσει παρόμοιο στρεσογόνο 

γεγονός (Sattler, 2006). 

 Δεδομένα που συγκεντρώθηκαν από άσυλο, έκτακτης ανάγκης, για νεαρούς 

άστεγους, αποδεικνύουν ότι η έλλειψη στέγης (στρεσογόνος κατάσταση) συνδέεται 

με την χρόνια οικογενειακή δυστυχία. Συμπληρωματικά, αξίζει να αναφερθεί ότι οι 

νέοι άστεγοι σε ποσοστό 99% είχαν αυξημένα επίπεδα συμπτωμάτων 
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μετατραυματικού στρες, που ίσως σε επόμενο στάδιο οδηγήσουν σε διαταραχή 

μετατραυματικού στρες (Thompson, 2005). 

Τα έντονα στρεσογόνα γεγονότα ζωής, σε συνδυασμό με κάποια 

χαρακτηριστικά της προσωπικότητας, δύναται να οδηγήσουν σε καταθλιπτική 

διάθεση. Ειδικότερα όταν τα άτομα αυτά, βιώνουν έντονα και παρατεταμένα 

συναισθήματα ενοχής, θλίψης, ντροπής, αναξιότητας, στεναχώριας και μοναξιάς. 

(Ingram, Miranda, & Segal, 1998). 

  

   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 24

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3: ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ 
 
 
 

3.1 Ερευνητικές Υποθέσεις 
 

 Ο σκοπός της παρούσας έρευνας είναι να μελετήσει την επίδραση του στρες ή 

ενός στρεσογόνου γεγονότος στο συναίσθημα. Το βασικό λοιπόν, ερώτημα της 

παρούσας εργασίας είναι, αν επηρεάζεται το συναίσθημα από ένα στρεσογόνο 

γεγονός και ποιες κατηγορίες συναισθημάτων μεταβάλλονται περισσότερο. 

 Σύμφωνα με την υπάρχουσα βιβλιογραφία, προκύπτει πως τα στρεσογόνα 

γεγονότα επηρεάζουν το συναίσθημα. Επιπρόσθετα, οι έρευνες αποδεικνύουν την 

υψηλή συνάφεια των στρεσογόνων γεγονότων και των αρνητικών συναισθημάτων.  

 Στην παρούσα πειραματική μελέτη, ως στρεσογόνο γεγονός ορίζουμε την 

προβολή εικόνων με αρνητικό περιεχόμενο (π.χ. πτώματα παιδιών, πόλεμος). 

Αναμένουμε, όπως προαναφέρθηκε, την μείωση των θετικών και την αύξηση των 

επιπέδων αρνητικών συναισθημάτων. Τα αποτελέσματα αυτά θα συγκριθούν με τα 

δεδομένα της ομάδας ελέγχου, όπου η προβολή των εικόνων σε αυτήν, έχει θετικό 

και χαρούμενο χαρακτήρα.  

 Όσο αφορά την πειραματική ομάδα, υποθέτουμε ότι μετά την θέαση εικόνων 

με αρνητικό περιεχόμενο, θα μεταβληθούν σε αξιοσημείωτο βαθμό κάποια 

συναισθήματα. Αναλυτικότερα, προσμένουμε από τα μέλη αυτής της ομάδας, να 

εκφράσουν στο ερωτηματολόγιο Panas-X, χαμηλά επίπεδα ευθυμίας, ασφάλειας, 

ηρεμίας και θετικών συναισθημάτων. 

  Σχετικά με τα αρνητικά συναισθήματα, τον φόβο, την επιθετικότητα, την 

ενοχή, την λύπη και την ντροπή, αναμένουμε υψηλή άνοδο. Μία δεύτερη υπόθεση, 

σχετικά με την πειραματική ομάδα, αναφέρει πως οι γυναίκες θα παρουσιάσουν 

χαμηλότερα επίπεδα ηρεμίας, ασφάλειας, ευθυμίας και υψηλότερα ποσοστά λύπης 

συγκριτικά με τους άνδρες.  

 Τέλος, ως προς την ομάδα ελέγχου, προσμένουμε κατόπιν της προβολής 

εικόνων με αισιόδοξο περιεχόμενο, την αύξηση της ευθυμίας, της ηρεμίας και πτώση 

των συναισθημάτων του φόβου, της λύπης, της ενοχής, της ντροπής και της 

επιθετικότητας.  
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3.2 Ψυχομετρικά εργαλεία 

 

Στους συμμετέχοντες χορηγήθηκε (πριν και μετά την προβολή των εικόνων, 

τόσο για την πειραματική όσο και για την ομάδα ελέγχου) το ερωτηματολόγιο 

συναισθημάτων  PANAS-X το οποίο αποτελείται από εξήντα θέματα και ο χρόνος 

απάντησης σε αυτό το, δεν πρέπει να ξεπερνά τα δέκα λεπτά. Πρόκειται για μία 

κλίμακα λέξεων ή μικρών φράσεων που περιγράφουν διάφορα συναισθήματα και η 

απάντηση κυμαίνεται από 1 ως 5 (1: Πολύ λίγο ή καθόλου, 2: Λίγο, 3: Μέτρια, 4: 

Αρκετά, 5:Πολύ) .   

 Τα συναισθήματα κατηγοριοποιούνται στις εξής κατηγορίες: Αρνητικά 

συναισθήματα (Φόβος, Επιθετικότητα, Ενοχή, Λύπη), θετικά συναισθήματα (Ευθυμία, 

Αυτοπεποίθηση, Προσεκτικότητα) και άλλα συναισθήματα (ντροπή, κόπωση, ηρεμία, 

έκπληξη).   

 Στα αρνητικά συναισθήματα συγκαταλέγονται: ο φόβος, ο τρομοκρατημένος, ο 

νευρικός, ο φοβισμένος, ο ευέξαπτος, σε εχθρική διάθεση, ο ένοχος, ο 

ντροπιασμένος, ο αναστατωμένος και ο πιεσμένος. Ο φόβος ενέχει τα συναισθήματα: 

ο τρομαγμένος, ο νευρικός, ο έντρομος, ο τρομοκρατημένος, ο φοβισμένος και ο 

ασταθής. Η επιθετικότητα συμπεριλαμβάνει τα αισθήματα: θυμωμένος, σε εχθρική 

διάθεση, ευέξαπτος, περιφρονητικός, αποστροφή και αηδιασμένος.  Η ενοχή 

εγκολπώνει: απογοητευμένος με τον εαυτό, αηδιασμένος με τον εαυτό, θυμωμένος με 

τον εαυτό, αξιόμεμπτος, ντροπιασμένος και ένοχος. Η λύπη συγκεντρώνει τα 

παρακάτω συναισθήματα: εγκαταλειμμένος, μόνος, καταπτοημένος, μελαγχολικός 

και λυπημένος.  

 Στα θετικά συναισθήματα ενυπάρχουν: ο ζωηρός, σε επιφυλακή, ο 

προσεκτικός, ο ενθουσιασμένος, ο αποφασισμένος, σε διέγερση, ο εμπνευσμένος, ο 

ενδιαφερόμενος για κάτι, ο δυνατός και ο περήφανος. Η ευθυμία περιλαμβάνει : ο 

χαρούμενος, ο περιχαρής, ο ευχαριστημένος, ο κεφάτος, σε διέγερση, ο 

ενθουσιασμένος, ο γεμάτος ζωή και ο δυναμικός. Η αυτοπεποίθηση συγκεντρώνει: ο 

περήφανος, ο δυνατός, με αυτοπεποίθηση, ο θαραλλέος, ο τολμηρός και ο άφοβος.  Η 

προσεκτικότητα καταγράφει τα ακόλουθα συναισθήματα: σε επιφυλακή, 

προσεκτικός, αποφασισμένος και συγκεντρωμένος-εστιασμένος.  

 Στα άλλα συναισθήματα και συγκεκριμένα στη ντροπή ενυπάρχουν: ο 

δειλιασμένος, ο σαστισμένος, ο ντροπαλός και ο συνεσταλμένος. Η κόπωση 

αναφέρεται σε: χωρίς όρεξη, κουρασμένος και νωθρός. Στην ηρεμία υπάρχουν: ο 
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χαλαρός, ο γαλήνιος και ο ήρεμος. Στην έκπληξη καταγράφονται τα συναισθήματα: 

κατάπληκτος, ξαφνιασμένος και έκπληκτος (Watson & Clark, 1994).  

 Σε προηγούμενη έρευνα χορηγήθηκε σε 89 άτομα (57 κορίτσια και 32 αγόρια) 

το ερωτηματολόγιο «Negative and Positive Affectivity Schedule (PANAS)», το οποίο 

μετρά την αρνητική και την θετική διάθεση. Ο μέσος όρος ηλικίας των 

συμμετεχόντων ήταν  21 περίπου έτη και χωρίστηκαν σε δύο ομάδες (πειραματική-

ελέγχου). Στην πειραματική ομάδα προβλήθηκε μία σειρά εικόνων με περιεχόμενο 

την ανθρώπινη δυστυχία, ενώ στην ομάδα ελέγχου προβλήθηκαν εικόνες με ήρεμο 

και χαλαρό χαρακτήρα.  

 Τα μέλη της πειραματικής ομάδας εμφάνισαν υψηλότερα ποσοστά τόσο στο 

άγχος για την υγεία, όσο και στην αξία της υγείας και χαμηλότερα ποσοστά ελέγχου 

αυτής, εν συγκρίσει με την ομάδα ελέγχου. Σύμφωνα με τα παραπάνω, γίνεται 

αντιληπτό ότι ο στρεσογόνος παράγοντας , των εικόνων με αρνητικό περιεχόμενο, 

επιδρά στο συναίσθημα, αυξάνοντας το άγχος του ατόμου για την υγεία. Η θετική 

λοιπόν, διάθεση μειώνεται, ένεκα της έκθεσης του ατόμου σε εικόνες ανθρώπινης 

δυστυχίας και πόνου (Καραδήμας, υπό δημοσίευση). 

 

 

3.3 Διαδικασία Έρευνας, Δείγμα 
 

 Οι συμμετέχοντες στην έρευνα χωρίστηκαν με τυχαίο τρόπο σε δύο ομάδες, 

σε πειραματική και ομάδα ελέγχου. Αρχικά μελετήθηκε η πειραματική και έπειτα η 

ομάδα ελέγχου.  

 Στην πειραματική ομάδα χορηγήθηκε το ερωτηματολόγιο PANAS-X και οι 

συμμετέχοντες στην έρευνα υπέγραφαν σε αυτό, με ένα τριψήφιο κωδικό όνομα, με 

σκοπό να διατηρηθεί η ανωνυμία και τα προσωπικά τους δεδομένα (π.χ. «ΧΡΙ» ). Οι 

συμμετέχοντες στην έρευνα ενημερώθηκαν ότι δεν πρέπει να αντιδράσουν (ούτε 

θετικά ούτε αρνητικά) στην θέαση των εικόνων με σκοπό να αποτραπεί η 

αλληλεπίδραση αυτών.  

Κατόπιν αυτής της διαδικασίας, προβλήθηκαν 25 εικόνες με αρνητικό 

περιεχόμενο (στρεσογόνο γεγονός). Συγκεκριμένα επρόκειτο για εικόνες από πτώση 

αεροπλάνου, από τροχαία ατυχήματα, από πόλεμο, από θανατηφόρους παιδικούς 

τραυματισμούς κ.α.. Κάθε εικόνα προβλήθηκε, για δέκα δευτερόλεπτα και αμέσως 
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μετά οι συμμετέχοντες κλήθηκαν να συμπληρώσουν εκ νέου το ερωτηματολόγιο 

PANAS-X, υπογράφοντας ξανά με το κωδικό όνομα που αρχικά είχαν δώσει.  

Όσο αφορά την ομάδα ελέγχου, τους  δόθηκε το  ερωτηματολόγιο PANAS-X 

και αυτοί υπέγραψαν με ένα κωδικό όνομα (π.χ. «Μιχ»)  Έπειτα  η ομάδα ελέγχου, 

παρατήρησε 25 εικόνες με ευχάριστο και θετικό περιεχόμενο όπως πανηγυρισμοί, 

νεανικά πάρτυ, όμορφα ζώα, αξιοθέατα της φύσης, όμορφα βρέφη κ.α. Κάθε εικόνα 

προβλήθηκε για 10 δευτερόλεπτα. Όπως συνέβη και στην πειραματική ομάδα, οι 

συμμετέχοντες στην έρευνα συμπλήρωσαν το ερωτηματολόγιο PANAS-X, τόσο πριν 

όσο και μετά την προβολή των εικόνων και έδωσαν έναν κωδικό όνομα. 

Η διαδικασία τόσο στην πειραματική όσο και στην ομάδα ελέγχου 

πραγματοποιήθηκε ομαλά, τηρώντας οι συμμετέχοντες πιστά τις αρχικές οδηγίες. 

Μετά την λήξη της έρευνας, τόσο η πειραματική όσο και η ερευνητική ομάδα 

ενημερώθηκε για τους στόχους της έρευνας και δόθηκαν απαντήσεις σε ερωτήσεις 

και απορίες. 

Στην έρευνα συμμετείχαν συνολικά 96 άτομα, 28 άνδρες (29,2%) και 68 

γυναίκες (70,8%), φοιτητές ψυχολογίας από το Ρέθυμνο και φοιτητές νοσηλευτικής 

από την Αθήνα. Ο μέσος όρος ηλικίας αυτών ήταν 19,3 έτη, ο μικρότερος σε ηλικία 

ήταν 18 ετών και ο μεγαλύτερος 27. Στην πειραματική ομάδα μετείχαν 49 άτομα (17 

άνδρες και 32 γυναίκες) ενώ στην ομάδα ελέγχου 47 (11 άνδρες και 36 γυναίκες). Για 

την ανάλυση των στατιστικών δεδομένων χρησιμοποιήθηκε το πρόγραμμα SPSS.  
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3.4 Αποτελέσματα 
 
 

Από την συμπλήρωση της Κλίμακας Θετικού και Αρνητικού Συναισθήματος 

(PANAS) προέκυψαν έντεκα σύνθετες μεταβλητές. Αναφέρονται στις βασικές δυο 

διαστάσεις της Κλίμακας, αρνητικής και θετικής, σε βασικές υποκατηγορίες του 

αρνητικού –θετικού συναισθήματος καθώς και σε άλλες επιμέρους καταστάσεις.  

 

Πίνακας 1. Μέσοι όροι, τυπικές αποκλίσεις, μέγιστες και ελάχιστες τιμές και δείκτες 

αξιοπιστίας των παραγόντων της Κλίμακας Θετικού και Αρνητικού Συναισθήματος 

(PANAS) 

 

 Από τον πίνακα 1 φαίνεται πως η διάσταση του θετικού συναισθήματος έχει 

μεγαλύτερο μέσο όρο (Μ=28,92) από τις άλλες μεταβλητές, ακολουθεί η «ευθυμία» 

(Μ= 24,04) και η «ασφάλεια» (Μ =19,30). Τους χαμηλότερους μέσους όρους έχουν 

ΚΛΙΜΑΚΑ PANAS ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ 

M SD Ελάχιστη 
τιμή 

Μέγιστη 
τιμή 

Cronbach  
(a) 

Αρνητικά 
συναισθήματα 

14,54 5,17 10 38 0,83 

Θετικά 
συναισθήματα 

28,92 6,80 15 46 0,76 

Φόβος  7,91 2,92 6 24 0,78 

Επιθετικότητα 8,69 3,68 6 20 0,80 

Ενοχή 8,21 3,26 6 21 0,69 

Λύπη 8,31 4,15 5 23 0,85 

Ευθυμία 24,04 6,70 11 40 0,87 

Ασφάλεια 19,30 4,87 7 30 0,76 

Ντροπή 6,72 2,63 4 15 0,72 

Κόπωση  8,38 3,51 4 20 0,72 

Ηρεμία  10,23 2,64 4 15 0,67 
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οι μεταβλητές «φόβος» (Μ =7,91) και «ντροπή» (Μ = 6,72).  Αναφορικά με τον 

δείκτη αξιοπιστίας Chronbach’a για τις διαστάσεις και τις υποκλίμακες κυμάνθηκε 

από 0,87 έως 0,67.  Την υψηλότερη αξιοπιστία παρουσίασε η κλίμακα της 

«ευθυμίας» και την χαμηλότερη της «ηρεμίας».  

 Στους ακόλουθους πίνακες παρουσιάζονται τα αποτελέσματα από τον έλεγχο 

των μέσων όρων με το κριτήριο t για ανεξάρτητα δείγματα πριν και μετά την 

παρέμβαση. Στον πίνακα 2 σημειώνονται οι μέσοι όροι για τις υποκλίμακες της 

Κλίμακας Panas πριν την παρέμβαση. Δεν βρέθηκαν στατιστικώς σημαντικές 

διαφορές ανάμεσα στις δυο ομάδες, πειραματική και ομάδα ελέγχου. Όμως, μετά την 

προβολή των εικόνων, το κριτήριο ανέδειξε πως τα συναισθήματα συνδέονται 

σημαντικά με την ομάδα συμμετοχής. Συγκεκριμένα, η πειραματική ομάδα ανέφερε 

πως μετά την προβολή των εικόνων τους διακατείχαν περισσότερο συναισθήματα 

αρνητικού χαρακτήρα (Μ= 20,51) ενώ την ομάδα ελέγχου θετικού (Μ = 30,85). 

Ειδικότερα, ότι η πειραματική ομάδα σημείωσε μεγαλύτερο μέσο όρο σε 

συναισθήματα όπως φόβος (Μ =11,45), επιθετικότητα (Μ =11,84), ενοχή ( Μ= 

10,39), λύπη (Μ =10,92) και ντροπή (Μ = 7,92), σε αντίθεση με την ομάδα ελέγχου 

που σημείωσε υψηλότερα σε συναισθήματα όπως η ευθυμία (Μ =18,10), ασφάλεια 

(Μ = 19,08) και η ηρεμία (Μ =10,57). 
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Πίνακας 2. Μέσοι όροι των απαντήσεων των συμμετεχόντων στους παράγοντες της 

Κλίμακας Θετικού και Αρνητικού Συναισθήματος ως προς την ομάδα (πειραματική και 

ομάδα ελέγχου), πριν την παρέμβαση. 

 
ΟΜΑΔΕΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ 

ΚΛΙΜΑΚΑ 
PANAS MΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ MΟΜΑΔΑ ΕΛΕΓΧΟΥ t 

Αρνητικά 
Συναισθήματα1 

13,72 15,89 -1,97 

Θετικά 
Συναισθήματα1 

28,32 29,55 -0,87 

Φόβος 1 7,42 8,63 -1,95 

Επιθετικότητα1 8,42 9,31 -1,13 

Ενοχή1 7,93 8,68 -1,08 

Λύπη1 7,92 9,21 -1,40 

Ευθυμία1 23,72 24,34 -0,45 

Ασφάλεια1 19,00 19,55 -0,55 

Ντροπή1 7,14 6,34 1,51 

Κόπωση1 8,28 8,62 -0,46 

Ηρεμία1 10,04 10,31 -0,51 
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Πίνακας 3. Μέσοι όροι των απαντήσεων των συμμετεχόντων στους παράγοντες της 

Κλίμακας Θετικού και Αρνητικού Συναισθήματος ως προς την ομάδα (πειραματική και 

ομάδα ελέγχου), μετά την παρέμβαση. 

 
ΟΜΑΔΕΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ 

ΚΛΙΜΑΚΑ 
PANAS MΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ MΟΜΑΔΑ ΕΛΕΓΧΟΥ t 

Αρνητικά 
Συναισθήματα2 

20,51 14,72 4,44*** 

Θετικά 
Συναισθήματα2 

26,08 30,85 -3,06** 

Φόβος  11,45 8,30 3,86*** 

Επιθετικότητα2 11,84 8,68 3,84*** 

Ενοχή2 10,39 8,25 2,39* 

Λύπη2 10,92 8,36 3,17** 

Ευθυμία2 18,10 27,24 -6,32*** 

Ασφάλεια2 16,75 19,08 -2,05* 

Ντροπή2 7,92 6,17 3,33** 

Κόπωση2 8,83 7,79 1,53 

Ηρεμία2 7,88 10,57 -5,68*** 

.Σημείωση: * p<.05,**p<.01  ***p<.001 
 
 Στην συνέχεια πραγματοποιήθηκαν συγκρίσεις μέσων όρων ανά ζεύγη με το 

κριτήριο t για εξαρτημένα δείγματα προκειμένου να εντοπιστούν οι διαφορές που 

εντοπίζονται στους παράγοντες της Κλίμακας Αρνητικού και Θετικού συναισθήματος 

πριν και μετά την προβολή των εικόνων (παρέμβαση). Η ανάλυση έγινε ξεχωριστά 

για τις δύο ομάδες.  

 Για την πειραματική ομάδα, το κριτήριο ανέδειξε αρκετές στατιστικώς 

σημαντικές διαφορές πριν και μετά την παρέμβαση, με εξαίρεση το συναίσθημα της 

«κόπωσης» που δεν παρουσίασε διαφορά στο μέσο όρο του. Πιο αναλυτικά, τόσο η 

γενική διάσταση του αρνητικού συναισθήματος όσο και οι επιμέρους παράγοντες του 

ίδιου χαρακτήρα εμφάνισαν αύξηση μετά την προβολή των αρνητικών εικόνων, ενώ 

τα θετικού χαρακτήρα συναισθήματα μειώθηκαν. Πριν την παρέμβαση της 
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πειραματικής διάταξης, οι συμμετέχοντες σημείωσαν μεγαλύτερο μέσο όρο στα 

γενικά θετικά συναισθήματα (Μ = 28,33) από ότι μετά ( Μ =26,08): t (48) = 7,22, για 

p < . 01. Αντίστοιχα, σημείωσαν μεγαλύτερο μέσο στα αρνητικά συναισθήματα μετά  

(Μ=20,51) από ότι πριν (Μ=13,71): t (48) =  -8,04, για p < . 001. Επίσης, μετά την 

παρέμβαση υψηλός μέσος όρος καταγράφηκε και στα επιμέρους συναισθήματα όπως 

ο «φόβος» (Μ=11,45), η « επιθετικότητα» (Μ=11,84), η «ενοχή» (Μ=10,39), η 

«λύπη» (Μ=10,92) και η «ντροπή» (Μ=7,92), ενώ τα συναισθήματα όπως «η 

ευθυμία» (Μ=23,71) : t (48)=6,99, p<.01, η «ασφάλεια» (Μ=19,00): t (48) = 4,15, 

p<.001 και η «ηρεμία» (Μ=10,04): t (48) = 5,72, p<.001 παρουσίασαν μεγαλύτερο 

μέσο όρο πριν την παρέμβαση και χαμηλότερο έπειτα.  
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Πίνακας 4. Μέσοι όροι και τυπικές αποκλίσεις των παραγόντων της Κλίμακας Θετικού 

και Αρνητικού  Συναισθήματος πριν και μετά την εφαρμογή της παρέμβασης, για την 

πειραματική ομάδα. 

 

Πριν την 

παρέμβαση 

Μετά την 

παρέμβαση 
t 

 

M SD M SD (df = 48) 

Αρνητικά 

συναισθήματα 

13,71 2,95 20,51 6,72 -8,04*** 

Θετικά 

συναισθήματα 

28,33 6,55 26,08 7,22 2,86** 

Φόβος 7,43 1,68 11,45 4,48 -7,02*** 

Επιθετικότητα 8,43 3,60 11,84 3,71 -5,19*** 

Ενοχή 7,94 2,43 10,39 4,85 -3,82*** 

Λύπη 7,92 3,42 10,92 3,21 -7,12*** 

Ευθυμία 23,71 6,39 18,10 6,35 6,99*** 

Ασφάλεια 19,00 4,69 16,79 5,60 4,15*** 

Ντροπή 7,14 2,80 7,92 2,66 -2,70** 

Κόπωση 8,28 3,69 8,84 3,66 -1,43 

Ηρεμία  10,04 2,52 7,88 2,13 5,72*** 

.Σημείωση: **p<.01,  ***p<.001 
 

 Για την ομάδα ελέγχου, όπως έδειξε το t κριτήριο, οι περισσότεροι μέσοι όροι 

των παραγόντων πριν και μετά την παρέμβαση δεν παρουσίασαν στατιστικώς 

σημαντικές διαφορές. Εξαίρεση αποτελούν μόνο δύο συναισθήματα της «ευθυμίας» 

και της «κόπωσης» που παρουσίασαν το πρώτο μια σαφή αύξηση (Μ =29,24) μετά 

την προβολή: t (46) =-4,04, p<.01 και το δεύτερο μια μείωση (Μ=7,79): t (46)=2,13, 

p<.05. Προφανώς, το ουδέτερο περιεχόμενο των εικόνων επηρέασε τη διάθεση των 
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συμμετεχόντων και μείωσε την κούραση από την διαδικασία του πειράματος 

(Πίνακας 5).  

 

 
Πίνακας 5. Μέσοι όροι και τυπικές αποκλίσεις των παραγόντων της Κλίμακας Θετικού 

και Αρνητικού  Συναισθήματος πριν και μετά την εφαρμογή της παρέμβασης, για την 

ομάδα ελέγχου. 

 

Πριν την 

παρέμβαση 

Μετά την 

παρέμβαση 
t 

 

M SD M SD (df = 46) 

Αρνητικά 

συναισθήματα 

15,89 7,01 14,72 6,03 1,47 

Θετικά 

συναισθήματα 

29,55 7,18 30,85 8,03 -1,54 

Φόβος 8,64 3,92 8,30 3,49 0,62 

Επιθετικότητα 9,32 4,11 8,68 4,32 1,56 

Ενοχή 8,68 4,34 8,25 3,78 1,09 

Λύπη 9,21 5,36 8,36 4,60 1,82 

Ευθυμία 24,00 6,93 29,24 7,70 -4,04*** 

Ασφάλεια 19,55 5,02 19,08 5,59 0,64 

Ντροπή 6,34 2,37 6,17 2,47 0,57 

Κόπωση 8,62 3,36 7,79 3,03 2,13* 

Ηρεμία  10,32 2,78 10,57 2,52 -0,60 

.Σημείωση: **p<.01,  ***p<.001 
 
 Τέλος, χρησιμοποιήθηκε για άλλη μια φορά το κριτήριο t για ανεξάρτητα 

δείγματα ούτως ώστε να ελεγχθεί αν υπάρχουν και διαφυλικές διαφορές αναφορικά 
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με τους παράγοντες του PANAS μετά την παρέμβαση. Ειδικότερα, οι άντρες 

ανέφεραν μεγαλύτερο μέσο όρο στη θετική διάσταση της κλίμακας (Μ =28,88), στην 

«ευθυμία» (Μ=21,29) και στην «ασφάλεια» (Μ =19,06) έναντι των γυναικών που 

σημείωσαν χαμηλότερο (Μ=24,59, Μ=16,41 και Μ=15,63, αντίστοιχα) και 

σημαντικά αυξημένο στο συναίσθημα της «λύπης» (Μ=11,62).  

 
 
Πίνακας 6. Μέσοι όροι των απαντήσεων των συμμετεχόντων στους παράγοντες της 

Κλίμακας Θετικού και Αρνητικού Συναισθήματος ως προς το φύλο, μετά την 

παρέμβαση. 

 
ΦΥΛΟ 

ΚΛΙΜΑΚΑ 
PANAS ΜΑΝΔΡΩΝ ΜΓΥΝΑΙΚΩΝ t 

Αρνητικά 
Συναισθήματα 

19,29 21,16 -0,92 

Θετικά 
Συναισθήματα 

28,88 24,59 2,04* 

Φόβος  10,58 11,91 -0,98 

Επιθετικότητα 11,18 12,19 -0,90 

Ενοχή 10,00 10,59 -0,40 

Λύπη 9,59 11,62 -2,19* 

Ευθυμία 21,29 16,41 2,38* 

Ασφάλεια 19,06 15,53 2,20* 

Ντροπή 7,70 8,03 -0,40 

Κόπωση 8,94 8,78 0,14 

Ηρεμία 8,94 7,31  

.Σημείωση: * p<.05, **p<.01  
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3.5 Συζήτηση 
 

 Από την στατιστική ανάλυση, των δεδομένων της πειραματικής ομάδας, 

προκύπτει ότι τα συναισθήματα, στην πλειοψηφία τους, υπέστησαν σημαντική 

αλλαγή, μετά την παρέμβαση του στρεσογόνου παράγοντα (εικόνες με αρνητικό 

περιεχόμενο). Ειδικότερα αυξήθηκαν, τα επίπεδα του φόβου, της επιθετικότητας, της 

ενοχής, της λύπης, της ντροπής και των αρνητικών συναισθημάτων. Από την άλλη, η 

ευθυμία, η ασφάλεια, η ηρεμία και τα θετικά συναισθήματα μειώθηκαν.  

 Ακόμα, συγκρίναμε, μετά την προβολή δυσάρεστων εικόνων (στρεσογόνο 

γεγονός), τους άνδρες με τις γυναίκες, ως προς τα συναισθήματα τους. Η ανάλυση 

φανέρωσε, πως οι γυναίκες βιώνουν λιγότερη ασφάλεια, ηρεμία, ευθυμία και 

ισχυρότερη λύπη συγκριτικά με τους άνδρες. Σύμφωνα λοιπόν, με τα 

προαναφερθέντα, η  διάθεση των γυναικών επηρεάζεται σημαντικά από ένα 

στρεσογόνο γεγονός.  

 Αυτά τα δεδομένα έρχονται σε συμφωνία με πρόσφατες διεθνείς έρευνες, στις 

οποίες οι γυναίκες παρουσιάζονται πιο ευερέθιστες, φοβούνται περισσότερο και 

χαίρονται λιγότερο, συγκριτικά με τους άνδρες. Επίσης, οι διεθνείς έρευνες 

φανερώνουν, ότι οι γυναίκες είναι πιο ευάλωτες σε σχέση με τους άνδρες, ως προς τις 

αγχώδεις διαταραχές και την κατάθλιψη. 

 Όσο αφορά την ομάδα ελέγχου, το συναίσθημα της ευθυμίας, αυξήθηκε μετά 

την προβολή των εικόνων με θετικό περιεχόμενο ενώ το συναίσθημα της κόπωσης 

μειώθηκε. Ο φόβος, η επιθετικότητα, η ενοχή, η λύπη και η ντροπή μειώθηκαν αλλά 

όχι σε σημαντικό βαθμό. Ακόμα αυξήθηκαν τα θετικά συναισθήματα  και η ηρεμία, 

όχι όμως σε επίπεδα στατιστικής σημαντικότητας.  

 Συνοψίζοντας λοιπόν, τα όσα αναφέρθηκαν, ένα στρεσογόνο γεγονός μειώνει 

τα θετικά και αυξάνει τα αρνητικά συναισθήματα, ενώ οι γυναίκες είναι πιο 

ευάλωτες, σε αυτήν την αρχή, εν συγκρίσει με τους άνδρες. Ένα στρεσογόνο γεγονός 

δύναται να είναι, ο σεισμός, μία τρομοκρατική επίθεση, η απώλεια ενός οικείου 

προσώπου ή καθημερινές στρεσογόνες καταστάσεις, όπως το οικογενειακό και 

επαγγελματικό άγχος.  

 Αυτά τα ερευνητικά αποτελέσματα δύναται να χρησιμοποιηθούν στην κλινική 

πράξη. Για παράδειγμα, αν ένας συμβουλευόμενος παρουσιάζει αρνητικά 

συναισθήματα αυτό δεν πρέπει να το αποδώσουμε, απαραίτητα, σε ψυχοπαθολογία 
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της προσωπικότητας. Αντίθετα, πρέπει να εξεταστεί, παράλληλα, το γενικότερο 

πλαίσιο αλληλεπίδρασης περιβάλλοντος με το άτομο και τον εντοπισμό πιθανών 

στρεσογόνων παραγόντων. Σε αρκετές περιπτώσεις οι στρεσογόνοι παράγοντες 

δύναται να ελεγχθούν και να αμβλυνθεί το αρνητικό συναίσθημα, σε άλλες όμως 

καταστάσεις αυτό δεν είναι εφικτό και οι στρεσογόνοι παράγοντες διαρκούν ίσως για 

χρόνια (εργασιακό στρες).  

 Στην έρευνα μας διαπιστώθηκαν ατομικές διαφορές, ως προς το επίπεδο 

συναισθημάτων,  τόσο για την ομάδα ελέγχου όσο και για την πειραματική. Δηλαδή, 

αν και οι συμμετέχοντες στην πειραματική ομάδα παρακολούθησαν τις ίδιες εικόνες 

(βίας) ωστόσο διέφεραν μεταξύ τους ως προς την έκφραση των συναισθημάτων. Εδώ 

λοιπόν εκφράζεται η διαφορετικότητα αντίδρασης του εκάστοτε ατόμου ως προς το 

ίδιο στρεσογόνο γεγονός εξαιτίας της διαφορετικής νοηματοδότησης και της 

παρεμβολής, πέραν των περιβαλλοντικών επιδράσεων, γνωστικών λειτουργιών. 

 Η ύπαρξη κάποιου συναισθήματος, δεν αναιρεί πάντοτε,  την ύπαρξη κάποιου 

άλλου. Συνεπώς, είναι σύνηθες, πολλά διαφορετικά συναισθήματα να συνυπάρχουν 

και μάλιστα να παρουσιάζουν υψηλή συνάφεια μεταξύ τους.  Για παράδειγμα, τα 

συναισθήματα: χαρούμενος, περιχαρής, ευχαριστημένος, κεφάτος, σε διέγερση, 

δυναμικός, γεμάτος ζωή και ενθουσιασμένος, έχουν υψηλή συνάφεια και 

κατατάσσονται στην κοινή κατηγορία της ευθυμίας. Αντίστοιχες, κατηγορίες 

προκύπτουν για την επιθετικότητα, την ασφάλεια κ.α. 

 Όσο αφορά τους περιορισμούς της έρευνας πρέπει να τονιστεί ότι το δείγμα 

θα μπορούσε να ήταν μεγαλύτερο των 96 ατόμων. Το κυριότερο όμως πρόβλημα ως 

προς την δειγματοληψία εντοπίζεται στο μικρό αριθμό των ανδρών που μετέχουν 

στην έρευνα (28 άνδρες και 68 γυναίκες). Επιπλέον το δείγμα στηρίχθηκε 

αποκλειστικά από φοιτητές, και συγκεκριμένα από άτομα που ασχολούνται με το 

γνωστικό αντικείμενο της Ψυχολογίας και της Νοσηλευτικής (τομέας Υγείας). Θα 

ήταν λοιπόν, προτιμότερο το δείγμα να εξετάζει και άλλες ομάδες όπως μαθητές, 

εργαζόμενους, ηλικιωμένους, άτομα που ασχολούνται με την τεχνολογία κ.α. 

  Το εύρος της ηλικίας των συμμετεχόντων κυμαίνεται από τα 18 έως 27 έτη, 

εκφράζοντας μία ορισμένη ηλικιακή ομάδα, και αυτό ενέχει κίνδυνο ως προς την 

γενίκευση των αποτελεσμάτων μας στις υπόλοιπες ηλικιακές ομάδες. Πρέπει να 

αναφερθεί ότι η μέτρηση περιλάμβανε αποκλειστικά το ερωτηματολόγιο 

αυτοαναφοράς Panas-X ενώ θα ήταν σκόπιμο να χρησιμοποιηθούν και άλλα 
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ψυχομετρικά εργαλεία όπως η παρατήρηση των αντιδράσεων των συμμετεχόντων 

στην θέαση τόσο των αρνητικών όσο και των θετικών εικόνων.   

 Στην έρευνα που πραγματοποιήσαμε, το ερωτηματολόγιο PANAS-X 

χορηγήθηκε αμέσως μετά την προβολή των εικόνων. Τα αποτελέσματα καταγράφουν 

μεταβολή κάποιων συναισθημάτων σε βραχυπρόθεσμο αλλά όχι όμως σε 

μακροπρόθεσμο στάδιο. Θα ήταν χρήσιμη λοιπόν, μια έρευνα, που θα μετρούσε τη 

διάθεση των συμμετεχόντων 15 λεπτά, μετά την προβολή αυτών των εικόνων.  

 Ο Satter (2006), αναφέρει ότι ένα έντονο τραυματικό γεγονός, όπως ο 

σεισμός, ασκεί ισχυρή επίδραση στα συναισθήματα των ανθρώπων, ακόμα και μετά 

το πέρασμα 30 ημερών. Προκύπτει λοιπόν, ότι το έντονα στρεσογόνο γεγονός δεν 

έχει μονάχα βραχυπρόθεσμη αλλά και μακροπρόθεσμη, πολλές φορές, δράση και 

επίδραση.   

 Τα συναισθήματα, στρέφουν τους ανθρώπους σε συγκεκριμένες πράξεις και 

ενέργειες. Για παράδειγμα, το συναίσθημα του φόβου, έχει σαν απόληξη, την 

εγρήγορση και την τάση του σώματος για φυγή, ενώ το συναίσθημα της ηρεμίας και 

της ασφάλειας, καθιστά το σώμα σε αδράνεια και χαλαρότητα. Εάν λοιπόν, 

κατανοήσουμε τα συναισθήματα των παιδιών, των νέων και των ενηλίκων θα 

μπορέσουμε ερμηνεύσουμε τις ακόλουθες συμπεριφορές και αντιδράσεις τους.  

 Το στρες, αν και αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της ζωής, στις περιπτώσεις 

που δεν ελέγχεται, δύναται να προκαλέσει τρομερές συνέπειες στους ανθρώπους. Το 

έντονο στρες προκαλεί κοινωνική δυσλειτουργία και προβλήματα υγείας τόσο 

σωματικά όσο και ψυχικά. Ακόμα, οι έρευνες μαρτυρούν την συνάφεια ανάμεσα στα 

αρνητικά συναισθήματα και στην κατάθλιψη, αγχώδη διαταραχή. 

 Το ερωτηματολόγιο δεν είναι ο αποκλειστικός τρόπος μέτρησης των 

συναισθημάτων. Η βιβλιογραφία αναφέρει ότι το συναίσθημα του φόβου και του 

τρόμου αυξάνει τα επίπεδα του καρδιακού ρυθμού. Συνεπώς, αν καταγράψουμε τον 

καρδιακό ρυθμό, μπορούμε να διαπιστώσουμε, σε ποιες καταστάσεις το άτομο είναι 

φοβισμένο και τι είναι αυτό που του προκαλεί τρόμο. Σε μία μελλοντική έρευνα 

λοιπόν, θα μπορούσαμε να καταγράψουμε, ταυτόχρονα, τα ποσοστά φόβου με βάση 

την αυτοαναφορά από ερωτηματολόγια και με βάση τον καρδιογράφο, με σκοπό να 

ελαχιστοποιήσουμε τα ποσοστά εσφαλμένης μέτρησης. 

 Στα πλαίσια της σχολικής εκπαίδευσης, θα μπορούσε να υλοποιηθεί μία 

έρευνα, σχετικά με την μέτρηση των συναισθημάτων των μαθητών (π.χ. PANAS-X), 

πριν και μετά από ένα απροειδοποίητο σχολικό τεστ. Στόχος της έρευνας είναι η 
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πιθανή μεταβολή του συναισθήματος, λόγω του προαναφερθέντος στρεσογόνου 

γεγονότος. Επιπλέον, προτείνω, να γίνουν συσχετίσεις μεταξύ συναισθήματος και 

επίδοσης στο συγκεκριμένο σχολικό τεστ. Για παράδειγμα, ποια είναι τα επίπεδα του 

συναισθήματος για τους μαθητές που έγραψαν 4  ή 8 (με άριστα το 10); Υπάρχουν 

στατιστικά σημαντικές διαφορές, ως προς τη διάθεση, σε αυτές τις δύο κατηγορίες 

μαθητών;  

  Θεωρώ, ότι η μελέτη στο χώρο των συναισθημάτων πρέπει να συνεχιστεί, με 

σκοπό να κατανοήσουμε καλύτερα τη σχέση του στρες με το συναίσθημα. Είναι 

πολύτιμη η έρευνα, επί του θέματος, ιδιαίτερα σε μία εποχή όπου οι συναισθηματικές 

διαταραχές και η απώλεια της ψυχοσυναισθηματικής ισορροπίας βρίσκονται στο 

επίκεντρο της επιστημονικής συζήτησης . Τέλος, το συναίσθημα είναι μία πτυχή του 

εαυτού μας, που επιδρά στο σχολικό, οικογενειακό, επαγγελματικό περιβάλλον και σε 

κάθε είδους διαπροσωπική σχέση.   
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3.6 Ερωτηματολόγιο (PANAS-X) 
 
ΚΩΔΙΚΟΣ: ( από 3 ως 5 ψηφία):  _________________                                  
 
 
Η παρακάτω κλίμακα αποτελείται από λέξεις ή φράσεις που περιγράφουν 

διαφορετικά αισθήματα και συναισθήματα. Διαβάστε παρακαλώ κάθε λέξη και μετά 

σημειώστε την κατάλληλη για σας απάντηση στον κενό χώρο δίπλα από τη λέξη. 

Σημειώστε σε ποιο βαθμό νιώθετε έτσι τώρα, αυτή τη στιγμή. Χρησιμοποιήστε την 

ακόλουθη κλίμακα για να απαντήσετε. 

 

Πολύ λίγο ή               Λίγο                   Μέτρια               Αρκετά                    Πολύ 
   Καθόλου 
         1                          2                            3                         4                             5 
 
___ κεφάτος                                                     ___ζωηρός  
___ αηδιασμένος                                             ___ένοχος 
___ προσεκτικός                                              ___περιχαρής  
___ ντροπαλός                                                 ___νευρικός  
___ νωθρός                                                      ___εγκαταλειμμένος 
___τολμηρός                                                    ___χωρίς όρεξη 
___ξαφνιασμένος                                             ___ σε διέγερση 
___δυνατός                                                      ___σε εχθρική διάθεση 
___περιφρονητικός                                          ___περήφανος  
___χαλαρός                                                     ___φοβισμένος 
___ευέξαπτος                                                  ___γεμάτος ζωή 
___ευχαριστημένος                                         ___ντροπιασμένος 
___εμπνευσμένος                                            ___ ήρεμος 
___άφοβος                                                       ___τρομοκρατημένος 
___αηδιασμένος με τον εαυτό                         ___νωθρός 
___λυπημένος                                                  ___θυμωμένος με τον εαυτό 
___γαλήνιος                                                     ___ενθουσιασμένος 
___τρομαγμένος                                              ___καταπτοημένος 
___κουρασμένος                                             ___σαστισμένος 
___κατάπληκτος                                              ___πιεσμένος 
___ασταθής                                                      ___αξιόμεμπτος  
___χαρούμενος                                                ___αποφασισμένος 
___δειλιασμένος                                              ___έντρομος 
___μόνος                                                          ___έκπληκτος 
___σε επιφυλακή                                              ___ενδιαφερόμενος για κάτι 
___αναστατωμένος                                          ___αποστροφή για κάποιον ή κάτι 
___θυμωμένος                                                 ___με αυτοπεποίθηση 
___θαρραλέος                                                  ___δυναμικός  
___μελαγχολικός                                             ___συγκεντρωμένος, εστιασμένος σε κάτι 
___συνεσταλμένος                                          ___απογοητευμένος με τον εαυτό 
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