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Περίληυη 

 Η παξαθάησ έξεπλα αζρνιείηαη, φπσο αλαθέξεηαη θαη ζηνλ ηίηιν, κε ηελ 

επίδξαζε ηνπ άγρνπο θαη ησλ ζπλαηζζεκάησλ πνπ βηψλεη ην άηνκν, ζην ζπκφ πνπ 

εθδειψλεηαη ζην ίδην , σο ραξαθηεξηζηηθφ πξνζσπηθφηεηαο θαη σο θαηάζηαζε.  

Ξεθηλά ινηπφλ κε ηελ έθζεζε ησλ παξαγφλησλ πνπ ππνζέηνπκε φηη επεξεάδνπλ ην 

παξαπάλσ ραξαθηεξηζηηθφ ηνπ ζπκνχ. Πην ζπγθεθξηκέλα, γίλεηαη κηα ζεσξεηηθή 

έθζεζε ηνπ ζπκνχ, ηνπ άγρνπο θαη ησλ αξλεηηθψλ θαη ζεηηθψλ ζπλαηζζεκάησλ, κε 

ζθνπφ λα θαηαηνπηζηεί πιήξσο ν αλαγλψζηεο γηα ηηο κεηαβιεηέο πνπ απνηεινχλ ηελ 

έξεπλά καο. Σπλερίδνληαο , γίλεηαη ε έθζεζε ησλ ηεζζάξσλ ππνζέζεψλ καο θαη ηα 

ζηαηηζηηθά εξγαιεία πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ , γηα λα νδεγεζνχκε ζηα ζπκπεξάζκαηά 

καο.  Δπεξεάδεη ινηπφλ, ην άγρνο, ηα ζπλαηζζήκαηα θαη ε κνξθή πνπ βηψλεηαη ν 

ζπκφο, ην ζπκφ σο ραξαθηεξηζηηθφ; Καη πφζν; Δπεξεάδεη ην θχιν θαη ν ηφπνο 

θαηαγσγήο ηελ εκθάληζε ζπκνχ; Απαληήζεηο ζε απηά ηα εξσηήκαηα ζα 

πξνζπαζήζνπκε λα δψζνπκε ζηελ παξνχζα έξεπλα, κε ηελ θαιχηεξε δπλαηή 

εγθπξφηεηα ησλ απνηειεζκάησλ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
4 

 

Εισαγφγή 

 

 Όινη γλσξίδνπκε ηη είλαη ν ζπκφο θαη φινη ηνλ έρνπκε ληψζεη, είηε σο παξνδηθφ 

εθλεπξηζκφ είηε σο έληνλε νξγή. Ο ζπκφο απνηειεί έλα θπζηνινγηθφ, ζπλήζσο πγηέο, 

αλζξψπηλν ζπλαίζζεκα. Όηαλ, φκσο, μεθεχγεη απφ ηνλ έιεγρφ καο θαη γίλεηαη 

θαηαζηξνθηθφο, κπνξεί λα νδεγήζεη ζε πνιιά πξνβιήκαηα – ζηνλ εξγαζηαθφ ρψξν,  

ή ζηηο πξνζσπηθέο καο ζρέζεηο– θαη γεληθψο ζε επηβάξπλζε ηεο ζπλνιηθήο πνηφηεηαο 

ηεο δσήο καο. Δπηπιένλ, κπνξεί λα καο θάλεη λα ληψζνπκε φηη βξηζθφκαζηε ζην 

έιενο ελφο απξφβιεπηνπ θαη ηζρπξνχ ζπλαηζζήκαηνο. 

 Σηφρνο απηήο ηεο έξεπλαο ινηπφλ, είλαη λα κειεηήζεη ηε ζρέζε πνπ κπνξεί λα 

έρεη ν ζπκφο κε  άιινπο  παξάγνληεο πνπ ραξαθηεξίδνπλ ηε δσή καο θαη καο 

επεξεάδνπλ ζεκαληηθά. Οη παξάγνληεο απηνί, νη νπνίνη απαζρνινχλ ηε 

ζπγθεθξηκέλε έξεπλα είλαη, ην άγρνο, σο ραξαθηεξηζηηθφ ηεο πξνζσπηθφηεηαο ηνπ 

αηφκνπ θαη σο θαηάζηαζε, ηα αξλεηηθά θαη ζεηηθά ζπλαηζζήκαηα πνπ βηψλεη ην 

άηνκν θαζψο θαη ε θαηαπηεζκέλε, αιιά θαη επαλαπξαγκαηεπφκελε κνξθή ηνπ 

ζπκνχ. Με άιια ιφγηα, ζα δνχκε εάλ ν ζπκφο, θπξίσο σο ραξαθηεξηζηηθφ, 

ζπζρεηίδεηαη κε ην άγρνο  θαη κε ηα ζεηηθά/αξλεηηθά ζπλαηζζήκαηα πνπ βηψλεη ν 

άλζξσπνο θαη κε ην πψο ηνλ βηψλεη. Γειαδή, ν ζπκφο σο ραξαθηεξηζηηθφ, έρεη ζρέζε 

κε ην αλ θαηαπηέδεη ην άηνκν ην ζπκφ ηνπ ή ηνλ επαλαδηαπξαγκαηεχεηαη πξάηηνληαο 

αλάινγα; Δπίζεο, ζα δνχκε αλ ηειηθά ην θχιν θαη ε ειηθία, αιιά θαη ν ηφπνο 

θαηαγσγήο, δηαδξακαηίδνπλ ζεκαληηθφ ή φρη ξφιν ζην ζπκφ πνπ βηψλεη θαη εθθξάδεη 

ην άηνκν. Έηζη, ζα μεθηλήζνπκε κε κηα ζεσξεηηθή  έθζεζε φισλ ησλ κεηαβιεηψλ ηεο 

έξεπλαο, ζα πεξηγξάςνπκε  ηελ κέζνδν πεξηζπιινγήο  δεδνκέλσλ, ζα αλαιχζνπκε ηα 

απνηειέζκαηά ηνπο θαη ζα ηειεηψζνπκε κε ηελ ζπδήηεζε απηψλ. 
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1.  Η έννοια τοσ Θσμού 

1.1 Τη είλαη ζπκόο 

 Ο ζπκφο είλαη έλα ζχλεζεο ζπλαίζζεκα, έλα ζπλαίζζεκα ην νπνίν ζπλαληηέηαη 

ζε φινπο ζρεδφλ ηνπο αλζξψπνπο θαη ην νπνίν νη πεξηζζφηεξνη άλζξσπνη αλαθέξνπλ 

φηη ην βηψλνπλ αξθεηέο θνξέο ηελ εβδνκάδα (Averill, 1983). Η ξνπή ζην ζπκφ 

εκπιέθεηαη κε έλα αξηζκφ ςπρνθνηλσληθψλ θαη ζσκαηηθψλ πξνβιεκάησλ. Γηα 

παξάδεηγκα ηα γεληθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ ζπκνχ ζπλδένληαη κε απμεκέλεο ηηκέο 

κέζεο κε αιθνφι, αλεζπρηψλ ζρεηηθά κε ηελ πγεία, φπσο ε πςειή πίεζε ηνπ αίκαηνο 

θαη νη θαξδηαθέο αζζέλεηεο. Τν επίπεδν ραξαθηεξηζηηθψλ ζπκνχ σζηφζν, είλαη ζπρλά 

φρη ε κφλε ζεκαληηθή κεηαβιεηή ζην θαζνξηζκφ ησλ ζρεηηδφκελσλ κε ην ζπκφ 

απνηειεζκάησλ. Τν πψο νη άλζξσπνη αληηκεησπίδνπλ ή εθθξάδνπλ ην ζπκφ ηνπο 

κπνξεί λα είλαη επίζεο πνιχ ζεκαληηθφ. Όηαλ ζπκψλνπλ, νη άλζξσπνη κπνξνχλ λα 

εθθξάζνπλ ην ζπκφ ηνπο κε κία πνηθηιία πξνζαξκνζηηθψλ ή δπζπξνζαξκνζηηθψλ 

ηξφπσλ (γηα παξάδεηγκα δπλακηθνχο θαη κε κνξθή πνπ λα δηεπθνιχλεηαη ε ιχζε ηνπ 

πξνβιήκαηνο ή ζσκαηηθνχο θαη ιεθηηθά επηζεηηθνχο ηξφπνπο). Γλσξίδνληαο ην πψο 

νη άλζξσπνη εθθξάδνπλ ην ζπκφ ηνπο είλαη ζεκαληηθφ φρη κφλν γηα ηε θαηαλφεζεο 

ηεο θχζεο ηνπ ζπκνχ αιιά επίζεο θιηληθά γηα ηε θαηαλφεζε ηεο αλεζπρίαο θαη ησλ 

πξνβιεκάησλ ηνπ πειάηε. 

 

1.2     Δηαρωξίδνληαο ην ζπλαίζζεκα ηνπ Θπκνύ 

         Σε κία απφ ηηο πξψηεο έξεπλεο πνπ εμεξεχλεζε ηηο κνξθέο έθθξαζεο ηνπ 

ζπκνχ νη Funkenstein, King θαη Drolette (1954) πξνθάιεζαλ καζεηέο ιπθείνπ ζε 

εξγαζηήξην θαη αμηνιφγεζαλ ηηο θπζηθέο ηνπο αληηδξάζεηο. Οη καζεηέο 

θαηαηάρζεθαλ σο ¨Δμσηεξηθεπκέλνπ ζπκνχ¨ εάλ θαηεχζπλαλ ην ζπκφ ηνπο πξνο ηνλ 

πεηξακαηηζηή θαη σο ¨Δζσηεξηθεπκέλνπ ζπκνχ¨ εάλ θαηεχζπλαλ ην ζπκφ θαη ηελ 

ελφριεζή ηνπο πξνο ηνλ εαπηφ ηνπο. Μία ηξίηε νκάδα καζεηψλ επηζεκάλζεθε σο 

¨Αλεζπρία¨ εάλ αλέθεξαλ ζπλαηζζήκαηα αλεζπρίαο, θφβνπ ή ηαξαρήο. Οη νκάδεο 

¨Δζσηεξηθεπκέλνπ ζπκνχ¨ θαη ¨Αλεζπρίαο¨ έδεημαλ ζεκαληηθά πςειφηεξε θπζηθή 
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εμέγεξζε ζπγθξηλφκελεο κε ηελ νκάδα ¨Δμσηεξηθεπκέλνπ ζπκνχ¨ γεγνλφο πνπ  

ππνδεηθλχεη φηη ε θαηαπίεζε ηνπ ζπκνχ νδεγεί ζε απμεκέλεο θπζηθέο εμεγέξζεηο. 

         Γχν δεθαεηίεο αξγφηεξα νη Harburg, Gentry θαη νη ζπλάδειθνη ηνπο  ζηάζκηζαλ 

ηελ έθθξαζε ηνπ ζπκνχ ζε ζχληνκεο θιίκαθεο. Οη θιίκαθεο αμηνιφγεζαλ ηε ηάζε 

ηεο έθθξαζεο ηνπ ζπκνχ εμσηεξηθά (Δμσηεξηθεπκέλνο ζπκφο), ηεο θαηαπίεζεο ηνπ 

ζπκνχ (Δζσηεξηθεπκέλνο ζπκφο) ηεο ζπδήηεζεο ησλ δηάθνξσλ ζεκάησλ κε άιινπο 

(Θπκφο-Σπδήηεζε) θαη ηεο βίσζεο θπζηθψλ ζπκπησκάησλ (Θπκφο-Σψκα). Γεληθά 

απηέο νη κειέηεο έδεημαλ φηη ηα άηνκα κε απμεκέλν εζσηεξηθεπκέλν ζπκφ, 

ζπγθξηλφκελα κε απηά κε ρακειφ, ήηαλ πην πηζαλφ λα έρνπλ απμεκέλε πίεζε ηνπ 

αίκαηνο θαη λα είλαη θιηληθά ππεξηαζηθνί. Παξφιν πνπ απηέο νη έξεπλεο ήηαλ 

πνιχηηκεο ζηε κειέηε ησλ θαξδηαγγεηαθψλ αζζελεηψλ, δελ έιεηςαλ ηα πξνβιήκαηα. 

Γηα παξάδεηγκα ε δηάζηαζε ηνπ εζσηεξηθεπκέλνπ ζπκνχ εκθαλίζηεθε δπζεμήγεηε 

κε άηνκα πνπ δελ ήηαλ πνιχ ζπκσκέλα. Γειαδή ηα άηνκα πνπ θαηαπίεδαλ ην ζπκφ 

ηνπο αλακίρηεθαλ ζε κία θαηεγνξία κε άηνκα πνπ κπνξεί λα κελ βίσλαλ πνιχ ζπκφ. 

Δπηπιένλ κεξηθά κέηξα ζχγθξηζεο δελ ήηαλ πνιχ μεθάζαξα. Γηα παξάδεηγκα 

αλαθέξνληαο φηη έλαο ζπδεηάεη ην ζπκφ ηνπ, δε καο πεξηγξάθεη ηε κνξθή ηεο 

ζπδήηεζεο, π.ρ. έλαο καθξχο παξαπνλεκέλνο ζξήλνο ή ην κνίξαζκα ζθέςεσλ θαη 

ζπλαηζζεκάησλ πνπ νδεγνχλ ζηε ιχζε ηνπ πξνβιήκαηνο. 

   Ο Spielberger απεχζπλε απηά ηα δεηήκαηα ζηελ αλάπηπμε ηεο Απνγξαθήο 

Δθθξάζεσλ Θπκνχ, ε νπνία παξέρεη ηε πην ςπρνκεηξηθά δηαδεδνκέλε πξνζέγγηζε 

κέηξεζεο ηεο έθθξαζεο ηνπ ζπκνχ κέρξη ζήκεξα. Τξείο κνξθέο έθθξαζεο ηνπ ζπκνχ 

νξίζηεθαλ κε παξάγνληα πξνζηαζίαο ηηο αλαιπηηθέο κειέηεο: Δμσηεξηθεπκέλνο 

ζπκφο, ε ηάζε λα εθθξάδεηο αλνηρηά ην ζπκφ, ζπλήζσο κε αξλεηηθνχο θαη 

επηζεηηθνχο ηξφπνπο. Δζσηεξηθεπκέλνο ζπκφο: ε ηάζε λα βηψλεηο αιιά λα 

θαηαπηέδεηο ηελ αλνηρηή έθθξαζε ηνπ ζπκνχ θαη Θπκφο- Έιεγρνο: ε ηάζε λα είζαη 

ππνκνλεηηθφο, ήξεκνο θαη λα ξπζκίδεηο ηελ έθθξαζε ησλ ζπλαηζζεκάησλ θαη ηεο 

ζπκπεξηθνξάο ζνπ θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ ζπκνχ. Ο Δζσηεξηθεπκέλνο ζπκφο θαη ν 

Θπκφο-Έιεγρνο δηαθέξνπλ ζην φηη ν πξψηνο πεξηγξάθεη ηε ηάζε λα βηψζεηο έληνλεο 
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επηδξάζεηο απφ ζπκφ θαη λα παξακείλεηο ¨μχπληνο¨ δηαλνεηηθά ζπλερψο θαηά ηε 

δηάξθεηα πξάμεσλ φπσο ε ππφζαιςε θζφλνπ θαη ηνπ λα ζε επηθξίλνπλ. Σε ζχγθξηζε, 

παξφιν πνπ ε ζπκπεξηθνξά πνπ αλαθέξεηαη ζηε θιίκαθα Διέγρνπ-Θπκνχ ηνπ 

Spielberger δελ είλαη ζαθήο, ν Θπκφο-Έιεγρνο πεξηγξάθεη ηε ηάζε ηεο ελαζρφιεζεο 

κε θαηεπλαζηηθέο θαη πξαυληηθέο δξαζηεξηφηεηεο νη νπνίεο ρακειψλνπλ ηελ ηάζε 

εμέγεξζεο θαη εξεκνχλ ην άηνκν. Οχηε ν Δζσηεξηθεπκέλνο ζπκφο νχηε ν Θπκφο-

Έιεγρνο πεξηιακβάλνπλ ηελ επηζεηηθή αληίδξαζε ηνπ Δμσηεξηθεπκέλνπ ζπκνχ, φκσο 

ν Θπκφο-Έιεγρνο νδεγεί ζε κηα κείσζε ηεο επηζεηηθφηεηαο θαη άιισλ 

δπζιεηηνπξγηθψλ αληηδξάζεσλ ρακειψλνληαο ηε γλσζηηθή θαη ζπλαηζζεκαηηθή 

εμέγεξζε ε νπνία κεξηθέο θνξέο πξνθαιεί απηή ηε ζπκπεξηθνξά, ελψ ν 

εζσηεξηθεπκέλνο ζπκφο πεξηγξάθεη ηελ αλαζηνιή ηεο ζπκπεξηθνξάο θαη ηε 

ζπληήξεζε ζεκαληηθήο γλσζηηθήο αληίιεςεο  θαη ζπλαηζζεκαηηθήο εμέγεξζεο. Η 

έξεπλα ηνπ Spielberger (Spielberger 1988. Spielberger θαη ζπλ. 1985, 1995) καο 

παξέρεη αλαπαξαγφκελεο δνκέο ησλ παξαγφλησλ γηα απηέο ηηο δηαζηάζεηο θαη 

ζεκαληηθέο απνδείμεηο ηελ αμηνπηζηία θαη ηελ εγθπξφηεηα ησλ αληίζηνηρσλ 

θιηκάθσλ. 

   Παξφιν πνπ νη θιίκαθεο ηνπ Spielberger  πξνήγαγαλ ηε θαηαλφεζε ηεο 

έθθξαζεο ηνπ ζπκνχ, ε ζεσξεηηθή θαη θιηληθή έξεπλα ζα είρε πξνρσξήζεη εάλ άιινη 

ηξφπνη έθθξαζεο ηνπ ζπκνχ κπνξνχζαλ λα ζεκειησζνχλ εκπεηξηθά. Γηα παξάδεηγκα 

θακία απφ ηηο θιίκαθεο κέρξη ζήκεξα δελ πεξηγξάθεη κηα ζεηηθή, θαηεγνξεκαηηθή, 

πξνζαλαηνιηζκέλε ζην πξφβιεκα κνξθή έθθξαζεο ηνπ ζπκνχ, δειαδή ηελ ελεξγή 

έθθξαζε ησλ ζθέςεσλ θάπνηνπ, ησλ ζπλαηζζεκάησλ θαη ησλ επηζπκηψλ ηνπ αιιά 

ηελ ίδηα ψξα θαη ην άθνπζκα ησλ ζπλαηζζεκάησλ θαη ησλ επηζπκηψλ ησλ άιισλ θαη 

ηεο πξνζπάζεηα δηαπξαγκάηεπζεο, ζπκβηβαζκνχ θαη ιχζεσο ηνπ πξνβιήκαηνο. Οη 

ηξφπνη κέηξεζεο ησλ ηζρπξηζκψλ ηείλνπλ λα εμεηάδνπλ ην βαζκφ δπζθνιίαο ή 

δπζθνξίαο πνπ έρνπλ ηα άηνκα φηαλ εθηεινχλ κηα δεδνκέλε ζπκπεξηθνξά (π.ρ. 

εθθξάδνληαο κηα άπνςε, επηζηξέθνληαο κηα αγνξά ή δεηψληαο βνήζεηα). Τέηνηεο 

εξσηήζεηο κπνξεί λα εθηηκήζνπλ θαιά ηηο δπζθνιίεο ηζρπξηζκνχ ελφο αλήζπρνπ, 
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ζπγθαηαβαηηθνχ αηφκνπ πνπ είλαη ζε ππεξέληαζε θαη ζε θαηαζηνιή, αιιά δελ 

κπνξεί λα εθηηκήζεη ηα πξνβιήκαηα ηζρπξηζκψλ ζπκσκέλσλ αηφκσλ.  Τα ζπκσκέλα 

άηνκα κπνξεί λα κελ αλαθέξνπλ δπζθνιία ή δπζθνξία θαηά ηελ εθηέιεζε 

ζπκπεξηθνξψλ φπσο έθθξαζε κηαο άπνςεο. Σηε πξαγκαηηθφηεηα κπνξεί λα 

εθηειέζνπλ κηα ηέηνηα ζπκπεξηθνξά εχθνια αιιά λα ηε θάλνπλ άζρεκα (π.ρ. 

εθθνβηζηηθά, απαηηεηηθά). Οη θαηάιιεινη ηζρπξηζκνί γηα ηα ζπκσκέλα άηνκα ζα 

πξνθαινχζαλ  ην ελεξγφ άθνπζκα ησλ ζθέςεσλ θαη ησλ ζπλαηζζεκάησλ ησλ άιισλ 

ελψ ηελ ίδηα ζηηγκή ζα εμέθξαδαλ θαη ηνπο εαπηνχο ηνπο ήξεκα θαη δηαθξηηηθά κε 

ηξφπνπο πνπ δελ εμεγείξνπλ πεξαηηέξσ ζπκφ ζε θακία πιεπξά θαη πνπ δηαηεξεί 

αλνηρηεί ηελ επηθνηλσλία. Έλα κέηξν κέηξεζεο  κηαο ζεηηθήο κνξθήο έθθξαζεο ηνπ 

ζπκνχ, ζα πξέπεη λα ππάξρεη, ζα ήηαλ ρξήζηκν ζηελ απνζαθήληζε ηεο ζεηηθήο 

πξνθνηλσληθήο ζπκπεξηθνξάο ελφο αηφκνπ φηαλ είλαη ζπκσκέλν. Θα ήηαλ επίζεο 

ρξήζηκν ζηελ αλαγλψξηζε ελδερνκέλσο ειιηπψλ ηζρπξηζκψλ ζε πνιχ ζπκσκέλα 

άηνκα, θαζψο ν ζπκφο θαη ηα κέηξα κέηξεζεο ηεο επηζεηηθφηεηαο δελ ζπζρεηίδνληαη 

κε ηα παξαδνζηαθά κέηξα κέηξεζεο ηεο θαηεγνξεκαηηθφηεηαο (Desnoes & 

Deffenbacher 1995. Galassi & Galassi 1995. Mizes, Morgan & Buder 1991). 

 Έλα δεχηεξν δήηεκα αζρνιείηαη κε ηε θχζε ηεο θιίκαθαο ηνπ 

εμσηεξηθεπκέλνπ ζπκνχ. Δκθαλίδεηαη λα είλαη κηα ελσηηθή δηάζηαζε ζηε θιίκαθα 

κέηξεζεο εμσηεξηθεπκέλνπ ζπκνχ ηνπ Spielberger, αιιά ππάξρνπλ δηαθνξεηηθέο 

κνξθέο εμσηεξηθεπκέλεο έθθξαζεο; Γηα παξάδεηγκα ππάξρνπλ άηνκα πνπ 

εθθξάδνπλ ηνλ εαπηφ ηνπο κέζν ζσκαηηθήο επηζεηηθφηεηαο θαη άιινη νη νπνίνη κφλν 

θσλάδνπλ θαη σξχνληαη; Μηα πην ιεπηνκεξείο θαηαλφεζε απηψλ ησλ κνξθψλ 

έθθξαζεο ηνπ ζπκνχ θαη πψο απηέο ζρεηίδνληαη κε ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ ζπκνχ δελ 

ζα ήηαλ κφλν ζεσξεηηθνχ ελδηαθέξνληνο, αιιά ζα ήηαλ επίζεο ρξήζηκε θαη ζηε 

θιηληθή εθηίκεζε ησλ πξνβιεκάησλ ηνπ ζπκνχ, ζηελ αλάπηπμε ζρεδίσλ ζεξαπείαο 

θαη ζηε κέηξεζε ησλ απνηειεζκάησλ ηεο παξέκβαζεο καο. Η παξνχζα έξεπλα 

θαηεχζπλε απηά ηα δεηήκαηα πξνζζέηνληαο αληηθείκελα ζρεδηαζκέλα λα εθηηκήζνπλ 

δηαθνξεηηθέο κνξθέο έθθξαζεο ηνπ ζπκνχ ζηα 24 αληηθείκελα ηνπ Spielberger, θαη 



 
9 

 

κεηά εμέηαζε ηηο αληαπνθξίζεηο ησλ αηφκσλ γηα λα θαζνξίζεη εάλ ππάξρνπλ άιιεο 

κνξθέο έθθξαζεο ηνπ ζπκνχ θαη εάλ κπνξνχλ λα κεηξεζνχλ κε αμηφπηζην ηξφπν. 

   Γελ είλαη κφλν ε κνξθή ηεο έθθξαζεο ηνπ ζπκνχ δπλεηηθά ζεκαληηθή αιιά 

θαη νη ζπλέπεηεο ή ηα απνηειέζκαηα απηήο ηεο έθθξαζεο, δειαδή ην ηη ζπκβαίλεη ζηα 

άηνκα θαη ζηνπο άιινπο σο απνηέιεζκα ηνπ πψο έλα άηνκν εθθξάδεη ην ζπκφ ηνπ.  

Υςειά ραξαθηεξηζηηθά ζπκνχ έδεημαλ λα έρνπλ ζνβαξέο ζπλέπεηεο γηα ηα άηνκα. 

Γηα παξάδεηγκα νη Desnoes θαη Deffenbacher (1995) αλέθεξαλ φηη ηα πνιχ 

ζπκσκέλα άηνκα ππέδεημαλ φηη ν ζπκφο παξελέβαηλε πεξηζζφηεξν ζηε δσή ηνπο, 

γεγνλφο πνπ ππνδειψλεη φηη ππέθεξαλ απφ πεξηζζφηεξεο ζρεηηδφκελεο κε ην ζπκφ 

ζπλέπεηεο. Οη Deffenbacher θαη ζπλ. (1996) έδεημε φηη ηα άηνκα κε πςειά 

ραξαθηεξηζηηθά ζπκνχ βηψλνπλ πην ζπρλά αξλεηηθέο ζπλέπεηεο θαη φηη νη ζπλέπεηεο 

ηνπ ζπκνχ ηνπο είλαη πηζαλφ λα είλαη πην ζνβαξέο. Αλαθάιπςαλ επίζεο φηη ππήξραλ 

δηαθνξεηηθνί ηχπνη ζπλεπεηψλ ηνπ ζπκνχ θαη φηη ηα άηνκα κε πςειά ραξαθηεξηζηηθά 

ζπκνχ είλαη πηζαλφ λα έρνπλ πςειφηεξα επίπεδα απφ ζρεδφλ φινπο ηνπο ηχπνπο ησλ 

αξλεηηθψλ ζπλεπεηψλ. Ο Averill (1983) θαζψο θαη νη Kassinove θαη Sukhodolsky 

(1995) έδεημαλ επίζεο φηη ππάξρνπλ δηαθνξεηηθνί ηχπνη ζπλεπεηψλ ηνπ ζπκνχ. 

Βξήθαλ φηη νη άλζξσπνη ζηα δείγκαηα ηεο θνηλσλίαο βηψλνπλ θαη εθθξάδνπλ ηππηθά 

ην ζπκφ ηνπο αξθεηέο θνξέο ηελ εβδνκάδα θαη αλαθέξνπλ θαη ζεηηθά θαη αξλεηηθά 

απνηειέζκαηα απφ ην ζπκφ ηνπο. Δθηφο απφ ηηο έξεπλεο νη νπνίεο βξήθαλ φηη ηα 

άηνκα κε πςειφηεξα επίπεδα εζσηεξηθεπκέλνπ ζπκνχ ήηαλ πην πηζαλφ λα έρνπλ 

απμεκέλεο ζσκαηηθέο αληηδξάζεηο ζε εμαγξησκέλεο θαηαζηάζεηο, νη έξεπλεο δελ 

θαζφξηζαλ πνηνη αθξηβψο ηχπνη έθθξαζεο ηνπ ζπκνχ νδεγνχλ ζε ζπγθεθξηκέλεο 

κνξθέο ζπλεπεηψλ. Αθνχ νη δηαθνξεηηθέο κνξθέο έθθξαζεο ηνπ ζπκνχ ζα πξέπεη λα 

νδεγνχλ ζε δηαθνξεηηθνχο ηχπνπο ζπλεπεηψλ, ε ζπγθεθξηκέλε πιεξνθφξεζε γηα ηηο 

ζπλέπεηεο κπνξεί λα παξέρεη πιεξνθνξίεο ζρεηηθέο κε ηε δνκηθή εγθπξφηεηα ησλ 

θιηκάθσλ έθθξαζεο ηνπ ζπκνχ θαη λα παξέρεη ρξήζηκεο πιεξνθνξίεο γηα ηα ζρέδηα 

ζεξαπείαο. 

 Γχν απφ ηηο ηξείο κνξθέο έθθξαζεο ζπκνχ ηνπ Spielberger, ν Θπκφο-Έιεγρνο 
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θαη ν Δζσηεξηθεπκέλνο ζπκφο, αλαπαξάρζεθαλ, αιιά εθηά λέεο, αμηφπηζηεο κνξθέο 

έθθξαζεο ηνπ ζπκνχ αλαγλσξίζηεθαλ. Τέζζεξηο απφ απηέο αληαλαθινχλ 

εμσηεξηθεπκέλεο, επηζεηηθέο εθθξάζεηο ηνπ ζπκνχ, κε ηηο δχν λα είλαη ιεθηηθήο 

κνξθήο (δειαδή θαζίζηαληαη θσλαρηέο θαη ζπδεηήζηκεο θαη ιεθηηθά εθθνβηζηηθέο  

θαη επηζεηηθέο) θαη κε ηηο άιιεο δχν λα είλαη ζσκαηηθήο θχζεσο (δειαδή απεηιψληαο 

ή πξάγκαηη ρηππψληαο άιινπο αλζξψπνπο θαη θισηζψληαο, ρηππψληαο θ.η.ι. 

αληηθείκελα παξά αλζξψπνπο). Γχν κε επηζεηηθέο κνξθέο έθθξαζεο ηνπ ζπκνχ 

αλαγλσξίζηεθαλ (θαηεγνξεκαηηθή, επηθνηλσλία πξνζαλαηνιηζκέλε ζην πξφβιεκα 

θαη θαηάιιειε απνραηξεηηζηήξηα θαη απεκπινθήο). Έλα ηειηθφ κέηξν κέηξεζεο 

εθηίκεζε ηελ άκεζε θαη επζχ έθθξαζε ζπκνχ ελφο αηφκνπ, αιιά δελ έθαλε αλαθνξά 

ζην ηχπν ηεο αληαπφθξηζεο (δειαδή ν ζπκφο κπνξεί λα εθθξάζηεθε άκεζα, αιιά 

νχηε κε επηζεηηθφ ή κε επηζεηηθφ ηξφπν). 

   Τα επξήκαηα καο παξείραλ ππνινγίζηκεο απνδείμεηο ηεο δνκηθήο εγθπξφηεηαο 

ησλ κνξθψλ ηεο έθθξαζεο ηνπ ζπκνχ. Πξψηνλ, νη ηξφπνη έθθξαζεο ηνπ ζπκνχ 

ζρεκαηίζαλ  θαηάιιειεο ζεηηθέο θαη αξλεηηθέο ζπζρεηίζεηο κε ηα ραξαθηεξηζηηθά 

ηνπ ζπκνχ (ζπγθιίλνπζεο, έγθπξεο). Δπηπιένλ, κε ηελ εμαίξεζε ησλ ζπζρεηίζεσλ κε 

ηνλ εζσηεξηθεπκέλν ζπκφ, νη ηξφπνη έθθξαζεο ηνπ ζπκνχ ζρεκάηηζαλ ζεκαληηθά 

ηζρπξφηεξεο ζρέζεηο κε ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ ζπκνχ παξά κε ηα ραξαθηεξηζηηθά 

ηεο αλππνκνλεζίαο ή  ηεο θαηάζιηςεο (δηαθξίλνπζα εγθπξφηεηα). Η ηζρπξφηεξε 

ζπζρέηηζε ηνπ εζσηεξηθεπκέλνπ ζπκνχ κε ηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο αλππνκνλεζίαο 

παξά κε ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ ζπκνχ ζεκεηψζεθε θαη ζε άιιεο κειέηεο 

(Deffenbacher 1992. Deffenbacher θαη ζπλ. 1996) θαη ππνδεηθλχεη φηη ν 

εζσηεξηθεπκέλνο ζπκφο κπνξεί λα ζρεηίδεηαη κε ηε γεληθή αλεζπρία κε ηέηνην ηξφπν 

ψζηε φηαλ πνιχ αλήζπρα άηνκα ζπκψζνπλ, είλαη πην πηζαλφ λα αλαζηείινπλ ηελ 

έθθξαζε θαη λα πξνζπαζήζνπλ λα απνθχγνπλ ή λα θαηαπηέζνπλ ηα ζπκσκέλα ηνπο  

ζπλαηζζήκαηα. Με απηήλ ηελ εμαίξεζε, σζηφζν, ηα επξήκαηα ππνζηήξημαλ ηε 

δηαθξίλνπζα εγθπξφηεηα ησλ πεξηζζνηέξσλ δηαζηάζεσλ έθθξαζεο ηνπ ζπκνχ., 

θαζψο ζρεκάηηζαλ ηζρπξφηεξεο ζρέζεηο κε ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ ζπκνχ παξά κε 
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ηεο αλεζπρίαο ή ηεο θαηάζιηςεο.  

Γεχηεξνλ νη επηζεηηθέο κνξθέο έθθξαζεο ζπζρεηίδνληαη ζεηηθά κεηαμχ ηνπο, 

θαη νη κε επηζεηηθέο κνξθέο επίζεο ζπζρεηίδνληαη ζεηηθά κεηαμχ ηνπο (ζπγθιίλνπζα 

εγθπξφηεηα) ελψ επηζεηηθέο θαη κε επηζεηηθέο κνξθέο ζπζρεηίδνληαη αξλεηηθά 

κεηαμχ ηνπο (δηαθξίλνπζα εγθπξφηεηα). Τξίηνλ, επηπξφζζεηεο έγθπξεο απνδείμεηο 

βξέζεθαλ ζηηο ζρέζεηο ησλ ζρεηηδφκελσλ κε ην ζπκφ ζπλεπεηψλ. Δηδηθφηεξα νη 

επηζεηηθέο κνξθέο ηεο έθθξαζεο ζπζρεηίζηεθαλ ζεηηθά κε ηα δπζκελή απνηειέζκαηα 

ηνπ ζπκνχ, ελψ νη κε επηζεηηθέο κνξθέο έθθξαζεο ζπζρεηίζηεθαλ αξλεηηθά 

(ζπγθιίλνπζα εγθπξφηεηα). Γηαθνξεηηθέο κνξθέο έθθξαζεο ηνπ ζπκνχ ήηαλ επίζεο 

πξνθεηηθέο εηδηθφηεξσλ ηχπσλ ζπλεπεηψλ, πξνηείλνληαο πεξαηηέξσ φηη είλαη 

επδηαθξίησο ζρεηηδφκελεο κε ηα απνηειέζκαηα ηνπ ζπκνχ. Γηα παξάδεηγκα ε 

Σσκαηηθή Δπίζεζε ζε άλζξσπν ζρεκάηηζε ηελ ηζρπξφηεξε ζρέζε κε ηε ζπρλφηεηα 

ζσκαηηθψλ θαβγάδσλ, ελψ ε Λεθηηθή Δπίζεζε θαη ε Θνξπβψδεο Γηαθσλία ήηαλ πην 

πξνθεηηθέο ηεο εκπινθήο ζε ιεθηηθνχο θαβγάδεο, θαη ε Σσκαηηθή Δπίζεζε ζε 

Αληηθείκελα ήηαλ ε πην πνιχ ζπλδεφκελε κε θζνξέο θαη θαηαζηξνθή πεξηνπζίαο. 

Υπήξραλ επίζεο ινγηθέο ζπλδέζεηο νη νπνίεο δελ πεξηειάκβαλαλ  άκεζα 

ζρεηηδφκελν πεξηερφκελν. Γηα παξάδεηγκα ε Σσκαηηθή Δπίζεζε ζε Άλζξσπν ήηαλ 

ζηαζεξά ην θαιχηεξν πξνγλσζηηθφ ησλ ζρεηηδφκελσλ κε ην ζπκφ λφκηκσλ θαη 

επαγγεικαηηθψλ ζπλεπεηψλ φπσο θαη ε ρξήζε αιθνφι. Τέινο, ν Δζσηεξηθεπκέλνο 

ζπκφο ήηαλ ν ν πην πνιχ ζπζρεηηζκέλνο κε ηηο ζπλέπεηεο βίσζεο αξλεηηθψλ 

ζπλαηζζεκαηηθψλ θαηαζηάζεσλ, φπσο ε θαηάζιηςε θαη ε ληξνπή σο απνηέιεζκα ηνπ 

ζπκνχ. Όρη κφλν ε κνξθή ηεο έθθξαζεο ηνπ ζπκνχ ζρεηίδεηαη θαηάιιεια κε ηηο 

ζπλέπεηεο νη νπνίεο είλαη νη πην ινγηθά ζρεηηζκέλεο ζε απηή ηε κνξθή (ζπγθιίλνπζα 

εγθπξφηεηα), αιιά επίζεο ζρεκάηηζαλ κεγαιχηεξεο ζπζρεηίζεηο κε απηά ηα ινγηθά 

ζρεηηδφκελα απνηειέζκαηα παξά κε άιιεο ζπλέπεηεο (δηαθξίλνπζα εγθπξφηεηα). 

Σπλνπηηθά, ε δνκηθή εγθπξφηεηα ππνζηεξίρζεθε έληνλα απφ πνιιαπιέο πεγέο ηεο 

ζπγθιίλνπζαο θαη δηαθξίλνπζαο εγθπξφηεηαο. 
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   1.3.Έκθπιεο δηαθνξέο ζηελ έθθξαζε ζπκνύ 

         Γηαθνξέο κεηαμχ ησλ θχισλ βξέζεθαλ ζηελ έθθξαζε ηνπ ζπκνχ θαη ζηηο 

ζπλέπεηέο ηνπ. Οη άληξεο δήισζαλ ζεκαληηθά πςειφηεξα επίπεδα έθθξαζεο ηνπ 

ζπκνχ θαηά ηε δηάξθεηα ιεθηηθψλ θαη ζσκαηηθψλ επηζέζεσλ θαη ππέθεξαλ 

πεξηζζφηεξα ζε φξνπο απνηειεζκάησλ ζρεηηδφκελσλ κε απηέο ηηο κνξθέο ηεο 

έθθξαζεο, δειαδή εκπιέθνληαη ζε πην ζσκαηηθνχο θαβγάδεο θαη θαηαζηξέθνπλ 

πεξηνπζία πην ζπρλά. Απηνί νη άληξεο αλέθεξαλ φηη ε κεγαιχηεξε πηζαλφηεηα λα 

βξεζνχλ ιεθηηθά θαη ζσκαηηθά αληαγσληζηηθά είλαη ζχκθσλε κε ηα ζηεξεφηππα ησλ 

ξφισλ ηνπ θχινπ θαη ηεο θηινινγίαο πνπ ππνζηεξίδεη φηη νη άληξεο εμσηεξηθεχνπλ 

ην ζπκφ ηνπο πεξηζζφηεξν απφ ηηο γπλαίθεο. Τα θχια αληηπξνζσπεχηεθαλ γηα 3% 

έσο 7% δηαθχκαλζε ζηελ έθθξαζε ηνπ ζπκνχ θαη γηα 3% έσο 13% δηαθχκαλζεο ησλ 

ζπλεπεηψλ ηνπ ζπκνχ φπνπ βξέζεθαλ δηαθνξέο κεηαμχ ησλ θχισλ, αιιά αξθεηά 

επξήκαηα δελ αληαπνθξίλνληαη κε ηα θπιεηηθά ζηεξεφηππα. Γηα παξάδεηγκα νη 

γπλαίθεο δελ δήισζαλ λα αλαζηέιινπλ ην ζπκφ ηνπο πεξηζζφηεξν (Δζσηεξηθεπκέλνο 

Θπκφο), νχηε δήισζαλ πςειφηεξα επίπεδα ζεηηθψλ, πξνθνηλσληθψλ κνξθψλ 

έθθξαζεο ηνπ ζπκνχ φπσο ε Ακνηβαία Δπηθνηλσλία θαη ε Παχζε. Έηζη, ηα επξήκαηα 

ηεο παξνχζαο έξεπλαο είλαη ζπλεπή κε άιιε έξεπλα (Deffenbacher θαη ζπλ. 1996) ε 

νπνία έδεηρλε κεξηθέο θπιεηηθέο δηαθνξέο, κε ηνπο άληξεο ειαθξά πην πηζαλφ λα 

ππνθέξνπλ απφ ζπλέπεηεο ζρεηηδφκελεο κε ην ζπκφ ζε ζρέζε κε ηηο γπλαίθεο ζε 

θαζεκεξηλή βάζε, εηδηθά απηνχ νη νπνίνη εκπιέθνπλ ζσκαηηθή επηζεηηθφηεηα θαη 

θζνξά πεξηνπζίαο. Ωζηφζν, ζε απηή ηε κειέηε φηαλ ηα πην ζνβαξά ζρεηηδφκελα κε 

ην ζπκφ πεξηζηαηηθά ηνπ πεξαζκέλνπ ρξφλνπ εμεηάζηεθαλ δεηγκαηνιεπηηθά, νη 

άληξεο θαη νη γπλαίθεο ππέθεξαλ απφ ηνπ ίδηνπ είδνπο ζπλέπεηεο θαη ζηνλ ίδην βαζκφ 

ζνβαξφηεηαο Έηζη νη δηαθνξέο ησλ θχισλ ζηελ έθθξαζε ηνπ ζπκνχ θαη ζηηο 

ζπλέπεηεο ηνπ ρξεηάδεηαη πεξηζζφηεξε εμεξεχλεζε ζε κειινληηθέο έξεπλεο. 
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1.4  Θπκόο θαη ζωκαηηθή πγεία 

 Ο ζπκφο είλαη κηα πνιπδηάζηαηε έλλνηα. Ο Berkowitz (1990) δήισζε ¨Βιέπσ 

ηνλ εθλεπξηζκφ, ηελ ελφριεζε θαη ην ζπκφ ζαλ κέιε ηεο ίδηαο νκάδαο 

ζπλαηζζεκάησλ θαη ρξεζηκνπνηψ ηε ιέμε ζπκφο γηα λα αλαθεξζψ ζε φια απηά¨ (p. 

495). To ραξαθηεξηζηηθφ ηνπ ζπκνχ, κία θχξηα δηάζηαζε ηνπ ζπκνχ, ραξαθηεξίδεηαη 

ζαλ έλα ζρεηηθά ζηαζεξφ ραξαθηεξηζηηθφ πξνζσπηθφηεηαο πνπ πεξηιακβάλεη ηελ 

ηάζε πνπ έρεη ν θαζέλαο λα εθιάβεη δηάθνξεο θαηαζηάζεηο σο πξνθαινχληεο ζπκφ 

θαη λα αληαπνθξηζεί κε ππνθεηκεληθά ζπλαηζζήκαηα εθλεπξηζκνχ, ελφριεζεο ή 

νξγήο (Spielberger, Jacobs, Russell  & Crane, 1983). 

      Σην κέηξν πνπ ν ζπκφο πξνθαιεί ζεκαληηθέο κεηαβνιέο ζηε θπζηνινγία, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ηεο θαξδηαθήο παξνρήο θαη ηεο πεξηθεξεηαθήο αγγεηαθήο 

αληίζηαζεο  (Schwartz, Weinberger & Singer, 1981), ζα κπνξνχζε θαλείο λα 

πεξηκέλεη φηη ηα άηνκα πνπ βηψλνπλ ηαθηηθά ην ζπκφ ζα ππέθεξαλ ηειηθά απφ 

δπζκελείο επηπηψζεηο ζηελ πγεία ηνπο. Αξθεηέο πξνεγνχκελεο έξεπλεο ππνζηεξίδνπλ 

απηέο ηηο πξνζδνθίεο. Γηα παξάδεηγκα ην ραξαθηεξηζηηθφ ηνπ ζπκνχ βξέζεθε λα 

είλαη ζεηηθά ζπζρεηηζκέλν κε ηε πίεζε ηνπ αίκαηνο ζηηο ιεπθέο θαη καχξεο γπλαίθεο 

θαηά ηε δηάξθεηα ηεο δνπιεηάο, ηεο μεθνχξαζεο θαη θαηά ηε δηάξθεηα ησλ επηδφζεψλ 

ηνπο ζηα εξγαζηεξηαθά ηεζη (Durel θαη ζπλ., 1989). Ο ζπκφο ήηαλ επίζεο έλα 

ζπζηαηηθφ ¨θιεηδί¨ ηεο θπιεηηθά επηξξεπείο ζε αζζέλεηεο πξνζσπηθφηεηαο ε νπνία 

πεξηγξάθεηαη απφ ηνλ Friedman  θαη ηνλ Booth-Kewley (1987). Αλάκεζα ζηηο 

αζζέλεηεο ζηηο νπνίεο ελέρεηαη θαη ν ζπκφο είλαη ε ππέξηαζε, ε ζηεθαληαία θαξδηαθή 

λφζνο, ν θαξθίλνο (Appel, Holroyd & Gorkin, 1983), ε αξζξίηηδα θαη ην άζζκα 

(Friedman  &  Booth-Kewley, 1987). Η επθνιία ηεο έμαξζεο ηνπ ζπκνχ, νη δηάζεζε 

έθθξαζεο δηαθσληψλ θαη ε επεξεζηζηφηεηα πξνέβιεςαλ ζλεζηκφηεηα κεηαμχ ησλ 

αληξψλ κε ηζηνξηθφ ζε θαξδηαθέο αζζέλεηεο ζηε Φηιαλδία (Koskenvuo θαη ζπλ., 

1988). 

   Ο ζπκφο κπνξεί λα θαηαπηεζηεί (εζσηεξηθφο ζπκφο), λα θαηεπζπλζεί εμσηεξηθά 

κε πγηή ηξφπν (ζπδήηεζε γηα ην ζπκφ), λα θαηεπζπλζεί εμσηεξηθά κε έλα ηξφπν πνπ 
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λα επηηίζεηαη ή λα θαηεγνξεί ηνπο άιινπο (εμσηεξηθφο ζπκφο) ή λα εθθξαζζεί 

ζσκαηηθά κέζν ζπκπησκάησλ φπσο ν πνλνθέθαινο (ζπκπηψκαηα ζπκνχ). Ο 

θαηαπηεζκέλνο ζπκφο ζεσξείηαη γεληθά πην επηβιαβήο γηα ηελ πγεία απφ ηνλ ζπκφ 

πνπ εθθξάδεηαη.    

        Ο εθθξαδφκελνο ζπκφο κπνξεί λα έρεη επίζεο βιαβεξέο ζπλέπεηεο ζηελ πγεία. 

Γηα παξάδεηγκα ν εμσηεξηθά εθθξαδφκελνο ζπκφο ήηαλ ζπλδεδεκέλνο κε δπζκελή 

απνηειέζκαηα ζηελ πγεία ζε έλα εζληθφ δείγκα απφ καχξνπο Ακεξηθαλνχο (Johnson 

&  Broman, 1987). Τν πξφηππν ζπκπεξηθνξάο ησλ επηξξεπψλ ζηελ ζηεθαληαία λφζν 

ηχπνπ Α πεξηιακβάλεη ηελ θαλεξή επηζεηηθφηεηα σο ζηνηρείν θιεηδί ηεο (Williams 

θαη ζπλ., 1980). 

           Οη εξεπλεηέο έδσζαλ ιηγφηεξε πξνζνρή ζηηο άιιεο κνξθέο έθθξαζεο ηνπ 

ζπκνχ φπσο ε ζπδήηεζε ηνπ ζπκνχ θαη ηα ζπκπηψκαηα ηνπ ζπκνχ. Σηε κειέηε ηνπ 

Framingham ( Haynes θαη ζπλ., 1978), ε ζπδήηεζε ηνπ ζπκνχ θαη ηα ζπκπηψκαηα 

ηνπ ζπκνχ κεηξήζεθαλ, φπσο θαη ν εζσηεξηθφο ζπκφο θαη ν εμσηεξηθεπκέλνο ζπκφο. 

Τα αληηθείκελα ηνπ ζπκνχ ζπδήηεζεο ζπκπεξηέιαβαλ ην ¨βγάιε ην ζπκφ απφ κέζα 

ζνπ¨ θαη ηε ζπδήηεζε κε έλα θίιν ή έλα ζπγγελή γηα ην ζπκφ. Μεηαμχ ησλ ηεζζάξσλ 

κνξθψλ εκθάληζεο ηνπ ζπκνχ κφλν ε ζπδήηεζε ηνπ ζπκνχ είρε ζεηηθή ρξνηά γηα ηελ 

πγεία. Ωζηφζν ηα πεξηζζφηεξα άιια κέζα ηνπ ζπκνχ παξαιείπνπλ απηή ηε 

πξνζαξκνζηηθή κνξθή ηεο έθθξαζεο ηνπ ζπκνχ. 

   Παξά ηε γεληθφηεξε ακέιεηα ζηελ έξεπλα ηεο ζσκαηηθήο έθθξαζεο ηνπ ζπκνχ, 

ν Thomas (1989) αλαθάιπςε φηη απηή ε κεηαβιεηή ήηαλ ε κφλε κνξθή έθθξαζεο 

ηνπ ζπκνχ ε νπνία ζρεηίδεηαη κε ηε θαηάζηαζε ηεο πγείαο ηνπ αηφκνπ. Κιαζηθά, ε 

ζσκαηηθή έθθξαζε ζεσξνχληαλ σο κηα κνξθή επηθνηλσλίαο φηαλ άιιεο πην άκεζεο 

κνξθέο ζπλαηζζεκαηηθήο έθθξαζεο ήηαλ κπινθαξηζκέλεο.  Ωζηφζν, νη γπλαίθεο 

ζηελ έξεπλα ηνπ Thomas πνπ έθζαζαλ ζε κεγαιχηεξα επίπεδα ζηα ζπκπηψκαηα ηνπ 

ζσκαηηθνχ ζπκνχ, είραλ επίζεο ηε ηάζε λα εμσηεξηθεχνπλ ην ζπκφ ηνπο. Δίλαη 

πηζαλφ φηη ηα ζπκπηψκαηα ηνπ ζπκνχ είλαη ζπλεπαθφινπζα ή ππνιείκκαηα ηεο 

έληνλεο εμψζεζεο ηνπ ζπκνχ.  
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1.5 Σπκπεξαζκαηηθά 

Ο ζπκφο είλαη ζηα αιήζεηα κηα δχλακε ηεο θχζεο θαη πξνθαιείηαη απφ κηα 

κεγάιε δσηηθφηεηα. Καη φηαλ απηή ε δσηηθφηεηα ειαηηψλεηαη ή εμαθαλίδεηαη, ηφηε 

δελ βξίζθνπκε ηελ αλαγθαία ελεξγεηηθφηεηα νχηε θαη γηα λα ζπκψζνπκε. Ο ζπκφο 

κπνξεί λα ζεσξεζεί κηα πξνζπάζεηα λα βξεζεί δηέμνδνο ζε εληάζεηο θαη παξνξκήζεηο 

πνπ ζπζζσξεχηεθαλ κέζα καο, κέρξηο φηνπ έγηλαλ αβάζηαθηεο θαη είλαη αλάγθε λα 

βξνπλ κηα δηέμνδν. 

Όκσο ε δηέμνδνο ηνπ ζπκνχ, ν νπνίνο κε ηελ ζεηξά ηνπ είλαη έλα κίγκα 

ζπγθηλήζεσλ θαη αηζζεκάησλ πνπ έρνπλ άιια νλφκαηα, φπσο άγρνο, πφλνο, θιπ., 

επέξρεηαη ζπρλά κε ηξφπνπο θαηαζηξνθηθνχο πνπ ζηξέθνληαη ελάληηα ζε εκάο θαη 

ζηα νηθεία καο πξφζσπα. Καη ηφηε λα πνπ ζσζηά πξνζπαζνχκε λα απνκαθξπλζνχκε 

απφ απηφλ, ψζηε λα κελ καο πεξηπιέμεη παξαπέξα ζηε δσή καο θαη ζηε ζρέζε καο κε 

ηνπο άιινπο. Όκσο απηή ε απνκάθξπλζε κπνξεί λα ζεκαίλεη θαη θαηάπλημε ελφο 

κεγάινπ απνζέκαηνο δσηηθήο ελέξγεηαο πνπ ππάξρεη κέζα καο ή ππεξβνιηθή κείσζή 

ηεο. Καη απηφ γηαηί ε πξνζπάζεηα λα πάξνπκε απνζηάζεηο απφ ην ζπκφ απαηηεί 

κεγάιε ελέξγεηα, φπσο φηαλ θάπνηνο πξνζπαζεί λα ζπγθξαηήζεη έλα απηνθίλεην πνπ 

έραζε ηνλ έιεγρφ ηνπ. 

 

 

2. Η έννοια τοσ  Άγτοσς                        

 

2.1  Ιζηνξηθή αλαδξνκή ηεο έλλνηαο «άγρνο» 

Τν άγρνο , απφ ην ξήκα άγρσ : πηέδσ ζθηθηά, απνπλίγσ, ζηξαγγαιίδσ, είλαη κηα 

ζπλεηδεηά αλζξψπηλε εκπεηξία, πνπ αθνινπζεί ηνλ άλζξσπν απφ ηελ επνρή ηνπ 

homo sapiens. Ο πξσηφγνλνο άλζξσπνο βίσζε ην άγρνο σο πξνεηδνπνηεηηθή απεηιή 

θαηά ηεο δσήο ηνπ απφ θπζηθνχο θηλδχλνπο (άγξηα δψα), πνπ ηνλ νδήγεζε λα 

ζθέπηεηαη θαη λα νξγαλψλεη ηελ άκπλά ηνπ απέλαληη ζηνπο θηλδχλνπο. Ο 
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κεηαγελέζηεξνο άλζξσπνο δελ απεηιείηαη απφ ηα δψα, αιιά απφ ηελ απεηιή ηεο ήηηαο 

θαη  ηεο απφξξηςεο θαη βηψλεη ηελ ίδηα εκπεηξία ηνπ άγρνπο. Οη θνηλσληθέο 

κεηαβνιέο, νη πφιεκνη, νη απεηιέο θαηαζηξνθήο, δεκηνχξγεζαλ ηελ επνρή ηνπ 

έθδεινπ άγρνπο. Ο ζχγρξνλνο άλζξσπνο, πηα, βηψλεη θαζεκεξηλά αηζζήκαηα άγρνπο 

θαη απνηειεί αλαπφθεπθην θνκκάηη ηεο δσήο ηνπ. 

          Τν 1844, ν Soren Kierkegaard, έλαο Γαλφο ππαξμηαζηήο, πεξηέγξαςε πξψηνο 

ην άγρνο σο «κηα αφξηζηε, δηάρπηε αλεζπρία, δηαθνξεηηθή απφ ην θφβν, ιφγσ κε 

παξνπζίαο ζπγθεθξηκέλνπ θηλδχλνπ, δηαπεξαζηηθή ρσξίο δπλαηφηεηα δηαθπγήο». 

Έηζη, ην άγρνο αλαδχζεθε σο πξφβιεκα ηνπ 19
νπ

 αηψλα θαη ν Kierkegaard ππήξμε 

έλαο βαζχο κειεηεηήο ηνπ. Σχκθσλα, ινηπφλ, κε ηελ ππαξμηαθή ινγηθή, ν 

Kierkegaard πεξηγξάθεη ην άγρνο σο επαθφινπζν ηεο ηθαλφηεηαο γηα ειεπζεξία θαη 

ηνλίδεη φηη ην άγρνο πξνθχπηεη φηαλ ν άλζξσπνο είλαη αληηκέησπνο κε ηελ ειεπζεξία 

ηνπ, φηαλ έρεη αλάγθε λα πξνρσξήζεη πξνο ηα εκπξφο ζηελ αλάπηπμή ηνπ 

(θπζηνινγηθφ άγρνο). Η αδπλακία ή ε απνηπρία λα δηαβεί θαηλνχξηνπο δξφκνπο 

δεκηνπξγεί ην παζνινγηθφ άγρνο. 

           Ο Aubrey Lewis (1970) φξηζε ην άγρνο «σο κηα ζπλαηζζεκαηηθή θαηάζηαζε, 

κε κηα ππνθεηκεληθά βησκέλε πνηφηεηα θφβνπ σο έλα ζηελά ζπλδεδεκέλν 

ζπλαίζζεκα». Δπηπιένλ, επηζεκαίλεη πσο ην ζπλαίζζεκα απηφ είλαη δπζάξεζην, 

αξλεηηθφ, δπζαλάινγν ζε ζρέζε κε ηνλ θίλδπλν, κειινληηθά θαηεπζπλφκελν θαη 

πεξηιακβάλεη ηφζν ππνθεηκεληθέο απφςεηο θαη πξφδειεο ζσκαηηθέο αλαζηαηψζεηο 

(Endler Kocovski1999). 

          Ο Freud εηζήγαγε ηελ έλλνηα ηνπ λεπξσζηθνχ άγρνπο, σο ην αίζζεκα θηλδχλνπ 

πνπ πξνέξρεηαη απφ αζπλείδεηεο ζπγθξνχζεηο, πνπ πεξηιακβάλνπλ ζεμνπαιηθά θαη 

επηζεηηθά αηζζήκαηα πξνο ηνπο γνλείο ζηελ παηδηθή ειηθία, ηα νπνία επηζχξνπλ 

θίλδπλν επλνπρηζκνχ. Η ζχγθξνπζε απσζείηαη γηαηί έρεη ηφζν θνβεξέο ζπλέπεηεο ηα 

ην παηδί, φηαλ εηζέιζεη ζηε ζπλεηδεηή ζθέςε, ψζηε λα πξνθαιεί άγρνο. Η θαηαπίεζε 

ηεο ζχγθξνπζεο νδεγεί ζε ακπληηθνχο κεραληζκνχο γηα ηνλ ρεηξηζκφ ηνπ άγρνπο απφ 

ην άηνκν. Αλ νη άκπλεο είλαη βιαπηηθέο πξνθαινχλ λεπξσζηθφ άγρνο, ελψ αλ είλαη 
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επσθειήο παξάγνπλ θπζηνινγηθφ άγρνο. 

          Τν άγρνο απνδφζεθε κε δηάθνξνπο φξνπο, φπσο ην γαιιηθφ angoisse απφ 

κεηάθξαζε ηνπ ιαηηληθνχ φξνπ angustus (ζηελφο), σο «αίζζεκα πληγεξφηεηαο ή 

πίεζεο ζην επηγάζηξην, ζπλνδεπφκελν απφ δπζθνιία ζηελ αλαπλνή θαη έληνλε 

ζιίςε», anxiete, σο «θαηάζηαζε αλεζπρίαο θαη ηαξαρήο, κε αίζζεκα δπζθνιίαο ζηελ 

αλαπλνή θαη πίεζεο ζην πξνθάξδην», ελψ ην έγθπξν Sydenham Lexicon νξίδεη ην 

άγρνο σο «κηα θαηάζηαζε αλεζπρίαο θαη θαηάζιηςεο κε αίζζεκα ζχζθημεο θαη 

δπζθνξίαο ζηελ πξνθάξδηα πεξηνρή», ην νπνίν ζηελ έληνλε έθθξαζή ηνπ 

ππνδειψλεη επηθίλδπλν ζχκπησκα νμείαο λφζνπ. Απφ ηηο παξαπάλσ πεξηγξαθέο 

θαίλεηαη φηη ν φξνο αλαθέξεηαη θπξίσο ζηα ζσκαηηθά ζπζηαηηθά ηνπ άγρνπο. Σηε 

Γεξκαλία ην άγρνο απνδφζεθε κε ηνλ φξν angst θαη ζηελ Ιζπαλία κε ηνλ φξν 

angustia, πνπ αλαθέξνληαη πεξηζζφηεξν ζηηο ζσκαηηθέο θαη πην ζνβαξέο κνξθέο 

άγρνπο.             

 

2.2. Οξίδνληαο ην άγρνο      

 Τν ζηξεο, κε γεληθνχο φξνπο, αλαθέξεηαη ζηελ εκπεηξία γεγνλφησλ πνπ είλαη 

αληηιεπηά σο απεηιή ηεο θπζηθήο θαη ςπρηθήο επεκεξίαο. Τα γεγνλφηα απηά 

ζπλήζσο απνθαινχληαη ζηξεζνγφλα θαη νη αληηδξάζεηο ησλ αλζξψπσλ ζε απηά 

νλνκάδνληαη απνθξίζεηο ζην ζηξεο. Ο Lazarous  (1990) , ην έξγν ηνπ νπνίνπ άζθεζε 

κεγάιε επηξξνή ζε απηφ ηνλ ηνκέα, ππνζηεξίδεη φηη ην ςπρνινγηθφ ζηξεο εμαξηάηαη 

απφ γλσζηηθέο ιεηηνπξγίεο πνπ ζρεηίδεηαη κε ην ίδην ην άηνκν θαη ην πεξηβάιινλ ηνπ. 

 Η πην θνηλή αληίδξαζε ζην ζηξεο είλαη ην άγρνο. Με ηελ έλλνηα άγρνο, 

ελλννχκε ην δπζάξεζην αίζζεκα ζην νπνίν απνδίδνληαη ραξαθηεξηζκνί σο “έγλνηα”, 

“αλεζπρία”, “έληαζε”, “θφβνο”. Με άιια ιφγηα, ην άγρνο είλαη κηα θαηάζηαζε πνπ 

ζρεηίδεηαη κε έληνλα ζπλαηζζήκαηα θφβνπ, ζπλνδεπφκελα απφ ζσκαηηθά 

ελνριήκαηα , φπσο πξνθάξδηνπο παικνχο θαη εθίδξσζε, ηα νπνία ππνδειψλνπλ 

ππεξδξαζηεξηφηεηα ηνπ απηφλνκνπ λεπξηθνχ ζπζηήκαηνο. Τν άγρνο επεξεάδεη ηε 

γλσζηαθή ηθαλφηεηα θαη ηείλεη λα πξνθαιεί πξφζθνξε αληίδξαζε ζε έλα γλσζηφ 
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θίλδπλν. Τν άγρνο είλαη ε αληίδξαζε ζε κηα απεηιή πνπ είλαη άγλσζηε, αζαθήο ή 

ζπγθξνπζηαθή.(Hilgard,2004) 

 Όπσο ζεκεηψζακε πξνεγνπκέλσο, ηα γεγνλφηα πνπ είλαη αλεμέιεγθηα  ή 

απξφβιεπηα ή πνπ ακθηζβεηνχλ ηελ άπνςε πνπ έρνπκε γηα ηνλ εαπηφ καο, βηψλνληαη 

σο ζηξεζνγφλα.  Μεξηθνί άλζξσπνη αληηκεησπίδνπλ πνιχ πεξηζζφηεξν πνιχ 

πεξηζζφηεξν απφ άιινπο θαζεηί απξφβιεπην σο πεγή άγρνπο.  Γηα ηελ ηάζε πνπ 

έρνπλ νη άλζξσπνη λα εθηηκνχλ ηα γεγνλφηα σο ζηξεζνγφλα ππάξρνπλ ηξεηο βαζηθέο 

ζεσξίεο: ε ςπραλαιπηηθή, ε ζπκπεξηθνξηζηηθή θαη ε γλσζηαθή ζεσξία. 

 Οη ςπραλαιπηέο θάλνπλ δηάθξηζε κεηαμχ αληηθεηκεληθνχ άγρνπο, πνπ είλαη κηα 

ινγηθή αληίδξαζε ζε βιαβεξέο θαηαζηάζεηο, θαη ηνπ λεπξσζηθνχ άγρνπο, πνπ είλαη 

δπζαλάινγα ππεξβνιηθφ πξνο ην πξαγκαηηθφ θίλδπλν.  Ο Freud πίζηεπε φηη ην 

λεπξσζηθφ άγρνο πξνέξρεηαη απφ αζπλείδεηεο ζπγθξνχζεηο κεηαμχ ησλ 

παξνξκήζεσλ πνπ δελ είλαη εζηθά θαη θνηλσληθά απνδεθηέο θαη ησλ πεξηνξηζκψλ 

πνπ ζέηεη ε πξαγκαηηθφηεηα. Πνιιέο  παξνξκήζεηο απνηεινχλ απεηιή γηα ην άηνκν 

επεηδή αληηβαίλνπλ πξνο ηηο πξνζσπηθέο ή ηηο θνηλσληθέο αμίεο. Σχκθσλα κε ηελ 

ςπραλαιπηηθή ζεσξία , φινη έρνπκε νξηζκέλεο αζπλείδεηεο ζπγθξνχζεηο. Γηα 

κεξηθνχο αλζξψπνπο φκσο, νη ζπγθξνχζεηο απηέο είλαη πεξηζζφηεξεο θαη πην ζνβαξέο 

κε απνηέιεζκα , νη άλζξσπνη λα βηψλνπλ πεξηζζφηεξα γεγνλφηα σο ζηξεζνγφλα. 

 Δλψ ν Freud έβιεπε ηηο αζπλείδεηεο ζπγθξνχζεηο ζαλ εζσηεξηθή πεγή ησλ 

αληηδξάζεσλ ζην ζηξεο, νη ζπκπεξηθνξηζηέο εζηίαζαλ ζηνπο ηξφπνπο κε ηνπο 

νπνίνπο ηα άηνκα καζαίλνπλ λα ζπλδένπλ ηηο αληηδξάζεηο απηέο κε νξηζκέλεο 

θαηαζηάζεηο. Οη άλζξσπνη κπνξεί επίζεο λα αληηδξνχλ ζε ζπγθεθξηκέλεο 

θαηαζηάζεηο κε θφβν θαη άγρνο επεηδή νη θαηαζηάζεηο απηέο ήηαλ ζην παξειζφλ 

επηβιαβείο ή ζηξεζνγφλνη. Οξηζκέλεο θνβίεο αλαπηχζζνληαη κέζσ θιαζηθήο 

εμαξηεκέλεο κάζεζεο. Γηα παξάδεηγκα, έλα άηνκν ηνπ νπνίνπ ην απηνθίλεην ζρεδφλ 

μέθπγε απφ ην δξφκν φηαλ βξηζθφηαλ ζε κηα πνιχ απφηνκε πιαγηά ελφο βνπλνχ, 

κπνξεί λα ληψζεη άγρνο θάζε θνξά πνπ βξίζθεηαη ζε κεγάιν πςφκεηξν.  Μεξηθνί 

θφβνη εμαθαλίδνληαη πνιχ δχζθνια. Αλ ε πξψηε αληίδξαζε είλαη ε απνθπγή απφ κηα 
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αγρνγφλν θαηάζηαζε, θαηά πάζα πηζαλφηεηα ν θαζνξηζκφο ηεο ζηηγκήο πνπ ε 

θαηάζηαζε παχεη λα είλαη επηθίλδπλε κπνξεί λα κελ επέιζεη  πνηέ. Έλα θνξηηζάθη 

πνπ ηηκσξήζεθε ζην παξειζφλ επεηδή ζπκπεξηθέξζεθε κε ηξφπν δηεθδηθεηηθφ , 

κπνξεί λα κελ κάζεη πνηέ φηη είλαη απνδεθηφ λα εθδειψλεη ηηο επηζπκίεο ηεο ζε λέεο 

θαηαζηάζεηο, γηαηί πνηέ δελ πξνζπαζεί λα ην θάλεη. Έηζη, νη άλζξσπνη κπνξεί λα 

ζπλερίζνπλ λα έρνπλ θφβνπο γηα ζπγθεθξηκέλεο θαηαζηάζεηο δηφηη κνλίκσο 

απνθεχγνπλ ηελ θαηάζηαζε θαη επνκέλσο , δελ πξνθαινχλ πνηέ ηνπο θφβνπο ηνπο. 

 Μηα ηξνπνπνίεζε  ηεο ζεσξίαο επίθηεηεο αδπλακίαο, πνπ πξφηεηλαλ νη 

Ademson, Seligman & Teasdale (1978), εζηηάδεη ζηηο ηδηφηεηεο ή ζηηο αηηίεο ζηηο 

νπνίεο νη άλζξσπνη απνδίδνπλ ηελ εξκελεία ζεκαληηθψλ γεγνλφησλ. Οη 

πξναλαθεξζέληεο εξεπλεηέο ηζρπξίζηεθαλ φηη φηαλ άλζξσπνη απνδίδνπλ αξλεηηθά 

γεγνλφηα ζε δηθέο ηνπο, εζσηεξηθέο αηηίεο (“εγψ θηαίσ”)γ, πνπ είλαη ζηαζεξέο (ζα 

δηαξθέζεη γηα πάληα”) θαη ζθαηξηθέο, επεξεάδνπλ δειαδή πνιινχο ηνκείο ηεο δσήο 

ηνπο, είλαη πηζαλφλ λα παξνπζηάζνπλ κηα αληίδξαζε αδπλακίαο θαη θαηάζιηςεο ζηα 

αξλεηηθά γεγνλφηα.  Ο Ademson θαη νη ζπλεξγάηεο ηνπ ππνζηήξημαλ φηη νη άλζξσπνη 

έρνπλ ζηαζεξνχο  ηξφπνπο απφδνζεο, δειαδή ηξφπνπο κε ηνπο νπνίνπο απνδίδνπλ 

αηηίεο ζηα γεγνλφηα ηεο δσήο ηνπο, θαη φηη νη ηξφπνη απηνί επεξεάδνπλ ην βαζκφ κε 

ηνλ νπνίν νη άλζξσπνη ζεσξνχλ  ηα γεγνλφηα απηά ζηξεζνγφλα θαη έρνπλ 

αληηδξάζεηο αδπλακίαο θαη θαηάζιηςεο πξνο απηά.\ 

  Τν ζψκα αληηδξά ζην ζηξεο μεθηλψληαο κηα ζχλζεηε δηαδνρή αληηδξάζεσλ. 

Αλ ε απεηιή πνπ ληψζεη θαλείο ππνρσξεί  γξήγνξα, νη απνθξίζεηο έθηαθηεο αλάγθεο 

ππνρσξνχλ , αιιά αλ ε ζηξεζνγφλνο θαηάζηαζε ζπλερίδεηαη , μεθηλά έλα 

δηαθνξεηηθφ είδνο εζσηεξηθψλ αληηδξάζεσλ θαζψο πξνζπαζνχκε λα 

πξνζαξκνζηνχκε. Ο θαξδηαθφο ξπζκφο , ε αξηεξηαθή πίεζε θαη ν ξπζκφο ηεο 

αλαπλνήο απμάλνληαη θαη νη κχεο εθηείλνληαη. Ο κεηαβνιηζκφο ηνπ ζψκαηνο 

απμάλεηαη , ε πέςε παξαθάκπηεηαη θαη ν ζίεινο ζηεγλψλεη. Οη πεξηζζφηεξεο απφ 

απηέο ηηο νξγαληθέο αιιαγέο είλαη απνηέιεζκα ηεο ελεξγνπνίεζεο δχν 

λεπξνεθθξηηηθψλ ζπζηεκάησλ πνπ ειέγρνληαη απφ ηνλ ππνζάιακν: ηνπ 
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ζπκπαζεηηθνχ θαη ηνπ ζπζηήκαηνο θαη ηνπ ζπζηήκαηνο ηνπ θινηνχ ησλ 

επηλεθξηδίσλ.  

 Οη πξνζπάζεηεο πξνζαξκνγήο ζηε ζπλερηδφκελε παξνπζία ηνπ ζηξεο κπνξεί 

λα εμαζζελίζεη  ηνπο πφξνπο ηνπ ζψκαηνο θαη λα ην θάλεη επάισην ζηηο αζζέλεηεο. 

Τν ρξφλην ζηξεο κπνξεί λα νδεγήζεη ζε ζσκαηηθέο δηαηαξαρέο , φπσο ην έιθνο , ε 

ππέξηαζε θαη ε θαξδηνπάζεηα. Μπνξεί επίζεο λα βιάςεη ην αλνζνπνηεηηθφ ζχζηεκα, 

κεηψλνληαο ηελ ηθαλφηεηα ηνπ ζψκαηνο λα θαηαπνιεκήζεη ηνπο ηνχο πνπ 

πξνζβάιινπλ θαη ηα βαθηήξηα. Οη γηαηξνί ππνινγίδνπλ, κάιηζηα, φηη ην 

ζπλαηζζεκαηηθφ ζηξεο παίδεη ζεκαληηθφ ξφιν ζε πεξηζζφηεξα απφ ηα κηζά ηαηξηθά 

πξνβιήκαηα. (Karadimas,2005) 

 Οη ςπρνζσκαηηθέο δηαηαξαρέο είλαη ζσκαηηθέο δηαηαξαρέο ζηηο νπνίεο 

πηζηεχεηαη φηη ηα ζπλαηζζήκαηα παίδνπλ θεληξηθφ  ξφιν. Η αληίδξαζε ζην ζηξεο 

κπνξεί λα έρεη άκεζε επίπησζε ζηελ πγεία αλ ην ζηξεο δηαηεξεζεί γηα κεγάιν 

ρξνληθφ δηάζηεκα.. Η καθξφρξνλε ππεξδηέξγεζε ηνπ ζπκπαζεηηθνχ ζπζηήκαηνο 

κπνξεί λα πξνθαιέζεη βιάβε ζηηο αξηεξίεο θαη ζηα φξγαλα ηνπ αλζξψπηλνπ 

ζψκαηνο.  Τν άγρνο επίζεο ζεσξείηαη παζνινγηθφ ζηελ θαζεκεξηλή ιεηηνπξγηθφηεηα, 

ζηελ επίηεπμε επηζπκεηψλ ζηφρσλ ή ζηε ζπλαηζζεκαηηθή εξεκία ηνπ αηφκνπ- νπφηε 

θαη έρνπκε θάπνηα αγρψδε δηαηαξαρή. Τν DSM-IV-TR αλαθέξεη 11 δηαγλσζηηθνχο 

ηχπνπο αγρσδψλ δηαηαξαρψλ , πνπ θπκαίλνληαη απφ ηελ δηαηαξαρή παληθνχ κε ή 

ρσξίο αγνξαθνβία κέρξη ηελ γεληθεπκέλε αγρψδε δηαηαξαρή αγλψζηνπ ή γλσζηήο 

αηηηνινγίαο (π.ρ. ιφγσ γεληθήο ζσκαηηθήο θαηάζηαζεο ή θαηάρξεζεο νπζηψλ). 

(Kaplan & Sadock’s , 2007) 

 Σηε ζεηηθή ςπρνινγία, ην άγρνο πεξηγξάθεηαη σο κηα δηαλνεηηθή θαηάζηαζε 

πνπ πξνθχπηεη απφ κηα δχζθνιε πξφθιεζε γηα ηελ νπνία ην ππνθείκελν έρεη 

αλεπαξθείο δεμηφηεηεο αληηκεηψπηζεο. Τν αίζζεκα ηεο αλεζπρίαο κπνξεί λα είλαη 

είηε κηα βξαρππξφζεζκε θαηάζηαζε, είηε έλα καθξνπξφζεζκν γλψξηζκα ελφο 

αηφκνπ. Τν άγρνο ψο ραξαθηεξηζηηθφ πξνζσπηθφηεηαο απεηθνλίδεη κηα ζηαζεξή ηάζε 

λα απνθξίλεηαη ην άηνκν κε πεξηζηαζηαθφ άγρνο ζε κηα δηαδηθαζία αλακνλήο 
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απεηιεηηθψλ θαηαζηάζεσλ θαη είλαη ζηελά ζπλδεδεκέλν κε ην ραξαθηεξηζηηθφ ηεο 

πξνζσπηθφηεηαο, ηνλ λεπξσηηζκφ. 

 Ο Spielberger, φπσο θαη  ν Raymond θαη άιινη πξηλ απφ απηφλ , έθαλε ηελ 

ελλνηνινγηθή δηάθξηζε κεηαμχ ηνπ άγρνπο σο ρξφληαο θαηάζηαζεο ή αιιηψο σο 

ραξαθηεξηζηηθφ πξνζσπηθφηεηαο (trait anxiety) θαη ηνπ άγρνπο σο θάηη πξνζσξηλφ, 

κηα πξνζσξηλή θαηάζηαζε πνπ πνηθίιιεη  ζηελ έληαζε (stait anxiety).  Γηα λα 

κεηξήζεη απηέο ηηο δχν έλλνηεο θαηαζθεχαζε ην Stait- Trait Anxiety Inventory 

(STAI) . To STAI δεκηνπξγήζεθε αξρηθά σο εξεπλεηηθφ εγρεηξίδην γηα ηελ κειέηε 

ηνπ  άγρνπο ζηνπο ελήιηθεο, ελψ αξγφηεξα  πξνζαξκφζηεθε θαη γηα ηελ κέηξεζε ηνπ 

άγρνπο ζηα παηδηά. Δίλαη  κηα ζπζθεπή “απηνέθζεζεο” , πνπ πεξηιακβάλεη ρσξηζηέο 

κεηξήζεηο ηνπ άγρνπο σο ραξαθηεξηζηηθφ θαη σο θαηάζηαζε. Σχκθσλα κε ηνλ 

ζπληάθηε ηνπ, ην άγρνο σο θαηάζηαζε “απεηθνλίδεη κηα παξνδηθή ζπλαηζζεκαηηθή 

θαηάζηαζε ή κηα θαηάζηαζε ηνπ αλζξψπηλνπ νξγαληζκνχ πνπ ραξαθηεξίδεηαη απφ 

ηα ππνθεηκεληθά , ζπλεηδεηά , αληηιεπηά ζπλαηζζήκαηα  ηεο έληαζεο θαη ηεο 

αλεζπρίαο , θαη απμεκέλε δξαζηεξηφηεηα ηνπ απηφλνκνπ λεπξηθνχ ζπζηήκαηνο.  

Αληίζεηα, ην άγρνο σο ραξαθηεξηζηηθφ θαλεξψλεη ηηο “ζρεηηθά ζηαζεξέο 

κεκνλσκέλεο δηαθνξέο ζηε ξνπή αλεζπρίαο..” θαη αλαθέξεηαη ζε κηα γεληθή ηάζε λα 

απνθξηζεί κε αλεζπρία ζηηο αληηιεπηέο ζην πεξηβάιινλ. (Spielberger θαη ζπλ.) 

   Γεδνκέλνπ  φηη ν Freud (1924), o Spielberger (1985) θαη o Taylor (1985) 

αληηιακβάλνληαη ην άγρνο σο ραξαθηεξηζηηθφ, σο δπλεηηθά κνλνδηάζηαην, θαη ν 

Spielberger (1985) αληηιακβάλεηαη επίζεο ην άγρνο, σο θαηάζηαζε σο κνλνδηάζηαην, 

ππάξρεη ε δηαθσλία ηεο αληίιεςεο φηη θαη ηα δχν είδε άγρνπο , εκπεηξηθά 

απνδεδεηγκέλα έρνπλ πνιπδηάζηαηε δνκή.   Υπάξρνπλ ηνπιάρηζηνλ ηέζζεξηο πιεπξέο 

ηνπ άγρνπο σο ραξαθηεξηζηηθφ: ε θνηλσληθή αμηνιφγεζε, ν θπζηθφο θίλδπλνο , ε 

αφξηζηε, θαη θαζεκεξηλή ξνπηίλα, θαη δχν πιεπξέο ην άγρνο σο θαηάζηαζε: ε 

γλσζηηθή- αληαγσληζηηθή θαη ε απηφλνκε-ζπλαηζζεκαηηθή πιεπξά (Endler, 

Kocovski). 

         Γεληθφηεξα, ινηπφλ, ζα ιέγακε πσο ην άγρνο θαίλεηαη λα επηδξά κε πνηθίινπο 
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ηξφπνπο ζην αλνζνπνηεηηθφ ζχζηεκα ηνπ αλζξψπνπ, θάηη πνπ κειεηήζεθε κέζα απφ 

πνιπάξηζκεο έξεπλεο (π.ρ. επηπηψζεηο ζην αλνζνπνηεηηθφ κεηά απφ ππνβνιή ηνπ 

αηφκνπ ζε αγρψδεηο θαηαζηάζεηο). Τα απνηειέζκαηα έδεημαλ πσο ην άγρνο 

ζρεηίδεηαη κε ηηο  κεηαβνιέο ησλ ιεηηνπξγηθψλ δπλαηνηήησλ ηνπ αλνζνπνηεηηθνχ 

ζπζηήκαηνο δηα κέζνπ κηαο ζχλζεηεο δηαδηθαζίαο. 

Παξφια απηά είλαη ζεκαληηθφ λα ζεκεησζεί πσο ην άγρνο θαζεαπηφ δελ 

θαζνξίδεη πφζν θαιά ή πφζν άζρεκα ζα ιεηηνπξγήζεη ην αλνζνπνηεηηθφ ζχζηεκα θαη 

πσο απηφ ζα επεξεάζεη ηελ αληίζηαζε ελφο αηφκνπ ζηηο ινηκψδεηο, ζηηο απηνάλνζεο 

ή ζηηο θαθνήζεηο λφζνπο. Όκνηα θαη γηα ην θαηλφκελν ζπλχπαξμεο άγρνπο θαη 

θεθαιαιγηψλ ππάξρνπλ αληηθξνπφκελεο απφςεηο γηα ην εάλ ην άγρνο είλαη 

απνηέιεζκα ησλ θεθαιαιγηψλ ή νη θεθαιαιγίεο νθείινληαη ζην άγρνο. Με ιίγα 

ιφγηα, είλαη γεγνλφο πσο δελ ζα ππνζηνχλ αιιαγέο ζηελ πγεία ηνπο φια ηα άηνκα 

εμαηηίαο ηεο χπαξμεο ζηξεζνγφλσλ παξαγφλησλ. Ωζηφζν, απηφ πνπ είλαη ζεκαληηθφ 

είλαη ε ηζνξξνπία κεηαμχ ηεο πνζφηεηαο ηνπ άγρνπο (ηνπ έληνλνπ θαη ηνπ ρξφληνπ 

άγρνπο) θαη ηεο ηθαλφηεηαο ηνπ αηφκνπ λα ην αληηκεησπίδεη. 

 

 

3. Τα Αξλεηηθά θαη Θεηηθά Σπλαηζζήκαηα 

3.1.   Τη είλαη Σπλαίζζεκα 

    Δίλαη αλακθηζβήηεην πσο θαλέλαο απιφο θαη επηγξακκαηηθφο νξηζκφο δελ κπνξεί 

λα είλαη επαξθήο θαη λα θαιχςεη ζθαηξηθά θαη νιφπιεπξα ηνλ νξίδνληα ηεο έλλνηαο 

«ζπλαίζζεκα». Τν ζίγνπξν είλαη φηη ηα ζπλαηζζήκαηα απνηεινχλ αλαπφζπαζην 

κέξνο ησλ ζπλαιιαγψλ καο κε ηνλ πεξηβάιινληα θφζκν, θαζνδεγνχλ, δηεπζχλνπλ 

θαη ελίνηε απνδηαξζξψλνπλ ηε δξάζε (Σξάνπθ, 2000). Όινη νη εξεπλεηέο 

ππνγξακκίδνπλ φηη ηα ζπλαηζζήκαηα πξέπεη λα ζεσξεζνχλ σο πεξίπινθεο 

ζπλαιιαγέο κε ην πεξηβάιινλ. Δπηπιένλ, φινη νη παξαηεξεηέο ζπκθσλνχλ φηη ηα 
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ζπλαηζζήκαηα ζπλεπάγνληαη θαηά θαλφλα αιιαγέο θπζηνινγηθνχ ηχπνπ, θαζψο θαη 

αιιαγέο ζε επίπεδν ζπκπεξηθνξάο, έθθξαζεο πξνζψπνπ θαη ζηάζεο ζψκαηνο. 

Σχκθσλα κε φιεο απηέο ηηο αληηιήςεηο, ην Webster’s International Dictionary νξίδεη 

ην ζπλαίζζεκα σο «θπζηνινγηθή απφθιηζε απφ ηελ νκνηφζηαζε πνπ γίλεηαη αηζζεηή 

ππνθεηκεληθά κέζα απφ λεπξνκπτθέο, αλαπλεπζηηθέο, θαξδηαγγεηαθέο, νξκνληθέο θαη 

άιιεο ζσκαηηθέο αιιαγέο, πξνπαξαζθεπαζηηθέο εκθαλψλ πξάμεσλ πνπ κπνξεί λα 

εθηειεζηνχλ ή θαη λα κελ εθηειεζηνχλ (Σξάνπθ, 2000). 

H πην επξέσο απνδεθηή παξάδνζε ζρεηηθά κε ηα ζπλαηζζήκαηα είλαη απηή πνπ 

βιέπεη ηα ζπλαηζζήκαηα σο ζπγθεθξηκέλα θαη δηαθξηηά. Απηά είλαη ηα ιεγφκελα 

βαζηθά ζπλαηζζήκαηα θαη ζεσξνχληαη φηη έρνπλ έλα ζπγθεθξηκέλν απηφλνκν 

ππφζηξσκα, κηα πξσηνηππηθή έθθξαζε ηνπ πξνζψπνπ θαη κηα δηαθξηηή 

θαηλνκελνινγηθή πνηφηεηα (Egloff, Schumkle, Burns, Kohlmann & Hock, 2003). 

Πξφθεηηαη, ινηπφλ, γηα «πξνλνκηνχρα» ζπλαηζζήκαηα, ηα νπνία απνθαινχληαη 

πξσηαξρηθά ή ζεκειηψδε δηφηη, ζχκθσλα κε ηνπο ππνζηεξηθηέο ησλ βαζηθψλ 

ζπλαηζζεκάησλ, ζπληζηνχλ ηε βάζε φισλ ησλ ζπλαηζζεκαηηθψλ εκπεηξηψλ. Τα 

ππφινηπα ζπλαηζζήκαηα (κε - βαζηθά) δελ είλαη παξά ζπλδπαζκνί ησλ βαζηθψλ 

ζπλαηζζεκάησλ θαη γηα ην ιφγν απηφ νλνκάδνληαη κηθηέο ζπλαηζζεκαηηθέο 

θαηαζηάζεηο (Κνχξηε, 1998). 

Δίλαη πιένλ απνδεδεηγκέλν φηη πνιιά βαζηθά ζπλαηζζήκαηα είλαη , απφ 

πνιηηηζηηθή άπνςε, θαζνιηθά θαη παγθφζκηα θαη πξσηνεκθαλίδνληαη ζηα πξψηκα 

ζηάδηα ηεο παηδηθήο ειηθίαο. Ο Izard νξίδεη απηά ηα βαζηθά ζπλαηζζήκαηα σο 

επραξίζηεζε – ραξά, θαηάπιεμε – έθπιεμε, αλεζπρία – αγσλία, νξγή – ζπκφ, αεδία 

– απνζηξνθή, πεξηθξφλεζε- απνδνθηκαζία, θφβν – ηξφκν, ληξνπή – ηαπείλσζε θαη 

ελνρή – ηχςεηο (Σξάνπθ, 2000). Δίλαη ελδηαθέξνλ θαη παζηθαλέο, φηη ζε απηέο ηηο 

ζεσξίεο ηα ζεηηθά ζπλαηζζήκαηα είλαη θαηά πνιχ ιηγφηεξα δηαρσξηζκέλα απφ ηα 

αξλεηηθά. Όκνηα, ν Ekman (1982) βξήθε εθηά ζπλαηζζήκαηα πνπ ήηαλ 

δηαπνιηηηζκηθά αλαγλσξίζηκα θαη ε επηπρία ήηαλ ην κφλν ζεηηθφ (Egloff, Schumkle, 

Burns, Kohlmann & Hock, 2003). 
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3.2  Έξεπλεο γηα ηα ζεηηθά –αξλεηηθά ζπλαηζζήκαηα 

Υπάξρνπλ δχν θπξίαξρεο παξαδφζεηο ζηελ έξεπλα γηα ηα ζπλαηζζήκαηα: ε 

πξψηε παξάδνζε βιέπεη ηα ζπλαηζζήκαηα αλαθνξηθά κε ζπγθεθξηκέλα θαη δηαθξηηά 

ζπλαηζζήκαηα. Απηά ηα κνληέια πξνηείλνπλ έλα κηθξφ αξηζκφ δηαθξηηψλ 

ζπλαηζζεκάησλ πνπ ην θαζέλα απφ απηά ζεσξείηαη φηη αληηθαηνπηξίδεη κηα 

ζπγθεθξηκέλε νκάδα απφ εμαγφκελα εξεζίζκαηα θαη ππξνδνηεί έλα ραξαθηεξηζηηθφ 

θάζκα πξνζαξκνζηηθψλ ζπκπεξηθνξψλ. Απηά ηα ιεγφκελα βαζηθά ζπλαηζζήκαηα 

ζεσξνχληαη φηη έρνπλ έλαλ ζπγθεθξηκέλν απηφλνκν ππφζηξσκα, κηα πξσηφηππε 

έθθξαζε ηνπ πξνζψπνπ, θαη κηα δηαθξηηή θαηλνκελνινγηθή πνηφηεηα.  Δίλαη 

ελδηαθέξνλ φηη ζε απηέο ηηο ζεσξίεο ηα ζεηηθά ζπλαηζζήκαηα είλαη θαηά πνιχ 

ιηγφηεξν δηαρσξηζκέλα απφ ηα αξλεηηθά. Γηα παξάδεηγκα, ν Ekman (1982), βξήθε 

εθηά ζπλαηζζήκαηα πνπ ήηαλ δηαπνιηηηζκηθά αλαγλσξίζηκα θαη ε επηπρία ήηαλ ην 

κφλν ζεηηθφ.  Οη Izard (1977)  θαη Tomkins (1962) πξφηεηλαλ θαη νη δχν ην 

ελδηαθέξνλ σο ην δεχηεξν ζεηηθφ ζπλαίζζεκα . Ο Plutchik (1994) πξφηεηλε ηελ 

απνδνρή- εκπηζηνζχλε σο  ην ηξίην ζεηηθφ ζπλαίζζεκα , καδί κε ηε ραξά ( ε νπνία 

ζπζηνηρεί ζηελ επηπρία) θαη ηελ πξνζκνλή (ε νπνία ζπλδέεηαη ζηελά κε ην 

ελδηαθέξνλ). Γηαρσξηζκέλε λνεηηθά απφ απηέο ηηο πεξηζζφηεξν βηνινγηθά 

πξνζαλαηνιηζκέλεο βαζηθέο πξνζεγγίζεηο γηα ηα ζπλαηζζήκαηα , άιινο έλαο θιάδνο 

ηεο παξάδνζεο ησλ ζεηηθψλ ζπλαηζζεκάησλ πξνέξρεηαη απφ ηηο ζηε δνκή ηνπ 

ιεμηινγίνπ επεξεαζκνχ.   

Σε αλψηεξν επίπεδν, απηέο νη ζεσξίεο ζπλήζσο δηαρσξίδνπλ κεηαμχ ζεηηθψλ 

δηαπξνζσπηθψλ ζπλαηζζεκάησλ (επίζεο νλνκαδφκελα αιινχ- θαηεπζπλφκελα 

ζπλαηζζήκαηα) φπσο ε αγάπε ή ε ζηνξγή, θαη ζεηηθά κε δηαπξνζσπηθά 

ζπλαηζζήκαηα  (επίζεο νλνκαδφκελα σο απην-θαηεπζπλφκελα ζπλαηζζήκαηα) , φπσο 

ε ραξά ή ε επηπρία. Σηε βάζε απηψλ ησλ ζπζηνηρηψλ , αξθεηά δηαθξηηά 

ζπλαηζζήκαηα έρνπλ δηαρσξηζηεί ζην θαηψηεξν επίπεδν: γηα παξάδεηγκα , ηα 

επράξηζηα ζπλαηζζήκαηα πνπ ζπλδένληαη κε ηε ραξά δηαθνξνπνηνχληαη ζε 
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αγαιιίαζε, επθξνζχλε θαη επηπρία ή ραξά , ηθαλνπνίεζε θαη γνεηεία.  

 Η δεχηεξε παξάδνζε ζηελ έξεπλα γηα ηνλ επεξεαζκφ  εζηηάδεη ζην ξφιν 

θάπνησλ ιαλζαλφλησλ δηαζηάζεσλ πνπ παξάγνπλ ζεκαληηθνχο θαη ζπζηεκαηηθνχο 

δεζκνχο κεηαμχ ησλ ζεκειησδψλ ζπλαηζζεκάησλ. Μπνξεί λα δεηρζεί φηη δχν απφ 

ηνπο ηξεηο επξείο παξάγνληεο κπνξνχλ λα ζπζηήζνπλ έλα κεγάιν ηκήκα ηεο 

πνηθηιφηεηαο ζηηο κεηξήζεηο επεξεαζκνχ.  

Γχν κνληέια δχν δηαζηάζεσλ –  πνπ νπζηαζηηθά είλαη πεξηζηξεθφκελεο 

κεηαβιεηέο ε κία ηεο άιιεο – έρνπλ θπξηαξρήζεη ζηε θηινινγία ηνπ επεξεαζκνχ 

ζηηο ηειεπηαίεο δεθαεηίεο. Καη ηα δχν κνληέια ζπκθσλνχλ ζην φηη ε δνκή ηνπ 

βηψκαηνο επεξεαζκνχ κπνξεί λα ραξαθηεξηζηεί σο κηα αθνινπζία θαηαζηάζεσλ 

επεξεαζκνχ ζηελ πεξίκεηξν ελφο θχθινπ. Μηα πξνζέγγηζε νλφκαζε απηέο ηηο δχν 

βαζηθέο δηαζηάζεηο πνπ ηππηθά αλαδχνληαη σο νη πξψηνη δχν κε-πεξηζηξεθφκελνη 

παξάγνληεο ζε αλαιχζεηο απηναλαθεξφκελνπ επεξεαζκνχ σο επραξίζηεζε (δει. , ην 

επίπεδν ζην νπνίν ληψζεη θαλείο γεληθά θαιά ή άζρεκα) θαη ελεξγνπνίεζε (δει. Τν 

επίπεδν ζην νπνίν θαλείο ληψζεη γεληθά απαζρνιεκέλνο ή ελεξγφο). Τν δεχηεξν 

θχξην ζρέδην ζπλεγνξεί κε ηνπο δχν παξάγνληεο πνπ αλαδχνληαη κεηά απφ 

νξζνγψληα πεξηζηξνθή. Απηέο νη δηαζηάζεηο νλνκάζηεθαλ αξρηθά σο ζεηηθφο 

επεξεαζκφο θαη αξλεηηθφο επεξεαζκφο θαη πξφζθαηα επαλνλνκάζηεθαλ ζεηηθή 

ελεξγνπνίεζε θαη αξλεηηθή ελεξγνπνίεζε. 

 Σχκθσλα κε απηφ ην ζεσξεηηθφ πιαίζην, ν ζεηηθφο επεξεαζκφο 

αληηθαηνπηξίδεη ην βαζκφ ζηνλ νπνίν θάπνηνο βηψλεη κηα ζεηηθή δηάζεζε, φπσο 

αηζζήκαηα ραξάο, ελδηαθέξνληνο, ελζνπζηαζκνχ ή εγξήγνξζεο. Δπνκέλσο, απηή ε 

δηάζηαζε αληηπξνζσπεχεη έλα ζπλδπαζκφ επραξίζηεζεο θαη ελεξγνπνίεζεο κε ηελ 

έλλνηα ηνπ Russell, θαη νλνκάζηεθε επίζεο ελεξγνπνηεκέλνο επράξηζηνο 

επεξεαζκφο. (Larsen & Diener, 1992) 

 Η έξεπλα , ινηπφλ γηα ηνλ επεξεαζκφ έρεη δχν παξαδφζεηο : κηα πνπ δίλεη 

έκθαζε ζηα δηαθξηηά ζπλαηζζήκαηα θαη κηα άιιε πνπ εζηηάδεη ζε νξηζκέλνπο επξείο 

παξάγνληεο . Οη Watson θαη  Tellegen (1985) πξφηεηλαλ έλα ηεξαξρηθφ κνληέιν ζην 
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νπνίν νη δχν πςειφηεξνη ζηε ζεηξά παξάγνληεο (ζεηηθφο θαη αξλεηηθφο επεξεαζκφο) 

ζπληίζεληαη ή ζπζηνηρνχλ αιιά είλαη μερσξηζηέο ζπλαηζζεκαηηθέο θαηαζηάζεηο (π.ρ. 

θφβνο, ζπκφο, ραξά, ελδηαθέξνλ). Σε απηφ ην κνληέιν, ην αλψηεξν επίπεδν 

αληηθαηνπηξίδεη ην ζζέλνο ησλ αληηθεηκέλσλ (δει. Τν αλ αληηπξνζσπεχνπλ ζεηηθέο ή 

αξλεηηθέο ζπλαηζζεκαηηθέο θαηαζηάζεηο) ελψ ην ρακειφηεξν επίπεδν 

αληηθαηνπηξίδεη ην ζπγθεθξηκέλν πεξηερφκελν (δει. Τα δηαθξηηά ραξαθηεξηζηηθά ησλ 

ζπλαηζζεκαηηθψλ θαηαζηάζεσλ). 

     Οη Watson θαη  Tellegen βξήθαλ αξθεηνχο παξάγνληεο πνπ έδεηρλαλ 

ζπγθεθξηκέλν αξλεηηθφ επεξεαζκφ. Έλα απξφζκελν απνηέιεζκα απηψλ ησλ αξρηθψλ 

αλαιχζεσλ ήηαλ φηη ν ζεηηθφο επεξεαζκφο- ζε αληίζεζε κε ηνλ αξλεηηθφ- αλαδχζεθε 

σο κνλαδηθή δηάζηαζε ρσξίο λα ρσξηζηεί ζε ζπγθεθξηκέλεο ζεηηθέο ζπλαηζζεκαηηθέο 

θαηαζηάζεηο. . Παξ΄ φια απηά πεξαηηέξσ εμεξεπλήζεηο ζε ζεη δεδνκέλσλ πνπ 

πεξηείραλ έλα επξχηεξν δείγκα απφ πεξηγξαθείο ζεηηθνχ επεξεαζκνχ απεθάιπςε 

ηέζζεξηο ζπγθεθξηκέλνπο παξάγνληεο ζεηηθνχ επεξεαζκνχ: ραξά (π.ρ. ραξνχκελνο, 

ελζνπζηαζκέλνο, εθζηαζηαζκέλνο), θαζεζπραζηηθφηεηα, (π.ρ. ηνικεξφο, αηξφκεηνο, 

δπλαηφο), πξνζνρή (πξνζεθηηθφο, ζε εγξήγνξζε, ζπγθεληξσκέλνο) θαη εξεκία 

(γαιήληνο, ήξεκνο). Βάζεη απηψλ ησλ παξαγφλησλ, ζπγθεθξηκέλεο θιίκαθεο 

δεκηνπξγήζεθαλ γηα λα εμεηάζνπλ απηέο ηηο θαηαζηάζεηο ζεηηθνχ επεξεαζκνχ. Μαδί 

κε ηηο ζπγθεθξηκέλεο θαηαζηάζεηο αξλεηηθνχ επεξεαζκνχ , απηέο νη θιίκαθεο 

ζεηηθνχ επεξεαζκνχ ζπληζηνχλ ην ΠΘΑΔ – Αλαπηπγκέλε κνξθή . Τν ΠΘΑΔ, είλαη 

έλα αμηφπηζην θαη έγθπξν φξγαλν κέηξεζεο πνπ πεξηέρεη ζχληνκεο θιίκαθεο ζεηηθνχ 

θαη αξλεηηθνχ επεξεαζκνχ κε δέθα αληηθείκελα ε  θαζεκία.  

 Σπλνπηηθά, ηα ζεηηθά ζπλαηζζήκαηα θαίλνληαη λα είλαη ιηγφηεξν δηαρσξηζκέλα 

απφ ηα αξλεηηθά. Απηφ ην εχξεκα αλαδχζεθε απφ ην ζηελ παξάδνζε ησλ δηαθξηηψλ , 

φπσο επίζεο θαη ζην ηεξαξρηθφ κνληέιν. Όκσο, δε βξέζεθε ζπλαίλεζε ζρεηηθά κε ηνλ 

αξηζκφ θαη ηνπο ηχπνπο ησλ ζπγθεθξηκέλσλ ζεηηθψλ ζπλαηζζεκάησλ. Δλψ ε ραξά 

(πνπ νλνκάζηεθε επίζεο ραξκνζχλε θαη επηπρία) βξέζεθε ζπζηεκαηηθά σο έλα 

δηαθξηηφ ζεηηθφ ζπλαίζζεκα ζε φιεο ηηο παξαδφζεηο έξεπλαο , ην ίδην δε ζπκβαίλεη ην 



 
27 

 

ίδην μεθάζαξα θαη γηα ην ελδηαθέξνλ. Τν αλ ππάξρνπλ πεξηζζφηεξα ζπγθεθξηκέλα 

ζεηηθά ζπλαηζζήκαηα θαη πνηα είλαη απηά βξίζθεηαη αθφκα ππφ ζπδήηεζε. 

 Αλαξίζκεηεο θιίκαθεο ζεηηθνχ θαη αξλεηηθνχ επεξεαζκνχ έρνπλ αλαπηπρζεί 

θαη κειεηεζεί  ζε κηα πνηθηιία εξεπλεηηθψλ πεδίσλ. Γεληθά κηιψληαο, ηα επξήκαηα 

απφ απηέο ηηο κειέηεο δείρλνπλ  φηη νη δχν παξάγνληεο δηάζεζεο ζπλδένληαη κε 

δηαθνξεηηθέο ηάμεηο κεηαβιεηψλ. Ο αξλεηηθφο – αιιά φρη ν ζεηηθφο επεξεαζκφο- λα 

ζπλδέεηαη κε αλαθνξέο ζηξεο θαη θαθήο αληηκεηψπηζεο, παξάπνλα πγείαο θαη 

ζπρλφηεηα δπζάξεζησλ γεγνλφησλ. Αληίζεηα , ν ζεηηθφο επεξεαζκφο ζπλδέεηαη κε 

θνηλσληθή δξαζηεξηφηεηα, επραξίζηεζε θαη ζπρλφηεηα επράξηζησλ γεγνλφησλ. 

 Τέινο, έλα άιιν ζεκαληηθφ θνκκάηη πνπ ζα πξέπεη λα αλαθεξζεί , είλαη φηη 

παξ  ́φιν πνπ νη φξνη ζεηηθφο θαη αξλεηηθφο επεξεαζκφο κπνξεί λα ππνδεηθλχνπλ φηη 

απηνί νη δχν παξάγνληεο δηάζεζεο είλαη αληίζεηνη (δειαδή εληφλσο αληίζεηα 

ζχζηνηρνη), έρνπλ εληνχηνηο σο πςειά δηαθεθξηκέλεο δηαζηάζεηο πνπ κπνξνχλ λα 

αληηπξνζσπεχνπλ νπζησδψο σο νξζνγσληθέο δηαζηάζεηο  ζε παξαγνληηθέο 

αλαιπηηθέο κειέηεο επεξεαζκνχ. Δλ ζπληνκία, ν ζεηηθφο επεξεαζκφο 

αληηθαηνπηξίδεη ην βαζκφ ζην νπνίν ην άηνκν ληψζεη ελζνπζηαζκέλν, ελεξγφ θαη ζε 

εγξήγνξζε. Ο πςειφο ζεηηθφο επεξεαζκφο είλαη κηα θαηάζηαζε πςειήο ελέξγεηαο, 

πιήξνπο ζπγθέληξσζεο θαη επράξηζηεο ελαζρφιεζεο, ελψ ν ρακειφο ζεηηθφο 

επεξεαζκφο ραξαθηεξίδεηαη απφ ζιίςε θαη ιήζαξγν. Αληίζεηα , ν αξλεηηθφο 

επεξεαζκφο είλαη κηα γεληθή δηάζηαζε ππνθεηκεληθήο ζηελαρψξηαο θαη δπζάξεζηεο 

απαζρφιεζεο πνπ θαηαιακβάλεη κηα πνηθηιία απνζηξεθφκελσλ θαηαζηάζεσλ 

δηάζεζεο , ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ ζπκνχ, ηεο πεξηθξφλεζεο, ηεο ελνρήο, ηνπ 

θφβνπ, ηεο αεδίαο θαη ηεο λεπξηθφηεηαο, κε ηνλ ρακειφ αξλεηηθφ επεξεαζκφ λα 

είλαη κηα θαηάζηαζε εξεκίαο θαη γαιήλεο. Απηνί νη δχν παξάγνληεο 

αληηπξνζσπεχνπλ δηαζηάζεηο θαηαζηάζεσλ επεξεαζκνχ, αιιά ν Tellegen έρεη δείμεη 

φηη ζπλδένληαη κε ηηο ζχζηνηρεο δηαζηάζεηο γλσξηζκάησλ επεξεαζκνχ ηεο ζεηηθήο 

θαη αξλεηηθήο ζπλαηζζεκαηηθφηεηαο (αηνκηθέο δηαθνξέο ζε ζεηηθή θαη αξλεηηθή 

ζπλαηζζεκαηηθή δξαζηεξηφηεηα). Τα γλσξίζκαηα ζεηηθνχ θαη αξλεηηθνχ 



 
28 

 

αληηζηνηρνχλ πάλσ θάησ κε ηνπο θπξίαξρνπο παξάγνληεο πξνζσπηθφηεηαο ηεο 

εμσζηξέθεηαο θαη ηνπ άγρνπο/ λεπξσηηζκνχ, αληίζηνηρα, Αληιψληαο απφ απηά θαη 

απφ άιια επξήκαηα, ν Tellegen, έρεη ζπλδέζεη ηνλ αξλεηηθφ θαη ζεηηθφ επεξεαζκφ 

αληίζηνηρα, ζηα ςπρνβηνινγηθά θαη ςπρνδπλακηθά κέξε επαηζζεζίαο ζε ζήκαηα 

αληακνηβήο ή ηηκσξίαο. Έρεη επίζεο πξνηείλεη φηη ν ρακειφο ζεηηθφο επεξεαζκφο θαη 

ν πςειφο αξλεηηθφο (θαη θαηάζηαζεο θαη γλσξίζκαηνο) είλαη θχξηα ραξαθηεξηζηηθά 

ηεο θαηάζιηςεο θαη ηνπ άγρνπο, αληίζηνηρα. (Cheng,2003) 

 

 

4.  Σηφρνο ηεο έξεπλαο θαη ππνζέζεηο 

4.1 Σηόρνο ηεο έξεπλαο 

     Σηφρνο ηεο έξεπλαο είλαη λα δνχκε αλ ππάξρεη ζρέζε κεηαμχ ηνπ ζπλνιηθνχ 

ζπκνχ θαη ησλ κεηαβιεηψλ ηνπ  ραξαθηεξηζηνινγηθνχ  θαη  θαηαζηαζηνινγηθνχ 

άγρνπο, ησλ αξλεηηθψλ θαη ζεηηθψλ ζπλαηζζεκάησλ θαη ηνπ θαηαπηεζκέλνπ , αιιά 

θαη επαλαπξαγκαηεπφκελνπ ζπκνχ. Σηε ζπλέρεηα ζα εκβαζχλνπκε ην ζηφρν καο ζηε 

ζρέζε πνπ κπνξεί λα έρνπλ νη παξαπάλσ κεηαβιεηέο κε ηνλ ζπκφ σο ραξαθηεξηζηηθφ 

θαη θαηά πφζν απηέο επεξεάδνπλ ή κε ηελ κεηαβιεηή καο θξηηήξην(ζπκφο σο 

ραξαθηεξηζηηθφ. Δπηπιένλ ζθνπφο ηεο κειέηεο είλαη λα δνχκε εάλ ην θχιν θαη ν 

ηφπνο θαηαγσγήο είλαη ζεκαληηθνί ιφγνη πνπ κπνξνχλ λα δηακνξθψζνπλ ηνλ ζπκφ 

ελφο αηφκνπ. 

4.2 Υπνζέζεηο ηεο έξεπλαο 

Πξνθεηκέλνπ λα εμεηάζνπκε ηελ αιιειεπίδξαζε θαη ηελ ζπζρέηηζε ησλ 

παξαπάλσ παξαγφλησλ κε ηνλ ζπκφ, πξνρσξήζακε  ζε ζπγθεθξηκέλεο  ππνζέζεηο γηα 

λα βαζηζηνχκε πάλσ ζε απηέο θαη λα αθνινπζήζεη ε  έξεπλά καο.  
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     Υπνζέζακε ινηπφλ , πσο ζα ππάξρεη ζεηηθή ζπζρέηηζε αλάκεζα ζην ζπκφ θαη ζην 

άγρνο σο ραξαθηεξηζηηθφ θαη ζην άγρνο σο θαηάζηαζε. Δπίζεο, πσο ηα αξλεηηθά θαη 

ζεηηθά ζπλαηζζήκαηα ζα επεξεάδνπλ ηε θχξηα κεηαβιεηή καο. Μία άιιε ππφζεζε 

είλαη φηη ε θαηαπηεζκέλε θαη επαλαδηαπξαγκαηεπφκελε κνξθή ηνπ ζπκνχ ζα 

επεξεάδεη ηε ζπλνιηθή έθθξαζε ζπκνχ θαη αθφκα πην ζπγθεθξηκέλα ηνλ ζπκφ σο 

ραξαθηεξηζηηθφ. 

     Υπνζέζεηο, ζαθψο θάλακε θαη γηα ην θχιν αιιά θαη ηνλ ηφπν θαηαγσγήο ηνπ 

αηφκνπ. Υπνζέηνπκε ινηπφλ , φηη ην θχιν θαη ε θαηαγσγή ηνπ αηφκνπ επεξεάδνπλ ην 

άηνκν φζν αθνξά ην ζπκφ. Η παξαπάλσ ππφζεζε , γελλά θαη ηελ αθφινπζε  

ππφζεζε, ε νπνία έρεη λα θάλεη κε ην αλ ε αιιειεπίδξαζε ησλ δχν απηψλ 

κεηαβιεηψλ (θχιν θαη θαηαγσγή) είλαη πξνβιεπηηθή γηα ηνλ ζπκφ πνπ βηψλεη έλα 

άηνκν. Υπνζέηνπκε ινηπφλ, φηη ε αιιειεπίδξαζε ηνπ θχινπ θαη ηνπ ηφπνπ 

θαηαγσγήο επεξεάδεη εμίζνπ ην ζπκφ.   

 

5.Μέζνδνο 

 

5.1Σπκκεηέρνληεο 

Σηελ ζπγθεθξηκέλε έξεπλα έιαβαλ κέξνο ζπλνιηθά 201 άηνκα πνπ ζηελ 

πιεηνςεθία ήηαλ θνηηεηέο. Απφ απηνχο, 168 (83,6%) ήηαλ γπλαίθεο θαη 33 (16,4%) 

ήηαλ άλδξεο. Ο κέζνο φξνο ειηθίαο ησλ αηφκσλ πνπ ζπκκεηείραλ ήηαλ 21,24 έηε θαη 

ε ηππηθή απφθιηζε (Τ.Α.=4,95). Αλαθνξηθά κε ηνλ ηφπν θαηαγσγήο ησλ 

ζπκκεηερφλησλ, 61 άηνκα (30,3%) θαηάγνληαλ απφ ηελ Αηηηθή θαη ηελ Σηεξεά 

Διιάδα, 20 (10%) απφ ηελ Μαθεδνλία, 72 (35,8%) απφ ηελ Πεινπφλλεζν, 15 (7,5%) 

απφ ηελ Θεζζαιία – Θξάθε θαη 17 (8,5%) απφ λεζηά. 
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Σην παξαπάλω γξάθεκα θαίλεηαη ην πνζνζηό ηωλ γπλαηθώλ θαη ην πνζνζηό  αληξώλ πνπ 

ζπκκεηείραλ ζηελ έξεπλα. 

 

 

Γξάθεκα 2. 

Τν παξαπάλω γξάθεκα απνηππώλεη ηα πνζνζηά ηωλ αηόκωλ πνπ θαηάγνληαλ από Αηηηθή- Ση. 
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Ειιάδα, Μαθεδνλία, Πεινπόλλεζνο, Θξάθε, Νεζηά. 

 

 

5.2Εξγαιεία 

 

5.2.1Κιίκαθα Καηαζηαζηαθνύ – Ελδνγελνύο Άγρνπο, (State-Trait Anxiety 

Inventory –SRAI; Spielberger θαη ζπλ.  1970) 

Η θιίκαθα απηναληίιεςεο ηνπ άγρνπο κεηξάεη ην ελδνγελέο θαη ην 

θαηαζηαζηαθφ άγρνο. Τν θάζε ηκήκα ηνπ άγρνπο, ελδνγελέο ή θαηαζηαζηαθφ, 

κεηξηέηαη κε 20 εξσηήζεηο έθαζην. Τα άηνκα θαινχληαη λα απαληήζνπλ θαη ηηο 40 

εξσηήζεηο ζε κηα θιίκαθα απφθξηζεο 4 ζεκείσλ ( 1=Καζφινπ- 4=Πάξα Πνιχ). 

Πξφθεηηαη γηα ην εξγαιείν κε ηηο πεξηζζφηεξεο αλαθνξέο ζηελ παγθφζκηα 

βηβιηνγξαθία γηα ηε κέηξεζε ηνπ άγρνπο. Σηα πιαίζηα ηεο ηεθκεξίσζεο ησλ 

ςπρνκεηξηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηνπ εξγαιείνπ, ππάξρνπλ πνιιέο έξεπλεο ηφζν 

αλαθνξηθά κε ηελ πξσηφηππε κνξθή ηνπ φζν ζε ζρέζε κε γισζζηθέο πξνζαξκνγέο 

ηνπ ζε δηαθνξεηηθά πνιηηηζκηθά πεξηβάιινληα πνπ ηεθκεξηψλνπλ ηφζν ηελ 

αμηνπηζηία φζν θαη ηελ εγθπξφηεηά ηνπ. 

   

5.2.2Εξωηεκαηνιόγην Θεηηθώλ θαη Αξλεηηθώλ Σπλαηζζεκάηωλ ( Positive and 

Negative Affect Schedule - PANAS; Watson θαη ζπλ., 1988) 

Τν PANAS είλαη έλα εξγαιείν απηναλαθνξάο 20 αληηθεηκέλσλ, ην νπνίν 

πεξηιακβάλεη δχν αλεμάξηεηεο θιίκαθεο 10 αληηθεηκέλσλ ε θάζε κηα θαη κεηξνχλ ηνλ 

Αξλεηηθφ Δπεξεαζκφ (ε έθηαζε ζηελ νπνία έλα άηνκν βηψλεη ηελ ππνθεηκεληθή 

θφπσζε σο ζπκφ, θφβν, απνζηξνθή, ελνρή) θαη ηνλ Θεηηθφ Δπεξεαζκφ (ηελ έθηαζε 

ζηελ νπνία έλα άηνκν ληψζεη ελζνπζηαζκφ, ελέξγεηα, εγξήγνξζε). Κάζε αληηθείκελν 

βαζκνινγείηαη κε βάζε κηα θιίκαθα ηνπ 1 (δηαθσλψ απφιπηα) έσο ην 5 (ζπκθσλψ 

απφιπηα). Τν ζθνξ γηα θάζε θιίκαθα θπκαίλεηαη απφ ην 10 έσο ην 50. Σε απηή ηελ 

έξεπλα ρξεζηκνπνηήζακε ηελ ραξαθηεξηζηνινγηθή εθδνρή (trait version) ηνπ 

PANAS, φπνπ ζηνπο ζπκκεηέρνληεο δεηήζεθε λα απαληήζνπλ ηελ αθφινπζε 
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εξψηεζε: «Γείμηε ζε ηη έθηαζε γεληθά ληψζεηε θαηά απηφλ ηνλ ηξφπν, απηφ ζεκαίλεη 

πσο ληψζεηε θαηά κέζν φξν». Σε απηή ηελ απζεληηθή έθδνζε ην PANAS έρεη δείμεη 

αμηφπηζηα θαη έγθπξα απνηειέζκαηα. 

 

5.2.3Κιίκαθα Καηαζηαζηαθήο – Ελδνγελνύο Έθθξαζεο Θπκνύ (State Trait Anger 

Expression Inventory – STAXI; Spielberger, 1991) 

Τν STAXI είλαη κία κέηξεζε απηναλαθνξάο 29 αληηθεηκέλσλ. Τν έλα κέξνο 

κεηξά ηελ έληαζε ηνπ ζπκνχ (θαηαζηαζηαθφο ζπκφο). Οη ζπκκεηέρνληεο 

βαζκνινγνχλ ηα επίπεδα ηνπ ζπκνχ ηνπο αθξηβψο ηψξα κε ην λα απαληνχλ ζε 

δειψζεηο (π.ρ. Δίκαη εμνξγηζκέλνο ) ρξεζηκνπνηψληαο κηα θιίκαθα ηεζζάξσλ 

δηαβαζκίζεσλ (1=Καζφινπ, 4=Πάξα πνιχ). Τν δεχηεξν κέξνο ξσηά ηνπο 

ζπκκεηέρνληεο πσο ληψζνπλ γεληθά (ραξαθηεξηζηνινγηθφο ζπκφο), κε ην λα απαληνχλ 

ζε 15 απηφ-πεξηγξαθηθέο δειψζεηο ρξεζηκνπνηψληαο κηα θιίκαθα ζπρλφηεηαο 4 

βαζκψλ (1=ζρεδφλ πνηέ, 4=ζρεδφλ πάληα). Τα δχν κέξε ηεο κέηξεζεο έρνπλ δείμεη 

λα έρνπλ πςειή εζσηεξηθή εγθπξφηεηα φηαλ εθηηκνχληαη μερσξηζηά θαηά ηε 

δηάξθεηα ηεο εξκελείαο ηεο θιίκαθαο.  

 

5.3Δηαδηθαζία 

Η δηαδηθαζία πνπ αθνινπζήζεθε πξνθεηκέλνπ λα πξαγκαηνπνηήζνπκε ηελ 

έξεπλα απνηέιεζε κηα δηαδηθαζία εχθνιε θαη κε ρξνλνβφξα. Σπγθεθξηκέλα, 

ζπγθεληξψζεθαλ φια καδί ηα ζηαηηζηηθά εξγαιεία (5 εξσηεκαηνιφγηα) θαη ηα 

δεκνγξαθηθά ζηνηρεία θαη ρνξεγήζεθαλ γηα ζπκπιήξσζε ζηα άηνκα πνπ 

ζπκκεηείραλ ζηελ έξεπλα. Η δεηγκαηνιεςία ήηαλ ζπκπησκαηηθή θαη σο επί ην 

πιείζηνλ απνηεινχληαλ απφ θνηηεηέο. Τα εξσηεκαηνιφγηα ρνξεγήζεθαλ ζηα πιαίζηα 

ησλ καζεηψλ. Έλαο κηθξφο αξηζκφο ησλ ζπκκεηερφλησλ πξνήιζε απφ άιιεο πεγέο. 

Πην ζπγθεθξηκέλα, ρνξεγήζακε θάπνηα εξσηεκαηνιφγηα ζε πνιπθαηνηθίεο, 

θαηαζηήκαηα θαη πεξαζηηθνχο. Έηζη, δεηήζακε απφ ηα άηνκα λα ζπκπιεξψζνπλ ηα 

εξσηεκαηνιφγηα θαη ζηε ζπλέρεηα λα καο επηζηξαθνχλ πίζσ. Η αλάιπζε ησλ 
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δεδνκέλσλ πνπ ζπιιέρζεθαλ έγηλε κέζσ ηνπ ζηαηηζηηθνχ ινγηζκηθνχ SPSS. 

 

6.Απνηειέζκαηα 

          

Υπόζεζε Νν 1: Ο ξόινο ηνπ άγρνπο, ηωλ ζπλαηζζεκάηωλ, ηνπ θαηαπηεζκέλνπ 

ζπκνύ θαζώο θαη ηνπ επαλαδηαπξαγκαηεπόκελνπ ζπκνύ ζηελ εκθάληζε ηνπ ζπκνύ 

ωο ραξαθηεξηζηηθό ηεο πξνζωπηθόηεηαο 

Σηελ πξνζπάζεηα καο λα εληνπίζνπκε ηηο κεηαβιεηέο εθείλεο, νη νπνίεο 

ιεηηνπξγνχλ σο πξνβιεπηηθέο κεηαβιεηέο ηνπ ζπκνχ σο ραξαθηεξηζηηθφ, 

ρξεζηκνπνηήζακε ηελ πνιιαπιή παιηλδξφκεζε θαη ζπγθεθξηκέλα ηε βεκαηηθή 

κέζνδν (stepwise). Δθαξκφδνληαο ινηπφλ , ηελ αλάιπζε πνιιαπιήο παιηλδξφκεζεο , 

ρξεζηκνπνηήζακε σο πξνβιεπηηθέο κεηαβιεηέο ην άγρνο σο θαηάζηαζε θαη σο 

ραξαθηεξηζηηθφ, ηα ζεηηθά θαη αξλεηηθά ζπλαηζζήκαηα , φπσο επίζεο ηνλ 

θαηαπηεζκέλν (suppression)  θαη επαλαδηαπξαγκαηεπφκελν (reappraisal scale) ζπκφ.  

(βι. Πίλαθα 2). Ωζηφζν , πξηλ πξνρσξήζνπκε ζηελ παξνπζίαζε ησλ απνηειεζκάησλ 

ηεο πξψηεο ππφζεζεο θαιφ είλαη λα ξίμνπκε κηα καηηά ζηε ζπζρέηηζε πνπ ππάξρεη 

κεηαμχ ησλ κεηαβιεηψλ (βι. Πηλαθαο 1).  

 

Πίλαθαο 1: Πίλαθαο ελδνζπζρεηίζεωλ κεηαμύ όιωλ ηωλ κεηαβιεηώλ ηεο έξεπλαο. 

 1 2 3 4 5 6 7 

1  ,09 -,35** -,03 ,13 -,23** -,31** 

2   -,23** ,17-- ,05 -,19** -,47** 

3    ,13** ,06 ,54** ,58** 

4     ,23** -,16* ,24** 

5      ,12* ,17** 

6       .60** 



 
34 

 

Σεκείσζε: ** Σπζρέηηζε ζεκαληηθή ζην 0,01 επίπεδν. *Σπζρέηηζε ζεκαληηθή ζην 0,05 επίπεδν. 

1=Σπλνιηθφο Θπκφο, 2=Θεηηθά Σπλαηζζήκαηα, 3=Αξλεηηθά Σπλαηζζήκαηα, 

4=Δπαλαδηαπξαγκαηεπφκελν Σθέινο ηνπ Θπκνχ, 5=Καηαπηεζκέλν Σθέινο ηνπ Θπκνχ, 6=Άγρνο σο 

Καηάζηαζε, 7=Άγρνο σο Φαξαθηεξηζηηθφ 

 

 

Απφ ηνλ παξαπάλσ πίλαθα θαίλεηαη φηη ζεκαληηθή ζπζρέηηζε παξνπζηάδνπλ  νη 

αξηζκνί πνπ ζεκεηψλνληαη κε δχν αζηεξάθηα , φπσο γηα παξάδεηγκα ε ζπλνιηθή 

έθθξαζε ζπκνχ κε ηα αξλεηηθά ζπλαηζζήκαηα (0,36) θαη ε ζπλνιηθή έθθξαζε ζπκνχ  

κε ην άγρνο σο ραξαθηεξηζηηθφ (0,30) πνπ παξνπζηάδνπλ πςειή ζπζρέηηζε. Ακέζσο 

κεηά έξρεηαη ε ζεηηθή ζπζρέηηζε ηεο ζπλνιηθήο έθθξαζεο ζπκνχ κε ην άγρνο σο 

θαηάζηαζε (0,23).  Δπίζεο, ηα ζεηηθά ζπλαηζζήκαηα κε ην άγρνο σο ραξαθηεξηζηηθφ 

θαίλεηαη λα παξνπζηάδνπλ κηα πςειή αξλεηηθή ζπζρέηηζε ηεο ηάμεο ηνπ -0,47. 

 Σηε ζπλέρεηα, αθνινπζεί ε αλάιπζε πνιιαπιήο παιηλδξφκεζεο κε εμαξηεκέλε 

κεηαβιεηή ην ζπκφ σο ραξαθηεξηζηηθφ θαη αλεμάξηεηεο κεηαβιεηέο  ην άγρνο σο 

θαηάζηαζε θαη ραξαθηεξηζηηθφ, ηα αξλεηηθά θαη ζεηηθά ζπλαηζζήκαηα θαη ην ζπκφ 

σο πξνο ην θαηαπηεζκέλν θαη επαλαπξαγκαηεπφκελν ζθέινο ηνπ:  

 

Πίλαθαο 2: Απνηειέζκαηα ηεο Βεκαηηθήο Παιηλδξφκεζεο   

 

ΜΕΣΑΒΛΗΣΗ ΚΡΙΣΗΡΙΟ ΠΡΟΒΛΕΠΣΙΚΕ ΜΕΣΑΒΛΗΣΕ beta          t        p> 

Χαρακτηριςιολογικόσ  θυμόσ Άγχοσ ωσ κατάςταςη  -0,1 0,12        ns 

  Άγχοσ ωσ χαρακτηριςτικό 0,44 5,35 0,000 

  
Επαναδιαπραγματευόμενοσ 

θυμόσ 0,13 2,1 0,038 

  Καταπιεςμζνοσ Θυμόσ  0,68 1,1        ns 

  Θετικά ςυναιςθήματα 0,3 4,3 0,000 

  Αρνητικά ςυναιςθήματα 0,24 3,25 0,001 

  Ηλικία  -0,02 -0,28        ns  

  Φφλο 0,02 0,23        ns 

 



 
35 

 

     Απφ ηα παξαπάλσ απνηειέζκαηα, θαίλεηαη φηη νη κεηαβιεηέο Άγρνο σο 

ραξαθηεξηζηηθφ, ζεηηθά ζπλαηζζήκαηα θαη Αξλεηηθά ζπλαηζζήκαηα θαη ε 

θαηαπηεζκέλε κνξθή ζπκνχ παίδνπλ ζεκαληηθφ ξφιν ζηελ έθθξαζε ζπκνχ σο 

ραξαθηεξηζηηθφ. Τν ζπλνιηθφ πνζνζηφ ηεο δηαθχκαλζεο πνπ εξκελεχνπλ θαη νη 

ηέζζεξηο απηέο καηαβιεηέο είλαη 30% (R square= 0,29). Πην ζπγθεθξηκέλα , ηελ 

κεγαιχηεξε επίδξαζε θαίλεηαη λα ηελ έρεη ην άγρνο σο ραξαθηεξηζηηθφ θαζψο 

εξκελεχεη πεξίπνπ ην 16% ηεο δηαθχκαλζεο (R square = 0,162) θαη θαζψο έρεη ην 

κεγαιχηεξν ηππνπνηεκέλν ζπληειεζηή παιηλδξφκεζεο (beta=0,44). Mάιηζηα απφ ηα 

δεδνκέλα θαίλεηαη φηη φζν πςειφηεξα επίπεδα άγρνπο έρεη ην άηνκν ηφζν πςειφηεξα 

επίπεδα ζπκνχ σο ραξαθηεξηζηηθφ παξνπζηάδεη ζηελ πξνζσπηθφηεηα ηνπ.  

     Η δεχηεξε κεηαβιεηή πνπ επηδξά ζην ζπκφ σο ραξαθηεξηζηηθφ είλαη ηα ζεηηθά 

ζπλαηζζήκαηα (R square= 0,083), ηα νπνία απνηεινχλ πεξίπνπ ην 8% ηεο 

δηαθχκαλζεο. Απφ ηα δεδνκέλα θαίλεηαη φηη φζα πεξηζζφηεξα ζεηηθά ζπλαηζζήκαηα 

βηψλεη ην άηνκν ηφζν κεγαιχηεξα είλαη ηα επίπεδα ζπκνχ ηνπ , φζν αλαθνξά ηνλ 

ζπκφ σο ραξαθηεξηζηηθφ. Η ζεηηθή απηή ζρέζε γελλά ίζσο εξσηήκαηα, ηα νπνία 

φκσο δελ ζα αλαιχζνπκε ζηελ παξνχζα κειέηε. 

       Η ηξίηε κεηαβιεηή , ε νπνία επηδξά ζην ραξαθηεξηζηηθφ ηνπ ζπκνχ είλαη ηα 

αξλεηηθά ζπλαηζζήκαηα. Τα αξλεηηθά ζπλαηζζήκαηα εξκελεχνπλ ην 3% ηεο 

δηαθχκαλζεο κε ( R square=0,033) θαη (beta= 0,24), γεγνλφο πνπ θαλεξψλεη φηη φζα 

πεξηζζφηεξα αξλεηηθά ζπλαηζζήκαηα θαηαθιχδνπλ ην  άηνκν, ηφζν πεξηζζφηεξν 

ραξαθηεξίδεηαη απφ ηνλ ζπκφ σο ραξαθηεξηζηηθφ. 

      Τέινο, ε ηέηαξηε κεηαβιεηή πνπ απαζρφιεζε ηελ ζπγθεθξηκέλε έξεπλα είλαη ην 

θνκκάηη ηνπ επαλαδηαπξαγκαηεπφκελνπ ζθέινπο ηνπ ζπκνχ. Απφ ηα δεδνκέλα 

θαίλεηαη  ε ζπγθεθξηκέλε κεηαβιεηή λα αληηθαηνπηξίδεη πεξίπνπ ην 1,5% ηεο 

δηαθχκαλζεο κε (R square = 0,016) θαη (beta=0,13). Απηφ ζεκαίλεη φηη ην άηνκν πνπ 

επηιέγεη λα επαλαδηαπξαγκεηεχεηαη ην ζπκφ ηνπ παξνπζηάδεη θαη κεγαιχηεξα 

επίπεδα ζπκνχ σο ραξαθηεξηζηηθφ. 
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Υπφζεζε Νν2. Ο ξόινο ηνπ θύινπ ζηελ έθθξαζε θαηαζηαζηαθνύ θαη 

ραξαθηεξηζηνινγηθνύ ζπκνύ 

 

Ιδηαίηεξν ελδηαθέξνλ έρεη ε δηεξεχλεζε ηνπ ξφινπ πνπ πηζαλφλ λα παίδεη ην 

θχιν ζηελ έθθξαζε ζπκνχ σο θαηάζηαζε θαη σο ραξαθηεξηζηηθφ. Με πην απιά 

ιφγηα ελδηαθεξφκαζηε λα δνχκε εάλ ππάξρεη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή δηαθνξά ζηελ 

έθθξαζε ζπκνχ ζηνπο άληξεο θαη ζηηο γπλαίθεο. Γηα λα ειέγμνπκε ηε ζπγθεθξηκέλε 

ππφζεζε εθαξκφζακε ην ζηαηηζηηθφ θξηηήξην t γηα αλεμάξηεηα δείγκαηα. Τν 

ζηαηηζηηθφ απνηέιεζκα ζηε ζπγθεθξηκέλε έξεπλα καο πιεξνθνξεί φηη ε δηαθνξά 

αλάκεζα ζηνπο κέζνπο φξνπο ησλ αλδξψλ θαη γπλαηθψλ σο πξνο ηελ έθθξαζε ζπκνχ 

σο ραξαθηεξηζηηθφ δελ είλαη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή, [t(-510)=0,30 ns].Τν ίδην 

ζπκβαίλεη θαη κε ηελ έθθξαζε ζπκνχ σο θαηάζηαζε , αθνχ [t(-320)=0,37 ns]. Με 

άιια ιφγηα , ην ζπγθεθξηκέλν απνηέιεζκα , φπσο πξνθχπηεη απφ ηνπ παξαθάησ 

πίλαθεο, ζεκαίλεη φηη ην θχιν δελ θαίλεηαη λα δηαδξακαηίδεη θάπνην ζεκαληηθφ ξφιν 

ζηε δηακφξθσζε έθθξαζεο ησλ δχν ηχπσλ ζπκνχ. 

 

 

 

 

 Υπφζεζε Νν 3. Ο ξόινο ηνπ ηόπνπ θαηαγωγήο ζηελ έθθξαζε 

 θαηαζηαζηαθνύ θαη ραξαθηεξηζηνινγηθνύ ζπκνύ 

 

 Άιιε κηα ππφζεζε πνπ κειεηήζεθε είλαη θαηά πφζν ν ηφπνο θαηαγσγήο 

επεξεάδεη ηελ έθθξαζε ζπκνχ. Γηα λα ειέγμνπκε απηή ηελ ππφζεζε 

ρξεζηκνπνηήζακε ην ζηαηηζηηθφ θξηηήξην ηεο κνλνπαξαγσληηθήο αλάιπζεο 

δηαθχκαλζεο αλεμάξηεησλ δεηγκάησλ , θαζψο ζέιακε λα ζπγθξίλνπκε κέζνπο φξνπο 

απφ πεξηζζφηεξα απφ δχν δείγκαηα. Η αλάιπζε έδεημε φηη δελ ππάξρεη ζηαηηζηηθά 
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ζεκαληηθφ απνηέιεζκα, ηφζν γηα ηελ έθθξαζε ζπκνχ σο θαηάζηαζε ,[F(0,123)= 

0,97, ns] , φζν θαη γηα ηελ έθθξαζε ζπκνχ σο ραξαθηεξηζηηθφ [ F(0, 865)= 0,49, ns] . 

Απηφ ζεκαίλεη πσο ε ππφζεζή καο φηη ν ηφπνο θαηαγσγήο επεξεάδεη ηελ έθθξαζε 

ζπκνχ ηνπ αηφκνπ δελ ηζρχεη, αιιά αληίζεηα θαίλεηαη λα κελ ππάξρεη δηαθνξά ζηελ 

έθθξαζε ζπκνχ κεηαμχ ησλ αηφκσλ πνπ δνπλ ζε δηαθνξεηηθνχο ηφπνπο.   

 

Υπφζεζε Νν 4. Η αιιειεπίδξαζε ηνπ θύινπ θαη ηνπ ηόπνπ θαηαγωγήο ζηελ 

έθθξαζε ζπκνύ 

 

Γηα ηελ δηεξεχλεζε ηεο ηειεπηαίαο καο ππφζεζεο , θαηά πφζν ην θχιν θαη ν 

ηφπνο θαηαγσγήο επεξεάδνπλ ηελ έθθξαζε ζπκνχ σο ραξαθηεξηζηηθφ θαη σο 

θαηάζηαζε , ρξεζηκνπνηήζακε ην ζηαηηζηηθφ θξηηήξην  ηεο παξαγνληηθήο αλάιπζεο 

δηαθχκαλζεο αλεμάξηεησλ δεηγκάησλ , θαζψο εμεηάδνπκε ηελ επίδξαζε δχν 

αλεμάξηεησλ κεηαβιεηψλ ζηελ εμαξηεκέλε. Απφ ηα απνηειέζκαηα γηα ηελ έθθξαζε 

ζπκνχ θαίλεηαη πψο  ηφζν ν ηφπνο θαηαγσγήο [FA(4,185) =0,38 ns], φζν θαη ην θχιν 

[FB(1,115= 0,29, ns] δελ παίδεη ξφιν ζηελ έθθξαζε ζπκνχ σο ραξαθηεξηζηηθφ. 

Δπίζεο απφ ην πίλαθα πνπ αθνξά ζηελ έθθξαζε ζπκνχ σο θαηάζηαζε αληινχκε ηελ 

πιεξνθνξία φηη νη δχν απηέο κεηαβιεηέο δελ επεξεάδνπλ , νκνίσο, ζεκαληηθά ηελ 

εμαξηεκέλε κεηαβιεηή, αθνχ [FA  (0,707) = 0,59 ns] θαη [FB(1,635) = 0,20 ns].  

Δπηπξφζζεηα , φπσο θαίλεηαη απφ ηελ αλάιπζε νχηε θαη ε αιιειεπίδξαζε ησλ δχν 

απηψλ κεηαβιεηψλ (ηφπνο θαηαγσγήο θαη θχιν) ήηαλ ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή , θαζψο 

[FAxB (1,240) =0,30 ns] γηα ηελ έθθξαζε ζπκνχ σο ραξαθηεξηζηηθφ θαη [FAxB (0,323) 

= 0,82 ns ] γηα ηελ έθθξαζε ζπκνχ σο ραξαθηεξηζηηθφ.  
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7.Σπκπεξάζκαηα 

 

Σηφρνο απηήο ηεο έξεπλαο ήηαλ λα δηαπηζηψζεη θαηά πφζν θάπνηνη παξάγνληεο 

επεξεάδνπλ ηα επίπεδα ζπκνχ πνπ βηψλεη ν άλζξσπνο θαη θαηά πφζν νη ίδηνη 

παξάγνληεο ζπκβάινπλ ζηελ χπαξμε ζπκνχ σο ραξαθηεξηζηηθφ ζην άηνκν. Οη 

παξάγνληεο απηνί , νη νπνίνη ππάξρνπλ πνιχ ζπρλά ζηελ θαζεκεξηλφηεηα καο, είλαη 

ην άγρνο (ραξαθηεξηζηνινγηθφ αιιά θαη θαηαζηαζηαθφ), ηα ζπλαηζζήκαηα (αξλεηηθά 

αιιά θαη ζεηηθά), θαη ην ζθέινο ηνπ θαηαπηεζκέλνπ θαη επαλαδηαπξαγκαηεπφκελνπ 

ζπκνχ. Δπίζεο, επηπιένλ ζηφρνο ηεο έξεπλαο ήηαλ λα δηαπηζηψζνπκε θαηά πφζν νη 

δεκνγξαθηθνί παξάγνληεο , ην θχιν θαη ν ηφπνο θαηαγσγήο , επεξεάδνπλ ην πφζν 

ζπκψλεη έλαο άλζξσπνο. 

      Απφ ηα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο δηαπηζηψζεθε φηη ην άγρνο σο ραξαθηεξηζηηθφ 

επεξεάδεη ηα επίπεδα ζπκνχ σο ραξαθηεξηζηηθφ , γεγνλφο πνπ επηβεβαηψλεη ηελ 

αξρηθή καο ππφζεζε γηα ηελ ζεηηθή ζρέζε απηψλ ησλ δχν κεηαβιεηψλ. Αληίζεηα ην 

άγρνο σο θαηάζηαζε , δηαςεχδεη ηελ ππφζεζε καο γηα ζπζρέηηζε κε ηελ κεηαβιεηή 

θξηηήξην, θαζψο ε αλάιπζε πνιιαπιήο παιηλδξφκεζεο δελ εξκελεχεη θακία 

ζεκαληηθή ζρέζε κεηαμχ ησλ δχν. Γεγνλφο, πνπ εξκελεχεη , φηη ηα επίπεδα ηνπ 

ραξαθηεξηζηνινγηθνχ ζπκνχ δελ εμαξηψληαη απφ ην άγρνο πνπ βηψλεη ην άηνκν σο 

θαηάζηαζε. 

      Όζνλ αθνξά ηε δεχηεξε κεηαβιεηή , ηα αξλεηηθά αιιά θαη ζεηηθά ζπλαηζζήκαηα, 

παξνπζηάδεηαη λα επεξεάδνπλ αξθεηά ηνλ ζπκφ . Πην ζπγθεθξηκέλα, χζηεξα απφ ηελ 

αλάιπζε ησλ δεδνκέλσλ καο, θαίλεηαη κηα αξθεηά ζεκαληηθή ζρέζε αλάκεζα ζηα 

ζεηηθά ζπλαηζζήκαηα θαη ηνλ ζπκφ σο ραξαθηεξηζηηθφ. Μάιηζηα , κηα ζεηηθή ζρέζε, 

θάηη πνπ δείρλεη φηη φζα πεξηζζφηεξα ζεηηθά ζπλαηζζήκαηα έρεη ην άηνκν, ηφζν 

πεξηζζφηεξν ραξαθηεξίδεηαη απφ ζπκφ σο ραξαθηεξηζηηθφ, γεγνλφο πνπ ζαθψο 

δχλαηαη λα θαληάδεη θαη ιίγν νμχκσξν κε κηα πξψηε καηηά, απφ ηελ πιεπξά ηνπ 

αλαγλψζηε. Απφ ηελ άιιε κεξηά, θαη ηα αξλεηηθά ζπλαηζζήκαηα έρνπλ , κηα 
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κηθξφηεξε κελ, επηξξνή ζην ζπκφ σο ραξαθηεξηζηηθφ. Γειαδή , φζα πεξηζζφηεξα 

αξλεηηθά ζπλαηζζήκαηα ραξαθηεξίδνπλ ην άηνκν , αλάινγα ραξαθηεξίδεηαη θαη απφ 

ην ζπκφ σο ραξαθηεξηζηηθφ. 

    Σρεηηθά ηψξα κε ηελ θαηαπηεζκέλε θαη επαλαδηαπξαγκαηεπφκελε κνξθή ζπκνχ 

πνπ επηιέγεη ην θάζε άηνκν λα εθθξάζεη ην ζπκφ ηνπ, ηα απνηειέζκαηα έδεημαλ κηα 

κηα νξηαθά ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή ζρέζε γηα ηελ κεηαβιεηή ηεο 

επαλαδηαπξαγκάηεπζεο ηνπ ζπκνχ θαη κηα κε ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή ζρέζε γηα ηελ 

θαηαπίεζε ηνπ ζπκνχ κε ηνλ ζπκφ σο ραξαθηεξηζηηθφ. Με απιά ιφγηα, ηα άηνκα πνπ 

επηιέγνπλ λα θαηαπηέζνπλ ηνλ ζπκφ ηνπο δελ παξνπζηάδνπλ ζπκφ σο 

ραξαθηεξηζηηθφ, ελψ ηα άηνκα πνπ επηιέγνπλ λα επαλαδηαπξαγκαηεχνληαη ηνλ ζπκφ 

ηνπο ζπλήζσο έρεη σο αληίθηππν λα ραξαθηεξίδνληαη κε ηνλ ζπκφ σο 

ραξαθηεξηζηηθφ. 

      Αο πεξάζνπκε φκσο ηψξα ζην άιιν επίπεδν ηεο εξεπλάο καο , ην νπνίν αθνξά 

ζηα δεκνγξαθηθά ζηνηρεία. Γειαδή, θπξίσο  ην θχιν θαη ηνλ ηφπν θαηαγσγήο , αιιά 

θαη ηελ ειηθία. Η έξεπλα αλαγλσξίδεη ην θχιν σο ζεκαληηθφ παξάγνληα  ζηελ 

έθθξαζε ηνπ ζπκνχ (Dude & Morgan, 1996, Laufer & Gillespie, 2004,Su & Tippins, 

1998). Έρεη δεκηνπξγεζεί ε εληχπσζε πσο νη άλδξεο εθθξάδνπλ ηνλ ζπκφ ηνπο πην 

άκεζα θαη κε πην αληαγσληζηηθφ ηξφπν ζε ζρέζε κε ηηο γπλαίθεο ( Brody & Hall 

2008. Fisher , 1993). Μεξηθέο έξεπλεο αθφκε, αλαθέξνπλ έλα ελαιιαθηηθφ κνληέιν, 

ζχκθσλα κε ην νπνίν νη γπλαίθεο βηψλνπλ θαη εθθξάδνπλ πεξηζζφηεξν ην ζπκφ ζε 

ζρέζε κε ηνπο άληξεο (Fisher & Evers, 2011). 

     Δληνχηνηο, ππάξρνπλ ζηνηρεία εξεπλψλ πάλσ ζηηο δηαθνξέο ηνπ θχινπ ζην ζπκφ 

πνπ δείρλνπλ πσο ε ζηεξενηππηθή απηή νπηηθή δελ ηζρχεη. Η δηθή καο έξεπλα έξρεηαη 

λα ζπκθσλήζεη κε ηα ζηνηρεία απηά, φληαο αληίζεηε κε ηηο παξαπάλσ έξεπλεο πνπ 

θαλεξψλνπλ δηαθνξέο ζην θχιν φζνλ αθνξά ην ζπκφ. Τα απνηειέζκαηα ηεο 

παξνχζαο έξεπλαο ινηπφλ, δελ παξνπζηάδνπλ θακία ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή ζρέζε 

αλάκεζα ζην θχιν θαη ζην ζπκφ, ηφζν ηνπ ραξαθηεξηζηνινγηθνχ, φζν θαη ηνπ 

θαηαζηαζηαθνχ.  Τν ίδην ζπκβαίλεη θαη κε ηνλ ηφπν θαηαγσγήο , θαζψο παξνκνίσο , 
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δελ θάλεθε λα επεξεάδεη ν ηφπνο πνπ θαηάγεηαη ην άηνκν ηνλ ραξαθηεξηζηνινγηθφ 

θαη θαηαζηαζηαθφ ζπκφ. Δχινγα, θαη ε αιιειεπίδξαζε ησλ δχν απηψλ κεηαβιεηψλ 

(θχιν θαη  ηφπνο θαηαγσγήο ) δελ παξνπζηάδεη θακία ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή ζρέζε 

κε ηελ κεηαβιεηή πνπ κειεηήζεθε. Να αλαθέξνπκε επίζεο, φηη θαη ε ειηθία δελ  

θαίλεηαη λα παίδεη θαλέλα ξφιν ζηνλ ζπλνιηθφ ζπκφ ηνπ αηφκνπ. 

       Τέινο, έρνληαο αλαιχζεη ηελ επίδξαζε ησλ κεηαβιεηψλ ηνπ άγρνπο , ησλ 

ζπλαηζζεκάησλ θαη ηεο κνξθήο έθθξαζεο ηνπ ζπκνχ, ζηνλ ζπκφ θπξίσο σο 

ραξαθηεξηζηηθφ, γελλήζεθε ην εξψηεκα γηαηί ηα ζεηηθά ζπλαηζζήκαηα λα έρνπλ κηα 

ζεηηθή ζρέζε κε ηνλ ζπκφ σο ραξαθηεξηζηηθφ. Δπνκέλσο , κηα κειινληηθή εμέιημε 

απηήο ηεο δνπιεηάο ζα ήηαλ ίζσο ε κειέηε απηνχ ηνπ εξσηήκαηνο, θαζψο ε 

πεξαηηέξσ δηεξεχλεζε ηνπ ζέκαηνο ζα έξηρλε πεξηζζφηεξν θσο θαη ζα έδηλε 

πεξηζζφηεξεο απαληήζεηο , ζην πσο θάηη ζεηηθφ κπνξεί λα αλεβάδεη ηα επίπεδα ηνπ 

ζπκνχ σο ραξαθηεξηζηηθφ, ν νπνίνο απφ ηε θχζε ηνπ ραξαθηεξίδεηαη απφ αξλεηηθή 

ρξνηά.  

Οινθιεξψλνληαο ηα ζπκπεξάζκαηα ηεο ζπγθεθξηκέλεο έξεπλαο, δελ ζα 

κπνξνχζακε λα παξαιείςνπκε ηελ αλαθνξά ησλ αδπλακηψλ θαη πεξηνξηζκψλ πνπ 

παξνπζίαζε. Σπγθεθξηκέλα, πξέπεη λα ηνληζηεί πσο ην δείγκα απνηεινχληαλ θπξίσο 

απφ γπλαίθεο θαη ππήξρε ζεκαληηθή έιιεηςε πνζφηεηαο αληξψλ πνπ ζπκκεηείραλ 

ζηελ έξεπλα (168 γπλαίθεο θαη 33 άλδξεο). Άιιε κηα αδπλακία είλαη φηη ην 

κεγαιχηεξν πνζνζηφ ησλ αηφκσλ θαηάγνληαλ απφ ηελ Αηηηθή – Σηεξεά Διιάδα. 

Δπηπιένλ θαζψο ε παξνχζα κειέηε απνηειεί κέξνο ηελ πξνπηπρηαθήο εθπαίδεπζεο  

ην κεγαιχηεξν πνζνζηφ (ζρεδφλ φιν ην δείγκα) απνηεινχληαλ απφ θνηηεηέο, γεγνλφο 

πνπ ζαθψο κεηψλεη ην επίπεδν αμηνπηζηίαο ηεο έξεπλαο. 
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