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ΠΔΡΗΛΖΦΖ
Πνμδβμφιεκεξ ένεοκεξ έδεζλακ υηζ δ ακηίθδρδ ηςκ ζοιπηςιάηςκ απμηεθεί ιζα ζοκήεεζα ιε
πμθοπαναβμκηζηυ παναηηήνα, πμο ηαοημπμζεί ηυζμ «ημ ακήηεζκ» ημο αηυιμο ζε έκα ημζκςκζημπμθζηζζιζηυ ηαζ πςνμπνμκζηυ βίβκεζεαζ, υζμ ηαζ ηδκ βκςζηζημ-ζοκαζζεδιαηζηή ιμκαδζηυηδηα ημο.
Βαζίγεηαζ ζε ιζα αζμροπμημζκςκζηή μπηζηή ημο πανυκημξ, δ ακάθοζδ ημο μπμίμο, ηαηά πενίπηςζδ,
ιπμνεί κα ελδβήζεζ ημ είδμξ ηςκ ζοιπηςιάηςκ, ηδ δοκαιζηή ημοξ, ηδκ αζηζμθμβία ημοξ ηαζ ηζξ
ιεθθμκηζηέξ ζοκέπεζεξ ζηδκ οβεία ημο αζεεκή. Ζ ένεοκα πμο αημθμοεεί ελεηάγεζ ηδκ επζννμή ηςκ
βκςζηζηχκ ακαπαναζηάζεςκ, ηςκ ζοκαζζεδιαηζηχκ δζαδζηαζζχκ ηαζ ζοκαθχκ ιεηααθδηχκ ζηα
βκςζηζηά ζηάδζα πμο μδδβμφκ ζε ιζα ζοβηεηνζιέκδ ακηίθδρδ ηςκ ζοιπηςιάηςκ ηαεχξ ηαζ ηςκ
ζοιπενζθμνχκ οβείαξ πμο αημθμοεμφκ.
Ζ ένεοκα πμο αημθμοεεί εζηζάγεζ ζηδκ ημζκςκζηή πθεονά ηδξ ακηίθδρδξ ηδξ ζμαανυηδηαξ
ηςκ ζοιπηςιάηςκ, δζενεοκχκηαξ ημ πυζμ, έκα πνμζςπζηυ αίςια αζεέκεζαξ ή δ ζοκακαζηνμθή ιε
άημια ημο ζηεκμφ δζαπνμζςπζημφ ηφηθμο πμο κμζμφκ, ιπμνεί κα επδνεάζεζ ηδκ αολμιείςζδ ηδξ
δνάζδξ ημο αηυιμο πνμξ ακαγήηδζδ ζαηνζηήξ βκχιδξ. Εδηήεδηε απυ ημοξ θμζηδηέξ-ζοιιεηέπμκηεξ
κα ζοιπθδνχζμοκ, ζε ηθίιαηα ακηζδνάζεςκ Likert, ηδκ πζεακή ζοιπενζθμνά ημοξ ζε πέκηε
δζαθμνεηζηά ζεκάνζα ζοιπηςιάηςκ, αφλμοζαξ ζμαανυηδηαξ. Σα ζοιπηχιαηα αθμνμφζακ ζημοξ
αοημφξ ή ηάπμζμκ δζηυ ημοξ. Σμ βεκζηυηενμ ζοιπέναζια ήηακ υηζ ηα κεανά άημια ζοκδείγμοκ κα
πανμηνφκμοκ ημκηζκά ημοξ πνυζςπα κα εκδιενχζμοκ άιεζα ηάπμζμκ ζαηνυ, εκχ ηα ίδζα
ηαεοζηενμφκ, εζδζηυηενα υηακ εεςνμφκ ήπζα ηα ζοιπηχιαηά ημοξ. Δπζπθέμκ, δ αθθδθεπίδναζδ ηδξ
πανμοζίαξ ηάπμζμο ζοββεκή ιε πνυκζα ή ζμαανή αζεέκεζα ιε ηδκ πανμκηζηή αζεέκεζα ημο
ζοιιεηέπμκηα επδνεάγεζ ηδκ ηάζδ βζα ακαγήηδζδ ζαηνμφ, αολάκμκηαξ ηδκ ακααθδηζηυηδηα.

Λέξειρ και θπάζειρ κλειδιά : βηνςπρνθνηλσληθό κνληέιν, αληίιεςε ζπκπησκάησλ, επηξξνή
θνηλσληθνύ πεξίγπξνπ, αλαδήηεζε ηαηξηθήο βνήζεηαο, αλαβιεηηθόηεηα ζηελ ηαηξηθή αληηκεηώπηζε ησλ
ζπκπησκάησλ, ρξόληα θαη ζνβαξή αζζέλεηα ζπγγελή, ζνβαξόηεηα ζπκπησκάησλ, αζζέλεηα «εαπηνύ»,
αζζέλεηα «άιινπ».
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 1
ΔΗΑΓΧΓΖ
Οζ ακηζθήρεζξ ηςκ ακενχπςκ βζα ημ ηί οβζέξ ή άννςζημ πμζηίθθμοκ ζδιακηζηά απυ άημιμ ζε
άημιμ ή ιεηαλφ ηςκ δζαθυνςκ ημζκςκζηχκ μιάδςκ, υπςξ ελίζμο ηαζ ζημ εζςηενζηυ ιίαξ ηαζ ηδξ
αοηήξ ημζκςκζηήξ μιάδαξ. Ζ εονφηδηα ηςκ πεπμζεήζεςκ αοηχκ ηαεζζημφκ ζδζαίηενα πενίπθμηδ ηδκ
δζαηφπςζδ εκυξ μνζζιμφ βζα ηδκ οβεία, πανυθμ πμο υθμζ μζ άκενςπμζ βκςνίγμοκ ή έπμοκ κα πμοκ
ανηεηά βζα ημ ηί εεςνμφκ οβεία ζηδ γςή ημοξ. Ο ηαεέκαξ απυ ειάξ ακηζθαιαάκεηαζ αθθαβέξ ζημ
ζχια ημο ηαζ ηζξ ενιδκεφεζ ζακ εζδζηυξ «ζαηνυξ» ημο εαοημφ ημο. . Ζ ενιδκεία, ζπεηζηά ιε ημ ηί
είκαζ θοζζμθμβζηυ ηαζ ηί παεμθμβζηυ, δίκεηαζ ιέζα απυ ηζξ ακαπαναζηάζεζξ πμο ημο έπεζ ειθοζήζεζ
μ ημζκςκζηυξ ηαζ πμθζηζζηζηυξ ημο πενίβονμξ ηαζ απυ ηδ βκςζηζημ-ζοκαζζεδιαηζηή ηαηάζηαζδ πμο
ημκ παναηηδνίγεζ είηε πνμζςνζκά, θυβς ζοβηονζχκ, είηε ςξ ημιιάηζ ηδξ πνμζςπζηυηδηαξ ημο.

1.1 Η Γέλλεζε ηες Σύγτρολες Ιαηρηθής
Ο Παβηυζιζμξ Ονβακζζιυξ Τβείαξ (Π.Ο.Τ) δζαηφπςζε ημ 1948 ημκ μνζζιυ ηδξ οβείαξ, ζφιθςκα
ιε ημκ μπμίμ οβεία είκαζ:
«Η θαηάζηαζε ηεο πιήξνπο ζσκαηηθήο, ςπρηθήο θαη θνηλσληθήο επεμίαο, θαη όρη ε απιή απνπζία ηεο
αξξώζηηαο ή ηεο αλαπεξίαο».
Ζ δζαηφπςζδ αοηή απμηεθεί ελέθζλδ ηδξ ηονζανπζηήξ δοηζηήξ ζαηνζηήξ ακηίθδρδξ πμο αλζμθμβεί
ηδκ πμζυηδηα ηδξ οβείαξ ιμκμδζάζηαηα, απυ ηδκ πθεονά ηςκ ζςιαηζηχκ εηθνάζεςκ ηαζ
ζοιπηςιάηςκ. Ζ μπηζηή αοηή πμο παναηηδνίγεζ ημ Βζμσαηνζηυ Μμκηέθμ ααζίγεηαζ ζηδκ παεμθμβζηή
ακαημιία ημο ζχιαημξ οπμζηδνίγμκηαξ ηδκ δζαζφκδεζδ ζοβηεηνζιέκςκ κμζδιάηςκ ιε
ζοβηεηνζιέκεξ αζηίεξ. Μέπνζ ημκ 19μ αζχκα, μζ αννχζηζεξ ζηζξ δοηζηέξ ημζκςκίεξ πνμζεββίγμκηακ
ηονίςξ ζφιθςκα ιε ηζξ εεςνίεξ πενί ποιχκ ημο Ηππμηνάηδ, ζφιθςκα ιε ηζξ μπμίεξ δ οβεία ήηακ δ
ηαηάζηαζδ ανιμκζηήξ ιίλδξ ηςκ οβνχκ ημο ζχιαημξ, εκχ δ αζεέκεζα ήηακ απμηέθεζια δζαηαναπήξ
αοηήξ ηδξ ιίλδξ. Οζ εεςνίεξ αοηέξ ααζίγμκηακ ζηδκ ελακηθδηζηή παναηήνδζδ, πενζβναθή ηαζ
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ηαλζκυιδζδ ηςκ ζοιπηςιάηςκ. ημ πθαίζζμ αοηυ δ εεναπεία επζηεκηνςκυηακ ζηδκ ακηζιεηχπζζδ
ηςκ ζοιπηςιάηςκ (Ackerknecht, 1998).
Ζ βέκκδζδ ηδξ ζφβπνμκδξ ζαηνζηήξ ημπμεεηείηαζ ζηα ηέθδ ημο 18μο ηαζ ηζξ ανπέξ ημο 19μο αζχκα
ιε ηδκ ακάπηολδ ηδξ ααηηδνζμθμβίαξ ηαζ ηδξ παεμθμβμακαημιίαξ. Ο Louis Pasteur ηαζ μ Robert
Koch, έθενκακ επακάζηαζδ ζηδκ ζαηνζηή απμδεζηκφμκηαξ επζζηδιμκζηά υηζ ζοβηεηνζιέκα ιζηνυαζα
πνμηαθμφζακ ζοβηεηνζιέκεξ αζεέκεζεξ- ιζα ζδέα πμο ζήιενα απμηαθείηαζ «δυβια ηδξ
ζοβηεηνζιέκδξ αζηζμθμβίαξ». Ο Koch, πμο ηένδζζε ημ 1905 ημ Βνααείμ Νυιπεθ βζα ηδκ ακαηάθορδ
ημο ααηίθμο πμο πνμηαθεί ηδ θοιαηίςζδ, είπε επίζδξ εκημπίζεζ ημ αάηζθμ πμο πνμηαθεί ηδ πμθένα.
Νςνίηενα, είπε δζαηοπχζεζ βεκζηέξ ανπέξ ηαζ ιεευδμοξ βζα ηδκ εδναίςζδ ηδξ ανπήξ υηζ έκα
ζοβηεηνζιέκμ ααηηήνζμ πνμηαθμφζε ιία ζοβηεηνζιέκδ αζεέκεζα, μζ μπμίεξ έιεζκακ βκςζηέξ ςξ
«αλζχιαηα ημο Koch». Βαζζζιέκεξ ζε θεπημιενείξ ηαζ πνμζεηηζηά εθεβπυιεκεξ ιεθέηεξ, αοηέξ μζ
ζδέεξ πνμζέδςζακ ιεβάθμ ηφνμξ ζηδκ ζαηνζηή ηαζ ημ ηφνμξ ήηακ ηάηζ ζδιακηζηυ, εκχ μζ ζπέζεζξ
ακάιεζα ζε ροπμθμβζηέξ, ημζκςκζηέξ ηαζ

ζςιαηζηέξ ηαηαζηάζεζξ απμηεθμφζακ βναθζηέξ

εηθασηεοιέκεξ επελδβήζεζξ (Nutton, 2001).
Σμ κέμ αοηυ ιμκηέθμ πμο μνίγεζ ηδκ αζεέκεζα ζοκδέεζ ζοβηεηνζιέκα κμζήιαηα ιε ζοβηεηνζιέκα
υνβακα, εκχ παναδέπεηαζ υηζ πίζς απυ ηάεε κυζδια ιπμνεί κα εκημπζζηεί ιζα ζοβηεηνζιέκδ
αζηζμθμβία. Δπίζδξ ηα κμζήιαηα πνμηαθμφκ ζοβηεηνζιέκεξ αθάαεξ πμο ιεηααάθθμοκ ηδκ ακαημιία
ηαζ ηδ θοζζμθμβία ημο ζχιαημξ ιε απμηέθεζια ηδκ ειθάκζζδ ζοβηεηνζιέκςκ ζοιπηςιάηςκ.
Βαζζζιέκμ ζηδκ εεχνδζδ ημο Descartes, πενί δοσζηζηήξ οπυζηαζδξ κμο ηαζ ζχιαημξ, ημ
ζοβηεηνζιέκμ ζαηνζηυ δυβια εεςνεί ημ ζχια ςξ έκα δζαζνεηυ ιδπακζζιυ πμο ζοκηίεεηαζ απυ
ζοβηεηνζιέκα ηιήιαηα (μζηά, ιφεξ, θθέαεξ, αίια, δένια) ηαζ έπεζ αοηυκμιδ θεζημονβία ιε αάζδ ηδκ
αθθδθεπίδναζδ ηςκ μνβάκςκ ημο. Σμ ζχια δζαηνίκεηαζ απυ ημ πκεφια ηαζ ιπμνεί κα
«επζζηεοαζηεί» απυ ημκ ζαηνυ ζε πενίπηςζδ αζεέκεζαξ, ιε αάζδ βκχζεζξ ακαημιίαξ,
ααηηδνζμθμβίαξ ηαζ θοζζμθμβίαξ.
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1.2. Το Βηουστοθοηλφληθό Μοληέιο
Οζ ακεπάνηεζεξ πμο πνμζέδςζακ ζημ αζμσαηνζηυ αοηυ ιμκηέθμ, πμο ηαεζζηά ημκ ζαηνυ ημκ
πνςηαβςκζζηή-βκχζηδ ηδξ αζηζμθμβίαξ, ηδξ έηααζδξ ηαζ ηδξ ίαζδξ ηάεε αζεέκεζαξ, ααζίζηδηακ ζηζξ
απθμοζηεοηζηέξ παναδμπέξ ζηζξ μπμίεξ ζηδνίπεδηε, δεδμιέκμο υηζ δεκ θαιαάκεζ οπυρζκ ημο. ηζξ
παναδμπέξ αοηέξ δεκ θαιαάκμκηαζ οπυρδ δ αζηζαηή πμθοπαναβμκηζηυηδηα ζηδκ ειθάκζζδ ηςκ
κυζςκ, ηδκ ημζκςκζημ-πμθζηζζιζηή δζάζηαζδ ηαζ ηαηαζηεοή ημο παναηηδνζζιμφ ιζαξ ηαηάζηαζδξ
ςξ κμζήιαημξ ηαεχξ ηαζ ημ εονφηενμ πμθζηζηυ πθαίζζμ ζημ μπμίμ πανάβεηαζ δ ζαηνζηή βκχζδ.
Δπμιέκςξ, ημ πνυαθδια ιε ημ αζμσαηνζηυ ιμκηέθμ έβηεζηαζ ζημ υηζ πανααθέπεζ ηδ ζδιαζία ηςκ
εζςηενζηχκ ροπμθμβζηχκ ηαζ βκςζηζηχκ δζενβαζζχκ ημο αηυιμο ηαεχξ ηαζ ηςκ εονφηενςκ
πνμζδζμνζζηζηχκ παναβυκηςκ ηδξ οβείαξ ηαζ δεκ ημπμεεηεί ημ ακενχπζκμ ζχια ζημ βεκζηυηενμ
ημζκςκζηυ ημο πενζαάθθμκ. (Blaxter, 2004).
Σμ αζμροπμημζκςκζηυ ιμκηέθμ, ζημ μπμίμ ακαθένεηαζ μ Π.Ο.Τ, δεκ ειιέκεζ ιμκμδζάζηαηα
ζηδκ ιδπακζζηζηή μπηζηή ημο ζχιαημξ βζα ηδκ επελήβδζδ ιζαξ αζεέκεζαξ, αθθά θένκεζ ζημ
πνμζηήκζμ ηςκ ημζκςκζηχκ επζζηδιχκ ηαζ ηςκ επζζηδιχκ οβείαξ ιζα μθζζηζηή πνμζέββζζδ ζηδκ
ελήβδζδ ηαζ ζημκ μνζζιυ ηδξ αζεέκεζαξ ηαζ ηδξ οβείαξ. Δκηάζζεζ ημοξ αζμθμβζημφξ, ημζκςκζημφξ ηαζ
ροπμθμβζημφξ πανάβμκηεξ ζηδκ ζηζαβνάθδζδ ηδξ πενίπηςζδξ ημο ηάεε αζεεκή, ακαβκςνίγμκηαξ
ηδκ πμθθαπθυηδηα ηαζ πμθοπθμηυηδηα ηςκ βεκεζζμονβχκ κμζμβυκςκ αζηζχκ, ηαζ πμθθέξ θμνέξ,
ζδζαίηενα ζε ιαηνμπνυκζεξ ηαηαζηάζεζξ, επζδζχηεζ ηδκ ακαημφθζζδ ηαζ ημκ πενζμνζζιυ ηδξ
επίδναζδξ ηςκ ζοιπηςιάηςκ ηαζ υπζ ηδκ πθήνδ ίαζδ. Με ημκ μνζζιυ αοηυ ακαβκςνίγεηαζ πνχηα
απ’ υθα δ φπανλδ δφμ παναιέηνςκ πμο μνζμεεημφκ ηδκ οβεία: δ πανάιεηνμξ ηδξ απμοζίαξ ηδξ
αννχζηζαξ ηαζ δ πανάιεηνμξ ηδξ εοελίαξ. Ακαβκςνίγεηαζ επίζδξ, ζε υηζ αθμνά ηδκ εοελία, δ φπανλδ
ηδξ ροπζηήξ ηαζ ημζκςκζηήξ δζάζηαζδξ, πένα απυ ηδ ζςιαηζηή. Ζ έκκμζα ηδξ εοελίαξ πμο εζζήβαβε μ
μνζζιυξ ημο Π.Ο.Τ απμηέθεζε ημ οπυααενμ βζα κα ακαπηοπεεί ηα ηεθεοηαία πνυκζα πθμφζζμξ
πνμαθδιαηζζιυξ ζπεηζηά ιε ηδκ έκκμζα ηδξ εεηζηήξ οβείαξ. Ζ εεηζηή οβεία δεκ ηαοηίζηδηε ιυκμ ιε
ηδκ ζςιαηζηή, ροπζηή ηαζ ημζκςκζηή εοελία. Ονζζιέκμζ ενεοκδηέξ ελζζχκμοκ ηδ εεηζηή οβεία ιε ηδ
δδιζμονβζηυηδηα, ημ ηέθζ βζα γςή, ηδκ αοημπναβιάηςζδ ηαζ ηδκ εοδιενία, ή αηυια ηαζ ιε ηδκ
εοηοπία, ηδκ πθδνυηδηα ηαζ ηδ δνάζδ. Άθθμζ πάθζ, μνίγμοκ ηδ εεηζηή οβεία ςξ ηαηάζηαζδ ηαηά ηδκ
μπμία ημ άημιμ είκαζ ζε εέζδ κα επζδζχλεζ ηδκ εηπθήνςζδ ηςκ νεαθζζηζηχκ ημο επζθμβχκ, ζε
ακηζζημζπία ιε ηδ αζμθμβζηή ημο δοκαηυηδηα (Bury, 2005).
ηακ θμζπυκ επζπεζνείηαζ κα μνζζηεί δ οβεία, εα πνέπεζ κα θαιαάκμκηαζ οπυρδ υπζ ιυκμ ηα
θαζκυιεκα πμο ζπεηίγμκηαζ ιε ηδκ αννχζηζα ηαζ ημ εάκαημ, αθθά ηαζ ηα θαζκυιεκα ηα μπμία
ακηακαηθμφκ ηδ εεηζηή οβεία (ροπζηή ηαζ ημζκςκζηή εοελία, θοζζηή ηαηάζηαζδ, δελζυηδηεξ,
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δοκαηυηδηεξ, η.ά.), υπςξ αοηά δζαπθέημκηαζ ζημ πθαίζζμ εκυξ εκζαίμο «ζοζηήιαημξ». Έκα ζφζηδια
πμο, ζφιθςκα ιε ηδκ Γεκζηή Θεςνεία ηςκ οζηδιάηςκ, απμηεθείηαζ απυ επζιένμοξ ζημζπεία, ηα
μπμία υθα ιαγί πανάβμοκ ημ παναηηδνζζηζηυ πνμσυκ ημο ζοζηήιαημξ: ηδκ οβεία, είηε πνυηεζηαζ βζα
ηδκ αημιζηή οβεία, είηε βζα ηδκ οβεία εκυξ πθδεοζιμφ. Κακέκα ζφζηδια δεκ επζαζχκεζ
απμιμκςιέκμ, αθθά εκηάζζεηαζ πάκηα ζε ηάπμζμ άθθμ. ηδκ εεχνδζδ αοηή ααζίγεηαζ ημ
αζμροπμημζκςκζηυ ιμκηέθμ, ηαεχξ ηαζ μ μθζζηζηυξ πνμζδζμνζζιυξ ηδξ οβείαξ. Οζ επζιένμοξ πθεονέξ
ιεηνμφκ ιειμκςιέκα ηαζ δίκμοκ αηεθή, ηαζ ζοπκά δζαζηνεαθςιέκδ, εζηυκα ηδξ ζοκεεηυηδηαξ ημο
ζοζηήιαημξ.

1.3. Η Αληίιευε γηα ηα Σσκπηώκαηα
Οζ ιδπακμδεηηζηέξ ιαξ αζζεήζεζξ (αθή, πίεζδ, δυκδζδ, εέζδ ημο ζχιαημξ) πμο δζεβείνμκηαζ
απυ ηδκ ιδπακζηή ιεηαηυπζζδ ηςκ ζζηχκ, μζ εενιμδεηηζηέξ αζζεήζεζξ πμο ακζπκεφμοκ ηδκ
πενζααθθμκηζηή ηαζ ζςιαηζηή εενιμηναζία ηαζ δ αίζεδζδ ημο πυκμο πμο πνμένπεηαζ απυ
ελςηενζημφξ πανάβμκηεξ πμο πνμηαθμφκ ηναοιαηζζιμφξ ζημοξ ζζημφξ, δ ζζμννμπία ηαζ δ πίεζδ
απμηεθμφκ ηδκ μδυ ιέζς ηδξ μπμίαξ μ άκενςπμξ αθμοβηνάγεηαζ ηαζ ακηαπελένπεηαζ ζημ πενζαάθθμκ
ημο. Χζηυζμ, δ δζέβενζή ημοξ δεκ απμηεθεί ηδκ ιμκαδζηή πνμτπυεεζδ βζα ηδκ επζαίςζδ ημο
μνβακζζιμφ. Ακάιεζα ζε δζαθμνεηζηέξ πνμκζηέξ ζηζβιέξ, ακηζθαιαακυιαζηε δζαθμνεηζηά ηα
ενεείζιαηα πμο δεπυιαζηε απυ ημ εζςηενζηυ ηαζ ελςηενζηυ ιαξ πενζαάθθμκ. Οζ πανάβμκηεξ πμο
επδνεάγμοκ ηδκ δζαθμνεηζηυηδηα ζηδκ ακηίθδρδ ηςκ ζοιπηςιάηςκ είκαζ πμθθαπθμί.
Σα αζχιαηα (Blaxter & Petterson, 1982) ηαζ μζ ζοκεήηεξ δζααίςζδξ ηαζ ενβαζίαξ (Blaxter,
1983; Cornwell, 1984) επδνεάγμοκ ημ πχξ ημ ηάεε άημιμ ακηζθαιαάκεηαζ ηζξ αθθαβέξ ηδξ
ζςιαηζηήξ ημο μιμζμζηαζίαξ. Ζ ιεθέηδ ημο Cowie (1976), βζα πανάδεζβια, απέδεζλε πςξ ημ
ηαεδιενζκυ πενζαάθθμκ ηαζ ηα αζχιαηα ηςκ ζοιιεηεπυκηςκ επδνέαζακ ηδκ ακαβκχνζζδ ηςκ
ζοιπηςιάηςκ ηανδζαηήξ πνμζαμθήξ. Πμθθμί απυ ημοξ πάζπμκηεξ δεκ ακαβκχνζζακ αιέζςξ υηζ
επνυηεζημ βζα ηδκ ζοβηεηνζιέκδ πάεδζδ, εκχ άθθμζ ζοκέδεζακ ηδ δεδμιέκδ ζοιπηςιαημθμβία ιε
άθθεξ παεήζεζξ πμο επίζδξ ιπμνεί κα πανμοζζάγμοκ ημζκέξ ζςιαηζηέξ εκμπθήζεζξ, υπςξ δ δοζπερία
ή μ κεονυπμκμξ. φιθςκμζ ιε ηδκ παναπάκς ημπμεέηδζδ οπήνλακ μζ Zola (1973) ηαζ Alonzo
(1979, 1984), οπμζηδνίγμκηαξ ημκ ηαίνζμ νυθμ ηδξ πενζααθθμκηζηήξ δζαθμνεηζηυηδηαξ ιεηαλφ ηςκ
αζεεκχκ βζα ηδκ ακηίθδρδ ηδξ αζεέκεζαξ, ηαζ απμδεζηκφμκηαξ υηζ δ αθθαβή ηςκ ζςιαηζηχκ κμνιχκ
δεκ απμηεθεί ηδκ ιυκδ απαναίηδηδ πνμτπυεεζδ βζα ηδκ οζμεέηδζδ ζοιπενζθμνχκ οβείαξ ηαζ
αζεέκεζαξ.
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Αημιζηέξ δζαθμνέξ ςξ πνμξ ηδκ ακεηηζηυηδηα ηαζ ηα ακηαβςκζγυιεκα πενζααθθμκηζηά
ενεείζιαηα παίγμοκ ηαεμνζζηζηυ νυθμ ζηδκ ακηίθδρδ ημο ζςιαηζημφ βίβκεζεαζ. Ζ ακηίθδρδ ηδξ
έκηαζδξ ηςκ ζςιαηζηχκ αθθαβχκ δζαθένεζ απυ άημιμ ζε άημιμ, ηαευηζ πμθθμί απυ ειάξ ηείκμοιε
κα δείπκμοιε ιεβαθφηενδ εοαζζεδζία ηαζ πνμζμπή ζε εζςηενζηέξ αθθαβέξ ζε ζφβηνζζή ιε άθθμοξ.
Αοηυ αέααζα δεκ ζδιαίκεζ υηζ ηα άημια πμο εζηζάγμοκ ζε εζςηενζηέξ ηαηαζηάζεζξ έπμοκ ιζα
αηνζαέζηενδ ακηίθδρδ ηςκ ζςιαηζηχκ ιεηααμθχκ. Καηά ηφνζμ θυβμ, ζοκδείγμοκ κα οπενεηηζιμφκ
ηζξ μιμζμζηαζζαηέξ ημοξ ακςιαθίεξ, εκχ ειθακίγμοκ θζβυηενμ ζμαανέξ αζεέκεζεξ ηαζ
ακηζθαιαάκμκηαζ αναδφηενα ηδκ ακάννςζή ημοξ απυ υηζ ηα άημια ιε ελςηενζηή εζηίαζδ. ηακ,
θμζπυκ, ηα ενεείζιαηα ημο πενζαάθθμκημξ πανμοζζάγμοκ ηάπμζμ αολδιέκμ εκδζαθένμκ,
ζοκανπάγμοκ, ηαηαζβίγμοκ ιε πθδνμθμνίεξ ηαζ ηαθμφκ ημ άημιμ κα ηζξ αθμιμζχζεζ ηαζ κα
πνμζανιμζηεί επζηοπχξ, ηυηε μζ πζεακυηδηεξ παναηήνδζδξ ημο εζςηενζημφ πενζαάθθμκημξ
ιεζχκμκηαζ. Ακηίεεηα, υηακ ημ ελςηενζηυ πενζαάθθμκ είκαζ πθδηηζηυ ηαζ ιμκυημκμ, ηυηε
επζηεκηνςκυιαζηε πενζζζυηενμ ζημ ζχια ιαξ (Watson & Pennebaker, 1989 ; Williams &Wiebe,
2000 ).
Οζ Pennebaker (1982), Cioffi (1991), Kirmayer ηαζ Taillefer (1997) οπμζηδνίγμοκ αηυια υηζ
μ ιδπακζζιυξ ηδξ πνμζμπήξ ηαζ δ εοαζζεδζία ζηδκ άιεζδ ακηίθδρδ ηςκ ζςιαηζηχκ απμηθίζεςκ
ελανηχκηαζ απυ ημ ανκδηζηυ ζοκαίζεδια ή ημ κεονςηζζιυ ημο πάζπμκηα, ηαεχξ ηαζ ηδκ
επζθεηηζηυηδηα, ειιμκή ηαζ ζοκεπήξ εκαζπυθδζδ ιε ημ πμζέξ αζμθμβζηέξ δζαδζηαζίεξ εεςνμφκηαζ
οβζείξ ηαζ εειζηέξ. οβηεηνζιέκα, υζμκ αθμνά ζημ ανκδηζηυ ζοκαίζεδια, παναηήνδζακ υηζ ημ
αολδιέκμ ζηνεξ ηαζ άβπμξ, δ έκηαζδ ηαζ μ θυνημξ ενβαζίαξ, ή ημ αίζεδια ιμκαλζάξ, απμλέκςζδξ,
απμιυκςζδξ, ηαζ εθίρδξ εοκμμφκ ηδκ ειθάκζζδ ροπμζςιαηζηχκ εηδδθχζεςκ ηαζ επδνεάγμοκ ημκ
ηνυπμ ιε ημκ μπμίμ ημ άημιμ ενιδκεφεζ, ακέπεηαζ ηαζ ακηζιεηςπίγεζ ηα ζοιπηχιαηά ημο. Ζ ηαηή
ζοκαζζεδιαηζηή δζάεεζδ ιπμνεί κα μδδβήζεζ ζε ανκδηζηέξ ζηέρεζξ βζα ηδκ οβεία ηαζ ζηδκ ακαθμνά
πενζζζυηενςκ ζοιπηςιάηςκ.
Ζ δθζηία επίζδξ δζαδναιεηίγεζ ζδιακηζηυ νυθμ ζημκ ηνυπμ ενιδκείαξ ηδξ εηάζημηε
ζοιπηςιαημθμβίαξ. Ζ ένεοκα ηςκ Kolk et al. (2002) απέδεζλε πςξ μζ κεανμί αζεεκείξ είκαζ
επζθεηηζημί ςξ πνμξ ηα ζςιαηζηά ζοιπχιαηα ζηα μπμία εα δχζμοκ ζδιαζία (ζοκήεςξ ζηνέθμοκ
ηδκ πνμζμπή ημοξ ζε έκημκεξ ηαζ πνςηυβκςνεξ εκμπθήζεζξ) ηαζ ζοκκδείγμοκ κα ηα ενιδκεφμοκ ιε
αάζδ ημ ανκδηζηυ ζοκαίζεδια, εκχ μζ ιεβαθφηενμζ δθζηζαηά αζεεκείξ ακηζθαιαάκμκηαζ ηα
ζοιπηχιαηα θμαμφιεκμζ υηζ πνυηεζηαζ βζα μζμκμφξ ηάπμζαξ ζμαανήξ ή πνυκζαξ αζεέκεζαξ.
διακηζηυ νυθμ ζηζξ ακηζθήρεζξ, ζηάζεζξ ηαζ ζοιπενζθμνέξ ημο αηυιμο παίγμοκ ηα ζδιακηζηά
«πνυηοπα» ηδξ γςήξ ημο, ζηα μπμία πνμζπαεεί κα ιμζάζεζ. Σμ άημιμ δζαιμνθχκεζ έκα ιεβάθμ ιένμξ
ηδξ ζοιπενζθμνάξ ημο παναηδνχκηαξ ηδκ ζοιπενζθμνά ηςκ άθθςκ, ηαζ ηςκ επζπηχζεςκ αοηήξ ζε
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πενζαάθθμκ ηαζ εαοηυ. Ακάθμβα ιε ηζξ ζοκέπεζεξ ηδξ ηάεε ζοιπενζθμνάξ ημ άημιμ επζθέβεζ κα ηδκ
οζμεεηήζεζ ή υπζ, επζδζχημκηαξ ηδκ απμδμπή ηαζ ηδκ επζανάαεοζδ απυ ημκ πενίβονυ ημο. Ζ
απμδμηζιαζία ηςκ «ζδιακηζηχκ άθθςκ» απμηνέπεζ ηδκ επακάθδρδ ηδξ ζοβηεηνζιέκδξ
ζοιπενζθμνάξ ζημ ιέθθμκ.
Με αάζδ θμζπυκ ηδκ «επζανάαεοζδ»,δ εεςνία ηδξ ημζκςκζηήξ ιάεδζδξ ζηδνίγεζ πςξ έκα άημιμ
είκαζ πζεακυηενμ κα πνμαεί ζε ιζα πνμθδπηζηή ζοιπενζθμνά ή ζοιπενζθμνά οβείαξ βνδβμνυηενα
υηακ :


Δπζδζχηεζ ιε ηδκ ζοιπενζθμνά ημο έκα αέθηζζημ απμηέθεζια ελαζθάθζζδξ ηδξ οβείαξ, εζδζηά
ακ έπεζ ζζημνζηυ ηαζ ειπεζνίεξ πανυιμζεξ ιε ηδκ πανμφζα ζοιπηςιαημθμβία ηαζ κυζμ, ηαεχξ
ηαζ ακ απμδίδεζ ημκ έθεβπμ ηςκ εειάηςκ πμο ζπεηίγμκηαζ ιε ηδκ οβεία «εζςηενζηά»(ζημκ
εαοηυ ημο) ή «ελςηενζηά»(ζε ζοιπηχζεζξ ή ζε έβηονμοξ άθθμοξ).



Θεςνεί ζδιακηζηή ηδκ αλία ηδξ «εκίζποζδξ» πμο εέηεζ ςξ πνμηεναζυηδηα ζηδ γςή ημο ηδκ
ζηακμπμίδζδ ηδξ αίζεδζδξ ηδξ «ηαθήξ οβείαξ» ηαζ εοελίαξ.



Πζζηεφεζ υηζ δ δζαηήνδζδ ηδξ οβείαξ είκαζ εθέβλζιδ ηαζ υπζ ένιαζμ ηδξ ηφπδξ. Γζ’ αοηυ
επακαθαιαάκεζ ζοιπενζθμνέξ ζηακέξ κα επδνεάζμοκ ηδκ ελέθζλδ ιζαξ αζεέκεζαξ ήδδ απυ ημ
πνχζιμ ζηάδζμ ηδξ, εκχ ηαοηυπνμκα απμδέπεηαζ ηδκ ηαεμδήβδζδ απυ «έβηονμοξ άθθμοξ»,
υπςξ μζ ζαηνμί ή μζ έιπεζνμζ ζοββεκείξ ηαζ θίθμζ πμο πνμζθένμοκ ζοιαμοθέξ (Rotter et al.,
1972; Wallstone & Wallstone, 1983).

φιθςκα ιε ημκ Bandura (1989), ζδιακηζηή είκαζ δ έκκμζα ηδξ αοηυ-απμηεθεζιαηζηυηδηαξ,
δδθαδή ηδκ πίζηδ ημο αηυιμο ζημ ακ ηαζ ζε πμζυ ααειυ ιπμνεί κα εηδδθχζεζ ιζα ζοιπενζθμνά
πνυθδρδξ ηαζ αοημαεθηίςζδξ ιε ζημπυ ηδκ ίαζδ. Ζ έκκμζα αοηή ααζίγεηαζ ζε βκςζηζηέξ ηαζ
ζοκαζζεδιαηζηέξ δζαδζηαζίεξ, ηαεχξ επίζδξ ηαζ ζε ηίκδηνα ηαζ επζθμβέξ πμο ηαεμδδβμφκ ημ άημιμ.
Καεμνζζηζηυξ, ζημκ ηνυπμ πμο εα βίκμκηαζ ακηζθδπηά ηα ζοιπηχιαηα, είκαζ ηαζ μ νυθμξ ηδξ
ιάεδζδξ. Καηά ημκ Bandura (1995), ημ παζδί, ιέζς ηονίςξ ηδξ ιίιδζδξ ααζζηχκ πνμηφπςκ ηδξ
γςήξ ημο, «δζδάζηεηαζ» ηδκ ζδιαζία ηαζ ζμαανυηδηα ηάεε ζοιπηςιαημθμβίαξ. Ζ ακηζιεηχπζζδ πμο
δείπκμοκ μζ βμκείξ πνμξ ηζξ ζςιαηζηέξ αθθμζχζεζξ ηαζ ζοιπηχιαηα εα ηαεμνίζεζ ηδκ ακηζθδπηζηή
ζμαανυηδηα ηαζ ζοιπενζθμνά πνμξ ηδκ ακηζιεηχπζζδ ηςκ ζςιαηζηχκ αοηχκ εκδείλεςκ. Ακ μζ
βμκείξ δείλμοκ θαζκμιεκζηή αδζαθμνία ή οπεναμθζηή εοαζζεδζία πνμξ ημκ πμκμηέθαθμ, ημ παζδί εα
ακαπηφλεζ ζοβηεηνζιέκεξ ζοιπενζθμνέξ πνμξ ημ ζοβηεηνζιέκμ ζφιπηςια, ακηζιεηςπίγμκηάξ ημ
ακηίζημζπα ςξ ηάηζ ήπζμ ή ςξ ηάηζ ζμαανυ πμο πνήγεζ παναημθμφεδζδξ.
Δπζπθέμκ, δ έηθναζδ ζςιαηζηχκ εκμπθήζεςκ ιπμνεί κα θεζημονβήζεζ ςξ δζηθείδα
επζημζκςκίαξ, ζηακμπμζχκηαξ ηδκ ααεφηενδ ακάβηδ ημο παζδζμφ κα ελαζθαθίζεζ ηδκ πνμζμπή, ηδκ
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πενζπμίδζδ, ηδκ θνμκηίδα, ηδ ζημνβή ηαζ ηδκ ζοκαζζεδιαηζηή οπμζηήνζλδ πμο ζηενείηαζ (Apple,
1960). Ζ επίζηερδ ζημ ζαηνείμ απμηεθεί πμθθέξ θμνέξ αθμνιή ζηακμπμίδζδξ ηδξ ακάβηδξ αοηήξ. Οζ
αζεεκείξ ιμζάγμοκ κα εηιεηαθθεφμκηαζ ημ βεβμκυξ υηζ μ βζαηνυξ είκαζ οπμπνεςιέκμξ κα ημοξ θενεεί
ιε ζοιπάεεζα, πςνίξ κα ημοξ θμβμηνίκεζ, ηαζ δεκ εα ημοξ ανκδεεί ημ δζάθμβμ, ηδκ πανμπή
ζοιαμοθχκ ηαζ θνμκηίδαξ μπμζαδήπμηε ζηζβιή.
Απυ ηδκ άθθδ πθεονά, δ οζμεέηδζδ ζοιπενζθμνχκ αζεέκεζαξ ζοιαάθθεζ, απμηεθεζιαηζηά
πμθθέξ θμνέξ, ζηδκ πνμζπάεεζα ημο αηυιμο κα ακηζιεηςπίζεζ ηαεδιενζκέξ ζςιαηζηέξ, ροπμθμβζηέξ
ηαζ ζοκαζζεδιαηζηέξ πζέζεζξ, ζηακμπμζχκηαξ ηδκ απμθοβή ακεπζεφιδηςκ οπμπνεχζεςκ. Έπεζ
απμδεζπεεί υηζ δ επίζηερδ ζε ηάπμζμκ ζαηνυ ηαζ δ οζμεέηδζδ ζοιπενζθμνάξ αζεεκμφξ είκαζ έκαξ
ηνυπμξ έηθναζδξ ηδξ πίεζδξ ή ηδξ έθθεζρδξ πμο αζχκεζ ημ άημιμ ηαζ εέθεζ κα ηδκ βκςζημπμζήζεζ,
πνμηεζιέκμο κα ανεζ ακηαπυηνζζδ ηαζ ηαηακυδζδ. Ο νυθμξ ημο ζαηνμφ είκαζ πμθφ ζδιακηζηυξ ζηδκ
πενίπηςζδ αοηή, ηαευηζ έκαξ ηέημζμξ αζεεκήξ επεκδφεζ πάκς ημο ηδκ επζημζκςκζαηή ημο ακάβηδ. Ο
ζαηνυξ είκαζ δ αοεεκηία πμο ιπμνεί κα μνίζεζ ημ πμζυξ είκαζ άννςζημξ ηαζ πχξ πνέπεζ κα ημκ
ακηζιεηςπίγεζ ημ πενζαάθθμκ ημο πνμηεζιέκμο κα ακαννχζεζ. ηακ ημ άημιμ βίκεηαζ απμδεηηυ ςξ
αζεεκήξ, αοηυ αοημιάηςξ απμηεθεί εηθυνηζζδ. Ζ παεδηζηή ζηάζδ πμο οζμεεηεί ημ απμδεζιεφεζ απυ
πμθθέξ οπμπνεχζεζξ ηαζ πνμηθήζεζξ, εκζζπφμκηαξ ηαοηυπνμκα ιζα ζηάζδ ζοιπάεεζαξ, απμδμπήξ ηαζ
οπμζηήνζλδξ απυ ημκ ημζκςκζηυ ημο πενίβονμ (Antonovsky, 1972; Mechanic, 1989).
Οζ Cohen ηαζ Hoberman (1983) εχνδζακ υηζ δ ημζκςκζηή απμδμπή ημο αηυιμο ςξ αζεεκή,
ηαεχξ επίζδξ δ έηθναζδ ηαζ επζημζκςκία ημο ζςιαηζημφ ημο βίβκεζεαζ είκαζ πμθφ πζμ
απμηεθεζιαηζηή, άιεζδ ηαζ εκεαννοκηζηή ζηδ ίαζδ ηδξ ζοκαζζεδιαηζηήξ εθίρδξ. Ζ επζεοιία αοηή
βζα επζημζκςκία απμδείπεδηε πμθφ πζμ έκημκδ απυ ηδκ ακάβηδ ακαγήηδζδξ πθδνμθμνζχκ, ηαευηζ δ
αίζεδζδ πμο πνμηαθείηαζ ζημκ αζεεκή ςξ απυννμζα ηδξ ημζκςκζηήξ εκζοκαίζεδζδξ ηαζ απμδμπήξ
είκαζ πμθφ πζμ ζηακμπμζδηζηή ζημ κα παθζκαβςβεί ημ ζηνεξ ηαζ ηδ εθίρδ πμο πνμηαθείηαζ απυ ηδκ
οπμθεζημονβία ημο ζχιαημξ.

1.4. Γλφζηηθή Αλαπαράζηαζε ηες Αζζέλεηας.
Μζθχκηαξ βζα ηδκ αννχζηζα ζηδκ μοζία ιζθάιε βζα ηδκ ίδζα ηδκ ημζκςκία ηαζ ηζξ ζπέζεζξ
αθθδθεπίδναζδξ πμο ακαπηφζζμοιε ζε αοηή. Οζ πεπμζεήζεζξ ημο ηαεεκυξ απυ ειάξ βζα ηδκ οβεία
ηαζ ηδκ αζεέκεζα είκαζ απυννμζα ηαεμθζηχκ ζδεχκ, δ ιεθέηδ ηςκ μπμίςκ ιανηονά ιζα ζοβηεηνζιέκδ
ημζκςκζημ-πμθζηζζιζηή μκηυηδηα ιέζα ζε έκα ζοβηεηνζιέκμ πςνμπνυκμ (Sontag, 1993).
Οζ ιεθέηεξ ηδξ Herzlich (1999) έδεζλακ υηζ μζ πεπμζεήζεζξ βζα ηδκ οβεία θεζημονβμφκ ςξ
απμηέθεζια ημζκςκζηχκ ακαπαναζηάζεςκ, ζοκδεδειέκςκ ιε ημκ πμθζηζζιυ ηαζ ημκ ηφπμ ηςκ
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ημζκςκζηχκ ζπέζεςκ πμο έπμοκ εεζιμεεηδεεί. Οζ ακαπαναζηάζεζξ αοηέξ θοζζηά ειπενζέπμοκ
ζαηνζηέξ βκχιεξ ζπεηζηά ιε ηδκ παεμθμβία ηαζ αζηζμθμβία ιζαξ κυζμο. οκήεςξ υιςξ, πνζκ ημ άημιμ
απμθαζίζεζ κα ζοιαμοθεοηεί έκακ βζαηνυ, μζ πνχημζ ημο «ζφιαμοθμζ» ακήημοκ ζημκ ζηεκυ
δζαπνμζςπζηυ ημο ηφηθμ. Ακαθενυιαζηε ζηδκ μζημβέκεζα, ζε θίθμοξ, ζοββεκείξ ηαζ ζοκενβάηεξ.
Έκα δίηηομ ιδ εζδζηχκ ζηδκ επζζηδιμκζηή οβεία, πμο αμδεμφκ ηαζ επδνεάγμοκ ηδκ αλζμθυβδζδ ηςκ
ζοιπηςιάηςκ, πθδνμθμνμφκ ηαζ ενιδκεφμοκ ηα ζοιπηχιαηα ιε αάζδ ηδκ δζηή ημοξ ειπεζνία,
εηθνάγμοκ ηδκ ακαβηαζυηδηα ηδξ ζαηνζηήξ βκςιάηεοζδξ, πνμηείκμοκ ηαηάθθδθμοξ εεναπεοηέξ ηαζ
ζοζηήκμοκ απμηεθεζιαηζηέξ εεναπεοηζηέξ αβςβέξ. Ο πενίβονμξ αοηυξ ααζίγεζ ηδκ βκχιδ ημο
ηονίςξ εζηζάγμκηαξ ζηζξ δζαααειίζεζξ ηαζ ηδκ έκηαζδ ηςκ ζοιπηςιάηςκ πμο πανμοζζάγεζ μ αζεεκήξ
(Suls, Martin & Leventhal, 1997). Ζ Cameron ηαζ μζ ζοκενβάηεξ (1993) ηδξ ανήηακ επίζδξ υηζ δ
ημζκςκζηή ζοιαμοθή ζε εέιαηα δζαπείνζζδξ ηαζ αζηζμθυβδζδξ ηδξ ζοιπηςιαημθμβίαξ οπδνεημφκ
απμηεθεζιαηζηά ηδκ ααεφηενδ επζημζκςκζαηή ακάβηδ, ηαηαπναΰκμκηαξ αζζεήιαηα ιμκαλζάξ, εθίρδξ
ηαζ ακδζοπίαξ πμο κζχεεζ μ πάζπςκ ζε πενίπηςζδ απεζθήξ ηδξ οβείαξ ημο.
Γεφηενμκ, δ πανμοζία ηάπμζςκ πμο είκαζ ή οπήνλακ αζεεκείξ ιε ειθακείξ δζαηαναπέξ ή
ζςιαηζηέξ ακςιαθίεξ πμο πνμιδκφμοκ ιζα ήπζα ή ζμαανή αννχζηζα επδνεάγμοκ ηδκ πνμζςπζηή
ακηίθδρδ ιζαξ υιμζαξ ζοιπηςιαημθμβίαξ πμο ηοπαίκεζ κα πανμοζζάγεηαζ ζημκ εαοηυ. Κάεε άημιμ
ζοκακαζηνέθεηαζ άθθμοξ ιε ημοξ μπμίμοξ ιμζνάγεηαζ ηδκ ηαεδιενζκυηδηά ημο ηαζ ημ πανεθευκ ημο.
Έηζζ, υηακ εηηζιά ημ «ζφκδεεξ» ιζαξ ζοιπενζθμνάξ ή ιζαξ αζεέκεζαξ, έπεζ ζημ κμο ημο άημια ημο
ημζκςκζημφ ημο πενζαάθθμκημξ ηα μπμία ζοκεέημοκ ιδ ακηζπνμζςπεοηζηυ δείβια ημο πθδεοζιμφ.
Γζα πανάδεζβια, δ ζοκφπανλδ ιε ηάπμζμκ πμο θένεζ ηάπμζα ημθθδηζηή αζεέκεζα (υπςξ ακειμαθμβζά
ή βνίπδ) αολάκεζ ηδκ επζθοθαηηζηυηδηα ημο αηυιμο υηζ οπάνπεζ ιεβάθδ πζεακυηδηα κα κμζήζεζ ζημ
άιεζμ ιέθθμκ, απμδίδμκηαξ ηδκ ζοιπηςιαημθμβία ημο ζηδκ ζοκακαζηνμθή αοηή. Σμ μζημβεκεζαηυ
ζαηνζηυ ζζημνζηυ επίζδξ εοαζζεδημπμζεί ημκ ηνυπμ ενιδκείαξ ηάπμζςκ ζοιπηςιάηςκ ηαζ αθθαβχκ
ζημ ζχια, αολάκμκηαξ ηδκ ακδζοπία βζα πζεακυηδηα ειθάκζζδξ ιζαξ ζοβηεηνζιέκδξ κυζμο.
Δπζπθέμκ, άημια πμο ιε μζημβεκεζαηυ ζζημνζηυ αζεέκεζαξ, ηείκμοκ κα πζζηεφμοκ υηζ δ πάεδζή ημοξ
είκαζ πζμ δζαδεδμιέκδ ηαζ πζμ ζοπκή ζε ζφβηνζζδ ιε άημια πμο δεκ έπμοκ ίδζμ ζζημνζηυ Ο ηαεέκαξ
ιαξ είκαζ πζεακυηενμ κα ακαγδηήζεζ ζαηνζηή θνμκηίδα ακ ηάπμζμ ιέθμξ ηδξ μζημβέκεζαξ οπέθενε ζημ
πανεθευκ απυ ηάπμζα ζμαανή αζεέκεζα πμο πανμοζίαγε ημζκά παναηηδνζζηζηά ιε ηδκ πανμφζα
ζοιπηςιαημθμβία πμο αζχκμοιε (Turk, Litt, Salovey, & Walker, 1985).
Οζ ημζκςκζηέξ ακαπαναζηάζεζξ βζα ηδκ οβεία ηαζ ηδκ αζεέκεζα ζοκδέμκηαζ ιε ηδκ ακάπηολδ
εκυξ ενιδκεοηζημφ θυβμο εκυναζδξ ημο ηυζιμο, ζημκ μπμίμ δ αζμθμβζηή ηάλδ ζοζπεηίγεηαζ ιε ηδκ
ημζκςκζηή ηαζ δ επζζηήιδ ζοκακηά ηδκ ημζκή βκχιδ (Herzlich, 1995). Ο άκενςπμξ δεκ είκαζ ένιαζμ
ηςκ ζαηνζηχκ ηαζ ημζκςκζηχκ οπμδείλεςκ ζημ πχξ κα θένεηαζ ηαζ κα ακηζιεηςπίγεζ ημοξ μνζζιμφξ
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ηδξ οβείαξ ηαζ ηδξ αννχζηζαξ. Βζχκεζ, θζθηνάνεζ, ζηαπομθμβεί ηαζ απμημιίγεζ βκχζεζξ πνμζςπζηέξ,
μζημβεκεζαηέξ,

πμθζηζζιζηέξ,

ενδζηεοηζηέξ,

θζθμζμθζηέξ,

επζζηδιμκζηέξ,

επαββεθιαηζηέξ,

ζηζαβναθχκηαξ έηζζ ηδκ λεπςνζζηή ημο μκηυηδηα ιέζα ζημ ζδεμθμβζηυ ηθίια ηδξ επμπήξ ημο, οπυ ημ
πνίζια ηδξ αοζηδνήξ δεζηήξ ηαζ πμθζηζηήξ πμο ηδκ παναηηδνίγεζ (Williams, 2001).
Οζ πθδνμθμνίεξ αοηέξ πμο ζοθθέβμοιε πνδζζιμπμζμφκηαζ βζα ηδκ ηαηαζηεοή βκςζηζηχκ
ακαπαναζηάζεςκ ή ιμκηέθςκ ημζκήξ θμβζηήξ ζπεηζηά ιε ηζξ δζάθμνεξ αζεέκεζεξ. φιθςκα ιε ημοξ
Leventhal et al. (1980, 1984) μζ ζοκζζηχζεξ πμο ηαεμνίγμοκ ηζξ ζοιπενζθμνέξ οβείαξ ιε αάζδ ηα
ιμκηέθα αοηά είκαζ :
1) Ζ ηαοηυηδηα ηδξ αζεέκεζαξ, δ μπμία ζοκίζηαηαζ ζηδκ μκμιαζία ηδξ ηαζ ηα
πνμεζδμπμζδηζηά ζοιπηχιαηά ηδξ.
2) Σα ακηζθδπηζηά αίηζα ηαζ δ οπμηεζιεκζηή παεμβέκεζα ηδξ αζεέκεζαξ.
3) Οζ αναποπνυεεζιεξ ηαζ ιαηνμπνυεεζιεξ ζοκέπεζέξ ηδξ.
4) Ζ ελέθζλή ηδξ αζεέκεζαξ πμο πενζθαιαάκεζ ηζξ ακηζθήρεζξ ζπεηζηά ιε ηδκ πμνεία ηαζ
δζάνηεζά ηδξ, ηδκ μλεία, πενζμδζηή ή πνυκζα θφζδ ηδξ ηαζ ηδκ πνυβκςζή ηδξ.
5) Ζ ίαζδ, πμο πενζθαιαάκεζ ηζξ εκένβεζεξ ημο αηυιμο πνμξ ακάννςζδ (Lau & Hartman,
1983).
Άθθεξ πανάιεηνμζ πμο παναηηδνίγμοκ ηζξ βκςζηζηέξ ακαπαναζηάζεζξ δζαθμνεηζηχκ αζεεκχκ είκαζ :
1) Ζ ζμαανυηδηα ηδξ κυζμο, πμο ηαεμνίγεηαζ απυ ηδκ ιεηαδμηζηυηδηά ηδξ, ηδκ δζάνηεζα
ηδξ, ηδκ δοζημθία ίαζδξ, ηδκ εκηαηζημπμίδζδ ζαηνζηήξ παναημθμφεδζδξ.
2) Ζ πνμζςπζηή εοεφκδ ημο πάζπμκημξ ζηδκ πνυηθδζδ ηδξ αννχζηζαξ ηαζ ηδξ εεναπείαξ
ηδξ.
3) Σδκ ζηακυηδηα εθέβπμο ηδξ ελέθζλδξ ηδξ αζεέκεζαξ απυ ημκ αζεεκή ή απυ ημκ εζδζηυ
οβείαξ.
4) Ζ δοκαηυηδηα επζννμήξ ηδξ θεζημονβζηυηδηαξ ημο αζεεκή ελαζηίαξ ηςκ ζοιπηςιάηςκ ηδξ
αννχζηζαξ, βεβμκυξ πμο ελανηάηαζ απυ ηδκ απνυαθεπηδ ελέθζλδ ηδξ ζοιπηςιαημθμβίαξ
(Turk et al., 1986).
ηακ αζχκμοιε έκα ή πενζζζυηενα ζοιπηχιαηα δεκ ηα ακηζθαιαακυιαζηε απμιμκςιέκα
ιεηαλφ ημοξ, αθθά επζδζχημοιε κα ηα μνβακχζμοιε κμδηζηά ζε κμζμθμβζηέξ μκηυηδηεξ. φιθςκα
ιε ημοξ Lau, Bernard ηαζ Hartman (1989) μζ άκενςπμζ ζοκδείγμοιε κα ακαγδημφιε βκςζηζηά έκα
απυθοημ «ηαίνζαζια» ιεηαλφ ηςκ εηδδθςιέκςκ ζςιαηζηχκ εκμπθήζεςκ ηαζ ηςκ ζοβηεηνζιέκςκ
βκςνζζιάηςκ πμο δζαηνίκμοκ ηδκ βκςζηζηή ακαπανάζηαζδ ιζαξ αζεέκεζαξ. Σα ζοιπηχιαηα, θμζπυκ,
ηαηαθήβμοκ ζε ιζα ζοβηεηνζιέκδ αζεέκεζα ζημ ααειυ πμο ζοιθςκμφκ ιε έκα πνμ οπάνπμκ ιμκηέθμ
πμο πθδνμθμνεί βζα ημ πχξ ζοκήεςξ εηδδθχκεηαζ δ αζεέκεζα. Γζα πανάδεζβια, υηακ αζχκμοιε
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ζοιπηχιαηα υπςξ ορδθυ πονεηυ, ζζπονυ πμκμηέθαθμ, νίβμξ, ιοσημφξ πυκμοξ ζε πθάηδ ηαζ άηνα, ιδ
παναβςβζηυ αήπα, πμκυθαζιμ ηαζ νζκυννμζα ημ πζμ πζεακυ είκαζ κα ζηεθημφιε υηζ πνυηεζηαζ βζα ημκ
ζυ ηδξ βνίπδξ. Οζ ακαπαναζηάζεζξ αοηέξ είκαζ πνμσυκηα πμθζηζζιζηήξ ηθδνμκμιζάξ ηαζ πνμζςπζηήξ
ειπεζνίαξ ημο αηυιμο, εκχ είκαζ δοκαηυκ κα δζαθένμοκ ηυζμ ιεηαλφ ηςκ δζαθυνςκ ημζκςκζηχκ
ζηνςιάηςκ, υζμ ηαζ ιεηαλφ ηςκ αηυιςκ ιζαξ μιάδαξ, ηαεχξ ηαζ ιεηαλφ ηςκ δζαθμνεηζηχκ
ελεθζηηζηχκ ζηαδίςκ ζηδ γςή εκυξ αηυιμο.
Δπμιέκςξ, πνμηεζιέκμο κα αμδεδεμφιε χζηε κα ενιδκεφζμοιε ηζξ πθδνμθμνίεξ ημο
πενζαάθθμκηυξ ιαξ ηαζ κα δνάζμοιε ακαθυβςξ, ζοβηνμημφιε ηα ελςηενζηά αοηά δεδμιέκα ζε
ζπήιαηα. Σα ζπήιαηα αοηά απμηεθμφκ οπμεεηζηέξ, αθδνδιέκεξ βκςζηζηέξ δμιέξ, δδιζμονβδιέκα ιε
αάζδ πανεθεμφζεξ ειπεζνίεξ, ηαζ απμεδηεοιέκα ζηδ ικήιδ, ακαπανζζηχκηαξ βεκζηέξ βκχζεζξ,
ηαηαζηάζεςκ, ακηζηεζιέκςκ, βεβμκυηςκ ή ζπεδίςκ δνάζδξ. Οζ βκςζηζηέξ αοηέξ δμιέξ δεκ
απμηοπχκμκηαζ παεδηζηά ζηδ ικήιδ. Οζ εζζενπυιεκεξ πθδνμθμνίεξ θζθηνάνμκηαζ ηαζ αλζμθμβμφκηαζ
λακά, εκχ ιπμνεί κα ηνμπμπμζήζμοκ ιζα οπάνπμοζα ικδιμκζηή ακαπανάζηαζδ, πνμηεζιέκμο κα
ζοιθζθζχζμοκ ιέζς ιζαξ «θμβζηήξ ζοιθςκίαξ» ηζξ πνμτπάνπμοζεξ ειπεζνίεξ ιε ημ οπάνπμκ ζπήια
ιζαξ έκκμζαξ.
διακηζηυ είκαζ κα επζζδιάκμοιε ημ ζοιαμθζηυ πενζεπυιεκμ πμο απμδίδεηαζ ζηδκ μκμιαζία
ηάεε αζεέκεζαξ ζηα πθαίζζα εκυξ πμθζηζζιμφ. Έκα ηέημζμ πανάδεζβια απμηεθεί δ θέλδ «ηανηίκμξ».
Ζ έκκμζα αοηή είκαζ ζοκοθαζιέκδ ηαζ ζοιαμθμπμζδιέκδ ιε ακαπυθεοηημ εάκαημ, ααζακζζηζηυ
πυκμ, αηνςηδνζαζιυ ηαζ ακαπδνία. Μζα ακίαηδ, μδοκδνή, ιαηνμπνυκζα αννχζηζα πμο θεείνεζ ηαζ
δζαανχκεζ ανβά ημκ μνβακζζιυ, μδδβχκηαξ ζηδ ιμζναία ηαηάθδλδ. Σμ ημζκςκζηυ ηαζ πμθζηζζιζηυ
πθαίζζμ δζαιμνθχκμοκ ηδκ ηαοηυηδηα ηδξ ακαπανάζηαζδξ ημο ηανηίκμο, εηθνάγμκηαξ ηζξ ζοιθμνέξ
ηαζ ηδκ ηαημηοπία ιέζα απυ ηδκ ηαφηζζδ ιε ηα δεζκά εκυξ ηανηζκχιαημξ. Σα Μ.Μ.Δ εηθνάγμοκ ηαζ
δζαζςκίγμοκ αοηή ηδκ ακηζθδπηζηή δζάζηαζδ ημο ηανηίκμο, ακηζιεηςπίγμκηάξ ημκ ςξ εακαηδθυνμ
επενυ ηαζ πνμςεχκηαξ «πμθειζηέξ επζπεζνήζεζξ» εκακηίμκ ημο, επζζηναηεφμκηαξ ηδκ πμθζηεία ζε
ακηζηανηζκζηυ αβχκα. Ζ εεναπεία ημο ελανηάηαζ απυ ηδκ άιεζδ δζάβκςζή πνζκ βίκεζ ιεηάζηαζδ ηςκ
ηανηζκςιάηςκ, ιέζς πδιεζμεεναπεζχκ ηαζ αηηζκμεεναπεζχκ πμο ηαηαζηνέθμοκ ηα ηανηζκζηά
ηφηηανα, αμιαανδίγμκηάξ ηα ιε ναδζεκενβά ζημζπεία (Sontag, 1993).

1.5. Γλφζηηθές Γηαζηρεβιώζεης ζηελ Αληίιευε ηες Σσκπηφκαηοιογίας.
Ζ ακηίθδρή ιαξ, υζμ ζηακή ηζ ακ είκαζ κα ελαζθαθίζεζ ηδκ επζαίςζδ ηαζ πνμζανιμβή ιαξ
ζημ πενζαάθθμκ, οπυηεζηαζ ζε πθάκεξ. Ζ ακηίθδρδ ηδξ ζμαανυηδηαξ ηςκ ζοιπηςιάηςκ ηαζ ηςκ
επζπηχζεςκ ιζαξ αζεέκεζαξ επίζδξ οθίζηαηαζ δζαζηνεαθχζεζξ. Γζα πανάδεζβια, πμθφ ζοπκά έπμοιε
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ηδκ ηάζδ κα απμδίδμοιε ιεβαθφηενα πμζμζηά εακάημο ζε αηοπήιαηα απυ υηζ ζε θοζζηυ εάκαημ ή
ηαηάθδλδ απυ ηάπμζα ζμαανή αζεέκεζα, υπςξ ημ έιθναβια ή μ ηανηίκμξ. Δηηυξ, αέααζα, ακ
πνυηεζηαζ βζα ηάπμζμ επχκοιμ πνυζςπμ. Οζ Lichtentein et al. (1978) επζζδιαίκμοκ ζε ιεβάθμ ααειυ
ηδκ επζννμή ηςκ Μ.Μ.Δ ζηδκ παβζςιέκδ αοηή ακηίθδρδ ζπεηζηά ιε ημοξ ηζκδφκμοξ πμο απεζθμφκ ηδ
γςή ιαξ, ακαιεηαδίδμκηαξ ζοκεπχξ ηαζ επζθεηηζηά ζοιθμνέξ ηαζ δεζκά πμο μθείθμκηαζ ζε θοζζηά
θαζκυιεκα ηαζ αηοπήιαηα. Ίζςξ αοηή δ επζθεηηζηυηδηα κα είκαζ ηαζ έκαξ θυβμξ πμο ιαξ ςεεί κα
οπενεηηζιμφιε ηδκ πζεακυηδηά εακάημο απυ αηφπδια ζε ζπέζδ ιε ηδκ πζεακυηδηα εακάημο απυ
ηάπμζα ζμαανή αννχζηζα.
Δπζπθέμκ, έπμοιε ζοπκά ηδκ ηάζδ κα πζζηεφμοιε υηζ υζμ πζμ ζπάκζα είκαζ ιζα αννχζηζα,
ηυζμ πζμ ζμαανή ηαζ επζηίκδοκδ είκαζ. Γζ’ αοηυ ημ θυβμ ακαγδημφιε πμθφ πζμ άιεζα ζαηνζηή
βκςιάηεοζδ, ζοιαμοθή ηαζ εεναπεοηζηή αβςβή απυ υηζ ζοκδείγμοιε ιε παεήζεζξ πμο εεςνμφιε
ηεηνζιιέκεξ, υπςξ είκαζ ιζα βνίπδ. Αηυια, ημ βεβμκυξ υηζ ιεβάθμξ ανζειυξ αηυιςκ πανμοζζάγμοκ
ημζκή ζοιπηςιαημθμβία ιε ειάξ ηαζ έπμοκ κα ακηζιεηςπίζμοκ υιμζεξ ζοκέπεζεξ ιε ειάξ, θεζημονβεί
ηαεδζοπαζηζηά (Jemmott et al., 1988).
Ζ αλζμθυβδζδ ηςκ ζοιπηςιάηςκ επδνεάγεηαζ επίζδξ απυ ηδκ ιενμθδρία επαθήεεοζδξ, δ μπμία
πνμηφπηεζ απυ ηδκ ηάζδ ιαξ κα ζοβηναημφιε δεδμιέκα πμο ζοιθςκμφκ ιε ηδξ πανμφζεξ πεπμζεήζεζξ
ιαξ ηαζ κα απμννίπημοιε εκδείλεζξ πμο εκδεπμιέκςξ εα δζέρεοδακ ηζξ πεπμζεήζεζξ αοηέξ (Baron, 1985).
Δίιαζηε επζθεηηζημί ηαζ ενιδκεφμοιε ακαθμβζηά ηα ζοιπηχιαηά ιαξ, πνμζπαεχκηαξ κα ηα
εκζςιαηχζμοκε ζε ήδδ οπάνπμοζεξ βκςζηζηέξ ακαπαναζηάζεζξ πνμηεζιέκμο κα εθανιυζμοιε ήδδ
δμηζιαζιέκεξ δζαδζηαζίεξ ακηζιεηχπζζδξ. Γζα πανάδεζβια, ζοιπηχιαηα υπςξ πμκμηέθαθμξ, ηνοάδεξ
ιοσημί πυκμζ, πυκμζ ζηα άηνα ή ζηζξ ανενχζεζξ, πμκυθαζιμξ, νζκζηή ηαηαννμή, θηένκζζια, πονεηυξ
ιπμνεί κα αλζμθμβδεμφκ ςξ βνίπδ ή ηνομθυβδια απυ ηάπμζμκ πμο πζζηεφεζ υηζ μ μνβακζζιυξ ιπμνεί κα
ηα λεπενάζεζ ιε αοημεεναπεία, παναθείπμκηαξ ηδκ έκηαζδ ηςκ ζοιπηςιάηςκ ή ηδκ δζάνηεζά ημοξ.
Δπζθέβεζ κα ιδκ ενιδκεφζεζ δζαθμνεηζηά ζοιπηχιαηα υπςξ μ παναβςβζηυξ αήπαξ, ζονζβιυ ηαζ
δοζπένεζα ακαπκμήξ, ηαζ αίζεδια ηυπςζδξ πμο δδθχκμοκ ηδκ ελέθζλδ ανμβπίηζδαξ.
Σα μζηεία ηαζ βκχνζια ζοιαάκηα ηείκμοκ κα ένπμκηαζ ζημ ιοαθυ ιαξ πζμ εφημθα. Καηά ηδκ
δζαδζηαζία ελαβςβήξ ζοιπεναζιάηςκ, θμζπυκ, ζδιακηζηυ νυθμ παίγεζ δ δζαεεζζιυηδηα. Δπμιέκςξ, είκαζ
πζεακυηενμ κα ακδζοπμφιε βζα ηδκ πνυηθδζδ ηανηίκμο ημο πκεφιμκα θυβς ηαπκίζιαημξ, πανά κα
ζηεθημφιε υηζ ιπμνεί δ ζοκήεεζα αοηή κα πνμηαθέζεζ ειθφζδια, αηνζαχξ βζαηί δεκ είιαζηε ηυζμ
ελμζηεζςιέκμζ ηαζ εκδιενςιέκμζ απυ ηα Μ.Μ.Δ βζα ηδκ ειθάκζζδ αοηήξ ηδξ πάεδζδξ απυ ημ ηζζβάνμ.
Δάκ υιςξ ηάπμζμξ ζοββεκήξ ιαξ πνμζαθδεεί απυ ειθφζδια, ηυηε δδιζμονβείηαζ ιέζα ιαξ ιζα
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ζζπονμπμζδιέκδ ακηίθδρδ βζα ηα αίηζα ηαζ ηζξ πζεακυηδηεξ πνμζςπζηήξ πνμζαμθήξ απυ ηδκ
ζοβηεηνζιέκδ αζεέκεζα (Tversky & Kahneman, 1973).
Σέθμξ, ακαθένμοιε υηζ μζ ζοκαζζεδιαηζηά θμνηζζιέκεξ ακαπαναζηάζεζξ αζεεκεζχκ ζοπκά μδδβμφκ
ζε ιενμθδπηζηή αλζμθυβδζδ ηςκ ζοιπηςιάηςκ. Άημια πμο αίςζακ ηαζ ζοκαζζεάκεδηακ ιέζα απυ ηδκ
ζοκακαζηνμθή ημοξ ιε κμζμφκηα αβαπδιέκα πνυζςπα έκημκα ανκδηζηά ζοκαζζεήιαηα, ηείκμοκ ηαιζά
θμνά κα βεκζηεφμοκ ηδκ ζοιπηςιαημθμβία ηςκ αβαπδιέκςκ ημοξ πνμζχπςκ, δίκμκηαξ αάζδ πάκηα ζε
ζοβηεηνζιέκεξ ζςιαηζηέξ εκδείλεζξ. Γδθαδή, οπάνπμοκ θμνέξ πμο ακαηαθμφιε εοημθυηενα μνζζιέκεξ
παεμθμβζηέξ ακαπαναζηάζεζξ, υπζ επεζδή ηα βεβμκυηα ιε ηα μπμία ζπεηίγμκηαζ ζοιααίκμοκ ζοπκυηενα,
αθθά επεζδή ιαξ παναηζκμφκ έκημκα ζοκαζζεήιαηα. Δπίζδξ, ζοκδείγμοιε κα δίκμοιε έιθαζδ ζε
ζοιπηχιαηα πμο ιαξ πνμηαθμφκ εκηφπςζδ ηαζ λεπςνίγμοκ. Πνυηεζηαζ βζα ενεείζιαηα ιε ηα μπμία δεκ
είιαζηε ελμζηεζςιέκμζ, ηαζ βζ΄αοηυ ηα εεςνμφιε έκημκα ηαζ υπζ ιμκυημκα (Nisbett & Ross, 1980).

1.6. Η Παρούζα Έρεσλα
Σζ ιεηέπεζ ζημ κα ακηζθδθεεί ημ άημιμ ηα ζοιπηχιαηά ημο ςξ αηίκδοκα ή απεζθδηζηά ηαζ κα
ημ μδδβήζεζ ζημ κα οζμεεηήζεζ άιεζα ιζα ζοιπενζθμνά οβείαξ, δ μπμία ημο οπαβμνεφεζ κα
απεοεοκεεί ζε ηάπμζμκ ζαηνυ βζα ηζξ ζςιαηζηέξ αθθαβέξ ηαζ εκμπθήζεζξ πμο ημ ηαθαζπςνμφκ ;
ηδκ ένεοκά ιαξ επζθέλαιε κα ελεηάζμοιε ημ ηαηά πυζμ μ πανάβμκηαξ ηδξ ειπεζνίαξ απυ
βκςζημφξ ή ημ αίςια ηάπμζαξ πανμκηζηήξ αζεέκεζαξ, είκαζ ζηακά κα επδνεάζμοκ ηδκ πζεακυηδηα
«ακααθδηζηυηδηαξ» (ή αθθζχξ, εα ιπμνμφζαιε κα πμφιε, ηδξ «αδνάκεζαξ» ημο αηυιμο πνμξ ηάπμζα
ζοιπενζθμνά οβείαξ, ηδξ ιδ εκδιένςζδξ ημο βζαηνμφ βζα ηα ζοιπηχιαηα, ή ηδξ πνμζπάεεζαξ
αοημεεναπείαξ) πμο πανμοζζάγεζ ημ άημιμ ηαεχξ ηαζ ηδκ πζεακυηδηα επζθμβήξ δνάζδξ, πνμηζιχκηαξ
κα ακαθένεζ ηδκ ζοιπηςιαημθμβία ημο ζε ηάπμζμκ εζδζηυ οβείαξ. Μεθεηήζαιε, επίζδξ, ακ οπάνπεζ
δζαθμνά ζηζξ ζοιπενζθμνέξ ακααθδηζηυηδηαξ ή δνάζδξ υηακ μζ ζςιαηζηέξ αθθαβέξ αθμνμφκ ζημ
ίδζμ ημ άημιμ ή ηάπμζμ θζθζηυ ή μζημβεκεζαηυ ημο πνυζςπμ, ηαεχξ ηαζ ημ πχξ δ ακηίθδρδ ηςκ
ζοιπηςιάηςκ ςξ αηίκδοκα ή απεζθδηζηά ιπμνεί κα επδνεάγεζ ηζξ παναπάκς ζοιπενζθμνέξ.
Ακαιέκμοιε, θμζπυκ, υθμζ αοημί μζ πανάβμκηεξ κα αθθδθεπζδνάζμοκ ιεηαλφ ημοξ ηαζ κα ακαπηοπεεί
ζπέζδ ιεηαλφ αοηχκ ιε ηζξ ζοιενζθμνέξ «ακααθδηζηυηδηαξ» ηαζ «δνάζδξ».
Ζ εκαθθαηηζηή ιαξ οπυεεζδ έπεζ ςξ ελήξ :
Ζ1 :

Ακαπηφζζεηαζ ανκδηζηή ζπέζδ ηαεχξ ηαζ αθθδθεπίδναζδ ιεηαλφ ηςκ ηεζζάνςκ

ακελάνηδηςκ ιεηααθδηχκ ηαζ ηςκ ζοιπενζθμνχκ ακααθδηζηυηδηαξ.
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ηδκ πενίπηςζδ ηδξ «δνάζδξ» :
Ζ1 :

Ακαπηφζζεηαζ εεηζηή ζπέζδ ηαεχξ ηαζ αθθδθεπίδναζδ ιεηαλφ ηςκ ηεζζάνςκ

ακελάνηδηςκ ιεηααθδηχκ ηαζ ηςκ ζοιπενζθμνχκ δνάζδξ.
Οζ ακελάνηδηεξ ιεηααθδηέξ, ηςκ μπμίςκ ηδ ζπέζδ ηαζ αθθδθεπίδναζδ εέθμοιε κα
ιεθεηήζμοιε, είκαζ μζ ίδζεξ πμο ζζπφμοκ ηυζμ βζα ηδ ιεηααθδηή ηδξ «ακααθδηζηυηδηαξ» υζμ ηαζ ηδξ
«δνάζδξ» πνμξ οζμεέηδζδ ζοιπενζθμνχκ οβείαξ. οβηεηνζιέκα, πνδζζιμπμζμφιε ηδκ ακελάνηδηδ
ιεηααθδηή ηδξ ζμαανυηδηαξ ηςκ ζοιπηςιάηςκ, δ μπμία δζαεέηεζ πέκηε (5) επίπεδα ζηα μπμία
ηθζιαηχκεηαζ δ έκηαζδ ηαζ δ επζηζκδοκυηδηα ηδξ ζοιπηςιαημθμβίαξ, ιε ημ επίπεδμ 1 κα
παναηηδνίγεηαζ απυ ηδκ πζμ ήπζα ηαζ ημ επίπεδμ 5 απυ ηδκ πζμ αανζά. Ο ηάεε ζοιιεηέπςκ ηαθείηαζ
κα θακηαζηεί υηζ αζχκεζ, ηζξ ζοβηεηνζιέκεξ εκμπθήζεζξ ημο ενςηδιαημθμβίμο. ηδ ζοκέπεζα γδηείηαζ
απυ ημκ ζοιιεηέπμκηα κα εηηζιήζεζ ηδκ πμζυηδηα ηδξ ζοιπηςιαημθμβίαξ, κα ακαθένεζ ακ ημο
εοιίγεζ εκδείλεζξ ηάπμζαξ ζοβηεηνζιέκδξ αζεέκεζαξ ηαζ πμζάξ, ηαεχξ ηαζ ημ πμζά ζηάζδ εα
ηναημφζε απέκακηζ ζηα ζοιπηχιαηα ηαζ πμζμφξ ηνυπμοξ εα επέθεβε χζηε κα εθέβλεζ ηδκ ελέθζλή
ημοξ. Ζ δεφηενδ ακελάνηδηδ ιεηααθδηή ακαθένεηαζ ζημ ακ ηα ζοιπηχιαηα αθμνμφκ ζημκ ίδζμ ημκ
ζοιιεηέπμκηα ή ζε ηάπμζμ μζηείμ πνυζςπυ ημο. Ζ ηνίηδ ιεηααθδηή ζπεηίγεηαζ ιε ημ ακ μ
ζοιιεηέπςκ ήηακ αζεεκήξ ή υπζ ηδ δεδμιέκδ ζηζβιή πμο ζοιπθήνςκε ημ ενςηδιαημθυβζμ εκχ δ
ηέηανηδ, αθμνά ζημ ακ μ ζοιιεηέπςκ έπεζ ηάπμζμ ζηεκυ ζοββεκή πμο έπεζ πνμζαθδεεί απυ ηάπμζα
ζμαανή ή πνυκζα αζεέκεζα.
φιθςκα ιε υζα εζπχεδηακ ζηδκ εζζαβςβή, οπμεέημοιε υηζ υζμ αολάκεηαζ δ ζμαανυηδηα
ηςκ ζοιπηςιάηςκ δ «αδνακμπμίδζδ» ιεζχκεηαζ εκχ δ «δνάζδ» αολάκεηαζ, είηε ηα ζοιπηχιαηα
αθμνμφκ ζημκ εαοηυ είηε ηάπμζμκ μζηείμ. Σμ ίδζμ ζζπφεζ ζηδκ πενίπηςζδ πμο μ ζοιιεηέπςκ πζεακυκ
κα είκαζ αζεεκήξ ηαηά ηδκ δζελαβςβή ηδξ ένεοκαξ ή κα έπεζ ηάπμζμκ ζοββεκή ζμαανά ή πνυκζα
αζεεκή.
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 2
ΜΔΘΟΓΟΛΟΓΗΑ
2.1. Το Γείγκα
Σμ δείβια ηδξ ένεοκάξ ιαξ απμηεθείηαζ ζοκμθζηά απυ 278 θμζηδηέξ ηςκ ηιδιάηςκ
Κμζκςκζηχκ Δπζζηδιχκ ημο Πακεπζζηδιίμο Κνήηδξ, εκχ απυ ημ ηιήια Φοπμθμβίαξ ενςηήεδηακ
ιυκμ πνςημεηείξ θμζηδηέξ, βζαηί δεκ εέθαιε κα οπμπηεοεμφκ μζ ζοιιεηέπμκηεξ (θυβς ειπεζνίαξ απυ
ηα ιαεήιαηα ιεβαθφηενςκ εηχκ ημο ηιήιαημξ Φοπμθμβίαξ) ημ ζημπυ ηδξ ένεοκαξ πμο αθμνά ζημκ
ημιέα ηδξ Φοπμθμβίαξ ηδξ Τβείαξ. οβηεηνζιέκα, ημ πνχημ ενςηδιαημθυβζμ ζοιπθδνχεδηε απυ
108 άημια (30 άκδνεξ, 78 βοκαίηεξ), ημ δεφηενμ απυ 102 (32 άκδνεξ, 70 βοκαίηεξ), ηαζ ημ ηνίημ απυ
68 (20 άκδνεξ, 47 βοκαίηεξ, 1 πςνίξ δήθςζδ θφθμο ηαζ δθζηίαξ). Ζ δθζηία ηςκ ζοιιεηεπυκηςκ
ηοιαζκυηακ απυ 18 έςξ 28 εηχκ, εκχ εκκέα άημια δεκ ακέθενακ ηδκ δθζηία ημοξ. Απυ ημ ζοκμθζηυ
δείβια ηςκ 278 ενςηδιαημθμβίςκ, πνδζζιμπμζήζαιε ζηδκ ακάθοζή ιαξ ηα 210 πμο
επζηεκηνχκμκηαζ ζηδκ θακηαζηζηή πανμοζίαζδ ζοιπηςιάηςκ ζημοξ ίδζμοξ-εξ ή ζε ηάπμζμκ ημκηζκυ
μζηείμ ημοξ.
πεηζηά ιε ηδκ ακάθοζδ ηδξ οζμεέηδζδξ ακααθδηζηήξ ζοιπενζθμνάξ, 98 ζοιιεηέπμκηεξ
ζοιπθήνςζακ ημ ενςηδιαημθυβζμ πμο αθμνμφζε ζηα ζοιπηχιαηα ηςκ ίδζςκ ηαζ 94 ημ
ενςηδιαημθυβζμ πμο αθμνμφζε ζηα ζοιπηχιαηα ζε ηάπμζμκ μζηείμ. Οζ 26 δήθςζακ υηζ ήηακ
αζεεκείξ ημ δζάζηδια ηδξ ένεοκαξ ηαζ μζ 166 υηζ ήηακ οβζείξ. Σέθμξ, 76 δήθςζακ υηζ είπακ ηάπμζμ
ημκηζκυ ημοξ άκενςπμ πμο κα κμζεί ή πμο κμζμφζε ζημ πανεθευκ απυ ηάπμζα ζμαανή ή πνυκζα
αζεέκεζα, εκχ 166 υηζ δεκ είπακ ηάπμζμκ.
ηα ενςηδιαημθυβζα πμο ελεηάγμοκ ηδ «δνάζδ» πνμξ ακαγήηδζδ ζαηνζηήξ βκςιάηεοζδξ ηςκ
ζοιπηςιάηςκ, βζα ηδ ιεηααθδηή «εαοηυξ – άθθμξ», 106 ζοιιεηέπμκηεξ ζοιπθήνςζακ ημ πνχημ
ενςηδιαημθυβζμ ζημ μπμίμ δ ζοιπηςιαημθμβία αθμνμφζε ζημκ εαοηυ, ηαζ 100 ζοιιεηέπμκηεξ
ζοιπθήνςζακ ημ δεφηενμ ενςηδιαημθυβζμ υπμο μζ ζςιαηζηέξ εκμπθήζεζξ αθμνμφζακ ηάπμζμ άημιμ
απυ ημκ ημκηζκυ ημζκςκζηυ πενίβονμ. Απυ ηα άημια, ζοκμθζηά μζ 29 απάκηδζακ υηζ ήηακ αζεεκείξ ημ
δζάζηδια πμο ζοιιεηείπακ ζηδκ ένεοκα, εκχ 177 ήηακ οβζείξ. Δπίζδξ, 82 θμζηδηέξ δήθςζακ υηζ
είπακ ηάπμζμκ βκςζηυ ημοξ αζεεκή ηαζ 124 υηζ δεκ είπακ ηάπμζμ δζηυ ημοξ πμο κα κμζεί.
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2.2. Τα Δργαιεία
Γζα ηδκ αλζμθυβδζδ ηςκ ακηζδνάζεςκ ηςκ ζοιιεηεπυκηςκ ζηδκ πζεακυηδηα ιζαξ ζμαανήξ
αζεέκεζαξ ηαηαζηεοάζηδηε ιζα ζεζνά πέκηε (5) ζφκημιςκ ζεκανίςκ πμο ακαθενυηακ ζε
ζοιπηχιαηα ιζαξ ζμαανήξ αζεέκεζαξ (ηανηίκμξ ημο πκεφιμκα), δ μπμία δεκ ηαημκμιάγεηαζ. Κάεε
ζεκάνζμ πενζθάιαακε επζδεζκμφιεκα ζοιπηχιαηα ζε ζπέζδ ιε ηα πνμδβμφιεκα (ήπζα ζημ πνχημ
ζεκάνζμ ςξ πμθφ αανζά ζημ πέιπημ ζεκάνζμ). Μεηά απυ ηάεε ζεκάνζμ, μζ ζοιιεηέπμκηεξ ηαθμφκημ
κα απακηήζμοκ ζε ιζα ζεζνά ενςηήζεςκ, ίδζαξ βζα ηάεε ζεκάνζμ. Σνεζξ ενςηήζεζξ ακαθένμκηαζ ζημ
ααειυ επζηζκδοκυηδηαξ πμο ακηζθαιαάκεηαζ ημ άημιμ ζε ζπέζδ ιε ηα πενζβναθυιεκα ζοιπηχιαηα.
Δπίζδξ, δέηα ενςηήζεζξ ακαθένμκηαζ ζε πζεακμφξ ηνυπμοξ ακηίδναζδξ ζε ηάεε ζεκάνζμ (π.π.,
επίζηερδ ζε βζαηνυ, θήρδ θανιάηςκ πμο οπάνπμοκ ζημ ζπίηζ, λεημφναζδ, απμθοβή μπμζαζδήπμηε
εκένβεζαξ). Οζ ζοιιεηέπμκηεξ ηαθμφκημ κα δδθχζμοκ πυζμ πζεακυ είκαζ κα οζμεεηήζμοκ ηάεε ιία
απυ αοηέξ ηζξ ζοιπενζθμνέξ ιε ηδ πνήζδ ιζαξ ηθίιαηαξ ηφπμο Likert. Απυ ημοξ ιζζμφξ
ζοιιεηέπμκηεξ γδηήεδηε κα απακηήζμοκ ζηεπηυιεκμζ ηα ζεκάνζα βζα ημκ εαοηυ ημοξ. Απυ ημοξ
οπμθμίπμοξ, βζα ηάπμζμκ μζηείμ.
ημ ηέθμξ ημο ενςηδιαημθμβίμο, μ ζοιιεηέπςκ απακηάεζ ζε ενςηήιαηα ζπεηζηά ιε ημ θφθμ,
ηδκ δθζηία ημο, ημ πμζμζηυ πμο εεςνεί υηζ είκαζ οβζήξ αοηή ηδ ζηζβιή. Δπίζδξ παναηίεεκηαζ
ενςηήιαηα ηςκ μπμίςκ μζ απακηήζεζξ εεςνήεδηακ υηζ ιπμνμφκ κα θεζημονβήζμοκ επδνεάγμκηαξ
ζδιακηζηά ηδκ πμζυηδηα ηςκ απακηήζεςκ μθυηθδνμο ημο ενςηδιαημθμβίμο, ηαζ αθμνμφκ ηδκ
ειπεζνία ιε κμζήιαηα (είηε πμο αίςζε μ ίδζμξ είηε ηάπμζμξ βκςζηυξ ή ζοββεκήξ) πμο είπε μ
ζοιιεηέπςκ ημ ηεθεοηαίμ δζάζηδια. Παναδείβιαημξ πάνζκ, «έπεηε ηχνα ηάπμζα αζεέκεζα ή άθθμ
ζμαανυ πνυαθδια οβείαξ;», «έπεηε ακηζιεηςπίζεζ ζημ πανεθευκ ηάπμζα αζεέκεζα ή άθθμ ζμαανυ
πνυαθδια οβείαξ;», ή «ακηζιεηςπίγεζ ή ακηζιεηχπζζε ζημ πανεθευκ ηάπμζμξ απυ ηδκ ζηεκή
μζημβέκεζά ζαξ (βμκείξ, αδέθθζα) ηάπμζμ ζμαανυ ή πνυκζμ πνυαθδια αζεέκεζαξ (π.π., ηανδζαββεζαηή
κυζμ, άκμζα, κεμπθαζία);». Οζ ενςηήζεζξ αοηέξ απμηεθμφκ πδβή ηαίνζςκ απακηήζεςκ βζα ημ πηίζζιμ
ηδξ εειαηζηήξ πμο αθμνά ηδκ ένεοκά ιαξ, ηδκ μπμία ηαζ εα ακαθφζμοιε εηηεκέζηαηα εκ ζοκεπεία.
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2.3. Πίλαθας Αληηζηοητίας Σσκβοιηζκώλ
Κνζηήνζμ F, ηαηζζηζηή ή απυθοηδ ηζιή
F

ημο ηνζηδνίμο F (βζα ηα ζηαηζζηζηά
ηνζηήνζα

Pillai’s

Trace

ηαζ

Wilks’

Lambda (ι) ).
Df

Βαειμί εθεοεενίαξ
ηαηζζηζηή ηζιή ημο ηνζηδνίμο F βζα ηα

Value

ζηαηζζηζηά ηνζηήνζα Pillai’s Trace ηαζ
Wilks’ Lambda.

P

οκηεθεζηήξ πνμζδζμνζζιμφ ζηαηζζηζηήξ
ζδιακηζηυηδηαξ.

Mean ή M.O.

Μέζμξ υνμξ.

Std. Error

Σοπζηυ ζθάθια απυδμζδξ.
Γζάζηδια ειπζζημζφκδξ, ιε πζεακυηδηα

95% Confidence Interval

95% μζ πναβιαηζηέξ ηζιέξ ηςκ ιέζςκ
υνςκ κα ανίζημκηαζ ιέζα ζηα υνζα ηςκ
δζαζηδιάηςκ πμο ανήηαιε.

R

ηαηζζηζηή

ηζιή

ημο

ζοκηεθεζηή

ζοζπέηζζδξ Pearson r.
N

Ανζειυξ

ζοιιεηεπυκηςκ

ή

ανζειυξ

απακηήζεςκ.
P

Δπίπεδμ ζηαηζζηζηήξ ζδιακηζηυηδηαξ.

Ns

ηαηζζηζηά ιδ ζδιακηζηυ απμηέθεζια.

Η0

Μδδεκζηή οπυεεζδ.

Η1

Δκαθθαηηζηή οπυεεζδ.

ANOVA

Ακάθοζδ δζαηφιακζδξ.

Pearson Correlation

ηαηζζηζηή

ηζιή

ημο

ζοκηεθεζηή

ζοζπέηζζδξ r πμο δδθχκεζ ημ ααειυ ηαζ
ηδκ πμζυηδηα ηδξ ζοζπέηζζδξ.
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2.4. Η Γηαδηθαζία
Ζ ζοιπθήνςζδ ηςκ δφμ πνχηςκ ενςηδιαημθμβίςκ δζελήπεδ ζημοξ αιθζεεαηνζημφξ πχνμοξ
ημο πακεπζζηδιίμο Κνήηδξ, υπμο βίκμκηαζ μζ παναδυζεζξ ηςκ ιαεδιάηςκ ηςκ θμζηδηχκ, ιε ημοξ
ζοιιεηέπμκηεξ κα ζοιπθδνχκμοκ ιυκμζ ημοξ ηζξ ενςηήζεζξ. Οζ χνεξ πμο δζελήπεδ δ ένεοκα ήηακ
πνςζκέξ χζηε κα ελαζθαθζζηεί δ δζακμδηζηή δζαφβεζα ηςκ ζοιιεηεπυκηςκ. Συζμ ημ
«ενςηδιαημθυβζμ 1» πμο αθμνά ηα ζοιπηχιαηα ζημκ εαοηυ ημοξ, υζμ ηαζ ημ «ενςηδιαημθυβζμ 2»
πμο αθμνά ηα ζοιπηχιαηα ζε ηάπμζμκ μζηείμ, ζοιπθδνχεδηακ απυ ημοξ ίδζμοξ ημοξ ζοιιεηέπμκηεξ,
ιεηά απυ δζεοηνζκήζεζξ ηςκ ενεοκδηχκ. Γζα

ημ ηνίημ ενςηδιαημθυβζμ αημθμοεήεδηε ιζα

δζαθμνεηζηή δζαδζηαζία, επεζδή μζ ενεοκδηέξ ακαθάιαακακ αημιζηά ημκ ηάεε ζοιιεηέπμκηα. Μεηά
ηδκ ζοιπθήνςζδ ηςκ ενςηήζεςκ πμο αθμνμφκ ζημ άβπμξ οβείαξ, πμο ιπμνεί κα αζχκεζ ημ άημιμ,
ηαεχξ ηαζ ζηδκ πανμφζα ροπζηή ημο οβεία (μζ ενςηήζεζξ αοηέξ ζοιπθδνχκμκηαζ απυ ημκ ίδζμ ημκ
ζοιιεηέπμκηα), μ ενεοκδηήξ ακαθαιαάκεζ κα ηαηαβνάρεζ ηζξ απακηήζεζξ ηςκ ζοιιεηεπυκηςκ. Ζ
αιέζςξ επυιεκδ εκυηδηα ενςηήζεςκ αθμνά ζηδκ ακηίθδρδ ζοβηεηνζιέκςκ αζεεκεζχκ απυ ηδκ
πθεονά ημο ζοιιεηέπμκηα, ηαεχξ ηαζ ημ ακ αοηυξ έπεζ ζοκδοάζεζ ηζξ αζεέκεζεξ πμο ημο ακαθένεζ μ
ενεοκδηήξ ιε ζοβηεηνζιέκδ ζοιπηςιαημθμβία, ενςηχιεκμξ ζημ ηέθμξ βζα ηδκ πδβή ηςκ βκχζεςκ
ημο πάκς ζηδκ ζοβηεηνζιέκδ κυζμ ηαζ ηζξ εκδείλεζξ ηδξ. Δπίζδξ, ζηζξ δφμ ηεθεοηαίεξ εκυηδηεξ ημο
ενςηδιαημθμβίμο, πμο αθμνμφκ ζηδκ δνάζδ, ζοιπενζθμνά, ροπμθμβία, ημζκςκζηή ηαζ πνμζςπζηή
ηαεδιενζκυηδηα ηαζ ειθάκζζδ εκυξ οβζμφξ αηυιμο ηαζ εκυξ αηυιμο πμο ανπίγεζ κα πάκεζ ηδκ οβεία
ημο, μ ενεοκδηήξ ζοιπθδνχκεζ λακά μ ίδζμξ ηζξ απακηήζεζξ ημο ηάεε ζοιιεηέπμκηα ζημ
ενςηδιαημθυβζμ.
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 3
ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ
3.1. Η Αλάισζε ηφλ Γεδοκέλφλ ζηο SPSS
Γζα ηδκ ακάθοζδ ηςκ πμζμηζηχκ δεδμιέκςκ, πμο πνμέηορακ απυ ηα ενςηδιαημθυβζα,
πνδζζιμπμζήεδηε δ ακάθοζδ ιεζηηήξ ANOVA επακαθαιαακυιεκςκ ιεηνήζεςκ βζα ακελάνηδηα ηαζ
ελανηδιέκα δείβιαηα (επακαθαιαακυιεκεξ ιεηνήζεζξ). Σμ ζοβηεηνζιέκμ παναιεηνζηυ ζηαηζζηζηυ
ηνζηήνζμ επζηνέπεζ ηδκ ιεθέηδ ηςκ επζδνάζεςκ πενζζζυηενςκ ηδξ ιίαξ ακελάνηδηςκ ιεηααθδηχκ
ζηδκ ελανηδιέκδ ιεηααθδηή, ηαεχξ ηαζ ηδκ αθθδθεπίδναζή ημοξ. Ο ζπεδζαζιυξ αοηυξ
πνδζζιμπμζείηαζ υηακ μζ ενεοκδηέξ εέθμοκ κα ζοβηνίκμοκ ακελάνηδηα ιεηαλφ ημοξ δείβιαηα ζε ιζα
ζεζνά απυ δναζηδνζυηδηεξ.
Γζα κα απμθακεμφιε ζπεηζηά ιε ηα απμηεθέζιαηα ηδξ ANOVA επζηεκηνςεήηαιε ζηδκ
ακάθοζδ δεζηηχκ ηεκηνζηήξ ηάζδξ, ηαζ ζοβηεηνζιέκα ηςκ ιέζςκ υνςκ πμο πνμηφπημοκ απυ ηζξ
ζπέζεζξ ηαζ αθθδθεπζδνάζεζξ ηςκ ακελάνηδηςκ ιεηααθδηχκ. Δπίζδξ, πνδζζιμπμζήεδηακ ηα επίπεδα
ζηαηζζηζηήξ ζδιακηζηυηδηαξ 1% ηαζ 5%, πμο εα ιαξ ηαεμνίζμοκ ηδκ ζηαηζζηζηή ζδιακηζηυηδηα.
Σέθμξ, βζα ηδκ ακάθοζδ ηαζ δζαηφπςζδ ηδξ επίδναζδξ ηςκ παναβυκηςκ ζηδκ ελανηδιέκδ ιεηααθδηή
ηαεχξ ηαζ ηδκ ακάθοζδ ηδξ ζζπφμξ ηδξ αθθδθεπίδναζδξ ημοξ πνδζζιμπμζήεδηε δ ηζιή F ημο
ζηαηζζηζημφ ηνζηδνίμο Wilks’ Lambda (Λ). Υνήζζιδ βζα ηδκ δζαηφπςζδ ζοιπεναζιάηςκ ήηακ ηαζ δ
ζφβηνζζδ ηςκ ιέζςκ υνςκ ιεηαλφ ηςκ δζαθμνεηζηχκ επζπέδςκ ηςκ ακελάνηδηςκ ιεηααθδηχκ πμο
θακενχκμοκ ημκ ααειυ ηαζ ηδκ πμζυηδηα ηδξ αθθδθεπίδναζδξ. Αθμνμφζε ηυζμ ηα επίπεδα ιζαξ
ακελάνηδηδξ ιεηααθδηήξ υζμ ηαζ επίπεδα ιεηαλφ ακελάνηδηςκ ιεηααθδηχκ. Δπίζδξ, ακαθμνά έβζκε
ζε ηάπμζα δζαζηήιαηα ειπζζημζφκδξ ηα μπμία πνμζδζμνίγμοκ ημ εφνμξ ιέζα ζημ μπμίμ ηοιαίκμκηαζ
μζ πζεακέξ πναβιαηζηέξ ηζιέξ ηςκ ιέζςκ υνςκ, ζε πμζμζηυ πζεακυηδηαξ 95%. Ακ ηα δζαζηήιαηα
πμο πνμηφπημοκ δεκ πενζθαιαάκμοκ ημ ιδδέκ, ηυηε ηα απμηεθέζιαηά ιαξ είκαζ ζηαηζζηζηχξ
ζδιακηζηά.
Σεθζηά, πνμζδζμνίζηδηε μ ααειυξ ημο ζοκηεθεζηή ζοζπέηζζδξ ηαζ δ πμζυηδηα ηδξ
ζοζπέηζζδξ ιεηαλφ ηςκ ελανηδιέκςκ ιεηααθδηχκ (πμο υπςξ εα δμφιε ακαθένμκηαζ ζηδ θήρδ
δνάζεςκ ηαζ οζμεέηδζδξ ζηάζεςκ πμο δεκ αθθδθμαπμηθείμκηαζ). Σμ παναιεηνζηυ ηνζηήνζμ πμο
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πνδζζιμπμζήεδηε βζα ημκ οπμθμβζζιυ ημο ζοκηεθεζηή ζοζπέηζζδξ ηςκ ελανηδιέκςκ ιεηααθδηχκ ηδξ
«ακααθδηζηυηδηαξ» ηαζ ηδξ «δνάζδξ» είκαζ μ δείηηδξ Pearson r.

3.2. Η «ζοβαρόηεηα ηφλ ζσκπηφκάηφλ» θαη ε ζτέζε ηες κε ηελ

«ηφρηλή αζζέλεηα ηοσ

ζσκκεηέτοληα», ηελ «αζζέλεηα ζσγγελή» θαη ηελ «αλαβιεηηθόηεηα».
Σα απμηεθέζιαηα ιαξ έδςζακ έκα ζηαηζζηζηά ζδιακηζηυ απμηέθεζια, επζαεααζχκμκηαξ υηζ
δ ζμαανυηδηα ηςκ ζοιπηςιάηςκ επδνεάγεζ ηδκ ακααθδηζηυηδηα βζα ηδ δζεοεέηδζδ ηςκ
ζοιπηςιάηςκ. οβηεηνζιέκα έπμοιε απυ ημ ηνζηήνζμ Wilks’ Lambda (Λ) βζα ηδκ ακάθοζή ιαξ ηδκ
ηζιή ημο ηνζηδνίμο F κα ζζμφηαζ ιε , F(4, 181) = 0,581, p < 0,01. Δπίζδξ ζηαηζζηζηά ζδιακηζηυ
απμηέθεζια ανήηαιε ζηδκ αθθδθεπίδναζδ ιεηαλφ ηδξ ζμαανυηδηαξ ηςκ ζοιπηςιάηςκ ιε ηδκ
πανμφζα αζεέκεζα ηςκ ζοιιεηεπυκηςκ ηαζ ιε ηδκ ειπεζνία ζμαανήξ ή πνυκζαξ αζεέκεζαξ ηάπμζμο
ζοββεκή, ιε ηδκ ηζιή F ημο ηνζηδνίμο Wilks Lambda (Λ) κα ζζμφηαζ ιε F(4, 181) = 0,941, p < 0.

3.3. Η Στέζε ηοσ Παράγοληα «Δασηός - Άιιος» κε ηελ «Αλαβιεηηθόηεηα».
ζμκ

αθμνά

ζηδκ

πζεακυηδηα

οζμεέηδζδξ

ακααθδηζηήξ

ζηάζδξ

ιεηαλφ

ηδξ

ζοιπηςιαημθμβίαξ πμο αθμνά ζημκ «εαοηυ» (ενςηδιαημθυβζμ 1) ηαζ ηδξ ζοιπηςιαημθμβίαξ πμο
αθμνά ζημκ «άθθμ» (ενςηδιαημθυβζμ 2), ημ SPSS ζοβηνίκεζ ημοξ ιέζμοξ υνμοξ ηδξ ελανηδιέκδξ
ιεηααθδηήξ ηδξ «ακααθδηζηυηδηαξ» (Πίκαηαξ 1).
Ο ιέζμξ υνμξ πμο αθμνά ζηδκ πζεακυηδηα ηδξ ακααθδηζηυηδηαξ υηακ πνυηεζηαζ βζα ημ άημιμ
ζζμφηαζ ιε 10,828 εκχ υηακ πνυηεζηαζ βζα ηάπμζμκ άθθμ ζζμφηαζ ιε 8,829. Ζ δζαθμνά ηςκ ιέζςκ
υνςκ πμο πνμηφπηεζ είκαζ ζηαηζζηζηχξ ζδιακηζηή, ιε ηδκ ηζιή ημο F κα ακηζζημζπεί ζε F(1, 184) =
8,977, p = 0,003 βζα επίπεδμ ζηαηζζηζηήξ ζδιακηζηυηδηαξ 0,05. οβηεηνζιέκα, εα θέβαιε υηζ απυ ημ
απμηέθεζια πνμηφπηεζ πςξ υηακ δ ζοιπηςιαημθμβία αθμνά ημ ίδζμ ημ άημιμ δ πζεακυηδηα
ειθάκζζδξ ακααθδηζηήξ ζοιπενζθμνάξ είκαζ ιεβαθφηενδ (ηαηά 1,999 ιμκάδεξ) απυ ηδκ πενίπηςζδ
πμο ηα ζοιπηχιαηα αθμνμφκ ηάπμζμκ μζηείμ. Απυ ηα δζαζηήιαηα ειπζζημζφκδξ πμο αημθμοεμφκ
ζημκ πίκαηα 1 ιπμνμφιε κα οπμζηδνίλμοιε ιε αεααζυηδηα 95% υηζ δ πναβιαηζηή δζαθμνά ηςκ
ιέζςκ υνςκ ηυζμ ζηδκ πενίπηςζδ ημο εαοημφ υζμ ηαζ ζηδκ πενίπηςζδ ημο μζηείμο υηζ ηοιαίκμκηαζ
ακηίζημζπα απυ 9,915 - 11,740 ηαζ 7,881 - 9,778. Απυ ηδκ ζηζβιή πμο ηα ζοβηεηνζιέκα δζαζηήιαηα
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ηζιχκ δεκ πενζθαιαάκμοκ ημ ιδδέκ, ιπμνμφιε κα ζοιπενάκμοιε υηζ μζ δζαθμνέξ είκαζ ζηαηζζηζηά
ζδιακηζηέξ. Δπμιέκςξ, δ ακααθδηζηυηδηα επδνεάγεηαζ απυ ημ ακ δ ζοιπηςιαημθμβία αθμνά ζημκ
εαοηυ ή ηάπμζμκ μζηείμ, ηαζ ιάθζζηα υηακ πνυηεζηαζ βζα ημκ εαοηυ δ πζεακυηδηα κα ιδκ
ακαηνέλμοιε άιεζα πνμξ ακαγήηδζδ ζαηνζηήξ θνμκηίδαξ είκαζ ιεβαθφηενδ.
Πίκαηαξ 1
Απνηειέζκαηα κέζσλ όξσλ Αλαβιεηηθόηεηαο γηα ηα ζπκπηώκαηα πνπ αθνξνύλ ζηνλ
«εαπηό» θαη ηα ζπκπηώκαηα πνπ αθνξνύλ ζηνλ « άιιν»

Μ.Ο.

Τππηθό Σθάικα

Δαοηυξ

10,828

0,462

Άθθμξ

8,829

0,481

df

F

1, 184

8,977

p.
0,003

95% δηάζηεκα εκπηζηνζύλεο
Μηθξόηεξν όξην

Μεγαιύηεξν όξην

Δαοηυξ

9,915

11,740

Άθθμξ

7,881

9,778

3.4. Η Στέζε ηες «Τφρηλής Αζζέλεηας ηοσ Σσκκεηέτοληα» κε ηελ «Αλαβιεηηθόηεηα».
Ακαθφζαιε ηδκ δζαθμνά ηςκ ιέζςκ υνςκ πμο ακηζζημζπμφκ ζηδκ πζεακυηδηα ηδξ
ακααθδηζηυηδηαξ ιεηαλφ αζεεκχκ ηαζ ιδ αζεεκχκ ζοιιεηεπυκηςκ. Ο πίκαηαξ 2 θακενχκεζ υηζ δ
δζαθμνά ηςκ ιέζςκ υνςκ είκαζ ζηαηζζηζηχξ ζδιακηζηή ιε ηδκ ηζιή F(1,184) = 4,228, p = 0,041 βζα
επίπεδμ ζηαηζζηζηήξ ζδιακηζηυηδηαξ 0,05, εκχ μζ ηζιέξ ηςκ ιέζςκ υνςκ ακααθδηζηυηδηαξ
ακηζζημζπμφκ ζε 10,514 βζα ημοξ αζεεκείξ ζοιιεηέπμκηεξ ηαζ 9,143 βζα ημοξ ιδ αζεεκείξ. Απυ ηα
δζαζηήιαηα ειπζζημζφκδξ πμο αημθμοεμφκ ζημκ πίκαηα 2 ιπμνμφιε κα οπμζηδνίλμοιε ιε
αεααζυηδηα 95% υηζ δ πναβιαηζηή δζαθμνά ηςκ ιέζςκ υνςκ ηυζμ ζηδκ πενίπηςζδ ημο «είιαζ
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αζεεκήξ» ηαζ ζηδκ πενίπηςζδ «δεκ είιαζ αζεεκήξ» ηοιαίκμκηαζ ακηίζημζπα απυ 9,290 – 11,739 ηαζ
8,660 – 9,625. Δπμιέκςξ, δ ηςνζκή αζεέκεζα ημο αηυιμο επζδνά ζηδκ ελανηδιέκδ ιεηααθδηή.
οβηεηνζιέκα ημ κα θεζημονβήζεζ ακααθδηζηά ημ άημιμ είκαζ πζεακυηενμ (ηαηά 1,371 ιμκάδεξ) υηακ
είκαζ αζεεκήξ απυ υηζ ζηδκ πενίπηςζδ πμο δεκ κμζεί.
Πίκαηαξ 2
Τα απνηειέζκαηα ηεο δηαθνξάο ησλ κέζσλ όξσλ ησλ αηόκσλ πνπ είλαη ηώξα
αζζελείο ζε ζρέζε κε ηα άηνκα πνπ δελ είλαη

Μ.Ο.
Αζεεκήξ Δαοηυξ
Τβζήξ Δαοηυξ

Τππηθό Σθάικα

10,514

0,621

9,143

0,244

df
1, 184

F
4,228

p.
0,041

95% δηάζηεκα εκπηζηνζύλεο
Μηθξόηεξν όξην

Μεγαιύηεξν όξην

Αζεεκήξ Δαοηυξ

9,290

11,739

Τβζήξ Δαοηυξ

8,660

9,625

3.5. Η Στέζε ηοσ Παράγοληα ηες «Αζζέλεηας Σσγγελή» κε ηελ «Αλαβιεηηθόηεηα».
Απυ ηδκ ακάθοζδ ημο πίκαηα 3, εθυζμκ ημ p > 0,05 (p = 0,281) μδδβμφιαζηε ζε ζηαηζζηζηά
ιδ ζδιακηζηυ απμηέθεζια, δζαηοπχκμκηαξ F(1, 184) = 1,170, ns. Δπμιέκςξ, δ πζεακυηδηα
«ακααθδηζηυηδηαξ» δεκ επδνεάγεηαζ απυ ημ ακ ημ άημιμ έπεζ ηάπμζμκ αζεεκή ζημ ζοββεκζηυ ημο
πενζαάθθμκ. Απυ ηα δζαζηήιαηα ειπζζημζφκδξ πμο αημθμοεμφκ ζημκ πίκαηα 3 ιπμνμφιε κα
οπμζηδνίλμοιε ιε αεααζυηδηα 95% υηζ δ πναβιαηζηή δζαθμνά ηςκ ιέζςκ υνςκ ηυζμ ζηδκ
πενίπηςζδ ημο «είιαζ αζεεκήξ» ηαζ ζηδκ πενίπηςζδ «δεκ είιαζ αζεεκήξ» ηοιαίκμκηαζ ακηίζημζπα
απυ -0,594 έςξ 2,038 ηαζ -2,038 έςξ 0,594.
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Πίκαηαξ 3
Η δηαθνξά ησλ κέζσλ όξσλ κεηαμύ ησλ ζπκκεηερόλησλ πνπ έρνπλ θάπνηνλ ζπγγελή
αζζελή θαη εθείλσλ πνπ δελ έρνπλ
Μ.Ο.
οββεκήξ
Αζεεκήξ
οββεκήξ
Μδ Αζεεκήξ

Τππηθό Σθάικα

10,189

0,521

9,468

0,416

df

F

1, 184

1,170

p.

0,281

95% δηάζηεκα εκπηζηνζύλεο
Μηθξόηεξν όξην

Μεγαιύηεξν όξην

Αζεεκήξ Δαοηυξ

-0,594

2,038

Τβζήξ Δαοηυξ

-2,038

0,594

3.6. Σύγθρηζε θαη Αλάισζε ηφλ Μέζφλ Όρφλ ηφλ Δπηπέδφλ ηες «Σοβαρόηεηας ηφλ
Σσκπηφκάηφλ».
πςξ είδαιε παναπάκς, δ επίδναζδ ηδξ ζμαανυηδηαξ ηςκ ζοιπηςιάηςκ ζηδκ ελανηδιέκδ
ιεηααθδηή «ακααθδηζηυηδηαξ» είκαζ ζηαηζζηζηχξ ζδιακηζηή ( F(4,736) = 72,199, p < 0,01 ). ημκ
πίκαηα 4 δζαηοπχκμκηαζ μζ ιέζμζ υνμζ ηδξ πζεακυηδηαξ «ακααθδηζηυηδηαξ» βζα ηάεε ηθζιαηςηυ
επίπεδμ ηδξ ακελάνηδηδξ ιεηααθδηήξ ηδξ ζμαανυηδηαξ ηδξ θακηαζηζηήξ ζοιπηςιαημθμβίαξ πμο
δίκεηαζ ζημοξ ζοιιεηέπμκηεξ. Παναηδνείηαζ υηζ υζμ αολάκεηαζ δ ηθζιάηςζδ ηςκ επζπέδςκ, ηαζ ηα
ζοιπηχιαηα βίκμκηαζ υθμ ηαζ πζμ ζμαανά ηαζ απεζθδηζηά, ηυζμ πενζζζυηενμ ιεζχκεηαζ δ
πζεακυηδηα κα ακαπηοπεεί ακααθδηζηή ζοιπενζθμνά ςξ πνμξ ημ κα δμεεί ζδζαίηενδ ζδιαζία ζηα
ζοιπηχιαηα, ηαζ ημ άημιμ κα ακαγδηήζεζ ηδ βκχιδ επαββεθιαηία οβείαξ.
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Πίκαηαξ 4
Σηνλ πίλαθα δηαθαίλεηαη ν ζπλνιηθόο ρξνληθόο κέζνο όξνο δηάξθεηαο ηεο
«αλαβιεηηθόηεηαο» γηα θάζε επίπεδν ηεο αλεμάξηεηεο κεηαβιεηήο
Επίπεδα Σνβαξόηεηαο Σπκπησκάησλ

Μ.Ο. Δηάξθεηαο Αλαβιεηηθόηεηαο

1

13,393

2

11,016

3

9,371

4

8,097

5

7,264

Γίκμκηαξ πενζζζυηενμ αανφηδηα ζημοξ ιέζμοξ υνμοξ ηαζ ζημ ζοκηεθεζηή πνμζδζμνζζιμφ
(p.), βίκεηαζ ζφβηνζζδ ηςκ επζπέδςκ ηδξ ακελάνηδηδξ ιεηααθδηήξ ηδξ «ζμαανυηδηαξ ζοιπηςιάηςκ»
ςξ πνμξ ημ επίπεδμ ζηαηζζηζηήξ ζδιακηζηυηδηαξ 0,05. Παναηδνείηαζ ζηαηζζηζηχξ ζδιακηζηή
δζαθμνά ιεηαλφ ηςκ ιέζςκ υνςκ ζπεδυκ υθςκ ηςκ επζπέδςκ ηαευηζ ημ p < 0,01, εηηυξ ιεηαλφ ηςκ
επζπέδςκ 5 ηαζ 4 υπμο ημ p = 0,068. Ζ ιεβαθφηενδ δζαθμνά ιέζςκ υνςκ παναηδνείηαζ ιεηαλφ ηςκ
επίπεδςκ 1 ηαζ 5, υπμο, δ ιεβαθφηενδ ηζιή ακααθδηζηυηδηαξ ακηζζημζπεί ζημ επίπεδμ 1, ηάηζ πμο
ενιδκεφεζ πχξ μζ ζοιιεηέπμκηεξ ακηζθήθεδηακ ςξ θζβυηενμ ζμαανά ηα ζοιπηχιαηα ημο
ζοβηεηνζιέκμο επζπέδμο.
Πανυθμ πμο δ πζεακυηδηα ηδξ ακααθδηζηυηδηαξ ζημ επίπεδμ 4 είκαζ ιεβαθφηενδ απυ υηζ ζημ
επίπεδμ 5, δ δζαθμνά ημοξ απμδείπεδηε ζηαηζζηζηά ιδ ζδιακηζηή, πνάβια πμο ζδιαίκεζ υηζ μ
ανζειυξ 0,833 πμο πνμηφπηεζ απυ ηδκ ιεηαλφ ημοξ αθαίνεζδ είκαζ απμηέθεζια επίδναζδξ
ελςηενζηχκ παναβυκηςκ πένακ ηδξ ακελάνηδηδξ ιεηααθδηήξ ηδξ ακηζθδπηζηήξ ζμαανυηδηαξ ηςκ
ζοιπηςιάηςκ.
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Πίκαηαξ 5
Δηαηππώλεηαη ε δηαθνξά ησλ κέζσλ όξσλ γηα θάζε δεπγάξη επηπέδσλ ηεο
αλεμάξηεηεο κεηαβιεηήο «ζνβαξόηεηα ζπκπησκάησλ» γηα επίπεδν ζηαηηζηηθήο
ζεκαληηθόηεηαο 0,05 (p.)
Ζεύγε Επηπέδσλ
Σνβαξόηεηαο Σπκπησκάησλ

Δηαθνξέο

p.

Μέζσλ Όξσλ

1-2

2,377

0,001

1-3

4,022

0,001

1-4

5,296

0,001

1-5

6,125

0,001

2-3

1,645

0,001

2-4

2,919

0,001

2-5

3,752

0,001

3-4

1,275

0,001

3-5

2,107

0,001

4-5

0,833

0,068

3.7. Η Στέζε ηοσ Παράγοληα «Δασηός – Άιιος» κε ηελ «Σοβαρόηεηα ηφλ Σσκπηφκάηφλ».
ημκ πίκαηα 6 ακαθφεηαζ δ αθθδθεπίδναζδ ημο πανάβμκηα «εαοηυξ – άθθμξ» ιε ημκ
πανάβμκηα «ζμαανυηδηα ζοιπηςιάηςκ» ηαζ ηδκ επίδναζδ πμο πανμοζζάγμοκ ζηδκ ελανηδιέκδ
ιεηααθδηή ηδξ πζεακυηδηαξ επζθμβήξ ακααθδηζηήξ ζηάζδξ πνμξ ηα ζοιπηχιαηα. Πανμοζζάγμκηαζ μζ
ιέζμζ υνμζ πζεακυηδηαξ έηθναζδξ ακααθδηζηυηδηαξ.
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Πίκαηαξ 6
Απνηειέζκαηα κέζσλ όξσλ ηεο πηζαλόηεηαο αλαβιεηηθήο ζπκπεξηθνξάο γηα
θάζε επίπεδν ηεο ζνβαξόηεηαο ησλ ζπκπησκάησλ γηα ηνλ «εαπηό» θαη γηα
ηνλ «άιιν»

Δπίπεδα
ζμαανυηδηαξ

Μ.Ο.

Std. Error

ζοιπηςιάηςκ
Δαοηυξ

Άθθμξ

95% Δηάζηεκα
Εκπηζηνζύλεο

1

14,675

0,554

13,582 – 15,768

2

12,438

0,544

11,365 – 13,511

3

10,529

0,608

9,329 – 11,728

4

8,727

0,592

7,559 – 9,895

5

7,769

0,618

6,550 – 8,989

1

12,111

0,576

10,974 – 13,248

2

9,595

0,566

8,479 – 10,710

3

8,214

0,632

6,967 – 9,462

4

7,467

0,616

6,252 – 8,681

5

6,759

0,643

5,491 – 8,027

Παναηδνμφιε υηζ ζηδκ πενίπηςζδ πμο δ ζοιπηςιαημθμβία αθμνά ζημκ «εαοηυ», υζμ
αολάκεηαζ δ ζμαανυηδηα ηςκ ζοιπηςιάηςκ απυ ημ επίπεδμ 1 ζημ επίπεδμ 5,
έηθναζδξ

ακααθδηζηήξ

ζοιπενζθμνάξ

ιεζχκεηαζ.

Πανυιμζα

ηθζιαημφιεκδ

δ πζεακυηδηα
ιείςζδ

ηδξ

ακααθδηζηυηδηαξ ζζπφεζ ηαζ ζηδκ πενίπηςζδ πμο ηα ζοιπηχιαηα αθμνμφκ ηάπμζμκ βκςζηυ. ε
ζφβηνζζδ υιςξ ιε ηδκ πενίπηςζδ ημο «εαοημφ», μζ ιέζμζ υνμζ ηδξ ακααθδηζηυηδηαξ είκαζ
ιζηνυηενμζ. Γζα πανάδεζβια, μ ιέζμξ υνμξ ακααθδηζηυηδηαξ βζα ημκ «εαοηυ» ζημ επίπεδμ 1 ηδξ
ζμαανυηδηαξ ηςκ ζοιπηςιάηςκ ζζμφηαζ ιε 14,675 εκχ ζηδκ πενίπηςζδ ημο «άθθμο» ζζμφηαζ ιε
12,111. Αηυια ηαζ ζημ επίπεδμ 5 Μ.Ο.«εαοημφ»= 7,769 ηαζ Μ.Ο.«άθθμο»= 6,759. Αοηυ ζδιαίκεζ
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υηζ υηακ ημ άημιμ αζχκεζ ηάπμζα ζοβηεηνζιέκα ζοιπηχιαηα ( αηίκδοκα ή ακδζοπδηζηά, ηαηά ηδ
βκχιδ ημο) δ πζεακυηδηα κα ηαεοζηενήζεζ κα γδηήζεζ αμήεεζα απυ ηάπμζμκ εζδζηυ είκαζ ιεβαθφηενδ
απυ υηζ υηακ ηάπμζμ ημκηζκυ ημο πνυζςπμ κμζεί ιε ηδκ ίδζα ζοιπηςιαημθμβία.

3.8. Η Στέζε ηες

«Τφρηλής Αζζέλεηας ηοσ Σσκκεηέτοληα» Με ηελ «Σοβαρόηεηα ηφλ

Σσκπηφκάηφλ».
ημκ πίκαηα 7 ακαθφεηαζ μ πανάβμκηαξ ηδξ ηςνζκήξ αζεέκεζαξ ηςκ ζοιιεηεπυκηςκ ιε ημκ
πανάβμκηα ηδξ ζμαανυηδηαξ ηςκ ζοιπηςιάηςκ ηαζ δ επίδναζδ αοηχκ ζηδκ ιεηααθδηή ηδξ
ακααθδηζηυηδηαξ.

Πίκαηαξ 7
Απνηειέζκαηα Μέζσλ Όξσλ Πηζαλόηεηαο Αλαβιεηηθόηεηαο γηα θάζε επίπεδν
Επηδείλσζεο ηεο Σπκπησκαηνινγίαο κεηαμύ «αζζέλεηαο» θαη «κε
αζζέλεηαο» ηνπ ζπκκεηέρνληα

Δπίπεδα
ζμαανυηδηαξ

Μ.Ο.

Std. Error

ζοιπηςιάηςκ
Αζεέκεζα

95% Δηάζηεκα
Εκπηζηνζύλεο

1

14,560

0,744

13,093 – 16,028

2

11,735

0,730

10,295 – 13,175

3

9,949

0,816

8,339 – 11,560

4

8,519

0,795

6,951 – 10,087

5

7,807

0,830

6,170 – 9,444
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Μδ Αζεέκεζα 1

12,226

0,293

11,648 – 12,803

2

10,298

0,287

9,731 – 10,865

3

8,794

0,321

8,160 – 9,428

4

7,675

0,313

7,057 – 8,292

5

6,721

0,327

6,077 – 7,366

32

ηδκ πενίπηςζδ πμο μζ ζοιιεηέπμκηεξ ήηακ αζεεκείξ ημ δζάζηδια πμο ζοιπθήνςζακ ημ
ενςηδιαημθυβζμ, παναηδνμφιε λακά ιζα θείκμοζα ηθζιάηςζδ ζηζξ ηζιέξ ηςκ ιέζςκ υνςκ ηδξ
ακααθδηζηυηδηαξ υζμ δ ζοιπηςιαημθμβία βίκεηαζ πζμ αανζά. Ακ δεκ ήηακ αζεεκείξ, δ ίδζα θείκμοζα
ηθζιάηςζδ ζζπφεζ ηαζ πάθζ. Αοηυ πμο αλίγεζ κα επζζδιακεεί είκαζ υηζ μζ ηζιέξ ηδξ ακααθδηζηήξ
ζοιπενζθμνάξ είκαζ ιεβαθφηενεξ υηακ ημ άημιμ είκαζ αζεεκήξ πανά υηακ δεκ κμζεί, ηαζ ιεζχκμκηαζ
υζμ ηθζιαηχκεηαζ δ ζμαανυηδηα ηδξ ζοιπηςιαημθμβίαξ. Γζα πανάδεζβια, βζα επίπεδμ ζμαανυηδηαξ
ζοιπηςιάηςκ 1 μ Μ.Ο.ακααθδηζηυηδηαξ «βζα αζεεκείξ» = 14,560 εκχ μ Μ.Ο. αλαβιεηηθόηεηαο«γηα
πγηείο»= 12,226. ημ επίπεδμ 5 μ Μ.Ο.«γηα αζζελείο»= 7,807 εκχ μ Μ.Ο.«γηα πγηείο»= 6,721. Σα
δεδμιέκα μδδβμφκ ζημ ζοιπέναζια υηζ είκαζ πζεακυηενμ ημ άημιμ κα δχζεζ ιεβαθφηενδ ζδιαζία
ζηα ζοιπηχιαηά ημο ςξ απεζθδηζηά υηακ δεκ είκαζ αζεεκήξ πανά υηακ ήδδ κμζεί.
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3.9. Η Στέζε ηες «Αζζέλεηας Σσγγελή» κε ηελ «Σοβαρόηεηα ηφλ Σσκπηφκάηφλ».
ημκ πίκαηα 8 πανμοζζάγμκηαζ μζ ιέζμζ υνμζ πζεακυηδηαξ επζθμβήξ ακααθδηζηήξ ζηάζδξ βζα
ηάεε επίπεδμ ηδξ ακελάνηδηδξ ιεηααθδηήξ ηδξ ζμαανυηδηαξ ηδξ ζοιπηςιαημθμβίαξ υηακ μζ
ζοιιεηέπμκηεξ έπμοκ ηάπμζμκ ζοββεκή ιε ζμαανή ή πνυκζα αζεέκεζα.

Πίκαηαξ 8
Απνηειέζκαηα Μέζσλ Όξσλ Πηζαλόηεηαο Ελεκέξσζεο Θαηξνύ γηα θάζε επίπεδν
Επηδείλσζεο ηεο Σπκπησκαηνινγίαο κεηαμύ «αζζέλεηαο» θαη «κε
αζζέλεηαο» θάπνηνπ ζπγγελή
Δπίπεδα
ζμαανυηδηαξ

Μ.Ο.

Std. Error

ζοιπηςιάηςκ

95% Δηάζηεκα
Εκπηζηνζύλεο

Με μζηείμ

1

13,789

0,624

12,557 – 15,021

αζεεκή

2

10,856

0,613

9,646 – 12,065

3

9,749

0,685

8,396 – 11,101

4

8,643

0,667

7,327 – 9,960

5

7,910

0,697

6,535 – 9,285

Υςνίξ μζηείμ

1

12,997

0,499

12,013 – 13,981

αζεεκή

2

11,177

0,490

10,211 – 12,143

3

8,994

0,547

7,914 – 10,074

4

7,551

0,533

6,499 – 8,602

5

6,619

0,557

5,520 – 7,717

Απμδεζηκφεηαζ υηζ υζμ αολάκεηαζ δ ζμαανυηδηα ηςκ ζοιπηςιάηςκ ηυζμ πενζζζυηενμ
ιεζχκεηαζ δ ακααθδηζηυηδηα ημο ζοιιεηέπμκηα ηυζμ υηακ έπεζ υζμ ηαζ υηακ δεκ έπεζ ηάπμζμκ
ζοββεκή ζμαανά ή πνυκζα πάζπμκηα. οβηνίκμκηαξ ημοξ ιέζμοξ υνμοξ ηδξ «ακααθδηζηυηδηαξ»
ζοιπεναίκμοιε υηζ ζηδκ πενίπηςζδ πμο μζ ζοιιεηέπμκηεξ δεκ έπμοκ ηάπμζμ ζοββεκή πμο κα κμζεί δ
πζεακυηδηα κα θεζημονβήζμοκ ακααθδηζηά είκαζ ιζηνυηενδ. Γζα πανάδεζβια, μ ιέζμξ υνμξ ηδξ
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ακααθδηζηυηδηαξ ζημ πνχημ επίπεδμ 1 ζμαανυηδηαξ ηδξ ζοιπηςιαημθμβίαξ βζα ημοξ ζοιιεηέπμκηεξ
πμο έπμοκ ηάπμζμκ μζηείμ αζεεκή ζζμφηαζ ιε 13,789 εκχ βζα ημοξ ζοιιεηέπμκηεξ ιε μζηείμ αζεεκή μ
ιέζμξ υνμξ ζζμφηαζ ιε 12,997. Γζα ημ επίπεδμ 5 μ Μ.Ο.«ιε μζηείμ αζεεκή» = 7,910 εκχ μ
Μ.Ο.«πςνίξ μζηείμ αζεεκή» = 6,619. Δπμιέκςξ, μζ ζοιιεηέπμκηεξ ηείκμοκ κα ακαπηφλμοκ
πενζζζυηενμ ακααθδηζηή ζοιπενζθμνά υηακ δεκ έπμοκ ηάπμζμκ άθθμ αζεεκή ζηδκ μζημβέκεζά ημοξ.

3.10. Η Στέζε ηες

«Τφρηλής Αζζέλεηας ηοσ Σσκκεηέτοληα» κε ηελ «Αζζέλεηα Οηθείοσ

Προζώποσ».
ημκ πίκαηα 9 ακαθφεηαζ δ αθθδθεπίδναζδ ημο πανάβμκηα ηδξ ηςνζκήξ αζεέκεζαξ ηςκ
ζοιιεηεπυκηςκ ηαζ ημο πανάβμκηα ηδξ ζμαανήξ ή πνυκζαξ αζεέκεζαξ ηάπμζμο ζοββεκή.

Σα

απμηεθέζιαηα δείπκμοκ υηζ μ ιεβαθφηενμξ ιέζμξ υνμξ πζεακυηδηαξ πνμηίιδζδξ ακααθδηζηήξ ζηάζδξ
(M.O. = 11,160) πνμηφπηεζ υηακ μζ ζοιιεηέπμκηεξ είκαζ ήδδ αζεεκείξ ηαζ δζαεέημοκ ηάπμζμκ
ζοββεκή αζεεκή. Ζ πζεακυηδηα ηδξ ακααθδηζηυηδηαξ ιεζχκεηαζ υηακ μζ ζοιιεηέπμκηεξ είκαζ
αζεεκείξ πανμκηζηά αθθά δεκ έπμοκ ηάπμζμκ βκςζηυ αζεεκή (Μ.Ο. = 9,868). Ζ φθεζδ ηδξ
ακααθδηζηυηδηαξ είκαζ εκημκυηενδ υηακ μζ ζοιιεηέπμκηεξ δεκ είκαζ μζ ίδζμζ αζεεκείξ αθθά έπμοκ
ηάπμζμ βκςζηυ αζεεκή (Μ.Ο. = 9,218) ηαζ αηυια ιεβαθφηενδ υηακ δεκ είκαζ μζ ίδζμζ αζεεκείξ ηαζ
δεκ έπμοκ ηάπμζμ βκςζηυ πμο κα κμζεί (Μ.Ο. = 9,067).

Πίκαηαξ 9
Απνηειέζκαηα κέζσλ όξσλ αλαβιεηηθόηεηαο από ηελ αιιειεπίδξαζε ησλ παξαγόλησλ
ηεο πηζαλήο ησξηλήο αζζέλεηαο ηνπ ζπκκεηέρνληα θαη ηεο πηζαλήο αζζέλεηαο
θάπνηνπ γλσζηνύ ηνπ ζπκκεηέρνληα
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Σςνζκή αζεέκεζα

Αζεέκεζα

οιιεηέπμκηα

Γκςζημφ

Μ.Ο.

Std. Error
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95% Δηάζηεκα εκπηζηνζύλεο

Ναζ*

Ναζ**

11,160

0,971

9,245 – 13,075

Ναζ*

πζ**

9,868

0,774

πζ*

Ναζ**

9,218

0,379

8,470 – 9,967

πζ*

πζ**

9,067

0,308

8,459 – 9,674

8,342 – 11,394

*Σα «καζ» ακαθένμκηαζ ζημοξ ζοιιεηέπμκηεξ πμο ηφπαζκε κα είκαζ αζεεκήξ ημ δζάζηδια πμο
ζοιπθήνςκακ ηα ενςηδιαημθυβζα, ηαζ ημ «υπζ» βζα υζμοξ ήηακ οβζείξ.
**Σα «καζ» ακαθένμκηαζ ζημοξ ζοιιεηέπμκηεξ πμο δήθςζακ υηζ είπακ ηάπμζμκ ημκηζκυ θίθμ ή
ζοββεκή πμο κμζμφζε ημ δζάζηδια πμο ζοιπθήνςκακ ημ ενςηδιαημθυβζμ, ηαζ ηα «υπζ» βζα υζμοξ
δεκ είπακ.

3.11. Η «Σοβαρόηεηα Τφλ Σσκπηφκάηφλ» θαη ε Στέζε ηες κε ηελ «Τφρηλή Αζζέλεηα ηοσ
Σσκκεηέτοληα», ηελ «Αζζέλεηα Οηθείοσ» θαη ηελ «Γράζε» προς Αλαδήηεζε Ιαηρού.
Με πζεακυηδηα 1% ημ απμηέθεζια πμο ανήηαιε κα μθείθεηαζ ζε ηοπαίμοξ πανάβμκηεξ
(επίπεδμ ζηαηζζηζηήξ ζδιακηζηυηδηαξ 0,01), δ επίδναζδ ημο πανάβμκηα ζμαανυηδηαξ ηδξ
ζοιπηςιαημθμβίαξ, είκαζ ζηαηζζηζηχξ ζδιακηζηή. οβηεηνζιέκα, βζα ηδκ επίδναζδ ηδξ ζμαανυηδηαξ
δ ζηαηζζηζηή ηζιή ημο F ζζμφηαζ ιε 20,052, ηαζ μζ ηζιέξ ηςκ ζηαηζζηζηχκ ηνζηδνίςκ Pillai’s Trace
ηαζ Wilks’ Lambda (Λ) ακηζζημζπμφκ ζηζξ ηζιέξ F(4,195) = 0,373, p < 0,01 ηαζ F(4,195) = 0,627, p <
0,01. Δπίζδξ, ζηαηζζηζηχξ ζδιακηζηή ηαηαθήβεζ ηαζ δ αθθδθεπίδναζδ ηδξ έκηαζδξ ηςκ ζςιαηζηχκ
αθθαβχκ ηαζ εκδείλεςκ ιε ημ ακ μζ εκδείλεζξ αοηέξ αθμνμφκ ημ ίδζμ ημ άημιμ ή ηάπμζμκ βκςζηυ ημο.
Δδχ, δ ζηαηζζηζηή ηζιή ημο F ζζμφηαζ ιε 7,331 βζα ημ ζηαηζζηζηυ ηνζηήνζμ Wilks’ Lambda (Λ) ημ
μπμίμ ζζμφηαζ ιε F(4,195) = 0,869, p< 0,01.
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3.12. Η Στέζε ηοσ Παράγοληα «Δασηός – Άιιος» κε ηελ «Γράζε» προς Αλαδήηεζε Ιαηρού.
Ζ ηζιή ημο F ζε επίπεδμ ζηαηζζηζηήξ ζδιακηζηυηδηαξ 0,01 είκαζ ζηαηζζηζηά ζδιακηζηή,
ηαευηζ F(1, 198) = 15,152, p = 0,000. Σα δζαζηήιαηα ειπζζημζφκδξ δδθχκμοκ υηζ μζ ηζιέξ ημο
ιέζμο υνμο πμο αθμνά ημκ «εαοηυ» ηοιαίκμκηαζ απυ 10,727 – 11,915, εκχ βζα ηδκ πενίπηςζδ ημο
«άθθμο» 12,329 – 13,609, ιε πζεακυηδηα 95% ηα δζαζηήιαηα αοηά ζζπφμοκ. Δπμιέκςξ, δ ιεηααθδηή
«εαοηυξ – άθθμξ» υκηςξ επδνεάγεζ ηδκ ελανηδιέκδ ιεηααθδηή ηδξ ακαθμνάξ ηςκ ζοιπηςιάηςκ
ζημκ ζαηνυ. Ακαθφμκηαξ ημοξ ιέζμοξ υνμοξ παναηδνμφιε υηζ ζηδκ πενίπηςζδ πμο δ
ζοιπηςιαημθμβία αθμνά ημκ «εαοηυ», δ πζεακυηδηα άιεζδξ ακαγήηδζδξ ζαηνζηήξ εηηίιδζδξ ηαζ
ζοιαμοθήξ είκαζ ιζηνυηενδ (M.O.βζα εαοηυ = 11,321) απυ υηζ υηακ πνυηεζηαζ βζα ηα ζοιπηχιαηα
εκυξ βκςζημφ (Μ.Ο.βζα άθθμκ = 13,000).

3.13. Η Στέζε ηες «Τφρηλής Αζζέλεηας ηοσ Σσκκεηέτοληα» κε ηελ «Γράζε» προς Αλαδήηεζε
Ιαηρού.
φιθςκα ιε ηα δεδμιέκα πμο πνμηφπημοκ απυ ηδκ ακάθοζδ ημο SPSS, ημ βεβμκυξ υηζ μζ
ζοιιεηέπμκηεξ ήηακ ή δεκ ήηακ αζεεκείξ ημ δζάζηδια πμο ζοιπθήνςζακ ηα ενςηδιαημθυβζα δεκ
αζηεί, ζηαηζζηζηχξ, ζδιακηζηή επίδναζδ ζηδκ ελανηδιέκδ ιεηααθδηή ηδξ οζμεέηδζδξ εκενβδηζηήξ
ηαζ ζηάζδξ πνμξ ακεφνεζδ ζαηνζηήξ δζάβκςζδξ. Σμ ζοιπέναζια αοηυ οπμζηδνίγεηαζ απυ ηδκ ηζιή
ημο F βζα επίπεδμ ζηαηζζηζηήξ ζδιακηζηυηδηαξ 5%, ιε F(1, 198) = 0,357, p = 0,551.

3.14. Η Στέζε ηες «Αζζέλεηας Σσγγελή» κε ηελ «Γράζε» προς Αλαδήηεζε Ιαηρού
φιθςκα ιε ηα ζηαηζζηζηά απμηεθέζιαηα, δ ζοβηεηνζιέκδ ιεηααθδηή επίζδξ δεκ αζηεί
επζννμή ζηδκ πζεακυηδηα άιεζδξ ακαγήηδζδξ ζαηνζηήξ εηηίιδζδξ ηςκ ζοιπηςιάηςκ, ηαευηζ F(1,
198) = 0,207, ns, εθυζμκ ημ p = 0,650 ζε επίπεδμ ζηαηζζηζηήξ ζδιακηζηυηδηαξ 5%. Δπμιέκςξ, δ
πανμοζία ηάπμζμο ζηεκμφ ζοββεκή ζημ πενζαάθθμκ ημο ζοιιεηέπμκηα δείπκεζ κα ιδκ επδνεάγεζ ηδκ
επζθμβή ημο κα ακαθένεζ ζε ηάπμζμκ επαββεθιαηία οβείαξ ηα ζοιπηχιαηα ηαζ ηζξ ζςιαηζηέξ
αθθαβέξ πμο ηαθείηαζ κα θακηαζηεί ζηδκ ένεοκα.
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3.15. Σύγθρηζε θαη Αλάισζε ηφλ Μέζφλ Όρφλ ηφλ Δπηπέδφλ ηες «Σοβαρόηεηας ηφλ
Σσκπηφκάηφλ».
Απυ ηδκ ανπζηή ακάθοζδ πνμέηορε πςξ ημ επίπεδμ ηδξ ακηζθδπηζηήξ απεζθήξ ηαζ
επζηζκδοκυηδηαξ ηςκ ζςιαηζηχκ εκδείλεςκ αζηεί ζδιακηζηή επζννμή ζηδκ ακάπηολδ ηδξ
εκενβδηζηήξ ζηάζδξ ηςκ ζοιιεηεπυκηςκ πνμξ ακεφνεζδ ζαηνζηήξ βκςιάηεοζδξ (F(4,195) = 0,131, p
< 0,01 ηαζ F(4,195) = 0,869, p< 0,01).
ημ πίκαηα 10, παναηίεεκηαζ μζ ιέζμζ υνμζ ηδξ πζεακυηδηαξ ακαγήηδζδξ ζαηνζηήξ αμήεεζαξ
βζα ηάεε επίπεδμ ηδξ ζμαανυηδηαξ ηςκ ζςιαηζηχκ αθθαβχκ ηαζ εκδείλεςκ, είηε αθμνμφκ ημκ ίδζμ
είηε ηάπμζμκ μζηείμ. οβηεηνζιέκα, παναηδνμφιε υηζ μζ ηζιέξ ηςκ ιέζςκ υνςκ αολάκμκηαζ
ηθζιαηςηά, ηαευηζ ημ πνχημ επίπεδμ παναηηδνίγεηαζ απυ ηδκ ιζηνυηενδ πζεακυηδηα Μ.Ο. = 9,856 (
ιε πζεακυηδηα 95% δ ηζιή αοηή κα είκαζ δ πναβιαηζηή ιέζα ζε έκα εφνμξ ηζιχκ απυ 9,168 –
10,545), ηαζ ημ πέιπημ επίπεδμ κα παναηηδνίγεηαζ απυ ηδκ ορδθυηενδ πζεακυηδηα ακαθμνάξ ηςκ
ζοιπηςιάηςκ ζε ηάπμζμκ ζαηνυ (Μ.Ο. = 13,552), ιέζα ζε έκα εφνμξ ηζιχκ απυ 13,160 – 13,944.
ημκ πίκαηα 11 απεζημκίγεηαζ δ δζαθμνά ηςκ ιέζςκ υνςκ βζα ηάεε γεφβμξ επζπέδςκ ηδξ
ακηζθδπηζηήξ επζηζκδοκυηδηαξ ηςκ ζοιπηςιάηςκ. Θα πνέπεζ κα επζζδιάκμοιε υηζ υθεξ μζ ηζιέξ πμο
πνμηφπημοκ ζημκ πίκαηα είκαζ ζηαηζζηζηά ζδιακηζηέξ, εθυζμκ δεκ πανμοζζάγεηαζ ηάπμζα ηζιή ημο
ζοκηεθεζηή πνμζδζμνζζιμφ (p.) πμο κα λεπενκάεζ ημ επίπεδμ ζηαηζζηζηήξ ζδιακηζηυηδηαξ 5%. Ζ
ιζηνυηενδ δζαθμνά πνμηφπηεζ ιεηαλφ ηςκ επζπέδςκ ηέζζενα (4) ηαζ πέκηε (5), υπμο δ ηζιή ηδξ
δζαθμνάξ ημο ιέζμο υνμο ζζμφηαζ ιε - 0,395. Ζ ιεβαθφηενδ δζαθμνά ιέζςκ υνςκ πνμηφπηεζ απυ
ηδκ αθαίνεζδ ημο επζπέδμο πέκηε (5) απυ ημ επίπεδμ έκα (1) ηδξ ζοιπηςιαημθμβίαξ. Καευηζ δ
δζαθμνά ηδξ αθαίνεζδξ ανκδηζηή (- 3,696) ζοιπεναίκμοιε υηζ δ πζεακυηδηα ημο αηυιμο κα
απεοεοκεεί ζε ζαηνυ βζα κα ακαθένεζ ηα ζοιπηχιαηά πμο ακηζπνμζςπεφμοκ ημ επίπεδμ έκα (1) είκαζ
πμθφ παιδθή.

Πίκαηαξ 10
Απνηειέζκαηα ησλ Μέζσλ Όξσλ ηεο Πηζαλόηεηαο Αλαθνξάο ησλ Σπκπησκάησλ ζε
Γηαηξό εμαηηίαο ηεο Επίδξαζεο ηνπ παξάγνληα ηεο Σνβαξόηεηαο ησλ Σπκπησκάησλ.
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Δπίπεδα
ζμαανυηδηαξ

Μ.Ο.

Std. Error

95% Δηάζηεκα Εκπηζηνζύλεο

1

9,856

0,349

9,168 – 10,545

2

11, 669

0,299

11,080 – 12,258

3

12,569

0,254

12,069 – 13,069

4

13,157

0,231

12,701 – 13,613

5

13,552

0,199

13,160 – 13,944

ζοιπηςιάηςκ

Πίκαηαξ 11
Απνηειέζκαηα δηαθνξάο κέζσλ όξσλ γηα θάζε δεύγνο ηεο κεηαβιεηήο ηεο ζνβαξόηεηαο
ησλ ζπκπησκάησλ πξνο ηελ επηξξνή ζηελ επηινγή αλαδήηεζεο ηαηξηθήο γλώκεο.
Εεφβδ επζπέδςκ
ζμαανυηδηαξ

Δηαθνξά

ζοιπηςιάηςκ

Μ.Ο.

Std. Error

p.

95% Δηάζηεκα
Εκπηζηνζύλεο

1–2

-1,813

0,289

0,001

-2,633 – -0,993

1–3

-2,713

0,333

0,001

-3,659 – -1,767

1–4

-3,301

0,335

0,001

-4,252 – -2,350

1–5

-3,696

0,345

0,001

-4,676 – -2,715

2–3

-0,900

0,209

0,001

-1,492 – -0,308

2–4

-1,488

0,249

0,001

-2,194 – -0,782

2–5

-1,883

0,265

0,001

-2,634 – -1,131

3–4

-0,588

0,160

0,003

-1,042 – -0,134

3–5

-0,983

0,188

0,001

-1,517 – -0,448

4–5

-0,395

0,128

0,023

-0,757 – -0,032

38
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3.16. Η Στέζε ηοσ Παράγοληα «Δασηός – Άιιος» κε ηελ «Σοβαρόηεηα ηφλ Σσκπηφκάηφλ».
ημκ πίκαηα 12 ακαθφεηαζ δ αθθδθεπίδναζδ ημο πανάβμκηα «εαοηυξ – άθθμξ» ιε ηδκ
ακηίθδρδ ηδξ ζμαανυηδηαξ ηςκ ζοιπηςιάηςκ πμο πανμοζζάγμκηαζ ζημκ ηάεε ζοιιεηέπμκηα.
Πανμοζζάγμκηαζ μζ ιέζμζ υνμζ πζεακυηδηαξ επζθμβήξ ζογήηδζδξ ηςκ ζςιαηζηχκ εκδείλεςκ ιε ημκ
ζαηνυ βζα ηάεε έκα απυ ηα επίπεδα ηδξ ακελάνηδηδξ ιεηααθδηήξ πμο ακαθένεηαζ ζηδκ ακηζθδπηζηή
επζηζκδοκυηδηα ηδξ θακηαζηζηήξ ζοιπηςιαημθμβίαξ, ηυζμ βζα ημκ «εαοηυ» υζμ ηαζ βζα ηάπμζμ
μζηείμ πνυζςπμ.
ηδκ πενίπηςζδ ημο «εαοημφ», παναηδνείηαζ ιζα ηθζιαημφιεκδ αφλδζδ ηδξ πζεακυηδηαξ
ακαγήηδζδξ ζαηνζηήξ βκχιδξ υζμ ηα επίπεδα ακηζθδπηζηήξ επζηζκδοκυηδηαξ ηςκ ζοιπηςιάηςκ
αολάκμκηαζ. Σμ ίδζμ ζοιααίκεζ ηαζ ζηδκ πενίπηςζδ πμο μζ ζςιαηζηέξ εκδείλεζξ πμο ακαθένμκηαζ ζε
ηάπμζμκ μζηείμ ημο ζοιιεηέπμκηα. Αλίγεζ κα επζζδιάκμοιε ζε αοηυ ημ ζδιείμ ηδκ πμζυηδηα ηδξ
δζαθμνάξ ηςκ ιέζςκ υνςκ ιεηαλφ ηδξ ζοκεήηδξ ημο «εαοημφ» ηαζ ηδξ ζοκεήηδξ ημο «άθθμο». Γζα
ημ επίπεδμ έκα(1) ηδξ ζμαανυηδηαξ ηςκ ζοιπηςιάηςκ μ ιέζμξ υνμξ πμο αθμνά ημ ίδζμ ημ άημιμ
ζζμφηαζ ιε 7,981, εκχ ζηδκ πενίπηςζδ ημο «άθθμο» ζζμφηαζ ιε 11,731. οιπεναίκμοιε, θμζπυκ, υηζ
υηακ ηα ζοιπηχιαηα δεκ εηθαιαάκμκηαζ ςξ απεζθδηζηά, δ πζεακυηδηα ημο αηυιμο κα απεοεοκεεί ζε
ηάπμζμκ εζδζηυ βζα ηζξ ζςιαηζηέξ ημο εκμπθήζεζξ είκαζ πμθφ ιζηνυηενδ ζε ζφβηνζζδ ιε ημ ακ
ηάπμζμξ θίθμξ ή ζοββεκήξ αζχκεζ ηα ίδζα ζοιπηχιαηα. ηακ ζζπφεζ ημ ηεθεοηαίμ, δ πζεακυηδηα κα
πνμηνέρεζ ημκ αζεεκή-βκςζηυ κα ζοιαμοθεοηεί ηάπμζμ βζαηνυ βζα ηα ζοιπηχιαηα ημο είκαζ πμθφ
ιεβαθφηενδ.
Παναηδνμφιε βεκζηυηενα υηζ ζε υθα ζπεδυκ ηα επίπεδα ηδξ ζμαανυηδηαξ ηςκ ζοιπηςιάηςκ,
δ πζεακυηδηα άιεζδξ ακαθμνάξ ημοξ ζε ζαηνυ είκαζ ορδθυηενδ υηακ μζ ζοιιεηέπμκηεξ θακηάγμκηαζ
ηάπμζμ μζηείμ ημοξ πνυζςπμ κα αζεεκεί πανά υηακ θακηάγμκηαζ ημκ «εαοηυ» ημοξ.
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Πίκαηαξ 12
Απνηειέζκαηα Μέζσλ Όξσλ Πηζαλόηεηαο Ελεκέξσζεο Θαηξνύ γηα θάζε επίπεδν
Επηδείλσζεο ηεο Σπκπησκαηνινγίαο κεηαμύ «Εαπηνύ» θαη «Άιινπ»
Δπίπεδα
ζμαανυηδηαξ
ζοιπηςιάηςκ

Μ.Ο.

Std. Error

95% Δηάζηεκα
Εκπηζηνζύλεο

Δαοηυξ

Άθθμξ

1

7,981

0,488

7,019 – 8,944

2

10,444

0,417

9,621 – 11,266

3

11,883

0,354

11,185 – 12,582

4

12,961

0,323

12,324 – 13.598

5

13,336

0,278

13,336 – 13,884

1

11,731

0,500

10,745 – 12,716

2

12,894

0,427

12,052 – 13,737

3

13,255

0,363

12,540 – 13,970

4

13,353

0,331

12,701 – 14,005

5

13,768

0,285

13,207 – 14,329
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Η Στέζε ηες «Τφρηλής Αζζέλεηας ηοσ Σσκκεηέτοληα» κε ηελ «Σοβαρόηεηα ηφλ

Σσκπηφκάηφλ».
Πανμοζζάγεηαζ ιζα αφλμοζα πνμηίιδζδ ηδξ βκχιδξ εκυξ εζδζημφ βζα ηα ζοιπηχιαηα ηαζ ηδκ
ακηζιεηχπζζή ημοξ ηαεχξ μζ ζςιαηζηέξ αθθαβέξ ηαζ εκδείλεζξ ιμζάγμοκ κα πνμιδκφμοκ ιζα ζμαανή
αζεέκεζα, υηακ ημ άημιμ θακηάγεηαζ ηδκ ζοβηεηνζιέκδ ζοιπηςιαημθμβία ημο ενςηδιαημθμβίμο.
Αλζμζδιείςηδ, ζηδκ πενίπηςζδ αοηή, είκαζ δ παναηήνδζδ ηδξ εθάπζζηδξ δζαθμνάξ ηςκ
ιέζςκ υνςκ, ιεηαλφ ηςκ ζοκεδηχκ ηδξ πανμφζαξ αζεέκεζαξ ή ιδ αζεέκεζαξ ηςκ ζοιιεηεπυκηςκ.
οβηεηνζιέκα, αθέπμοιε υηζ βζα ημ επίπεδμ έκα (1) ηδξ ακηζθδπηζηήξ ζμαανυηδηαξ ηδξ
ζοιπηςιαημθμβίαξ πμο αθμνά ημοξ ζοιιεηέπμκηεξ πμο δήθςζακ αζεεκείξ, μ ιέζμξ υνμξ
πζεακυηδηαξ επζημζκςκίαξ ιε ζαηνυ βζα ηα ζοιπηχιαηα πμο ηθήεδηακ κα θακηαζημφκ ζζμφκηαζ ιε
9,921. ηδκ πενίπηςζδ πμο μζ ζοιιεηέπμκηεξ δεκ κμζμφζακ ημ δζάζηδια πμο ζοιπθήνςζακ ηα
ενςηδιαημθυβζα, μ ιέζμξ υνμξ ζζμφηαζ ιε 9,722. Δπμιέκςξ, δ πζεακυηδηα πμο ακαθέναιε είκαζ
εθάπζζηα ιεβαθφηενδ ζηδκ πενίπηςζδ πμο μζ ζοιιεηέπμκηεξ κμζμφκ. Σμ ίδζμ ζζπφεζ βζα ηα επίπεδα
δφμ (2) ηαζ ηνία (3) ιε ημοξ ιέζμοξ υνμοξ κα ζζμφκηαζ ακηίζημζπα ιε Μ.Ο.αζζέλεηαο = 11,750 εκχ
Μ.Ο.πγείαο = 11,588 ηαζ Μ.Ο.αζζέλεηαο = 12,637 εκχ Μ.Ο.πγείαο = 12,502.
Πνμζέπμοιε, υιςξ, υηζ βζα ηα επίπεδα ηέζζενα (4) ηαζ πέκηε (5) ηα άημια δείπκμοκ
ιεβαθφηενδ πνμηίιδζδ ζημ κα ζοιαμοθεοημφκ ηάπμζμκ ζαηνυ βζα ηα ζοιπηχιαηά πμο ημοξ δίκμκηαζ
υηακ ηφπαζκε κα κμζμφκ ημ δζάζηδια πμο ζοιιεηείπακ ζηδκ ένεοκα. οβηεηνζιέκα, βζα ημ επίπεδμ
ηέζζενα (4) ηςκ ζοιπηςιάηςκ, μ ιέζμξ υνμξ πζεακυηδηαξ επζημζκςκίαξ ιε ζαηνυ ζζμφηαζ ιε 13,368
βζα ημοξ ήδδ αζεεκείξ ζοιιεηέπμκηεξ, εκχ βζα ημοξ ιδ αζεεκείξ μ Μ.Ο. = 12,946. Σέθμξ, πενίπμο
υιμζμ ζοιπέναζια ζζπφεζ βζα ημ επίπεδμ πέκηε (5) υπμο μ Μ.Ο.αζζέλεηαο = 13,773 εκχ μ Μ.Ο.πγείαο
= 13,331.
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Πίκαηαξ 13
Απνηειέζκαηα Μέζσλ Όξσλ Πηζαλόηεηαο Ελεκέξσζεο Θαηξνύ γηα θάζε επίπεδν
Επηδείλσζεο ηεο Σπκπησκαηνινγίαο κεηαμύ «αζζέλεηαο» θαη «κε
αζζέλεηαο» ηνπ ζπκκεηέρνληa
Δπίπεδα
ζμαανυηδηαξ

Μ.Ο.

Std. Error

ζοιπηςιάηςκ
Αζεέκεζα

95% Δηάζηεκα
Εκπηζηνζύλεο

1

9,921

0,649

8,641 – 11,200

2

11,750

0,555

10,656 – 12,844

3

12,637

0,471

11,708 – 13,566

4

13,368

0,430

12,520 – 14,215

5

13,773

0,370

13,044 – 14,502

Μδ Αζεέκεζα 1

9,792

0,258

9,283 – 10,301

2

11,588

0,221

11,153 – 12,023

3

12,502

0,187

12,132 – 13,871

4

12,946

0,171

12,609 – 13,283

5

13,331

0,147

13,041 – 13,621
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3.18. Η Στέζε ηες «Αζζέλεηας ηοσ Άιιοσ» κε ηελ « Σοβαρόηεηα ηφλ Σσκπηφκάηφλ».
Καζ βζα ηδκ ζοβηεηνζιέκδ αθθδθεπίδναζδ παναηδνείηαζ υηζ ζζπφεζ ιζα αφλμοζα πζεακυηδηα
ακαγήηδζδξ ζαηνζηήξ βκχιδξ υηακ ηα επίπεδα ζμαανυηδηαξ ηςκ ζοιπηςιάηςκ ηθζιαηχκμκηαζ, ηυζμ
βζα ηάπμζμ πνυζςπμ ηδξ μζημβέκεζαξ πμο κμζεί υζμ ηαζ υηακ δεκ κμζεί. Πανυθα αοηά, υηακ μζ
ζοιιεηέπμκηεξ έπμοκ ζηδκ πναβιαηζηυηδηα ηάπμζμ βκςζηυ ημοξ ζμαανά ή πνυκζα αζεεκή, δ
πζεακυηδηα κα ςεήζμοκ έκακ θίθμ ή ζοββεκή (πμο θακηάγμκηαζ κα ειθακίγεζ ηδκ ζοιπηςιαημθμβία
πμο ακαθένεηαζ ζημ ενςηδιαημθυβζμ) κα ζοιαμοθεοηεί ηάπμζμκ ζαηνυ είκαζ ανηεηά ιζηνυηενδ απυ
ηδκ πενίπηςζδ πμο δεκ έπμοκ ηάπμζμ αζεεκή ζημκ ημκηζκυ ημοξ πενίβονμ (Μ.Ο.κε γλσζηό αζζελή =
9,369 εκχ Μ.Ο.ρσξίο γλσζηό αζζελή = 10,344).
Σμ ίδζμ ζζπφεζ ηαζ ζημ επίπεδμ δφμ(2) ηςκ ζοιπηςιάηςκ υπμο μ ιέζμξ υνμξ πανυηνοκζδξ
εκυξ βκςζημφ ζε έκακ ζαηνυ είκαζ εθάπζζηα ορδθυηενμξ υηακ δεκ έπμοκ ζηδκ πναβιαηζηυηδηα
ηάπμζμκ μζηείμ πμο κα κμζεί ήδδ (Μ.Ο.κε αζζέλεηα γλσζηνύ = 11,608 εκχ Μ.Ο.ρσξίο αζζέλεηα
γλσζηνύ = 11,730). ηα επίπεδα, υιςξ, ηνία(3), ηέζζενα(4) ηαζ πέκηε(5) παναηδνμφιε υηζ δ
πζεακυηδηα πανυηνοκζδξ ζε ζαηνυ είκαζ εθάπζζηα ορδθυηενδ ζηδκ πενίπηςζδ πμο μζ ζοιιεηέπμκηεξ
έπμοκ ειπεζνία απυ βκςζηυ πμο κμζεί ζμαανά ή πνυκζα.

Πίκαηαξ 14
Απνηειέζκαηα Μέζσλ Όξσλ Πηζαλόηεηαο Ελεκέξσζεο Θαηξνύ γηα θάζε επίπεδν
Επηδείλσζεο ηεο Σπκπησκαηνινγίαο κεηαμύ παξνληηθήο «αζζέλεηαο» θαη «κε
αζζέλεηαο» θάπνηνπ νηθείνπ ηνπ ζπκκεηέρνληα
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Δπίπεδα
ζμαανυηδηαξ

Μ.Ο.

Std. Error

ζοιπηςιάηςκ

95% Δηάζηεκα
Εκπηζηνζύλεο

Με μζηείμ

1

9,369

0,545

8,294 – 10,443

αζεεκή

2

11,608

0,466

10,689 – 12,527

3

12,421

0,396

11,640 – 13,201

4

13,303

0,361

12,592 – 14,015

5

13,612

0,311

12,999 – 14,224

Υςνίξ

1

10,344

0,437

9,483 – 11,205

μζηείμ

2

11,730

0,373

10,994 – 12,466

αζεεκή

3

12,718

0,317

12,093 – 13,343

4

13,011

0,289

12,440 – 13,581

5

13,492

0,249

13,001 – 13,983

3.19.

Η Στέζε ηες «Αλαβιεηηθής» Σσκπερηθοράς κε ηελ

Σσκπερηθορά «Γράζες» προς

Αλαδήηεζε Ιαηρού
ημ ηεθάθαζμ αοηυ ακαπηφζζεηαζ δ ζοζπέηζζδ ιεηαλφ ηςκ ακελάνηδηςκ ιεηααθδηχκ ηδξ
πζεακυηδηαξ ακάπηολδξ ακααθδηζηήξ ζηάζδξ πνμξ ακαγήηδζδ ζαηνζηήξ βκχιδξ πενί ηςκ
ζοιπηςιάηςκ ηαζ ηδξ πζεακυηδηαξ επζθμβήξ δνάζδξ πνμξ ακαγήηδζδ ζαηνζηήξ βκςιάηεοζδξ βζα ηδκ
αεθηίςζδ ηδξ οβείαξ.
Ζ ιεθέηδ ημο επζπέδμο ζοζπέηζζδξ ιεηαλφ ηςκ δφμ αοηχκ ιεηααθδηχκ ζηδνίγεηαζ ζηδκ
άπμρή ιαξ υηζ πνυηεζηαζ βζα δφμ ζοιπενζθμνέξ ιεηαλφ ηςκ μπμίςκ δ πανμοζία ηδξ ιίαξ δεκ
απμηθείεζ ηδκ ελέθζλδ ηδξ άθθδξ. Ζ ακααθδηζηή ζηάζδ πνμξ ηδκ ακαγήηδζδ ζαηνζηήξ άπμρδξ βζα ηα
ζοιπηχιαηα δεκ ζδιαίκεζ απαναίηδηα υηζ ημ άημιμ δεκ ακαπηφζζεζ ζοιπενζθμνέξ οβείαξ βζα κα
πνμζηαηέρεζ ημκ μνβακζζιυ ημο απυ ηδκ ηαηή ελέθζλδ ηδξ ζοιπηςιαημθμβίαξ. Απυ ηδκ άθθδ
πθεονά, δ άιεζδ επζημζκςκία ιε ηάπμζμκ εζδζηυ οβείαξ βζα ηδκ ενιδκεία ηςκ ζςιαηζηχκ ακςιαθζχκ
δεκ ζδιαίκεζ απαναίηδηα υηζ ημ άημιμ εα αημθμοεήζεζ ηαηά βνάιια ηδκ ζαηνζηή αβςβή, μφηε
επίζδξ υηζ εα ζοιθςκήζεζ απυθοηα ιε ηδκ βκςιάηεοζδ.
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ε αοηυ ημ ζδιείμ, εεςνχ ζηυπζιμ κα επζζδιάκς υηζ δ έκκμζα ηδξ ζοζπέηζζδξ δεκ
ζοιπενζθαιαάκεζ ηαζ δεκ ηαοηίγεηαζ ιε ηδκ έκκμζα ηδξ αζηζυηδηαξ. Ο ζοκηεθεζηήξ ζοζπέηζζδξ ιαξ
πθδνμθμνεί ηαεανά ηαζ ιυκμ βζα ηδκ ζοιιεηααμθή ηςκ δφμ ιεηααθδηχκ πμο ιεθεηχκηαζ ηαζ υπζ ακ
οπάνπεζ αζηζχδδξ ζπέζδ ιεηαλφ ημοξ. Ακ οπάνλεζ ζοζπέηζζδ ιεηαλφ αοηχκ ηςκ ιεηααθδηχκ, αοηή
ιαξ πθδνμθμνεί πςξ ηάεε ιεηααμθή ηςκ ηζιχκ ηδξ ιζαξ ιεηααθδηήξ ζοκμδεφεηαζ απυ ηδ
ζοζηδιαηζηή ιεηααμθή ηςκ ηζιχκ ηδξ άθθδξ (Ρμφζζμξ & Σζαμφζδξ, 2011).
Οζ οπμεέζεζξ ιαξ έπμοκ ςξ ελήξ :
Ζ0 : Ζ πζεακυηδηα έηθναζδξ ακααθδηζηήξ ζηάζδξ πνμξ ακαγήηδζδ ζαηνζηήξ ακηζιεηχπζζδξ ηςκ
ζοιπηςιάηςκ δεκ ζπεηίγεηαζ ιε ηδκ πζεακυηδηα απυθαζδξ ακαγήηδζδξ ζαηνζηήξ ζοιαμοθήξ βζα ηα
ζοιπηχιαηα.
Ζ1 : Ζ πζεακυηδηα έηθναζδξ ακααθδηζηήξ ζηάζδξ πνμξ ακαγήηδζδ ζαηνζηήξ ακηζιεηχπζζδξ ηςκ
ζοιπηςιάηςκ ζπεηίγεηαζ ιε ηδκ πζεακυηδηα απυθαζδξ ακαγήηδζδξ ζαηνζηήξ ζοιαμοθήξ βζα ηα
ζοιπηχιαηα.
ημκ ηεθεοηαίμ πίκαηα απυ ηδκ ακάθοζδ ημο SPSS , πνμηφπηεζ δ πμζυηδηα ηαζ μ ααειυξ ηδξ
ζοζπέηζζδξ ιεηαλφ

ηςκ ελανηδιέκςκ ιεηααθδηχκ πμο ακαθέναιε βζα ηάεε επίπεδμ ηδξ

ακελάνηδηδξ ιεηααθδηήξ πμο ζπεηίγεηαζ ιε ηδκ ζμαανυηδηα ηςκ ζοιπηςιάηςκ. Ο ζοκηεθεζηήξ
πνμζδζμνζζιμφ ηδξ ζοζπέηζζδξ (p.) βζα ηάεε επίπεδμ ηδξ ιεηααθδηήξ ηδξ ζμαανυηδηαξ ηςκ
ζοιπηςιάηςκ ζζμφηαζ ιε p=0,001. Ζ πζεακυηδηα, θμζπυκ, ηα απμηεθέζιαηα ηδξ ζοζπέηζζδξ κα
μθείθμκηαζ ζε ηοπαίμοξ πανάβμκηεξ είκαζ ζπεδυκ ιδδεκζηή. Δπμιέκςξ, απμννίπημοιε ηδκ ιδδεκζηή
οπυεεζδ, δ μπμία δεκ πνμαθέπεζ ζοζπέηζζδ ιεηαλφ ηςκ ιεηααθδηχκ πμο ακαθέναιε.

Πίκαηαξ 15
Απνηειέζκαηα ηνπ ζπληειεζηή ζπζρέηηζεο Pearson r κεηαμύ ηεο αλαβιεηηθόηεηαο θαη
ηεο δξάζεο πξνο ηαηξηθή αληηκεηώπηζε ησλ ζπκπησκάησλ γηα θάζε επίπεδν
ζνβαξόηεηαο ηεο ζπκπησκαηνινγίαο
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Δπίπεδα
ζμαανυηδηαξ

Pearson Correlation

p.

ζοιπηςιάηςκ

N (βαζκνί
Ειεπζεξίαο)

1

-0,457

0,001

208

2

-0,390

0,001

209

3

-0,279

0,001

206

4

-0,310

0,001

202

5

-0,306

0,001

208

Ζ πμζυηδηα ηδξ ζοζπέηζζδξ είκαζ ανκδηζηή βζα ηάεε επίπεδμ ηδξ ζμαανυηδηαξ ηςκ
ζοιπηςιάηςκ. Αοηυ ζδιαίκεζ υηζ υζμ αολάκεηαζ δ πζεακυηδηα οζμεέηδζδξ ιζαξ ακααθδηζηήξ ζηάζδξ
πνμξ ακαγήηδζδ ζαηνζηήξ ακηζιεηχπζζδξ ηςκ ζοιπηςιάηςκ δ πζεακυηδηα επζημζκςκίαξ ιε έκακ
ζαηνυ ιεζχκεηαζ. Ή ακηζζηνυθςξ, υζμ αολάκεηαζ δ πζεακυηδηα μζ ζοιιεηέπμκηεξ κα επζημζκςκήζμοκ
ιε έκακ ζαηνυ, ηυζμ ιεζχκεηαζ δ πζεακυηδηα οζμεέηδζδξ ακααθδηζηήξ ζηάζδξ πνμξ άιεζδ ζαηνζηή
ακηζιεηχπζζδ ηςκ ζοιπηςιάηςκ. οβηεηνζιέκα, βζα ημ επίπεδμ έκα(1) ηδξ ακηζθδπηζηήξ
ζμαανυηδηαξ ηςκ ζςιαηζηχκ εκδείλεςκ έπμοιε r(208) = -0,457, p < 0,01. Ζ ζοβηεηνζιέκδ
ζοζπέηζζδ είκαζ παιδθή, πνάβια πμο ζδιαίκεζ υηακ μζ ζοιιεηέπμκηεξ θεζημονβμφκ ακααθδηζηά εα
ιεζςεεί δ πζεακυηδηα κα εκδιενχζμοκ ηάπμζμκ εζδζηυ οβείαξ βζα ηα ζοιπηχιαηά ημοξ, ή ηαζ ημ
ακάπμδμ. Αοηή υιςξ δ πζεακυηδηα είκαζ πμθφ παιδθή, θυβς ηδξ παιδθήξ ζοζπέηζζδξ πμο
ακαθέναιε. Γζα ημ επίπεδμ δφμ(2) δ ζοζπέηζζδ είκαζ αηυια πζμ παιδθή, ηαευηζ r(209) = -0,390, p <
0,01. ημ επίπεδμ ηνία(3) ημ r ηοιαίκεηαζ ηάης απυ ημ υνζμ ηδξ παιδθήξ ζοζπέηζζδξ, ηαευηζ r(206)
= -0,279, p < 0,01. ηδκ πενίπηςζδ αοηή εεςνμφιε υηζ δεκ οπάνπεζ ζοζπέηζζδ ιεηαλφ ηςκ δφμ
παναβυκηςκ πμο είβμοιε. ημ επίπεδμ ηέζζενα(4), παναηδνμφιε λακά ιζα παιδθή ζοζπέηζζδ ιε
r(202) = -0,235, p < 0,01, ηαζ ζημ επίπεδμ πέκηε(5) ιζα αηυια πζμ παιδθή ζοζπέηζζδ ιε r(208) = 0,306, p < 0,01.
Σμ βεβμκυξ υηζ μ ααειυξ ηςκ ζοζπεηίζεςκ είκαζ ηυζμ παιδθυξ ζδιαίκεζ υηζ εκ ηέθεζ δεκ
οπάνπεζ ηυζμ ιεβάθδ επζννμή ηδξ ιζαξ ιεηααθδηήξ ζηδκ άθθδ. Θα ιπμνμφζαιε, θμζπυκ, κα
οπμεέζμοιε υηζ ημ «επζθέβς κα πενάζεζ ηάπμζμξ ηαζνυξ βζα κα δς πχξ εα ελεθζπεεί ή ηαηάζηαζδ» ή
«επζθέβς ηδκ αοηυ-εεναπεία» δεκ ζδιαίκεζ απυθοηα υηζ «δεκ ακαθένς ηα ζοιπηχιαηα ζε ηάπμζμκ
ζαηνυ βζα κα έπς ηαζ ηδκ δζηή ημο βκχιδ». Δπζπθέμκ, ημ «επζθέβς κα εκδιενχζς άιεζα έκακ βζαηνυ
βζα ηζξ ζςιαηζηέξ αθθαβέξ πμο πανμοζζάγς» δεκ ζδιαίκεζ αοηυιαηα υηζ «ζοιθςκχ απυθοηα ιε ηδκ
δζάβκςζδ ηαζ ανπίγς αιέζςξ εκηαηζηή εεναπεία».
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Σα ζεκάνζα πμο ιυθζξ ακαθέναιε, θαίκεηαζ κα επζαεααζχκμκηαζ ζημ επίπεδμ ηνία(3) υπμο δ
ζοιπηςιαημθμβία πμο δίκεηαζ ζημοξ ζοιιεηέπμκηεξ ανπίγεζ κα βίκεηαζ θίβμ πζμ έκημκδ, ηαζ εκ ηέθεζ
ιαξ δίκεζ ιζα ιδδεκζηή ζοζπέηζζδ ιεηαλφ ηςκ ιεηααθδηχκ ηδξ ακααθδηζηυηδηαξ ηαζ ηδξ ζαηνζηήξ
πανέιααζδξ. Ακηίζημζπα, μνζαηά ιεηαλφ ιζηνήξ ηαζ ιδδεκζηήξ ιμζάγεζ κα είκαζ δ ζοζπέηζζδ ημο
επζπέδμο πέκηε(5) υπμο δ ζμαανυηδηα ηςκ ζοιπηςιάηςκ είκαζ ιείγμκμξ ζδιαζίαξ.
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 4
ΤΕΖΣΖΖ
Σα απμηεθέζιαηα ηδξ ένεοκάξ ιαξ επζαεααζχκμοκ υηζ δ ζμαανυηδηα ηςκ ζοιπηςιάηςκ
επδνεάγεζ ηαζ επζζπεφδεζ ηδκ ακαγήηδζδ ζαηνζηήξ βκχιδξ ηαζ αμήεεζαξ βζα ηδκ ακηζιεηχπζζδ ημοξ,
ηυζμ υηακ μζ ζςιαηζηέξ εκμπθήζεζξ αθμνμφκ ζημκ εαοηυ υζμ ηαζ ζε ηάπμζμκ μζηείμ. ζμ πζμ αανζά
ηαζ απεζθδηζηή βζα ηδκ οβεία ηαζ ηδ γςή βίκεηαζ ακηζθδπηή δ ζοιπηςιαημθμβία, ηυζμ ιζηνυηενδ
είκαζ δ πζεακυηδηα ηαεοζηένδζδξ πνμξ ακαγήηδζδ ζαηνμφ ηαζ δ πζεακυηδηα ακααθδηζηυηδηαξ
απμδμπήξ ηδξ παεμθμβίαξ.
Πανυθα αοηά, πνμηφπηεζ υηζ υηακ μζ ζςιαηζηέξ εκμπθήζεζξ αθμνμφκ ζημ ίδζμ ημ άημιμ,
ηαεοζηενεί πμθφ πενζζζυηενμ κα απεοεοκεεί ζε ηάπμζμκ εζδζηυ οβείαξ απυ υηζ υηακ αθμνμφκ
ηάπμζμκ δζηυ ημο άκενςπμ. Κάκμκηαξ ιζα πνμζπάεεζα ενιδκείαξ ημο απμηεθέζιαημξ αοημφ εα
ιπμνμφζαιε κα ζζπονζζημφιε υηζ δ ηαεοζηένδζδ πμο πνμηφπηεζ ζηδκ πενίπηςζδ πμο δ
ζοιπηςιαημθμβία δεκ είκαζ αανζά ηαζ αθμνά ημκ ζοιιεηέπμκηα ζοκδέεηαζ ιε ηδκ επζθμβή ημο
αηυιμο κα δχζεζ πνυκμ ζηα ζοιπηχιαηα, δ ελέθζλδ ηςκ μπμίςκ εα ημο απμηαθφρεζ ακ πνυηεζηαζ
βζα ηάπμζα αηίκδοκδ ηαζ ζοκδεζζιέκδ παεμθμβία ή υπζ. Πνυηεζηαζ ίζςξ βζα ημ ανπζηυ ζηάδζμ ζημ
μπμίμ ημ άημιμ ηάκεζ οπμεέζεζξ βζα ηδκ ηαοηυηδηα ηδξ αζεέκεζαξ ιέζα απυ ηδκ αλζμθυβδζδ ημο
είδμοξ ηαζ ηδξ πμζυηδηαξ ηδξ ζοιπηςιαημθμβίαξ, ράπκμκηαξ έκα απυθοημ ηαίνζαζια ιεηαλφ ηςκ
αζςιάηςκ ηαζ ημο ζζημνζημφ ηςκ βκςζηζηχκ ημο ακαπαναζηάζεςκ. Ζ ακααθδηζηυηδηα,, εα
ιπμνμφζαιε κα οπμεέζμοιε, υηζ παναηηδνίγεηαζ απυ δφμ παναιέηνμοξ:: μζ αζεεκείξ δέπμκηαζ ιυκμ
ηδκ βκχνζιδ ζοιπηςιαημθμβία ηαζ απμννίπημοκ ηοπυκ κέεξ εκδείλεζξ, ή εζηζάγμοκ ζηζξ κέεξ αοηέξ
εκδείλεζξ δίκμκηαξ ημοξ πνυκμ ηαζ παναηδνχκηαξ ηδκ ελέθζλή ημοξ, δνχκηαξ ίζςξ ηαοηυπνμκα
αοημεεναπεοηζηά.
Οζ οβζείξ άκενςπμζ, υηακ αννςζηαίκμοκ, ακαβκςνίγμοκ υηζ είκαζ άννςζημζ ιε ηδκ ειθάκζζδ
ηςκ ζοιπηςιάηςκ ηαζ ζηδ ζοκέπεζα απμθαζίγμοκ κα ακαγδηήζμοκ ζαηνζηή αμήεεζα ηαζ θνμκηίδα. Ζ
πναβιαηζηυηδηα υιςξ δεκ επαθδεεφεζ πάκηα ηδκ ζοβηεηνζιέκδ αθθδθμοπία δνάζδξ απυ ηδκ πθεονά
ηςκ αζεεκχκ. ηαηζζηζηέξ δείπκμοκ υηζ ζημ 70-90% ημο βεκζημφ πθδεοζιμφ οπάνπεζ ηάπμζμ
πνυαθδια οβείαξ ημ μπμίμ ιπμνεί κα δζαβκςζηεί ζαηνζηά ηαζ κα ακηζιεηςπζζηεί ζοκήεςξ
απμηεθεζιαηζηά. Δκημφημζξ ζηδκ πθεζμκυηδηα ηςκ πενζπηχζεςκ δεκ ακαγδηείηαζ ζαηνζηή αμήεεζα ή
ηα άημια δεκ απεοεφκμκηαζ έβηαζνα ζημ βζαηνυ, αηυια ηαζ αοηά πμο ακαβκςνίγμοκ ημ πνυαθδια
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οβείαξ ημοξ. Σα πενζζζυηενα ζδιεία έκδεζλδξ ιζαξ αννχζηζαξ αβκμμφκηαζ ή αοημεεναπεφμκηαζ. Γζα
10 απυ ηα ζοκδεέζηενα ζοιπηχιαηα, δ ζπέζδ ακαγήηδζδξ ζαηνζηήξ θνμκηίδαξ ηαζ ανζειμφ
ζοιπηςιάηςκ ηοιαίκεηαζ απυ 1:74 (βζα άβπμξ, ηαηάεθζρδ) έςξ 1:9 (βζα πμκυθαζιμ). οκμθζηά δ
ακαθμβία είκαζ 1: 18 (ιζα ακαγήηδζδ ζαηνζηήξ θνμκηίδαξ βζα ηάεε 18 ζοιπηχιαηα) (Scambler et al.,
1981). Απυ ηα παναπάκς αθθά ηαζ απυ άθθεξ ιεθέηεξ (Wadsworth et al., 1971) θαίκεηαζ υηζ ημ
ιεβαθφηενμ ιένμξ ηδξ ζαηνζηήξ θνμκηίδαξ θαιαάκεζ πχνα ιέζα ζηδκ ημζκυηδηα. ηδκ ηθαζζηή
ιεθέηδ ηςκ Wadsworth ηαζ ηςκ ζοκενβαηχκ ημο, πανυθμ πμο ημ 91% ημο δείβιαημξ ακέθενε υηζ
είπε ζοιπηχιαηα ηάπμζαξ αννχζηζαξ, πμζμζηυ άκς ημο 25% ημο δείβιαημξ δεκ εηδήθςζε ηαιία
απμθφηςξ εκενβμπμίδζδ βζα ηα ζοιπηχιαηα αοηά, εκχ πμζμζηυ άκς ημο 50% δναζηδνζμπμζήεδηε
πνμηζιχκηαξ ηδκ αοημεεναπεία ηαζ ιυθζξ έκα πμζμζηυ ιζηνυηενμ ημο 20% ακαγήηδζε
επαββεθιαηζηή ζαηνζηή αμήεεζα, επζζηεπηυιεκμ ηάπμζμ παεμθυβμ ή ηα ελςηενζηά ζαηνεία
κμζμημιείςκ.
Δπζπθέμκ, ημ βεβμκυξ πςξ μζ ζοιιεηέπμκηεξ ήηακ αζεεκείξ ή υπζ ηαηά ηδ δζάνηεζα ηδξ
ένεοκαξ απεδείπεδ υηζ δεκ επδνεάγεζ ηδκ δνάζδ πνμξ ακαγήηδζδ ζαηνζηήξ βκχιδξ, υπςξ επίζδξ δεκ
ηδκ επδνεάγεζ δ πανμοζία ηάπμζμο μζηείμο αζεεκή. Οζ δφμ αοηέξ ιεηααθδηέξ απυ ιυκεξ ημοξ δεκ
είκαζ ζηακέξ κα μδδβήζμοκ ημ άημιμ κα ζοιπενζθενεεί ςξ αζεεκήξ. Ο ζοκδοαζιυξ υιςξ ηαζ δ
αθθδθεπίδναζδ ημφξ μδδβεί ζε ιζα ζηαηζζηζηά ζδιακηζηή επζννμή. οβηεηνζιέκα, δ ιεβαθφηενδ
πζεακυηδηα ακααθδηζηυηδηαξ πνμξ οζμεέηδζδ ζοιπενζθμνάξ αζεεκμφξ πανμοζζάγεηαζ ζηδκ
πενίπηςζδ πμο μζ ζοιιεηέπμκηεξ έπμοκ ηάπμζμ μζηείμ αζεεκή ηαζ μζ ίδζμζ ήηακ αζεεκείξ ηδκ πενίμδμ
πμο δζελήπεδ δ ένεοκα. Ακηίεεηα, δ ιζηνυηενδ πζεακυηδηα πανμοζζάγεηαζ ζηδκ πενίπηςζδ πμο μζ
ζοιιεηέπμκηεξ δεκ έπμοκ ζημ πενζαάθθμκ ημοξ ηάπμζμκ πμο κα ακηζιεηςπίγεζ ηάπμζμ ζμαανυ ή
πνυκζμ πνυαθδια οβείαξ αθθά ηαζ μζ ίδζμζ δεκ ήηακ αζεεκείξ

υηακ ζοιπθήνςζακ ημ

ενςηδιαημθυβζμ. Μεβάθδ πζεακυηδηα ακααθδηζηυηδηαξ έπμοιε ζηδκ πενίπηςζδ πμο μ ζοιιεηέπςκ
είκαζ αζεεκήξ αθθά δεκ έπεζ ηάπμζμκ μζηείμ αζεεκή, ηαζ ιζηνυηενδ ζηδκ πενίπηςζδ πμο δεκ είκαζ
αζεεκήξ αθθά έπεζ ηάπμζμκ ζημ ζηεκυ δζαπνμζςπζηυ ημο ηφηθμ πμο κα κμζεί. ε αοηυ ημ ζδιείμ,
ηαευηζ δ ένεοκά ιαξ δζελήπεδ ζε κεανυ πθδεοζιυ, εεςνχ υηζ είκαζ ζπεηζηυ κα ακαθένμοιε λακά ηα
απμηεθέζιαηα ηδξ ένεοκαξ ηςκ Kolk et al. (2003) πμο αθμνά ημκ πανάβμκηα ηδξ δθζηίαξ ζηδκ κυδζδ
ηςκ ζοιπηςιάηςκ. Ζ ένεοκα αοηή απέδεζλε πςξ μζ κεανμί αζεεκείξ ακηζθαιαάκμκηαζ πενζζζυηενμ
ηα ζςιαηζηά ζοιπηχιαηα ιε βκχιμκα ηδκ επζθεηηζηή πνμζμπή ηαζ ημ ανκδηζηυ ζοκαίζεδια, εκχ μζ
ιεβαθφηενμζ δθζηζαηά αζεεκείξ ακηζθαιαάκμκηαζ ηα ζοιπηχιαηα ιέζς ημο θυαμο ή ηδξ ακδζοπίαξ
ιζαξ πνμθδηείαξ ηάπμζαξ ζμαανήξ πνυκζαξ αζεέκεζαξ.
Ακαγδηχκηαξ ηδκ πζεακυηδηα ημζκςκζηήξ επζννμήξ ζηδκ επζθμβή αδνακμφξ ή εκενβδηζηήξ
ζοιπενζθμνάξ πνμξ ακαγήηδζδ ζαηνμφ ιεηά ηδκ ακηίθδρδ ηςκ ζοιπηςιάηςκ, πμθφ εκδζαθένμκ
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πανμοζζάγμοκ ηα απμηεθέζιαηα ηδξ ένεοκάξ ιαξ, απμδεζηκφμκηαξ πςξ δ ακαγήηδζδ ζαηνμφ είκαζ
πμθφ πζμ άιεζδ υηακ μζ ζοιιεηέπμκηεξ δεκ έπμοκ ζημ πενζαάθθμκ ημοξ ηάπμζμκ μζηείμ ιε ζμαανή ή
πνυκζα αζεέκεζα. Ακηζεέηςξ, υηακ ηάπμζμξ δζηυξ ημοξ κμζεί δ πζεακυηδηα ακααθδηζηήξ ζηάζδξ είκαζ
ιεβαθφηενδ. Ίζςξ αοηυ κα μθείθεηαζ ζημ βεβμκυξ υηζ οπυ αοηέξ ηζξ ζοκεήηεξ μζ ζοιιεηέπμκηεξ
δζαεέημοκ έκα ζζπονυ πνυηοπμ αζεέκεζαξ ζημ πενζαάθθμκ ημοξ. Δπίζδξ έκαξ ημκηζκυξ ζοββεκήξ πμο
οπμθένεζ απυ ιζα πνυκζα ηαζ ζμαανή αζεέκεζα απμηεθεί ιυκμξ ημο ιζα πμθφ δοκαηή ακαπανάζηαζδ
βζα ημ πμζα ζοιπηςιαημθμβία πνμιδκφεζ πναβιαηζηή απεζθή βζα ηδκ οβεία, ηαζ πμζα ιπμνεί κα
αοημεεναπεοηεί. Σα έκημκα ζοκαζζεήιαηα πμο έπμοκ απμηοπςεεί ζηδ ικήιδ ηαζ παναηηδνίγμοκ
ηάπμζμ πνμζςπζηυ αίςια ημο αηυιμο

επίζδξ παίγμοκ ηαίνζμ νυθμ ζημ πμζα ζοιπηχιαηα εα

ακηζθδθεεί ςξ άλζα πνμζμπήξ ηαζ ζαηνζηήξ πενίεαθρδξ. οκδείγμοιε υηακ εηηζιάιε ημ «ζφκδεεξ»
ζηδκ ελέθζλδ ιζαξ πάεδζδξ, κα θένκμοιε ζημ ιοαθυ ιαξ άημια ημο ημζκςκζημφ ιαξ πενζβφνμο ηα
μπμία ζοκεέημοκ ιδ ακηζπνμζςπεοηζηυ δείβια ημο βεκζημφ πθδεοζιμφ. Δπζπθέμκ, ημ ζζημνζηυ
οβείαξ ηαζ δ ημκηζκή ζοκακαζηνμθή εκυξ αηυιμο ιε αζεεκείξ ιζα ημθθδηζηήξ αζεέκεζαξ επδνεάγμοκ
ηδκ ακηίθδρή ημο βζα ημκ επζπμθαζιυ ηδξ κυζμο. Οζ Safer, Tharps, Jackson ηαζ Leventhal (1979)
επζζήιακακ ημ πνμκζηυ δζάζηδια πμο ιεζμθααεί ιαηαλφ ηδξ ζοκεζδδημπμίδζδξ ηςκ ζοιπηςιάηςκ
ηαζ ηδξ ακάθδρδξ δνάζδξ βζα ηδκ ακηζιεηχπζζδ ηςκ ζοπηςιάηςκ, ηαζ ημ μπμίμ ακηζζημζπεί ζε ηνία
ιένδ :
«ζην ρξόλν πνπ απαηηείηαη, γηα λα θαζνξίζεη ην άηνκν, εάλ ηα ζπκπηώκαηα πνπ ην απαζρνινύλ,
απνηεινύλ ελδείμεηο αζζέλεηαο, ζην ρξόλν πνπ ρξεηάδεηαη, γηα λα θαζνξίζεη, εάλ απαηηείηαη ηαηξηθή ή
άιιε παξέκβαζε, θαζώο θαη ζην ρξόλν πνπ κεζνιαβεί σο ηελ αλάιεςε δξάζεο θαη ηελ επίηεπμε
θάπνηνπ απνηειέζκαηνο (π.ρ, λα θιείζεη έλα ξαληεβνύ λε έλα γηαηξό θαη λα πάεη ζε απηό)»
(Καναδήιαξ, 2005, ζεθ. 46).
φιθςκα ιε ημ ιμκηέθμ ηδξ ημζκήξ θμβζηήξ, δ πνυεεζδ ημο αηυιμο κα οζμεεηήζεζ ιζα
ζοβηεηνζιέκδ ζοιπενζθμνά ελανηάηαζ απυ ηδκ πνυαθερή ημο βζα ηζξ ζοκέπεζεξ ηδξ ζοιπενζθμνάξ
αοηήξ. Ακ εεςνήζεζ υηζ δ ζοιπενζθμνά εκδέπεηαζ κα επζθένεζ δοζάνεζηα απμηεθέζιαηα βζα ημ ίδζμ,
ηυηε ακαπηφζζεζ ιζα ανκδηζηή ζηάζδ ηαζ ζοκαζζεήιαηα πνμξ ηδκ ζοιπενζθμνά αοηή.
Οζ οπμηεζιεκζημί ηακυκεξ ζοιπενζθμνάξ πμο δζαιμνθχκεζ ημ ηάεε άημιμ απμηεθμφκ
ακηακάηθαζδ ηδξ ημζκςκζηήξ επζννμήξ ηαζ πίεζδξ ηαηά ηδκ δζάνηεζα ηδξ δζαιυνθςζδξ ημοξ.
Δλανηχκηαζ απυ ηζξ πεπμζεήζεζξ ημο αηυιμο βζα ημ ηί είκαζ αοηυ πμο εέθμοκ κα δμοκ μζ «ζδιακηζημί
άθθμζ» κα ζοιααίκεζ ηαεχξ ηαζ απυ ηδκ επζεοιία ηαζ ηα ηίκδηνα ημο ίδζμο ημο αηυιμο κα
ζοιιμνθςεεί ιε αοηυ πμο μζ άθθμζ εεςνμφκ ζςζηυ κα ηάκεζ (Καναδήιαξ, 2005).
φιθςκα θμζπυκ ιε ηδκ πανμφζα ένεοκα ημ ημζκςκζηυ πθαίζζμ ιπμνεί κα επδνεάζεζ ηδκ
ακηίθδρδ ηςκ ζοιπηςιάηςκ. Ζ ζοκακαζηνμθή ιε αζεεκείξ ηαζ δ ειπεζνία ιζαξ αζεέκεζαξ,
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ζοιααίκμκηαξ πανάθθδθα ζηδκ γςή ημο αηυιμο επδνεάγμοκ ηαζ ζοβηεηνζιέκα επζαναδφκμοκ ηδκ
απυθαζδ κα ακαθένεζ ηα ζοιπηχιαηά ημο ζε ηάπμζμκ ζαηνυ. Ζ δοκαηυηδηα ακαβκχνζζδξ ηςκ
ζοιπηςιάηςκ πμο ααζίγεηαζ ηονίςξ ζηδκ εοαζζεδημπμίδζδ, ηδκ ελμζηείςζδ ή ηδκ πείνα ηςκ
αηυιςκ ιε ζοβηεηνζιέκεξ ζοιπηςιαημθμβίεξ ηαζ ηζξ ζοκέπεζεξ αοηχκ απμηεθεί έκακ ζδιακηζηυ
πανάβμκηα, πανυθμ πμο υθεξ μζ εκ δοκάιεζ εκδείλεζξ δεκ ακαβκςνίγμκηαζ πάκηα ςξ ζδιεία
εηδήθςζδξ κυζμο. Ζ δοκαηυηδηα αοηή επίζδξ δζαθένεζ ζδιακηζηά ιεηαλφ ηςκ ημζκςκζηχκ μιάδςκ,
έκαξ πανάβμκηαξ ιε ημκ μπμίμ δεκ αζπμθδεήηαιε ζηδκ ζοβηεηνζιέκδ ένεοκα, υιςξ δ ζδιαζία ημο
αλίγεζ κα δζενεοκδεεί ζε επυιεκεξ.
Ζ ακααθδηζηή ζηάζδ ημο αηυιμο πνμξ απμδμπή ηδξ ζςιαηζηήξ παεμθμβίαξ ηαζ ακαγήηδζδ
ζαηνζηήξ βκχιδξ δεκ ακαζνεί ζε ηαιία πενίπηςζδ ηδκ πζεακυηδηα κα ακαπηφλεζ ζοιπενζθμνέξ οβείαξ
πνμηεζιέκμο κα εεναπεφζεζ ηζξ ζςιαηζηέξ ακςιαθίεξ πμο πανμοζζάγεζ. Ακηίζημζπα, ηίπμηα δεκ
ελαζθαθίγεζ υηζ μ αζεεκήξ εα δείλεζ απυθοηδ ειπζζημζφκδ ζηδκ ζαηνζηή άπμρδ, αημθμοεχκηαξ
πζζηά ηάεε ζαηνζηή οπυδεζλδ. Γεκ οθίζηαηαζ ζπέζδ αζηίμο - αζηζαημφ ιεηαλφ ακααθδηζηυηδηαξ ηαζ
ζοιπενζθμνχκ αζεέκεζαξ. φιθςκα ιε ημ ιμκηέθμ ηςκ πεπμζεήζεςκ βζα ηδκ οβεία, δ απυθαζδ εκυξ
αηυιμο κα δνάζδ ςξ αζεεκήξ δεκ ελανηάηαζ ιυκμ απυ ηδκ ειπζζημζφκδ ζηδκ επαββεθιαηζηή
αοεεκηία ημο εζδζημφ οβείαξ, ηζξ ζαηνζηέξ βκςιαηεφζεζξ ηαζ οπμδείλεζξ βζα ηδκ επακάηηδζδ ηδξ
ζςιαηζηήξ ημο μιμζυζηαζδξ. Γεκ ελανηάηαζ ιυκμ απυ βεκζηέξ ζπεηζηέξ πθδνμθμνίεξ πμο ιπμνεί ημ
ίδζμ ημ άημιμ κα έπεζ ζπεηζηά ιε ηδκ ακαπανάζηαζδ ιζαξ αζεέκεζαξ, ηα αίηζα, ηδκ εηδήθςζδ, ημ
ηυζημξ ζηδ γςή ημο, ηδκ πνυθδρδ ή ακηζιεηχπζζή ηδξ. . Ζ ακαπανάζηαζδ ιζαξ απεζθήξ ελανηάηαζ
απυ :


ηδκ οπμηεζιεκζηή αίζεδζδ ηνςηυηδηαξ, δδθαδή ηδξ ακηίθδρδ πμο έπεζ ηάπμζμξ βζα ηδκ
πζεακυηδηα κα κμζήζεζ απυ ιία αζεέκεζα, ηδκ ακηίθδρδ βζα ηδκ πνμζςπζηή ζηακυηδηα
αοημεεναπείαξ ηαεχξ ηαζ



ηδκ οπμηεζιεκζηή αίζεδζδ ζμαανυηδηαξ, δδθαδή ηδκ ακηίθδρδ βζα ημ πυζμ ζμαανή είκαζ δ
αζεέκεζα. Αοηή δ αίζεδζδ ζμαανυηδηαξ πενζθαιαάκεζ αλζμθμβήζεζξ ηαζ βζα ηζξ ζαηνζηέξηθζκζηέξ ζοκέπεζεξ (εάκαημξ, ακζηακυηδηα, πυκμξ) αθθά ηαζ βζα ηζξ ημζκςκζηέξ ζοκέπεζέξ ηδξ
(επίδναζδ ζηδκ ενβαζία, ζηδκ μζημβεκεζαηή γςή, ζηζξ ημζκςκζηέξ ζπέζεζξ) (Καναδήιαξ,
2005).

Αοημί μζ δφμ πανάβμκηεξ δζαιμνθχκμοκ ηδκ οπμηεζιεκζηή ακηίθδρδ βζα ηδκ απεζθή απυ ηδκ
κυζμ ηαζ ηζκδημπμζμφκ ημ άημιμ ζε δνάζδ. Ονζζιέκα ενεείζιαηα πμο παναηζκμφκ ηδκ δνάζδ,
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εζςηενζηά (π.π. ζοιπηχιαηα), ελςηενζηά (π.π. Μ.Μ.Δ, ζοιαμοθέξ απυ βζαηνυ, ειθάκζζδ αννχζηζαξ
ζε ηάπμζμ βκςζηυ πνυζςπμ).
Άθθμξ πανάβμκηαξ ηδ δνάζδ ημο μπμίμο δεκ επζζδιάκαιε ζηδκ πανμφζα ένεοκα ηαζ εα
ιπμνμφζε κα εεςνδεεί ζδιακηζηυξ είκαζ ημ θφθμ. ε πμθθέξ ένεοκεξ επζζδιαίκεηαζ δ αολδιέκδ
πνμηίιδζδ ηςκ βοκαζηχκ κα ζοιαμοθεφμκηαζ πμθφ πζμ ηαηηά ημκ ζαηνυ ζε υπμζα ζοιπηςιαημθμβία
πανμοζζάγμοκ ηαζ επζδεζηκφμοκ ορδθυηενδ πνήζδ θανιάηςκ (Macintype & Hunt, 1997). Οζ
βοκαίηεξ θαίκεηαζ κα εζηζάγμοκ πμθφ πενζζζυηενμ απυ ημοξ άκδνεξ ζε εέιαηα πμο αθμνμφκ ηδ
ζοκαζζεδιαηζηή δζάεεζδ. Έπμοκ ηδκ ηάζδ κα πνδζζιμπμζμφκ πενζζζυηενα βκςζηζηά ζπήιαηα πμο
αθμνμφκ ηδκ αζεέκεζα εκχ δ εζηίαζδ ζημ ζχια ηαζ ηζξ αθθαβέξ πμο πανμοζζάγεζ είκαζ πμθφ πζμ
έκημκδ ζε ζπέζδ ιε ημοξ άκδνεξ (Καναδήιαξ, 2003). Δπίζδξ, δ δθζηία (έκα δθζηζςιέκμ άημιμ, ημο
μπμίμο ηάπμζμζ ζηεκμί θίθμζ πάζπμοκ απυ έκα ζμαανυ πνυαθδια οβείαξ, είκαζ πζεακυηενμ κα
ακηζθδθεεί υηζ απεζθείηαζ απυ ιζα αννχζηζα απυ υηζ μ κέμξ ημο μπμίμο μζ θίθμζ είκαζ οβζείξ),
ημζκςκζημ-ροπμθμβζηέξ ηαζ θοθεηζηέξ πανάιεηνμζ (ημζκςκζημ-μζημκμιζηυ επίπεδμ, πίεζδ ημο
πενίβονμο, πνμζςπζηυηδηα), ηαεχξ ηαζ δμιζημί πανάβμκηεξ (δ βκχζδ ιζαξ αννχζηζαξ, ζζημνζηυ ηαζ
πνμδβμφιεκδ ειπεζνία απυ αννχζηζα. Σμ δείβια ηςκ θμζηδηχκ πμο πνδζζιμπμζήζαιε ζίβμονα δεκ
ιπμνεί κα εεςνδεεί ακηζπνμζςπεοηζηυ εκυξ μθυηθδνμο Δθθδκζημφ πθδεοζιμφ, μπυηε εα
πνεζαζημφκ πενεηαίνς ένεοκεξ πμο κα ακαθένμκηαζ ηαζ ζε άθθα εθθδκζηά ημζκςκζημ-ηαλζηά ηαζ
δθζηζαηά επίπεδα.
Άθθδ ιζα ζδιακηζηή πανάιεηνμξ αθμνά ζηδ αίςζδ ηάπμζαξ ζοιπηςιαημθμβίαξ απυ ημκ
ζοιιεηέπμκηα. ηδκ πανμφζα ένεοκα ακαθενυιαζηε ζημ ακ ηοπυκ μζ ζοιιεηέπμκηεξ ήηακ αζεεκείξ
ημ δζάζηδια δζελαβςβήξ ηδξ ένεοκαξ. Δκδζαθένμκ εα ήηακ κα ιεθεηδεεί ημ ηαηά πυζμ επδνεάγεζ ηδκ
ακηίθδρδ ηςκ ζοιπηςιάηςκ, ηδκ ακααθδηζηυηδηα ηαζ ηδκ δνάζδ, ζε ζφβηνζζδ ιε ηδκ ημζκςκζηή
επζννμή, δ πνμζςπζηή πανεθεμκηζηή ακηζιεηχπζζδ ηάπμζαξ ζμαανήξ αζεέκεζαξ ημο ζοιιεηέπμκηα.
Ζ οπυεεζδ ηάπμζαξ ηςνζκήξ ήπζαξ ή ηαζ ιεηαδμηζηήξ αζεέκεζαξ ηάπμζμο μζηείμ επίζδξ εα ιπμνμφζε
κα ιεθεηδεεί, εκ ζοκεπεία ηδξ οπυεεζδξ πμο αθμνά ηδκ ακηζιεηχπζζδ ζμαανήξ ή πνυκζαξ αζεέκεζαξ
ηάπμζμο ημκηζκμφ πνμζχπμο πμο ιεθεηήεδηε ζηδκ πανμφζα ένεοκα. Σέθμξ, άθθμξ έκαξ πανάβμκηαξ
πμο δεκ ελεηάζηδηε αθμνά ζηδκ επίδναζδ ηδξ βκχζδξ ηςκ ζοιιεηεπυκηςκ πάκς ζηζξ
ζοιπηςιαημθμβίεξ πμο ημοξ δυεδηακ ηαζ πχξ αοηή επδνεάγεζ ηδκ δνάζδ ημοξ ηαζ ηδκ οζμεέηδζδ
ζοιπενζθμνχκ οβείαξ ηαζ αζεέκεζαξ.
Ζ αδοκαιία ακαβκχνζζδξ ηδξ ζδιαζίαξ ζδιακηζηχκ ζοιπηςιάηςκ απμηεθεί ηδκ ηφνζα αζηία βζα
ηδκ ακααμθή ηαζ ηδκ ηαεοζηενδιέκδ ακαγήηδζδξ ζαηνζηήξ αμήεεζαξ, ιε απμηέθεζια αοηυ κα έπεζ
ζμαανέξ ζοκέπεζεξ ζηδκ οβεία. Ζ ηαεοζηένδζδ ηαζ δ ακααμθή ζηδκ ακαγήηδζδ ζαηνζηήξ αμήεεζαξ
ιπμνεί κα μθείθεηαζ ηαζ ζε οπεναμθζηυ άβπμξ βζα ηδ δζάβκςζδ ηαζ ηδ ζμαανυηδηα ή ημ ιδ ζάζζιμ
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ηδξ ηαηάζηαζδξ. Απυ ηδκ άθθδ πθεονά, ημ οπεναμθζηυ ημοξ άβπμξ ηαζ ημ αίζεδια ηδξ απεζθήξ
ιπμνεί κα μδδβήζεζ ημοξ αζεεκείξ κα ηαηαθεφβμοκ ζοπκά ζημ βζαηνυ ηαζ κα οπμαάθθμκηαζ ζε
ελεηάζεζξ αηυια ηαζ βζα ζοιπηχιαηα ήπζςκ αζεεκεζχκ, ή αηυια ηαζ βζα ζςιαηζηέξ εκμπθήζεζξ πμο
δεκ πνμιδκφμοκ ηάπμζα αζεέκεζα (Taylor, 1995; Καθαηγή-Αγίγζ, 1996; Πμηαιζάκμξ, 2005)
Ζ ενιδκεία ηςκ πεπμζεήζεςκ, πνμεέζεςκ, ζηάζεςκ ηαζ ζοιπενζθμνχκ πμο οζμεεηεί ηάεε
άκενςπμξ ζε εέιαηα οβείαξ πνμτπμεέηεζ ηδκ ηαηακυδζδ ημο νυθμο πμο παίγμοκ ροπμθμβζημί,
ημζκςκζημί ηαζ πμθζηζζιζημί πανάβμκηεξ ηαζ ηδξ επίδναζδξ πμο αζημφκ πάκς ζηδκ ζοιπενζθμνά. Οζ
«ζδιακηζημί άθθμζ» παίγμοκ ηαεμνζζηζηυ νυθμ ζηδ γςή ημο ηαεεκυξ ιαξ, ζοιαάθθμκηαξ ζηδκ
δζαιυνθςζδ ηδξ ζηέρδξ ηαζ ηδξ δνάζδξ ιαξ ζε εέιαηα οβείαξ, υπςξ ηαζ ζε ηάεε άθθδ πηοπή ηδξ
πνμζςπζηυηδηαξ ηαζ ηαεδιενζκυηδηάξ ημο. Ζ ζοκακαζηνμθή ημο ηάεε αηυιμο ιε «ζδιακηζημφξ
άθθμοξ» αζεεκείξ πμο είηε γεζ ιαγί ημοξ είηε ημ επδνεάγμοκ ελ απμζηάζεςξ (υπςξ ηα ζδιακηζηά
πνυηοπα ηαζ μζ δζαζδιυηδηεξ), δ βαθμοπία ζηδκ ενιδκεία ηςκ ζοιπηςιάηςκ ηαζ ηδ ζοιπενζθμνά
πμο εεςνμφκ πνέπμοζα βζα ηδκ πνμζηαζία ηαζ ακηζιεηχπζζδ ιζαξ ζοβηεηνζιέκδξ αζεέκεζαξ παίγμοκ
ηαεμνζζηζηυ νυθμ βζα ηδκ δνάζδ πμο εα αημθμοεήζεζ ημ άημιμ πμο ακήηεζ ζε έκα ζοβηεηνζιέκμ
ημζκςκζημ-πμθζηζζιζηυ πθαίζζμ, υηακ δ «βεςβναθία» ηςκ πενζζηάζεςκ επζηνέπεζ ηδκ έηθναζή ηδξ.
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