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Περίληψη

Το στρες αποτελεί αδιαμφισβήτητα έναν από τους 
κυριότερους παράγοντες κινδύνου για την υγεία 
και τη ζωή των ανθρώπων. Σκοπός της παρούσας 
έρευνας είναι να διερευνήσει τις αντιλήψεις ποιό-
τητας ζωής και των επιπέδων στρες των μαθητών 
και μαθητριών της τελευταίας τάξης του Λυκείου 
και να συνεισφέρει στη διαχείριση αυτού μέσω εκμά-
θησης τεχνικών χαλάρωσης, με σκοπό τη βελτίωση 
της ποιότητας ζωής των μαθητών/τριών. 

Το δείγμα αποτελείτο από 174 άτομα, μαθητές 
Γ́  Λυκείου και των δύο φύλων. Τα δύο πρώτα σχολεία αποτέλεσαν την ομάδα 
παρέμβασης (Ν = 84), όπου και εφαρμόστηκαν οι τεχνικές διαχείρισης του στρες, 
ενώ τα δύο επόμενα αποτέλεσαν την ομάδα ελέγχου (Ν = 90). Τα αποτελέσματα 
της έρευνας έδειξαν ότι οι μαθητές/τριες που διδάχθηκαν τεχνικές διαχείρισης του 
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στρες ανέφεραν την καλύτερη σωματική υγεία ως μεταβλητή ποιότητας ζωής και 
κατάφεραν να αντιμετωπίσουν με μεγαλύτερη επιτυχία απαιτητικές καταστάσεις, 
με χαμηλότερα επίπεδα στρες συγκριτικά με την ομάδα ελέγχου.

Abstract

It is well known that stress constitutes undoubtedly 
a serious phenomenon with dangerous effects on 
health and quality of life. The educational system 
in Greece, including high schools, runs final exams 
at the end of every year in order to assess the 
students’ knowledge and evaluate their abilities. 

This research is focused on the exam stress, 
and more specifically on the stress that the senior students of high school 
face before the final (pan-Hellenic) exams which their entrance to university is 
based on. 174 students of the third class of High School were evaluated a four-
month-period before the final exams. The participants were divided into two 
different groups (N = 84 control group and N = 90 stress management group). 
Both groups completed the same questionnaires that assessed the perceived 
stress, anxiety and quality of life. Results showed that significant differences 
were marked among the participants. Although both groups marked high levels 
of stress at the beginning of the program due to the oncoming exams, at the final 
assessments the management group marked less stress and consequently had a 
better quality of life compared to the control group. On the contrary, the control 
group was defined by excessive amounts of stress and seemed to suffer more 
frequently from negative symptoms of stress, anxiety and less quality of life. 

1. Εισαγωγή

Το εκπαιδευτικό σύστημα της χώρας μας έχει κατεξοχήν εξεταστικο-κεντρικό 
χαρακτήρα, με αποτέλεσμα οι μαθητές/τριες καθ’ όλη τη διάρκεια της σχολικής 
χρονιάς να υπόκεινται σε πολλαπλές αξιολογήσεις, η σημαντικότερη από τις 
οποίες είναι αυτή των τελικών Πανελλαδικών εξετάσεων στην τελευταία τάξη 
του Λυκείου, μέσω των οποίων εξασφαλίζεται η εισαγωγή τους στην τριτοβάθ-
μια εκπαί δευση. Η συμμετοχή στις Πανελλαδικές εξετάσεις συνιστά τη μοναδι-
κή επιλογή των Ελλήνων μαθητών για εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, 
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επομένως η πίεση που ασκούν σε αυτούς, είτε άμεσα ως μία ιδιαίτερα απαιτη τική 
διαδικασία είτε έμμεσα ως αίτημα της οικογένειάς τους για ανώτατες σπουδές 
και πνευματική εξέλιξη, επηρεάζει καθοριστικά την ψυχολογική ευεξία τους. 
Υπολογίζεται πως ένας στους τρεις Έλληνες μαθητές υποφέρει από άγχος και 
ότι περίπου 220.000 μαθητές μεταξύ 12 και 18 ετών αντιμετωπίζουν κάποιας 
μορφής ψυχολογικά προβλήματα (Κοκκέβη, Φωτίου, 2010).

Η επίδοση και ο βαθμός επιτυχίας των μαθητών/τριών στις Πανελλαδικές επη-
ρεάζουν καθοριστικά τη μελλοντική ακαδημαϊκή και επαγγελματική τους πορεία, 
αλλά και τη μετέπειτα κοινωνική τους ζωή. Οι μαθητές έρχονται αντιμέτωποι με 
μεγάλη πίεση, η οποία, πέραν του εκπαιδευτικού συστήματος, προέρχεται τόσο 
από τους ίδιους όσο και από τους γονείς και το ευρύτερο οικογενειακό τους περι-
βάλλον. Το γεγονός αυτό, σε συνδυασμό με την ευαίσθητη περίοδο της εφηβείας, 
έχει ως αποτέλεσμα οι μαθητές να βιώνουν έντονο στρες και άγχος.

Οι μαθητές/τριες της Γ́  τάξης του Λυκείου εμφανίζουν περισσότερο στρες και 
άγχος από τους μαθητές των δύο μικρότερων τάξεων (Κουφάκη, 2010). Οι εξε-
τάσεις αποτελούν μία απαιτητική μορφή δοκιμασίας μέσω της οποίας το άτομο 
καλείται να αξιολογηθεί και να αποδείξει τις γνώσεις, τις δεξιότητες, τις ικανό-
τητες και την αξία του τόσο σε θεωρητικό όσο και σε πρακτικό επίπεδο (Wenz-
Gross, Siperstein, 1998).

Οι εξετάσεις αποτελούν έναν ιδιαίτερα στρεσογόνο παράγοντα για την πλει-
ονότητα του μαθητικού πληθυσμού. Επιπλέον, συνιστούν αναπόσπαστο κομμάτι 
κάθε βαθμίδας εκπαίδευσης, είτε με τη μορφή προφορικών ερωτήσεων, τεστ, ωρι-
αίων και τριμηνιαίων διαγωνισμάτων είτε και με πιο επίσημη μορφή, όπως είναι 
η περίπτωση των Πανελλαδικών εξετάσεων. Σε κάθε περίπτωση, αποτελούν μία 
όχι και τόσο ευχάριστη διαδικασία για την πλειονότητα των μαθητών, καθώς αυτή 
είναι συνδεδεμένη με έντονο στρες και αρνητικά συναισθήματα. Οι αιτίες αυτού 
του φαινομένου συνήθως αποδίδονται σε διάφορους παράγοντες: στις υπέρμε-
τρες απαιτήσεις και προσδοκίες της οικογένειας αλλά και του ίδιου του ατόμου, 
στον φόβο για πιθανή αποτυχία, στη μη επαρκή προετοιμασία, στην έλλειψη 
υποστήριξης, στη χαμηλή αυτοεκτίμηση του εξεταζομένου κ.ά. (Χρήστου, 2015).

Σύμφωνα με τον Chrousos (2009), το στρες αποτελεί μία κατάσταση απειλής της 
ομοιόστασης, η οποία αποκαθίσταται μέσω ενός σύνθετου πλέγματος συμπεριφο-
ρικών και φυσιολογικών ανταποκρίσεων προσαρμογής του οργανισμού. Το στρες 
είναι αποτέλεσμα της αδυναμίας του ατόμου να αντεπεξέλθει στις απαιτήσεις του 
περιβάλλοντός του, στηριζόμενο στις δικές του προσωπικές δυνάμεις και ικανότη-
τες. Αντίθετα, η επιτυχής ανταπόκριση του οργανισμού σε ένα στρεσογόνο ερέθι-
σμα συνεπάγεται τη διατήρηση της ομοιόστασης και τη μη πρόκληση δυσάρεστων 
συνεπειών στην υγεία του (Lazarus & Folkman, 1984). Σύμφωνα με τον Selye 
(1974), το στρες ορίζεται ως η μη συγκεκριμένη ανταπόκριση σε κάθε απαίτηση 
για αλλαγή και διακρίνεται σε δημιουργικό στρες, το οποίο αποτελεί την κινητήρια 
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δύναμη που ωθεί το άτομο στη δημιουργικότητα και την περαιτέρω προσπάθεια 
για επίτευξη στόχων, και σε αρνητικό στρες, το οποίο έχει αρνητικό αντίκτυπο στην 
υγεία του ατόμου. Το στρες αποτελεί μία φυσιολογική μορφή αντίδρασης του οργα-
νισμού απέναντι σε κάθε απαίτηση, αλλαγή ή απειλή. Όλοι οι ζωντανοί οργανισμοί 
βιώνουν στρες, χωρίς αυτό να συνεπάγεται δυσάρεστες συνέπειες στην υγεία και 
τη ζωή τους. Όταν όμως το στρες ξεπερνάει τα επίπεδα του φυσιολογικού, προκα-
λεί δυσάρεστες συνέπειες στην υγεία (Lazarus, 1999). Σήμερα υπολογίζεται ότι το 
50% των προβλημάτων υγείας σχετίζεται με το στρες είτε με άμεσο είτε με έμμεσο 
τρόπο, ενώ αυτό αποτελεί ακόμα μία από τις κυριότερες αιτίες για την υιοθέτηση 
ανθυγιεινών συμπεριφορών και συνηθειών (Δαρβίρη, 2014). 

Η συντριπτική πλειοψηφία των μαθητών/τριών θεωρεί τις εξετάσεις σαν μία 
μορφή απειλής και τις βιώνει εκδηλώνοντας αρνητικά συναισθήματα, όπως φόβο, 
νευρικότητα, ανησυχία και άγχος, τα οποία βέβαια διαφέρουν σε ένταση και συχνό-
τητα από άτομο σε άτομο (Χάσκου, 2010). Μολονότι η εμφάνιση στρες πριν και 
κατά τη διάρκεια των εξετάσεων συνιστά μία φυσιολογική αντίδραση, το παρατε-
ταμένο και έντονο στρες έχει αρνητικό αντίκτυπο, επηρεάζοντας σε μεγάλο βαθμό 
την απόδοση και την επιτυχία του διαγωνιζομένου. Το αυξημένο στρες προκαλεί 
δυσχέρεια στη λειτουργία της μνήμης και στην κριτική ικανότητα, παρεμποδίζει 
τη συγκέντρωση, ενώ επηρεάζει ακόμη την αποθήκευση, την κωδικοποίηση και 
την ανάκληση πληροφοριών. Αρκετά μεγάλος είναι ο αριθμός των ατόμων που 
εκδηλώνουν κρίσεις πανικού λόγω υπερβολικού στρες τόσο κατά το διάστημα 
πριν την εξέταση όσο και κατά τη διάρκεια αυτής (Bάρβογλη, 2006). Όταν οι εξε-
τάσεις συνιστούν για το άτομο μία δοκιμασία η οποία του παρέχει την ευκαιρία 
να αποδείξει την αξία και τις ικανότητές του στον εαυτό του αλλά και στους γύρω 
του, τότε εμφανίζεται το στρες των εξετάσεων, ένα δυσάρεστο συναίσθημα που 
προκύπτει από τον φόβο απέναντι σε ένα επικείμενο γεγονός ή κατάσταση. Το 
στρες των εξετάσεων δεν πηγάζει μόνο από τις εξετάσεις αυτές καθ’ αυτές, αλλά 
και από τις αρνητικές σκέψεις και τον φόβο του ατόμου όσον αφορά την από-
δοσή του, τον βαθμό επιτυχίας του και τον βαθμό στον οποίο θα ικανοποιήσει τις 
φιλοδοξίες τόσο του ίδιου όσο και των στενών, σημαντικών γι’ αυτό προσώπων 
(Oaten, Cherg, 2005· Χρήστου, 2015). Κάθε μαθητής βιώνει το στρες των εξετά-
σεων με διαφορετικό τρόπο και ένταση. Η αντίδραση ενός ατόμου καθορίζεται σε 
μεγάλο βαθμό από το πώς νοηματοδοτεί το στρες, δηλαδή σαν απειλή ή πρό κληση, 
και επηρεάζεται από διάφορους παράγοντες, όπως ηλικία, φύλο, αυτοαντίληψη, 
κοινω νικοοικονομικοί παράγοντες (Bάρβογλη, 2006· Strack, Esteves, 2014).

Σημαντική συνιστώσα της σχολικής εμπειρίας είναι και ο βαθμός ικανοποίησης 
από το σχολείο. Μια θετική σχολική εμπειρία αποτελεί προστατευτικό παράγοντα 
για την υγεία, αποτρέποντας συμπεριφορές κινδύνου όπως το κάπνισμα, η χρήση 
εξαρτησιογόνων ουσιών και η πρώιμη έναρξη της σεξουαλικής ζωής, ενώ αντί-
θετα η αρνητική σχολική εμπειρία συνιστά παράγοντα κινδύνου για την εκδήλωση 



TΕΥΧΟΣ 6  |  ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ Σ.Κ.Ε.Ψ.Υ.48

τέτοιων συμπεριφορών. Ο μεγάλος βαθμός ικανοποίησης από το σχολείο, ο οποίος 
είναι αποτέλεσμα της ύπαρξης ενός καλού επικοινωνιακού κλίματος και της απο-
τελεσματικής συνεργασίας μεταξύ των μαθητών και των εκπαιδευτικών, έχει θετική 
επίδραση στην επίδοση, στην αυτοεκτίμηση καθώς και στην ικανοποίησή τους από 
τη ζωή. Μία εξίσου σημαντική συνιστώσα σχετίζεται με την προσωπική αντίληψη 
των μαθητών/τριών για την επίδοσή τους στις σχολικές απαιτήσεις. Κατά τη διάρ-
κεια της εφηβείας, η προσωπική αντίληψη που έχουν οι έφηβοι για τη σχολική τους 
επίδοση συνδέεται με τη γενικότερη ικανοποίησή τους από τη ζωή και βασίζεται 
κυρίως σε αντικειμενικά κριτήρια, όπως είναι οι βαθμοί τους στα διαγωνίσματα και 
στις εξετάσεις (Κοκκέβη, Φωτίου, 2010). 

 Η ποιότητα ζωής είναι μία έννοια η οποία έχει χρησιμοποιηθεί εκτενώς από 
όλους τους επιστημονικούς κλάδους. Σύμφωνα με τον ΠΟΥ, «ποιότητα ζωής είναι 
η υποκειμενική αντίληψη των ατόμων για τη θέση τους στη ζωή, μέσα στα πολι-
τιστικά πλαίσια και στα συστήματα αξιών της κοινωνίας που ζουν, σε συνάρτηση 
με τους στόχους, τις προσδοκίες, τα πρότυπα και τις ανησυχίες τους». Οι ρίζες 
της έννοιας αυτής θα πρέπει να αναζητηθούν μετά το 1945, καθώς οι καλύτε-
ρες συνθήκες διαβίωσης που επικράτησαν κατά τη μεταπολεμική περίοδο στον 
Δυτικό κόσμο οδήγησαν αρκετές κοινωνίες στην αναζήτηση προσδοκιών, όπως 
η ψυχολογική ολοκλήρωση, η ευτυχία, η ικανοποίηση, η ευεξία. Τέτοιες εννοιο-
λογικά ασαφείς αναφορές αποτέλεσαν αρχικά το πεδίο δράσης αρκετών κοινω-
νικών επιστημών, κατασκευάζοντας μ’ αυτόν τον τρόπο «Κοινωνικούς Δείκτες» 
(Παξινός, 2000). Είναι μία ευρεία έννοια η οποία περιλαμβάνει πολλές ενδιάμε-
σες μεταβλητές (αντίληψη ποιότητας ζωής του ίδιου του ατόμου, αντικειμενικές 
συνθήκες, προσωπικά χαρακτηριστικά κ.λπ.) και επιπρόσθετα ορίζεται διαφορε-
τικά από τα διάφορα επιστημονικά πεδία (ψυχολογία, κοινωνιολογία, οικονο-
μικές επιστήμες κ.λπ.). Δεν υπάρχει παγκοσμίως ένας αποδεκτός ορισμός και η 
αλληλεπίδραση μεταξύ αντικειμενικών και υποκειμενικών μεταβλητών είναι υπό 
συζήτηση (Paxinos, Kalantzi-Azizi, 2009). 

2. Υλικό και μέθοδος

2.1. Δείγμα

Ο σχεδιασμός της μελέτης έχει τα χαρακτηριστικά της τυχαιοποιημένης κλινικής 
μελέτης (Randomized Control Trial, RCT). Μαθητές και μαθήτριες της Γ́  Λυκεί-
ου επιλέχθηκαν τυχαία, προκειμένου να διερευνηθεί το στρες που βιώνουν όταν 
έρχονται αντιμέτωποι με την πρόκληση των Πανελλαδικών εξετάσεων, καθώς και 
η επίδραση των τεχνικών διαχείρισης του στρες. Η έρευνα διεξήχθη σε τέσσερα 
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Λύκεια της Αττικής το χρονικό διάστημα από τον Οκτώβριο του 2019 έως και 
τον Ιανουάριο του 2020. Το δείγμα αποτελείτο από 174 άτομα, μαθητές ηλικίας 
17 χρονών και των δύο φύλων της Γ́  τάξης του Λυκείου. Τα δύο πρώτα σχολεία 
αποτέλεσαν την ομάδα παρέμβασης (Ν = 84), όπου και εφαρμόστηκαν οι τεχνι-
κές διαχείρισης του στρες, ενώ τα δύο επόμενα σχολεία αποτέλεσαν την ομάδα 
ελέγχου (Ν = 90). Στα δύο πρώτα Λύκεια που αποτέλεσαν την ομάδα παρέμβασης 
φοιτούσαν 98 μαθητές Γ́  Λυκείου, ενώ στα άλλα δύο που αποτέλεσαν την ομάδα 
ελέγχου φοιτούσαν 96 μαθητές. Από την ομάδα παρέμβασης, 14 άτομα αρνήθη-
καν να συμμετάσχουν στο πρόγραμμα, αφού ενημερώθηκαν γι’ αυτό, είτε λόγω 
της έλλειψης διαθέσιμου χρόνου είτε μη συμμετοχής στις Πανελλαδικές, ενώ από 
την ομάδα ελέγχου δεν συμμετείχαν 6 άτομα. Μετά από την έναρξη της μελέτης 
δεν πραγματοποιήθηκε κάποια αλλαγή στο αρχικό πρωτόκολλο. Οι συναντήσεις 
με τους μαθητές του δείγματος διεξήχθησαν στον χώρο των σχολείων μετά το 
τέλος των μαθημάτων.

Και οι δύο ομάδες, αφού ενημερώθηκαν για τους σκοπούς του προγράμματος 
όσον αφορά το στρες και έλαβαν γενικές οδηγίες που περιλάμβαναν ενότητες 
σχετικές με τη διατροφή, τη φυσική άσκηση, την αντιμετώπιση των καθημερινών 
στρεσογόνων παραγόντων, συμπλήρωσαν με τον ίδιο τρόπο τα ίδια ερωτηματο-
λόγια στην αρχή και το τέλος της έρευνας. Η τελική αξιολόγηση των αποτελε-
σμάτων και των δύο ομάδων βασίστηκε στις απαντήσεις των συμμετεχόντων στα 
συγκεκριμένα ερωτηματολόγια, η συμπλήρωση των οποίων πραγματοποιήθηκε 
κάθε φορά ενώπιόν μας. 

Οι μαθητές της ομάδας παρέμβασης πραγματοποίησαν 8 συνεδρίες. Αναλυ-
τικότερα, έγινε αρχικά ενημέρωση για την παθολογία και τη συμπτωματολογία 
του στρες και επεξήγηση της σημασίας του για την αλλαγή των συμπεριφορών. 
Παράλληλα με την εκμάθηση των τεχνικών χαλάρωσης, η ομάδα παρέμβασης 
έλαβε και έναν πρακτικό οδηγό όσον αφορά με το στρες, με τη μορφή CD, καθώς 
και ένα ημερολόγιο της εφαρμογής των τεχνικών χαλάρωσης και διαχείρισης 
του στρες. Στη συνέχεια παρακολούθησαν συμπληρωματικά προγράμματα ενημέ-
ρωσης και διαχείρισης του στρες, το οποίο περιλάμβανε την εκμάθηση τεχνικών 
μέσω επίδειξης, όπως το ημερολόγιο καταγραφής σκέψεων και συναισθημάτων, 
η διαφραγματική αναπνοή, η προοδευτική μυϊκή χαλάρωση, η απόσπαση της 
προσοχής και η οργάνωση χρόνου. Στην επόμενη συνεδρία συζητήθηκαν τυχόν 
δυσκολίες στην εφαρμογή των οδηγιών, δόθηκε ενθάρρυνση και ενδυνάμωση για 
τη συνέχιση της προσπάθειας και την επίλυση προβλημάτων στην κατεύθυνση 
της υποστήριξης του μακροπρόθεσμου οφέλους από την εφαρμογή των τεχνικών. 

Εξαρχής κατέστη σαφές στους συμμετέχοντες πως στόχος του προγράμματος 
ενημέρωσης και εκμάθησης των τεχνικών διαχείρισης είναι η υιοθέτηση και η 
εφαρμογή αυτών σε καθημερινή βάση, προκειμένου να μειωθεί το στρες που 
τους προκαλούν οι εξετάσεις και να βελτιωθεί η υγεία και η ποιότητα ζωής τους.
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2.2. Εργαλεία μέτρησης

Ως ερευνητικά εργαλεία χρησιμοποιήθηκαν τα παρακάτω ερωτηματολόγια, όλα 
σταθμισμένα στα ελληνικά.

Κλίμακα Αντιλαμβανόμενου Στρες – Perceived Stress Scale. Η κλίμακα σχε-
διάστηκε για να μετρά τον βαθμό στον οποίο καταστάσεις στη ζωή του ατόμου 
εκτιμώνται ως στρεσογόνες. Οι ερωτήσεις σχεδιάστηκαν με τέτοιον τρόπο, ώστε 
να δείχνουν σε ποιο βαθμό τα άτομα βρίσκουν τη ζωή τους απρόβλεπτη, ανεξέ-
λεγκτη και υπερφορτωμένη. Η αρχική μορφή της κλίμακας αποτελείτο από 14 
ερωτήσεις. Στην παρούσα μελέτη χρησιμοποιήθηκε η πιο σύντομη μορφή της 
κλίμακας με 10 ερωτήσεις, χωρίς να χάνονται οι ψυχομετρικές της ιδιότητες. Η 
βαθμολόγηση των απαντήσεων γίνεται από το 0-4 και αντιστρέφεται στις ερω-
τήσεις 4, 5, 7 και 8, που έχουν θετική διατύπωση. Χρησιμοποιήθηκε η ελληνική 
έκδοση της κλίμακας σταθμισμένη για τον ελληνικό πληθυσμό. Η συγκεκριμένη 
κλίμακα δεν είναι διαγνωστικό εργαλείο και γι’ αυτό τον λόγο δεν έχει τιμή-κατώ-
φλι, επιτρέποντας τη σύγκριση μεταξύ ατόμων.

Ερωτηματολόγιο Άγχους Κατάστασης – Προδιάθεσης για παιδιά (State-Trait 
Anxiety Inventory for Children, STAIC (Spielberger et al., 2003). Το ερωτημα-
τολόγιο αποτελείται από δύο κλίμακες επί συνόλου 40 ερωτήσεων και διαχω-
ρίζει το άγχος ως χαρακτηριστικό της προσωπικότητας (Α-trait), διερευνώντας 
πώς αισθάνεται το άτομο γενικά από το άγχος ως κατάσταση (Α-state) και αξιο-
λογώντας την ψυχολογική του κατάσταση εκείνη τη στιγμή. Οι απαντήσεις των 
ερωτήσεων δίνονται σε κλίμακα τύπου Likert. Η συνολική τιμή της κλίμακας 
κυμαίνεται μεταξύ 20-60, όπου οι υψηλότερες τιμές δηλώνουν υψηλότερο επί-
πεδο άγχους κατάστασης.

WHOQOL-BREF. Κατασκευάστηκε από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας 
(ΠΟΥ) και αποτελείται από 26 ερωτήσεις· διερευνά τέσσερις άξονες: σωματι-
κή υγεία, ψυχολογική υγεία, κοινωνικές σχέσεις και περιβάλλον. Αργότερα 
προστέθηκαν και 4 ερωτήσεις οι οποίες αφορούν τη διατροφή, την εργασια-
κή ικανοποίηση και την οικιακή και κοινωνική ζωή. Το συγκεκριμένο ερω-
τηματολόγιο έχει χρησιμοποιηθεί σε διάφορες ερευνητικές αξιολογήσεις της 
ποιότητας ζωής.

2.3. Στατιστική ανάλυση

Για την εξαγωγή των αποτελεσμάτων χρησιμοποιήθηκε το σύστημα λογισμικού 
μέγιστης παραγωγικότητας SPSS, έκδοση 24.0. 

Η Ερευνητική Στρατηγική που εφαρμόστηκε επικεντρώθηκε στη Διερευ νητική-
περιγραφική και στη Συναφειακή στρατηγική.
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Σε ό,τι αφορά τις Μεθόδους Ανάλυσης, μελετήθηκαν οι συχνότητες των υπό 
μελέτη μεταβλητών και εφαρμόστηκαν στατιστικοί έλεγχοι, με στόχο να ελεγχθεί 
πιθανή επίδραση μιας μεταβλητής σε άλλες. Το επίπεδο στατιστικής σημαντικό-
τητας προκαθορίστηκε σε όλους τους στατιστικούς ελέγχους να είναι α = 0,05.

Οι μέσοι όροι των μεταβλητών ενδιαφέροντος προέκυψαν με τον ακόλουθο 
τρόπο: αθροίσαμε το σύνολο των βαθμολογιών από όλα τα θέματα κάθε παράγο-
ντα και στη συνέχεια διαιρέσαμε το ολικό άθροισμα με τον αριθμό των θεμάτων 
κάθε παράγοντα. Η σύγκριση των μέσων όρων των δύο ομάδων βασίστηκε στην 
εφαρμογή του Independent T – Test. Για τον έλεγχο της σχέσης δύο ποσοτικών 
μεταβλητών χρησιμοποιήσαμε τον συντελεστή συσχέτισης Pearson r.

2.4. Γενικά χαρακτηριστικά της έρευνας

Ως προς τον γενικό προβληματισμό και τη φιλοσοφία της, η έρευνά μας εντάσ-
σεται στον επιστημονικό χώρο που περιγράφεται από την Κλινική Ψυχολογία. 
Η αξιολόγηση των μαθητών βασίστηκε στις αντιλήψεις ποιότητας ζωής και του 
αντιλαμβανόμενου στρες λίγους μήνες πριν τις Πανελλαδικές εξετάσεις. Μία τέτοια 
καταγραφή είναι νευραλγικής σημασίας, επειδή οι αντιλήψεις των μαθητών/τριών 
για την ίδια τους τη ζωή και το στρες επηρεάζουν καθοριστικά τη συμπεριφορά 
τους και τον τρόπο που αντιλαμβάνονται τους εαυτούς τους και τους άλλους. Οι 
μαθητές δεν αντιμετωπίστηκαν σαν απλές πηγές συλλογής πληροφοριών, αλλά 
έγινε προσπάθεια να ενταχθούν δυναμικά στην ερευνητική διαδικασία.

3. Ευρήματα

Όπως βλέπουμε στον Πίνακα 1, η ομάδα παρέμβασης του δείγματος αποτελείται 
από 35 αγόρια και 49 κορίτσια με μέσο όρο ηλικίας 17,5, ενώ η ομάδα ελέγχου 
αποτελείται από 39 αγόρια και 51 κορίτσια με μέσο όρο ηλικίας 17,2.

Πίνακας 1. Βασικά δημογραφικά στοιχεία του δείγματος
Ομάδα παρέμβασης N = 84 Ομάδα ελέγχου N = 90

Ηλικία 17,57 17,24
ΦΥΛΟ
Αγόρια 35 (41,6%) 39 (43,3%)
Κορίτσια 49 (58,4%) 51 (56,7%)
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Στον παρακάτω πίνακα παραθέτουμε τους μέσους όρους και τις τυπικές απο-
κλίσεις των δύο ομάδων πριν και μετά το πρόγραμμα παρέμβασης.

Πίνακας 2. Μέσοι όροι και τυπικές αποκλίσεις και Τ-test των εργαλείων μέτρησης των ομάδων 
παρέμβασης και ελέγχου

Μεταβλητές ενδιαφέροντος
Oμάδα παρέμβασης Ν = 84 Ομάδα ελέγχου Ν = 90 Τιμή p

ΠΡΙΝ ΜΕΤΑ ΠΡΙΝ ΜΕΤΑ
ΜΟ (ΤΑ) MO (ΤΑ) ΜΟ (ΤΑ) ΜΟ (ΤΑ)

PSS min-max 0-40 19,3 (5,2) 17,2 (4,8) 19,7 (6,1) 19,9 (5,3) 0,05* 
STAIC-S min-max 20-60 37,1 (3,6) 35,1 (3,9) 39,2 (4,2) 38,7 (3,8) 0,01*
STAIC-T min-max 20-60 36,9 (5,5) 35,6 (4,7) 37,7 (4,9) 37,1 (5,1) ns**
WHOQOL - BREF min-max 0-100
Σωματική υγεία 65,3 (17,3) 68,4 (15,2) 64,5 (16,7) 65,1 (17,1) 0,01*
Ψυχολογική υγεία 67,6 (16,2) 68,1 (18,6) 66,7 (15,8) 67,6 (14,6) ns**
Κοινωνικές σχέσεις 64,2 (18,7) 64,8 (19,1) 63,6 (17,2) 64,1 (16,7) ns**
Περιβάλλον 69,4 (14,3) 69,6 (12,5) 68,4 (15,6) 69,1 (14,3) ns**
Συνολική ΠΖ 64,8 (13,7) 66,3 (12.6) 63,7 (14,2) 64,9 (13,7) ns**

Indipendent T-test.
*Στατιστική σημαντικότητα σε επίπεδο p < 0,05, N = 174.
**NS = Not significant.

Οι συγκρίσεις των μέσων όρων των δύο ομάδων δεν διέφεραν σε στατιστικά 
σημαντικό βαθμό μεταξύ τους στις μεταβλητές ενδιαφέροντος πριν την παρέμβαση.

Η αρχική μας πρόβλεψη ήταν ότι οι μαθητές της πειραματικής ομάδας θα 
δήλωναν λιγότερο στρες μετά την παρέμβαση. Για να διερευνήσουμε αυτή την 
υπόθεση, εκτελέσαμε ανάλυση διακύμανσης ANOVA.

Σε ό,τι αφορά την αντίληψη του στρες, παρατηρείται στατιστικά σημαντική 
διαφορά μετά την παρέμβαση μεταξύ των δύο ομάδων (Πίνακας 2). Πιο συγκε-
κριμένα, η ομάδα ελέγχου παρουσιάζει μεγαλύτερα επίπεδα αντιλαμβανόμενου 
στρες (t(54) = 7,38, p = 0,05, ΜΟ = 19,9, ΤΑ = 5,3) από την ομάδα παρέμβασης 
(ΜΟ = 17,2, ΤΑ = 4,8).

Όπως φαίνεται και στον Πίνακα 2, παρατηρείται στατιστικά σημαντική δια-
φορά μεταξύ των δύο ομάδων σε ό,τι αφορά το Άγχος Κατάστασης: t(58) = 7,65, 
p = 0,01, επομένως η ομάδα ελέγχου παρουσιάζει υψηλότερα επίπεδα Άγχους 
Κατάστασης (ΜΟ 38,7, ΤΑ 3,8) από την ομάδα παρέμβασης (ΜΟ 35,1, ΤΑ 3,9).

Σε ό,τι αφορά τις μεταβλητές Ποιότητας Ζωής, μόνο η σωματική υγεία εμφανίζει 
στατιστικά σημαντική διαφορά μετά την παρέμβαση: t(39) = 7,26, p = 0,01 (Πίνακας 2). 

Για τον έλεγχο των διαφυλικών διαφορών της ομάδας παρέμβασης του δείγ-
ματος ως προς τις μεταβλητές ενδιαφέροντος, βρέθηκαν στατιστικά σημαντικές 
διαφορές μόνο ως προς το στρες t(46) = 6,48, p = 0,02 και το Άγχος Προδιάθεσης 
t(46) = 5,31, p = 0,03, όπου τα κορίτσια παρουσίαζαν υψηλότερα επίπεδα άγχους.
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Πίνακας 3. Μέσοι όροι και τυπικές αποκλίσεις μεταξύ αγοριών και κοριτσιών της ομάδας 
παρέμβασης (t-κριτήριο) N = 84 

Μεταβλητές ενδιαφέροντος Αγόρια Κορίτσια p
PSS 17,26 (3,2) 19,74 (2,7) 0,05* 
STAIC-S 36,5 (2,4) 36,9 (2,8) ns**
STAIC-T 34,68 (4,2) 39,07 (4,9) 0,01*
WHOQOL-BREF
Σωματική υγεία 66,1 (15,2) 65,6 (17,2) ns**
Ψυχολογική υγεία 67,2 (15,6) 65,6 (16,7) ns**
Κοινωνικές σχέσεις 64,1 (19,1) 64,6 (18,2) ns**
Περιβάλλον 69,2 (14,5) 70,3 (13,6) ns**

Indipendent T-test.
*Στατιστική σημαντικότητα σε επίπεδο p < 0,05, N = 174.
**NS = Not significant.

Θελήσαμε να διερευνήσουμε τον βαθμό συνάφειας μεταξύ των κλιμάκων που 
χρησιμοποιήσαμε στην έρευνά μας. Ο έλεγχος έγινε μέσω των δεικτών συνάφειας 
(Pearson r). Όπως προκύπτει από τον Πίνακα 4, υπάρχει υψηλή συνάφεια μεταξύ 
των ερωτηματολογίων. Η συσχέτιση μεταξύ Στρες και Άγχους Προδιάθεσης εντοπί-
ζεται σε επίπεδο Pearson r = 0,63, Στρες και Συνολικής Ποιότητας Ζωής r = –0,58.

Όπως φαίνεται επιπλέον και από τον Πίνακα 4, υπάρχει στατιστικά σημαντική 
αρνητική σχέση μεταξύ της Συνολικής Ποιότητας Ζωής και των τριών μεταβλη-
τών, Άγχος Προδιάθεσης, Άγχος Κατάστασης και Στρες.

Πίνακας 4. Συναφειακή προσέγγιση (Pearson r) μεταξύ των ερωτηματολογίων
Συνολική Ποιότητα Ζωής Στρες Άγχος Κατάστασης Άγχος Προδιάθεσης

Συνολική Ποιότητα Ζωής – -0,58** -0,53** -0,52** 
Στρες – -0,52** 0,63** 
Άγχος Κατάστασης – 0,71**
Άγχος Προδιάθεσης –

** p = 0,01.
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35%
∆ιαφραγµατική αναπνοή

12%
Οργάνωση χρόνου

21%
Μυϊκή χαλάρωση

14%
Απόσπαση προσοχής

18%
Ηµερολόγιο

Εικόνα 1. Μέθοδοι διαχείρισης στρες.

Από τις τεχνικές διαχείρισης του στρες, η διαφραγματική αναπνοή φαίνεται να 
έχει τη μεγαλύτερη συχνότητα στις επιλογές των μαθητών/τριών (35%), με την 
προοδευτική μυϊκή χαλάρωση να ακολουθεί.

4. Συζήτηση 

Σκοπός της παρούσας έρευνας είναι να διερευνήσει τις αντιλήψεις ποιότητας 
ζωής και το στρες που βιώνουν οι μαθητές/τριες, όταν έρχονται αντιμέτωποι με 
τη δοκιμασία των Πανελλαδικών εξετάσεων και την επίδραση των τεχνικών δια-
χείρισης στρες σε αυτούς, προκειμένου να μειωθεί αυτό και οι δυσάρεστες επι-
πτώσεις του τόσο σε προσωπικό όσο και σε οικογενειακό και κοινωνικό επίπεδο.

Το στρες των εξετάσεων και η σχέση του με την απόδοση και την ποιότητα 
ζωής των διαγωνιζομένων σε σχολικό και σε ακαδημαϊκό επίπεδο αποτελεί αντι-
κείμενο ενδιαφέροντος για πολλές ερευνητικές μελέτες παγκοσμίως (Pascoe et 
al., 2020· Assana et al., 2017). Αν και στη χώρα μας δεν έχουν πραγματοποιηθεί 
πολλές σχετικές έρευνες όσον αφορά το συγκεκριμένο θέμα, είναι αδιαμφισβήτητα 
ένα θέμα μεγάλου ερευνητικού ενδιαφέροντος, που χρήζει περαιτέρω διερεύνη-
σης και μελέτης. Το στρες που προκαλούν στους μαθητές οι σχολικές εξετάσεις 
είναι άμεσα συνυφασμένο πρωτίστως με την υγεία τους, με την απόδοσή τους και 
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τον βαθμό επιτυχίας τους στις εξετάσεις, αλλά και με την καθημερινή τους ζωή. 
Η ύπαρξη έντονου στρες έχει αποδεδειγμένα αρνητική επίδραση στην ποιότητα 
ζωής των διαγωνιζομένων – ποιότητα ύπνου, διατροφή, υιοθέτηση αρνητικών 
συνηθειών (Abdulmalic et al., 2019· Ribeiro et al., 2018).

Τα ερευνητικά μας αποτελέσματα έδειξαν πως οι μαθητές της τελευταίας τάξης 
του Λυκείου παρουσιάζουν σχετικά υψηλά επίπεδα στρες, δεδομένου ότι διανύ-
ουν την πιο κρίσιμη και απαιτητική περίοδο της σχολικής τους ζωής, ευρήματα 
αντίστοιχα με αυτά των Linmark (2010), Gomez (2018). Σε ό,τι αφορά τις δια-
φυλικές διαφορές, τα κορίτσια ανέφεραν υψηλότερα επίπεδα στρες συγκριτικά 
με τα αγόρια p < 0,05, εύρημα παρόμοιο με των Gomez et al., 2018. Το άγχος, 
όπως αξιολογήθηκε από την κλίμακα STAIC, κυμαίνεται σε σχετικά ακόμα χαμηλά 
επίπεδα, δεδομένου ότι η έρευνα διεξήχθη πέντε σχεδόν μήνες πριν την έναρξη 
των εξετάσεων.

Αξιολογώντας τα ευρήματα της έρευνας, παρατηρείται πως οι δύο ομάδες 
σημείωσαν διαφορετικά αποτελέσματα, κυρίως στο τέλος του προγράμματος. 
Είναι αξιοσημείωτο πως η ομάδα παρέμβασης σημείωσε καλύτερα αποτελέ-
σματα σε όλες τις μετρήσεις στο τέλος του προγράμματος συγκριτικά με την 
ομάδα ελέγχου. Πιο συγκεκριμένα, τα άτομα της ομάδας παρέμβασης φαίνεται 
ότι έχουν χαμηλότερα επίπεδα στρες (ΜΟ = 17,2). Μετά το τέλος της παρέμ-
βασης και εν όψει των Πανελλαδικών εξετάσεων, είναι σε θέση να αντιλαμ-
βάνονται και να διαχειρίζονται πιο αποτελεσματικά το στρες και τα δυσάρεστα 
ψυχοσωματικά συμπτώματα που τους προκαλούν οι εξετάσεις, αξιοποιώντας 
τις τεχνικές διαχείρισης και χαλάρωσης είτε μονομερώς είτε συνδυαστικά. 
Συνεχίζοντας, παρατηρείται ότι τα άτομα της ίδιας ομάδας έχουν καλύτερη 
ποιότητα ύπνου (62,3%) χωρίς διακοπές από διάφορους παράγοντες, αισθάνο-
νται ικανά για τις σχολικές εργασίες (71,3%), εκφράζουν ικανοποίηση από τις 
καθημερινές δραστηριότητες (56,1%), αναφέρουν ελάχιστα ποσοστά χρήσης 
φαρμακευτικών ουσιών (4,3%) και, τέλος, έχουν εντάξει την άσκηση (περπά-
τημα, τρέξιμο κ.ά.) στην καθημερινότητά τους με μεγαλύτερη συχνότητα από 
ό,τι στην αρχή του προγράμματος.

Σε αντίθεση με την ομάδα παρέμβασης, η ομάδα ελέγχου δεν σημείωσε κάποια 
αξιοσημείωτη διαφορά στις τελικές μετρήσεις. Τα επίπεδα στρες εν όψει των επι-
κείμενων Πανελλαδικών εξετάσεων παρέμεναν υψηλά (ΜΟ = 19,9) 

Σύμφωνα με τον Spielberg et al. (2003), οι συνθήκες που θεωρούνται από το 
άτομο επικίνδυνες ή απειλητικές προκαλούν υψηλότερα επίπεδα άγχους κατά-
στασης από τις συνθήκες που δεν εκλαμβάνονται ως τέτοιες. Οι Πανελλαδικές 
εξετάσεις κρίνονται ιδιαίτερα κρίσιμες για τους μαθητές/τριες, γιατί συντελούν 
στη μετέπειτα ακαδημαϊκή και επαγγελματική τους εξέλιξη. Γι’ αυτό τον λόγο, 
αναμένεται τα επίπεδα Άγχους Κατάστασης των υποψηφίων μαθητών/τριών να 
είναι υψηλότερα από τους μαθητές/τριες που είναι υποψήφιοι για τις προαγωγι-
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κές εξετάσεις. Τα χαμηλότερα επίπεδα Άγχους Κατάστασης οδηγούν σε καλύτερη 
επίδοση στις εξετάσεις (Wang, 2000), γι’ αυτό κρίνεται απαραίτητη η έγκαιρη πρό-
γνωση, πρόληψη και η δημιουργία υποστηρικτικού δικτύου γύρω από τον μαθητή.
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