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Υποκειμενική αίσθηση ευεξίας των εφήβων
και στρατηγικές αντιμετώπισης καταστάσεων άγχους

Λαμπροπούλου Αικατερίνη1

Περίληψη 

Σκοπός της έρευνας είναι να διερευνηθεί η σχέση μεταξύ της υποκειμε-
νικής αίσθησης ευεξίας των εφήβων και των στρατηγικών που χρησιμοποι-
ούν για την αντιμετώπιση των αγχογόνων καταστάσεων. Το δείγμα αποτε-
λούσαν 232 έφηβοι (110 αγόρια και 122 κορίτσια) από δημόσια γυμνάσια 
και λύκεια της περιοχής των Αθηνών. Η συλλογή δεδομένων έγινε με τη 
χρήση του Ερωτηματολόγιου Υποκειμενικής Αίσθησης Ευεξίας (BSW/Y) 
το οποίο μετράει τους παράγοντες: Θετική στάση απέναντι στη ζωή, Αυ-
τοεκτίμηση, Ικανοποίηση από τη ζωή, Προβλήματα, Σωματικά προβλήματα 
και Καταθλιπτική διάθεση. Οι τρεις πρώτοι παράγοντες περιλαμβάνονται 
σε ένα γενικότερο παράγοντα που ονομάζεται Ικανοποίηση, ενώ οι επόμε-
νοι τρεις περιλαμβάνονται στο γενικότερο παράγοντα Αίσθηση ασθένειας. 
Επίσης, χρησιμοποιήθηκε η κλίμακα Στρατηγικές Αντιμετώπισης Κατα-
στάσεων Άγχους που περιγράφει τις στρατηγικές Οικογενειακή στήριξη, 
Αποφυγή-Λήθη, Αδυναμία-Παραίτηση, Λύση προβλήματος, Απομόνωση, 
Αναζήτηση βοήθειας και Αναθεώρηση-Ανασύνταξη. Τα αποτελέσματα έδει-
ξαν την ύπαρξη στατιστικώς σημαντικής αρνητικής συσχέτισης μεταξύ της 
στρατηγικής Απόσυρση και των παραγόντων που δείχνουν θετική ευεξία 
(Θετική στάση απέναντι στη ζωή, Αυτοεκτίμηση, Ικανοποίηση από τη ζωή, 
Ικανοποίηση) και θετική συνάφεια με τους «αρνητικούς» παράγοντες της 
ευεξίας (Προβλήματα, Σωματικά προβλήματα, Καταθλιπτική διάθεση, Αί-
σθηση ασθένειας). Επίσης, θετική συσχέτιση βρέθηκε μεταξύ των παραγό-
ντων Καταθλιπτική διάθεση και Αδυναμία-Παραίτηση, όπως και μεταξύ των 
παραγόντων Ικανοποίηση από τη ζωή και Οικογενειακή στήριξη. Τέλος, τα 
ευρήματα ανέδειξαν διαφορές μεταξύ φύλου και ηλικίας όσον αφορά στην 
υποκειμενική αίσθηση ευεξίας των εφήβων. 
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Abstract

The aim of this study is to explore the relationship between Greek ado-
lescents’ subjective well-being and the coping strategies they tend to use. 
The participants, 232 adolescents (110 boys and 122 girls) attending Greek 
public schools, filled in the Greek version of BSW/Y (Berne Questionnaire 
of Subjective Well-Being/ Youth Form) as well as the ACOPS (Athens Cop-
ing Scale for Children and Adolescents). According to the factorial struc-
ture of BSW/Y, subjective well-being consists of six lower order factors 
(Positive Attitude toward Life, Problems, Somatic Complaints, Self-Esteem, 
Depressive Mood and Joy in Life) and two higher order factors (Satisfaction 
and Ill-being). According to the factorial structure of the ACOPS, seven 
coping strategies are adopted by adolescents (Family Assistance Seeking, 
Personal Problem Solving, Avoidance - Emotional Control, Giving Up - Dis-
tancing, Seeking Other’ s Support, Withdrawal and Forgetting). Results show 
that there is statistically significant negative correlation between the coping 
strategy of Withdrawal and positive subjective well-being factors (Positive 
Attitude toward Life, Self-Esteem, Joy in Life and Satisfaction). On the other 
hand, statistically significant positive correlation between the coping strat-
egy of Withdrawal and negative subjective well-being factors (Problems, 
Somatic Complaints, Depressive Mood and Ill-being) was found. In addition, 
positive correlation between Depressive Mood and Giving Up - Distancing 
and between Joy in Life and Family Assistance Seeking was found. Finally, re-
sults indicate gender and age differences concerning subjective well-being. 

Key words: Subjective well being, coping strategies, adolescents

Εισαγωγή

Ο βαθμός ικανοποίησης των ατόμων από τη ζωή τους έχει απασχολήσει 
κατά καιρούς φιλοσόφους, ψυχολόγους αλλά και επιστήμονες διαφόρων 
κλάδων.  Έχουν διατυπωθεί ποικίλοι ορισμοί και έχουν προταθεί διαφορε-
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τικές προσεγγίσεις για τη μελέτη της ευεξίας ανάλογα με τις απόψεις που 
κυριαρχούν στο εκάστοτε κοινωνικό πλαίσιο. Επίσης, υπάρχουν διάφορες 
προσεγγίσεις και για τους παράγοντες που επιδρούν στην υποκειμενική 
αξιολόγηση της ποιότητας της ζωής του ατόμου όσο και για τους τρόπους 
που υιοθετεί το άτομο για τη βελτίωση της ποιότητας αυτής.

Μια βασική προϋπόθεση για την προσωπική ευεξία είναι η αποτελε-
σματική αντιμετώπιση γεγονότων και καταστάσεων που αξιολογούνται 
από τα άτομα ως δυσάρεστες. Τέτοιες καταστάσεις, που στη βιβλιογραφία 
περιγράφονται ως αγχογόνοι παράγοντες, είναι εμπόδια που αντιμετωπί-
ζουν και γεγονότα τα οποία βιώνουν οι άνθρωποι καθόλη τη διάρκεια της 
ζωής τους (Bolger, 1990. Atkins, 1991). Στην προσπάθεια επίλυσης αυτών 
των καταστάσεων τα άτομα υιοθετούν ορισμένους τρόπους, οι οποίοι ορί-
ζονται ως στρατηγικές αντιμετώπισης αγχογόνων καταστάσεων. Η επιλο-
γή των στρατηγικών αυτών για το κάθε άτομο εξαρτάται από πολλούς πα-
ράγοντες, όπως η προσωπικότητά του ή τα χαρακτηριστικά της ίδιας της 
κατάστασης. Η υπόθεση, που είναι δυνατό να διατυπωθεί, είναι ότι η απο-
τελεσματικότητα των στρατηγικών που επιλέγει το άτομο, ενδεχομένως, 
να επιδρά στην υποκειμενική αίσθηση ευεξίας του, καθώς ο τρόπος που 
αντιμετωπίζει το άγχος πιθανώς να σχετίζεται με το πόσο ικανοποιημένο 
είναι από τη ζωή του. Επίσης, είναι πιθανό ένα άτομο που είναι περισσότε-
ρο ικανοποιημένο με τη ζωή του να αντιμετωπίζει περισσότερο αποτελε-
σματικά δύσκολες καταστάσεις.

Οι ερευνητές έχουν προσπαθήσει να μελετήσουν σε βάθος όλες τις 
πτυχές που σχετίζονται τόσο με την υποκειμενική αίσθηση ευεξίας (Diener, 
2000. Grob, 2000) όσο και με την αντιμετώπιση αγχογόνων καταστάσεων 
(Compas, 1987. Lazarus & Folkman, 1984a, 1984b) κυρίως σε ενήλικες. 
Ωστόσο, οι δύο αυτές ερευνητικές κατευθύνσεις μέχρι τώρα έχουν αποτε-
λέσει το επίκεντρο των περισσότερων ερευνών σε ξεχωριστά επίπεδα και 
όχι σε συνδυασμό μεταξύ τους. Σε αυτή την εργασία γίνεται μια προσπάθεια 
μελέτης της υποκειμενικής ευεξίας, αλλά και των στρατηγικών αντιμετώ-
πισης αγχογόνων καταστάσεων και διερεύνησης της μεταξύ τους σχέσης 
στους εφήβους. Ακολουθεί μια σύντομη βιβλιογραφική ανασκόπηση των 
δύο διαστάσεων, ενώ επιχειρείται μια μελέτη αυτών στην εφηβική ηλικία 
τόσο σε ξεχωριστά, όσο και σε συνδυασμό μεταξύ τους. Επίσης, γίνεται πα-
ρουσίαση ορισμένων ευρημάτων σχετικά με την επίδραση δημογραφικών 
μεταβλητών στους υπό εξέταση τομείς.
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Υποκειμενική αίσθηση ευεξίας 

Η υποκειμενική αίσθηση ευεξίας αναφέρεται κυρίως στην εκτίμηση της 
ύπαρξης θετικών στάσεων και συναισθημάτων στο άτομο και στην προ-
σπάθεια κατανόησης του τρόπου με τον οποίο οι άνθρωποι αξιολογούν τη 
ζωή τους (Diener, 2000). Ο όρος ευεξία ορίζεται ως η αίσθηση που έχει το 
άτομο ότι η ζωή του ήταν και είναι καλή. Συνιστά μια διαρκή αντίληψη του 
ατόμου ότι όλη η ζωή του έχει νόημα, είναι πλήρης και ευχάριστη (Myers, 
1993). Η ευεξία περιλαμβάνει την έννοια της ικανοποίησης, η οποία απο-
τελεί την αίσθηση που έχει το άτομο ότι έχει επιτευχθεί ένας στόχος κατά 
τη διάρκεια μιας χρονικής περιόδου. Όσο το άτομο νιώθει ότι οι στόχοι του 
επιτυγχάνονται, τότε η αίσθηση της ικανοποίησης παραμένει ανεπηρέα-
στη και παρόλο που ο απώτερος στόχος μπορεί να είναι υψηλός, ακόμα και 
επιτεύγματα μικρότερης εμβέλειας είναι δυνατό να παρέχουν στο άτομο 
αισθήματα ικανοποίησης  (Diener, 2000). 

Οι Diener, Suh & Oishi (1997) θεωρούν ότι η υποκειμενική αίσθηση 
ευεξίας αποτελεί ένα ιδιαίτερο πεδίο μελέτης στην ψυχολογία, με βασικό 
σκοπό την κατανόηση του τρόπου με τον οποίο τα άτομα αξιολογούν τη 
ζωή τους. Αυτές οι αξιολογήσεις μπορεί να είναι κυρίως γνωστικές ή να 
αναφέρονται στη συχνότητα με την οποία τα άτομα βιώνουν ευχάριστα 
και δυσάρεστα συναισθήματα. Ένα άτομο θεωρείται ότι έχει υψηλό επίπεδο 
ευεξίας, αν κατά κανόνα βιώνει ικανοποίηση από τη ζωή και νιώθει θετικά 
συναισθήματα και μόνο κάποιες φορές βιώνει δυσάρεστα συναισθήματα. 
Αντίθετα, ένα άτομο θεωρείται ότι έχει χαμηλό επίπεδο ευεξίας, αν δεν 
είναι ικανοποιημένο από τη ζωή του, βιώνει σε μικρό βαθμό θετικά συ-
ναισθήματα, όπως χαρά και στοργή, ενώ αντίθετα νιώθει συχνά αρνητικά 
συναισθήματα, όπως θυμό ή άγχος. Οι περισσότεροι άνθρωποι αξιολογούν 
τις εμπειρίες τους ως καλές ή κακές και συνήθως νιώθουν συναισθήματα 
που τους προκαλούν είτε θετική είτε αρνητική διάθεση. Επομένως, τα άτο-
μα είναι σε θέση να κάνουν κρίσεις για τη ζωή τους και έχουν ένα επίπεδο 
υποκειμενικής ευεξίας, ακόμα κι αν συχνά δεν το σκέφτονται συνειδητά. 

Δομή της υποκειμενικής αίσθησης ευεξίας

Η υποκειμενική αίσθηση ευεξίας θεωρείται ότι έχει τρεις βασικές δι-
αστάσεις: το θετικό συναίσθημα, το αρνητικό συναίσθημα και τη γενική 
ικανοποίηση από τη ζωή. Οι Bostic & Ptacek (2001) υποστηρίζουν ότι τα 
άτομα με υψηλό επίπεδο αίσθησης ευεξίας  δηλώνουν υψηλό επίπεδο θετι-
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κού συναισθήματος και ικανοποίησης από τη ζωή και χαμηλό επίπεδο αρ-
νητικού συναισθήματος. Επομένως, τα θετικά συναισθήματα, η ανυπαρξία 
ή η σπάνια ύπαρξη αρνητικών συναισθημάτων και η συνολική εκτίμηση 
της ζωής ενός ατόμου ως θετική και ικανοποιητική αποτελούν τα πρωταρ-
χικά στοιχεία που συνθέτουν την υποκειμενική αίσθηση ευεξίας.

Το βασικότερο χαρακτηριστικό της υποκειμενικής αίσθησης ευεξίας 
είναι ότι εξ ορισμού είναι υποκειμενική (Diener & Diener, 1996). Παρό-
λο που πολλά κριτήρια ψυχικής υγείας καθορίζονται εξωτερικά από τους 
επαγγελματίες του χώρου (π.χ. ωριμότητα, αυτονομία, αντίληψη της 
πραγματικότητας), η υποκειμενική αίσθηση ευεξίας αξιολογείται με βάση 
την άποψη του ίδιου του ατόμου. Για παράδειγμα, αν ένα άτομο νομίζει 
ότι η ζωή του πηγαίνει καλά, τότε αυτό συνιστά μια πραγματικότητα για 
το ίδιο και η ζωή του πηγαίνει καλά μέσα σε αυτό το προσωπικό πλαίσιο 
αναφοράς. Ωστόσο, πρέπει να τονιστεί ότι η υποκειμενική αίσθηση ευεξίας 
δεν αποτελεί ορισμό ψυχικής υγείας, επειδή τα άτομα είναι πιθανό να είναι 
διαταραγμένα, ακόμα και αν τα ίδια νιώθουν ευτυχισμένα.

Το δεύτερο χαρακτηριστικό της υποκειμενικής ευεξίας είναι ότι υψη-
λό επίπεδο υποκειμενικής αίσθησης ευεξίας δεν ισοδυναμεί μόνο με την 
απουσία αρνητικού συναισθήματος, αλλά είναι απαραίτητη και η παρου-
σία θετικού συναισθήματος. Δηλαδή, το να μην νιώθει κάποιος άσχημα 
δε σημαίνει απαραιτήτως και ότι νιώθει καλά. Το μεγαλύτερο μέρος της 
βιβλιογραφίας υποστηρίζει ότι τα θετικά και τα αρνητικά συναισθήματα 
είναι σχετικά ανεξάρτητα μεταξύ τους (Crocker, 1997. Emmons, 1986. Em-
mons & Diener, 1985. Huebner & Dew, 1996), παρόλο που ορισμένες μετα-
γενέστερες έρευνες υποστηρίζουν το αντίθετο (Feldman & Russell, 1998. 
Russell & Carroll, 1999). Ωστόσο αποτελεί βασική θέση των μελετητών ότι 
η ικανοποίηση από τη ζωή περιλαμβάνει οπωσδήποτε την ύπαρξη θετικών 
συναισθημάτων.

Tέλος, τo τρίτο βασικό χαρακτηριστικό είναι ότι εκτός από την ύπαρξη 
θετικών και την απουσία αρνητικών συναισθημάτων, η υποκειμενική αί-
σθηση ευεξίας περιλαμβάνει, επίσης και ένα γενικότερο δείκτη ικανοποί-
ησης από τη ζωή. Οι αντιλήψεις αναφορικά με την ικανοποίηση από τη 
ζωή μπορεί να βασίζονται είτε σε μια σφαιρική, γενική προσέγγιση –πώς 
αξιολογείται γενικότερα στο σύνολο η ζωή ενός ατόμου- (Diener et al., 
1985) είτε μπορεί να δημιουργούνται με βάση πιο συγκεκριμένους τομείς 
της ζωής π.χ. γάμος, οικογένεια, καριέρα κ.λπ (Brunstein, 1993. Emmons, 
1986. Zika & Chamberlain, 1987). 
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Θεωρητικές προσεγγίσεις

Υπάρχουν δύο τάσεις στη διερεύνηση των διαστάσεων της αίσθησης 
ευεξίας. Η πρώτη εξετάζει την ευεξία ως γνωστική εμπειρία, ενώ η δεύτε-
ρη εστιάζεται στη συναισθηματική πλευρά της ικανοποίησης. Οι γνωστικά 
προσανατολισμένες θεωρίες  υποστηρίζουν ότι η αδυναμία να ικανοποιη-
θούν οι ανάγκες του ατόμου οδηγεί σε μη ικανοποίηση από τη ζωή και ότι 
οι θετικά αξιολογούμενες διαφορές ανάμεσα στην αντιλαμβανόμενη πραγ-
ματικότητα και τις προσωπικές φιλοδοξίες οδηγούν σε ευεξία (Dreher & 
Dreher, 1991. Emmons, 1986). Έτσι, τα άτομα συγκρίνουν μια πραγματική 
κατάσταση με μια κατάσταση που είτε έχουν ως στόχο είτε την αναμένουν 
είτε τη θεωρούν ιδανική. Οι θετικές διαφορές ανάμεσα στις πραγματικές 
και τις ιδανικές καταστάσεις οδηγούν στην ικανοποίηση από τον εαυτό.  

Οι  θεωρίες που είναι προσανατολισμένες στο συναίσθημα υποστηρί-
ζουν ότι η ικανοποίηση από τον εαυτό προάγεται με τις βραχυπρόθεσμες 
θετικές εμπειρίες ή με τη μείωση των ανεπιθύμητων καταστάσεων. Επομέ-
νως, η ευεξία εξαρτάται από τα συναισθήματα που οι άνθρωποι βιώνουν 
κατά τη διάρκεια της καθημερινής τους ζωής. Οι ερευνητές μελετούν κυ-
ρίως τις συναισθηματικές αντιδράσεις, δίνοντας περισσότερο έμφαση στις 
μακροχρόνιες αντιδράσεις και όχι στα στιγμιαία συναισθήματα και περι-
λαμβάνουν μετρήσεις που αφορούν τόσο στα ευχάριστα όσο και στα δυσά-
ρεστα συναισθήματα (Diener, Suh, Lucas, Smith 1999. Kozma, Stone, Fario 
& Stones, 1992). 

Μια άλλη προσέγγιση της υποκειμενικής ευεξίας έχει διατυπωθεί από 
τους Grob, Little, Wanner, Wearing & Euronet (1996). Υποστηρίζουν ότι η 
ευεξία αποτελείται από ορισμένα «συστατικά» που υποδεικνύουν το επίπε-
δο της ικανοποίησης. Τα συστατικά αυτά τα ονομάζουν «δείκτες» ευεξίας 
και θεωρούν ότι οι παράμετροι που καθορίζουν το πόσο ικανοποιημένοι 
νιώθουμε από τη ζωή μας είναι οι εξής: ικανοποίηση των καθημερινών 
αναγκών, πορεία προς την επίτευξη στόχων, επίτευξη στόχων που έχουν 
θέσει τόσο το ίδιο το άτομο όσο και οι άλλοι, επίτευξη κοινωνικά καθορι-
σμένων αξιών, ικανοποιητική αντιμετώπιση αλληλοσυγκρουόμενων στό-
χων, προσαρμογή στο περιβάλλον, επικέντρωση στις θετικές πτυχές των 
γεγονότων, αισιόδοξη στάση απέναντι στη ζωή και απουσία ανησυχιών ή 
σωματικού πόνου. 

Οι Grob, Little, Wanner, Wearing, Euronet (1996) ορίζουν λειτουργικά 
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την ευεξία ως: α) το να έχει κάποιος θετική άποψη για τη ζωή και β) να έχει 
γενικά υψηλή αυτοεκτίμηση. Με δεδομένο ότι αυτές οι διαστάσεις της ευε-
ξίας επηρεάζονται από διαδικασίες που άπτονται τόσο γνωστικών όσο και 
συναισθηματικών διεργασιών καθίσταται σαφές ότι προάγονται, όταν εκ-
πληρώνονται ορισμένες προϋποθέσεις. Στην εφηβεία αυτές οι προϋποθέ-
σεις περιλαμβάνουν: α) ένα σταθερό ιστορικό, πολιτισμικό και κοινωνικό 
πλαίσιο, β) την κατάκτηση ηλικιακά συγκεκριμένων και κοινωνικά καθορι-
σμένων αναπτυξιακών στόχων, γ) την επίτευξη επιθυμητών καταστάσεων, 
δ) το να έχει κάποιος στόχους ζωής και προοπτική για το μέλλον και ε) 
το να έχει το άτομο την αίσθηση ότι ελέγχει τους σημαντικούς τομείς της 
ζωής του. Επομένως, συνδυάζεται σε αυτή την προσέγγιση τόσο η γνωστι-
κή όσο και η συναισθηματική αξιολόγηση και προσεγγίζεται πολυδιάστατα  
η έννοια της ευεξίας. 

Ένα βασικό ερώτημα στη μελέτη της ευεξίας αφορά στο ποιοι είναι οι 
παράγοντες που την επηρεάζουν ή που μπορούν να την προάγουν. Για την 
απάντηση αυτού του ερωτήματος η έρευνα έχει στραφεί στη μελέτη πολλών 
παραγόντων και τη σχέση τους με την ευεξία, οι οποίοι κυμαίνονται από 
τα δημογραφικά στοιχεία έως την προσωπικότητα. Ωστόσο, οι σύγχρονες 
έρευνες έχουν στρέψει το ενδιαφέρον τους σε περισσότερο ψυχολογικές 
και γνωστικές μεταβλητές. Οι στρατηγικές αντιμετώπισης αγχογόνων κα-
ταστάσεων αποτελούν μια σημαντική μεταβλητή, η οποία ωστόσο δεν έχει 
μελετηθεί ευρέως σε σχέση με την ευεξία παρόλο που αποτελεί ένα πολύ 
σημαντικό και διαδεδομένο ερευνητικό τομέα.

Στρατηγικές αντιμετώπισης αγχογόνων καταστάσεων

Από την ανασκόπηση της βιβλιογραφίας που αναφέρεται στην αντιμε-
τώπιση αγχογόνων καταστάσεων γίνεται αντιληπτό ότι δεν υπάρχει κάποια 
ειδική θεωρία, η οποία να αναφέρεται στο είδος και στη σοβαρότητα των 
αγχογόνων καταστάσεων, αλλά και στον τρόπο αντίδρασης των παιδιών 
και εφήβων. Όπως αναφέρουν οι Ryan & Wenger (1992) οι περισσότερες 
αναφορές βασίζονται στην αντίστοιχη θεωρία που εφαρμόζεται για τους 
ενήλικες ή δεν στηρίζονται σε κάποια συγκεκριμένη θεωρία. Ωστόσο, η 
χρήση των θεωριών για την ομάδα των ενηλίκων έχει γίνει αποδεκτή από 
τους περισσότερους ερευνητές, καθώς πολλά ευρήματα σχετικών ερευνών 
δείχνουν παρόμοια αποτελέσματα μεταξύ των παιδιών και των ενηλίκων 
ως προς τον τρόπο αντιμετώπισης των προβλημάτων τους (Atkins, 1991. 
Compas, Malcarne & Fondacaro, 1988. Spirito, Stark, Grace & Stamoulis, 
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1991). 

Ο τρόπος με τον οποίο το άτομο αντιμετωπίζει μια αγχογόνο κατάστα-
ση χαρακτηρίζεται από τρία βασικά στοιχεία:

α) από τη συμπεριφορά του ατόμου στη συγκεκριμένη κατάσταση,

β) από τον τρόπο που το άτομο εκτιμά και αξιολογεί τις απαιτήσεις της 
συγκεκριμένης κατάστασης,

γ) από τις προσπάθειες του ατόμου να χειριστεί την κατάσταση και όχι 
από το τελικό αποτέλεσμα αυτών των προσπαθειών. 

Οι Cohen & Lazarus (1979) παραθέτουν τις βασικές ανάγκες που ικα-
νοποιεί ο τρόπος με τον οποίο αντιμετωπίζουμε μια αγχογόνο κατάσταση:

1) μειώνει τις αρνητικές περιβαλλοντικές συνθήκες και βελτιώνει τη 
δυνατότητα του ατόμου να βγει άθικτο από αυτή την κατάσταση,

2) θωρακίζει το άτομο ώστε να προσαρμοστεί ή να υπομείνει αρνητικές 
καταστάσεις,

3) συμβάλλει στη διατήρηση μιας θετικής αυτοεικόνας του ατόμου.

Ο τρόπος, με τον οποίο το άτομο αξιολογεί κάτι ως αγχογόνο ή μη 
παίζει επίσης πολύ σημαντικό ρόλο. Η βάση αυτής της αξιολόγησης είναι 
γνωστικές διεργασίες που αφορούν στο αν το άτομο αντιλαμβάνεται ότι 
έχει συμβεί κάτι που το επηρεάζει αρνητικά. Αυτή η διαδικασία αξιολόγη-
σης καθορίζει όχι μόνο το αν το άτομο αντιληφθεί μια κατάσταση ως αγχο-
γόνο, αλλά και τον τρόπο αντίδρασής του σε αυτή (Lazarus, 1981). Όταν 
το άτομο κρίνει ως αγχογόνο την ύπαρξη ενός ερεθίσματος, τότε υιοθετεί 
ορισμένους τρόπους-στρατηγικές για να το χειριστεί. 

Οι Folkman & Lazarus (1980), διακρίνουν δύο ομάδες στρατηγικών: 
α) τις εστιασμένες στο πρόβλημα, οι οποίες αναφέρονται σε προσπάθειες 
κατευθυνόμενες προς την ίδια την κατάσταση και β) τις εστιασμένες στο 
συναίσθημα, όπου κύριος σκοπός είναι η ρύθμιση του συναισθήματος. Στο 
πρώτο είδος στρατηγικών το άτομο καταβάλλει προσπάθεια να αλλάξει 
ή να ελέγξει τον εαυτό του ή το περιβάλλον του ή τη σχέση ανάμεσα στα 
δυο αυτά μέρη. Πρόκειται για συμπεριφορές, οι οποίες αποσκοπούν στο 
να αλλάξει η φύση του αγχογόνου γεγονότος ή του τρόπου, με τον οποίο 
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σκέφτεται το άτομο γι’ αυτό. Με αυτόν τον τρόπο τα άτομα αντιμετωπί-
ζουν συνήθως γεγονότα που δίνουν την εντύπωση ότι είναι δυνατόν να 
ελεγχθούν, όπως προβλήματα στην εργασία  ή στην οικογένεια. 

Το δεύτερο είδος αναφέρεται στην προσπάθεια του ατόμου να χειρι-
στεί τα αρνητικά συναισθήματά του, τα οποία σχετίζονται με το αγχογόνο 
γεγονός. Σε αυτή την περίπτωση το άτομο αποφεύγει να διευθετήσει με 
άμεσο τρόπο την κατάσταση που του προκαλεί άγχος (Compas, Worsham 
& Ey, 1992). Τα δύο είδη στρατηγικών αποσκοπούν στο να διευκολύνουν 
την προσαρμογή του ατόμου, ωστόσο διαφέρουν ως προς το βαθμό αποτε-
λεσματικότητας. Οι στρατηγικές που εστιάζουν στο συναίσθημα είναι πιο 
αποτελεσματικές, όταν η απειλή είναι βραχυπρόθεσμη. Αντίθετα, όταν η 
απειλή διαρκεί περισσότερο, οι στρατηγικές που εστιάζουν στο πρόβλημα 
δίνουν τη δυνατότητα στο άτομο να αναπτύξει γνωστικές διαδικασίες και 
συμπεριφορές που θα το βοηθήσουν να αντιμετωπίσει μακροπρόθεσμες 
αρνητικές συνέπειες και συνεπώς καθίστανται πιο αποτελεσματικές (Boe-
kaerts, 1996).

Οι στρατηγικές που χρησιμοποιεί το άτομο, για να αντιμετωπίσει μια 
κατάσταση αποσκοπούν: α) Στη μείωση των αρνητικών συναισθημάτων 
που είναι πιθανό να βιώνει το άτομο, όπως άγχος, θλίψη, θυμός (εστίαση 
στο συναίσθημα) και β) στην επίλυση της κατάστασης ή στην αντιμετώπι-
ση της πηγής από την οποία προέρχονται τα αρνητικά συναισθήματα (εστί-
αση στο πρόβλημα) (Lazarus & Folkman, 1984a). Όταν οι στρατηγικές που 
υιοθετεί το άτομο δεν του αποφέρουν μακροπρόθεσμα οφέλη ή δεν διαθέ-
τει τις απαραίτητες δεξιότητες που θα διευκολύνουν την προσαρμογή του, 
τότε είναι πιθανό να υπάρξουν αρνητικές συνέπειες στην ψυχολογική και 
στη σωματική του ευεξία (Καραδήμας, 1995, 1996).

Έρευνες έχουν δείξει ότι τα παιδιά θεωρούν ιδιαίτερα αγχογόνα τα γεγο-
νότα που σχετίζονται με τη σχολική τους επίδοση (Jones-Sears & Milburn, 
1990), ενώ εξίσου σημαντική πηγή άγχους αποτελούν οι συγκρούσεις στις 
διαπροσωπικές και στις οικογενειακές τους σχέσεις (Spirito, Stark, Grace, 
& Stamoulis, 1991).  Όσον αφορά στους έφηβους, αυτοί αντιμετωπίζουν 
επιπρόσθετες πηγές άγχους λόγω της μεταβατικής περιόδου στην οποία 
βρίσκονται. Οι σωματικές και ορμονικές αλλαγές, η αλλαγή στις σχέσεις 
με τους γονείς, τους συνομηλίκους και το άλλο φύλο, οι πιέσεις από το 
κοινωνικό σύνολο, η τάση για αυτονομία και ανεξαρτησία, οι αποφάσεις 
για το μέλλον και οι νέες γνωστικές δεξιότητες που αρχίζουν να κατακτούν 
αποτελούν χαρακτηριστικές καταστάσεις της εφηβείας που ορισμένες φο-
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ρές προκαλούν πιέσεις και εντάσεις (Herden, 1990). 
Κατά την Boekaers (1996) τα παιδιά και οι έφηβοι χρησιμοποιούν 

ποικίλες στρατηγικές επίλυσης αγχογόνων καταστάσεων, διαφορετικές 
για κάθε πρόβλημα. Οι στρατηγικές επίλυσης προβλήματος, αναζήτηση 
κοινωνικής υποστήριξης και απομάκρυνση της σκέψης από την πηγή του 
στρες, είναι αυτές που χρησιμοποιούνται συχνότερα. Αντίθετα, λιγότερο 
συχνές είναι η απόσυρση, η χαλάρωση και η διεκδικητική επίλυση του προ-
βλήματος. Όταν τα παιδιά και οι έφηβοι αντιμετωπίζουν προβλήματα, τα 
οποία θεωρούν ελέγξιμα επιλέγουν κυρίως, αλλά όχι μόνο, στρατηγικές 
εστιασμένες στην επίλυση του προβλήματος. Όταν, όμως αντιμετωπίζουν 
λιγότερο ελέγξιμες δυσκολίες, προτιμούν συνήθως στρατηγικές εστιασμέ-
νες στο συναίσθημα (Boekaers, 1996. Creasy, Ottlinger, DeVico, Murray, 
Harvey & Hesson-McInnis, 1997. Καραδήμας, 1996).

Οι παράγοντες που καθορίζουν την επιλογή της στρατηγικής που θα 
ακολουθήσει το άτομο είναι συνάρτηση δημογραφικών στοιχείων (φύλο, 
ηλικία, κοινωνικοοικονομικό επίπεδο), χαρακτηριστικών της ίδιας της κα-
τάστασης και της προσωπικότητας του ατόμου. Ιδιαίτερα ενδιαφέροντα 
είναι τα ευρήματα στη διεθνή και ελληνική βιβλιογραφία που αναφέρουν 
ότι τα κορίτσια είναι πιο μοιρολατρικά, χρησιμοποιούν περισσότερο την 
ονειροπόληση και έχουν την τάση να αξιολογούν το εκάστοτε πρόβλημα 
ως πιο περίπλοκο. Επίσης, επηρεάζονται περισσότερο από τον τρόπο, με 
τον οποίο το οικείο περιβάλλον αντιμετωπίζει το συγκεκριμένο γεγονός 
και ουσιαστικά υιοθετούν συχνότερα στρατηγικές που εστιάζουν στο πρό-
βλημα (Besevegis, 1995. Μπεζεβέγκης, 2001). 

Επίσης, ανεξάρτητα από το πρόβλημα που κάθε φορά πρέπει να αντι-
μετωπίσουν, τα κορίτσια φαίνεται να μιλούν ευκολότερα γι’ αυτό σε σημα-
ντικούς άλλους.  Αντίθετα, τα αγόρια προτιμούν να επιλύουν μόνα τους 
τα προβλήματά τους και αποφεύγουν την αναζήτηση κοινωνικής στήριξης 
(Boekaerts, 1996). Υπάρχει, ωστόσο, και μια σειρά ερευνών (Altshuler & 
Ruble, 1989. Spirito et al, 1991. Terry, 1994), οι οποίες δεν αναφέρουν την 
ύπαρξη διαφορών ανάμεσα στα δύο φύλα. Γενικά είναι κατανοητό ότι τα 
ευρήματα όσον αφορά στην ηλικία και στο φύλο είναι ποικίλα και δεν βο-
ηθούν στην εξαγωγή οριστικών και σαφών συμπερασμάτων.    

Συνοψίζοντας, στα ευρήματα των ερευνών διαπιστώνεται ότι ο διαχω-
ρισμός μεταξύ των εστιασμένων στο πρόβλημα και των εστιασμένων στο 
συναίσθημα αποτελεί τη βασικότερη και ευρύτερη κατηγοριοποίηση των 
στρατηγικών αντιμετώπισης αγχογόνων καταστάσεων. Εκτός όμως από 
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τη μελέτη του είδους των χρησιμοποιούμενων στρατηγικών, στόχος των 
περισσότερων ερευνών είναι ο εντοπισμός των παραγόντων που επηρεά-
ζουν την επιλογή των στρατηγικών από τα άτομα. Οι έρευνες έδειξαν ότι 
σημαντικό ρόλο στην επιλογή και στην εφαρμογή των στρατηγικών αντι-
μετώπισης αγχογόνων καταστάσεων παίζουν κυρίως στοιχεία της προσω-
πικότητας του ατόμου, αλλά και στοιχεία της ίδιας της κατάστασης στην 
οποία βρίσκεται το άτομο. 

Υποκειμενική αίσθηση ευεξίας και στρατηγικές αντιμετώπισης αγχογόνων 
καταστάσεων

Υπάρχει ένας πολύ περιορισμένος αριθμός ερευνών που ασχολούνται 
με τη μελέτη της σχέσης της υποκειμενικής αίσθησης ευεξίας και της χρή-
σης των στρατηγικών αγχογόνων καταστάσεων. Σε γενικές γραμμές οι θε-
ωρίες που έχουν διατυπωθεί για την αντιμετώπιση αγχογόνων καταστάσε-
ων βασίζονται στη θέση ότι τα ευτυχισμένα άτομα, για να αντιμετωπίσουν 
διάφορα προβλήματα, υιοθετούν σκέψεις και συμπεριφορές που διευκολύ-
νουν και υποβοηθούν την προσαρμογή τους, ενώ τα λιγότερο ευτυχισμέ-
να άτομα αντιμετωπίζουν τα προβλήματά τους με τρόπους επιζήμιους για 
τον εαυτό τους. Για παράδειγμα, τα ευτυχισμένα άτομα είναι πιο πιθανό να 
εστιάζουν στη θετική πλευρά των πραγμάτων, να αντιμετωπίζουν άμεσα 
τα προβλήματά τους και να αναζητούν τη βοήθεια των άλλων, ενώ τα άτο-
μα που δεν θεωρούν τον εαυτό τους ευτυχισμένο καταφεύγουν στη φαντα-
σία τους, θεωρούν ότι οι άλλοι έχουν κυρίως την ευθύνη και αποφεύγουν 
να εμπλακούν ενεργά στη λύση των προβλημάτων τους (ΜcCrae & Costa, 
1986). Φαίνεται πως υπάρχει κάποια σχέση μεταξύ του βαθμού ικανοποίη-
σης από τη ζωή με τη χρήση συγκεκριμένων στρατηγικών. Ωστόσο ο περι-
ορισμένος αριθμός των ερευνητικών ευρημάτων δεν βοηθά στην εξαγωγή 
εγκυρότερων συμπερασμάτων για την ακριβή σχέση μεταξύ τους. 

Επιπλέον, οι περιορισμένες έρευνες που έχουν διεξαχθεί για τη συ-
σχέτιση μεταξύ ευεξίας και αντιμετώπισης καταστάσεων άγχους έχουν 
χρησιμοποιήσει ως δείγμα ενήλικες. Επομένως, τα ευρήματα αυτών των 
ερευνών δεν είναι δυνατό να έχουν γενικευτική ισχύ και για τους εφήβους. 
Το γεγονός αυτό δυσχεραίνει ακόμη περισσότερο τη διατύπωση σαφών 
συμπερασμάτων. 
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Σκοπός της έρευνας

Στόχος της παρούσας έρευνας είναι να διερευνηθεί η σχέση μεταξύ της 
υποκειμενικής αίσθησης ευεξίας και των στρατηγικών αντιμετώπισης αγ-
χογόνων καταστάσεων, ειδικά στην εφηβική ηλικία. Συγκεκριμένα, θα εξε-
ταστεί κατά πόσο συγκεκριμένες στρατηγικές συνδέονται με υψηλότερο 
επίπεδο ευεξίας ή αν δεν υπάρχει σχέση μεταξύ τους. Επιπλέον θα εξεταστεί 
και η σχέση ορισμένων δημογραφικών παραγόντων με τις δύο υπό εξέταση 
έννοιες. Η αναλυτική εξέταση της σχέσης των δύο εννοιών θα συμβάλει 
στη καλύτερη κατανόησή τους και στη δυνατότητα ανάπτυξης παρεμβά-
σεων στο σχολείο που θα διευκολύνει την ομαλότερη ζωή των εφήβων, 
καθώς και την προαγωγή της υποκειμενικής αίσθησης ευεξίας τους.

Μέθοδος
Δείγμα

Το δείγμα της έρευνας αποτελούν 232 έφηβοι, 123 μαθητές Β΄Γυμνα-
σίου (Μέσος Όρος ηλικίας, Μ= 13.87 έτη, τυπική απόκλιση s = 0.60 έτη) 
και 109 μαθητές Β΄ Λυκείου (Μέσος Όρος ηλικίας, Μ= 16.95 έτη, τυπική 
απόκλιση, s = 0.48 έτη) από γυμνάσια και λύκεια της ευρύτερης περιοχής 
της Αθήνας, τα οποία επελέγησαν με τη διαδικασία τής κατά συστάδες 
δειγματοληψίας. 

Οι γονείς των περισσότερων συμμετεχόντων είναι έγγαμοι (86,6%). Το 
7,3% των γονέων είναι διαζευγμένοι, ενώ για το 2,6% ο ένας γονέας έχει 
ξαναπαντρευτεί και για το 3,5% ο ένας γονέας έχει πεθάνει.

Όσον αφορά στο μορφωτικό επίπεδο των γονέων, οι περισσότεροι πα-
τέρες ανήκουν στο ανώτερο – ανώτατο μορφωτικό επίπεδο (45,9%), ενώ 
η πλειονότητα των μητέρων έχει τελειώσει τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση 
(49,8%). Και για τους δύο γονείς τα μικρότερα ποσοστά (γύρω στο 10%) 
αφορούν στους αποφοίτους πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης. 

Τέλος, όσον αφορά στο επάγγελμα των γονέων το μεγαλύτερο ποσο-
στό για τους πατέρες ασκεί το επάγγελμα του δημοσίου υπαλλήλου (31%) 
και του ελεύθερου επαγγελματία (28,5%), ενώ το μικρότερο ποσοστό των 
πατέρων (9,2%) είναι εργάτες. Σχετικά με τις μητέρες το μεγαλύτερο πο-
σοστό (31,4%) ασκεί το επάγγελμα της ιδιωτικής υπαλλήλου, ενώ σε υψη-
λά ποσοστά είναι το επάγγελμα της δημοσίου υπαλλήλου (27,5%). Τέλος, 
πολύ μικρό ποσοστό ασχολείται με τα οικιακά (10,5%).
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Μέσα συλλογής δεδομένων

Α) Για την αξιολόγηση της αίσθησης ευεξίας χρησιμοποιήθηκε η κλί-
μακα BSW/Y (Berne Questionnaire of Subjective Well-Being/Youth Form 
των Grob, Luthi, Kaiser, Flammer, Mackinnon, & Wearing (1991). Το ερω-
τηματολόγιο αυτό μεταφράστηκε στα ελληνικά και μεταφράστηκε ξανά 
στα αγγλικά, ώστε να επιτευχθεί η ακριβής μεταφορά στην ελληνική γλώσ-
σα. Πρόκειται για μια σειρά 35 κλειστών ερωτήσεων – δηλώσεων που αξιο-
λογούν την υποκειμενική ευεξία. Οι συμμετέχοντες μπορούσαν να σημειώ-
σουν κατά πόσο συμφωνούσαν με τη δήλωση με βάση μια 5βάθμια κλίμακα 
Likert που εκτεινόταν από το «συμφωνώ απόλυτα» (5) έως το «διαφωνώ 
απόλυτα» (1) ή από το «πολύ συχνά» (5) έως το «ποτέ» (1), ανάλογα με 
την ερώτηση. Οι ερωτήσεις κατηγοριοποιούνται σε 8 παράγοντες (έξι επι-
μέρους και δύο γενικότερους). Συγκεκριμένα οι έξι επιμέρους παράγοντες 
είναι: Θετική στάση απέναντι στη ζωή, Αυτοεκτίμηση, Ικανοποίηση από τη 
ζωή, Προβλήματα, Σωματικά προβλήματα, Καταθλιπτική διάθεση. Οι δύο 
γενικότεροι παράγοντες που προκύπτουν είναι: Ικανοποίηση που περι-
λαμβάνει τους παράγοντες Θετική Στάση Απέναντι στη ζωή, Ικανοποίηση 
από τη ζωή και Αυτοεκτίμηση και Αίσθηση ασθένειας που περιλαμβάνει 
τους παράγοντες Προβλήματα, Σωματικά Προβλήματα και Καταθλιπτική 
Διάθεση. Οι δείκτες αξιοπιστίας για το ελληνικό δείγμα κυμαίνονται από 
0,65 έως 0,85.

Β) Για την αξιολόγηση των στρατηγικών αντιμετώπισης αγχογόνων 
καταστάσεων χρησιμοποιήθηκε η κλίμακα «Στρατηγικές Αντιμετώπισης 
Καταστάσεων Άγχους» (Σ.Α.Κ.Α.) παιδιών κι εφήβων (Μπεζεβέγκης, 
2001). Το ερωτηματολόγιο αυτό είναι ένα ερωτηματολόγιο αυτοαναφοράς, 
το οποίο αποτελείται από 35 προτάσεις που περιγράφουν συγκεκριμένους 
τρόπους-στρατηγικές αντίδρασης σε αγχογόνες καταστάσεις. Οι συμμετέ-
χοντες καλούνται να περιγράψουν μια κατάσταση που τους προβλημάτισε, 
τους ανησύχησε πρόσφατα και έπειτα να σημειώσουν με βάση μια κλίμακα 
τεσσάρων διαβαθμίσεων τύπου Likert (από 0 = ποτέ μέχρι 3 = συχνά) πόσο 
συχνά χρησιμοποίησαν καθεμία από τις περιγραφόμενες στρατηγικές, για 
να αντιμετωπίσουν το πρόβλημα που ανέφεραν.  Η κλίμακα μετρά επτά γε-
νικούς παράγοντες – στρατηγικές: Οικογενειακή στήριξη, Αποφυγή-Λήθη, 
Αδυναμία-Παραίτηση, Λύση Προβλήματος, Απομόνωση, Αναζήτηση βοή-
θειας και Αναθεώρηση-Ανασύνταξη. Οι δείκτες αξιοπιστίας της κλίμακας 
κυμαίνονται από 0,67 έως 0.91.
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Ευρήματα

Σε αυτή την ενότητα θα παρουσιαστούν τα ευρήματα από την ανάλυ-
ση των δεδομένων. Στην αρχή σκιαγραφείται μια γενικότερη εικόνα του 
δείγματος και στη συνέχεια παρουσιάζονται οι συσχετίσεις μεταξύ των δύο 
υπό εξέταση μεταβλητών. Τέλος γίνεται μια αναφορά στα αποτελέσματα 
της σχέσης δημογραφικών μεταβλητών με την υποκειμενική ευεξία και τις 
στρατηγικές αντιμετώπισης αγχογόνων καταστάσεων.
 
Υποκειμενική αίσθηση ευεξίας και στρατηγικές αντιμετώπισης αγχογόνων 
καταστάσεων στο σύνολο του δείγματος

Η εξέταση των μέσων όρων στους παράγοντες της υποκειμενικής ευε-
ξίας δείχνει ότι οι «θετικοί» παράγοντες της υποκειμενικής αίσθησης ευεξί-
ας (Θετική στάση απέναντι στη ζωή, Αυτοεκτίμηση, Ικανοποίηση από τη ζωή 
και Ικανοποίηση) είναι αυτοί που παρουσιάζουν τους υψηλότερους μέσους 
όρους, οι οποίοι κυμαίνονται μεταξύ 3,21 –μέσος όρος του παράγοντα Ικα-
νοποίηση από τη ζωή – έως 3,45 – μέσος όρος του παράγοντα Θετική στάση 
απέναντι στη ζωή. Αντίθετα, οι «αρνητικοί» παράγοντες είναι αυτοί που 
παρουσιάζουν τους μικρότερους μέσους όρους, οι οποίοι δεν ξεπερνούν 
το 3. Ειδικότερα, φαίνεται ότι αυτό που δηλώνεται λιγότερο συχνά από τα 
παιδιά είναι τα Σωματικά Προβλήματα (Μ.Ο.= 2,34) και η Καταθλιπτική 
Διάθεση (Μ.Ο.= 2,36), ενώ σε χαμηλά επίπεδα βρίσκεται και ο γενικότερος 
αρνητικός παράγοντας Αίσθηση Ασθένειας (Μ.Ο.= 2,60) και ο παράγοντας 
Προβλήματα (Μ.Ο.= 2,86) (Πίνακας 1)*.

Όσον αφορά στις στρατηγικές αντιμετώπισης αγχογόνων καταστάσεων 
η στρατηγική με τον υψηλότερο μέσο όρο είναι η Αναθεώρηση-Ανασύνταξη 
(Μ.Ο. = 1,91) και η Λύση Προβλήματος (Μ.Ο. = 1,79). Ακολουθούν η Ανα-
ζήτηση Βοήθειας (Μ.Ο. = 1,50) και η Αποφυγή-Λήθη (Μ.Ο. = 1,49) και  τε-
λευταία σε συχνότητα χρήσης από το σύνολο των συμμετεχόντων είναι η 
Αδυναμία-Παραίτηση (Μ.Ο. = 0,78) (Πίνακας 2).

Έλεγχος συναφειών μεταξύ των παραγόντων της Υποκειμενικής Αίσθησης 
Ευεξίας και των Στρατηγικών Αντιμετώπισης Αγχογόνων Καταστάσεων

Η ύπαρξη συσχέτισης μεταξύ των παραγόντων της ευεξίας και των 
* Οι πίνακες και τα γραφήματα εμφανίζονται στο τέλος του άρθρου.
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στρατηγικών αντιμετώπισης αγχογόνων καταστάσεων ελέγχθηκε με τον 
υπολογισμό δεικτών Pearson r. Οι 25 από τις 56 συνολικά συνάφειες βρέ-
θηκαν στατιστικώς σημαντικές. Οι υπόλοιπες είναι ασήμαντες και πολύ 
μικρές (Πίνακας 3). Η στρατηγική Απομόνωση ήταν αυτή που παρουσίασε 
τις υψηλότερες συνάφειες με τους παράγοντες της ευεξίας. Η υψηλότερη 
συνάφεια της συγκεκριμένης στρατηγικής παρατηρήθηκε με τον παράγο-
ντα Σωματικά Προβλήματα, όπου υπάρχει μια μέτρια θετική συσχέτιση (r 
= 0.37), ενώ η μικρότερη, χαμηλή αρνητική συσχέτιση, -ωστόσο στατιστι-
κώς σημαντική- σημειώθηκε με τον παράγοντα Ικανοποίηση από τη ζωή (r 
= -0.18). Η υψηλότερη συνάφεια της στρατηγικής Αδυναμία-Παραίτηση 
είναι της τάξης του 0.23 με τον παράγοντα Καταθλιπτική διάθεση, ενώ η 
Λύση Προβλήματος φαίνεται να συσχετίζεται θετικά (r = 0.23) με τον πα-
ράγοντα Προβλήματα. Η Αναζήτηση Βοήθειας συσχετίζεται θετικά με την 
Αίσθηση Ασθένειας (r = .23), όπως εξάλλου και η Αναθεώρηση-Ανασύνταξη 
(r =0.26). Τέλος η Αναθεώρηση-Ανασύνταξη παρουσιάζει θετική συνάφεια 
(r =0.26) με τον παράγοντα Προβλήματα. 

Σχέση φύλου και ηλικίας με την υποκειμενική αίσθηση ευεξίας και τις στρα-
τηγικές αντιμετώπισης αγχογόνων καταστάσεων

Η σχέση των ανεξάρτητων μεταβλητών φύλο και ηλικία με τους παρά-
γοντες της υποκειμενικής αίσθησης ευεξίας και των στρατηγικών αντιμε-
τώπισης αγχογόνων καταστάσεων ελέγχθηκε με μια σειρά από διπαραγο-
ντικές αναλύσεις διακύμανσης (two-way ANOVA). 

Οι στατιστικές αναλύσεις αυτές έδειξαν ως προς τους παράγοντες 
της ευεξίας ότι το φύλο επιδρά στατιστικώς σημαντικά στους παράγοντες 
Προβλήματα  (F(1, 226) = 27,81, p<.001), Σωματικά προβλήματα (F(1, 228) 
= 14,06, p<0.001), και Αίσθηση ασθένειας, (F (1, 226) = 29,23,  p<0.001). 
Σε όλες τις περιπτώσεις φαίνεται ότι τα κορίτσια έχουν συστηματικά μι-
κρότερους μέσους όρους σε σχέση με τα αγόρια. Στους υπόλοιπους παρά-
γοντες δεν σημειώθηκαν στατιστικώς σημαντικές διαφορές. Όσον αφορά 
στην επίδραση της ηλικίας τα αποτελέσματα δείχνουν ότι υπάρχουν δια-
φοροποιήσεις ανάμεσα στις δύο ηλικιακές ομάδες στους παράγοντες Θε-
τική στάση απέναντι στη ζωή (F(1, 227) = 5,95, p<0.05), Προβλήματα (F (1, 
226) = 25,91, p<.001), Σωματικά προβλήματα (F(1, 228) = 8,16, p<0.01), 
Ικανοποίηση από τη ζωή (F (1, 228) = 4,90, p<0.05), Ικανοποίηση (F (1, 227) 
= 5,75, p<0.05), Αίσθηση ασθένειας (F (1, 226) = 18,38, p<0.001). Σε όλες 
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τις παραπάνω περιπτώσεις οι έφηβοι που ανήκουν στην ηλικιακή ομάδα 
των 14 ετών έχουν μεγαλύτερους μέσους όρους  σε σχέση με τους μεγαλύ-
τερους εφήβους. Τέλος, βρέθηκε στατιστικώς σημαντική η αλληλεπίδρα-
ση φύλου και ηλικίας για τον παράγοντα Αυτοεκτίμηση (F(1, 228) = 4,60, 
p<0.05).

Αναλυτικά, όσον αφορά στην επίδραση του φύλου και της ηλικίας στην 
υποκειμενική αίσθηση ευεξίας παρατηρείται ότι ως προς τον παράγοντα 
Θετική στάση απέναντι στη ζωή υπάρχει στατιστικώς σημαντική διαφορά 
μόνο στις δύο ηλικιακές ομάδες. Ο μέσος όρος σε αυτόν τον παράγοντα για 
τους δεκατετράχρονους είναι 3,54, ενώ για τους μεγαλύτερους εφήβους ο 
μέσος όρος είναι 3,36. Αυτή η διαφορά είναι στατιστικώς σημαντική [Fηλικία 
(1, 227) = 5,95, p<0.05]. Αντίθετα δεν παρατηρείται καμία διαφοροποίηση 
όσον αφορά το φύλο.

Ως προς τον παράγοντα Προβλήματα βρέθηκε στατιστικώς σημαντική 
διαφορά τόσο ανάμεσα στις δύο ηλικιακές ομάδες, όσο και ανάμεσα στα 
αγόρια και τα κορίτσια. Η επίδραση των ανεξάρτητων μεταβλητών ηλικία 
και φύλο φαίνεται να είναι σημαντική και στον αρνητικό παράγοντα της 
υποκειμενικής αίσθησης ευεξίας Σωματικά προβλήματα. Τα κορίτσια, όπως 
και οι μεγαλύτεροι έφηβοι, σημειώνουν μεγαλύτερους μέσους όρους σε 
σύγκριση με τις αντίστοιχες ομάδες. Η ανάλυση διακύμανσης έδειξε ότι οι 
διαφορές που σημειώνονται είναι στατιστικώς σημαντικές τόσο για τα δύο 
φύλα (F(1, 228) = 14,06, p<0.001), όσο και για τις δύο ηλικιακές ομάδες 
(F(1, 228) = 8,16, p<0.01).

Όσον αφορά στον παράγοντα Ικανοποίηση από τη ζωή στατιστικώς 
σημαντική διαφορά στους μέσους όρους διαπιστώθηκε μόνο μεταξύ των 
δύο ηλικιακών ομάδων, ενώ δεν υπήρχε αντίστοιχο εύρημα ανάμεσα στα 
δύο φύλα. Ειδικότερα, ο μέσος όρος των δεκαεφτάχρονων εφήβων ήταν 
3,10, ενώ αντίστοιχα για τους μικρότερους εφήβους ο μέσος όρος ήταν 
3,32. Η διαφορά αυτή μεταξύ των μέσων όρων των δύο ομάδων ήταν στα-
τιστικώς σημαντική (Fηλικία (1, 228) = 4,90, p<0.05). 

 Η ηλικία αποτελεί διαφοροποιητικό παράγοντα και όσον αφορά 
τον γενικό παράγοντα Ικανοποίηση. Ο μέσος όρος των δεκατετράχρονων 
εφήβων ήταν 3,51, ενώ ο αντίστοιχος μέσος όρος για τους μεγαλύτερους 
εφήβους ήταν 3,34. Η διαφορά αυτή ήταν στατιστικώς σημαντική (Fηλικία (1, 
227) = 5,75, p<0.05), ενώ δεν παρατηρήθηκε το ίδιο σε σχέση με το φύλο.

Όσον αφορά στη χρήση των στρατηγικών αντιμετώπισης αγχογόνων 
καταστάσεων βρέθηκαν τα εξής: ως προς τη Λύση του Προβλήματος τα κο-
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ρίτσια είχαν μεγαλύτερο μέσο όρο (Μ.Ο.= 1,90) σε σύγκριση με τα αγόρια 
(Μ.Ο. = 1,68). Η διαφορά αυτή μεταξύ των δύο φύλων ήταν στατιστικώς 
σημαντική (F (1, 227) = 5,50, p<0.05). Στατιστικώς σημαντική διαφορά 
ανάμεσα στον μέσο όρο των κοριτσιών (Μ.Ο.= 2,05) και τον μέσο όρο των 
αγοριών (Μ.Ο.= 1,76) βρέθηκε και για την στρατηγική Αναθεώρηση- Ανα-
σύνταξη (F(1, 227) = 9,88, p<.01). Τέλος, αντίστοιχο ήταν και το εύρημα 
για τη στρατηγική Αναζήτηση Βοήθειας, καθώς ο μέσος όρος των κορι-
τσιών (Μ.Ο.= 1,62) είναι μεγαλύτερος από τον αντίστοιχο των αγοριών 
(Μ.Ο.= 1,39). Η διαφορά αυτή βρέθηκε να είναι στατιστικώς σημαντική 
(Fφύλο (1, 227) = 4,99 p<0.05). Στις υπόλοιπες στρατηγικές δεν σημειώθη-
καν ουσιαστικές διαφορές μεταξύ των αγοριών και των κοριτσιών συνολι-
κά. Εντούτοις, όσον αφορά στην επίδραση της ηλικίας τα αποτελέσματα 
δείχνουν ότι δεν υπάρχουν διαφοροποιήσεις ανάμεσα στις δύο ηλικιακές 
ομάδες. 

Συζήτηση

Σκοπός αυτής της έρευνας ήταν να μελετηθεί η συσχέτιση της υποκει-
μενικής αίσθησης ευεξίας των εφήβων με τις στρατηγικές αντιμετώπισης 
αγχογόνων καταστάσεων που χρησιμοποιούν. Παράλληλα, εξετάστηκε η 
σχέση των ανεξάρτητων μεταβλητών φύλο και ηλικία τόσο με το βαθμό 
που νιώθουν οι έφηβοι ικανοποιημένοι από τη ζωή τους, όσο και με τις 
στρατηγικές που επιλέγουν, για να αντιμετωπίσουν τις καταστάσεις που 
τους προκαλούν άγχος

Τα αποτελέσματα των αναλύσεων επιβεβαίωσαν τις περισσότερες υπο-
θέσεις, ενώ παράλληλα παρείχαν και απαντήσεις σε βασικά ερωτήματα. 
Ειδικότερα, όσον αφορά στο βασικό ερώτημα της συγκεκριμένης έρευνας 
σχετικά με την ύπαρξη συσχέτισης ανάμεσα στην υποκειμενική αίσθηση 
ευεξίας των εφήβων και στις στρατηγικές αντιμετώπισης αγχογόνων κα-
ταστάσεων η ανάλυση των δεδομένων έδειξε ότι υπάρχουν κάποιες συσχε-
τίσεις μεταξύ των παραγόντων των δύο μεταβλητών. Ειδικότερα, το ση-
μαντικότερο εύρημα εντοπίζεται στις στατιστικώς σημαντικές συσχετίσεις 
της στρατηγικής «Απομόνωση» με όλους τους παράγοντες της υποκειμενι-
κής αίσθησης ευεξίας. Φαίνεται, λοιπόν, ότι το χαμηλότερο επίπεδο ικανο-
ποίησης από τη ζωή συνδέεται με τη συστηματική χρήση της απομόνωσης 
ως στρατηγικής αντιμετώπισης αγχογόνων καταστάσεων. Αυτό σημαίνει 
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ότι οι έφηβοι με χαμηλό επίπεδο αίσθησης ευεξίας, τείνουν να κλείνονται 
στον εαυτό τους, να μη συζητούν τα προβλήματά τους, να μην αναλαμ-
βάνουν ενεργητικές πρωτοβουλίες επίλυσής τους και ουσιαστικά να μην 
κάνουν τίποτα, για να τα αντιμετωπίσουν. 

Στη διεθνή βιβλιογραφία αναφέρεται η ύπαρξη κάποιας σχέσης μεταξύ 
των δύο εννοιών, χωρίς όμως να εξειδικεύεται η φύση αυτής της σχέσης και 
χωρίς να υπάρχουν συγκεκριμένα ερευνητικά δεδομένα για τις συσχετίσεις 
μεταξύ των παραγόντων τους. Είναι ακόμα σημαντικό να αναφερθεί ότι 
στις έρευνες που έχουν γίνει για τη διερεύνηση της σχέσης μεταξύ ικανο-
ποίησης από τη ζωή και στρατηγικών αντιμετώπισης αγχογόνων καταστά-
σεων έχουν χρησιμοποιηθεί ποικίλοι ορισμοί και διαφορετικές προσεγγί-
σεις μέτρησης της ευεξίας, αλλά και των στρατηγικών αντιμετώπισης αγ-
χογόνων καταστάσεων. Το γεγονός αυτό δυσκολεύει ακόμα περισσότερο 
τη δυνατότητα σύγκρισης των αποτελεσμάτων (Diener, Suh, Lucas, Smith, 
1999,  ΜcCrae & Costa, 1986). 

Πάντως, παρόλο που η υπάρχουσα σχετική βιβλιογραφία είναι μάλ-
λον περιορισμένη, παρουσιάζεται γενικότερη σύγκλιση των ερευνητικών 
ευρημάτων ως προς το ότι τα λιγότερο ευτυχισμένα άτομα αποσύρονται 
και αποφεύγουν να εμπλακούν ενεργά στη λύση των προβλημάτων τους 
(ΜcCrae & Costa, 1986). Επομένως φαίνεται, ότι τα αποτελέσματα της 
παρούσας έρευνας επιβεβαιώνουν αντίστοιχα ευρήματα προηγούμενων 
ερευνών όσον αφορά στη συσχέτιση μεταξύ προσωπικής ευεξίας και στρα-
τηγικών αντιμετώπισης αγχογόνων καταστάσεων. Βέβαια, θα πρέπει να 
τονιστεί ότι είναι δύσκολο να προβεί κανείς στη διατύπωση αιτιολογικού 
προσδιορισμού, καθώς δεν είναι σαφές αν: α) το χαμηλό επίπεδο αίσθησης 
ευεξίας οδηγεί στην απομόνωση, β) αν η απομόνωση αποτελεί την αιτία 
για ύπαρξη χαμηλού επιπέδου ικανοποίησης ή γ) αν είναι δύο αλληλεπι-
δρώσες και αλληλοκαθοριζόμενες έννοιες.

Όσον αφορά στη συσχέτιση παραγόντων της αίσθησης ευεξίας και των 
στρατηγικών αντιμετώπισης αγχογόνων καταστάσεων, ένα επιπλέον εύρη-
μα αφορούσε στη στατιστικώς σημαντική συνάφεια μεταξύ του αρνητικού 
παράγοντα «Προβλήματα» και των στρατηγικών «Λύση Προβλήματος», 
«Απομόνωση», «Αναζήτηση Βοήθειας» και «Αναθεώρηση-Ανασύνταξη». 
Φαίνεται ότι οι έφηβοι που αντιμετωπίζουν περισσότερα προβλήματα τεί-
νουν να χρησιμοποιούν ποικίλες στρατηγικές, τόσο ενεργητικής, όσο και 
παθητικής αντιμετώπισης των προβλημάτων. Αυτό το εύρημα συμφωνεί 
και με σχετικές έρευνες που παρατίθενται στη βιβλιογραφία αναφορικά 
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με τη διαπεριστασιακή και τη διαχρονική σταθερότητα των στρατηγικών 
αντιμετώπισης αγχογόνων καταστάσεων (Besevegis, 1995, Compas, For-
sythe, & Wagner, 1988). Τα ευρήματα αυτών των ερευνών υποδεικνύουν 
ότι κατά κανόνα δεν γίνεται χρήση μιας συγκεκριμένης στρατηγικής για 
την αντιμετώπιση όλων των προβλημάτων, αλλά υπάρχει διαφοροποίηση 
ανάλογα με το είδος του προβλήματος, την ελεγξιμότητά του, την προ-
σωπικότητα του ατόμου, καθώς και άλλους εξωτερικούς και εσωτερικούς 
παράγοντες (Καραδήμας, 1996, Spirito, Stark, Grace, & Stamoulis, 1991).

Σε ό,τι αφορά στη μελέτη της υποκειμενικής αίσθησης ευεξίας, τα απο-
τελέσματα έδειξαν ότι καταρχήν οι έφηβοι είναι σε γενικές γραμμές ικανο-
ποιημένοι από τη ζωή τους. Σε όλες τις περιπτώσεις οι θετικοί παράγοντες 
της υποκειμενικής αίσθησης ευεξίας είχαν υψηλότερους μέσους όρους από 
τους αρνητικούς παράγοντες. Συνεπώς, φαίνεται ότι αξιολογούν περισσό-
τερο θετικά παρά αρνητικά τη ζωή τους, έστω και αν οι αξιολογήσεις τους 
δεν φτάνουν στις υψηλότερες βαθμίδες της κλίμακας. 

Τα ευρήματα έδειξαν ότι η μεταβλητή «φύλο» διαδραματίζει σημαντικό 
ρόλο στο βαθμό ικανοποίησης από τη ζωή. Όπως φάνηκε, από τα απο-
τελέσματα της έρευνας, τα κορίτσια έχουν σε όλους τους αρνητικούς πα-
ράγοντες της υποκειμενικής αίσθησης ευεξίας συστηματικά υψηλότερους 
μέσους όρους σε σχέση με τα αγόρια. Αυτό αποτελεί ένα μη αναμενόμενο 
εύρημα, καθώς στη βιβλιογραφία το φύλο δεν έχει αποδειχθεί σημαντικός 
παράγοντας διαφοροποίησης του βαθμού ευεξίας (Grob, 1995, 2000). Η 
διαφορά μεταξύ αγοριών και κοριτσιών, ενδεχομένως, να αποδίδεται σε 
κοινωνικούς λόγους. Συγκεκριμένα, ο τρόπος με τον οποίο κοινωνικοποι-
ούνται τα κορίτσια, ο οποίος διαφέρει από τα αγόρια, ίσως να αποτελεί 
την πηγή της δυσαρέσκειάς τους. Οι γονείς στην ελληνική κοινωνία κατά 
κανόνα αποδέχονται σε μεγαλύτερο βαθμό την ανεξαρτητοποίηση των 
αγοριών, τους παρέχουν περισσότερες ελευθερίες και δικαιώματα, ενώ 
απέναντι στα κορίτσια κατά κανόνα είναι περισσότερο προστατευτικοί και 
περιοριστικοί. Συνεπώς, τα κορίτσια μπορεί να βιώνουν μεγαλύτερο βαθμό 
καταπίεσης ή να θεωρούν ότι αδικούνται σε σχέση με τα αγόρια 

Επίσης ένα εύρημα, το οποίο επίσης έρχεται σε αντίθεση με ευρήμα-
τα άλλων ερευνών (Headey & Wearing, 1992. Grob, 2000), είναι η διαφο-
ρά στο βαθμό υποκειμενικής αίσθησης ευεξίας ανάμεσα στις δύο ομάδες 
εφήβων διαφορετικής ηλικίας. Όπως βρέθηκε, οι έφηβοι που ανήκουν στη 
μικρότερη ηλικιακή ομάδα -δηλαδή οι έφηβοι που είναι περίπου δεκατεσ-
σάρων ετών- νιώθουν γενικά περισσότερο ικανοποιημένοι από τη ζωή 
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τους σε σχέση με τους μεγαλύτερους εφήβους της ηλικίας των δεκαεφτά 
ετών. Φαίνεται λοιπόν ότι με την πάροδο της ηλικίας μειώνεται το επίπε-
δο της υποκειμενικής αίσθησης ευεξίας. Μια πιθανή ερμηνεία γι’ αυτή τη 
διαφοροποίηση θα μπορούσε να βασιστεί στις αυξημένες υποχρεώσεις και 
απαιτήσεις που έχουν να αντιμετωπίσουν οι μεγαλύτεροι έφηβοι. Οι έφη-
βοι αυτοί αφενός έχουν πολύ περισσότερες υποχρεώσεις στο σχολικό τους 
πρόγραμμα από ό,τι οι μαθητές Γυμνασίου. Αφετέρου καλούνται να αντι-
μετωπίσουν τις επερχόμενες πανελλήνιες εξετάσεις για την είσοδό τους 
στο πανεπιστήμιο. Συνεπώς, είναι μια κατάσταση που προσδίδει αυξημένη 
πίεση στους εφήβους, τους αφαιρεί ελεύθερο χρόνο, τους οδηγεί να εγκα-
ταλείψουν άλλες ευχάριστες ενασχολήσεις ή δραστηριότητες και πιθανώς 
τους οδηγεί να νιώθουν λιγότερο ικανοποιημένοι από την παρούσα κατά-
σταση της ζωής τους. Επιπλέον, οι μαθητές Λυκείου βρίσκονται κοντά στο 
τέλος της σχολικής τους πορείας, οπότε πιθανώς να βιώνουν αυξημένο άγ-
χος όσον αφορά στο μέλλον τους και στη μετάβασή τους από το σχολείο 
στην επόμενη φάση της ζωής τους.  

Επίσης, δεν θα πρέπει να παραβλεφθεί και η ιδιαιτερότητα της εφηβι-
κής ηλικίας ως πιθανή αιτία για τη διαφοροποίηση αυτή. Οι μεγαλύτεροι 
έφηβοι έχουν να αντιμετωπίσουν σε μεγαλύτερο βαθμό τις αυξημένες αλ-
λαγές που συνοδεύουν το στάδιο της εφηβείας, στο σωματικό, στο συναι-
σθηματικό και στο γνωστικό επίπεδο (Herden, 1990. Santrock, 2002).

Όσον αφορά στην επιλογή των στρατηγικών αντιμετώπισης αγχογό-
νων καταστάσεων προκύπτει ότι στο σύνολο των εφήβων δεν φαίνεται να 
κυριαρχεί μία και μόνη στρατηγική έναντι των άλλων. Ωστόσο, φαίνεται 
να υπάρχει προτίμηση για τις στρατηγικές «Αναθεώρηση-Ανασύνταξη» και 
«Λύση Προβλήματος», οι οποίες είχαν τους υψηλότερους μέσους όρους, 
ενώ τελευταίες στις προτιμήσεις του συνόλου των συμμετεχόντων στην 
έρευνα είναι η «Αδυναμία-Παραίτηση», «Απομόνωση» και η «Αναζήτηση 
Οικογενειακής Στήριξης». Τα ευρήματα δείχνουν συνεπώς προτίμηση των 
εφήβων στις στρατηγικές που είναι εστιασμένες στο πρόβλημα σε σύγκρι-
ση με τις υπόλοιπες στρατηγικές. Αυτό το εύρημα συμφωνεί και με άλλες 
έρευνες τόσο στην ελληνική όσο και στη διεθνή βιβλιογραφία (Besevegis, 
1995. Καραδήμας, 1996. Lengua, 2000).

Επίσης, τα ευρήματα της έρευνας αυτής συμφωνούν και με ευρήματα 
άλλων ερευνών στον ελληνικό χώρο (Besevegis, 1995. Καραδήμας, 1996), 
σύμφωνα με τα οποία τα κορίτσια τείνουν να χρησιμοποιούν συστηματικά 
πιο συχνά τις στρατηγικές της αναζήτησης βοήθειας, της αναθεώρησης-
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ανασύνταξης και της επίλυσης προβλημάτων. Γενικότερα, τα ευρήματα 
αυτά υποδεικνύουν ότι, ενώ ως προς τις στρατηγικές που είναι επικεντρω-
μένες στο συναίσθημα, δεν υπάρχουν σημαντικές διαφορές ανάμεσα στα 
αγόρια και στα κορίτσια, στις στρατηγικές που είναι επικεντρωμένες στο 
πρόβλημα υπάρχει διαφοροποίηση, καθώς τα κορίτσια τις υιοθετούν πιο 
συχνά. 

Αξιοσημείωτο, είναι, ότι δεν παρατηρήθηκαν διαφορές ως προς την 
επιλογή στρατηγικών ανάμεσα στις δύο ηλικιακές ομάδες, σε αντίθεση 
με ευρήματα που αναφέρονται στην αντίστοιχη βιβλιογραφία (Gurry & 
Russ, 1985. LaMontagne, 1987). Οι μεγαλύτεροι έφηβοι που συμμετείχαν 
στην έρευνα αυτή δεν φαίνεται να χρησιμοποιούν διαφορετικές στρατη-
γικές από τους εφήβους μικρότερης ηλικίας. Ωστόσο, βρέθηκε στατιστι-
κώς σημαντική αλληλεπίδραση μεταξύ φύλου και ηλικίας όσον αφορά δύο 
συγκεκριμένες στρατηγικές την «Αναζήτηση Οικογενειακής Στήριξης» και 
την «Απομόνωση». Ειδικότερα, βρέθηκε ότι όσο μεγαλώνουν τα κορίτσια, 
τόσο περισσότερο αναζητούν βοήθεια από την οικογένεια, ενώ το αντίθε-
το φαίνεται να ισχύει για τα αγόρια. Επίσης, με την πάροδο της ηλικίας τα 
αγόρια τείνουν να απομονώνονται και να αποσύρονται όλο και λιγότερο. 
Αντίθετα, τα κορίτσια όσο μεγαλώνουν, τόσο περισσότερο φαίνεται ότι 
επιλέγουν αυτή τη στρατηγική. Πιθανώς, τα συγκεκριμένα ευρήματα να 
ερμηνεύονται με βάση τα ισχύοντα κοινωνικά στερεότυπα των δύο φύλων 
στην ελληνική κοινωνία. 

Συμπερασματικά, τα ευρήματα της έρευνας ανέδειξαν αρκετά θέματα 
που χρήζουν περαιτέρω έρευνα για τη βαθύτερη κατανόησή τους. Η σχέση 
που φαίνεται να υπάρχει μεταξύ ευεξίας και ορισμένων στρατηγικών χει-
ρισμού των αγχογόνων, καθώς και οι διαφορές που αναδείχθηκαν μεταξύ 
των δύο φύλων και των ηλικιακών ομάδων αποτελούν σημαντικά ευρήμα-
τα που μπορούν να συμβάλουν στη βελτίωση των παρεχόμενων συμβου-
λευτικών υπηρεσιών. Ωστόσο, είναι απαραίτητη η περαιτέρω διερεύνηση 
αυτών των ευρημάτων κυρίως για την απόδοση αιτιολογικού προσδιορι-
σμού της ύπαρξης σημαντικής συσχέτισης. Επιπλέον, χρειάζεται περαιτέ-
ρω διερεύνηση για την ανακάλυψη των συγκεκριμένων μεταβλητών, που 
επιδρούν στη διαφοροποίηση των αγοριών και των κοριτσιών, αλλά και 
των δύο ηλικιακών ομάδων ως προς την υποκειμενική αίσθηση ευεξίας. 
Η συγκεκριμένη έρευνα, παρ’ όλους τους περιορισμούς της, αποτελεί ένα 
πρώτο βήμα στο χώρο της υποκειμενικής αίσθησης ευεξίας των εφήβων 
στον ελληνικό χώρο και τα ευρήματά της είναι δυνατό να αποτελέσουν 
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πηγή προβληματισμού και αφορμή για περαιτέρω ερευνητικές προσπάθει-
ες, αλλά και να ληφθούν υπόψη στην παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών 
από την πλευρά των σχολικών ψυχολόγων στους εφήβους, στους εκπαι-
δευτικούς αλλά και τους γονείς των εφήβων.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΙΝΑΚΩΝ 

 

Πίνακας 1 Μέσοι Όροι (Μ.Ο.) και τυπικές αποκλίσεις (Τ.Α.) των παραγόντων της 

Υποκειμενικής Αίσθησης Ευεξίας για το σύνολο του δείγματος 

   

   

. . . . 

     3,45 0,58 

 3,40 0,68 

    3,21 0,78 

 2,86 0,73 

  2,34 0,83 

  2,36 0,77 

 3,43 0,55 

  2,60 0,67 

 

Πίνακας 2. Μέσοι Όροι και τυπικές αποκλίσεις των Στρατηγικών Αντιμετώπισης 

Αγχογόνων Καταστάσεων για το σύνολο του δείγματος 

 

  

 

 

.  

 

.  

  1,33 0,95 

-  1,49 0,68 

-  0,78 0,58 

  1,79 0,69 

 1,20 0,80 

  1,50 0,76 

-  1,91 0,70 
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Πίνακας 3
Συνάφειες (Pearson r) μεταξύ των παραγόντων της Υποκειμενικής Αίσθησης 

Ευεξίας και των Στρατηγικών Αντιμετώπισης Αγχογόνων Καταστάσεων
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Πίνακας 3. Συνάφειες (Pearson r) μεταξύ των παραγόντων της Υποκειμενικής Αίσθησης 

Ευεξίας και των Στρατηγικών Αντιμετώπισης Αγχογόνων Καταστάσεων 

 

Οικογε-

νειακή 

στήριξη 

Λήθη Αδυναμία-

Παραίτηση 

Λύση 

προβ-

λήματ

ος 

Απομό-

νωση 

Αναζή

τηση 

βοήθει

ας 

Αναθ/ση-

Ανασ/ξη 

Θετική 

στάση 

.09 .13 -14* .14* -.26** .10 .12 

Προβλή-

ματα 

.04 .08 -.02 .23** .35** .18** .26** 

Σωματι-

κά 

προβλήμ

ατα 

.04 .09 .05 .09 .37** .21** .16* 

Αυτοε-

κτίμηση 

.09 .08 -.08 .05 -.27** .01 .05 

Κατα-

θλιπτική 

διάθεση 

-.12 .00 .23** -.07 .35** .09 -.02 

Ικανοποί

ηση από 

τη ζωή 

.20** .10 -.09 .17** -.18** .08 .16* 

Ικανο-

ποίηση 

.15* .10 -.17** .14* -.33** .03 .11 

Αίσθηση 

ασθέ-

νειας 

.05 .11 .02 .17** .20** .23** .24** 

*p<0.05,  **p<0.01, ***p<0.001 
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