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Πρόλογος 

 

Μάϊος 2015, στην σημερινή σύγχρονη Ελλάδα, της οικονομικής κρίσης, των πολλών 

φυσικών καταστροφών, των διαρκών αλλαγών και εξελίξεων, των Ελλήνων που πασχίζουν να 

κατακτήσουν τα διεθνή πρότυπα έως ότου ανακάμψει, οι ελπίδες όλων επαφίονται στους 

νεότερους, τους έφηβους, τους φοιτητές,  τον αυριανό ελληνικό πληθυσμό. 

Παντού είναι γνώριμη η λέξη «κρίση» σε όλα τα επίπεδα: πολιτικό, πολιτιστικό, 

οικονομικό, κοινωνικό, περιβαλλοντικό. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα οι απαιτήσεις της 

σύγχρονης κοινωνίας να έρχεται σε αντίθεση με τους διαθέσιμους πόρους. Ζούμε και 

πορευόμαστε στην εποχή των αντιθέσεων και των αντιφάσεων. Διαρκώς προασπίζεται το 

καλό ενώ βιώνεται το άσχημο, επιθυμείται η πρόοδος και η εξέλιξη ενώ δεν είναι σίγουρο εάν 

οι θυσίες και κόποι θα έχουν ανταπόκριση στον υπάρχοντα χώρο. 

Είναι γνωστό ότι η νεολαία, και συγκεκριμένα οι φοιτητές καλούνται από την πρώιμη 

εφηβική ηλικία να έρθουν αντιμέτωποι με τον προγραμματισμό και τις διαρκείς υποχρεώσεις 

απέναντι τόσο στην σχολική κοινότητα, όσο και  με τον κοινωνικό περίγυρο μέσω διαφόρων 

δραστηριοτήτων. Αυτό ως διαπίστωση υποδηλώνει ότι από πολύ νωρίς οι μαθητές βιώνουν τα 

μαθητικά τους χρόνια, υπό το καθεστώς της ψυχολογικής πίεσης και του άγχους με απώτερο 

στόχο να πετύχουν την εισαγωγή τους σε κάποιο τριτοβάθμιο εκπαιδευτικό ίδρυμα διαμέσου 

του συστήματος των πανελληνίων εξετάσεων. Έχουν λοιπόν ως υποχρέωση να μελετήσουν 

και να αποστηθίσουν συγκεκριμένο όγκο ύλης προκειμένου να έχουν το επιθυμητό 

αποτέλεσμα και όχι απαραίτητα την κατάκτηση ουσιαστικών γνώσεων.  

 Καθ’ όλη την διάρκεια της εφηβικής περιόδου, οι μαθητές βρίσκονται στην 

πλειοψηφία υπό την προσοχή και προστασία του οικογενειακού περιβάλλοντος, το οποίο 

φροντίζει απρόσκοπτα και με κάθε θυσία-όσο είναι εφικτό-να παρέχει τα εφόδια υλικά και 

ψυχικά, τα οποία θα συντελέσουν στην επίτευξη του στόχου τους. Μόλις επιτευχθεί ο σκοπός, 

ο νέος θα βρεθεί αντιμέτωπος με την νέα του ζωή, η οποία έχει διαφορετικές και 

πρωτόγνωρες υποχρεώσεις από τις μέχρι ως τώρα. Η ακαδημαϊκή κοινότητα, είναι πλέον ο 

χώρος στον οποίο ο νέος θα πρέπει να υπάρξει ισότιμα με τους άλλους  συμφοιτητές, να φανεί 

αντάξιος όλων των απαιτήσεων του εκάστοτε ακαδημαϊκού εκπαιδευτικού προγράμματος και 

να φέρει εις πέρας την όποια δραστηριότητα του ανατεθεί έως ότου καταφέρει να κριθεί 

«άξιος πτυχίου».  
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Η παρούσα διπλωματική εργασία έχει ως κεντρική ιδέα και αφετηρία τους φοιτητές 

για τους εξής λόγους: Συχνά γίνεται λόγος για αλλαγή στο εκπαιδευτικό σύστημα της χώρας 

από το αρμόδιο υπουργείο, καθώς και για τροποποιήσεις στα υπάρχοντα εκπαιδευτικά 

ιδρύματα. Αντιστοίχως, συχνές είναι και οι αντιδράσεις σπουδαστών, διδακτικού και 

διοικητικού προσωπικού στις αιφνιδιαστικές αλλαγές, στην πιθανή κατάργηση ή συγχώνευση 

τμημάτων, ή ακόμα και την μετακίνηση αυτών σε διαφορετικούς νομούς και πόλεις. 

Ανάλογη είναι και η εμπειρία από τμήμα Μουσειολογίας, Μουσειογραφίας και 

Σχεδιασμού Εκθέσεων του Α.Τ.Ε.Ι Πατρών με έδρα τον Πύργο Ηλείας, το οποίο 

μετονομάστηκε σε τμήμα Διοίκησης, Οικονομίας και Επικοινωνίας Πολιτιστικών και 

Τουριστικών Μονάδων με αλλαγές στο πρόγραμμα τόσο των σπουδών όσο και στην ζωή των 

φοιτητών που το παρακολουθούν. Σε καθημερινή βάση, υπήρξε η ευκαιρία συνάντησης σε 

δραστηριότητες με φοιτήτριες και φοιτητές οι οποίοι έδειχναν ιδιαίτερα αγχωμένοι και 

προβληματισμένοι σχετικά με θέματα υποδομής και αβεβαιότητας για την πορεία των 

σπουδών στην πόλη που φοιτούν. 

Με αφορμή λοιπόν τα ανωτέρω, και με την ευκαιρία φοίτησης στο Πρόγραμμα 

Μεταπτυχιακών Σπουδών τμήματος Νοσηλευτικής Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, φάνηκε η 

ανάγκη μελέτης ενός φοιτητικού πληθυσμού, με την διάθεση της αντίληψης των πιθανών 

αιτιών ύπαρξης άγχους των φοιτητών στις δύο επαρχιακές πόλεις Πύργου Ηλείας και Σπάρτη 

Λακωνίας. 
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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

 

ΣΚΟΠΟΣ: Η παρούσα ερευνητική προσπάθεια αποσκοπεί στην διερεύνηση ποιότητας ζωής και 
διαχείρισης άγχους του φοιτητικού πληθυσμού δύο επαρχιακών πόλεων, του Πύργου Ηλείας και 
Σπάρτης Λακωνίας. Είναι γνωστό, ότι η ακαδημαϊκή περίοδος απαιτεί ενεργό συμμετοχή και άμεση 
ανταπόκριση στις ακαδημαϊκές υποχρεώσεις. Η περίοδος προσαρμογής, εν μέσω του πιεστικού 
περιβάλλοντος της σύγχρονης οικονομικής κρίσης στην χώρα, καθίσταται δυσχερής καθώς το άγχος 
των πανελληνίων εισαγωγικών εξετάσεων που οι νέοι έχουν ήδη βιώσει, εξακολουθεί να ταλαιπωρεί 
τους φοιτητές οι οποίοι έρχονται αντιμέτωποι με την νέα πραγματικότητα της φοιτητικής πορείας. 
Αυτό έχει ως αποτέλεσμα να ελλοχεύει ο κίνδυνος δημιουργίας αρνητικών επιδράσεων στην ποιότητα 
ζωής των νέων αλλά και η υιοθέτηση βλαπτικών συνηθειών ως μέσο αντίδρασης στις δυσκολίες που 
αντιμετωπίζουν. 

ΥΛΙΚΟ-ΜΕΘΟΔΟΣ: Στην έρευνα συμμετείχαν 198 φοιτητές από δύο τμήματα Α.Τ.Ε.Ι. με έδρα τον 
Πύργο ενώ στην Σπάρτη συμμετείχαν 228 φοιτητές των δύο τμημάτων του Πανεπιστημίου 
Πελοποννήσου. Το ερωτηματολόγιο που χρησιμοποιήθηκε είναι αυτό του Παγκόσμιου Οργανισμού 
Υγείας και συγκεκριμένα το WHO-QOL 100 στην ελληνική εκδοχή, σταθμισμένο για τα ελληνικά 
δεδομένα. 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: Οι φοιτητές συνολικά έδειξαν καλό επίπεδο ποιότητας ζωής. Οι φοιτητές του 
Πύργου σε σχέση με τους φοιτητές της Σπάρτης, έδειξαν στατιστικά σημαντική διαφορά στους 
δείκτες ποιότητας ζωής. Οι φοιτητές στην Σπάρτη εμφανίζουν κατά μέσο όρο υψηλές τιμές στον 
δείκτη περιβάλλοντος και ψυχικής υγείας, ενώ παρουσιάζουν στατιστικά μικρότερη μέση τιμή στον 
δείκτη των κοινωνικών σχέσεων. Αναφορικά με την επίδραση του φύλου των συμμετεχόντων στην 
πόλη του Πύργου, στους δείκτες ποιότητας δείχνει ότι υπάρχει στατιστικά σημαντική διαφορά ( p-
value=0.025<0.05 ) στον δείκτη ολικής ποιότητας υγείας ( p-value=0.042<0.05 ) ανάμεσα στους 
άνδρες και στις γυναίκες. Σε ότι αφορά την Σπάρτη, το φύλο, το επίπεδο εκπαίδευσης, η οικογενειακή 
κατάσταση, δεν εμφανίζει στατιστικά σημαντική επίδραση ( p-value>0.05 ). 

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ: Ως εκ τούτου παρουσιάζει ενδιαφέρον η περαιτέρω διερεύνηση και διεξαγωγή 
μελέτης σε φοιτητικό πληθυσμό μεγαλύτερων πόλεων. Η ενημέρωση και η πρόληψη αρνητικών 
επιδράσεων, η εκμάθηση και ανάδειξη κοινωνικών δεξιοτήτων και διαχείρισης άγχους, καθίσταται 
αναγκαία για τους φοιτητές μέσω των ίδιων των εκπαιδευτικών ιδρυμάτων που φοιτούν. 

Λέξεις –κλειδιά: ποιότητα ζωής, φοιτητές, διαχείριση άγχους, students anxiety, students life 

quality, quality of life, stress factors, students depression, health-related quality of life. 
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ABSTRACT 

 

PURPOSE: This research effort aims to investigate quality of life and stress management of the 
student two provincial towns  Pyrgos Ilias and Sparta Laconia. It is known that academic period 
requires active participation and immediate response to academic obligations. The adjustment period 
is difficult process, due to the economic crisis in the country and the stress of the entrance 
examinations that young people have already experienced. This, as a fact, wearies students who are 
faced with the new reality of student progress. As a result there is a risk of a negative impact on 
quality of life of young people and the adoption of harmful habits as a reaction to cope with 
difficulties. 

METHOD: The sample consisted of 198 students from two departments of ATEI Pyrgos and 228 
students from  two departments of the University of Peloponnese in Sparta. The questionnaire used, is 
that of the World Health Organization and in particular WHO-QOL 100 in the Greek version, adapted 
to the Greek population.  

RESULTS: Students showed overall good quality of life. Students of Pyrgos compared with students of 
Sparta showed a statistically significant difference in quality of life indicators. Students in Sparta show 
an average higher value  in environmental index and mental health, while statistics show the lowest 
median index in social relations. Regarding the influence of gender from participants in Pyrgos, the 
quality indicators showed that there is a statistically significant difference (p-value = 0.025 <0.05) in 
the ratio of total health quality (p-value = 0.042 <0.05) between men and women. However, the 
participants from Sparta, showed no statistically significant effect (p-value> 0.05) in gender, education 
level and marital status. 

CONCLUSIONS: Therefore it would be interesting to further explore and study a student population 
from  Urban cities. Information and preventing adverse effects, learning and enhance social skills and 
stress management, seem to be necessary for students through the same educational institutions 
attending. 

Key-Words: quality of life, students, stress management, students’ anxiety, students’ life quality, 
quality of life, stress factors, students’ depression, health-related quality of life. 
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

 

Στην σύγχρονη κοινωνία που ζει το κάθε άτομο, καλείται να ανταπεξέλθει και να πορευθεί 

στις απαιτήσεις και υποχρεώσεις που ανακύπτουν στην καθημερινότητα. Είναι σαφέστατα γνωστό ότι 

με την τεχνολογική εξέλιξη, τα επιστημονικά επιτεύγματα καθώς και με την ταχύτατη εξέλιξη του 

διαδικτύου και εξάπλωση της πληροφορίας, ο κάθε άνθρωπος πασχίζει να συμβαδίσει με την ροή και 

τους ρυθμούς που αλλάζουν ακατάπαυστα δεδομένα που αφορούν είτε την εργασία του, είτε την 

εκπαίδευση, είτε το χώρο που κατοικεί. Αντιστοίχως τα άτομα που αποτελούν το αντικείμενο μελέτης 

της παρούσας ερευνητικής εργασίας είναι νέοι σπουδαστές οι οποίοι σήμερα φοιτούν σε σχολές 

τριτοβάθμιας εκπαίδευσης σε μια εποχή όπου η οικονομική, πολιτιστική και πολιτική κρίση 

δημιουργεί αβεβαιότητα για την επαγγελματική σταδιοδρομία των ατόμων αυτών. Οι παράγοντες που 

αναφέρονται έχουν ως αντίκτυπο αρνητικές επιπτώσεις, συναισθήματα, ανασφάλεια και εκδήλωση 

συμπτωμάτων άγχους. Το στρες μπορεί να γίνει αντιμετωπιστεί αποτελεσματικά όταν στοχεύει: α) 

στη χαλάρωση από την ένταση (π.χ., μέσω της διαφραγματικής αναπνοής και της χαλάρωσης των 

μυών), β) στην αντιμετώπιση της πηγής του στρες (π.χ., μέσω της επίλυσης προβλήματος) και, γ) στον 

έλεγχο των αρνητικών σκέψεων και συναισθημάτων. Ως παραδοχή, το στρες αποτελεί βασικό 

παράγοντα αρνητικής επίδρασης στην ποιότητα ζωής του ατόμου 

Ο σύγχρονος τρόπος ζωής, εργασίας και κοινωνικής δράσης δημιουργεί νέα δεδομένα για τον 

σημερινό άνθρωπο. Η ποιότητα ζωής, το «ευ ζην», ως έννοια αποτελεί στόχο για τον καθένα μας 

ξεχωριστά, σχετικά με τα βιώματα, τις υποκειμενικές στάσεις και αντιλήψεις. Η αγορά εργασίας, η 

προσαρμογή του ατόμου σε νέες συνθήκες, η χρήση ουσιών από νέους, οι σχέσεις μεταξύ των δύο 

φύλων, το άγχος του θανάτου, η εκδήλωση ασθένειας επηρεάζουν την ποιότητα ζωής. Μεταγενέστερη 

έννοια, αποτελεί  η έννοια health-related quality of life (HRQL), δηλαδή ποιότητα ζωής σχετιζόμενη 

με την υγεία. Τα τελευταία χρόνια, κάθε θεραπευτικό πλάνο ή πράξη μιας προσπάθειας εμπεριέχει και 

στοχεύει στον όρο: «ποιότητα ζωής». Η ποιότητα ζωής είναι ένα σύμπλεγμα παραμέτρων με τρεις 

διαστάσεις: την σωματική ευεξία, την ψυχική ευεξία, την κοινωνική ευεξία. 

 

 Η σωματική ευεξία αφορά την εκτίμηση του ατόμου για την υγεία του και εξετάζεται σ’ αυτή 

η νοσηρότητα, ο πόνος, το επίπεδο σωματικής λειτουργίας. 

 Στη ψυχική ευεξία μελετάται η ψυχοσυναισθηματική προσαρμοστικότητα του ατόμου με 

κλίμακες που αφορούν στην αυτοεκτίμηση, στην ευεξία, στη συνολική ικανοποίηση, αλλά και 

στο άγχος, την κατάθλιψη, την ικανότητα προσαρμογής. 
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 Η κοινωνική ευεξία αντανακλά, το βαθμό γενικής ικανοποίησης του ατόμου από τη ζωή του, 

τη συμμετοχή του σε κοινωνικές δραστηριότητες, την άσκηση κοινωνικών ρόλων, τις 

διαπροσωπικές σχέσεις, την κοινωνική στήριξη από το στενό του περιβάλλον (φίλους - 

οικογένεια). 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1Ο  

 

1.1.ΣΩΜΑΤΙΚΗ ΚΑΙ ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ-ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ 

 

Η παρούσα ερευνητική εργασία εστιάζει στην εκτίμηση ποιότητας ζωής των 

φοιτητών στις επαρχίες Ηλείας και Λακωνίας, στην ανίχνευση συμπτωμάτων άγχους και 

διαχείρισης αυτών κατά την  διάρκεια των σπουδών. Καθ’ όλη την διάρκεια της φοιτητικής 

ζωής, συνίσταται υψηλός φόρτος εργασίας καθώς και υψηλές προσδοκίες (Hawazin E., et al, 

2012) που προκύπτουν  από την σύγχρονη πιεστική αγορά εργασίας εν μέσω της παρούσας 

οικονομικής κρίσης. 

Η ποιότητα ζωής αναφέρεται σε συνθήκες ζωής που μαζί με τα υλικά αγαθά 

συνθέτουν την καθημερινή ευημερία των ανθρώπων (Dinghy K., et al, 2013). Προϋπόθεση 

αυτού είναι η εξασφάλιση υλικών και μη πόρων,η υγεία, η αρμονική συμβίωση των ατόμων, 

ο σεβασμός στην αξιοπρέπεια, η αισιοδοξία, η προοπτική και το κοινωνικό περιβάλλον. 

(Paykachat N., et al., 2014) 

Οι  πλευρές της ανθρώπινης ύπαρξης εγγράφονται σε ένα σύνολο αντιδράσεων με 

οργανική βάση. Κατά μία έννοια η ποιότητα ζωής έχει αμφίδρομη σχέση με τις συνθήκες που 

επικρατούν και προσφέρουν ικανοποίηση στο άτομο. (Βελάνα Α., και συν, 2012) Ως γνωστό 

ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας (1946) ορίζει την υγεία σαν «μια κατάσταση πλήρους 

φυσικής, πνευματικής και κοινωνικής ευεξίας και όχι μόνο την απουσία νόσου ή αναπηρίας». 

Σύμφωνα με νεότερες προσεγγίσεις το μοντέλο της υγείας έχει τρεις διαστάσεις : 1) βιολογική 

υγεία 2) ψυχολογική υγεία και 3) κοινωνική υγεία. (Πράπα Π., και συν, 2011) 

Η έννοια της «μη υγείας» προσδιορίζεται στο βιολογικό επίπεδο από την ύπαρξη 

συμπτωμάτων μιας νόσου, στο ψυχολογικό κομμάτι από την εμφάνιση φαινομένων 

κατάθλιψης και στο κοινωνικό επίπεδο από την δυσπροσαρμοστικότητα του ατόμου στην 

εκπλήρωση ρόλων και συμμετοχής στις καθημερινές εκφάνσεις. (Βελάνα Α., και συν, 2012) 

Η έννοια «ποιότητα ζωής» αποτελεί σημαντικό άξονα για κάθε άτομο ξεχωριστά. Γι’ 

αυτό με την ευρύτερη έννοια ο όρος «ποιότητα ζωής» σχετίζεται άμεσα  με τα υποκειμενικά 

κριτήρια που θέτει το κάθε άτομο ούτως ώστε να λάβει τα απαραίτητα στοιχεία που θα το 

κάνουν να νιώσει ικανοποίηση στον περιβάλλοντα χώρο που ανήκει. 
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Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας ορίζει την ποιότητα ζωής ως την «υποκειμενική 

αντίληψη που έχει το άτομο για την θέση του στη ζωή, μέσα στα πλαίσια του συστήματος 

αξιών, καθώς και σε συνάρτηση με τους προσωπικούς στόχους, τις προσδοκίες, τα κριτήρια 

και τις ανησυχίες τους». (Καφέτσιος Κ., 2015) 

Η ποιότητα ζωής ως μετρήσιμη μεταβλητή εκφράζεται καλύτερα μέσω του δείκτη της 

ψυχικής υγείας και πιο συγκεκριμένα του stress. ((Βελάνα Α., και συν, 2012) 

Κατά τον μεγάλο ψυχίατρο Freud, η ευτυχία πηγάζει από τις διαπροσωπικές σχέσεις 

του ατόμου. Η υγεία και η ποιότητα ζωής ενός ατόμου επηρεάζεται από  ένα σύνολο 

προσδιοριστικών παραγόντων εκ των οποίων οι σημαντικότεροι φαίνεται να είναι το 

εισόδημα (Θεοφίλου Π., Socratous S., 2013) και ο τρόπος διανομής του, οι κλιματολογικές 

συνθήκες, η διατροφή, το εκπαιδευτικό , μορφωτικό, και πολιτιστικό επίπεδο, ο τρόπος ζωής 

(lifestyle), το επίπεδο κοινωνικοοικονομικής και ανθρώπινης ανάπτυξης, οι κοινωνικές 

σχέσεις, το επίπεδο διαταραχής της οικολογικής ισορροπίας, οι συνθήκες εργασίας, η 

ποιότητα κατοικίας και η ποιότητα ιατροφαρμακευτικής και νοσοκομειακής περίθαλψης 

(Θεοφίλου Π., Ivcocics J., 2014).  Για να γίνει κατανοητό, η κατάκτηση του επιθυμητού 

επιπέδου ποιότητας ζωής, θα πρέπει να ανατρέξει κανείς στην Θεωρία ιεράρχησης των 

αναγκών του Abraham Maslow, η οποία αποτελεί βάση για την παρατήρηση της ανθρώπινης 

συμπεριφοράς. 

Σύμφωνα με τον Maslow (Μπουραντάς Δ., 2002), οι ανάγκες του ατόμου 

ταξινομούνται σε πέντε κατηγορίες: τις φυσιολογικές, τις ανάγκες ασφάλειας ή σιγουριάς, τις 

κοινωνικές, τις ανάγκες εκτίμησης ή αναγνώρισης και τις ανάγκες ολοκλήρωσης. Βάσει των 

ανωτέρω, γίνεται αντιληπτό ότι ο άνθρωπος ως όν, προσπαθεί ακατάπαυστα να ικανοποιήσει 

τις ανάγκες του, τις επιθυμίες του και να αποκτήσει όσο το δυνατόν περισσότερα αγαθά. Ως 

εκ τούτου όταν ικανοποιηθεί σε ένα βαθμό το υλικό μέρος, τότε το άτομο προχωράει σε άλλο 

επίπεδο αναζήτησης και έτσι άλλες προτεραιότητες παίρνουν θέση. Έτσι λοιπόν, ακολουθεί η 

κοινωνική καταξίωση, η αναγνώριση από τους γύρω για να φθάσει το άτομο στον ανώτερο 

στόχο της ολοκληρωμένης προσωπικότητας. 

Το υγιές άτομο, για να δύναται να ισορροπεί και να ελίσσεται στο περιβάλλον 

του, θα πρέπει να διαθέτει την ικανότητα «να αντιλαμβάνεται, να κατανοεί και να 

χρησιμοποιεί αποτελεσματικά τα συναισθήματα ως πηγή ενέργειας, γνώσης και 

επιρροής, τόσο του εαυτού του όσο και των άλλων ανθρώπων με τους οποίους βρίσκεται 

σε σχέση αλληλεπίδρασης». Όλο αυτό είναι γνωστό ως «συναισθηματική νοημοσύνη». 

(Μπουραντάς Δ., 2002) 
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Οι διαστάσεις της συναισθηματικής νοημοσύνης όπως η αυτοεπίγνωση, η 

αυτορρύθμιση, η παρακίνηση, η ενσυναίσθηση, οι κοινωνικές δεξιότητες, είναι τα χρήσιμα 

εργαλεία που συνθέτουν την προσαρμογή του ατόμου, στην προκειμένη περίπτωση του 

προσώπου στην ακαδημαϊκή κοινότητα. 

Η γνώση του εαυτού μας είναι η κινητήριος δύναμη για τις επιλογές, τα όρια του 

εαυτού μας, για τον προσωπικό έλεγχο και φροντίδα. Σύμφωνα με την νοσηλευτική θεωρία 

της Dorothea Orem, η αυτοφροντίδα ορίζεται «ως η ακολουθούμενη πρακτική με ενέργειες 

που ενστερνίζονται και ακολουθούν τα ώριμα άτομα, με χρονικούς περιορισμούς. 

Κατά την Orem, οκτώ είναι τα γενικά προαπαιτούμενα στοιχεία της αυτοφροντίδας: 

 Η διατήρηση επαρκούς ποσότητας αέρα 

 Η διατήρηση επαρκούς ποσότητας νερού στον οργανισμό 

 Η διατήρηση επαρκούς ποσότητας τροφής στον οργανισμό 

 Η παροχή φροντίδας που έχει σχέση με τις διεργασίες της απέκκρισης 

 Η ισορροπία μεταξύ δραστηριότητας και ανάπαυσης 

 Η ισορροπία μεταξύ της απομόνωσης και κοινωνικών σχέσεων του ατόμου 

 Η πρόληψη επικίνδυνων καταστάσεων και παραγόντων για την ανθρώπινη 

ζωή, την λειτουργικότητα και την ευεξία του ατόμου 

 Η προαγωγή της ανθρώπινης λειτουργικότητας και ανάπτυξης του ατόμου 

μέσα στις κοινωνικές ομάδες 

Οι ενέργειες αυτές απευθύνονται προς τους ίδιους με σκοπό την διατήρηση της ζωής, την υγιή 

λειτουργία της προσωπικής ανάπτυξης και ευημερίας». Η ικανότητα της αυτορρύθμισης δίνει 

την δυνατότητα στο άτομο να προσαρμόζεται σε όλες τις δυσχερείς καταστάσεις, 

εκφραζόμενη με αυτοσυγκράτηση, με αντίδραση ή απόσυρση συναισθημάτων. Σχετικά με την 

διάσταση της παρακίνησης το άτομο, την οποία αντιλαμβάνεται εκ των έσω, μπορεί να μην 

είναι ορατή αλλά θέτει το άτομο στην πράξη και στην υλοποίηση των στόχων που έχει θέσει. 

Μέσω της ενσυναίσθησης, το άτομο μπορεί να βρεθεί νοερά στην θέση του 

συνανθρώπου, να έρθει πιο κοντά στις συνθήκες ψυχολογίας των άλλων με σκοπό αφ’ ενός 

την βοήθεια και την ενίσχυση, αλλά αφ’ ετέρου την προαγωγή ανάλογων συμπεριφορών στις 

εκάστοτε καταστάσεις. Μέσω αυτής της οδού, το άτομο αποκτά κοινωνικές δεξιότητες οι 
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οποίες επιτρέπουν σε αυτό να δημιουργεί δεσμούς με το περιβάλλον και να ασκεί είτε 

επιρροή, είτε συνεργασία, είτε αξιοποίηση των ιδεών του. 

Η συναισθηματική νοημοσύνη, κάνει μια σημαντική διαφορά ειδικά στα επαγγέλματα 

υγείας, όπου απαιτείται προκειμένου να εφαρμοστεί η σωστή πρακτική. Περιγράφεται ως η 

κοινωνική νοημοσύνη η οποία εμπλέκεται με την ικανότητα του ατόμου να καθοδηγεί τις 

δικές του πεποιθήσεις, τα συναισθήματα των άλλων, να τα διαχωρίζει μεταξύ τους και να 

χρησιμοποιεί πληροφορίες προκειμένου να καθοδηγήσει τις κινήσεις και τις πράξεις των 

άλλων. ( Birks Y., 2009) 
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1.2. ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ-ΑΛΛΑΓΗ 

 

Η προσαρμογή στο πανεπιστήμιο έχει ουδέτερη σημασία. Είναι ένα αναπτυξιακό 

αποτέλεσμα σε μια δεδομένη χρονική στιγμή και σε συγκεκριμένο κοινωνικό πλαίσιο, το 

πανεπιστημιακό περιβάλλον. Η θετική προσαρμογή στο πανεπιστημιακό περιβάλλον 

επιτυγχάνεται: α) όταν υπάρχει η εσωτερική εκτίμηση του/της φοιτητή/τριας ότι το 

περιβάλλον ικανοποιεί τις ανάγκες του αλλά και β) όταν παρουσιάζει συγκεκριμένες 

συμπεριφορές, ικανότητες, και χαρακτηριστικά που απαιτεί το περιβάλλον από αυτόν/ήν, 

όταν δηλαδή ο/η φοιτητής/τρια ικανοποιεί τις απαιτήσεις του φοιτητικού πλαισίου στο οποίο 

συμμετέχει. (Γκαντώνα Γ., 2007) 

Η αλλαγή αποτελεί βασικό στοιχείο της φύσης του ανθρώπου και ως εκ τούτου τα 

άτομα αντιστέκονται. Σε κάθε αλλαγή παρατηρούνται όλες οι στάσεις στο συνεχές από την 

ενεργή υποστήριξη μέχρι την ενεργή άρνηση. Η αντιμετώπιση των αρνητικών στάσεων στις 

αλλαγές προϋποθέτει πρώτον την κατανόηση των αιτιών που τις δημιουργούν και δεύτερον 

την γνώση των μεθόδων μέσω των οποίων αυτές θα μπορούσαν να αντιμετωπιστούν. 

Σύμφωνα με τον Μπουραντά Δ., (2002) μερικοί λόγοι για τους οποίους οι άνθρωποι δεν 

αλλάζουν γενικά είναι οι εξής: 

 Συνήθεια 

 Μη αποδοχή κριτικής  

 Φόβος του λάθους  

 Αλαζονεία  

 Μη συνειδητοποίηση της ανάγκης της αλλαγής  

 Έλλειψη χρόνου 

 Φόβος του νέου  

 Αυταρέσκεια 

 Έλλειψη πειθαρχίας και επιμονής 

 Έλλειψη κινήτρων 
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 Επειδή δεν αλλάζουν οι άλλοι 

 Φόβος αποτυχίας 

 Άνεση με την κατεστημένη κατάσταση 

 Ασαφή οφέλη της αλλαγής  

 Έλλειψη αυτοπεποίθησης  

Σύμφωνα με την Γκαντώνα,( 2007) υπάρχει μια σημαντική διαφορά των Ελληνικών 

Πανεπιστημίων από τα Πανεπιστήμια των άλλων χωρών και αφορά τον μεγάλο αριθμό 

φοιτητών/τριών που βρίσκονται πέρα από τα κανονικά εξάμηνα φοίτησης στην Ελλάδα. Ιδιαίτερα στα 

μεγάλα Πανεπιστήμια της χώρας, ο αριθμός των φοιτητών/τριών πέρα από τα κανονικά εξάμηνα 

φοίτησης είναι σε πολλές περιπτώσεις μεγαλύτερος από τον αριθμό των φοιτητών/τριών στα κανονικά 

εξάμηνα φοίτησης. Αυτό συμβαίνει καθώς στην Ελλάδα μέχρι το 2006 οι φοιτητές/τριες είχαν το 

δικαίωμα της «αιώνιας φοίτησης», γι’ αυτό και αποκαλούνταν «αιώνιοι φοιτητές» καθώς με τον 

ισχύοντα νόμο - πλαίσιο του 1982 για τα Α.Ε.Ι. και τις όποιες μεταγενέστερες προσθήκες του, 

οριζόταν μόνο ο ελάχιστος δυνατός αριθμός εξαμήνων που απαιτούνται για τη λήψη του πτυχίου, ο 

οποίος δεν μπορούσε να είναι μικρότερος από οκτώ, αλλά δεν οριζόταν όριο μέγιστου αριθμού 

εξαμήνων φοίτησης. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα  να εξακολουθεί να είναι φοιτητής/τρια για όλη 

του/της τη ζωή. Επίσης, σημαντικές διαφορές από χώρα σε χώρα υπάρχουν ως προς τη δυνατότητα ή 

όχι των φοιτητών/τριών να αλλάξουν τμήμα μετά την εγγραφή τους σε αυτό. Ανάλογα με το 

εκπαιδευτικό σύστημα της κάθε χώρας σε κάποιες χώρες υπάρχει η δυνατότητα να μετεγγραφεί ο/η 

φοιτητής/τρια σε άλλα πανεπιστημιακά τμήματα της προτίμησής του, χωρίς να υποστεί εκ νέου τη 

διαδικασία επιλογής. Για παράδειγμα, στις Η.Π.Α. η μετεγγραφή από ένα τμήμα στο άλλο μέσα στο 

ίδιο το Πανεπιστήμιο ή σε άλλο Πανεπιστήμιο ή Κολέγιο είναι συνηθισμένο φαινόμενο. 

Βέβαια, υπάρχουν περιορισμοί σχετικά με τις διδακτικές μονάδες ή άλλες προϋποθέσεις, αλλά 

σε γενικές γραμμές υπάρχει μια ευελιξία πλαισίου, ώστε να μη χαθεί η χρονιά για τον/την 

φοιτητή/τρια. Για τα ελληνικά δεδομένα ακόμη δεν ισχύει κάτι αντίστοιχο προβληματίζοντας τους 

νέους και τις οικογένειες τους. Όποιος δεν καταφέρει να εισαχθεί στο τμήμα της προτίμησής του, θα 

πρέπει να συμμετέχει ξανά μέσω των πανελληνίων εξετάσεων με την επίπτωση απώλειας ενός 

ολόκληρου έτους. Από το γεγονός αυτό υποδεικνύεται ένα σημαντικό θέμα καθώς βρέθηκε ότι οι 

περισσότεροι/ες φοιτητές/τριες (83,8%) ακολουθούν τον κλάδο σπουδών που επιθυμούν. Ο κύριος 

λόγος που αναφέρουν όσοι δε σπουδάζουν σε τμήμα της επιλογής τους είναι οι Πανελλήνιες εξετάσεις 

(66,9%) και μόνο το 4,7% αναφέρουν ότι πιέστηκαν από τους γονείς τους. Οι φοιτητές/τριες των 

μικρότερων ετών αναφέρουν συχνότερα ότι δεν ακολουθούν τον κλάδο σπουδών που επιθυμούν, 
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αναφέρουν συχνότερα προβλήματα σχετικά με οργανωτικά ζητήματα, έλλειψη πληροφόρησης, 

δυσκολίες προσαρμογής 

 

 

 

1.3. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΡΙΣΗ-ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ-ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ 

 

 Οι περισσότερες από τις μελέτες που διερευνούν τις επιπτώσεις των οικονομικών κρίσεων 

στην ποιότητα ζωής των ατόμων δείχνουν συσχέτιση ανάμεσα στην ανεργία ή άλλους οικονομικούς 

δείκτες και τα επίπεδα γενική νοσηρότητα, θνητότητα, κατάθλιψη και τάσεις αυτοκτονίας. (Γιωτάκος 

Ο., 2010) 

Στο πέρασμα των χρόνων δεν είναι λίγες οι φορές που κάποια χώρα βίωσε την οικονομική 

κρίση. Για παράδειγμα, το «κραχ» στην οικονομική κατάσταση των Ηνωμένων πολιτειών της 

Αμερικής το 1929, καθώς και η Σοβιετική ένωση το 1990. Κάθε χώρα βιώνει την οικονομική 

καταστροφή με διαφορετικό τρόπο και αυτό οφείλεται κυρίως στους μηχανισμούς που έχουν 

αναπτυχθεί μέσω της κουλτούρας. Σε συνάρτηση με την ελληνική πραγματικότητα ο θεσμός της 

ελληνικής οικογένειας, είναι ο θεμέλιος λίθος της κοινωνίας που συνυφαίνει τον μοναδικό ζωντανό 

ιστό ο οποίος συγκρατεί την ελληνική κοινωνία ούτως  ώστε να μην αποδομηθεί. 

Οι επιπτώσεις  των οικονομικών κρίσεων στην ψυχική υγεία μπορούν να διακριθούν σε 

προσωπική νοσηρότητα, κοινωνική νοσηρότητα και συστηματική νοσηρότητα. (Χριστοδούλου Γ., 

2013) Όσον αφορά την προσωπική νοσηρότητα είναι σαφές ότι σε περίπτωση οικονομικής 

καταστροφής το άτομο που πλήττεται, δύναται να εκδηλώσει κατάθλιψη, τάσεις αυτοκτονίας, 

υποτροπή σε υπάρχουσα ψυχολογική πάθηση, εθισμός σε αλκοόλ, ουσίες κ.λ.π. 

Σε κοινωνικό επίπεδο γίνεται αντιληπτό ότι κατά κάποιο τρόπο η κοινωνία «πενθεί» για τις 

απώλειες στην πλειοψηφία υλικές, οι οποίες επισύρουν απώλειες και σε άλλα επίπεδα  όπως εργασία, 

σπουδές, επίδοση, προσωπικές ή διαπροσωπικές σχέσεις. Το παράδοξο θα ήταν το σύνολο της 

κοινωνίας να αδιαφορεί για την κατάσταση που βιώνει και να μην αντιδρά σε ευάλωτες και αδύναμες 

περιπτώσεις. 

Προτεραιότητα για κάθε χώρα που έχει έρθει αντιμέτωπη με την οικονομική κρίση είναι η 

προστασία της ζωής των ατόμων που βρίσκονται σε μεγαλύτερο κίνδυνο. Έχει φανεί ότι πρωταρχική 

στρατηγική αποτελεί η υποστήριξη κοινωνικών δικτύων ασφάλειας. (Γιωτάκος Ο., 2013) 

Παραδείγματος χάρη, η αβεβαιότητα της εργασίας ή το γεγονός να εργάζονται οι λίγοι και να 
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απολύονται οι περισσότεροι. Θα μπορούσε να εξαλειφθεί με προγράμματα μερικής απασχόλησης αντί 

αυτού της μαζικής απόλυσης, με απώτερο στόχο να μειωθούν όσο το δυνατό φαινόμενα χαμηλής 

αυτοεκτίμησης, ανεργίας, εισοδηματικής απώλειας, ταπείνωσης και υποβίβασης στην υπόλοιπη 

κοινωνία. 

Διαφαίνεται ότι οι επιπτώσεις της οικονομικής ύφεσης τόσο σε επαγγελματικό-βιοποριστικό 

επίπεδο (ανεργία, χρέη, εργασιακή ανασφάλεια, κακές συνήθειες διαβίωσης, φτώχεια) όσο και σε 

επίπεδο ατομικής ευελιξίας και κοινωνικότητας ( χαμηλή αυτοεκτίμηση, έλλειψη ψυχαγωγικών 

δραστηριοτήτων, διαπροσωπικές συγκρούσεις, κοινωνικός αποκλεισμός) οδηγούν συχνά σε 

επιβάρυνση της ψυχικής υγείας και κατ’ επέκταση σε αυξητική τάση της αυτοκτονίας. (Σταυριανάκος 

Κ., 2014) 
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1.4. ΕΠΙΘΕΤΙΚΟΤΗΤΑ-ΕΘΙΣΜΟΙ 

 

 Σύμφωνα με τον Γιωτάκο (2014), η  ανθρώπινη επιθετικότητα και βία είναι ένα 

ευρέως διαδεδομένο φαινόμενο. Η επιθετικότητα οριζόμενη ως εχθρική, βλαπτική ή καταστρεπτική 

συμπεριφορά που συχνά προκαλείται από ματαίωση, μπορεί να είναι ατομική ή συλλογική. Τα αίτια 

της είναι πολυπαραγοντικά περιλαμβάνοντας κοινωνικο-οικονομικούς, πολιτισμικούς, ιατρικούς και 

ψυχολογικούς παράγοντες. 

Η επιθετικότητα ταξινομείται με βάση το στόχο: όπως επιθετικότητα προς τον εαυτό ή τους 

άλλους με βάση τον τρόπο, όπως σωματική ή λεκτική, άμεση ή έμμεση επιθετικότητα, ή με βάση την 

αιτία, όταν οφείλεται σε νευρολογική ή ψυχιατρική νόσο. 

 Μέσω των μέσων μαζικής ενημέρωσης αρκετά συχνά πια ενημερωνόμαστε για φαινόμενα 

επιθετικότητας σε διάφορους χώρους όπως εργασιακοί χώροι, σχολεία, πανεπιστήμια. Νεότερος όρος 

για την επιθετικότητα σε όλες τις μορφές είναι το “bullying” το οποίο αν και δεν μπορεί να γίνει 

γνωστός επακριβώς ο αριθμός, έχει πλήξει πολλά θύματα. Σύμφωνα με τη Rospenda (2014),  ο όρος 

αυτός χρησιμοποιείται για να περιγράψει αρνητικές συμπεριφορές στο σχολείο ή την εργασία το 

οποίο εμπεριέχει φραστική επίθεση, έλλειψη σεβασμού, απαξίωση, απομόνωση, απειλή και σωματική 

βία τα οποία δεν σχετίζονται πάντα με τα νομικά κατοχυρωμένα π.χ. φυλετική διάκριση, αναπηρία. 

Ερευνητές υποστηρίζουν ότι η περίοδος μεταξύ εφηβείας και ενηλικίωσης είναι μια κρίσιμη 

εξελικτική μεταβολή. Επίσης, ένα σημαντικό ποσοστό εμφάνισης φαινομένων “bullying”  αποδίδεται 

στα άτομα που καταναλώνουν αλκοόλ, ουσίες κ.λ.π. 

Κατά κοινή ομολογία, τα αίτια μεγέθυνσης του αλκοολισμού είναι κυρίως οικονομικά, 

κοινωνικά και ψυχολογικά. Λόγοι που μπορούν να ωθήσουν τους φοιτητές σε αυτού του είδους τον 

εθισμό πιθανόν  να είναι η δυσκολία στην προσαρμογή στο εξωτερικό περιβάλλον, στην φοιτητική 

κοινότητα, οι συγκρούσεις με συμφοιτητές , η δυσαρέσκεια, η χαμηλή αυτοεκτίμηση, η έλλειψη 

κατανόησης από φίλους ή οικογένεια, η μοναξιά, η αναποφασιστικότητα. Άλλοι λόγοι, είναι η 

υιοθέτηση τέτοιων συνηθειών για λόγους μίμησης, περιέργειας, κοινωνικότητας, προβολής ή 

χαλάρωσης με φίλους. (Merril J., 2013) 

Αξιοσημείωτο είναι το γεγονός ότι εξίσου επικίνδυνο θεωρείται όχι μόνο η χρήση καθ’ αυτού 

του αλκοόλ αλλά η παράλληλη κατανάλωση και άλλων ουσιών (είδη καπνού, κάνναβη, χάπια) όπου 

κατά την πρώιμη ενήλικη ζωή του ατόμου αποτελεί σημαντικό παράγοντα κινδύνου για την μετέπειτα 

χρονική περίοδο και ευρύτερα με την δημόσια υγεία και συνδέεται με υψηλής επικινδυνότητας 

απόκτησης χρόνιων παθήσεων στην ώριμη ηλικία. (Tavolacci M., 2012) 
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Η υπερβολική χρήση οπτικών συσκευών όπως τηλεόραση, υπολογιστές, ηλεκτρονικά 

παιχνίδια, ιδιαίτερα σε ακατάλληλες  ώρες σε συνδυασμό με την φωτεινότητα των χρωμάτων επάνω 

στον αμφιβληστροειδή φαίνεται σύμφωνα με μελέτες να πυροδοτούν αλλαγές στο προφίλ του ύπνου, 

θέμα που αναλύεται παρακάτω. Τα κύτταρα του αμφιβληστροειδούς που διεγείρονται με τις οπτικές 

ίνες φαίνεται να μεταδίδουν σήματα προς τον υποθάλαμο, ο οποίος έχει σημαντικό ρόλο διαχείρισης 

του βιολογικού ρολογιού του ατόμου, απαραίτητου τόσο για την ρύθμιση του ύπνου όσο και για την 

αφύπνιση. (White A., 2015) Σχετικά με την χρήση καπνού, βάσει των ερευνών καθίσταται αναγκαίο 

το γεγονός ιδίως οι φοιτητές νοσηλευτικής  να επαγρυπνούν έχοντας ενεργό και διαρκή ρόλο στην 

διακοπή του καπνίσματος και να ενεργούν οι ίδιοι ως πρότυπα μίμησης για το κοινό ή τους ασθενείς 

που φροντίζουν. Ο πιο αποτελεσματικός τρόπος δράσης των φοιτητών- μελλοντικών επαγγελματιών 

υγείας είναι η παροχή αποτελεσματικών παρεμβάσεων κατά του καπνίσματος, μέσω της 

συμβουλευτικής και αδιάκοπης προσπάθειας μέσω των σχολών για την διεξαγωγή ημερίδων, 

διαλέξεων και διανομή ενημερωτικών φυλλαδίων τόσο σε συμφοιτητές, μαθητές όσο και στους 

πολίτες για τις βλαβερές συνέπειες της καπνιστικής συνήθειας. Βάσει διεθνούς βιβλιογραφίας το 

κάπνισμα αποτελεί μια από τις κύριες αιτίες θανάτου και αναπηρίας και εκτιμάται ότι περίπου 1,3 

δισεκατομμύρια άτομα κάνουν χρήση καπνού. Από αυτά τα άτομα ο αναμενόμενος αριθμός θυμάτων 

του καπνού θα είναι 10 εκατομμύρια μέχρι το 2030. (Patelarou E., 2011) 

 

Ο μεγαλύτερος περιορισμός στα ανωτέρω βέβαια είναι οι προσωπικές αντιλήψεις των  

επαγγελματιών υγείας και οι πεποιθήσεις για το κάπνισμα, η αυτοσυγκράτηση και η πειθαρχία. 
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1.5. ΠΕΠΟΙΘΗΣΕΙΣ 

 

Σύμφωνα με την Βελάνα κ. συν., (2012), οι φοιτητές οι οποίοι έχουν προβλήματα ψυχικής 

υγείας διατηρούν παθητικότερη στάση. Με άλλα λόγια, καταφεύγουν συχνότερα σε στρατηγικές όπως 

η «αναζήτηση κοινωνικής υποστήριξης», ή η «ευχολογία», η «αναζήτηση θεϊκής βοήθειας», η 

«παραίτηση» και η «άρνηση». Αντίθετα, στρατηγικές όπως η «θετική προσέγγιση», η «θετική 

επαναξιολόγηση» και η «επίλυση προβλήματος» χρησιμοποιούνται σπανιότερα από τα άτομα αυτά. 

Αξίζει να σημειωθεί ότι οι γυναίκες κάνουν συχνότερη χρήση δυσπροσαρμοστικών στρατηγικών σε 

σύγκριση με τους άνδρες, οι οποίοι φαίνεται να καταφεύγουν συχνά σε στρατηγικές 

προσανατολισμένες στην επίλυση του προβλήματος. 

 Σε μελέτη που έγινε σε 202 φοιτητές του τμήματος Κοινωνικής Θεολογίας στο Ε.Κ.Π. 

Αθηνών, οι μετρούμενες διαστάσεις της θρησκευτικότητας/πνευματικότητας ήταν οι εξής: ημερήσιες 

πνευματικές εμπειρίες, πεποιθήσεις, συγχωρητικότητα, ιδιωτικές θρησκευτικές πρακτικές , 

θρησκευτικοί πνευματικοί τρόποι αντιμετώπισης, θρησκευτική υποστήριξη, θρησκευτικό/πνευματικό 

ιστορικό, δέσμευση, οργανωμένη θρησκευτικότητα νόημα ζωής και θρησκευτικές 

προτιμήσεις/συνολική αξιολόγηση (Kioulos K., 2015). Τα ευρήματα της έρευνας υποστηρίζουν τα 

όσα μέχρι τώρα έχουν αναφερθεί όσον αφορά τις προσωπικές εκτιμήσεις που έχει το άτομο για τον 

ίδιο του τον εαυτό αλλά και για την κοινωνία γύρω του και τις απαιτήσεις στις οποίες καλείται να 

ανταπεξέλθει.  

Για παράδειγμα, όσο λιγότερες οι αξίες/πεποιθήσεις τόσο περισσότερα ήταν τα συμπτώματα 

άγχους και αϋπνίας, κοινωνικής δυσλειτουργίας και κατάθλιψης. Επίσης, όσο λιγότερη ήταν η 

οργανωμένη θρησκευτικότητα τόσο περισσότερα ήταν τα συμπτώματα άγχους και αϋπνίας, ενώ όσο 

μικρότερη ήταν η συνολική αυτοαξιολόγηση, τόσο περισσότερη η κοινωνική δυσλειτουργία και 

κατάθλιψη. Αξιοσημείωτο είναι το γεγονός ότι από αυτή την έρευνα ορισμένες διαστάσεις 

θρησκευτικότητας/ πνευματικότητας, συσχετίζονται με χαμηλότερη νοσηρότητα ενώ η διάσταση 

«νόημα ζωής» με περισσότερα σωματικά συμπτώματα. 

Εν κατακλείδι, από τα ανωτέρω καθίσταται σαφές, ότι τα άτομα προσκείμενα σε θρησκευτικά 

ιδεώδη ή ακόμη σε πνευματικά «πιστεύω», εναρμονίζονται καλύτερα και φέρονται ως συγκροτημένες 

προσωπικότητες σε σχέση με τα άτομα τα οποία έχουν ελλειμματικά ιδεώδη και αρέσκονται στην 

ανθρώπινη δύναμη. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2Ο 

 

2.1. ΣΤΡΕΣ-ΤΟ ΑΤΟΜΟ 

 

Ως ορισμός του στρες θεωρείται «η αντίδραση προσαρμογής των ζώντων οργανισμών ως 

απάντηση σε εσωτερικές  ή εξωτερικές απειλές της ομοιόστασης. Θεωρείται σύνθετος αμυντικός 

μηχανισμός όπου συντείνουν πολυάριθμοι δυναμικοί και αλληλοδιαπλεκόμενοι  βιοψυχοκοινωνικοί 

παράγοντες». (Tosevski L., 2013) Όπως προαναφέρθηκε είναι μια αντίδραση του ατόμου με το 

περιβάλλον. 

Για να γίνει ευκολότερα αντιληπτή η έννοια του στρες, είναι φρόνιμο να δοθεί έμφαση στην 

έννοια του ατόμου. Το άτομο είναι το σύνολο όλων των στοιχείων που το χαρακτηρίζουν ως 

διαφορετική ανθρώπινη ύπαρξη ξεχωριστή από όλες τις άλλες. Κάθε πρόσωπο/άτομο έχει βιώματα 

δικά του, έχει εμπειρίες καθοριστικές για την παρούσα φάση που διανύει όσο και για το μέλλον του. 

Τα βιώματα που έχουν προηγηθεί είναι αυτά που καθορίζουν την στάση και την συμπεριφορά του 

ατόμου απέναντι στην δυσμενή πρόκληση όπως είναι το στρες. Επίσης, το κάθε άτομο φέρει μια 

ταυτότητα και ένα ρόλο. Είναι φοιτητής/τρια, αδελφός/ή μιας οικογένειας, μπορεί να είναι θείος/α, 

φίλος/η, σύντροφος κάποιου άλλου. Μέσα από αυτές τις σχέσεις το κάθε άτομο εκφράζει τον 

συναισθηματικό του κόσμο και ικανοποιεί την ανάγκη του για συνύπαρξη, ομαδικότητα και 

συντροφικότητα. Είναι φυσικό λοιπόν, παθολογικές ψυχολογικές καταστάσεις να δυσχεραίνουν την 

αλληλεπίδραση με τους συνανθρώπους/συμφοιτητές στην συγκεκριμένη περίπτωση, και να αλλοιωθεί 

η ανθρώπινη επικοινωνία. 

 

«Η σωματική εικόνα ενός ατόμου είναι η βάση της ταυτότητας του και σχεδόν οποιαδήποτε 

αλλαγή στη δομή της ή λειτουργία της θεωρείται απειλή» (Κυρίτση Ε., 2002) 

 

Το σωματικό Εγώ ή αυτοεικόνα  περιλαμβάνει ένα ευρύ φάσμα από ψυχοκοινωνικούς 

παράγοντες και αφορά όχι μόνο το πώς ο άνθρωπος φαίνεται στους άλλους ανθρώπους αλλά, 

ουσιαστικά το πώς εκείνος νομίζει ότι φαίνεται. Οι αλλαγές στο σωματικό Εγώ δεν αφορούν μόνο 

εξωτερικά σωματικά χαρακτηριστικά αλλά και απώλειες σε αισθητικές λειτουργίες (Λαζαρίδου Ι., 

2004). 
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Ακολούθως, μέσα από αυτή την επεξεργασία θέτονται σε κίνηση μηχανισμοί άμυνας και 

απώθησης τέτοιων γεγονότων τα οποία με την σειρά τους έχουν ανασταλτική μορφή για την επίλυση 

του ψυχολογικού προβλήματος. 

Σύμφωνα με την Brown,  οι αντιδράσεις στις αλλαγές του σώματος επηρεάζονται σημαντικά 

από τους εξής παράγοντες: 

1. Την ηλικία 

2. Την λειτουργική σπουδαιότητα μέλους του σώματος 

3. Την φυσική εμφάνιση και γόητρο του ατόμου 

4. Κατά πόσο το πρόβλημα είναι ορατό στους άλλους 

5. Κατά πόσο το πρόβλημα μπορεί να αποκατασταθεί 

6. Η ταχύτητα με την οποία επήλθε η αλλαγή 

7. Η ικανότητα αντιμετώπισης δυσχερειών  πριν την εκδήλωση του προβλήματος. (Κυρίτση 

Ε., 2002) 

Βασικά χαρακτηριστικά βιώματος μιας ασθένειας είναι η απώλεια της ολότητας  (η αίσθηση 

ότι έχει διαταραχθεί η συνοχή και ακεραιότητα του ατόμου), η απώλεια της βεβαιότητας  (σχετικά με 

το υπαρξιακό θέμα, κανείς δεν έχει θεϊκές δυνάμεις, οι άνθρωποι είναι ευάλωτοι απέναντι στις 

ασθένειες), η απώλεια του ελέγχου (ανεξέλεγκτη η νέα κατάσταση που έχει να αντιμετωπίσει), η 

απώλεια του νέου κόσμου (νέα κατάσταση, με νέες απαιτήσεις, αλλαγή στις συνήθεις 

δραστηριότητες, πιθανή αδυναμία εκτέλεσης καθημερινών πρακτικών) (Παπάζογλου Ε., 1998). 

Σημαντική μορφή εντόπισης στρες είναι η λεγόμενη «σωματοποίηση του στρες». Ορίζεται 

έτσι, η τάση του ψυχικού στρες να εκδηλώνεται με σωματικά ενοχλήματα και σωματική καταπόνηση 

σε σημείο τέτοιο όπου το άτομο που πάσχει να αναζητά ιατρική βοήθεια  (Zunhammer  M., 2013). 

Σύμφωνα με έρευνα Ekpeyong et al., (2012) η κατανομή μυοσκελετικών παθήσεων βρέθηκε να 

υπερτερεί στο γυναικείο φύλο έναντι του ανδρικού και να πάσχει στην κεφαλή/τράχηλο, άνω 

άκρα/ώμους, τον κορμό και το κάτω μέρος της μέσης. Άλλα συμπτώματα είναι ο πόνος στο στομάχι, 

γαστρεντερικές διαταραχές, πονοκέφαλος, πόνος στην πλάτη, τους κοιλιακούς μύες, ναυτία, 

δυσφορία, τάση προς έμετο (χαρακτηριστικό «πεταλούδες στο στομάχι») σχετιζόμενα με τις 

εξετάσεις, καθώς και απώλεια όρεξης, συχνές διάρροιες και σεξουαλική αδιαφορία (Zunhammer  M., 

2013). 
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 2.2.  ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ 

 

 Ειδικά η ελληνική οικογένεια έχοντας έντονη πολιτιστική κουλτούρα, σχετικά με την 

«μόρφωση» φαίνεται να υπερεκτιμά την αξία των πανεπιστημιακών σπουδών ασκώντας περισσότερη 

συναισθηματική πίεση στα παιδιά τους τόσο κατά την διάρκεια των χρόνων προετοιμασίας όσο και  

κατά την διάρκεια των σπουδών. Δεδομένου αυτού του γεγονότος, στις τάξεις του λυκείου οι γονείς 

αναλαμβάνουν το υπέρογκο πολλές φορές κόστος προετοιμασίας με τα ιδιωτικά και ιδιαίτερα 

φροντιστήρια αυξάνοντας και την πίεση για την επίτευξη του πολυπόθητου στόχου  (Lazaratou H, 

2013). 

Ως οικογένεια ορίζεται ο θεσμός που εξασφαλίζει τη βιολογική και κοινωνική αναπαραγωγή 

της κοινωνίας (γέννηση παιδιών-ανατροφή) και παράλληλα την αμοιβαία προστασία και βοήθεια 

μεταξύ των προσώπων που συνδέονται με συγγενικούς δεσμούς. Σύμφωνα με την Brooks (1994) 

υπάρχουν τρεις τύποι οικογενειών: 

1. Η απορριπτική 

2. Η υπερπροστατευτική 

3. Η προσαρμοστική (Λαζαρίδου Ι., 2004) 

 

Χαρακτηριστικά της οικογένειας αποτελούν τα παρακάτω: 

 Κάθε οικογένεια είναι μοναδική διαφέροντας από κάθε άλλη. Είναι απαραίτητο να 

υπάρχει συγκεκριμένη πληροφόρηση για την κάθε οικογένεια προκειμένου να 

αντιμετωπισθούν οι δικές της ανάγκες 

 Κάθε οικογένεια μπορεί να έχει ομοιότητες με κάποια άλλη. Για παράδειγμα: 

αποτελεί μια ομάδα, έχει τις δικές της πεποιθήσεις, πιστεύω, εφαρμόζει και ακολουθεί 

δικούς της κανόνες, τηρεί μια ιεραρχία, φέρει εις πέρας τους δικούς της στόχους. 

 Κάποιες οικογένειες μοιάζουν περισσότερο μεταξύ τους. 

  

Ο όρος υγιής οικογένεια αφορά στην ικανότητα της οικογένειας να λειτουργεί και να 

προσαρμόζεται κατάλληλα ώστε να καλύπτει τις ανάγκες των μελών της και ως έννοια βρίσκεται σε 



- 30 - 
 

μια κατάσταση διαρκούς εξέλιξης με στόχο να προσδιορίσει την παρούσα κατάσταση ούτως ώστε να 

μπορεί να αντιμετωπίσει  τυχόν διαβλεπόμενες μελλοντικές τάσεις. Αποτελεί μια αντίληψη φυσικών, 

κοινωνικών και πνευματικών υποχρεώσεων ή ενεργειών που έχουν τα μέλη μεταξύ τους και φυσικά 

ποικίλλουν ανάλογα με την κουλτούρα, τις αξίες και το χρόνο ( Kenney- Weeks et al., ) 

Τα μέλη της εκάστοτε οικογένειας δρουν ως «φυσικοί» φροντιστές, προφέροντας ανιδιοτελώς 

στήριξη, ενθάρρυνση, επιβεβαίωση, ακρόαση, άνεση, προστασία και μια συντροφιά η οποία δεν 

μοιάζει με αυτή των φίλων ή γνωστών. Είναι το καταφύγιο του κάθε ατόμου. Η φροντίδα που 

προσφέρεται στο σπίτι δεν επιδέχεται χρονικούς ή τοπικούς περιορισμούς και αυτό διότι οι γονείς ή τα 

αδέλφια μπορούν να ανατρέξουν ανά πάσα ώρα και στιγμή, μέρα ή και νύχτα ούτως ώστε να 

καλύψουν την ανάγκη που προκύπτει σε ένα από τα μέλη της. 

Όταν οι νέοι πηγαίνουν σε μια τριτοβάθμια σχολή αφήνουν πίσω τους ανθρώπους οι 

οποίοι αποτελούν την οικογένεια τους και σαφώς το κινητήριο υποστηρικτικό και 

προστατευτικό περιβάλλον. Αυτό παρότι συμβαίνει σε παγκόσμιο επίπεδο, οι αδύναμοι 

σχετικά και ευαίσθητοι χαρακτήρες μπορεί να εκδηλώσουν συμπτώματα κατάθλιψης όταν 

βρίσκονται σε νέο άγνωστο περιβάλλον (Βελάνα Α., και συν, 2012, Lala E., 2010, Ekpenyong 

C., 2012). 

Είναι γεγονός ότι οι φοιτητές που αναφέρουν ανάλογη συμπτωματολογία έχουν απόκλιση 

στην ικανότητα μάθησης και μειωμένη αφομοιωτική ικανότητα. Ο ακαδημαϊκός φόρτος εργασίας, οι 

απαιτήσεις και φοιτητικές υποχρεώσεις, η επιμονή για επιτυχία, το άγχος επίδοσης, είναι μερικές από 

τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι νέοι σπουδαστές (Polychronopoulou A., 2009, Γκαντώνα Γ., 

2007). 

Η υιοθέτηση από την εφηβεία βλαπτικών συνηθειών (π.χ., κάπνισμα, αλκοόλ, εθισμός στο 

διαδίκτυο, ηλεκτρονικά παιχνίδια), αποτελούν βλαπτικό παράγοντα κινδύνου για την υγεία των 

φοιτητών. Συνεπώς υπάρχει συσχέτιση με εκδηλούμενα προβλήματα υγείας όπως ακαδημαϊκές 

ανησυχίες, τραυματισμοί, επιθετικότητα, κατάθλιψη, πνευματική δυσλειτουργία, υψηλού κινδύνου 

σεξουαλική συμπεριφορά (Hummer R., 2012, Αβραάμ Σ., 2009). 

Παράλληλα η αναβλητικότητα που είναι πρόβλημα αυτοδιαχείρισης, αποτελεί ένα πολύ 

συχνό πρόβλημα ακαδημαϊκής λειτουργικότητας (Tavolacci  M., 2011). Πολλές έρευνες αναφέρουν 

ότι σε κάποια στιγμή καταφεύγουν σε αναβλητικότητα το 25-40% των φοιτητών/τριών. Οι 

οικονομικοί παράγοντες φαίνονται να σχετίζονται ως σημαντικό στρεσσογόνο παράγοντα και αυτό να 

οδηγεί σε παράδοξη ακαδημαϊκή συμπεριφορά. Πάνω από 20% των φοιτητών στην Βρετανία 

ανέφεραν ότι ήταν αδύνατο να καλύψουν την ημερήσια ποσότητα φαγητού που είχε αντίκτυπο κακή 

βαθμολογική επίδοση στα εξεταζόμενα μαθήματα (Mikolajczyk R.,2009). Έγκαιρη πρόγνωση και  
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διάγνωση τέτοιων συμπτωμάτων μπορεί να μειώσει το ψυχικό βάρος στους φοιτητικούς πληθυσμούς, 

να βελτιώσει τους βλαπτικούς παράγοντες που μπορεί να οδηγήσουν σε χρόνια κατάθλιψη και να 

ωφελήσει στην αύξηση της ικανότητας του ατόμου, στην παραγωγή, στις διαπροσωπικές σχέσεις, 

στην ακαδημαϊκή εξέλιξη και την βελτίωση ποιότητας ζωής (Socratous S.,2013). 

Σε μια διαχρονική μελέτη για επαγγελματίες υγείας, συγκεκριμένα για φοιτητές οδοντιατρικής 

σχολής, ανιχνεύθηκαν αυξημένα επίπεδα στρες για το θέμα υψηλότερης βαθμολογίας σε σχέση με 

αυτό της παραμέλησης της προσωπικής ζωής και της διαχείρισης του ελεύθερου χρόνου τους. Αυτό 

το γεγονός συνέπιπτε με την έναρξη της κλινικής εκπαίδευσης των φοιτητών, το  οποίο υποδείκνυε 

θλίψη για την μετάβαση αυτή στο κλινικό επίπεδο προκαλώντας σύγχυση για την απώλεια που 

περιγράφεται (Polychronopouloy A., 2009). 

Σε διαφορετική μελέτη που διεξήχθη σε Κύπριους φοιτητές, βρέθηκε ότι οι σπουδαστές που 

είχαν αναφέρει ότι έχουν καταθλιπτικά συναισθήματα, είχαν χαμηλότερη επίδοση στα εξεταζόμενα 

μαθήματα του εκπαιδευτικού τους προγράμματος, ενώ οι σπουδαστές που λάμβαναν αγωγή για την 

καταπολέμηση των καταθλιπτικών συμπτωμάτων, μια σημαντική επιτυχία σε σχέση με τους 

συμφοιτητές τους οι οποίοι εξέφρασαν άρνηση επίλυσης των προβλημάτων που αντιμετώπιζαν εκείνη 

την χρονική περίοδο (Socratous S., 2012 ). 

Αναφερόμενοι εν συνεχεία, σε επαγγελματίες υγείας, όπως για παράδειγμα είναι οι φοιτητές 

ιατρικής, σε μελέτη των Verdonk et al., διαπιστώθηκε ότι οι γυναίκες σπουδάστριες ανέφεραν 

υψηλότερα επίπεδα στρες σε σχέση με τους άνδρες καθώς η φύση του επαγγέλματος, ο ανταγωνισμός, 

το αρσενικό πρότυπο του επαγγέλματος τείνει να πιέζει εξουθενωτικά το γυναικείο φύλο στην 

προσπάθεια του για επιβολή, αναγνώριση και ισοτιμία. 

Στον αντίποδα, αυτό μπορεί να συμβαίνει για τους άνδρες σπουδαστές νοσηλευτικής όπου το 

συγκεκριμένο επάγγελμα κατά παράδοση εκτελείται από γυναίκες (Verdonk et al., 2013). 

Ιδιαίτερα στρεσσογόνος περίοδος κρίνεται η μετάβαση και η προσαρμογή από την προκλινική 

στην κλινική φάση όπου πρέπει η θεωρία να γίνεται ορθή και υπεύθυνη πράξη ούτως ώστε να έχει 

αποτέλεσμα και όχι ένα μοιραίο λάθος ή μια λανθασμένη διάγνωση, η οποία μπορεί να έχει κόστος 

και συνέπειες τόσο για τον ίδιο τον ασθενή (παράταση θεραπείας, αναπηρία) όσο και για το σύστημα 

υγείας, την οικονομία της υγείας, και για όλη  την παραγωγική τάξη. Ανάλογη είναι και η περίπτωση 

διαπίστωσης και ανακοίνωσης θανάτου στους συγγενείς, ένα μαζικό δυστύχημα, ηθικά θέματα και 

προβληματισμοί στον εργασιακό χώρο. 
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Σχετικά με τους φοιτητές νοσηλευτικής, είναι άξιο λόγου το γεγονός πως σύμφωνα με τους 

Burnard et al., ως πληθυσμός έρχονται συχνότερα αντιμέτωποι με το στρες λόγω του «ψυχρού 

εργασιακού περιβάλλοντος» λόγω επιπλήξεων ή παρατηρήσεων μπροστά σε άλλους συνάδελφους ή 

και ασθενείς (Burnard et al., 2007). Πολλοί φοιτητές βιώνουν έντονα το στρες όταν συνειδητοποιούν 

την τεράστια διαφορά μεταξύ των προσδοκιών τους από τις σπουδές και την πραγματικότητα που 

βιώνουν στην πράξη. Επίσης, σημαντικός παράγοντας άγχους είναι ο φόβος του λάθους κατά την 

διάρκεια της πρακτικής άσκησης. 
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 2.3. ΥΠΝΟΣ-ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΥΠΝΟΥ 

 

 «Ο ύπνος είναι φάρμακο» Ιπποκράτης 4ος αιώνας π.Χ. 

    «Ο ύπνος είναι ο καλύτερος διαλογισμός» Δαλάι Λάμα, 1935  

  

Ένας σημαντικός παράγοντας υγείας κατά την κοινή γνώμη είναι ο ύπνος. Είναι απαραίτητος 

για την κάλυψη και εφεδρεία αποθεμάτων ενέργειας για την εύρυθμη λειτουργία του οργανισμού, την 

λειτουργία του εγκεφάλου καθώς κατά την διάρκεια της ανάπαυσης ο εγκέφαλος επεξεργάζεται όλες 

εκείνες τις πληροφορίες που εξέλαβε κατά την διάρκεια της μέρας  (Brick C., 2010, Wilson K., 2014). 

Ο καλός ύπνος χαρακτηρίζεται ως ο ποιοτικός ύπνος που κάνει το άτομο χωρίς παρεμβολές, διακοπές, 

σε ήρεμο και κατάλληλο περιβάλλον. Το φαινόμενο στέρησης του ύπνου συνδέεται άμεσα με την 

ποιότητα ζωής κάθε ατόμου. Ως έλλειψη ορίζεται απώλεια ύπνου κατά τις βραδινές ώρες με διάρκεια 

λιγότερη των εφτά με οκτώ ωρών που απαιτούνται για την κάλυψη των ημερησίων αναγκών του 

οργανισμού (Bahammam A., 2012, Taylor D., 2013). Το φαινόμενο στους σπουδαστές εμφανίζεται 

συχνά με εκδήλωση αϋπνίας και χρόνο ξεκούρασης λιγότερο των πέντε ωρών την προηγούμενη 

ημέρα των εξετάσεων. Τα εκδηλούμενα συμπτώματα στέρησης ύπνου, είναι κούραση, οξυθυμία 

ιδιαίτερα κατά την προετοιμασία, και οι συνήθεις διαδεδομένες πρακτικές αντιμετώπισης είναι η 

υπερβολική κατανάλωση ροφημάτων καφέ, κατανάλωση αναψυκτικών που προσδίδουν ενέργεια, 

λουτρό (Duggan K., 2014). 

Ο ύπνος ως κατάσταση, είναι ένα επαναλαμβανόμενο φαινόμενο το οποίο σε τακτική 

συνήθεια κατάκλισης και έγερσης αποφέρει ευεργετικά οφέλη τόσο στο σώμα όσο και στο πνεύμα με 

αποτέλεσμα, υγιή όψη, αίσθηση ευεξίας, σταθερό καρδιακό ρυθμό, νοητική οξύτητα, συναισθηματική 

ισορροπία. Ωστόσο αρκετοί είναι οι μαθητές που αγνοούν ή αδιαφορούν για το θέμα. Η στέρηση 

ύπνου έχει συσχετισθεί με εξασθενημένη γνωστική απόδοση, μειωμένη παραγωγικότητα στο χώρο 

εργασίας και αύξηση των ατυχημάτων και των σφαλμάτων. Υπάρχουν  διάφοροι  κοινωνιολογικοί 

παράγοντες και δημογραφικοί όπως η ηλικία, η κοινωνικοοικονομική κατάσταση, το επάγγελμα. 

Επίσης υπάρχει διαφορά στην χρονική κατανομή του ύπνου η οποία διαφέρει μεταξύ των διαφόρων 

κοινωνικών ομάδων (Hersner S., 2014). 

Πρόσφατες έρευνες  έχουν εστιάσει την προσοχή στην πολυπλοκότητα του τρόπου ζωής των 

ατόμων, ειδικά σε σχέση με την εργασία και των επιπτώσεων της αϋπνίας σε αυτή. Βάρδιες εργασίας 

και μακρά εργασιακά ωράρια (περισσότερο από 48 ώρες ανά εβδομάδα), ειδικότερα, έχουν 
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συσχετισθεί με μικρή διάρκεια ύπνου (δηλαδή ύπνος για 6 ή λιγότερες ώρες ανά ημέρα) και κακή 

ποιότητα ύπνου. Η απώλεια ύπνου και η κόπωση  δημιουργεί προβλήματα στο σύγχρονο εργατικό 

δυναμικό, ιδίως σε  εργασία με βάρδιες όπως οι επαγγελματίες υγείας. 

Ο επαρκής ύπνος θεωρείται ότι είναι σημαντικός όχι μόνο για τη σωματική υγεία και την 

ψυχολογική ευεξία, αλλά και για την απόδοση των γνωστικών λειτουργιών , απαραίτητων ιδιαίτερα 

κατά την διάρκεια των σπουδών, καθώς η ποιότητα και η ποσότητα του ύπνου συνδέονται στενά με 

την ικανότητα της μάθησης και της ακαδημαϊκής επιτυχίας. 

Διαταραχές  ύπνου, δυσκολία στην αφύπνιση και τήρηση τακτικού ωραρίου κατάκλισης είναι 

κοινά σε αυτή την κοινωνική ομάδα. Δραστηριότητες αργά το βράδυ, χρήση ηλεκτρονικών συσκευών, 

κινητών τηλεφώνων, υπολογιστών, παιχνιδιών στο διαδίκτυο και η χρήση οπτικών μέσων (όπως η 

τηλεόραση και σερφάρισμα στο Internet) έχουν συσχετιστεί με καθυστέρηση της νυχτερινής 

κατάκλισης. Παράλληλα λόγω των οικονομικών δυσχερειών και της πίεσης που ασκείται για την 

διαβίωση ορισμένοι φοιτητές είναι αναγκασμένοι να εργάζονται και έτσι υπόκεινται σε  πιεστικά και 

εξαντλητικά ωράρια τα οποία έχουν ως αποτέλεσμα την θυσία, τον τεμαχισμό και την μείωση σε 

μεγάλο βαθμό του χρόνου ανάπαυσης (Thomee S., 2010, Wilson K., 2014, Nyer M., 2013). 

Όσοι φοιτητές παρόλα αυτά μόνο σπουδάζουν, ακολουθούν το πρόγραμμα σπουδών 

αλλάζοντας το χρονοδιάγραμμα του ύπνου και της διάρκειάς του τη νύχτα, ούτως ώστε να ταιριάζει 

στις απαιτήσεις των σπουδών και την κοινωνική τους ζωή. Αυτή η κατάσταση αλλάζει στην πορεία 

καθώς αποφοιτώντας καλούνται πάλι να προσαρμοστούν σε άλλες συνήθειες ύπνου αναλαμβάνοντας 

είτε εργασιακά καθήκοντα, είτε μεταβαίνοντας σε αλλαγές που αφορούν το προσωπικό επίπεδο, όπως 

η συμβίωση, ο γάμος και η απόκτηση τέκνου. 

Υπάρχουν διαπιστώσεις μέσω ερευνών, ότι υπάρχει σύνδεση μεταξύ προσωπικότητας και ποιότητας 

υγείας (Hasson D., 2010, Hersner S., 2014). 

 Τα ευσυνείδητα, ελάχιστα νευρωτικά άτομα, τείνουν να αντιμετωπίζουν με ήπιους 

χειρισμούς τις αντιξοότητες που ανακύπτουν, ελέγχοντας τα όποια παρορμητικά συναισθήματα, και 

να ακολουθούν πιο υγιεινές συμπεριφορές, που προάγουν την υγεία, συμπεριλαμβανομένων 

περισσότερη σωματική δραστηριότητα, υγιεινή διατροφή, αποφυγή κατάχρησης ουσιών, σταθερές 

σχέσεις και καλύτερη ένταξη στις κοινότητές τους. Αντίθετα τα νευρωτικά και ευερέθιστα άτομα είναι 

συναισθηματικά αντιδραστικά και τείνουν να αντιμετωπίζουν περισσότερα αρνητικά συναισθήματα, 

όπως άγχος, εχθρικότητα, νευρικότητα, κατάθλιψη που συνδέεται με κίνδυνο για την υγεία και σαφώς 

διατρέχουν μεγαλύτερο κίνδυνο για κακή ψυχική και σωματική υγεία, και αυξημένη θνησιμότητα  

(Taylor D., 2013). 
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Σύμφωνα με έρευνες η υπνηλία αποτελεί σοβαρό πρόβλημα, το οποίο εκφράζεται από το 50% 

των φοιτητών σε σύγκριση με τους άλλους ενήλικες. Το λιγότερο τρεις ημέρες της εβδομάδας, το 

60% των φοιτητών ανέφερε σε έρευνα ότι «σέρνεται», κουράζεται ή βρίσκεται σε διαρκή υπνηλία. Με 

την υπνηλία, εκφράζεται η αδυναμία ενός ατόμου να παραμείνει σε φάση εγρήγορσης  κατά τις ώρες 

της ημέρας που πρέπει και στη συνέχεια καταπίπτει σε υπνηλία ή τελικώς σε ύπνο. Το γεγονός αυτό 

δύναται να συμβεί σε μάθημα ή διάλεξη όπου δεν απαιτεί συμμετοχή του φοιτητή, πραγματοποιείται 

σε αίθουσα με χαμηλό φωτισμό ή ζεστά κλιματιζόμενο χώρο. (Hersner S, 2014) 

Μία από τις πιο ανησυχητικές επιπτώσεις της στέρησης ύπνου και υπνηλίας είναι η υπνηλία 

στην διάρκεια της οδήγησης. Σε έρευνα που πραγματοποιήθηκε στην Αμερική, το 66% των νεαρών 

ενηλίκων ανέφερε υπνηλία κατά την οδήγηση. Ωστόσο, λίγες μελέτες έχουν αξιολογήσει την υπνηλία 

κατά την οδήγηση ειδικά σε φοιτητές. Μεταξύ 1039 προπτυχιακών φοιτητών το 16% ανέφερε ότι 

κοιμήθηκε κατά την οδήγηση και το  2% είχε ένα αυτοκινητιστικό ατύχημα λόγω υπνηλίας. Οι άνδρες 

είναι πιο πιθανό να αποκοιμηθούν  κατά την οδήγηση σε σχέση με τις γυναίκες. Ένα σχολείο στη 

Γιούτα είχε 86 θανάτους  φοιτητών λόγω τροχαίων ατυχημάτων κατά τη διάρκεια μιας περιόδου 15 

ετών. Σε μια αναδρομική μελέτη, τα ατυχήματα συνέβησαν μεταξύ 23:00 και 01:00 την νύχτα και σε 

ποσοστό 39%  κατά τη διάρκεια της πρώτης ώρας της οδήγησης. Σχεδόν οι μισοί ανέφεραν ότι 

κινδύνευσαν να βρεθούν στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας κατευθυνόμενοι επικίνδυνα να 

συγκρουστούν με άλλο όχημα βαρέως τύπου. Τα ευρήματα συνολικά υποδηλώνουν ότι η υπνηλία 

είναι υπεύθυνη σε αυτοκινητιστικά ατυχήματα (Hersner S., 2014). 

 Πολλαπλές πτυχές του ύπνου προβλέπουν σημαντικές εκβάσεις της υγείας. 

Η διάρκεια του ύπνου έχει συσχετιστεί με την παχυσαρκία, τον διαβήτη και την αντίσταση στην 

ινσουλίνη, καθώς και καρδιαγγειακές παθήσεις. Από την άλλη πλευρά, η ποιότητα του ύπνου όπως η 

διάρκεια του ύπνου, καθώς και ποιοτικές πτυχές, συμπεριλαμβανομένου του βάθους και της ηρεμίας 

του ύπνου, και της υπνηλίας αντιπροσωπεύουν περισσότερο υποκειμενικές αυτο-αναφορές της υγείας 

του ατόμου. Η υπνηλία, η οποία μπορεί να είναι προϊόν της κακής ποιότητας του ύπνου, συνδέεται 

επίσης με χαμηλότερο επίπεδο υγείας, επιπέδων ενέργειας, ευημερίας και λειτουργικής κατάστασης. 
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2.4. ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΕΣ ΣΥΝΗΘΕΙΕΣ 

 

Σύμφωνα με μελέτη των Mikolajczyk et al., σε φοιτητές τριών ευρωπαϊκών χωρών, οι 

ερευνητές εξέτασαν κατά πόσο οι διατροφικές συνήθειες σχετίζονται με το στρες και τα καταθλιπτικά 

σύνδρομα και κατά πόσο υπάρχουν διαφορές από χώρα σε χώρα. Η μελέτη αφορούσε πρωτοετείς 

φοιτητές και φοιτήτριες. Αναφορικά συμμετείχαν 696 φοιτητές στην Γερμανία, 489 φοιτητές στην 

Πολωνία και 654 φοιτητές στην Βουλγαρία. Οι άρρενες συμμετέχοντες δεν έδωσαν συσχέτιση μεταξύ 

κατανάλωσης τροφίμων και στρες σε αντίθεση με τις γυναίκες στις οποίες το στρες ήταν αντιληπτό. 

Τα αποτελέσματα της έρευνας αυτής έδειξαν συσχέτιση κατανάλωσης ανθυγιεινών τροφίμων και 

καταθλιπτικών συμπτωμάτων καθώς και την ύπαρξη υποκειμενικού στρες στο γυναικείο φύλο 

(Mikolajczyk et al., 2012). 

  Ως γνωστόν, οι διατροφικές συνήθειες αποτελούν σημαντικό παράγοντα για την υγεία, την 

νοσηρότητα, την θνησιμότητα. Για παράδειγμα, οι συμμετέχοντες ανέφεραν ότι κατανάλωσαν σε 

μεγαλύτερη ποσότητα τρόφιμα προκειμένου να αισθανθούν «καλύτερα» ως μέσο αντιρρόπησης με 

τους στρεσσογόνους παράγοντες που τους κατέκλυαν εκείνη την χρονική περίοδο. Στην πλειοψηφία 

οι συμμετέχοντες παραδέχτηκαν ότι στις προτιμήσεις τους εμπεριέχονταν τρόφιμα πλούσια σε 

υδατάνθρακες καθώς και «έτοιμα» τρόφιμα από ταχυφαγείο (fast-food). Ο λόγος που υγιεινές τροφές 

όπως για παράδειγμα λαχανικά, σαλάτες, όσπρια, φρούτα κ.λ.π. δεν προτιμήθηκαν, είναι ότι η 

προετοιμασία αυτών απαιτεί χρόνο και επιπρόσθετη προσπάθεια.  

 Σε διαφορετική μελέτη των Peltzer et al., οι ερευνητές αναζήτησαν τη συσχέτιση μεταξύ 

παχυσαρκίας και άγχους φοιτητών σε 22 χώρες. Στην συγκεκριμένη μελέτη οι συμμετέχοντες 

συμπλήρωσαν ερωτηματολόγια ενώ παράλληλα έγιναν στα ίδια άτομα ανθρωπομετρικές μετρήσεις. 

Συνολικά συμμετείχαν 15.746 προπτυχιακοί φοιτητές ηλικίας μέσου όρου 20.8 ετών. Μεταξύ των 

ανδρών ο επιπολασμός των λιποβαρών φοιτητών ήταν 10,8%, με φυσιολογικό βάρος 64,4% ενώ το 

18,9% υπέρβαροι και το 5,8% παχύσαρκοι. 

Στο γυναικείο φύλο ο επιπολασμός των λιποβαρών ήταν 17,6%, με φυσιολογικό βάρος 62,1%, 

υπέρβαρες το 15.1% και παχύσαρκες το 5,2% (Peltzer et al.,2014). 

Συμπερασματικά από αυτήν την μελέτη έγινε αντιληπτό ότι οι γυναίκες που ζουν σε χώρες 

όπως η Ασία και η Βόρεια Αφρική, αντιμετωπίζονται μειονεκτικά στην πρόσληψη τροφής σχετικά με 

τους άνδρες και σαφώς επιδεικνύεται το θέμα της πρόσληψης τροφής και η δυνατότητα σίτισης, το 

οποίο φανερώνει το οικονομικό επίπεδο και την διατροφική κουλτούρα της κάθε χώρας. Στις 
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υπόλοιπες χώρες, κατά πλειοψηφία οι γυναίκες υπερείχαν στα ποσοστά παχυσαρκίας έναντι των 

ανδρών.  

 Ένα άλλο φαινόμενο που ταλανίζει ορισμένους φοιτητές είναι αυτό της «νυχτερινής 

υπερφαγίας», το οποίο σχετίζεται με την αρνητική συναισθηματική ψυχολογία. Το σύνδρομο αυτό 

όπως αποκαλείται, έχει συσχετισθεί με καταθλιπτική διάθεση η οποία επιδεινώνεται τις νυκτερινές 

ώρες . Σε έρευνα του Nolan L., (2012), 246  φοιτητές συμπλήρωσαν το ερωτηματολόγιο NEDQ 

(Night Eating Diagnostic Questionnaire), το ερωτηματολόγιο NESHI (Night Eating Syndrome History 

and Inventory), και το ερωτηματολόγιο ποιότητας ύπνου SQI (Sleep Quality Index). Τα αποτελέσματα 

έδειξαν ότι οι φοιτητές με διαταραχές ύπνου, τείνουν να ακολουθούν την τακτική κατανάλωσης 

τροφίμων τις βραδινές ώρες με στόχο την μείωση του συναισθηματικού φόρτου και αύξηση 

ευχαρίστησης ανεξαρτήτου βαθμού πείνας. 

 Η σχέση του σωματικού βάρους με την εμφάνιση ψυχοπαθολογίας είναι ένα θέμα ανοικτό 

προς διερεύνηση ενώ τα πράγματα είναι πολύ πιο συγκεκριμένα για το χαμηλό σωματικό βάρος (π.χ., 

ψυχογενής ανορεξία), ενώ δεν έχουν διερευνηθεί αρκετά όσον αφορά το υψηλό σωματικό βάρος. 

Είναι γνωστό ότι η παχυσαρκία σχετίζεται με την κατάθλιψη. Έχει συνδεθεί με τις αγχώδεις 

διαταραχές ως εξής: από μελέτες αναδεικνύεται θετική συσχέτιση με την διαταραχή πανικού κυρίως 

στις γυναίκες, διαταραχή κοινωνικού άγχους και τις ειδικές φοβίες. Οι παχύσαρκοι εμφανίζουν σε 

σχέση με τον γενικό πληθυσμό χαμηλή αυτοεκτίμηση και δυσκολία στον έλεγχο παρορμήσεων. 

Παρουσιάζουν στοιχεία εξάρτησης και παθητικο-επιθετικά στοιχεία προσωπικότητας καθώς και την 

τάση να «σωματοποιούν» ή και να αρνούνται το πρόβλημα (Lykouras L.,2012). 

 Στις διαταραχές πρόσληψης τροφής και τα χαρακτηριστικά της προσωπικότητας των ατόμων 

που πάσχουν, φαίνεται να σχετίζεται ο ρόλος της οικογένειας και η οικογενειακή δυσλειτουργία 

(family dysfunction), η υπερπροστατευτικότητα  (overprotection), και η σεξουαλική ή σωματική 

κακοποίηση (sexual or physical abuse) (Σπανού Ε., 2010) 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3Ο  

 

3.1. ΕΠΙΛΥΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ 

 

«Δεν μπορείς να λύσεις ένα πρόβλημα εάν πρώτα δεν αποδεχθείς την ύπαρξή του»   

 

Ως πρόβλημα ορίζεται η διαφορά της υπάρχουσας κατάστασης από την επιθυμητή ενώ ως  απόφαση 

ορίζεται μια επιλογή μεταξύ εναλλακτικών λύσεων.  

Από τα προαναφερόμενα λοιπόν, φαίνεται ξεκάθαρα ότι η εξάλειψη δυσχερών φαινομένων μπορεί να 

επιτευχθεί μόνο εφόσον ο εκάστοτε φοιτητής αναγνωρίσει και παραδεχθεί ότι υπάρχει πρόβλημα.  

Η διαδικασία επίλυσης του προβλήματος που πρέπει να ακολουθηθεί αποτελείται από τα κάτωθι 

βήματα: 

1ο είναι η αναγνώριση και επιλογή του προβλήματος 

2ο αποτελεί η ανάλυση των αιτιών του προβλήματος 

3ο εστιάζει στην εύρεση των δυνατών λύσεων 

4ο αποτελεί η επιλογή και η σχεδίαση της καλύτερης λύσης  

5ο αποτελεί η εφαρμογή της λύσης  

6ο αποτελεί η εκτίμηση της λύσης (Παπανικολάου Β., 2007) 

 Έτσι λοιπόν επανερχόμαστε στην αυτοεπίγνωση που πρέπει να διαθέτει ο κάθε νέος, να 

αυτοαξιολογεί την κατάσταση, να αναζητά όταν μπορεί και επιθυμεί βοήθεια ή στήριξη ούτως ώστε 

να καταλήξει στην κατάλληλη λύση. Όμως αυτό δεν είναι πάντοτε εφικτό, ούτε φυσικά η εφαρμογή 

της λύσης να έχει το αναμενόμενο αποτέλεσμα. Πιθανό ωστόσο να χρειαστεί παρέμβαση από ειδικό ή 

εκπαιδευτικό. 

 Σε έρευνα που διεξήχθη σε φοιτητές Ιατρικής στη σχολή Δημόσιας Υγείας και Ιατρικής του 

Weill Orwell Νέας Υόρκης, οι πρωτοετείς και δευτεροετείς φοιτητές, παρακολούθησαν ένα 

πειραματικό συμβουλευτικό πρόγραμμα κατά την διάρκεια των σπουδών τους. Το πρόγραμμα 
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αφορούσε την τακτική συνάντηση  με ειδικούς συμβούλους σταδιοδρομίας της σχολής, την 

ικανοποίηση από το πρόγραμμα σπουδών, την προσαρμογή στην σχολή και την δυνατότητα 

επαγγελματικής προοπτικής και εξέλιξης. Το πιο σημαντικό αποτέλεσμα της έρευνας αυτής ήταν ότι η 

πλειοψηφία των φοιτητών ήταν υπέρ της συχνής επαφής με συμβούλους σταδιοδρομίας και με τους 

διδάσκοντες. Τα δεδομένα υποδηλώνουν συσχέτιση μεταξύ ικανοποίησης του προγράμματος και 

διαρκούς επαφής με τους ειδικούς. Ελάχιστοι ήταν οι φοιτητές οι οποίοι ήταν διστακτικοί με την 

επικοινωνία. Αξιοσημείωτο είναι ότι στη συγκεκριμένη σχολή εφαρμόζεται ετησίως η διανομή και 

συμπλήρωση ερωτηματολογίων στους σπουδαστές προκειμένου να αξιολογηθεί ο βαθμός 

ικανοποίησης, με στόχο την βελτίωση πρακτικών ή παροχών στο συγκεκριμένο επιστημονικό πεδίο.  

Δεν πρέπει να λησμονείται το γεγονός ότι κάθε άτομο είναι μοναδικό ως φυσιογνωμία, ξεχωριστό και 

πολύπλοκο σε συνάρτηση με τους γύρω. Καθένας από εμάς έχει το ανάλογο ψυχικό σθένος ή την 

δυνατότητα να διατηρήσει την ψυχολογική ακεραιότητα και αντίσταση απέναντι σε κάθε αντιξοότητα. 

Περιβαλλοντικοί παράγοντες, κοινωνικοί, οικονομικοί ή ακόμα και συναισθηματικοί δρουν κατά έναν 

συνεργικό τρόπο δίνοντας την μοναδικότητα της ταυτότητας στον καθένα ξεχωριστά. Στην περίπτωση 

που το άτομο βιώσει μια ασθένεια, η συμπεριφορά και η αντίδρασή του μπορεί να είναι το 

αποτέλεσμα της προσπάθειάς του να ανακτήσει είτε τον έλεγχο της παρούσας κατάστασης είτε η 

δυσαρέσκειά του για την αποτυχία προσαρμογής του σε αυτή. Η ανθρώπινη φύση εμπεριέχει ένα 

ψυχικό φορτίο και ένα κράμα συναισθημάτων μοναδικό. Η ελπίδα και η αέναη έμφυτη ανάγκη για 

επιβίωση δίνει το έναυσμα ακόμη και σε χείριστες καταστάσεις για προσδοκία επιθυμητών 

αποτελεσμάτων και αισιοδοξία. 
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3.2. ΣΠΟΥΔΑΣΤΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ 

 

Η νοσηλευτική ως γνωστόν έχει πεδίο εφαρμογής σε όλους τους χώρους της κοινότητας. Σε ένα 

εκπαιδευτικό περιβάλλον κάθε βαθμίδας μπορεί ως μέλος της διεπιστημονικής κοινότητας να παρέχει 

υπηρεσίες που περιλαμβάνουν: 

 Προσδιορισμό του σχετικού κινδύνου με στοιχεία που προκύπτουν από το ατομικό 

αναμνηστικό του ενδιαφερόμενου, το οικογενειακό ιστορικό, την συνέντευξη και το 

γενεαλογικό δένδρο 

 Ενημέρωση του ατόμου και εκπαίδευση  

 Προγραμματισμό παρακλινικών εξετάσεων  

 Συμβουλευτική του ατόμου και της οικογένειας 

 Διδασκαλία του ατόμου και της οικογένειας 

 Ψυχολογική υποστήριξη 

 Ενημέρωση και ενεργοποίηση υποστηρικτικών υπηρεσιών (ψυχολόγου, κοινωνικού 

λειτουργού) 

 Συντονισμό ερευνητικών πρωτοκόλλων (Γιαννακοπούλου Μ.,2009) 

Η παρατήρηση αποτελεί το σημαντικότερο εργαλείο του νοσηλευτή. Το άγρυπνο μάτι και η 

ακρόαση των όσων συμβαίνουν γύρω, αποτελούν τον συνδετικό κρίκο για την συνεργασία των 

επιστημόνων υγείας και εκπαιδευτικών για την προαγωγή υγείας και πρόληψης εκδήλωσης 

νοσημάτων στον φοιτητικό πληθυσμό. 

 

Εξίσου σημαντική είναι η διαπίστωση από τον επαγγελματία υγείας  του περιβάλλοντος από το 

οποίο προέρχεται ο φοιτητής. Κάθε προσπάθεια προσέγγισης του περιβάλλοντός του θα πρέπει να 

συμπεριλαμβάνει αξιολόγηση χαρακτηριστικών όπως η κουλτούρα της οικογένειας (μόρφωση, 

θρησκεία, έθνος, φυλή), η δομή της, η οικονομική κατάσταση, η ηλικία (Δεληδάκη Α., 1999). 
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3.3. ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ 

 

 Ως γνωστόν οι γραπτές εξετάσεις διεθνώς αποτελούν την μέθοδο εκλογής για την αξιολόγηση 

της επίδοσης των μαθητών και των φοιτητών. Μέσω αυτής της μεθόδου, επιδεικνύεται στους 

εκπαιδευτικούς κατά πόσο οι σπουδαστές έχουν αποκτήσει τις απαραίτητες πληροφορίες και τα 

απαραίτητα ερεθίσματα και εφόδια που διδάσκονται στην ακαδημαϊκή τους πορεία. Αρχικά, λαμβάνει 

χώρα το σύστημα των πανελληνίων εξετάσεων για την εισαγωγής στα τριτοβάθμια εκπαιδευτικά 

ιδρύματα και έκτοτε ακολουθούν οι εξεταστικές περίοδοι κάθε εξαμήνου. Αυτό ως γεγονός προξενεί 

άγχος καθότι αποτελεί μια διαρκή «έννοια» για την επίδοση σε όλα τα μέλη της σπουδαστικής 

κοινότητας. 

 Ακολουθούν ορισμένες συμβουλές προς τους υπό εξέταση υποψηφίους σπουδαστές: 

 Ο σωστός προγραμματισμός δεν αρκεί, θα πρέπει  ο κάθε σπουδαστής να γνωρίζει ποια τεχνική 

είναι αποτελεσματική για τον ίδιο. 

 Προτείνεται η δημιουργία ενός ήσυχου σημείου μελέτης όπου θα είναι απίθανο να διακοπεί ο 

σπουδαστής από την μελέτη. 

 Εάν δεν υπάρχει υποδομή στο σπίτι ή ο χώρος του σπιτιού είναι περιορισμένος, χρήσιμο είναι η 

μελέτη να γίνεται σε σημείο της βιβλιοθήκης του εκπαιδευτικού ιδρύματος το οποίο θα αποτελεί 

το «καταφύγιο» μελέτης για τον σπουδαστή. 

 Ο σπουδαστής θα πρέπει μέσα από συστηματική παρακολούθηση των διαλέξεων να φροντίζει να 

κρατά σωστές και ουσιαστικές σημειώσεις οι οποίες σε συνδυασμό με την δοθείσα ύλη θα 

παρέχει στον ίδιο ολοκληρωμένη εικόνα για την κατανόηση της ύλης. 

 Στην περίπτωση όπου οι σημειώσεις δεν είναι ευανάγνωστες ή είναι ελλειπείς  οφείλει να 

ανατρέξει στον διδάσκοντα καθηγητή του πανεπιστημίου προκειμένου να λάβει τις απαραίτητες 

πληροφορίες που λείπουν. 

 Συστήνεται η αξιοποίηση του ελεύθερου χρόνου για την οργάνωση και αρχειοθέτηση των 

διαθέσιμων σημειώσεων. 

 Προτείνεται η οργάνωση ελεύθερου χρόνου με τέτοιο τρόπο κατά τον οποίο θα μπορεί ο 

σπουδαστής να συνδυάσει αποτελεσματικά μελέτη και δραστηριότητες μαζί. Οι άνθρωποι κατά 

κοινή ομολογία σπαταλούν αλόγιστα ώρες μπροστά από ένα υπολογιστή, την τηλεόραση ή  
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κάνοντας χρήση κινητού τηλεφώνου, μη συνειδητοποιώντας ότι σημαντικό μέρος του χρόνου 

αυτού θα μπορούσε να αποτελεί χρόνο μελέτης. 

 Σημαντικό είναι το θέμα της διαχείρισης της μελέτης και της δυνατής ενέργειας που διαθέτει το 

κάθε άτομο. Φρόνιμο είναι το ίδιο το άτομο να γνωρίζει τις δυνατότητες και τις ώρες που θεωρεί 

ότι μπορεί να αποδώσει πνευματικά και να αφιερώσει το αντίστοιχο χρονικό διάστημα για μελέτη. 

 Σαν επιλογή, οι φοιτητές δύναται να ανταλλάσσουν τις ιδέες, τις απορίες, με ένα πιο 

διασκεδαστικό τρόπο χωρίς να παρεκκλίνουν από το στόχο. Επίσης, μπορεί να γίνεται 

επιβεβαίωση των σωστών σημειώσεων και φυσικά απαραίτητη προϋπόθεση είναι τα μέλη που 

απαρτίζουν τέτοιες ομάδες να είναι άτομα τα οποία θέτουν ως σοβαρή προτεραιότητα την μελέτη 

 Σύμφωνα με το αρχαίο ρητό «Η επανάληψη είναι η μήτηρ της μαθήσεως…». Σαφέστατα αποτελεί 

κανόνα για κάθε μαθητή με εφαρμογή όχι μόνο στα σχολεία και τα εκπαιδευτικά ιδρύματα, αλλά 

στο σπίτι, στην εργασία, στην καθημερινότητα του καθενός. . Η αναφορά και η διήγηση των 

μαθημάτων δίνει την δυνατότητα στους συμφοιτητές να κατανοήσουν οι μεν πιο απλουστευμένες 

τις πληροφορίες και στους δεν, που εκφράζονται δυνατά να συνειδητοποιήσουν τις αδυναμίες, τις 

δυνατότητες, τις ελλείψεις ή την κάλυψη των εκπαιδευτικών τους αναγκών. 

 Αποφυγή μελέτης κατά την διάρκεια της νύκτας ιδίως την προηγούμενη ημέρα της εξέτασης διότι 

το αποτέλεσμα θα είναι εξάντληση του φοιτητή με αποτέλεσμα έλλειψη συγκέντρωσης. 

 Σε κάθε επιτυχία το άτομο οφείλει να επιβραβεύει τον εαυτό του με δραστηριότητες που τον 

ευχαριστούν (αγορά αγαθών, εκδρομή, βόλτα, ένα απολαυστικό γεύμα). 

 Για ορθή απομνημόνευση προτείνεται η αναγραφή λέξεων-κλειδιών δίπλα από την παράγραφο 

που μελετά ο σπουδαστής. 

 Σημαντική είναι η δημιουργία αρτικόλεξου, δηλαδή η αναγραφή των αρχικών γραμμάτων των 

λέξεων σε σειρά. 

 Πριν τις εξετάσεις, ένας τρόπος για μείωση της νευρικότητας η οποία μπορεί να λειτουργήσει ως 

η κινητήριος δύναμη που θα ωθήσει τον φοιτητή στην σκληρή εργασία, είναι να φροντίσει το 

σώμα και το πνεύμα του, «Νους υγιής, εν σώματι υγιή…»(αρχαίο ελληνικό ρητό) η υγιεινή 

διατροφή, ένας καλός ύπνος και η άσκηση ωφελούν και συντελούν στην πνευματική ισορροπία 

και επίδοση. 

 Κατά την ημέρα των εξετάσεων ο καθένας πρέπει να φροντίσει να έχει μαζί του όλα τα εφόδια 

π.χ., γραφική ύλη και να μην αναλώνεται χρονικά και ψυχολογικά σε ανούσιες λεπτομέρειες. 
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 Στόχος είναι στην λήψη των θεμάτων το άτομο να έχει την σύνεση και την ψυχραιμία να 

χρησιμοποιήσει αποκλειστικά το νου και τις δικές του σκέψεις. 

 Ακολούθως θα πρέπει να τηρήσει τις οδηγίες που του δίνονται από τον υπεύθυνο διδάσκοντα, και 

να επιμείνει στην σωστή ανάγνωση των θεμάτων προτού ξεκινήσει να δίνει απαντήσεις ούτως 

ώστε να μην διατρέξει κανένα κίνδυνο παρορμητικότητας με αποτέλεσμα λανθασμένης 

απάντησης. 

 Η χρησιμοποίηση ενός πρόχειρου φύλλου και η σωστή κατανομή του χρόνου στην συμπλήρωση 

καθιστά την διαδικασία των εξετάσεων εξίσου αποδοτική με τα ανωτέρω. 

 Στην περίπτωση που απομείνει υπόλοιπο διαθέσιμου χρόνου ο σπουδαστής οφείλει να 

επανεξετάσει το γραπτό του προκειμένου να βεβαιωθεί ότι δεν έχει παραλείψει να δώσει 

απαντήσεις σε όλα τα θέματα. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1Ο  

 

1.1. ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ-ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 

 

Στην παρούσα ερευνητική προσπάθεια συμμετείχαν άτομα νεαρής ηλικίας τα οποία φοιτούν 

σε δύο επαρχιακές πόλεις, τον  Πύργο Ηλείας και την Σπάρτη Λακωνίας (ανεξαρτήτου εξαμήνου 

παρακολούθησης), με σκοπό την διαπίστωση ύπαρξης άγχους και την διαχείριση αυτού με απώτερο 

στόχο την συσχέτιση παραγόντων προαγωγής ή μη, συμπεριφορών που συντελούν στην ποιότητα 

ζωής. Χώρος διεξαγωγής της έρευνας ήταν οι αίθουσες θεωρίας και εργαστηρίων της κάθε σχολής.  

Συγκεκριμένα το εργαλείο που χρησιμοποιήθηκε ήταν το ερωτηματολόγιο WHO-QOL 100 

στην ελληνική εκδοχή αυτού του ερωτηματολογίου Ποιότητας Ζωής του Παγκόσμιου Οργανισμού 

Υγείας δομημένο και σταθμισμένο για συλλογή δεδομένων ποιότητας ζωής . Η ελληνική εκδοχή 

περιλαμβάνει τις 26 ερωτήσεις του αγγλικού πρωτοτύπου και 4 επιπλέον ερωτήσεις, που έχουν 

προκύψει από την προσαρμογή του ερωτηματολογίου (με ομάδες εστιασμένης συζήτησης ) στα 

ελληνικά πολιτισμικά δεδομένα. Οι τέσσερις θεματικές ενότητες και οι αντίστοιχες ερωτήσεις 

εξετάζουν: α) την σωματική υγεία, β) την ψυχική υγεία, γ) τις κοινωνικές σχέσεις και δ) το 

περιβάλλον. Έτσι διαμορφώθηκε η τελική μορφή των 30 ερωτήσεων. 

 Η ελληνική εκδοχή, περιλαμβάνοντας 4 νέες ερωτήσεις που προέκυψαν στο πλαίσιο της 

πολιτισμικής προσαρμογής του ερωτηματολογίου, αποτελεί ένα αξιόπιστο και έγκυρο εργαλείο 

εκτίμησης της ποιότητας ζωής το οποίο μπορεί να χρησιμοποιηθεί στον ευρύτερο χώρο της υγείας για 

την αξιολόγηση της ποιότητας ζωής κλινικών ομάδων αλλά και υγιών ατόμων. Επίσης, αποτελεί 

κατάλληλο δείκτη αξιολόγησης του θεραπευτικού αποτελέσματος και των παρεχόμενων υπηρεσιών 

υγείας αλλά και αξιόπιστο εργαλείο διερεύνησης της ποιότητας ζωής στο πλαίσιο διαπολιτισμικών 

μελετών (Ginieri-Coccossis et al, 2012) Η στατιστική ανάλυση των δεδομένων έγινε χρησιμοποιώντας 

το στατιστικό πακέτο SPSS 20.0, έκδοση για τα Windows. Το επίπεδο στατιστικής σημαντικότητας 

που χρησιμοποιήθηκε σε όλες τις αναλύσεις είναι το 5%. 

 

Κατά την έρευνα συμπληρώθηκαν 426 συνολικά ερωτηματολόγια από τις δύο πόλεις. 

Ειδικότερα συμπληρώθηκαν 198 ερωτηματολόγια από τα τμήματα ΑΤΕΙ: Πληροφορικής και Μ.Μ.Ε., 

και τμήμα Διοίκησης Οικονομίας και Επικοινωνίας  Πολιτιστικών και Τουριστικών  Μονάδων στην 
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πόλη του Πύργου. Αντιστοίχως στην Σπάρτη, συμπληρώθηκαν 228 ερωτηματολόγια από τα τμήματα: 

Νοσηλευτικής, και τμήμα Διαχείρισης και Οργάνωσης Αθλητισμού. Στην ερευνητική διαδικασία 

συμμετείχαν φοιτητές και φοιτήτριες όλων των σπουδαστικών ετών του εαρινού εξαμήνου του 

τρέχοντος έτους. Από το τμήμα Πληροφορικής και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης λάβαμε 66 

συμπληρωμένα ερωτηματολόγια, από το τμήμα Διοίκησης Οικονομίας και Επικοινωνίας  

Πολιτιστικών και Τουριστικών  Μονάδων λάβαμε 79 ερωτηματολόγια ενώ από το τελευταίο έτος του 

προηγούμενου τμήματος Μουσειολογίας Μουσειογραφίας και σχεδιασμού εκθέσεων λάβαμε 53 

ερωτηματολόγια. Από το τμήμα Νοσηλευτικής συλλέξαμε 153 ερωτηματολόγια ενώ από το τμήμα 

Διαχείρισης και Οργάνωσης Αθλητισμού συλλέξαμε 75 ερωτηματολόγια. 

 

1.2. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΥ ΕΡΓΑΛΕΙΟΥ-ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ 

 

Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας έχει αναπτύξει σχετικό πρωτόκολλο στο οποίο 

περιγράφονται οι απαιτούμενες διαδικασίες μετάφρασης, πολιτισμικής προσαρμογής και μελέτης των 

ψυχομετρικών ιδιοτήτων των νέων γλωσσικών εκδόσεων. Με βάση το πρωτόκολλο αυτό 

πραγματοποιήθηκε η απόδοση του ερωτηματολογίου στο ελληνικό γλωσσικό και πολιτισμικό πλαίσιο. 

Η ελληνική εκδοχή του ερωτηματολογίου WHO-QOL 100 και της σύντομης μορφής WHO-QOL 

BREF, αναπτύχθηκε από την Ψυχιατρική κλινική του Πανεπιστημίου Αθηνών στο  Αιγινήτειο 

Νοσοκομείο, με βασικούς συντελεστές της μελέτης δύο κλινικούς ψυχολόγους και ένα κοινωνιολόγο. 

Ως προς τις κλίμακες απαντήσεων, το ερωτηματολόγιο  WHO-QOL 100 χρησιμοποιεί 5 

τύπους κλιμάκων, οι οποίες αναφέρονται α) στο βαθμό που το άτομο διαθέτει κάποια ικανότητα ή 

ιδιότητα β)στη συχνότητα εκδήλωσης μιας συμπεριφοράς ή ενός φαινομένου γ) στην ένταση μιας 

εμπειρίας ή ενός συμπτώματος δ) στο βαθμό ικανοποίησης του ατόμου αναφορικά με κάποια πλευρά 

της ζωής του και ε) στην εκτίμηση του βαθμού σημασίας που αποδίδει το άτομο σε κάθε θέμα. Οι 

κλίμακες αυτές έχουν πέντε διαβαθμίσεις , από 1 έως 5 (Likert) π.χ, 1= καθόλου, 2= λίγο, 3= μέτρια, 

4= πολύ, 5= υπερβολικά 

Μέσω του ερωτηματολογίου εξετάζονται οι εξής κύριες ενότητες: 

1. Η σωματική υγεία: για παράδειγμα αναζητείται η ύπαρξη πόνου, σωματικού ενοχλήματος, 

βαθμού ενεργητικότητας και κόπωσης, η ύπαρξη δυνατότητας ανάπαυσης και προβλημάτων 

ύπνου 
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2.  Η ψυχική υγεία: σε αυτή την ενότητα αναζητείται η διαπίστωση ύπαρξης θετικού 

συναισθήματος στην καθημερινή ζωή του ατόμου, στην ικανότητα σκέψης μάθησης ή 

συγκέντρωσης σε ότι το άτομο πράττει, στο επίπεδο αυτοεκτίμησης καθώς και στον αντίποδα 

στην ύπαρξη αρνητικών συναισθημάτων που πιθανόν επηρεάζουν το άτομο στην 

καθημερινότητα 

3.  Επίπεδο ανεξαρτησίας: στη συγκεκριμένη ενότητα το άτομο καλείται να απαντήσει σε 

ερωτήσεις που σχετίζονται με την ικανότητά του να μετακινείται, να ανταποκρίνεται σε 

δραστηριότητες, να ελίσσεται, την ύπαρξη εξάρτησης από φάρμακα καθώς και την ικανότητα 

για εργασία 

4. Κοινωνικές σχέσεις: στην ενότητα αυτή εξετάζεται ο βαθμός ικανοποίησης του ατόμου από 

την συντροφικότητα, την αγάπη, την υποστήριξη μέσω των διαπροσωπικών σχέσεων καθώς 

και μέσω της οικογένειας. 

 Επιπλέον μέσω του ερωτηματολογίου εξετάζονται επιμέρους ενότητες όπως είναι το 

περιβάλλον για παράδειγμα αναζήτηση αισθήματος ασφάλειας από εξωτερικούς κινδύνους, ή 

η κάλυψη των απαραιτήτων πόρων διαβίωσης. Συνάμα εξετάζεται η δυνατότητα πρόσβασης 

στις υπηρεσίες υγείας . Ολοκληρώνοντας, το ερωτηματολόγιο περιλαμβάνει μια ενότητα 

σχετική με την ύπαρξη πνευματικότητας και προσωπικών πεποιθήσεων, δηλαδή εξέτασης του 

βαθμού επηρεασμού της ποιότητας ζωής από δυσάρεστες εμπειρίες. 

 

Για τον υπολογισμό των βαθμολογιών τομέα, υπολογίζεται ο μέσος όρος των 

ερωτημάτων  μέσα σε κάθε ενότητα που χρησιμοποιείται. Οι μέσες βαθμολογίες 

πολλαπλασιάζεται στη συνέχεια με 4. Οι βαθμολογίες κυμαίνονται μεταξύ 4-20. Όσο 

υψηλότερο είναι ένα συνολικό σκορ της ενότητας, τόσο καλύτερη είναι η ποιότητα της ζωής 

του ατόμου στον συγκεκριμένο τομέα 

 

Η βαθμολόγηση των WHOQOL-BREF (έκδοση 30 ερωτημάτων) 

A. Γενική ποιότητα ζωής / υγείας 

Μέσος όρος (G1 + G2) * 4 

Ή 

Ανεξάρτητα μεμονωμένα αντικείμενα: 

1. Δείκτης ολικής ποιότητας ζωής: 

G1 (1 αντικείμενο) 

2. Δείκτης φυσικής υγείας: 

G2 (1 αντικείμενο) 

Β. Τομείς 
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I. σωματική υγεία (και το επίπεδο ανεξαρτησίας) (9 στοιχεία) 

Μέσος όρος (6-Q3) + (6-Q4) + (Ε10) + (Ε15) + (Ε16) + (Ε17) + (Ε18) + (Ν1) + (Ν2) 

4 * 

II. Ψυχολογική Υγεία (και Πνευματικότητα) (6 στοιχεία) 

Μέσος όρος (Ε5) + (Ε6) + (Q7) + (Ε11) + (Ε19) + (6 - Ε26) * 4 

III. Κοινωνικές σχέσεις (5 στοιχεία) 

Μέσος όρος 

(Ε20) + (Ε21) + (Ε22) + (Ν3) + (Ν4) * 4 

IV. Περιβάλλον (8 στοιχεία) 

Μέσος όρος 

(Ε8) + (Ε9) + (Q12) + (Ε13) + (Ε14) + (Ε23) + (Ε24) + (Ε25) * 4 

      (Τζινιέρη-Κόκκωση, 2009) 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2Ο  

 

2.1 Στατιστική ανάλυση 

Περιγραφικά Στατιστικά Στοιχεία Έρευνας 

Φύλο 

 
 Συχνότητα Percent 

 
Άνδρας 122 28,6% 
Γυναίκα 304 71,4% 
Σύνολο 426 100,0% 

 

Στην έρευνα συμμετείχαν 122 άνδρες και 304 γυναίκες σε αντίστοιχα ποσοστά 28,6% και 71,4% 

Τι εκπαίδευση έχετε; 

 Συχνότητα Ποσοστό 

 

ΑΕΙ 229 53,8% 
ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ 
ΣΠΟΥΔΕΣ 

4 0,9% 

ΤΕΙ 193 45,3% 
Total 426 100,0% 
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Στο δείγμα που συγκεντρώθηκε οι φοιτητές σε ποσοστό 53,8% προέρχονται από ΑΕΙ ενώ σε ποσοστό 
45,3 από ΤΕΙ. Ένα πολύ μικρό ποσοστό 0,9% ανέφερε ότι έχει πραγματοποιήσει μεταπτυχιακές 
σπουδές.  
 

 

Ποια είναι η οικογενειακή σας κατάσταση; 

 
 Συχνότητα Ποσοστό 

 

Άγαμος-η 418 98,1% 
Έγγαμος-η 7 1,6% 
Σε διάσταση 1 0,2% 
Σύνολο 426 100,0% 

Μέσω του δείγματος συλλέχθηκαν πληροφορίες σχετικά με την οικογενειακή κατάσταση των 

φοιτητών όπου η πλειοψηφία 98,1% είναι άγαμοι και ένα ελάχιστο ποσοστό μόλις 1,6% είναι έγγαμοι. 

Μόλις 1,4% ανέφερε ότι έχει παιδιά. 

 
 
 
 Έχετε παιδιά; 



- 51 - 
 

 
 Συχνότητα Ποσοστό 

 
ΝΑΙ 6 1,4% 
ΌΧΙ 420 98,6% 
Σύνολο 426 100,0% 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 Συχνότητα Ποσοστό 

 

1 3 50,0% 
2 2 33,3% 
3 1 16,7% 

Σύνολο 6 100,0% 
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 Ζείτε: 

 
 Συχνότητα Ποσοστό 

 
Με άλλους 103 24,2% 
Μόνος-η 323 75,8% 
Σύνολο 426 100,0% 

 
 
 

 

Οι φοιτητές σε ποσοστό 75,8% ανέφεραν ότι ζουν μόνοι τους κατά την διάρκεια της φοιτητικής τους 

ζωής ενώ ένα μικρότερο ποσοστό 24,2% ανέφερε ότι ζει με άλλα άτομα είτε οικογένεια, είτε 

συγκάτοικο ή σύντροφο. 
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Σε ποια περιοχή κατοικείτε; 

 
 Συχνότητα Ποσοστό 

 

ΑΓΙΟΣ 
ΝΙΚΟΛΑΟΣ 

1 0,2% 

ΑΓΡΙΝΙΟ 3 0,7% 
ΑΘΗΝΑ 34 8,0% 
ΑΙΓΙΟ 1 0,2% 
ΑΜΑΛΙΑΔΑ 3 0,7% 
ΆΡΓΟΣ 4 0,9% 
ΑΡΤΑ 1 0,2% 
ΑΡΧΑΙΑ 
ΟΛΥΜΠΙΑ 

1 0,2% 

ΒΑΡΘΟΛΟΜΙΟ 1 0,2% 
ΒΟΙΩΤΙΑ 1 0,2% 
ΒΟΛΟΣ 2 0,5% 
ΕΥΒΟΙΑ 2 0,5% 
ΖΑΚΥΝΘΟΣ 1 0,2% 
ΗΜΑΘΙΑ 1 0,2% 
ΗΡΑΚΛΕΙΟ 2 0,5% 
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 1 0,2% 
ΙΩΑΝΝΙΝΑ 1 0,2% 
ΚΑΒΑΛΑ 1 0,2% 
ΚΑΛΑΜΑΤΑ 3 0,7% 
ΚΑΡΔΙΤΣΑ 1 0,2% 
ΚΑΤΩ ΑΧΑΙΑ 1 0,2% 
ΚΕΡΚΥΡΑ 2 0,5% 
ΚΟΖΑΝΗ 2 0,5% 
ΚΟΡΙΝΘΟΣ 1 0,2% 
ΚΥΚΛΑΔΕΣ 1 0,2% 
ΚΥΠΡΟΣ 3 0,7% 
ΚΩΣ 1 0,2% 
ΛΑΜΙΑ 4 0,9% 
ΛΑΡΙΣΑ 1 0,2% 
ΝΑΥΠΑΚΤΟΣ 1 0,2% 
ΝΑΥΠΛΙΟ 1 0,2% 
ΝΕΑ ΦΙΓΑΛΕΙΑ 2 0,5% 
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ΝΕΑ 
ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑ 

1 0,2% 

ΠΑΤΡΑ 15 3,5% 
ΠΕΙΡΑΙΑΣ 3 0,7% 
ΠΟΡΤΟ ΧΕΛΙ 1 0,2% 
ΠΥΡΓΟΣ 125 29,3% 
ΡΕΘΥΜΝΟ 1 0,2% 
ΡΟΔΟΣ 2 0,5% 
ΣΠΑΡΤΗ 186 43,7% 
ΤΡΙΚΑΛΑ 1 0,2% 
ΤΡΙΠΟΛΗ 4 0,9% 
ΧΑΝΙΑ 2 0,5% 
Σύνολο 426 100,0% 
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Πόσο καλή είναι η υγεία σας; 
 
 

 Συχνότητα Ποσοστό 

 

Κακή 6 1,4% 
Καλή 183 43,0% 
Ούτε κακή, ούτε 
καλή 

27 6,3% 

Πολύ κακή 45 10,6% 
Πολύ Καλή 165 38,7% 
Σύνολο 426 100,0% 

 

Ζητώντας από τους φοιτητές να χαρακτηρίσουν το επίπεδο υγείας την δεδομένη χρονική στιγμή 

ανέφεραν σε ποσοστό Πολύ καλή το 38,7% , Καλή το 43% του δείγματος, Πολύ κακή το 10,6%, 

Κακή το 1,4% ενώ το 10,6% δεν προσδιόρισε αναφέροντας Ούτε καλή, ούτε κακή.  

 
 

Αντιμετωπίζετε κάποιο πρόβλημα υγείας κατά το τελευταίο διάστημα; 

 
 

 Συχνότητα Ποσοστό 

 
Ναι 62 14,6% 
Όχι 364 85,4% 
Σύνολο 426 100,0% 
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Κατά την ερευνητική διαδικασία ανέφεραν ασθένεια ή ενόχλημα μόλις το 14,6% σε αντίθεση με αυτό 

το 85,4% που δεν είχε σωματική ασθένεια ή κάποιο πρόβλημα υγείας.  

 
 
 
 
 
Ερώτηση 1: 
Πώς θα βαθμολογούσατε την ποιότητα της ζωής σας γενικά;  
 

 Συχνότητα Ποσοστό 

 

1 2 ,5 
2 8 1,9 
3 79 18,5 
4 278 65,3 
5 59 13,8 
Σύνολο 426 100,0 
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Ερώτηση 2: 
Πόσο ικανοποιημένος/η είστε με την υγεία σας;  
 

 Συχνότητα Ποσοστό Έγκυρο 
Ποσοστό   

 

1 3 0,7% 0,7% 
2 7 1,6% 1,6% 
3 100 23,5% 23,5% 
4 268 62,9% 63,1% 
5 47 11,0% 11,1% 
Μερικό 
Σύνολο 

425 99,8% 100,0% 

 

 
Απούσες 
Τιμές 
 

1 0,2% 

 

Σύνολο 426 100,0%  
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Ερώτηση 3: 
Σε ποιο βαθμό αισθάνεστε ότι τυχόν σωματικοί πόνοι σας εμποδίζουν να κάνετε τις δουλειές σας;  

 
 Συχνότητα Ποσοστό 

 

1 124 29,1% 
2 147 34,5% 
3 107 25,1% 
4 44 10,3% 
5 4 0,9% 
Σύνολο 426 100,0% 

 
Ερώτηση 4: 
Σε ποιο βαθμό χρειάζεστε οποιαδήποτε ιατρική θεραπεία για να λειτουργήσετε στην καθημερινή 
σας ζωή;(πχ. φάρμακα, αιμοκάθαρση, κλπ.)  

 
 Συχνότητα Ποσοστό Έγκυρο 

Ποσοστό 

 

1 288 67,6% 67,8% 
2 83 19,5% 19,5% 
3 32 7,5% 7,5% 
4 17 4,0% 4,0% 
5 5 1,2% 1,2% 
Σύνολο 425 99,8% 100,0% 

Απούσες Τιμές 1 0,2%  

Σύνολο 426 100,0% 
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Ερώτηση 5: 
Πόσο πολύ απολαμβάνετε τη ζωή;  
 

 Συχνότητα Ποσοστό 
Έγκυρο 

Ποσοστό 

 

1 2 0,5% 0,5% 
2 15 3,5% 3,5% 
3 70 16,4% 16,5% 
4 259 60,8% 61,1% 
5 78 18,3% 18,4% 
Μερικό 
Σύνολο 

424 99,5% 100,0% 

 
Απούσες 
Τιμές 

2 0,5% 
 

Σύνολο 426 100,0% 
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Ερώτηση 6: 
Σε ποιο βαθμό αισθάνεστε ότι η ζωή σας έχει νόημα;  

 
 Συχνότητα Ποσοστό Έγκυρο Ποσοστό 

 

1 3 0,7% 0,7% 
2 20 4,7% 4,7% 
3 69 16,2% 16,2% 
4 207 48,6% 48,7% 
5 126 29,6% 29,6% 
Μερικό Σύνολο 425 99,8% 100,0% 

 Απούσες Τιμές 1 0,2%  

Σύνολο 426 100,0%  
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Ερώτηση 7: 
Πόσο καλά μπορείτε να συγκεντρωθείτε σε κάτι που κάνετε;  

 
 Συχνότητα Ποσοστό Έγκυρο 

Ποσοστό 

 

1 8 1,9% 1,9% 
2 27 6,3% 6,4% 
3 162 38,0% 38,1% 
4 194 45,5% 45,6% 
5 34 8,0% 8,0% 
Μερικό 
Σύνολο 

425 99,8% 100,0% 

 
Απούσες 
Τιμές 

1 0,2% 
 

Σύνολο 426 100,0%  
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Ερώτηση 8: 
Πόσο ασφαλής από κινδύνους αισθάνεστε στην καθημερινή σας ζωή;  

 
 Συχνότητα Ποσοστό 

 

1 11 2,6% 
2 32 7,5% 
3 192 45,1% 
4 172 40,4% 
5 19 4,5% 

Σύνολο 426 100,0% 
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Ερώτηση 9: 
Πόσο υγιεινό είναι το φυσικό περιβάλλον στο οποίο ζείτε;  

 
 Συχνότητα Ποσοστό Έγκυρο 

Ποσοστό 

 

1 32 7,5% 7,5% 
2 51 12,0% 12,0% 
3 130 30,5% 30,6% 
4 183 43,0% 43,1% 
5 29 6,8% 6,8% 
Μερικό 
Σύνολο 

425 99,8% 100,0% 

 
Απούσες 
Τιμές 

1 0,2% 
 

Σύνολο 426 100,0%  
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Ερώτηση 10: 
Σε ποιο βαθμό έχετε την απαιτούμενη ενεργητικότητα για τις δραστηριότητες της καθημερινής 
ζωής;  

 
 Συχνότητα Ποσοστό Έγκυρο 

Ποσοστό 

 

1 5 1,2% 1,2% 
2 27 6,3% 6,4% 
3 178 41,8% 41,9% 
4 192 45,1% 45,2% 
5 23 5,4% 5,4% 
Μερικό 
Σύνολο 

425 99,8% 100,0% 

 
Απούσες 
Τιμές 

1 0,2% 
 

Σύνολο 426 100,0%  
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Ερώτηση 11: 
Σε ποιο βαθμό αποδέχεστε τη σωματική σας εικόνα και την εμφάνισή σας γενικότερα;  

 
 Συχνότητα Ποσοστό 

 

1 6 1,4% 
2 40 9,4% 
3 136 31,9% 
4 195 45,8% 
5 49 11,5% 
Σύνολ
ο 

426 100,0% 
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Ερώτηση 12: 
Σε ποιο βαθμό έχετε τα απαιτούμενα χρήματα για να καλύπτετε τις ανάγκες σας;  

 

 
 Συχνότητα Ποσοστό Έγκυρο 

Ποσοστό 

 

1 17 4,0% 4,0% 
2 68 16,0% 16,0% 
3 216 50,7% 50,9% 
4 114 26,8% 26,9% 
5 9 2,1% 2,1% 
Μερικό 
Σύνολο 

424 99,5% 100,0% 

 
Απούσες 
Τιμές 

2 0,5% 
 

Σύνολο 426 100,0%  
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Ερώτηση 13: 
Πόσο εύκολα μπορείτε να βρείτε πληροφορίες τις οποίες χρειάζεστε στην καθημερινή σας ζωή;  

 
 Συχνότη

τα 
Ποσοστό 

 

1 1 0,2% 
2 9 2,1% 
3 101 23,7% 
4 233 54,7% 
5 82 19,2% 

Σύνολο 426 100,0% 

 
 

Ερώτηση 14: 
Σε ποιο βαθμό έχετε ελεύθερο χρόνο για ψυχαγωγία;  

 
 Συχνότητα Ποσοστό 

 

1 5 1,2% 
2 29 6,8% 
3 144 33,8% 
4 201 47,2% 
5 47 11,0% 

Σύνολο 426 100,0% 
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Ερώτηση 15: 
Πόσο καλά μπορείτε να κυκλοφορείτε και να κινείστε μέσα και έξω από το σπίτι;  

 
 Συχνότητα Ποσοστό Έγκυρο 

Ποσοστό 

 

1 3 0,7% 0,7% 
2 9 2,1% 2,1% 
3 38 8,9% 8,9% 
4 256 60,1% 60,2% 
5 119 27,9% 28,0% 
Μερικό Σύνολο 425 99,8% 100,0% 

 Απούσες Τιμές 1 0,2%  

Σύνολο 426 100,0% 
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Ερώτηση 16: 
Πόσο ικανοποιημένος/η είστε με τον ύπνο σας;  

 
 Συχνότητα Ποσοστό 

 

1 20 4,7% 
2 40 9,4% 
3 123 28,9% 
4 188 44,1% 
5 55 12,9% 

Σύνολο 426 100,0% 
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Ερώτηση 17: 
Πόσο ικανοποιημένος/η είστε με την ικανότητά σας να τα βγάζετε πέρα με τις δραστηριότητες της 
καθημερινής ζωής;  

 
 Συχνότητα Ποσοστό Έγκυρο 

Ποσοστό 

 

1 9 2,1% 2,1% 
2 17 4,0% 4,0% 
3 113 26,5% 26,6% 
4 241 56,6% 56,7% 
5 45 10,6% 10,6% 
Μερικό Σύνολο 425 99,8% 100,0% 

 Απούσες Τιμές 1 0,2%  

Σύνολο 426 100,0%  
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Ερώτηση 18: 
Πόσο ικανοποιημένος/η είστε με την ικανότητά σας για εργασία;  

 
 Συχνότητα Ποσοστό 

 

1 9 2,1% 
2 35 8,2% 
3 133 31,2% 
4 202 47,4% 
5 47 11,0% 

Σύνολο 426 100,0% 
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Ερώτηση 19: 
Πόσο ικανοποιημένος/η είστε με τον εαυτό σας;  

 
 Συχνότητα Ποσοστό Έγκυρο 

Ποσοστό 

 

1 3 0,7% 0,7% 
2 20 4,7% 4,7% 
3 125 29,3% 29,4% 
4 213 50,0% 50,1% 
5 64 15,0% 15,1% 
Μερικό Σύνολο 425 99,8% 100,0% 

 Απούσες Τιμές 1 0,2%  

Σύνολο 426 100,0  
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Ερώτηση 20: 
Πόσο ικανοποιημένος/η είστε με τις προσωπικές σας σχέσεις;  
 

 Συχνότητα Ποσοστό Έγκυρο 
Ποσοστό 

 

1 13 3,1% 3,1% 
2 38 8,9% 8,9% 
3 120 28,2% 28,2% 
4 192 45,1% 45,2% 
5 62 14,6% 14,6% 
Μερικό Σύνολο 425 99,8% 100,0% 

 Απούσες τιμές 1 0,2%  

Σύνολο 426 100,0% 
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Ερώτηση 21: 
Πόσο ικανοποιημένος/η είστε με την σεξουαλική σας ζωή;  

 
 Συχνότητα Ποσοστό Έγκυρο 

Ποσοστό 

 

1 17 4,0% 4,0% 
2 33 7,7% 7,8% 
3 131 30,8% 31,0% 
4 156 36,6% 36,9% 
5 86 20,2% 20,3% 
Μερικό Σύνολο 423 99,3% 100,0% 

 Απούσες Τιμές 3 0,7%  

Σύνολο 426 100,0%  
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Ερώτηση 22: 
Πόσο ικανοποιημένος/η είστε με την υποστήριξη που έχετε από τους φίλους σας;  

 
 Συχνότητα Ποσοστό Έγκυρο 

Ποσοστό 

 

1 8 1,9% 1,9% 
2 20 4,7% 4,7% 
3 73 17,1% 17,2% 
4 201 47,2% 47,3% 
5 123 28,9% 28,9% 
Μερικό Σύνολο 425 99,8% 100,0% 

 Απούσες Τιμές 1 0,2%  

Σύνολο 426 100,0  
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Ερώτηση 23: 
Πόσο ικανοποιημένος/η είστε με τις συνθήκες που επικρατούν στον τόπο που κατοικείτε;  

 
 Συχνότητα Ποσοστό 

 

1 30 7,0% 
2 75 17,6% 
3 140 32,9% 
4 154 36,2% 
5 27 6,3% 

Σύνολο 426 100,0% 
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Ερώτηση 24: 
Πόσο ικανοποιημένος/η είστε με την πρόσβαση που έχετε σε διάφορες υπηρεσίες υγείας;  

 

 

 
 

 

 

 

 Συχνότητα Ποσοστό 

 

1 23 5,4% 
2 91 21,4% 
3 191 44,8% 
4 107 25,1% 
5 14 3,3% 

Σύνολο 426 100,0% 
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Ερώτηση 25: 
Πόσο ικανοποιημένος/η είστε με τα μεταφορικά μέσα που χρησιμοποιείτε;  

 
 Συχνότητα Ποσοστό 

 

1 37 8,7 
2 105 24,6 
3 161 37,8 
4 99 23,2 
5 24 5,6 

Σύνολο 426 100,0 
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Ερώτηση 26: 
Πόσο συχνά έχετε αρνητικά συναισθήματα, όπως μελαγχολική διάθεση, απελπισία, άγχος, 
κατάθλιψη;  

 
 Συχνότητα Ποσοστό 

 

1 14 3,3% 
2 103 24,2% 
3 175 41,1% 
4 112 26,3% 
5 22 5,2% 

Σύνολο 426 100,0% 

 
 

 



- 80 - 
 

Ερώτηση Ν1: 
Πόσο καλή και πόσο πολύ καλύπτει τις ανάγκες σας η διατροφή σας;  

 
 Συχνότητα Ποσοστό Έγκυρο 

Ποσοστό 

 

1 6 1,4% 1,4% 
2 31 7,3% 7,3% 
3 165 38,7% 38,8% 
4 185 43,4% 43,5% 
5 38 8,9% 8,9% 
Μερικό 
Σύνολο 

425 99,8% 100,0% 

 
Απούσες 
Τιμές 

1 0,2% 
 

Σύνολο 426 100,0%  
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Ερώτηση Ν2: 
Πόσο ικανοποιημένος/η είστε με τους κοινωνικούς ρόλους που έχετε αναλάβει και τις 
κοινωνικές δραστηριότητες που έχετε αναπτύξει;  

 
 Συχνότητα Ποσοστό Έγκυρο 

Ποσοστό 

 

1 8 1,9% 1,9% 
2 15 3,5% 3,5% 
3 156 36,6% 36,7% 
4 216 50,7% 50,8% 
5 30 7,0% 7,1% 
Μερικό 
Σύνολο 

425 99,8% 100,0% 

 
Απούσες 
Τιμές 

1 0,2% 
 

Σύνολο 426 100,0%  
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Ερώτηση Ν3: 
Πόσο ικανοποιημένος/η είστε με την συναισθηματική ατμόσφαιρα που επικρατεί στο σπίτι 
σας;  

 
 Συχνότητα Ποσοστό Έγκυρο 

Ποσοστό 

 

1 5 1,2% 1,2% 
2 19 4,5% 4,5% 
3 95 22,3% 22,4% 
4 226 53,1% 53,2% 
5 80 18,8% 18,8% 
Μερικό 
Σύνολο 

425 99,8% 100,0% 

 
Απούσες 
Τιμές 

1 0,2% 
 

Σύνολο 426 100,0%  
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Ερώτηση Ν4: 
Σε ποιο βαθμό αισθάνεστε ικανοποιημένος/η με την εργασία ή την απασχόληση που έχετε; 
( κατά πόσο ανταποκρίνεται στις ανάγκες και στις προσδοκίες σας)  

 
 Συχνότητα Ποσοστό Έγκυρο 

Ποσοστό 

 

1 7 1,6% 1,7% 
2 33 7,7% 7,8% 
3 148 34,7% 34,9% 
4 197 46,2% 46,5% 
5 39 9,2% 9,2% 
Μερικό 
Σύνολο 

424 99,5% 100,0^ 

 
Απούσες 
Τιμές 

2 0,5% 
 

Σύνολο 426 100,0%  

 
 
 

 
 
Στην συνέχεια έγινε ανάλυση των πινάκων συνάφειας. Τα αποτελέσματα σε ότι αφορά το 
φύλο των συμμετεχόντων δείχνουν ότι υπάρχει στατιστικά σημαντική διαφορά (p-
value=0,043<0.05) στον δείκτη ολικής ποιότητας ζωής (σχήμα 1), καθώς και στον δείκτη 
ψυχολογικής υγείας (p-value=0,000<0.05)  (σχήμα 2) ανάμεσα στους άνδρες και τις γυναίκες 
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Σχήμα 1 

 

Σχήμα 2 

Σε όλους τους άλλους δείκτες που μελετήθηκαν το φύλο δεν είχε στατιστικά σημαντική 
επίδραση (p-value>0,05) 

Τα αποτελέσματα από τους πίνακες συνάφειας σε ότι αφορά την επίδραση του επιπέδου 
εκπαίδευσης, δείχνουν ότι υπάρχει στατιστικά σημαντική διαφορά (p-value=0,000<0.05) 
στον δείκτη φυσικής υγείας και στον δείκτη περιβάλλοντος (p-value=0,000<0.05) ανάμεσα 
στα διαφορετικά επίπεδα εκπαίδευσης. Σε όλους τους άλλους δείκτες που μελετήθηκαν το 
επίπεδο εκπαίδευσης δεν είχε στατιστικά σημαντική επίδραση (p-value>0,05).  Επίσης δεν 
εμφανίστηκαν στατιστικά σημαντικές διαφορές (p-value=0,000<0.05)  σε κανένα από τους 
μετρούμενους δείκτες μεταξύ των αποφοίτων ΑΕΙ και ΤΕΙ. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3Ο  

3.1. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

Σε ότι αφορά το είδος εργασίας, η μελέτη των πινάκων συνάφειας δείχνει να υπάρχει 

στατιστικά σημαντική διαφορά στον δείκτη φυσικής υγείας (p-value=0,000<0.05) και στον δείκτη 

περιβάλλοντος (p-value=0,000<0.05) Σε όλους τους άλλους δείκτες που μελετήθηκαν το είδος 

εργασίας δεν είχε στατιστικά σημαντική επίδραση (p-value>0,05) 

Επίσης ο τόπος κατοικίας δεν εμφανίζει να έχει στατιστικά καμία σημαντική επίδραση σε κανένα από 

τους δείκτες που μελετήθηκαν σε αυτή την εργασία (p-value>0,05).   

Τέλος η κατάσταση υγείας παρουσιάζει στατιστικά σημαντική διαφορά (p-value<0.05) σε όλους τους 

δείκτες που μελετήθηκαν στην εργασία αυτή εκτός από τους δείκτες κοινωνικών σχέσεων και 

περιβάλλοντος.  

Κατόπιν εφαρμόστηκε μη συσχετισμένος έλεγχος t (independent sample t-test) για να 

διαπιστωθεί αν οι φοιτητές  που ζουν στον Πύργο εμφανίζουν στατιστικά σημαντικές διαφορές στους 

δείκτες ποιότητας σε σχέση με τους φοιτητές που σπουδάζουν στην Σπάρτη. Διαπιστώθηκε ότι οι 

φοιτητές που σπουδάζουν στην Σπάρτη εμφανίζουν κατά μέσο όρο υψηλότερες τιμές στους δείκτες 

περιβάλλοντος και ψυχικής υγείας που είναι στατιστικά σημαντική σε επίπεδο σημαντικότητας 0,05 

(p-value <0,05)  ενώ ταυτόχρονα παρουσιάζουν στατιστικά μικρότερη μέση τιμή στον δείκτη 

κοινωνικών σχέσεων σε σχέση με τους φοιτητές του Πύργου. Σε όλους τους άλλους δείκτες ποιότητας 

που μελετήθηκαν δεν υπήρχε στατιστικά σημαντική διαφορά ανάμεσα στις απαντήσεις που έδωσαν οι 

φοιτητές τους Πύργου με αυτές που έδωσαν οι φοιτητές της Σπάρτης σε επίπεδο σημαντικότητας 0,05 

(p-value <0,05). 

 Στην συνέχεια πραγματοποιήθηκε ανάλυση πινάκων συνάφειας για τον εντοπισμό 

συσχετίσεων, για τους φοιτητές κάθε πόλης χωριστά. 

Σε ότι αφορά τους φοιτητές που ζουν στον Πύργο προέκυψαν τα εξής. 

Τα αποτελέσματα που σχετίζονται με την επίδραση του   φύλου των συμμετεχόντων στους 

δείκτες ποιότητας,  δείχνουν ότι υπάρχει στατιστικά σημαντική διαφορά (p-value=0,025<0.05) στον 

δείκτη ολικής ποιότητας ζωής, καθώς και στον δείκτη ψυχολογικής υγείας (p-value=0,042<0.05)  

ανάμεσα στους άνδρες και τις γυναίκες. Στους υπόλοιπους δείκτες ποιότητας το φύλο των 

σπουδαστών του Πύργου δεν είχε καμία στατιστικά σημαντική επίδραση. 
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Τα αποτελέσματα που σχετίζονται με την επίδραση της οικογενειακής κατάστασης  των 

συμμετεχόντων σπουδαστών του Πύργου στους δείκτες ποιότητας,  δείχνουν ότι υπάρχει στατιστικά 

σημαντική διαφορά στους δείκτες ολικής ποιότητας ζωής και υγείας, Ολικής ποιότητας ζωής, φυσικής 

υγείας και κοινωνικών σχέσεων  για τα διαφορετικά είδη οικογενειακής κατάστασης (p-value < 0,05). 

Για τους υπόλοιπους δείκτες η οικογενειακή κατάσταση των σπουδαστών του Πύργου δεν είχε καμία 

στατιστικά σημαντική επίδραση. Σε αυτό ενδεχομένως να είχε επίδραση το γεγονός ότι η πλειοψηφία 

των ερωτηθέντων είναι άγαμοι.  

Τα αποτελέσματα που σχετίζονται με την επίδραση της  ύπαρξης ή όχι παιδιών  των 

συμμετεχόντων σπουδαστών του Πύργου στους δείκτες ποιότητας,  δείχνουν ότι υπάρχει στατιστικά 

σημαντική διαφορά στους δείκτες Ολική Ποιότητα Ζωής, φυσικής υγείας κοινωνικών σχέσεων και 

περιβάλλοντος για τα διαφορετικά είδη οικογενειακής κατάστασης (p-value < 0,05). Για τους 

υπόλοιπους δείκτες η ύπαρξη παιδιών δεν έχει στατιστικά σημαντική επίδραση (p-value > 0,05). Σε 

αυτό ενδεχομένως να έχει επίδραση το γεγονός ότι η πλειοψηφία των ερωτηθέντων δεν έχει παιδιά. 

Τα αποτελέσματα που σχετίζονται με την επίδραση του επιπέδου εκπαίδευσης  των 

συμμετεχόντων σπουδαστών του Πύργου στους δείκτες ποιότητας,  δείχνουν ότι υπάρχει στατιστικά 

σημαντική διαφορά στους δείκτες Κοινωνικών σχέσεων και περιβάλλοντος για τα διαφορετικά 

επίπεδα εκπαίδευσης (p-value < 0,05). Για τους υπόλοιπους δείκτες η ύπαρξη παιδιών δεν έχει 

στατιστικά σημαντική επίδραση (p-value > 0,05). 

Τα αποτελέσματα που σχετίζονται με την επίδραση του με ποιον ζει ένας συμμετέχοντας στον δείκτη 

ολικής ποιότητάς ζωής και υγείας  των συμμετεχόντων σπουδαστών του Πύργου στους δείκτες 

ποιότητας,  δείχνουν ότι υπάρχει στατιστικά σημαντική διαφορά. Για τους υπόλοιπους δείκτες η 

πληροφορία για το με ποιον ζει κάποιος δεν έχει στατιστικά σημαντική επίδραση (p-value > 0,05). 

Τέλος, τα αποτελέσματα που σχετίζονται με την επίδραση της κατάστασης υγείας με ποιον ζει ένας 

συμμετέχοντας στον δείκτη ολικής ποιότητάς ζωής και υγείας  των συμμετεχόντων σπουδαστών του 

Πύργου στους δείκτες ποιότητας, Ολική ποιότητα ζωής και υγεία, φυσική υγεία, ψυχολογική υγεία 

και   περιβάλλον δείχνουν ότι υπάρχει στατιστικά σημαντική διαφορά (p-value < 0,05). Για τους 

υπόλοιπους δείκτες η ύπαρξη παιδιών δεν έχει στατιστικά σημαντική επίδραση (p-value > 0,05). 

 

Σε ότι αφορά τους φοιτητές που ζουν στην Σπάρτη προέκυψαν τα εξής. 

Το φύλο, το επίπεδο εκπαίδευσης η οικογενειακή κατάσταση δεν εμφανίζουν των σπουδαστών της 

Σπάρτης δεν είχε καμία στατιστικά σημαντική επίδραση (p-value > 0,05).. 
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Τα αποτελέσματα που σχετίζονται με την επίδραση της  κατάστασης της υγείας των συμμετεχόντων 

σπουδαστών της Σπάρτης στους δείκτες ποιότητας,  δείχνουν ότι υπάρχει στατιστικά σημαντική 

διαφορά στους δείκτες Ολική Ποιότητα Ζωής, φυσικής υγείας κοινωνικών σχέσεων και 

περιβάλλοντος για τα διαφορετικά είδη οικογενειακής κατάστασης (p-value < 0,05). Για τους 

υπόλοιπους δείκτες η ύπαρξη παιδιών δεν έχει στατιστικά σημαντική επίδραση (p-value > 0,05). 

Για τους σπουδαστές της Σπάρτης καμία άλλη στατιστικά στατιστική επίδραση δεν μετρήθηκε (δεν 

εμφανίστηκε στατιστικά σημαντική διαφορά). 

Σε ότι αφορά τους σπουδαστές του τμήματος Νοσηλευτικής, πρόεκυψε ότι υπάρχει 

στατιστικά σημαντική διαφορά στον δείκτη φυσικής υγείας (p-value=0,000<0,05) και στον δείκτη 

ολικής ποιότητας υγείας (p-value=0,023<0,05). Σε όλους τους άλλους μετρούμενους δείκτες δεν 

εμφανίζεται στατιστικά σημαντική διαφορά.  

Σε ότι αφορά τους ερωτηθέντες που ζουν μόνοι τους, πρόεκυψε ότι υπάρχει στατιστικά σημαντική 

διαφορά στον δείκτη ψυχολογικής  υγείας (p-value=0,013<0,05) και στον δείκτη ολικής ποιότητας 

υγείας (p-value=0,037<0,05). Σε όλους τους άλλους μετρούμενους δείκτες δεν εμφανίζεται στατιστικά 

σημαντική διαφορά.  

Σε ότι αφορά τους ερωτηθέντες που είχαν πρόσφατα πρόβλημα υγείας, πρόεκυψε ότι υπάρχει 

στατιστικά σημαντική διαφορά στον δείκτη φυσικής υγείας (p-value=0,011<0,05). Σε όλους τους 

άλλους μετρούμενους δείκτες δεν εμφανίζεται στατιστικά σημαντική διαφορά.  

Τέλος σε ότι αφορά τους ερωτηθέντες με πολύ κακή, κακή και μέτρια υγεία, πρόεκυψε ότι υπάρχει 

στατιστικά σημαντική διαφορά στον δείκτη φυσικής υγείας (p-value=0,000<0,05) στον δείκτη ολικής 

ποιότητας υγείας (p-value=0,013<0,05) και στον δείκτη ψυχολογικής υγείας (p-value-0,046<0,05) . Σε 

όλους τους άλλους μετρούμενους δείκτες δεν εμφανίζεται στατιστικά σημαντική διαφορά.  

 

 

 

 

 

 



- 88 - 
 

3.2. ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ 

 

Σε σχετική μελέτη με προπτυχιακούς φοιτητές το 2012 (Wilson, 2013) βρέθηκε ότι το 47,6% 

των φοιτητών δεν είχαν ενημερωθεί σχετικά με την κατάθλιψη ή την διαχείριση άγχους  από τα 

εκπαιδευτικά ιδρύματα που ανήκαν. Ως εκ τούτου απορρέει το μεγάλο ζήτημα της πρόληψης και της 

ανάγκης για καθιέρωση δράσεων σχετικά με το άγχος των νέων ως προτεραιότητα για την δημόσια 

υγεία. 

Προτείνεται συστηματικός έλεγχος τόσο της ποιότητας όσο και της ποσότητας ύπνου ως 

πρόδρομος ανίχνευσης καταθλιπτικών συμπτωμάτων και διαταραχών. Ουσιαστικά προλαμβάνονται οι 

αρνητικές επιπτώσεις στην ζωή των φοιτητών όπως προαναφέρθηκε, δηλαδή, η κακή ακαδημαϊκή 

επίδοση, οι εθισμοί στο κάπνισμα, στο αλκοόλ, στις ουσίες, στο διαδίκτυο, στις αυτοκτονικές σκέψεις, 

στην κακή ποιότητα ζωής, στον κίνδυνο εγκατάλειψης των σπουδών. 

  Προτείνεται η εισαγωγή και απασχόληση νοσηλευτικού προσωπικού στα τριτοβάθμια 

εκπαιδευτικά ιδρύματα με καθήκοντα και αρμοδιότητες συντονισμού, επικοινωνίας τόσο με τους 

σπουδαστές όσο και με το εκπαιδευτικό προσωπικό των σχολών με στόχο την πρώιμη ανίχνευση 

δυσμενών καταστάσεων. 

 Καθιέρωση ετησίων προγραμμάτων αξιολόγησης ικανοποίησης των φοιτητών από τις 

σπουδές του με σκοπό την βελτίωση των ήδη προσφερόμενων παροχών. Προτείνεται η αλλαγή του 

συστήματος εισαγωγής στα τριτοβάθμια εκπαιδευτικά ιδρύματα, με την δυνατότητα των σπουδαστών 

να μπορούν να επιλέξουν την σχολή που επιθυμούν χωρίς να χρειαστεί να εγκαταλείψουν. 

Προτείνεται η δημιουργία πανεπιστημιακών ομάδων άθλησης, θεάτρου, χορού, ζωγραφικής και 

άλλων δραστηριοτήτων, μέσω των οποίων όσοι θα συμμετέχουν και θα εκπροσωπούν την 

εκπαιδευτική μονάδα, θα αμείβονται  για παράδειγμα, είτε με επιπλέον βαθμολόγηση, είτε με 

απαλλαγή από καθιερωμένη σπουδαστική εργασία. 

Επίσης, η έρευνα πραγματοποιήθηκε σε δύο επαρχιακές πόλεις της Πελοποννήσου όπου οι ρυθμοί και 

η ποιότητα ζωής σαφώς είναι πιο αργοί σε σχέση με μεγαλύτερες πόλεις με περισσότερο πληθυσμό, 

γρηγορότερους και πιο πιεστικούς ρυθμούς.   

Στην Ελλάδα δεν υπάρχουν σχετικά ερευνητικά δεδομένα και ανάλογη βιβλιογραφία  και θα 

ήταν ενδιαφέρον να μελετήσει κανείς την κοινωνική ενσωμάτωση των Ελλήνων 

φοιτητών/τριών στην συγκεκριμένη φάση προσαρμογής. 
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Προτείνεται η προσαρμογή των μαθημάτων κάθε διδακτικού εξαμήνου σε ανάλογο 

πρόγραμμα το οποίο θα ευνοεί την ποσότητα και ποιότητα του ύπνου  και της ανάπαυσης των 

φοιτητών αποφεύγοντας την πολύωρη παραμονή αυτών σε μια αίθουσα ή την πραγματοποίηση 

κλινικών εργαστηριακών μαθημάτων σε βραδινές ώρες. 

Αναφορικά με την διατροφή των φοιτητών άλλη πρόταση των ειδικών είναι να εκπαιδεύονται 

οι γονείς με προγράμματα ενημέρωσης, και αυτό γιατί όπως προαναφέρθηκε η βαρύτητα και η αξία 

του γονεϊκού ρόλου είναι καθοριστική για τη σωστή 

ανατροφή των παιδιών και την υιοθέτηση υγιεινών συνηθειών. Έτσι, οι κατάλληλα ενημερωμένοι και 

κατάλληλα εκπαιδευμένοι γονείς, που δεν είναι ευάλωτοι απέναντι στα αρνητικά μηνύματα και 

πρότυπα που προβάλλουν τα ΜΜΕ, θωρακίζουν τα παιδιά τους στο να μην ακολουθούν εύκολες 

διατροφικές λύσεις  και να μην ακολουθούν λανθασμένα πρότυπα. 

Προτείνεται η καθιέρωση μαθήματος τόσο στα σχολεία όσο και στα τριτοβάθμια ιδρύματα το 

οποίο θα αφορά Εκπαίδευση στις Δεξιότητες Ζωής  και διαχείρισης άγχους, τα οποία θα στοχεύουν 

στην ανάπτυξη των ικανοτήτων κριτικής σκέψης, ανάλυσης και επίλυσης προβλημάτων, στην 

οικοδόμηση της εμπιστοσύνης στον εαυτό, στην αντιμετώπιση των ποικίλων αρνητικών πιέσεων από 

το περιβάλλον, στη βελτίωση της αυτοαξιολόγησης, στην ανάπτυξη δεξιοτήτων επικοινωνίας και 

κοινωνικής προσαρμογής, και στην απόκτηση ελέγχου επί των ψυχοπιεστικών παραγόντων και επί 

της συναισθηματικής και συμπεριφορικής ανταπόκρισης του ατόμου.  

Επιπρόσθετα προτείνεται η εφαρμογή δωρεάν ετησίου εργαστηριακού ελέγχου για όλους τους 

φοιτητές για την πρόληψη νοσημάτων ή αντιμετώπιση καταστάσεων οι οποίες μπορεί να ταλανίζουν 

πρόσκαιρα τους φοιτητές ανακόπτωντας την πρόοδο και την προσοχή τους. Αυτό θα μπορούσε να 

γίνει εφικτό ίσως με την συνεργασία της εκάστοτε νοσηλευτικής μονάδας και των εκπαιδευτικών 

σχολών στα πλαίσια της πρόληψης αλλά και για την επιστημονική κοινότητα η δημιουργία ενός 

αρχείου για μελέτη νοσολογικού προφίλ των νέων μελλοντικά.  
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3.3. ΑΝΤΙ ΕΠΙΛΟΓΟΥ… 

 

 

 

 

 

“If  you give a man a fish, 

he will have a single meal… 

if  you teach him how to fish, 

he will eat all his life..” 

Kuan Tzer’ 

(George J.,1999) 
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Προγράμματος Σπουδών «Διοίκηση Υπηρεσιών Υγείας και Διαχείρισης Κρίσεων», στο πλαίσιο των 

συμβατικών της ακαδημαϊκών υποχρεώσεων έχει αναλάβει την εκπόνηση ερευνητικής εργασίας με 

θέμα «Διερεύνηση ποιότητας ζωής και διαχείρισης άγχους των φοιτητών της επαρχίας Ηλείας και 

Λακωνίας».  

 

Η επίβλεψη της ανωτέρω εργασίας, γίνεται από τον συνυπογράφοντα καθηγητή, μέλος ΔΕΠ του 

Τμήματος Νοσηλευτικής του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου. 

 

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 

ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΚΑΙ 
ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ 

Τμήμα Νοσηλευτικής 

    ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
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Η συγκεκριμένη έρευνα θα διεξαχθεί μέσω δομημένου ερωτηματολογίου (συγκεκριμένα το 

Whoqol-bref μεταφρασμένο στα ελληνικά από την κ. Μαρία Τζινιέρη-Κοκκώση-Κλινική 

Ψυχολόγο-Αιγινήτειο Νοσοκομείο)  το οποίο απευθύνεται σε φοιτητές του τμήματος 

Νοσηλευτικής Α.Ε.Ι ευθύνης σας. Η λήψη των δεδομένων θα γίνει από ανεξάρτητο, από το 

ίδρυμα, ερευνητή (την ίδια την φοιτήτρια) και απαιτείται ολιγόλεπτη συμμετοχή τους. Για  

την πληρέστερη ενημέρωσή σας, επισυνάπτουμε τo ερευνητικό πρωτόκολλο.  

Δεσμευόμαστε, ότι με την ολοκλήρωση της εργασίας, θα σας καταθέσουμε ανάτυπο αυτής, 

ώστε να το αξιοποιήσετε όπως κρίνετε. 

Ευελπιστούμε ότι λόγω του ιδιαίτερου ενδιαφέροντος του θέματος, θα έχουμε την άδειά σας 

για τη διεξαγωγή της έρευνας στη σχολή σας. 

Τα τηλέφωνα επικοινωνίας της μεταπτυχιακής φοιτήτριας είναι: 6932334453-2621500319 

και η ηλεκτρονική της διεύθυνση: liakos1lia@yahoo.gr - nrspms1203@uop.gr 

 

Σας ευχαριστούμε, εκ των προτέρων, για τη συνεργασία. 

 

 

Με εκτίμηση, 

                                                                             

Γεώργιος Πανουτσόπουλος  Ιουλία  Κόλλια 

Καθηγητής  Μεταπτυχιακή Φοιτήτρια 

Τμήμα Νοσηλευτικής,  Νοσηλεύτρια ΤΕ 

Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου 
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Από : Κόλλια Ιουλία              Προς: 

 κ. κ. Τζινιέρη-Κοκκώση Μαρία 

 Νοσηλεύτρια Τ.Ε, Μεταπτυχιακή φοιτήτρια  Κλινική Ψυχολόγος 

Τμήμα Νοσηλευτικής     Ψυχιατρική Κλινική Πανεπιστημίου  

Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου   Αθηνών- Αιγινήτειο Νοσοκομείο 

Σπάρτη 

 e-mail: liakos1lia@yahoo.gr    e-mail: margkok@med.uoa.gr 

 

Αγαπητή κυρία, 

 

Πρόσφατα διάβασα ένα άρθρο από τα αρχεία του επιστημονικού περιοδικού 
‘Ψυχιατρική’  με τίτλο Psychometric properties of WHOQOL-BREF in clinical and 
health Greek populations: incorporating new culture-relevant items 

Σας γράφω την παρούσα επιστολή προκειμένου να ζητήσω την άδειά σας να 
χρησιμοποιήσω το ερωτηματολόγιο προκειμένου να πραγματοποιήσω έρευνα σε φοιτητές 
δύο νομών, Ηλείας (τόπος καταγωγής μου) και Λακωνίας (τόπος παρακολούθησης του 
μεταπτυχιακού προγράμματος). 

Δεσμεύομαι ότι θα χρησιμοποιήσω το ερωτηματολόγιο μόνο για το σκοπό της 
εργασίας μου, θα μοιραστώ τα αποτελέσματα της έρευνας μαζί σας και επίσης δεσμεύομαι  
και ότι θα δημοσιεύσω τα αποτελέσματα μόνο σε επιστημονικό περιοδικό. Επίσης 
δεσμεύομαι ότι θα μοιραστώ τα αποτελέσματα μαζί σας και ότι δεν θα χρησιμοποιηθεί το 
ερωτηματολόγιο  για εμπορικούς σκοπούς. 

Παρακαλώ αν θα  μπορούσατε να μου στείλετε επιπλέον πληροφορίες για το 
συγκεκριμένο ερωτηματολόγιο, θα βοηθούσε καθοριστικά στην εξέλιξη της έρευνας. 

Ανυπομονώ να λάβω την άδεια χρήσης και το ερωτηματολόγιο, 

 

Σας ευχαριστώ θερμά εκ των προτέρων,  

 

Ιουλία Κόλλια 
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