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Πρόλογος

Στον Εύοσμο Θεσσαλονίκης, όπου κατοικώ εδώ και αρκετά χρόνια, η Εκκλησία 

έχει παίξει σημαντικό ρόλο στην καταπολέμηση των προβλημάτων του τόπου, ο οποίος 

χαρακτηρίζεται ως «υποβαθμισμένη περιοχή». Συγκεκριμένα, η ενορία έχει αναπτύξει 

αξιοθαύμαστη  δράση,  η  οποία  περιλαμβάνει  πρωτοβουλίες  κοινωνικής  πρόνοιας 

(συσσίτιο απόρων, παιδικό σταθμό κ.ά), αλλά και μια πληθώρα δραστηριοτήτων για 

άτομα  κάθε  ηλικίας  (μαθητικές  συντροφιές,  κύκλους  συζητήσεων  και  μελέτης  της 

Αγίας Γραφής κλπ.).

Γνωρίζοντας αρκετά άτομα τα οποία εκκλησιάζονται τακτικά και συμμετέχουν σε 

δραστηριότητες της ενορίας, έχω παρατηρήσει ότι πρόκειται σε μεγάλο ποσοστό για 

άτομα με χαμηλότερα επίπεδα άγχους, τα οποία αντιμετωπίζουν τα προβλήματα της 

καθημερινότητας  συνήθως  με  θετική  στάση  και  διατηρούν  περισσότερο  ήπια 

συμπεριφορά στο οικογενειακό και φιλικό τους περιβάλλον. 

Μέσα από την επαφή με άτομα θρησκευόμενα γεννήθηκε το εξής ερώτημα: η 

πίστη σε ένα Θεό (ή σε μια ανώτερη δύναμη) μπορεί να παρέχει αισθήματα ευεξίας και 

ικανοποίησης από τη ζωή; Ο εκκλησιασμός, η συμμετοχή σε μια ενοριακή συντροφιά 

και  η  μελέτη  βιβλίων  με  θρησκευτικό  περιεχόμενο  μπορούν  να  μας  κάνουν 

περισσότερο  αισιόδοξους  και  ευδιάθετους;  Η  παρούσα  έρευνα  καλείται  να 

αποσαφηνίσει  τη  σχέση  μεταξύ  της  θρησκευτικότητας  και  της  ποιότητας  ζωής  σε 

ενήλικες ηλικίας από 25 έως 40 ετών. 

Στο σημείο αυτό θα ήθελα να ευχαριστήσω θερμά την επόπτρια της διπλωματικής 

μου εργασίας κα. Πλατσίδου Μαρία τόσο για την υποστήριξή της επάνω σε τεχνικά 

θέματα της έρευνας όσο και για την υπομονή της. Επίσης, θα ήθελα να ευχαριστήσω 

τον  κ.  Μενεξέ  Γεώργιο,  στατιστικολόγο  και  οικογενειακό  φίλο,  για  την  πολύτιμη 

βοήθειά του κατά την ανάλυση των ερωτηματολογίων. Ακόμη, ευχαριστώ θερμά τη 

φίλη μου κα. Μπάτσου Πετρούλα και την κα. Χατζητόλιου Πασχαλιά για τη βοήθειά 

τους όσον αφορά τη συλλογή των ερωτηματολογίων.  Τέλος, θα ήθελα να εκφράσω τις 

ευχαριστίες  μου  σε  όλα  τα  άτομα  που  συμμετείχαν  στην  έρευνα,  τόσο  για  τη 

συμπλήρωση των ερωτηματολογίων, όσο και για τις εποικοδομητικές συζητήσεις που 

ακολούθησαν. 



ΜΕΡΟΣ Α΄

1. Η ευζωία στη σύγχρονη εποχή

Το  έναυσμα  για  τις  πρώτες  ερευνητικές  απόπειρες  επάνω  στη  σημασία  της 

ευζωίας δόθηκε από οικονομικές μελέτες που πραγματοποιήθηκαν στη δεκαετία του 

1980, σύμφωνα με τις οποίες το επίπεδο ευτυχίας στις ΗΠΑ και στην Ευρώπη έχει 

μειωθεί,  παρά  την  αύξηση  του  επιπέδου  εισοδήματος.  Ο  Myers (2008)  παραθέτει 

στοιχεία  από  έρευνες  του  Αμερικανικού  Κέντρου  Δημοσκοπήσεων,  όπου  το 

συμπέρασμα είναι το εξής: παρόλο που η αγοραστική δύναμη των Αμερικανών έχει 

διπλασιαστεί  από  τη  δεκαετία  του  1950,  η  άνοδος  του  επιπέδου  ευτυχίας  των 

Αμερικανών  είναι  σχεδόν  αμελητέα.  Από  την  άλλη  πλευρά,  παρατηρείται  ραγδαία 

αύξηση των διαζυγίων, των κρουσμάτων κατάθλιψης και των αυτοκτονιών. Παρόμοια 

συμπεράσματα  διαμορφώνονται  και  από  αντίστοιχες  έρευνες  που  διεξήχθησαν  σε 

ευρωπαϊκές χώρες, στην Ιαπωνία (Παρασκευόπουλος, 2006) και στο Μεξικό (Fuentes 

και Rojas, 2001). Το εύρημα αυτό ήρθε σε αντίθεση με την παραδοσιακή οικονομική 

θεωρία, στο πλαίσιο της οποίας ο υψηλότερος βαθμός ευζωίας εξασφαλίζεται από την 

ευρύτερη δυνατότητα για αγορές.

Διερευνώντας τις βιβλιογραφικές πηγές, παρατηρήθηκε ότι από τη δεκαετία του 

1980 οι  επιστήμονες  συνειδητοποίησαν ότι  η  «χρυσή τομή» για  την  απόκτηση της 

ευτυχίας  πρέπει  να  αναζητηθεί  και  σε  στοιχεία  που  δεν  εμπίπτουν  αυστηρά  στο 

οικονομικό πεδίο και σταδιακά έστρεψαν το ενδιαφέρον τους σε άλλους  παράγοντες, 

όπως ο ποιοτικός ελεύθερος χρόνος, οι αρμονικές οικογενειακές και φιλικές σχέσεις, η 

καλή κατάσταση της φυσικής υγείας, το ευχάριστο εργασιακό και το καθαρό φυσικό 

περιβάλλον. Το ενδιαφέρον για το ρόλο της ευζωίας αυξήθηκε επίσης στα πλαίσια της 

Θετικής  Ψυχολογίας,  η  οποία  αναγνωρίστηκε  ως  ανεξάρτητος  κλάδος  μόλις  στις 

τελευταίες  δεκαετίες.  Πρόκειται  για  ένα  νέο  κλάδο  της  ψυχολογίας,  ο  οποίος 

επικεντρώνεται σε φαινόμενα, όπως τα θετικά συναισθήματα, ενδυνάμωση των θετικών 

στοιχείων μιας προσωπικότητας, στροφή προς έναν πιο υγιή και απλό τρόπο ζωής, κ.ά. 

Από  το  Β’  Παγκόσμιο  Πόλεμο  η  ψυχολογική  έρευνα  επάνω  στα  ανθρώπινα 

συναισθήματα και την ψυχική υγεία επικεντρωνόταν στα αρνητικά συναισθήματα και 

στις  παθολογικές  καταστάσεις.  Αφότου  αναγνωρίστηκε  αυτή  η  «ανισορροπία»,  οι 
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ερευνητές άρχισαν να δείχνουν όλο και περισσότερο ενδιαφέρον σε θέματα όπως τα 

θετικά συναισθήματα και οι ανθρώπινες δυνατότητες. Αν και εξακολουθεί να δίνεται 

περισσότερο  βάρος  σε  αρνητικά  ζητήματα  από  τους  επιστήμονες,  οι  δημοσιεύσεις 

επάνω σε θέματα της Θετικής Ψυχολογίας έχουν αυξηθεί σημαντικά.

Η  Lyubomirsky,  ερευνήτρια  στο  Πανεπιστήμιο  της  Καλιφόρνια-Riverside, 

υποστηρίζει  μέσω  των  μελετών  της  ότι  ο  καλύτερος  παράγοντας  πρόβλεψης  της 

ευτυχίας δεν είναι το χρήμα, αλλά οι καλές κοινωνικές σχέσεις (2001). O βραβευμένος 

κοινωνικός  ψυχολόγος  David Myers,  μέσα  από  ένα  σημαντικό  όγκο  ερευνών  και 

δημοσιεύσεων επάνω στο θέμα της ευζωίας, καταλήγει στο συμπέρασμα ότι ένας από 

τους σημαντικότερους παράγοντες που επηρεάζουν τη διάθεσή μας είναι το επίπεδο 

των κοινωνικών μας σχέσεων. Χρησιμοποιεί για τον άνθρωπο τον αριστοτελικό όρο 

«κοινωνικό ζώο» και υποστηρίζει ότι οι άνθρωποι χαρακτηρίζονται από την «αίσθηση 

του ανήκειν» (sense of community), δηλαδή τη φυσική τάση να ανήκουν σε ομάδες και 

να αναζητούν συνδέσμους με άλλους ανθρώπους (1999). 

1.1. Θρησκευτικότητα και ευζωία

Κατά την αναζήτηση των παραγόντων που συντελούν στην ευζωία διαπιστώθηκε 

πως ένα άτομο μπορεί  να αποκτήσει  την «αίσθηση του ανήκειν» όντας μέλος  μιας 

θρησκευτικής/πνευματικής  ομάδας.  Από τότε άρχισε να ερευνάται  και  ο  ρόλος  που 

μπορεί να παίξει το αίσθημα της θρησκευτικότητας/πνευματικότητας στην απόκτηση 

της ευτυχίας. 

Μια από τις πρώτες αναφορές στο ρόλο της θρησκευτικότητας για την ευζωία 

εντοπίστηκε στην εργασία των Moberg και Brusek (1978), οι οποίοι υποστήριξαν ότι η 

ευζωία θα πρέπει να μετριέται και βάσει μη υλικών δεικτών, όπως η σχέση του ατόμου 

με τη θρησκεία. Επίσης, οι Poloma και Pendleton (1990) διεξήγαγαν μια από τις πρώτες 

εμπεριστατωμένες  μελέτες  που  αφορούν  τη  σχέση  θρησκευτικότητας  και  ευζωίας, 

σύμφωνα  με  την  οποία  η  θρησκευτικότητα  μπορεί  να  αποτελέσει  έγκυρο  μέσο 

μέτρησης  της  ικανοποίησης  από  τη  ζωή.  Σημαντική  βοήθεια   για  την  περαιτέρω 

διερεύνηση αποτέλεσε ο καθορισμός οκτώ δεικτών μέτρησης της θρησκευτικότητας 

(γενική ικανοποίηση, πίστη, ενασχόληση με εκκλησιαστικές δραστηριότητες, εγγύτητα 
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στο Θεό, συχνότητα προσευχής, αίσθηση αναγέννησης, συχνότητα εκκλησιασμού και 

δείγματα της παρουσίας του Θεού), στους οποίους βασίστηκαν νεότεροι ερευνητές.

Αξίζει  να  αναφερθεί  πως  μεγάλο ποσοστό των  ερευνητών παραδέχεται  ότι  οι 

έννοιες  της  θρησκευτικότητας  και  της  ευζωίας  είναι  πολυδιάστατες.  Οι  διαφορές 

μεταξύ των διαστάσεων της θρησκευτικότητας και των εκφάνσεων της ευζωίας που 

χρησιμοποιούνται  σε  κάθε   μελέτη  έχουν  ως  αποτέλεσμα  να  διαφοροποιούνται  τα 

εκάστοτε ευρήματα. Παρόλα αυτά, η συντριπτική πλειοψηφία των ερευνών καταλήγει 

στην ύπαρξη σχέσης μεταξύ της ενασχόλησης με τη θρησκεία και με τη σωματική, 

ψυχική  και  συναισθηματική  υγεία  (Moberg και  Brusek,  1978:  Cohen,  2002: 

Παρασκευόπουλος, 2006 κ.ά.). 

Θα πρέπει να διευκρινιστεί  ότι  το γενικό συμπέρασμα που προκύπτει  από την 

επισκόπηση της βιβλιογραφίας δεν είναι ότι τα θρησκευόμενα άτομα είναι περισσότερο 

ευτυχισμένα  από  τα  μη  θρησκευόμενα,  αλλά  ότι  η  θρησκευτικότητα  και  η 

πνευματικότητα μπορεί να επηρεάσει το επίπεδο της ευτυχίας και της ικανοποίησης 

από τη ζωή τους τόσο με άμεσο όσο και με έμμεσο τρόπο (Davis, 2003: Condor, 1998). 

Όπως  θα  αναλυθεί  και  παρακάτω,  φαίνεται  πως  το  σημαντικότερο  ρόλο  παίζει  η 

κοινωνική υποστήριξη των ατόμων της ίδιας θρησκευτικής ομάδας, αλλά και η αίσθηση 

νοήματος και καθοδήγησης που πηγάζουν από τη θρησκευτική/πνευματική εμπειρία.

Θα ακολουθήσουν οι εννοιολογικοί ορισμοί της υποκειμενικής ευζωίας, καθώς 

και  της  θρησκευτικότητας/πνευματικότητας.  Στη  συνέχεια  θα  παρουσιαστούν  τα 

δεδομένα που προέκυψαν από την επισκόπηση της σύγχρονης βιβλιογραφίας σχετικά 

με τη σύνδεση της θρησκευτικότητας/πνευματικότητας με την υποκειμενική ευζωία. 
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2. Εννοιολογικός ορισμός της Υποκειμενικής Ευζωίας

2.1. Από την ποιότητα ζωής στην υποκειμενική ευζωία

Προτού παρατεθεί ο ορισμός της υποκειμενικής ευζωίας, αξίζει να αναφερθεί ότι 

αρχικά παρουσιάστηκαν δυσκολίες  κατά  την  επισκόπηση της  βιβλιογραφίας,  καθώς 

εντοπίστηκαν ποικίλοι ορισμοί, οι οποίοι  αντιστοιχούσαν σε κοινές παραμέτρους, ενώ 

συχνά  ήταν  ταυτόσημοι.  Οι  κυριότεροι  ορισμοί  που  χρησιμοποιούνται  από  τους 

ερευνητές  είναι  η  ποιότητα  ζωής  (quality of life),  η  ικανοποίηση από τη  ζωή (life 

satisfaction),  η  ευεξία  ή  ευζωία  (well-being)  και  η  ευτυχία  (happiness).  Φαίνεται 

πάντως  ότι  η  ποιότητα  ζωής  ήταν  ο  όρος  που  χρησιμοποιήθηκε  περισσότερο  στις 

πρώτες έρευνες επάνω στη θρησκευτικότητα.

 Η βασική αιτία για την ύπαρξη ποικίλλων ορισμών φαίνεται πως είναι η σύνδεση 

της  ποιότητας  ζωής  με  ένα  πλέγμα  παραγόντων  (δημογραφικών,  οικονομικών, 

κοινωνικών,  πολιτιστικών,  ψυχολογικών),  ενώ  τα  κριτήρια  που  διαμορφώνουν  το 

περιεχόμενο  του  ορισμού  παρουσιάζουν  σημαντικές  διαφορές  τόσο  ανά  χρονική 

περίοδο όσο ανά γεωγραφική περιοχή και μεταξύ των λαών (Power, 2003).

Σύμφωνα με τον Power (2003:431), η ποιότητα ζωής ορίζεται από τον Παγκόσμιο 

Οργανισμό Υγείας ως «το πώς αντιλαμβάνεται το άτομο τη θέση του στη ζωή, στο 

πολιτισμικό πλαίσιο που ζει, κάτω από το σύστημα αξιών της κοινωνίας του, και σε 

σχέση  με  τους  στόχους,  τις  προσδοκίες,  τα  ενδιαφέροντα  και  τις  αρχές  του».  Η 

ποιότητα ζωής δέχεται επιδράσεις από τη σωματική υγεία, την ψυχολογική κατάσταση, 

το επίπεδο αυτονομίας του ατόμου, τις κοινωνικές του σχέσεις και τη σχέση του με τα 

κυρίαρχα χαρακτηριστικά του περιβάλλοντος που ζει. 

Οι Zullig,  Ward και Horn (2006) διαχωρίζουν τη διαθέσιμη βιβλιογραφία επάνω 

στην ποιότητα ζωής σε δυο διαφορετικές οπτικές, με αποτέλεσμα να γίνεται λόγος για 

αντικειμενική  και  υποκειμενική  ποιότητα  ζωής.  «Η  Αντικειμενική  Ποιότητα  Ζωής 

(ΑΠΖ) εστιάζει  σε  εξωγενείς  παράγοντες  οι  οποίοι  καθορίζουν την  ποιότητα  ζωής, 

όπως το επίπεδο εισοδήματος, τα κοινωνικά δίκτυα, η ποιότητα του χώρου διαμονής, η 

πρόσβαση  σε  υπηρεσίες  κοινωνικής  πρόνοιας  κλπ.  Από  την  άλλη  πλευρά,  η 

Υποκειμενική Ποιότητα Ζωής (ΥΠΖ) αναφέρεται σε εσωτερική κριτική του ίδιου του 

ατόμου επάνω στη γενική εικόνα της ζωής του (π.χ. ικανοποίηση από την οικογένεια, 
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τους  φίλους,  το  καθημερινό  περιβάλλον)  και  στην  αυτοεικόνα  που  έχει  για  την 

κατάσταση της υγείας του» (σ. 257). Αξίζει να σημειωθεί ότι η έρευνά τους εστιάζει 

στην  υποκειμενική  ποιότητα  ζωής,  καθώς,  μελετώντας  προηγούμενες  έρευνες, 

κατέληξαν  στο  συμπέρασμα  ότι  παίζει  σημαντικότερο  ρόλο  στη  διαμόρφωση  της 

αυτοεικόνας που έχει το άτομο για τη ζωή του. 

Για τον ίδιο λόγο η παρούσα έρευνα θα εστιάσει στην υποκειμενική εικόνα που 

έχουν οι ερωτηθέντες για τον εαυτό τους και την κατάσταση της ζωής τους. Σημαντική 

πηγή  για  την  εννοιολογική  αποσαφήνιση  της  υποκειμενικής  ποιότητας  ζωής 

αποτέλεσαν οι δημοσιεύσεις των Diener και συνεργατών (1997), Myers (1999) και των 

Lyubomirsky &  Dickerhoof (2005),  οι  οποίοι  διαμόρφωσαν  τον  ορισμό  της 

Υποκειμενικής Ευζωίας, όπως αυτός περιγράφεται παρακάτω. 

2.2. Ορισμός της Υποκειμενικής Ευζωίας

Η υποκειμενική ευζωία (ΥΕ) ορίζεται ως ο συνδυασμός γνωστικών και θυμικών 

στοιχείων.  Τα  γνωστικά  στοιχεία  αποτελούνται  από  συνειδητές  κρίσεις  για  την 

ικανοποίηση του ατόμου από τη ζωή του γενικά, όπως επίσης η κρίση του επάνω σε 

συγκεκριμένους τομείς της ζωής του π.χ. έγγαμος βίος ή εκπαιδευτική εμπειρία. Από 

την  άλλη  πλευρά,  τα  θυμικά  στοιχεία  συνδέονται  με  την  εμπειρία  ευχάριστων  ή 

δυσάρεστων συναισθημάτων και διαθέσεων του ατόμου (Lyubomirsky & Dickerhoof, 

2005).  Συνοπτικά  θα  έλεγε  κανείς  ότι  η  ΥΕ  αναφέρεται  στο  πώς  οι  άνθρωποι 

αξιολογούν τη ζωή τους (Diener και συνεργάτες, 1997: Myers, 1999). 

Τα τελευταία χρόνια φαίνεται  πως προτιμάται  από τους ερευνητές ο όρος της 

υποκειμενικής  ευζωίας,  καθώς  πρόκειται  για  έναν  ορισμό-«ομπρέλα»,  ο  οποίος 

περιλαμβάνει παράγοντες όπως η ευτυχία (happiness), η ικανοποίηση από τη ζωή (life 

satisfaction),  το  θετικό  και  αρνητικό  θυμικό  (positive and negative affect)  και  η 

ικανοποίηση από τομείς της ζωής (domain satisfactions) (Diener, 2005).  

Η ευτυχία έχει  πολλαπλές  ερμηνείες  τόσο στην καθημερινή  ζωή όσο και  στη 

βιβλιογραφία. Για παράδειγμα, η ευτυχία μπορεί να ερμηνευτεί ως η καλή ζωή, μια 

σφαιρική θετική αξιολόγηση της ζωής ή  μια γενική θετική διάθεση. Η ικανοποίηση 

από τη ζωή αναφέρεται στην κρίση του ατόμου για τη γενική εικόνα της ζωής του. Το 

θετικό  θυμικό  περιλαμβάνει  όλες  τις  θετικές  συναισθηματικές  καταστάσεις  (χαρά, 
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στοργή κλπ.), οι οποίες αποτελούν για το άτομο τρόπο αντίδρασης σε θετικά γεγονότα 

της  ζωής  του.  Από  την  άλλη  πλευρά,  το  αρνητικό  θυμικό  περιλαμβάνει  όλες  τις 

αρνητικές  συναισθηματικές  καταστάσεις,  οι  οποίες  λειτουργούν ως  αντιδράσεις  του 

ατόμου σε αρνητικά συμβάντα της ζωής του.  Τέλος, η ικανοποίηση από τομείς της 

ζωής αναφέρεται στην κρίση του ατόμου για συγκεκριμένες εκφάνσεις της ζωής του, 

όπως είναι η φυσική και ψυχική υγεία, η εργασία, η ψυχαγωγία, οι κοινωνικές σχέσεις 

κλπ (Diener, 2005).  

2.3. Χαρακτηριστικά της ΥΕ

Ένα  χαρακτηριστικό  της  ΥΕ  είναι  η  σημαντικότητα  και  η  μοναδικότητα  της 

οπτικής γωνίας του ίδιου του ατόμου που κρίνει  (Diener,  1984).  Δεν ισχύει κάποιο 

αντικειμενικό μέτρο, όπως είναι ένας ψυχολογικός δείκτης ή η αναφορά ενός κλινικού 

ερευνητή. Επομένως, η ΥΕ δεν αποτελεί επαρκή αξιολόγηση για την ψυχική υγεία του 

ατόμου,  ούτε  δείκτη  για  τον  εντοπισμό  των  παραγωγικών  μελών  της  κοινωνίας. 

Παρόλα αυτά, δεν παύει να είναι μια σημαντική πηγή πληροφοριών, καθώς παρέχει ένα 

σημαντικό κομμάτι του ψυχολογικού προφίλ του ατόμου, δηλαδή την άποψη του ίδιου 

του ατόμου.

Ένα ακόμη χαρακτηριστικό της ΥΕ είναι ότι βιώνεται ασυνείδητα και αδιάκοπα. 

Εν τούτοις, υποστηρίζεται ότι μεγαλύτερη βαρύτητα πρέπει να δίνεται σε περισσότερο 

μακροπρόθεσμες  αξιολογήσεις  του  ατόμου,  καθώς  μπορεί  να  προκύψουν 

παραπλανητικές  διαφορές  σε  τυχαιοποιημένες  αναφορές  της  διάθεσής  του.  Για 

παράδειγμα, ο ερωτώμενος θα διατυπώσει κατά πάσα πιθανότητα διαφορετικό επίπεδο 

ικανοποίησης από τη ζωή του εξαιτίας ενός περιστατικού με αυξημένη συναισθηματική 

ένταση, ή ακόμα και λόγω της αλλαγής των καιρικών συνθηκών (Lyubomirsky και 

Dickerhoof, 2005, Schwarz και Strack, 1991). 

Επίσης, αξίζει να σημειωθεί ότι ένα άτομο μπορεί να δηλώνει ικανοποιημένο με 

τη γενική εικόνα της ζωής του, αλλά, από την  άλλη πλευρά, μπορεί να αισθάνεται 

λιγότερο ικανοποιημένο με κάποιο συγκεκριμένο τομέα της. Αντιστρόφως, άτομα που 

δεν  αισθάνονται  ικανοποιημένα  με  τη  ζωή  τους  γενικά,  μπορούν  να  αντλούν 

ικανοποίηση από έναν ή περισσότερους τομείς της, όπως π.χ. η οικογένεια ή η εργασία 

(Diener και Scollon, 2003). 
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2.4. Παράγοντες που επηρεάζουν την ΥΕ

Η Υποκειμενική Ευζωία συνδέεται με ένα ευρύ φάσμα παραγόντων, όπως είναι το 

φύλο, η ηλικία,  το μορφωτικό επίπεδο, το εισόδημα, η οικογενειακή κατάσταση, οι 

κοινωνικές σχέσεις, το εργασιακό περιβάλλον, η κατάσταση της υγείας, ο ελεύθερος 

χρόνος,  η  θρησκευτικότητα  και  τα  θετικά  ή  αρνητικά  γεγονότα.  Υπάρχει  ένας 

αξιόλογος  όγκος ερευνητικών δεδομένων επάνω στη συσχέτιση της  ΥΕ με  τους  εν 

λόγω παράγοντες.

Η  ποιότητα  των  κοινωνικών  σχέσεων  κατανέμεται  στους  σημαντικότερους 

παράγοντες, οι οποίοι επηρεάζουν την κρίση του ατόμου για την εικόνα της ζωής του 

(Lyubomirsky &  Dickerhoof, 2005:  Diener και συνεργάτες, 1993:  Myers, 2004.).  Οι 

Ryan και Deci (2000) χαρακτηρίζουν τη σύνδεση με τα οικεία άτομα και με ευρύτερα 

κοινωνικά δίκτυα ως μια από τις βασικότερες ανθρώπινες ανάγκες που διαμορφώνουν 

το επίπεδο της υποκειμενικής άποψης του ατόμου για τη ζωή του. 

Σχετικά με τη σύνδεση της ΥΕ με το χρήμα, προκαλεί εντύπωση το γεγονός ότι 

άτομα με μεγάλη περιουσία δεν σημείωσαν σημαντικά υψηλότερο σκορ σε σχέση με 

τον  μέσο  όρο  (Myers,  2004).  Έρευνα  των  Diener και  συνεργατών  επάνω  σε 

αντιπροσωπευτικό δείγμα του πληθυσμού στις Ηνωμένες Πολιτείες έδειξε ότι η σχέση 

της υποκειμενικής  Ευζωίας και του εισοδήματος είναι μικρή, αλλά αξιόλογη (1993). 

Επίσης, ερωτηθέντες που αξιολογούν το χρήμα ως σημαντικότερο σε σχέση με άλλους 

στόχους ζωής τείνουν να σημειώνουν χαμηλότερα επίπεδα ΥΕ (Diener και Oishi, 2000: 

Crawford, 1998)

Η  προσωπικότητα  του  ατόμου  αποτελεί  καθοριστικό  παράγοντα  για  τη 

διαμόρφωση της ΥΕ. Ειδικότερα έχουν εξεταστεί οι ατομικές διαφορές ως προς την 

αυτοεκτίμηση,  την  εξωστρέφεια  και  το  νευρωτισμό  σε  σχέση  με  την  υποκειμενική 

αντίληψη της ζωής. Η εξωστρέφεια (extroversion) περιλαμβάνει μεταβλητές όπως η 

κοινωνικότητα,  ο  ενθουσιασμός,  η  αισιοδοξία,  η  επιβολή  και  η  οικειότητα,  ενώ  ο 

νευρωτισμός (neuroticism) περιέχει χαρακτηριστικά όπως το άγχος, η απαισιοδοξία, και 

η ευθυξία.

 Οι  Diener &  Scollon (2003) κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι η αυτοεκτίμηση 

αποτελεί ισχυρό παράγοντα πρόβλεψης της ΥΕ στα κράτη όπου δίνεται μεγαλύτερη 
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έμφαση στην ατομικότητα, ενώ δεν παίζει σημαντικό ρόλο σε κράτη με αυξημένο το 

αίσθημα της συλλογικότητας.  

Η θέσπιση στόχων που είναι σημαντικοί για το ίδιο το άτομο και η προσπάθεια 

για την επίτευξή τους αποτελούν σημαντικό παράγοντα διαμόρφωσης της ΥΕ (Diener 

& Scollon, 2003). Στην ίδια έρευνα διευκρινίζεται όμως ότι, εάν οι στόχοι που θέτει το 

άτομο  στη  ζωή  του  έρχονται  σε  σύγκρουση  μεταξύ  τους,  τότε  υπάρχει  αυξημένη 

πιθανότητα να προξενήσουν αρνητική συναισθηματική φόρτιση.

Ο Condor (1998) υποστηρίζει ότι η θρησκευτική πίστη μπορεί να αποτελέσει το 

μονοπάτι που θα οδηγήσει τον άνθρωπο στην ευτυχία. Τόσο η κοινωνική υποστήριξη 

που μπορεί να αποκομίσει κάποιος από τα υπόλοιπα μέλη της θρησκευτικής κοινότητας 

όσο  και  η  αίσθηση  του  νοήματος  και  της  καθοδήγησης  που  προκύπτουν  από  τις 

θρησκευτικές διδαχές μπορούν να κάνουν το άτομο να αισθάνεται πιο ασφαλές και πιο 

ευτυχισμένο. Προτού, όμως, αναλυθεί εκτενέστερα η σχέση της θρησκευτικής πίστης 

με  την  υποκειμενική  ευζωία,  κρίνεται  αναγκαίο  να  αποσαφηνιστεί  ο  εννοιολογικός 

ορισμός της θρησκευτικότητας και της πνευματικότητας. 
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3. Εννοιολογικός ορισμός της Θρησκείας, της Θρησκευτικότητας και της 

Πνευματικότητας

Αρχικά  κρίνεται  απαραίτητο  να  παρατεθεί  ο  εννοιολογικός  ορισμός  της 

θρησκείας, καθώς η θρησκευτικότητα αναφέρεται σε έννοιες που πηγάζουν μέσα από 

τη θρησκεία. Ακολουθούν οι ορισμοί της θρησκευτικότητας και της πνευματικότητας, 

καθώς και ο διαχωρισμός μεταξύ των θρησκευτικών και των πνευματικών πρακτικών.

Γενικότερα, ο όρος «θρησκεία» καθορίζει την πίστη στο υπερφυσικό, το ιερό ή το 

θείο και τους ηθικούς κώδικες, πρακτικές, αξίες, οργανισμούς και τελετουργικά που 

συνδέονται με αυτό (wikipedia, 2007). Στην ευρύτερη έννοιά της ορισμένοι την έχουν 

ορίσει ως το σύνολο των απαντήσεων που δόθηκαν για να ερμηνευθεί η σχέση του 

ανθρώπινου είδους  με  το  σύμπαν.  Σε  αρκετές  περιπτώσεις  η  λέξη  θρησκεία,   ως 

παρόμοια με τη λέξη  θρήσκευμα,  χρησιμοποιείται για να προσδιορίσει αυτό που θα 

μπορούσε  να  περιγραφεί  ορθότερα  ως  "οργανωμένη  θρησκεία"  -δηλαδή  ενός 

οργανισμού που υποστηρίζει την άσκηση μιας θρησκείας συχνά υπό την μορφή νομικής 

οντότητας.  Επομένως,  η  θρησκεία ορίζεται  συνοπτικά ως ένα οργανωμένο σύστημα 

πίστης με καθορισμένες πρακτικές και τελετουργίες, οι οποίες εφαρμόζονται σε τόπους 

λατρείας.

Η  θρησκευτικότητα  (religiosity)  είναι  ένας  κοινωνιολογικός  ορισμός  ο  οποίος 

συνοπτικά αναφέρεται σε πολυάριθμες διαστάσεις της θρησκευτικής πρακτικής, πίστης 

και αφοσίωσης (Wikipedia). Η θρησκευτικότητα τείνει να αναφέρεται περισσότερο στο 

πόσο θρήσκο μπορεί  να θεωρηθεί  ένα άτομο,  δηλαδή στη συχνότητα με την  οποία 

ασχολείται  με  πρακτικές  που  αφορούν  το  θρησκευτικό  σύστημα  το  οποίο  έχει 

ασπαστεί.

Οι Allport και Ross (1967) διέκριναν τη θρησκευτικότητα σε ενδογενή (intrinsic) 

και εξωγενή (extrinsic). Ο ενδογενώς θρήσκος άνθρωπος περιγράφεται ως εκείνος που 

βρίσκει τα σημαντικότερα κίνητρά του στη θρησκεία και  θεωρεί  τις  άλλες ανάγκες 

μικρότερης  σημασίας.  Ο  ενδογενώς  θρήσκος  άνθρωπος  προσπαθεί  να 

εσωτερικοποιήσει τη θρησκευτική πίστη, έτσι ώστε να αποκτήσει κεντρικό ρόλο στη 

ζωή του. Από την άλλη πλευρά, οι εξωγενώς θρήσκοι ορίζονται ως άτομα που τείνουν 

να  χρησιμοποιούν  τη  θρησκεία  για  προσωπικούς  σκοπούς-  για  παράδειγμα,  για 

ασφάλεια,  κοινωνικότητα,  διασκέδαση  ή  αυτοδικαίωση.  Από  θεολογική  άποψη,  ο 
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ενδογενώς  θρήσκος  στρέφεται  προς  το  Θεό  και  μακριά  από  τον  εαυτό  του,  ενώ ο 

εξωγενώς θρήσκος στρέφεται προς το Θεό, ενώ παραμένει προσανατολισμένος προς 

τον εαυτό του. 

Όσον αφορά την πνευματικότητα, δεν υπάρχει αμφιβολία ότι πρόκειται για έννοια 

ομιχλώδη, καθώς έχει πολλά νοήματα έξω από τα όρια της θρησκείας (Fontana, 2003). 

Οι θρησκείες μεταχειρίζονται τον όρο «πνεύμα» προκειμένου να περιγράψουν τη μη 

φυσική και τη μη υλική πλευρά μας. Επομένως, η έννοια της πνευματικότητας σημαίνει 

πίστη σε αυτή τη μη υλική διάσταση, η οποία θεωρείται ότι διαχέεται στον υλικό κόσμο 

και δημιουργεί άλλα επίπεδα ύπαρξης προσπελάσιμα κατά τις μυστικιστικές εμπειρίες 

και τη μετά θάνατον ζωή. Η πνευματικότητα αντιπροσωπεύει επίσης το βαθμό στον 

οποίο το άτομο αναγνωρίζει την πνευματική του φύση και επιτρέπει στη φύση αυτή να 

εκφραστεί μέσω της ψυχής και μέσω της συμπεριφοράς κατά τη διάρκεια της υλικής 

ζωής. 

Ο όρος «πνευματικότητα» θεωρείται επίσης μερικές φορές ότι  υποδηλώνει την 

ανοιχτή στάση απέναντι στα πνευματικά κηρύγματα των θρησκειών και των σχολών 

σκέψης  και  όχι  τη  δογματική  απόρριψη  όλων  όσων  δεν  προέρχονται  από  τη 

θρησκευτική προτίμησή μας. 

Τα  κοινά  στοιχεία  που  εντοπίστηκαν  μεταξύ  των  διαφόρων  ορισμών  της 

πνευματικότητας είναι  το αίσθημα νοήματος  και  σκοπού στη ζωή,  η  ένωση με τον 

εαυτό, το περιβάλλον ή μια ανώτερη δύναμη, καθώς και η πίστη σε μια δύναμη που 

συνδέει τα πάντα.

3.1. Διαχωρισμός θρησκευτικών και πνευματικών πρακτικών

Κατά την  επισκόπηση της  βιβλιογραφίας  παρατηρήθηκε  διαφωνία μεταξύ  των 

ερευνητών ως προς το περιεχόμενο και τη χρήση των όρων «θρησκευτικότητα» και 

«πνευματικότητα». Επίσης, σημειώθηκε ότι συχνά χρησιμοποιούνται λανθασμένα ως 

συνώνυμες.  Παρόλο  που  φαίνεται  πως  οι  δυο  έννοιες  είναι  αλληλένδετες  και 

χαρακτηρίζονται από αρκετά κοινά χαρακτηριστικά, θα ακολουθήσει μια προσπάθεια 

αποσαφήνισης  των  διαφορών  μεταξύ  των  θρησκευτικών  και  των  πνευματικών 

πρακτικών.
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Θα  μπορούσε  να  υποστηρίξει  κανείς  ότι  η  θρησκευτικότητα  συνδέεται  σε 

μεγαλύτερο  βαθμό  με  τις  διδαχές  και  τον  τρόπο  ζωής  που  υπαγορεύεται  από  μια 

οργανωμένη θρησκεία, ενώ η πνευματικότητα γίνεται αντιληπτή ως ένας τρόπος ζωής, 

ο οποίος καθορίζει τον τρόπο αντιμετώπισης της ζωής από τα άτομα (Zullig,  Ward & 

Horn, 2006). Οι εκδηλώσεις του αισθήματος της θρησκευτικότητας έχουν ως απώτερο 

σκοπό την επικοινωνία με μια θεϊκή οντότητα, η οποία συνήθως έχει κάποια μορφή, 

ενώ η έκφραση της πνευματικότητα αποσκοπεί κυρίως «στην κατανόηση της ύπαρξης, 

του σύμπαντος, στην απομάκρυνση από το Εγώ και στην ένωση με το άπειρο» (Schille, 

2009) 

Αξίζει να σημειωθεί ότι ένα υψηλό αίσθημα θρησκευτικότητας δεν συνεπάγεται 

και  το  αντίστοιχο  επίπεδο  πνευματικότητας  (Walker &  Dixon,  2002).  Ένα  άτομο 

μπορεί  να  χαρακτηρίζεται  από  υψηλό  βαθμό  πνευματικότητας,  χωρίς  να  ασπάζεται 

καμία  επίσημη  θρησκεία  (Reker,  2003).  Από  την  άλλη  πλευρά,  θα  πρέπει  να 

λαμβάνεται  υπόψη  ότι  η  πνευματικότητα  αποτελεί  μια  έννοια  που  μπορεί  να  έχει 

διαφορετικό νόημα για τον καθένα, ενώ η έννοια της θρησκευτικότητας, παρόλο που 

ερμηνεύεται ως ένα σημείο διαφορετικά από το κάθε άτομο, διαμορφώνεται κι από τις 

διδαχές, τα κηρύγματα και τα καθήκοντα που υπαγορεύει η κάθε θρησκεία για τους 

πιστούς της. 

Θα  θέλαμε  να  αναφέρουμε  ότι  στην  παρούσα  έρευνα  οι  δυο  ορισμοί  θα 

αναφέρονται ταυτόχρονα (θρησκευτικότητα/πνευματικότητα), καθώς κρίθηκε αδύνατη 

η αναφορά τους ως εντελώς ξεχωριστοί παράγοντες. Ένας στοιχειώδης διαχωρισμός 

μεταξύ των θρησκευτικών και των πνευματικών πρακτικών θα πραγματοποιηθεί κατά 

την παραγοντική ανάλυση του ψυχομετρικού εργαλείου που χρησιμοποιήθηκε. 
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4. Η σχέση της Θρησκευτικότητας/Πνευματικότητας με την Υποκειμενική Ευζωία

Μετά  την  παράθεση  των  ορισμών  που  πρόκειται  να  εξεταστούν  κατά  την 

παρούσα έρευνα, ακολουθεί σύντομη παρουσίαση των δεδομένων που καταγράφτηκαν 

κατά  τη  μελέτη  σύγχρονων  ερευνών,  οι  οποίες  ασχολήθηκαν  με  τη  σχέση  της 

θρησκευτικότητας/πνευματικότητας με την υποκειμενική ευζωία.

Τα  δεδομένα  από  το  μεγαλύτερο  όγκο  της  βιβλιογραφίας  μας  οδηγούν  στο 

συμπέρασμα  ότι  η  θρησκευτικότητα  συνεισφέρει  στην  ψυχολογική  ευεξία  και  στη 

θετική αντίληψη της ζωής τόσο κατά άμεσο όσο και κατά έμμεσο τρόπο.  Άνδρες και 

γυναίκες φαίνεται να έχουν μια έμφυτη προδιάθεση να βρίσκουν σε αυτά τα εμπειρικά 

συστήματα κάποιο νόημα και ένα σκοπό για την ύπαρξή τους, καθώς και έναν κώδικα 

πεποιθήσεων  και  αξιών  που  τους  δίνουν  ψυχολογική  δύναμη,  τους  στηρίζουν  και 

καθοδηγούν  τις  πράξεις  τους  (Fontana,  2003).  Η  Earnshaw (2000)  υποστηρίζει  τη 

θεωρία του Frankl (1984), σύμφωνα με την οποία τα άτομα έχουν τη φυσική τάση να 

αναζητούν το βαθύτερο νόημα της ύπαρξής τους. 

Συναντήσαμε μια εύστοχη ομαδοποίηση των τρόπων σύνδεσης μεταξύ των δυο 

παραγόντων  σε  τέσσερις  διαστάσεις:  κοινωνική  ενσωμάτωση  και  υποστήριξη, 

καθιέρωση προσωπικής σχέσης με μια θεϊκή οντότητα, παροχή συστημάτων για την 

κατανόηση  της  ατομικής  ύπαρξης  και  του  νοήματος  του  κόσμου  και  της  ζωής, 

οργάνωση του τρόπου ζωής (Ellison, 1991). 

4.1. Κοινωνική ενσωμάτωση και υποστήριξη

Ο  Myers (1995)  τονίζει  στο σύνολο του έργου του επάνω στην υποκειμενική 

ποιότητα ζωής τη σπουδαιότητα του ρόλου των καλών διαπροσωπικών σχέσεων και της 

ύπαρξης υποστηρικτικών κοινωνικών δικτύων. Η ενεργή συμμετοχή σε θρησκευτικές 

δραστηριότητες, όπως ο εκκλησιασμός ή σε εκκλησιαστικές εθελοντικές ομάδες φέρνει 

σε επαφή άτομα με κοινό σύστημα αξιών και αντιλήψεων, γεγονός που ενθαρρύνει τη 

δημιουργία φιλικών σχέσεων και  κοινωνικών δεσμών.   Δημιουργούνται  μεγάλα και 

περισσότερο αξιόπιστα κοινωνικά δίκτυα, τα οποία μπορούν να παρέχουν υποστήριξη 

σε αντίξοες καταστάσεις (Ellison, 1991). Ακόμη, οι κοινές αξίες και ο κοινός τρόπος 

ζωής μπορούν να αποτελέσουν το συνδετικό κρίκο μεταξύ των ομόθρησκων, ο οποίος 
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δημιουργεί αίσθηση ασφάλειας και ομαδικότητας (Taylor &  Chatters, 1988:  Fontana, 

2003).   Σε  παρόμοια  συμπεράσματα  καταλήγει  ο  Nielsen (2007):  η  αίσθηση  του 

ανήκειν σε μια ευρύτερη ομάδα που μας υποστηρίζει μας κάνει να αισθανόμαστε πιο 

κοντά στον ίδιο το Θεό, έναν προσωπικό Θεό που μας υποστηρίζει

Ο ρόλος των δικτύων που δημιουργούνται από ομόθρησκους μπορεί να επεκταθεί 

και σε κέντρα πληροφόρησης και υλικής βοήθειας (Ellison & Levin, 1998). Αξίζει να 

γίνει  αναφορά  στον  μεγάλο  αριθμό  οργανισμών  και  ιδρυμάτων,  όπως  νοσοκομεία, 

κέντρα  κοινωνικής  στήριξης,  εκπαιδευτήρια  κλπ.  τα  οποία  ιδρύονται, 

χρηματοδοτούνται ή υποστηρίζονται από θρησκευτικούς παράγοντες (Krause,  Ellison, 

Marcum, 2002). Φαίνεται λοιπόν ότι η θρησκεία, τόσο σε επίπεδο οργανισμού, όσο και 

σε  ατομικό  επίπεδο,  μπορεί  να  λειτουργήσει  ως  «φορέας  υπεράσπισης, 

χρηματοδότησης,  καινοτομίας,  ενδυνάμωσης,  κοινωνικής  βελτίωσης  και  παροχής 

υπηρεσιών» (Alkire, 2004:2).

 Η εμπειρία της συμμετοχής σε μαζικές θρησκευτικές εκδηλώσεις δεν ενισχύει 

μόνο  την  αίσθηση  του  ανήκειν  σε  μια  ομάδα,  αλλά  και  την  εμπιστοσύνη  στις 

προσωπικές του ικανότητες (Berkman et al, 2000). Παρόμοια είναι η τοποθέτηση του 

Myers (1999),  ο  οποίος  υποστηρίζει  ότι  η  ύπαρξη  καλών  κοινωνικών  σχέσεων 

προσδίδει στο άτομο αίσθημα ηρεμίας και μεγαλύτερη εμπιστοσύνη στις ατομικές του 

δυνατότητες. 

Επισημαίνεται ότι μεγαλύτερα οφέλη από τη συμμετοχή σε μια εκκλησιαστική 

κοινότητα τείνουν να αποκομίζουν άτομα που έχουν χάσει άλλες μορφές κοινωνικής 

υποστήριξης, όπως είναι τα άτομα που τελούν υπό χηρεία και οι συνταξιούχοι (Taylor 

και  Chatters,  1989).  Φαίνεται  πως  οι  μεγαλύτεροι  σε  ηλικία  άνθρωποι  τείνουν  να 

εκφράζουν  μεγαλύτερη  προσκόλληση  στο  Θεό,  προφανώς  γιατί  οι  πρώτες  οικίες 

φιγούρες  (attachment  figures)  που  είχαν,  όπως  είναι  οι  γονείς  ή  ο/η  σύντροφος  δε 

βρίσκονται πλέον στη ζωή (Kinrpatrick, 2005) . 

4.2. Καθιέρωση προσωπικής σχέσης με μια θεϊκή οντότητα

Η εγγύτητα στο Θεό αποτελεί σημαντική παράμετρο σε μεγάλο αριθμό ερευνών. 

Τα άτομα που αισθάνονται κοντά σε μια ανώτερη δύναμη δηλώνουν πιο ευτυχισμένα, 

καθώς η αίσθηση της παρουσίας μιας ανώτερης δύναμης προσδίδει νόημα στη ζωή τους 
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(Poloma και  Pendleton,  1990),  ενώ  μειώνει  το  αίσθημα  άγχους  που  προκαλούν 

στρεσογόνες καταστάσεις (Cohen, 2002).

Τα άτομα τείνουν να διαμορφώνουν μια σχέση ανάμεσα στο εγώ τους και στο 

θεϊκό  στοιχείο  προς  αναζήτηση  παρηγοριάς  και  καθοδήγησης,  ενώ  φαίνεται  πως 

αντιμετωπίζουν τις προβληματικές καταστάσεις περισσότερο αποτελεσματικά όταν τις 

εντάσσουν  στα  «σχέδια  του  θεού»  (Ellison,  1991).  Επίσης,  παρατηρείται  ότι  οι 

θρησκευτικές εμπειρίες προσδίδουν στο άτομο την αίσθηση ότι βρίσκεται σε επαφή με 

το Θεό και με τους άλλους. Πρόκειται για ένα συνήθως θετικό συναίσθημα, το οποίο 

μπορεί να κάνει τα άτομα που το βιώνουν πιο ευτυχισμένα  (Nielsen, 2007). 

Η αλληλεπίδραση με  το  θείο μπορεί  να  ενισχύσει  την  αυτό-εκτίμηση και  την 

αυτό-αποτελεσματικότητα.  Ο  Fontana (2003),  μέσα  από  την  επισκόπηση  μεγάλου 

αριθμού ερευνών, καταλήγει στο συμπέρασμα ότι από την πίστη ότι ο Θεός ή άλλες 

ανώτερες  δυνάμεις  μας  αγαπούν  απορρέει  η  αυξημένη  αυτοεκτίμηση  και  ευεξία. 

Ακόμη, η πίστη στην αγάπη του θεού μειώνει τα αισθήματα άγχους και ενοχής που 

μπορεί να προκαλέσει μια λανθασμένη συμπεριφορά (αμαρτία). Τέλος, το άτομο τείνει 

να  διαχειρίζεται  καλύτερα  την  ψυχολογική  πίεση  που  του  ασκεί  μια  στρεσογόνα 

κατάσταση όταν αισθάνεται ότι θα την αντιμετωπίσει με την υποστήριξη μιας ανώτερης 

οντότητας (Cohen, 2002). 

Σύμφωνα  με  έρευνα  του  Εθνικού  Κέντρου  Δημοσκοπήσεων,  τα  άτομα  που 

αισθάνονται  «κοντά  στο  Θεό»  δηλώνουν  πως  αισθάνονται  «πολύ  ευτυχισμένα» 

(Condor, 1998). Ο ίδιος ο ερευνητής ερμηνεύει το εύρημα με δυο τρόπους: μια σχέση 

με  τη  θεϊκή  οντότητα  ισοδυναμεί  με  μια  «κοσμική»  σχέση  εμπιστοσύνης  και 

τρυφερότητας,  ενώ  επίσης  η  σχέση  του  ατόμου  με  το  Θεό  προκαλεί  εντονότερο 

αίσθημα εγγύτητας απέναντι σε άτομα του περιβάλλοντός του. Με άλλα λόγια. η σχέση 

μας με το Θεό μπορεί να μας παρέχει σχεδόν τα ίδια οφέλη με αυτά που μπορούμε να 

αποκομίσουμε από μια καλή «κοσμική» σχέση (Pollner, 1989).

Ο Kirnpatrick (2005), επίσης, χαρακτηρίζει τη σχέση με τον προσωπικό Θεό ως 

μια  ακόμη  έκφανση  της  βασικής  ανθρώπινης  ανάγκης  για  καλές  διαπροσωπικές 

σχέσεις.  Ο  ίδιος  υποστηρίζει  ότι  δε  θα  μπορούσε  να  γενικευτεί  η  επιρροή  της 

θρησκευτικότητας σε όλες τις  εκφάνσεις  τις  ποιότητας ζωής, αλλά, παρόλα αυτά, η 

αίσθηση  εγγύτητας  στο  Θεό  φαίνεται  να  συνδέεται  στενά  με  θετικά  ψυχολογικά 

αποτελέσματα, όπως είναι ο εσωτερικός έλεγχος, η πίστη στις προσωπικές ικανότητες, 
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η ενεργητική και ευέλικτη προσέγγιση στην επίλυση προβλημάτων, η αισιοδοξία κι η 

ελπίδα για το μέλλον και η διαχείριση του άγχους και του φόβου του θανάτου.

4.3. Κατανόηση της ατομικής ύπαρξης και του νοήματος του κόσμου και της ζωής

Από  την  επισκόπηση  της  βιβλιογραφίας  προκύπτει  το  συμπέρασμα  ότι  οι 

θρησκευόμενοι  άνθρωποι  τείνουν να  αισθάνονται  περισσότερο ευτυχισμένοι,  επειδή 

προσδίδουν διαφορετικό νόημα στη ζωή τους. Δίνουν μικρότερη βαρύτητα στα υλικά 

αγαθά και στο χρήμα, ενώ δίνουν προτεραιότητα στις διαπροσωπικές τους σχέσεις και 

στο  κοινωνικό  τους  περιβάλλον.  Επίσης,  τείνουν  να  έχουν  υψηλότερο  αίσθημα 

αυτοελέγχου της ζωής τους. 

Η θρησκεία μπορεί να παρέχει  ένα ερμηνευτικό πλαίσιο,  μέσω του οποίου το 

άτομο διαμορφώνει το προσωπικό του σύστημα ερμηνείας των γεγονότων και αναζητά 

τη βαθύτερη σημασία των βιωμάτων του. Με άλλα λόγια, η θρησκευτική πίστη έχει τη 

δυνατότητα να αποτελεί  ένα «φακό» μέσα από τον οποίο κατανοούμε τη ζωή μας. 

Ακόμη, η θρησκεία περιλαμβάνει συμβολικά στοιχεία (εικόνες, μύθοι, μεταφορές), τα 

οποία  έχουν  ερμηνευτική  δύναμη  μεγαλύτερη  από  τις  «μεμονωμένες»  λέξεις.  Τα 

καλολογικά στοιχεία των θρησκευτικών διδαγμάτων ανταποκρίνονται στο δευτερεύον 

σύστημα κατανόησης των πραγμάτων, το οποίο στηρίζεται στη βιωματική μάθηση και 

τα συναισθήματα. Μπορεί να χαρακτηρίζονται από μικρότερη σαφήνεια, αλλά φαίνεται 

πως  έχουν  μεγαλύτερο  αντίκτυπο  στη  διαμόρφωση  του  προσωπικού  συστήματος 

ερμηνείας και αξιολόγησης των γεγονότων (Park & McNamara, 2006). 

Στο  βιβλίο  των  Gorsuch,  Spilka,  Hood και  Hunsberger «Η  ψυχολογία  της 

θρησκείας»  γίνεται  εκτενέστατη  αναφορά  σε  έρευνες  επάνω  στην  διαμόρφωση 

νοημάτων  της  ζωής  μέσω  της  θρησκευτικότητας/πνευματικότητας.   Ο  Baumeister 

(1991)  υποστηρίζει  ότι  τα  θρησκευτικά  νοήματα  βοηθούν  τους  ανθρώπους  να 

αντιμετωπίσουν  της  δοκιμασίες  της  ζωής.  Μαζί  του  φαίνεται  πως  συμφωνούν  οι 

Fichter (1981)  και  οι  Lazarus και  Folkman (1984).  Οι  ερευνητές  καταλήγουν  στο 

συμπέρασμα ότι το να εντοπίσει κάποιος το βαθύτερο νόημα σε μια τραγωδία πιθανό 

να αποτελεί το κύριο βοήθημα στην επιτυχή αντιμετώπισης της ίδιας της τραγωδίας. Η 

θρησκευτικότητα/πνευματικότητα μπορεί να βοηθήσει σε πολύ μεγάλο βαθμό τα άτομα 
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τόσο να εντοπίσουν ένα βαθύτερο νόημα στα συμβάντα της  ζωής τους  όσο και  να 

διαμορφώσουν τεχνικές που θα τους βοηθήσουν να ξεπεράσουν το δυσάρεστο βίωμα.

H προσευχή,  όπως και  άλλες θρησκευτικές πρακτικές,  μπορεί  να βοηθήσει  το 

άτομο να αλλάξει τον τρόπο αξιολόγησης των συμβάντων της ζωής του (Ellison και 

Levin,  1998).  Μέσω  της  προσευχής,  οι  προβληματικές  καταστάσεις  μπορούν  να 

χαρακτηριστούν είτε ως ευκαιρίες για πνευματική ανάπτυξη και για μάθηση, είτε ως 

μέρος ενός ευρύτερου «σχεδίου». 

Πέρα από τον κοινωνικό ρόλο της θρησκείας και την αίσθηση του ανήκειν, οι 

ερευνητές  υποστηρίζουν και  τη  σημασία  της  αίσθησης  αυτοελέγχου  που  μπορεί  να 

πηγάζει από τη θρησκευτική και την πνευματική πίστη. Μέσα από την αναζήτηση του 

βαθύτερου νοήματος ενός αρνητικού συμβάντος το άτομο μπορεί να αποκτήσει  τον 

έλεγχο  αυτού  του  συμβάντος  και  να  αντιμετωπίσει  την  επίπονη  κατάσταση  με  πιο 

θετικούς όρους (Condor, 1998: Pargament, 1997: Bandura, 1995). 

Πριν  το  κλείσιμο  της  υποενότητας  αξίζει  να  γίνει  αναφορά  στην  έρευνα  της 

Earnshaw (2000), η οποία πραγματοποιήθηκε σε φοιτητές.  Καταλήγει στο συμπέρασμα 

ότι η θρησκευτικότητα έχει θετική επιρροή στην αίσθηση νοήματος (και κατ’ επέκταση 

στην  ευεξία)  μόνο  σε  «ενδογενώς»  (intrinsic)  θρησκευόμενους.  Η  ενδογενής 

θρησκευτικότητα  τείνει  να  συνδέεται  θετικά  με  την  καλή  ψυχική  υγεία  και  την 

απελευθέρωση από την  ενοχή και  την  αγωνία.  Στους  ενδογενώς θρησκευόμενους η 

πίστη αποτελεί κεντρικό παράγοντα της ίδιας τους της ύπαρξης, οπότε κατ’ επέκταση 

το νόημα της ζωής πηγάζει από την πίστη τους. Από την άλλη πλευρά, οι «εξωγενώς» 

(extrinsic)  θρησκευόμενοι  ικανοποιούν  άλλου  είδους  ανάγκες  από  τη  θρησκευτική 

πίστη  (π.χ.  κοινωνικές  ή  διαμόρφωση  τρόπου  ζωής),  γεγονός  που  φαίνεται  να  μη 

συνδέεται με την επίδραση της θρησκευτικότητας στην υποκειμενική αντίληψη για τη 

ζωή τους.

  

4.4. Επίδρασης της θρησκευτικότητας και της πνευματικότητας στον τρόπο ζωής

Είναι  γεγονός  ότι  η  θρησκευτική  παράδοση,  οι  διδαχές  και  τα  κηρύγματα 

παρέχουν  οδηγίες  στους  πιστούς  επάνω  σε  θέματα  της  καθημερινής  τους  ζωής.  Ο 

Ellison (1991)  γράφει  χαρακτηριστικά  ότι  οι  θρησκευτικές  κοινότητες  λειτουργούν 

συχνά και σαν φορείς κοινωνικού ελέγχου: διαμορφώνουν νόρμες σχετικά με την υγεία, 
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τις διαπροσωπικές σχέσεις, την οικογενειακή ζωή, την επαγγελματική δεοντολογία και 

άλλα  θέματα  της  καθημερινότητας,  τα  οποία  μπορούν  να  συμβάλουν  τόσο  στη 

βελτίωση όσο και στην επιδείνωση της υποκειμενικής ευζωίας.

Μέσα από τις διαθέσιμες πηγές φαίνεται πως τα θρησκευόμενα άτομα τείνουν να 

επιδίδονται λιγότερο σε καταχρήσεις επιβλαβών ουσιών και είναι λιγότερο επιρρεπείς 

στην πολυφαγία και σε άλλες φυσικές απολαύσεις. Φαίνεται ακόμη ότι η ενασχόληση 

με θρησκευτικές πρακτικές αποτελεί κίνητρο για περισσότερο υγιεινό τρόπο ζωής και 

για  φυσική  άσκηση.  Ακόμη,  τα  άτομα  με  υψηλό  επίπεδο  θρησκευτικότητας/ 

πνευματικότητας  τείνουν  να  επιδίδονται  λιγότερο  σε  ασύδοτες  και  ριψοκίνδυνες 

σεξουαλικές  σχέσεις  και  να  εμπλέκονται  σε  πιθανώς  στρεσογόνες  εξωσυζυγικές 

σχέσεις.  Η  ενασχόληση  με  θρησκευτικά  θέματα  φαίνεται  πως  σχετίζεται  με  τα 

περισσότερο τακτικά ωράρια και την ξεκούραση των ατόμων τις Κυριακές. Τέλος, τα 

περισσότερο  θρησκευόμενα  άτομα  έχουν  την  τάση  να  καλλιεργούν  αρμονικότερες 

σχέσεις με την οικογένεια και τους φίλους και έχουν λιγότερες πιθανότητες να είναι 

θύματα  ή  θύτες  ενδοοικογενειακής  βίας  (Fontana,  2003:  McLean και  συνεργάτες, 

2003.)

Όπως αναφέρθηκε και παραπάνω, η θρησκευτική πίστη μπορεί να αποτρέψει το 

άτομο από επικίνδυνη σεξουαλική συμπεριφορά. Έρευνα των  Miller και  Gur (2002) 

επάνω  σε  3.000  νεαρές  γυναίκες  βρήκε  θετική  σχέση  μεταξύ  της  θρησκευτικής 

αφοσίωσης  και  την  επιλογή  ερωτικών  συντρόφων,  την  έκθεση  σε  σεξουαλικώς 

μεταδιδόμενα  νοσήματα  και  τη  λήψη  αντισυλληπτικών  μέτρων.  Παρόμοια  είναι  τα 

συμπεράσματα  των  McCree και  συνεργατών  (2003),  οι  οποίοι  ερεύνησαν  τη 

σεξουαλική συμπεριφορά Αφρο-Αμερικανών γυναικών. Βέβαια, αυτά τα αποτελέσματα 

δε θα μπορούσαν να γενικευθούν σε παγκόσμιο επίπεδο, καθώς η ενημέρωση επάνω σε 

θέματα σεξουαλικότητας, αντισύλληψης και προστασίας θεωρείται ταμπού σε αρκετές 

θρησκευτικές κοινότητες.

Ακόμη, η θρησκευτικότητα/πνευματικότητα φαίνεται πως σχετίζεται θετικά με τη 

διατήρηση καλύτερων σχέσεων στον έγγαμο βίο και στο φιλικό περιβάλλον, καθώς τα 

θρησκευόμενα άτομα τείνουν να είναι περισσότερο αφοσιωμένα στην οικογένεια και να 

επιλύνουν τις  προσωπικές τους διαφορές με ήπιο τρόπο (Dean,  2006,  Mahoney και 

συνεργάτες, 1999). Οι Call και Heaton (1997) εντόπισαν αξιοσημείωτη διαφορά μεταξύ 

των ζευγαριών που έχουν κοινούς θρησκευτικούς δεσμούς και των ζευγαριών που δεν 
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έχουν  καθόλου  θρησκευτικούς  δεσμούς.  Στην  έρευνά  τους,  όπου  έλαβαν  υπόψη 

μεταβλητές  όπως  η  υγεία,  το  μορφωτικό  επίπεδο  και  το  εισόδημα,  κατέληξαν  στο 

συμπέρασμα  ότι  οι  άνθρωποι  που  ασχολούνται  με  θρησκευτικές  δραστηριότητες 

τείνουν να έχουν σταθερότερους γάμους από ό,τι ο γενικός πληθυσμός. 

Επίσης,  η  θρησκευτικότητα  φαίνεται  να  αποτελεί  τον  πιο  δυνατό  παράγοντα 

πρόβλεψης της προσαρμογής στον έγγαμο βίο και όχι απλά εμπόδιο στη διάλυση του 

γάμου (Filsinger και Wilson, 1984). Πιθανώς η θρησκεία να παρέχει ένα σύστημα από 

νόρμες,  οι  οποίες μπορούν να βοηθήσουν το ζευγάρι  να διαχειρίζεται  καλύτερα τις 

τυχόν κρίσεις και τα προβλήματα που αντιμετωπίζει. Παρόλο που μπορεί οι απαντήσεις 

των ερωτώμενων να επηρεάζονται από κοινωνικές πιέσεις (δίνουν καλύτερη εικόνα του 

γάμου  τους  για  να  είναι  περισσότερο  αποδεκτοί  κοινωνικά),  αυτό  δεν  αναιρεί  το 

συμπέρασμα  ότι  η  θρησκευτικότητα  συνδέεται  σε  μεγαλύτερο  βαθμό  με  την 

προσαρμογή στο γάμο απ’ ό,τι η κοινωνικο-οικονομική κατάσταση του ζευγαριού. 

Σε αντίστοιχα συμπεράσματα καταλήγουν οι Mahoney και συνεργάτες (1999). Τα 

ζευγάρια  που  δήλωσαν  ότι  μοιράζονται  την  πεποίθηση  ότι  ο  γάμος  τους  έχει  και 

πνευματική  διάσταση αναφέρουν  υψηλότερα επίπεδα προσήλωσης  στη  σχέση τους, 

λιγότερες συγκρούσεις και συχνότερη ήπια επίλυση των προβλημάτων τους σε σχέση 

με τα ζευγάρια που δεν ενστερνίζονται πνευματικές αξίες. Όπως υποστηρίζουν και οι 

ίδιοι,  προφανώς  η  συμμετοχή  σε  θρησκευτικές  τελετουργίες,  τα  κηρύγματα  και  η 

μελέτη  θρησκευτικών  κειμένων  βοηθούν  τους  συντρόφους  να  καλλιεργήσουν 

αισθήματα κατανόησης και  υποχωρητικότητας,  τα οποία τους  βοηθούν να έρχονται 

σπανιότερα σε σύγκρουση. 

Ένα ακόμη σημαντικό εύρημα είναι η αρνητική σχέση της θρησκευτικότητας με 

τη χρήση ενδοοικογενειακής βίας. Οι  Ellison και  Anderson (2001), κατά τη δεύτερη 

ερευνητική  τους  απόπειρα  επάνω  στη  σχέση  της  θρησκευτικότητας  και  της 

ενδοοικογενειακής  βίας  κατέληξαν  στο  συμπέρασμα  ότι  ο  τακτικός  εκκλησιασμός 

σχετίζεται αρνητικά με τη χρήση βίας και στα δυο φύλα. Στη συγκεκριμένη έρευνα 

ελέγχονται και παράμετροι όπως ο βαθμός κοινωνικής ενσωμάτωσης και υποστήριξης, 

η χρήση αλκοόλ και ναρκωτικών ουσιών και ψυχολογικά προβλήματα, όπως η χαμηλή 

αυτοεκτίμηση και η κατάθλιψη. Από την άλλη πλευρά, οι ίδιοι ερευνητές παραθέτουν 

την άποψη της Nason-Clark (2004), ο οποίος περιγράφει τους τρόπους με τους οποίους 

μια θρησκευτική κοινότητα μπορεί να επιδεινώσει το πρόβλημα της ενδοοικογενειακής 
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βίας. Για παράδειγμα, τα μέλη μιας θρησκευτικής κοινότητας μπορούν να πείσουν το 

θύμα να παραμείνει σε μια επικίνδυνη σχέση, ή να καταστήσουν δύσκολο στο θύμα και 

στο θύτη να αναζητήσουν συμβουλευτική υποστήριξη. 
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5. Θρησκευτικότητα και σωματική υγεία

Κατά την  εξέταση της  επίδρασης της  θρησκευτικότητας/πνευματικότητας στον 

τρόπο  ζωής  παρατηρήθηκε  η  βαρύτητα  που  δόθηκε  στο  ρόλο  της 

θρησκευτικής/πνευματικής πίστης στη σωματική υγεία των ερωτώμενων. Για το λόγο 

αυτό θα γίνει ξεχωριστή αναφορά στα δεδομένα που καταγράφτηκαν από τις σύγχρονες 

βιβλιογραφικές πηγές. 

Η  σχέση  ανάμεσα  στη  θρησκεία  και  τη  φυσική  υγεία  αποτελεί  σχέση 

«συνεργασίας και ανταγωνισμού» ανά τους αιώνες. Η απόδοση ασθενειών στη δράση 

δαιμονικών δυνάμεων και η άσκηση θρησκευτικών πρακτικών για την ίαση ασθενειών 

αποτελεί  σύνηθες  φαινόμενο  σε  όλα  τα  μήκη  και  πλάτη  του  κόσμου  και  σε  κάθε 

χρονική στιγμή της ανθρώπινης ιστορίας. Άτομα που είχαν ασχοληθεί με τη θεράπευση 

ασθενειών   χαρακτηρίστηκαν  «όργανα  του  Σατανά»  ή  «αγωγοί  της  θεραπευτικής 

δύναμης  του  Θεού»  (Newberg και  Lee,  2006).  Ακόμη,  εντοπίζονται  σε  πολλά 

θρησκευτικά κηρύγματα αναφορές στην ασθένεια και τον πόνο. 

Αν και αρκετές είναι οι θρησκείες που διακηρύττουν ότι η ασθένεια και ο πόνος 

είναι αποτέλεσμα της αμαρτίας, σε άλλα δόγματα αναφέρεται ότι ο πόνος βοηθάει τον 

άνθρωπο να δυναμώσει και να εξαγνισθεί.  Αλλού υπάρχει η πεποίθηση ότι ο πόνος 

είναι αναπόφευκτος για κάθε ανθρώπινο ον και μπορεί να το βοηθήσει να ελέγξει τον 

εαυτό του, να αναθεωρήσει τις αξίες του και να αναζητήσει το βαθύτερο νόημα της 

ύπαρξής του.

Οι εκτιμήσεις ποικίλλουν, αλλά φαίνεται ακόμα και με τους πιο συντηρητικούς 

υπολογισμούς το ένα τρίτο των φυσικών ασθενειών ίσως οφείλονται σε ψυχολογικούς 

παράγοντες  (Fontana,  2003).  Επομένως,  η  στενότατη  σύνδεση  μεταξύ  της 

θρησκευτικής πίστης και της ψυχικής διάθεσης μπορεί να σημαίνει ότι η θρησκευτική 

πίστη έχει  κάποια σχέση με  την  επίπτωση της  ασθένειας  και  της  υγείας.  Δεν  είναι 

εύκολο, ωστόσο, για τους ερευνητές να ξεχωρίσουν τη θρησκευτική και πνευματική 

πίστη από ένα πλήθος άλλων σχετικών μεταβλητών. Όσοι ακολουθούν θρησκευτικούς 

και πνευματικούς δρόμους μπορεί, για παράδειγμα, να ακολουθούν έναν πιο υγιεινό 

τρόπο  ζωής,  να  επιδίδονται  λιγότερο  σε  καταχρήσεις  επιβλαβών  ουσιών  και  σε 

ριψοκίνδυνες  σεξουαλικές  συμπεριφορές.  Άλλωστε,  σε  ορισμένες  θρησκευτικές 

κοινότητες δίνονται αυστηρές κατευθυντήριες οδηγίες για την προσωπική συμπεριφορά 
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και ενθαρρύνονται τρόποι ζωής που είναι δυνατό να επηρεάζουν θετικά την υγεία κατά 

αθροιστικούς και πολύπλευρους τρόπους. 

Από την άλλη πλευρά, οι υποστηρικτές της θρησκείας ισχυρίζονται ότι η καλή 

κατάσταση της σωματικής υγείας οφείλεται σε παράγοντες πέρα από τον τρόπο ζωής. 

Πιστεύουν ότι η πίστη τους δίνει την εσωτερική γαλήνη και τη δύναμη να ξεπερνούν τα 

προβλήματα υγείας τους (Strawbridge και συνεργάτες, 1997:  Koenig, 1999:  Hummer 

και  συνεργάτες,  1999).  Σε  παρόμοια  συμπεράσματα  κατέληξαν  οι  Jenkins και 

Pargament (1988)  και  οι  Roberts και  συνεργάτες  (1997),  οι  οποίοι  μελέτησαν  το 

επίπεδο αυτοεκτίμησης και τις συμπεριφορική αναστάτωση καρκινοπαθών. 

Οι  Newberg και  Lee (2006),  σε  μια  πολύ  περιεκτική  ανασκόπηση  των 

ερευνητικών  δεδομένων  σχετικά  με   τη  θρησκευτικότητα  και  τη  φυσική  υγεία, 

καταλήγουν στο συμπέρασμα ότι δύσκολα θα μπορούσε κανείς να διατυπώσει σχέσεις 

αιτίου και αιτιατού μεταξύ των δυο μεταβλητών. Παρόλα αυτά, οι ίδιοι παραδέχονται 

ότι η επιρροή που μπορεί να ασκήσει η θρησκευτικότητα και η πνευματικότητα  τόσο 

στην υποκειμενική αντίληψη των ατόμων για τη φυσική τους υγεία (Zullig,  Ward και 

Horn,  2006)  όσο  και  στην  αντιμετώπιση  ασθενειών  επιβεβαιώνεται  από  σημαντικό 

αριθμό ερευνών. Αξίζει να σημειωθεί ότι στις γενικές οδηγίες που δίνει στο προσωπικό 

των  νοσοκομείων  η  Ένωση  για  την  πιστοποίηση  των  οργανισμών  υγείας 

συμπεριλαμβάνεται η ενασχόληση με τις πνευματικές ανάγκες των ασθενών (La Pierre, 

2003). Είναι χρήσιμο να γνωρίζουν το θρησκευτικό προφίλ των ασθενών, γιατί μπορεί 

να  τους  βοηθήσει  να  κατανοήσουν  πώς  αντιμετωπίζουν  την  ασθένεια,  τι  είδους 

αποφάσεις παίρνουν για τη φροντίδα της υγείας τους και ποιος θα είναι ο καλύτερος 

τρόπος για να καταπολεμήσουν τις επιβλαβείς επιπτώσεις στην ψυχική τους διάθεση. 

Οι  Hung-Ru και Bauer-Wu (2003), μετά από εξέταση μεγάλου αριθμού ερευνών 

επάνω σε ασθενείς με καρκίνο σε προχωρημένα στάδια, κατέληξαν στο συμπέρασμα 

ότι  η  υψηλή  θρησκευτικότητα/πνευματικότητα  αποτελεί  σημαντικό  υποστηρικτικό 

παράγοντα για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων της ασθένειας στην ψυχική ευεξία 

των  ατόμων.  Οι  περισσότερο  θρησκευόμενοι  ασθενείς  τείνουν  να  εντοπίζουν  ένα 

βαθύτερο νόημα στην ασθένειά τους, γεγονός που τους βοηθά να αντιμετωπίζουν αυτή 

την επώδυνη κατάσταση με μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα. Παρόλα αυτά, τονίζουν 

τη  σημασία  για  περισσότερες  έρευνες  τόσο  σε  μεγαλύτερο  εύρος  θρησκειών  και 
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δογμάτων όσο και σε σχέση με το ρόλο του νοσηλευτικού προσωπικού στην ψυχική 

ευεξία των ασθενών.

Οι Rapp, Rejeski και Miller (2000) συνδέουν στην έρευνά τους την προσευχή  με 

μικρότερη  μυϊκή  ένταση,  καλύτερη  λειτουργία  του  καρδιαγγειακού  και  νευρικού 

συστήματος,  μειωμένα  επίπεδα  άγχους  και  μικρότερες  πιθανότητες  στεφανιαίας 

καρδιακής νόσου.  Υπάρχουν σημαντικές ενδείξεις  ότι  η προσευχή, ανακουφίζει  τον 

ασθενή από την ψυχολογική επιβάρυνση της ασθένειας, τονώνει την αυτοεκτίμησή του 

και  το  βοηθά  να  βρει  νόημα  σε  όσα  υποφέρει  (Kirnpatrick,  2005:  Norum και 

συνεργάτες, 2000). Επίσης, έρευνες δείχνουν ότι ο διαλογισμός μπορεί να βοηθήσει το 

άτομο να  φτάσει  σε  κατάσταση «ειρηνικής  επαγρύπνησης»,  στην οποία αντιδρά σε 

καλύτερο χρόνο, έχει αυξημένη δημιουργικότητα και κατανόηση, ενώ παράλληλα είναι 

μειωμένα τα επίπεδα άγχους,  κατάθλιψης,  ιδιοτροπίας και  έχει  αυξημένη ικανότητα 

μάθησης,  μνήμης,  ευεξίας  και  συναισθηματικής  σταθερότητας  (Newberg και  Lee, 

2006). 

Η γιόγκα θα μπορούσε να χαρακτηριστεί ως μια καθαρά πνευματική πρακτική, 

επειδή,  αν  και  έχει  ρίζες  στον  Ινδουισμό,  δεν  επικαλείται  κάποια  συγκεκριμένη 

ανώτερη δύναμη ή θρησκευτικό δόγμα. Παρόλα αυτά, αναφέρεται σε αρκετά άρθρα με 

θέμα τη σχέση της θρησκευτικότητας/πνευματικότητας με την ευεξία και τη φυσική 

υγεία. Οι Murugesan, Govindarajulu και Bera (2000), και η Home (2004) καταλήγουν 

στο συμπέρασμα ότι η εξάσκηση τεχνικών γιόγκα σχετίζεται άμεσα με τη βελτίωση της 

λειτουργίας  του  καρδιαγγειακού  συστήματος,  τη  μείωση  της  υπέρτασης  και  τη 

βελτίωση της συναισθηματικής  κατάστασης των ατόμων.  Από την άλλη πλευρά,  οι 

εκπαιδευτές  γιόγκα  ισχυρίζονται  ότι  δεν  είναι  όλες  οι  τεχνικές  ωφέλιμες  για  τον 

οργανισμό: ορισμένα είδη γιόγκα και συγκεκριμένες στάσεις μπορούν να προκαλέσουν 

τραυματισμούς και ασθένειες.

Από την άλλη πλευρά, πέρα από τα δεδομένα που σκιαγραφούν μια θετική σχέση 

μεταξύ  της  θρησκευτικότητας/πνευματικότητας  και  της  υγείας,  εντοπίστηκαν 

δημοσιεύσεις  όπου  εκφράζεται  προβληματισμός  για  το  ενδεχόμενο  αρνητικής 

επίδρασης της πίστης στην υγεία. Ορισμένοι ερευνητές αναρωτιούνται για την αρνητική 

επιρροή που μπορούν να έχουν οι θρησκευτικοί λειτουργοί επάνω σε ασθενείς. Έχουν 

καταγραφτεί  περιπτώσεις  όπου  η  θρησκευτική  κοινότητα  πείθει  τον  ασθενή  ότι  η 

ασθένειά του δεν οφείλεται σε οργανικά αίτια, αλλά αποτελεί προειδοποίηση ή τιμωρία. 
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Επίσης,  παρατίθενται  περιπτώσεις  γυναικών  με  καρκίνο  του  μαστού,  οι  οποίες 

καθυστέρησαν να πάνε σε γιατρό λόγω θρησκευτικών προκαταλήψεων. Ακόμη, αξίζει 

να  σημειωθεί  ότι  σε  ορισμένες  θρησκευτικές  ομάδες  άτομα  που  πάσχουν  από 

συγκεκριμένες ασθένειες στιγματίζονται, επειδή δεν αναζητούν θεραπεία σύμφωνα με 

τις επιταγές της θρησκείας (Newberg και Lee, 2006). 

Συμπερασματικά,  θα  υποστήριζε  κανείς  ότι  δε  μπορούμε  να  βγάλουμε 

συμπεράσματα επάνω στη σχέση της θρησκευτικότητας/πνευματικότητας με την υγεία, 

τα οποία να ανταποκρίνονται σε όλες τις θρησκείες και σε όλα τα δόγματα. Θα ήταν 

ωφέλιμη  η  εκπόνηση  ερευνών  οι  οποίες  θα  επικεντρώνονται  σε  συγκεκριμένες 

θρησκευτικές  ομάδες,  ώστε  να  εξετάζεται  η  σχέση  της  θρησκευτικότητας/ 

πνευματικότητας  με  την  υγεία  με  βάση  τα  ιδιαίτερα  χαρακτηριστικά  της  κάθε 

θρησκευτικής κοινότητας. 
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6. Η σχέση της θρησκευτικότητας με το φύλο

Πριν το πέρασμα στο ερευνητικό μέρος αξίζει να γίνει μια μικρή αναφορά στη 

σχέση της θρησκευτικότητας με το φύλο. Ένας αξιόλογος αριθμός ερευνών καταλήγει 

στο  συμπέρασμα  ότι  οι  γυναίκες,  ειδικότερα  εκείνες  που  έχουν  ασπαστεί  το 

Χριστιανισμό,  ασχολούνται  σε μεγαλύτερο βαθμό με  τις  λατρευτικές  πρακτικές της 

θρησκείας τους σε σχέση με τους άντρες. 

Σύμφωνα  με  δημοσκόπηση  της  Κάπα  Research που  πραγματοποιήθηκε  στην 

Ελλάδα το  2005,  το 94% των ερωτηθέντων γυναικών απάντησε πως πιστεύει  στην 

ύπαρξη  του  Θεού,  ενώ το  αντίστοιχο  ποσοστό  στους  άνδρες  ανέρχεται  στο  88,5% 

(Τσιλιγιάννη,  2005).  Επίσης,  έχει  διαπιστωθεί  ότι  οι  γυναίκες  χαρακτηρίζονται  από 

μεγαλύτερη  συχνότητα  προσευχής,  εκκλησιασμού  και  μελέτης  θρησκευτικών 

συγγραμμάτων (Loewenthal και συνεργάτες, 2002).   Τέλος, διαπιστώθηκε μεγαλύτερη 

συμμετοχή  των  γυναικών  σε  δίκτυα  υποστήριξης  που  λειτουργούν  υπό  την  αιγίδα 

θρησκευτικών ιδρυμάτων (Krause, Ellison & Marcum, 2002). 

Οι  Lowenthal και  συνεργάτες υποστηρίζουν ότι  η συχνότερη ενασχόληση των 

γυναικών με θρησκευτικές πρακτικές συνδέεται άμεσα με στερεότυπα που αφορούν το 

ρόλο τους στον κοινωνικό ιστό (2002). Από πολύ μικρή ηλικία, οι γυναίκες μαθαίνουν 

να αναλαμβάνουν ρόλους  παροχής  φροντίδας  (caretakers)  και  να νοιάζονται  για  τις 

ανάγκες  των  άλλων.  Ως  μητέρες,  αναλαμβάνουν  τη  μεγαλύτερη  ευθύνη  για  την 

ανατροφή των παιδιών, μέρος της οποία αποτελεί και η θρησκευτική τους γαλούχηση. 

Ακόμη, θα μπορούσε να υποστηρίξει κανείς ότι η λιγότερο συχνή ενασχόληση 

των αντρών με τα θρησκευτικά τους καθήκοντα σχετίζεται με αντίστοιχα στερεότυπα 

που αφορούν τη συμπεριφορά τους και το ρόλο τους στην κοινωνία. Στις περισσότερες 

κοινωνίες η αγωγή των αγοριών περιλαμβάνει την απόκρυψη και συχνά την καταπίεση 

των  συναισθημάτων  τους.  Επίσης,  έχει  παρατηρηθεί  ότι  σε  ορισμένες  κοινωνικές 

ομάδες  η  ενασχόληση  των  αγοριών  με  θρησκευτικές  δραστηριότητες  συνδέεται  με 

αρνητικές προκαταλήψεις όσον αφορά το χαρακτήρα και τις δυνατότητές τους, γεγονός 

που  μπορεί  να  τα  αποθαρρύνει  από  την  εκδήλωση  θρησκευτικής  συμπεριφοράς 

(Krause, Ellison & Marcum, 2002: McCartney and Hetrick, 2001). 

Στο σημείο θα πρέπει να διευκρινιστεί η ανάγκη για εκπόνηση ερευνών επάνω 

στη  σχέση  θρησκευτικότητας  και  φύλου,  οι  οποίες  θα  επικεντρώνονται  σε 
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συγκεκριμένες θρησκευτικές ομάδες. Οι  Lowenthal και συνεργάτες, στην έρευνα που 

πραγματοποίησαν  επάνω  σε  άτομα  διαφορετικών  θρησκειών,  παρατήρησαν  ότι  δεν 

υπάρχουν οι ίδιες διαφορές μεταξύ των δυο φύλων σε όλες τις θρησκευτικές ομάδες 

(2002).  Για  παράδειγμα,  οι  γυναίκες  που  έχουν  ασπαστεί  το  Μουσουλμανισμό 

φαίνονται ως λιγότερο ενεργές στα θρησκευτικά τους καθήκοντα σε σχέση με τους 

άντρες  μουσουλμάνους.  Το  συγκεκριμένο  αποτέλεσμα  θα  πρέπει  να  ερμηνευτεί  με 

βάση τους ρόλους των δυο φύλων στο συγκεκριμένο σύστημα πίστης και λατρείας.  

Συμπερασματικά, θα μπορούσε κανείς να καταλήξει στο γενικό συμπέρασμα ότι 

οι γυναίκες ασχολούνται σε μεγαλύτερο βαθμό με τα θρησκευτικά τους καθήκοντα σε 

σχέση  με  τους  άντρες.  Από  την  άλλη  πλευρά,  θα  ήταν  ωφέλιμο  να  εξεταστούν  οι 

θρησκευτικοί-λατρευτικοί ρόλοι των δύο φύλων ανά θρησκευτική κοινότητα, ώστε να 

εντοπιστούν τυχόν διαφορές μεταξύ των θρησκειών και των δογμάτων.  
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ΜΕΡΟΣ Β΄

1. Στόχοι της έρευνας

Κύριος  στόχος  της  παρούσας μελέτης  είναι  η  μέτρηση της  θρησκευτικότητας/ 

πνευματικότητας του δείγματος. Μέσα από τα ευρήματα της συγκεκριμένης έρευνας θα 

αναδειχθούν στοιχεία,  τα οποία θα δώσουν το θρησκευτικό/πνευματικό προφίλ  των 

ενηλίκων,  όσον  αφορά  τη  σχέση  τους  με  τον  προσωπικό  Θεό,  το  επίπεδο  της 

πνευματικότητάς  τους,  αλλά  και  την  ενασχόλησή  τους  με  θρησκευτικές  πρακτικές. 

Παράλληλα, η παρούσα έρευνα αποσκοπεί στον εντοπισμό ατομικών παραγόντων που 

μπορούν  να  επηρεάσουν  το  επίπεδο  της  θρησκευτικότητας/πνευματικότητας  του 

δείγματος, αναφορικά με τα δημογραφικά του στοιχεία αλλά και με την κατάσταση της 

υγείας του.

Δεύτερο στόχο της έρευνας αποτελεί η μέτρηση της υποκειμενικής ευζωίας του 

δείγματος, δηλαδή η υποκειμενική αντίληψη των συμμετεχόντων για τον εαυτό τους 

και  την  κατάσταση της  ζωής τους.  Επιπρόσθετα,  η  παρούσα έρευνα στοχεύει  στην 

αναζήτηση  ατομικών  διαφορών  στις  παραμέτρους  της  υποκειμενικής  ευζωίας, 

αναφορικά με τα δημογραφικά του στοιχεία αλλά και με την κατάσταση της υγείας του. 

 Ο τρίτος  στόχος  της  έρευνας  είναι  η  διερεύνηση της  συσχέτισης  μεταξύ της 

θρησκευτικότητας/πνευματικότητας  και  της  υποκειμενικής  αντίληψης  των  ενηλίκων 

ηλικίας 25-40 ετών για τον  εαυτό τους  και  τη ζωή τους.  Οι  βιβλιογραφικές πηγές, 

καθώς  και  τα  πορίσματα  αξιόλογων  ερευνών  (Ellison,  1991.  Myers,  1999.  Diener, 

2003.  Fontana,  2003)  αποδεικνύουν  την  ύπαρξη  θετικής  συσχέτισης  μεταξύ  της 

θρησκευτικότητας/ πνευματικότητας και της υποκειμενικής ευζωίας.

Απώτερος  στόχος  της  έρευνας  ήταν  να  καταλήξει  σε  συμπεράσματα  που  θα 

διευρύνουν  και  θα  εμπλουτίσουν  το  βιβλιογραφικό  υλικό  της  Ψυχολογίας  της 

Θρησκείας, ενός κλάδου που τυγχάνει της δέουσας προσοχής από τους ερευνητές μόλις 

τα τελευταία έτη. Αξίζει να σημειωθεί ότι στην ελληνική βιβλιογραφία απουσιάζουν 

σχεδόν παντελώς σύγχρονα ερευνητικά δεδομένα επάνω στον συγκεκριμένο κλάδο.
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2. Μέθοδος

2.1. Συμμετέχοντες

Στην παρούσα έρευνα έλαβαν μέρος συνολικά 150 ενήλικες ηλικίας 25 έως 40 

ετών.  Όλοι  οι  συμμετέχοντες  είναι  κάτοικοι  του  νομού  Θεσσαλονίκης  και  είναι 

Χριστιανοί Ορθόδοξοι.  

Αναλυτικότερα, από τα 150 άτομα που ερωτήθηκαν οι άντρες ήταν 55 (36,67% 

του δείγματος) , ενώ οι γυναίκες 95 (63,33% του δείγματος). Ο μέσος όρος ηλικίας του 

δείγματος ανερχόταν στα 31,9 έτη. Πιο συγκεκριμένα, ο μέσος όρος της ηλικίας των 

αντρών ήταν 33,54 έτη, ενώ αυτός των γυναικών ανερχόταν στα 31,24 έτη.

Από το σύνολο των συμμετεχόντων, οι 111 δήλωσαν ότι εργάζονται (74% του 

δείγματος),  ενώ  οι  39  δήλωσαν  άνεργοι  (26%  του  δείγματος).  Αναλυτικότερα,  19 

(12,7%  του  δείγματος)  ερωτηθέντες  δήλωσαν  ότι  ασκούν  ελεύθερο  επάγγελμα,  38 

(25,3% του δείγματος) δήλωσαν ότι εργάζονται ως ιδιωτικοί υπάλληλοι και 54 (26% 

του δείγματος) δήλωσαν ότι εργάζονται ως δημόσιοι υπάλληλοι.

Σε ό,τι αφορά το εκπαιδευτικό επίπεδο των συμμετεχόντων, διαπιστώθηκε ότι 4 

(2,7%  του  δείγματος)  είναι  απόφοιτοι  Γυμνασίου,  10  (6,7%  του  δείγματος)  είναι 

απόφοιτοι  Τεχνικής  Σχολής,  33  (22%  του  δείγματος)  είναι  απόφοιτοι  Λυκείου,  17 

(11,3%  του  δείγματος)  είναι  απόφοιτοι  Ι.Ε.Κ.,  68  (45,3%  του  δείγματος)  είναι 

πτυχιούχοι  Α.Ε.Ι.  και  Τ.Ε.Ι.,  ενώ  18  (12%  του  δείγματος)  είναι  κάτοχοι  τίτλου 

μεταπτυχιακών σπουδών.

Όσον αφορά την οικογενειακή κατάσταση των ερωτηθέντων, διαπιστώθηκε ότι οι 

51 (34% του δείγματος) ήταν άγαμοι, 62 (41,3% του δείγματος) έγγαμοι, 3 (2% του 

δείγματος) διαζευγμένοι, ενώ 34 (22,7% του δείγματος) διατηρούν δεσμό.

Σχετικά με την κατάσταση της υγείας των ερωτηθέντων, 17 άτομα χαρακτήρισαν 

τη γενική κατάστασή τους «όχι  καλή» (11,3% του δείγματος),  61 τη χαρακτήρισαν 

«αρκετά καλή» (40,7% του δείγματος), 55 τη χαρακτήρισαν «πολύ καλή» (36,7% του 

δείγματος) και 17 άτομα τη χαρακτήρισαν «πάρα πολύ καλή» (11,3% του δείγματος).

Επίσης, 53 ερωτηθέντες δήλωσαν ότι βίωσαν ένα πρόβλημα υγείας τα τελευταία 2 

χρόνια  (35,3%  του  δείγματος).  Όσον  αφορά  τη  σοβαρότητα  του  συγκεκριμένου 

προβλήματός,  οι  απαντήσεις  τους  κινούνται  μεταξύ  του  «Λίγο  σοβαρό»  και  του 
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«Αρκετά σοβαρό» (Μ.Ο.=2,40 ,  Τ.Α.=0,93).  Τέλος,  στην ερώτηση για την εμπειρία 

ψυχοσωματικών συμπτωμάτων, 57 ερωτηθέντες απάντησαν ότι δε βιώνουν ποτέ (38% 

του δείγματος), 60 βιώνουν σπάνια (40% του δείγματος), 20 βιώνουν συχνά (13,3% του 

δείγματος),  12 άτομα δήλωσαν ότι  βιώνουν πολύ συχνά και σχεδόν πάντα (8% του 

δείγματος).    

2.2. Έργα 

Το  ψυχομετρικό  εργαλείο  που  χρησιμοποιήθηκε  είναι  ένα  πακέτο 

ερωτηματολογίων αυτοαναφορών, το οποίο αποτελείται από 2 μέρη. Το πρώτο μέρος 

αποτελείται από ένα αυτοσχέδιο ερωτηματολόγιο που περιέχει ερωτήσεις σχετικά με 

δημογραφικά  στοιχεία,  όπως  το  φύλο,  η  ηλικία,  η  εργασιακή  και  οικογενειακή 

κατάσταση  και  το  εκπαιδευτικό  επίπεδο.  Ακόμη,  περιλάμβανε  ερωτήσεις  που 

αναφέρονταν στην κατάσταση της σωματικής υγείας και στην περίπτωση ο ερωτώμενος 

να  έχει  περάσει  πρόσφατα  κάποιο  πρόβλημα  υγείας  και  να  υποφέρει  από 

ψυχοσωματικά συμπτώματα.

Το δεύτερο μέρος του πακέτου αποτελείται από 2 αυτοσχέδια ερωτηματολόγια. 

Κάθε  ερωτηματολόγιο  περιέχει  ερωτήσεις  που  αναφέρονται  σε  κάθε  εξεταζόμενη 

παράμετρο:  στη  θρησκευτικότητα/πνευματικότητα  και  στην  υποκειμενική  ευζωία. 

Συγκεκριμένα,  το  ερωτηματολόγιο  για  τη  θρησκευτικότητα/πνευματικότητα 

αποτελείται από 20 ερωτήσεις (π.χ.  Νηστεύω, Πιστεύω στην ύπαρξη μιας ανώτερης 

δύναμης),  ενώ το ερωτηματολόγιο για την υποκειμενική ευζωία αποτελείται από 14 

(π.χ. Συνήθως έχω καλή διάθεση, είμαι ήρεμος/η και νιώθω  γαλήνη μέσα μου, Νιώθω 

ευτυχισμένος/η τουλάχιστον σε μερικούς τομείς της ζωής μου). Τα άτομα καλούνταν να 

εκτιμήσουν το βαθμό στον οποίο ίσχυε για αυτούς η κάθε πρόταση χρησιμοποιώντας 

μια κλίμακα 5 σημείων (όπου 1= δεν ισχύει καθόλου/ποτέ, 2= μάλλον ισχύει, 3=ισχύει 

σε μέτριο βαθμό, 4=ισχύει αρκετά, 5=ισχύει πολύ/πάντα).  

Αρχικά  το  ψυχομετρικό  εργαλείο  εφαρμόστηκε  πιλοτικά  σε  μικρό  δείγμα 

ενήλικων, προκειμένου να εξεταστεί η καταλληλότητα και η αξιοπιστία του. Από τα 

αποτελέσματα  προέκυψε  η  ανάγκη  για  ορισμένες  αλλαγές  στη  διατύπωση 

συγκεκριμένων ερωτήσεων, ώστε να είναι απόλυτα κατανοητές στους ερωτώμενους. 
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2.3. Διαδικασία

Η έρευνα πραγματοποιήθηκε σε διάστημα 2 μηνών από τον Απρίλιο του 2008 έως 

τον  Μάιο  του  2008.  Τονίστηκε  ότι  η  συμμετοχή  στην  έρευνα  ήταν  ανώνυμη  και 

εθελοντική  και  ότι  τα  προσωπικά  δεδομένα  θα  παρέμεναν  εμπιστευτικά.  Για  τη 

συμπλήρωση του κάθε πακέτου ερωτηματολογίων χρειάστηκαν περίπου 15 λεπτά.

2.4. Ερευνητικά ερωτήματα

Με βάση τους στόχους της παρούσας έρευνας και τα πορίσματα άλλων σχετικών 

μελετών τα οποία εξετάστηκαν παραπάνω, διατυπώνουμε τις παρακάτω ερευνητικές 

υποθέσεις.

Η  πρώτη  μας  υπόθεση  είναι  ότι  τα  άτομα  θα  διαφοροποιούνται  ως  προς  το 

επίπεδο της θρησκευτικότητας/πνευματικότητάς τους και το βαθμό της υποκειμενικής 

ευζωίας  τους  αναφορικά  με  παράγοντες  όπως  το  φύλο,  η  ηλικία,  το  επίπεδο 

εκπαίδευσης, η οικογενειακή κατάσταση και η ύπαρξη πρόσφατου προβλήματος υγείας. 

Αναλυτικότερα, υποθέτουμε ότι ο βαθμός θρησκευτικότητας/πνευματικότητας και 

υποκειμενικής ευζωίας επηρεάζεται από το φύλο (Lowenthal και συνεργάτες, 2002). 

Σκοπός μας είναι να διερευνήσουμε κατά πόσο διαφέρουν οι άντρες από τις γυναίκες 

ως προς το επίπεδο της θρησκευτικότητας/πνευματικότητάς τους και της υποκειμενικής 

ευζωίας τους.

Όσον αφορά την ηλικία, βασιζόμενοι στη διαθέσιμη βιβλιογραφία, μπορούμε να 

υποθέσουμε  ότι  τα  άτομα  παρουσιάζουν  αυξημένα  επίπεδα  θρησκευτικότητας/ 

πνευματικότητας με το πέρασμα της ηλικίας (Kirnpatrick, 2005). Επίσης, υποθέτουμε 

ότι τα άτομα έχουν καλύτερη υποκειμενική αντίληψη για τη ζωή τους καθώς η ηλικία 

τους αυξάνεται.

Θεωρώντας  ακόμη  ότι  το  εκπαιδευτικό  επίπεδο  επηρεάζει  θετικά  την 

υποκειμενική ευζωία (Condor, 1998), σκοπεύουμε να διερευνήσουμε την εικόνα που 

έχουν  τα  άτομα  υψηλότερου  εκπαιδευτικού  επιπέδου  σε  σχέση  με  τα  άτομα  που 

βρίσκονται  σε  χαμηλότερο  εκπαιδευτικό  επίπεδο.  Ακόμη,  επιθυμούμε  να 

διερευνήσουμε  τη  σχέση  του  εκπαιδευτικού  επιπέδου  με  τη 
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θρησκευτικότητα/πνευματικότητα,  υποθέτοντας  ότι  η  μόρφωση  είναι  δυνατό  να 

επηρεάσει αρνητικά τη θρησκευτική/πνευματική ερμηνεία του κόσμου και της ζωής.

Ως προς την οικογενειακή κατάσταση, θέλουμε να μελετήσουμε εάν οι έγγαμοι 

χαρακτηρίζονται  από  μεγαλύτερο  βαθμό  υποκειμενικής  ευζωίας,  αλλά  και  από 

μεγαλύτερο επίπεδο θρησκευτικότητας/πνευματικότητας απ’ ότι οι άγαμοι (Filsinger, 

E.E. & Wilson, M.R, 1984: Pollner, 1989 κ.ά.). 

Ένα  τελευταίο  ερευνητικό  ερώτημα  αποτελεί  ότι  τα  άτομα  που  βίωσαν  ένα 

πρόβλημα υγείας σημειώνουν υψηλότερο επίπεδο θρησκευτικότητας/πνευματικότητας, 

ενώ ο βαθμός της υποκειμενικής ευζωίας τους μπορεί να ποικίλει.
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3. Αποτελέσματα

Η επεξεργασία και η ανάλυση των δεδομένων πραγματοποιήθηκε με τη βοήθεια 

του  στατιστικού  πακέτου  SPSS 14.0.  Για  κάθε  ερωτηματολόγιο  εξετάστηκε  η 

εσωτερική  του  αξιοπιστία  και  η  εγκυρότητα.  Ο  στατιστικός  έλεγχος  των 

ερωτηματολογίων  έδειξε  ότι  είναι  πολύ  αξιόπιστα.  Ο  δείκτης  Cronbach για  το 

ερωτηματολόγιο  της  θρησκευτικότητας/πνευματικότητας  είναι  α=0,96  και  για  το 

ερωτηματολόγιο της υποκειμενικής ευζωίας είναι α=0,91.

3.1. Παρουσίαση των αποτελεσμάτων για τη θρησκευτικότητα/πνευματικότητα

3.1.1. Με βάση τους μέσους όρους και τις τυπικές αποκλίσεις

Στον  Πίνακα  1  παρουσιάζονται  οι  μέσοι  όροι  και  οι  τυπικές  αποκλίσεις  των 

απαντήσεων  των  ερωτώμενων  στο  ερωτηματολόγιο  που  αφορά  στη  μέτρηση  του 

βαθμού Θρησκευτικότητας/Πνευματικότητας.

Πίνακας 1: Οι μέσοι όροι και οι τυπικές αποκλίσεις των απαντήσεων για τη 

θρησκευτικότητα/πνευματικότητα 

Θέματα ΜΟ ΤΑ

Προσεύχομαι
2,6

3
1,05

Παρακολουθώ τη Θεία Λειτουργία
2,0

7
0,92

Νηστεύω
2,2

3
1,01

Διαβάζω συγγράμματα με θρησκευτικά θέματα
1,7

3
0,95

Συμμετέχω σε εκκλησιαστικές δραστηριότητες (ομάδα μελέτης 

Αγίας Γραφής, εθελοντική ομάδα κλπ.)

1,3

3
0,83

Εξομολογούμαι
1,7

1
1,07

Η προσευχή μου προσφέρει αίσθημα γαλήνης κι ασφάλειας
3,1

4
1,29

Αναζητώ υποστήριξη και παρηγοριά από το Θεό στις δύσκολες στιγμές 3,6 1,25
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1
Τα σημαντικότερα γεγονότα της ζωής μου ανήκουν στο «σχέδιο του 

Θεού»

2,9

7
1,46

Ο Θεός μου στέλνει μηνύματα μέσα από γεγονότα της ζωής μου
2,7

9
1,41

Ο Θεός με αγαπά και θέλει το καλό μου
3,6

7
1,39

Εμπιστεύομαι τη Θεία Βούληση
3,3

6
1,43

Η πίστη παίζει σημαντικό ρόλο στη ζωή μου
3,4

5
1,25

Πιστεύω στη Δευτέρα Παρουσία και την τελική κρίση
3,0

5
1,52

Κάθε μέρα είμαι ευγνώμων στο Θεό για τη ζωή που μου χαρίζει
3,5

4
1,30

Πιστεύω στην ύπαρξη μιας ανώτερης δύναμης
4,0

2
1,26

Αισθάνομαι πως μια ανώτερη δύναμη βρίσκεται κοντά μου
3,3

4
1,38

Τα αρνητικά γεγονότα της ζωής μου είχαν κάποιο απώτερο σκοπό
3,0

9
1,38

Πετυχαίνω τους στόχους μου με τη βοήθεια μιας  ανώτερης δύναμης
2,9

1
1,43

Πιστεύω στην ύπαρξη των δυνάμεων του Καλού και του Κακού
3,4

2
1,43

Σύνολο
2,9

0
0,93

Με βάση τις απαντήσεις των ερωτηθέντων στις προτάσεις του ερωτηματολογίου 

για τη μέτρηση της Θρησκευτικότητας/Πνευματικότητας και όπως αυτές διαφαίνονται 

από τον πίνακα …, διαπιστώθηκαν τα εξής:

Πρώτον, συνολικά οι συμμετέχοντες φαίνεται να ενασχολούνται σε μικρό βαθμό 

με  θρησκευτικές  πρακτικές,  όπως  είναι  η  νηστεία,  η  μελέτη  θρησκευτικών 

συγγραμμάτων, η συμμετοχή σε εκκλησιαστικές δραστηριότητες και η εξομολόγηση. Ο 

Μ.Ο. των απαντήσεών τους στις συγκεκριμένες ερωτήσεις κινείται ανάμεσα στο 1 και 

το 2, που αντιστοιχούν στο  «Καθόλου/Ποτέ» και στο «Λίγο». 
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Αξίζει να σημειωθεί ότι σε ένα σημαντικό βαθμό οι ερωτώμενοι απάντησαν ότι 

αναζητούν παρηγοριά στο Θεό στις  δύσκολες  στιγμές (Μ.Ο.= 3,6)  και  αισθάνονται 

τόσο αποδέκτες της αγάπης του Θεού (Μ.Ο.= 3,7) όσο και ευγνώμονες για τη ζωή που 

τους χαρίζεται από το Θεό (Μ.Ο.= 3,50). 

Μια ακόμη σημαντική παρατήρηση είναι ο υψηλός βαθμός των συμμετεχόντων 

που πιστεύουν στην ύπαρξη μιας ανώτερης δύναμης (Μ.Ο.= 4,00),  καθώς και στην 

ύπαρξη των δυνάμεων του Καλού και του Κακού (Μ.Ο.= 3,4). 

3.1.2. Με βάση την ανάλυση παραγόντων

Οι  απαντήσεις  των  ερωτηθέντων  υποβλήθηκαν  σε  ανάλυση  παραγόντων, 

προκειμένου να διερευνηθούν οι διαστάσεις  της θρησκευτικότητας/πνευματικότητας. 

Η  παραγοντική  ανάλυση  του  ερωτηματολογίου  της  θρησκευτικότητας/ 

πνευματικότητας  έδειξε  ότι  μπορεί  να  περιγραφεί  από  τους  τρεις  παρακάτω 

παράγοντες: α) παράμετροι πνευματικότητας (π.χ. Αισθάνομαι πως μια ανώτερη δύναμη 

βρίσκεται κοντά μου), όπου φορτίζουν 7 προτάσεις, β) παράμετροι της σχέσης με τον 

προσωπικό Θεό (π.χ.  Αναζητώ υποστήριξη και  παρηγοριά από το Θεό στις  δύσκολες  

στιγμές), όπου φορτίζουν 8 προτάσεις και γ) παράμετροι θρησκευτικών πρακτικών (π.χ. 

Νηστεύω),  όπου  φορτίζουν  5  προτάσεις.  Οι  τρεις  αυτοί  σημαντικοί  παράγοντες 

ξεχωρίζουν από το  Scree Plot,  ενώ στον Πίνακα 2 παρουσιάζονται  οι  φορτίσεις,  η 

ιδιοτιμή και η εξηγούμενη διακύμανση για τον κάθε παράγοντα: 

Γράφημα 1 (Scree Plot): Οι παράγοντες της θρησκευτικότητας/πνευματικότητας που προκύπτουν 

από την παραγοντική ανάλυση
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Πίνακας 2: Η ανάλυση παραγόντων του ερωτηματολογίου της θρησκευτικότητας/πνευματικότητας

Παράγοντες

Προτάσεις Πνευματικότητα

Σχέση με 

τον 

προσωπικό 

Θεό

Θρησκευτικότητα

Πιστεύω στην ύπαρξη των δυνάμεων 

του Καλού και του Κακού
,800

Αισθάνομαι πως μια ανώτερη δύναμη 

βρίσκεται κοντά μου
,798

Τα αρνητικά γεγονότα της ζωής μου 

είχαν κάποιο απώτερο σκοπό
,765

Πετυχαίνω τους στόχους μου με τη 

βοήθεια μιας  ανώτερης δύναμης
,708
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Πιστεύω στην ύπαρξη μιας ανώτερης 

δύναμης
,702

Πιστεύω στη Δευτέρα Παρουσία και την 

τελική κρίση
,662

Ο Θεός μου στέλνει μηνύματα μέσα από 

γεγονότα της ζωής μου
,657 ,417

Εμπιστεύομαι τη Θεία Βούληση ,591 ,589
Τα σημαντικότερα γεγονότα της ζωής 

μου ανήκουν στο «σχέδιο του Θεού»
,584 ,577

Ο Θεός με αγαπά και θέλει το καλό μου ,581 ,552
Αναζητώ υποστήριξη και παρηγοριά από 

το Θεό στις δύσκολες στιγμές
,812

Η προσευχή μου προσφέρει αίσθημα 

γαλήνης κι ασφάλειας
,757

Η πίστη παίζει σημαντικό ρόλο στη ζωή 

μου
,688

Προσεύχομαι ,669
Κάθε μέρα είμαι ευγνώμων στο Θεό για 

τη ζωή που μου χαρίζει
,580

Συμμετέχω σε εκκλησιαστικές 

δραστηριότητες (ομάδα μελέτης 

Αγίας Γραφής, εθελοντική ομάδα κλπ.)

,854

Εξομολογούμαι ,832
Παρακολουθώ τη Θεία Λειτουργία ,764
Διαβάζω συγγράμματα με θρησκευτικά 

θέματα
,692

Νηστεύω ,611

Ιδιοτιμή 5,687 4,506 3,791
Ποσοστά εξηγούμενης διακύμανσης 28,435% 22,529% 18,954%
Συνολικό ποσοστό εξηγούμενης

διακύμανσης
28,435% 50,964%  69,918%

Οι μέσοι όροι και οι τυπικές αποκλίσεις των παραγόντων αυτών παρουσιάζονται 

στον πίνακα 3. Οι συμμετέχοντες χαρακτηρίζονται από μέτριο βαθμό πνευματικότητας, 

εφόσον οι απαντήσεις τους κινούνται ανάμεσα στο «Αρκετά» και στο «Πολύ», με τάση 

προς  το  «Αρκετά»  (Μ.Ο.=  3,21).  Σχεδόν  στον  ίδιο  βαθμό,  δηλαδή  στο  «Αρκετά», 

κινείται και το επίπεδο της σχέσης των ατόμων με τον προσωπικό Θεό (Μ.Ο.= 3,29). 

Από την άλλη πλευρά, ο βαθμός ενασχόλησης των συμμετεχόντων με θρησκευτικές 

πρακτικές  είναι  πολύ  χαμηλότερος,  αφού  οι  απαντήσεις  τους  κινούνται  μεταξύ  του 

«Καθόλου/Ποτέ» και του «Λίγο», με τάση προς το «Λίγο» (Μ.Ο.= 1,82).
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Πίνακας 3: Οι μέσοι όροι και οι τυπικές αποκλίσεις των παραγόντων 

που διέκρινε η παραγοντική ανάλυση

Παράγοντες Μ.Ο. Τ.Α.
Πνευματικότητα 3,21 1,14
Σχέση με τον προσωπικό Θεό 3,29 1,09
Θρησκευτικές πρακτικές 1,82 ,77

Στη  συνέχεια,  ανιχνεύτηκαν  οι  συσχετίσεις  μεταξύ  των  τριών  παραγόντων. 

Διαπιστώθηκε θετική και πολύ ισχυρή συσχέτιση μεταξύ της πνευματικότητας και της 

σχέσης  με  τον  προσωπικό  Θεό  (r=0,813,  p<0,05),  ενώ  θετική  και  αρκετά  υψηλού 

βαθμού είναι η συσχέτιση μεταξύ της πνευματικότητας με τις θρησκευτικές πρακτικές 

(r=0,551,  p<0,05).  Επίσης,  ανιχνεύτηκε  θετική  και  ισχυρή  συσχέτιση  μεταξύ  των 

θρησκευτικών πρακτικών και της σχέσης με τον προσωπικό Θεό (r=0,606, p<0,05). 

3.1.3. Η  επίδραση  των  ανεξάρτητων  μεταβλητών  στη  θρησκευτικότητα/  

πνευματικότητα

Στη μελέτη των ποσοτικών εξαρτημένων μεταβλητών εφαρμόστηκε η ανάλυση 

διακύμανσης One-way ANOVA. Συγκεκριμένα, εφαρμόστηκε η ανάλυση διακύμανσης 

και  στους  τρεις  παράγοντες.  Στις  αναλύσεις  χρησιμοποιήθηκαν  ως  ανεξάρτητες 

μεταβλητές   το  φύλο,  η  ηλικία,  η  εργασιακή  κι  η  οικογενειακή  κατάσταση,  η 

κατάσταση της σωματικής υγείας και η εμπειρία πρόσφατου προβλήματος υγείας και 

ψυχοσωματικών συμπτωμάτων.  Θα ακολουθήσει  η  αναφορά και  ο  σχολιασμός των 

αποτελεσμάτων των αναλύσεων αυτών.

3.1.3.1.  Η επίδραση του φύλου

Η επίδραση του φύλου βρέθηκε στατιστικά σημαντική υπέρ των γυναικών στους 

παράγοντες που σχετίζονται με την πνευματικότητα (F=6,746, p=0,10) και με τη σχέση 

με τον προσωπικό Θεό (F=15,249,  p=0,00).  Δεν εντοπίστηκε στατιστικά σημαντική 

διαφορά μεταξύ των δυο φύλων στον παράγοντα που σχετίζεται με τις θρησκευτικές 

πρακτικές.
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Πίνακας 4:  Η επίδραση του φύλου στη θρησκευτικότητα/πνευματικότητα

Παράγοντες Φύλο Ν Μ.Ο. Τ.Α.
Πνευματικότητα Άνδρες 55 2,91 1,16

Γυναίκες 95 3,39 1,05

Σύνολο 150 3,21 1,11
Σχέση με τον 

προσωπικό Θεό

Άνδρες 55 2,86  0,98

Γυναίκες 95 3,54 1,05

Σύνολο 150 3,29 1,07

Θρησκευτικές 

πρακτικές

Άνδρες

Γυναίκες

55

95

1,71

1,88

 0,81

 0,74
Σύνολο 150 1,81 0,77

Όταν  εξετάσαμε  την  επίδραση  του  φύλου  στις  επιμέρους  ερωτήσεις  του 

ερωτηματολογίου  της  θρησκευτικότητας/πνευματικότητας,  διαπιστώθηκαν  ορισμένες 

στατιστικά σημαντικές διαφορές,  οι  οποίες θα αναφερθούν στη συνέχεια.  Αξίζει  να 

σημειωθεί ότι όλες οι στατιστικά σημαντικές διαφορές που παρατηρήθηκαν ήταν υπέρ 

των γυναικών.

 Αναλυτικότερα,  όπως φαίνεται  και  στον Πίνακα 5,  οι  γυναίκες  πιστεύουν σε 

μεγαλύτερο βαθμό από ότι  οι  άντρες  ότι  ο  Θεός  τους  στέλνει  μηνύματα μέσα από 

γεγονότα  της  ζωής  τους  (F=8,501,  p<0,05),  ενώ έχουν αυξημένη  πεποίθηση ότι  τα 

αρνητικά γεγονότα της ζωής τους έχουν κάποιον απώτερο σκοπό (F=9,947,  p<0,05). 

Ακόμη,  οι  γυναίκες  προσεύχονται  περισσότερο  (F=11,627,  p<0,05),  ενώ αναζητούν 

αίσθημα  γαλήνης  και  ασφάλειας  στην  προσευχή  (F=22,606,  p<0,05).  Ακόμη,  οι 

γυναίκες αναζητούν συχνότερα υποστήριξη και παρηγοριά από το Θεό στις δύσκολες 

στιγμές τους (F=12,697, p<0,05). Επιπρόσθετα, οι γυναίκες φαίνονται να εμπιστεύονται 

σε  μεγαλύτερο  βαθμό  τη  Θεία  Βούληση  (F=9,721,  p<0,05),  ενώ  παράλληλα 

υποστηρίζουν εντονότερα ότι η πίστη παίζει σημαντικό ρόλο στη ζωή τους (F=15,068, 

p<0,05).  Επιπλέον,  δηλώνουν  σε  μεγαλύτερο  βαθμό  ότι  κάθε  μέρα  αισθάνονται 

ευγνώμονες στο Θεό για τη ζωή που τους χαρίζει (F=13,124 , p<0,05).

Πίνακας 5: Η επίδραση του φύλου στις επιμέρους ερωτήσεις του ερωτηματολογίου της 

θρησκευτικότητας/πνευματικότητας
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Προτάσεις Φύλο Ν Μ.Ο. Τ.Α. F p
Πνευματικότητα
Ο  Θεός  μου  στέλνει  μηνύματα 

μέσα από γεγονότα της ζωής μου.

ΑΝΤΡΕΣ

ΓΥΝΑΙΚΕΣ

Σύνολο

55

94

149

2,36

3,04

2,79

1,34

1,36

1,40

8,501 ,004

Τα  αρνητικά  γεγονότα  της  ζωής 

μου είχαν κάποιο απώτερο σκοπό.

ΑΝΤΡΕΣ

ΓΥΝΑΙΚΕΣ

Σύνολο

54

94

148

2,63

3,35

3,09

1,44

1,28

1,38

9,947 ,002

Σχέση με τον προσωπικό Θεό
Προσεύχομαι ΑΝΤΡΕΣ

ΓΥΝΑΙΚΕΣ

Σύνολο

55

95

150

2,25

2,84

2,63

 ,95

1,05

1,05

11,627 ,001

Η  προσευχή  μου  προσφέρει 

αίσθημα γαλήνης και ασφάλειας

ΑΝΤΡΕΣ

ΓΥΝΑΙΚΕΣ

Σύνολο

55

95

150

2,53

3,49

3,14

1,12

1,24

1,28

22,606 ,000

Αναζητώ  υποστήριξη  και 

παρηγοριά στο Θεό στις δύσκολες 

στιγμές

ΑΝΤΡΕΣ

ΓΥΝΑΙΚΕΣ

Σύνολο

55

95

150

3,15

3,87

3,61

1,24

1,19

1,25

12,697 ,000

Εμπιστεύομαι τη Θεία Βούληση ΑΝΤΡΕΣ

ΓΥΝΑΙΚΕΣ

Σύνολο

53

95

148

2,89

3,63

3,36

1,40

1,39

1,43

9,721 ,002

Η  πίστη  παίζει  σημαντικό  ρόλο 

στη ζωή μου

ΑΝΤΡΕΣ

ΓΥΝΑΙΚΕΣ

Σύνολο

54

94

148

2,94

3,73

3,45

1,20

1,18

1,25

15,068 ,000

Κάθε  μέρα  είμαι  ευγνώμων  στο 

Θεό για τη ζωή που μου χαρίζει

ΑΝΤΡΕΣ

ΓΥΝΑΙΚΕΣ

Σύνολο

55

95

150

3,05

3,82

3,54

1,28

1,23

1,30

13,124 ,000

3.1.3.2. Η επίδραση του εκπαιδευτικού επιπέδου

Για την αποτελεσματικότερη εξέταση της σχέσης μεταξύ των παραγόντων της 

θρησκευτικότητας/πνευματικότητας και του εκπαιδευτικού επιπέδου των ερωτηθέντων, 

οι  εξεταζόμενες  εκπαιδευτικές  βαθμίδες  ταξινομήθηκαν  σε  2  ομάδες.  Στην  πρώτη 

ομάδα υπάγονται οι απόφοιτοι Γυμνασίου, Τεχνικών Σχολών και Λυκείου (47 άτομα), 

ενώ στη  δεύτερη  υπάγονται  οι  πτυχιούχοι  ΑΕΙ/ΤΕΙ  και  οι  κάτοχοι  Μεταπτυχιακών 

Τίτλων Σπουδών (86 άτομα). Στη συνέχεια πραγματοποιήθηκε ανάλυση διακύμανσης, 
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κατά την οποία δε σημειώθηκε στατιστικά σημαντική διαφορά στους τρεις παράγοντες 

της  θρησκευτικότητας/πνευματικότητας  σε  σχέση  με  τις  δυο  ομάδες  εκπαιδευτικού 

επιπέδου. 

3.1.3.3. Η επίδραση της ηλικίας

Η  εξέταση  της  σχέσης  μεταξύ  της  ηλικίας  και  των  παραγόντων  της 

θρησκευτικότητας/πνευματικότητας  εξετάστηκε  με  μια  ανάλυση  συσχετίσεων. 

Διαπιστώθηκε ότι δεν υπάρχει καμιά στατιστικά σημαντική σχέση μεταξύ της ηλικίας 

και των τριών παραγόντων. 

3.1.3.4. Η επίδραση της οικογενειακής κατάστασης

Κατά  την  εξέταση  της  σχέσης  μεταξύ  της  οικογενειακής  κατάστασης  των 

ερωτηθέντων  με  τους  τρεις  παράγοντες  που  σχετίζονται  με  τη 

θρησκευτικότητα/πνευματικότητα  πραγματοποιήθηκε  ανάλυση  διακύμανσης.  Δε 

σημειώθηκε  στατιστικά  σημαντική  διαφορά  στους  τρεις  παράγοντες  της 

θρησκευτικότητας/πνευματικότητας  σε  σχέση  με  την  οικογενειακή  κατάσταση  του 

δείγματος.

3.1.3.5. Η επίδραση της επαγγελματικής κατάστασης

Η  συσχέτιση  της  επαγγελματικής  κατάστασης  με  τους  παράγοντες  της 

θρησκευτικότητας/πνευματικότητας  εξετάστηκε  σε  2  επίπεδα.  Σε  πρώτο  επίπεδο 

εξετάστηκε η σχέση των τριών παραγόντων της θρησκευτικότητας/πνευματικότητας με 

το εργασιακό στάτους των ερωτηθέντων (εργαζόμενοι-άνεργοι). Και στις δυο ομάδες 

δεν σημειώθηκε στατιστικά σημαντική σχέση και με τους τρεις παράγοντες. 

Σε δεύτερο επίπεδο εξετάστηκε η σχέση των τριών παραγόντων με τις κατηγορίες 

επαγγελμάτων  που  δήλωσαν  οι  εργαζόμενοι  ερωτηθέντες.  Δεν  διαπιστώθηκε 
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στατιστικά  σημαντική  σχέση  μεταξύ  των  τριών  παραγόντων  της 

θρησκευτικότητας/πνευματικότητας και των τριών κατηγοριών επαγγελμάτων. 

3.1.3.6. Η επίδραση της κατάστασης της σωματικής υγείας

Η εξέταση της  σχέσης μεταξύ της κατάστασης της  σωματικής  υγείας και  των 

παραγόντων  της  θρησκευτικότητας/πνευματικότητας  εξετάστηκε  με  μια  ανάλυση 

συσχετίσεων. Διαπιστώθηκε ότι δεν υπάρχει καμιά στατιστικά σημαντική σχέση μεταξύ 

της κατάστασης της σωματικής υγείας και των τριών παραγόντων. 

3.1.3.7. Η επίδραση του πρόσφατου προβλήματος υγείας

Για  την  εξέταση  της  σχέσης  των  τριών  παραγόντων  της 

θρησκευτικότητας/πνευματικότητας με το ενδεχόμενο να έχουν βιώσει οι ερωτηθέντες 

κάποιο σχετικά πρόσφατο πρόβλημα υγείας εφαρμόστηκε ανάλυση διακύμανσης. Δε 

διαπιστώθηκε στατιστικά σημαντική σχέση μεταξύ του προβλήματος υγείας και των 

παραγόντων της θρησκευτικότητας/πνευματικότητας. 

3.1.3.8. Η επίδραση των ψυχοσωματικών συμπτωμάτων

Η  εξέταση  της  σχέσης  μεταξύ  των  ψυχοσωματικών  συμπτωμάτων  και  των 

παραγόντων  της  θρησκευτικότητας/πνευματικότητας  πραγματοποιήθηκε  με  ανάλυση 

συσχετίσεων.  Δε  διαπιστώθηκε  καμία  στατιστικά  σημαντική  σχέση  μεταξύ  των 

ψυχοσωματικών προβλημάτων και της πνευματικότητας, της σχέσης με τον προσωπικό 

Θεό και της ενασχόλησης με θρησκευτικές πρακτικές. 
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3.2. Παρουσίαση των αποτελεσμάτων για την υποκειμενική ευζωία

3.2.1. Με βάση τους μέσους όρους και τις τυπικές αποκλίσεις

Στον Πίνακα … παρουσιάζονται  οι  μέσοι  όροι  και  οι  τυπικές  αποκλίσεις  των 

απαντήσεων  των  ερωτώμενων  στο  ερωτηματολόγιο  που  αφορά  στη  μέτρηση  της 

υποκειμενικής ευζωίας.

Πίνακας 6: Οι μέσοι όροι και οι τυπικές αποκλίσεις των απαντήσεων για την υποκειμενική ευζωία

Θέματα ΜΟ ΤΑ

Συνήθως έχω καλή διάθεση, είμαι ήρεμος/η και νιώθω γαλήνη μέσα μου
3,1

7
0,88

Νιώθω ευτυχισμένος/η τουλάχιστον σε μερικούς τομείς της ζωής μου
3,5

7
0,91

Αισθάνομαι ικανοποιημένος/η από την κατάσταση της υγείας μου
3,6

6
0,93

Θεωρώ ότι «τα έχω βρει» με τον εαυτό μου, έχω αποδεχτεί τις αδυναμίες 

μου και τα σφάλματά μου σε γενικές γραμμές

3,4

1
0,98

Πιστεύω και νιώθω ότι η ζωή μου έχει κάποιο νόημα
3,7

1
0,86

Αισθάνομαι ικανοποιημένος από την κοινωνική μου ζωή
3,5

1
0,98

Μου αρέσει να συμμετέχω σε συλλογικές δραστηριότητες
3,3

8
1,06

Αισθάνομαι ότι εγώ, όπως και ο καθένας μας, είμαι χρήσιμος για την 

κοινωνία και για τους άλλους

3,6

7
0,92

Αισθάνομαι ότι ανήκω σε μια ευρύτερη κοινωνική ομάδα ή κοινότητα, η 

οποία με υποστηρίζει

3,0

9
1,07

Γενικά, μπορώ να νιώθω ευχάριστα και άνετα με άλλους ανθρώπους 3,8 0,86
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2

Πιστεύω ότι είμαι περισσότερο αισιόδοξος/η παρά απαισιόδοξος/η
3,5

1
1,06

Μου αρέσει να βάζω στόχους και να προσπαθώ για την επίτευξή τους
3,8

1
0,93

Πιστεύω ότι έχω ικανότητες και μπορώ να πραγματοποιήσω τις επιθυμίες 

μου

3,7

7
0,87

Γενικά είμαι ευχαριστημένος/η από τη ζωή μου
3,6

7
0,86

Σύνολο
3,5

5
0,64

Θα  μπορούσε  να  σημειωθεί  ότι  σε  γενικές  γραμμές  οι  συμμετέχοντες  έχουν 

αρκετά  καλή  αντίληψη  της  γενικής  εικόνας  της  ζωής  τους,  εφόσον  ο  Μ.Ο.  των 

απαντήσεων  των  ερωτηθέντων  κινείται  ανάμεσα  στο  «Αρκετά»  και  στο  «Πολύ». 

Ειδικότερα, φαίνεται πως αισθάνονται ευχάριστα με άλλους ανθρώπους (Μ.Ο.= 3,82), 

έχουν  εμπιστοσύνη  στην  ικανότητα  να  πραγματοποιούν  τις  επιθυμίες  τους  (Μ.Ο.= 

3,77),  ενώ  εντοπίζουν  νόημα  στη  ζωή  τους  (Μ.Ο.=  3,71)  και  αισθάνονται  αρκετά 

ευτυχισμένοι τουλάχιστον σε μερικούς τομείς της ζωής τους (Μ.Ο.= 3,57). 

Αξίζει να σημειωθεί ότι ο Μ.Ο. των απαντήσεων στην ερώτηση που αφορά στην 

κατανόηση του εαυτού και  την  αποδοχή των προσωπικών αδυναμιών,  αν  και  είναι 

χαμηλότερος (Μ.Ο.= 3,41), αντιστοιχεί σε αρκετά υψηλό βαθμό, εφόσον οι απαντήσεις 

των ερωτηθέντων κινούνται ανάμεσα στο «Αρκετά» και στο «Πολύ». Σε αντίστοιχο 

επίπεδο κινούνται οι απαντήσεις των συμμετεχόντων στην ερώτηση που αφορά στην 

καλή  διάθεση  και  την  ηρεμία  (Μ.Ο.=  3,17),  με  τη  διαφορά  ότι  οι  απαντήσεις 

παρουσιάζουν τάση προς το «Αρκετά».

Ακολουθεί  ανάλυση  παραγόντων  του  ερωτηματολογίου  για  την  υποκειμενική 

ευζωία.

3.2.2. Με βάση την ανάλυση παραγόντων

Οι  απαντήσεις  των  ερωτηθέντων  υποβλήθηκαν  σε  ανάλυση  παραγόντων, 

προκειμένου να διερευνηθούν οι διαστάσεις της υποκειμενικής ευζωίας. Με βάση τη 

συγκεκριμένη διαδικασία διαμορφώθηκαν υποσύνολα παραγόντων. 
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Η παραγοντική ανάλυση του ερωτηματολογίου επάνω στην υποκειμενική ευζωία 

έδειξε ότι μπορεί να περιγραφεί από τους τρεις παρακάτω παράγοντες: α) παράμετροι 

αυτοαντίληψης (π.χ.  Θεωρώ ότι  «τα έχω βρει» με τον εαυτό μου,  έχω αποδεχτεί  τις  

αδυναμίες μου και τα σφάλματά μου σε γενικές γραμμές), όπου φορτίζουν 7 προτάσεις, 

β)  παράμετροι  της  θέσης  του  ατόμου  στην  ομάδα  (π.χ.  Γενικά,  μπορώ  να  νιώθω 

ευχάριστα  και  άνετα  με  άλλους  ανθρώπους),  όπου  φορτίζουν  5  προτάσεις  και  γ) 

παράμετροι  της  αντίληψης  των  προσωπικών  ικανοτήτων  (π.χ.  Πιστεύω  ότι  έχω 

ικανότητες  και  μπορώ  να  πραγματοποιήσω  τις  επιθυμίες  μου),  όπου  φορτίζουν  2 

προτάσεις.. Οι τρεις αυτοί σημαντικοί παράγοντες ξεχωρίζουν από το Scree Plot, ενώ 

στον Πίνακα 7  παρουσιάζονται οι φορτίσεις, η ιδιοτιμή και η εξηγούμενη διακύμανση 

για τον κάθε παράγοντα: 

Γράφημα 2 (Scree Plot): Οι παράγοντες της υποκειμενικής ευζωίας που προκύπτουν από την 

παραγοντική ανάλυση

Component Number
2019181716151413121110987654321

Ei
ge
nv
al
ue

12

10

8

6

4

2
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Scree Plot

Πίνακας 7: Η ανάλυση παραγόντων του ερωτηματολογίου της υποκειμενικής ευζωίας

Παράγοντες
Προτάσεις Αυτοαντίληψη Θέση στην 

ομάδα

Αντίληψη 

προσωπικών 
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ικανοτήτων
Νιώθω ευτυχισμένος/η τουλάχιστον σε μερικούς 

τομείς της ζωής μου
,741

Συνήθως έχω καλή διάθεση, είμαι ήρεμος/η και 

νιώθω γαλήνη μέσα μου
,726

Θεωρώ ότι «τα έχω βρει» με τον εαυτό μου, έχω 

αποδεχτεί τις αδυναμίες μου και τα σφάλματά 

μου σε γενικές γραμμές

,684

Αισθάνομαι ικανοποιημένος/η από την 

κατάσταση της υγείας μου
,675

Γενικά είμαι ευχαριστημένος/η από τη ζωή μου ,673 ,486
Πιστεύω ότι είμαι περισσότερο αισιόδοξος/η 

παρά απαισιόδοξος/η
,662

Πιστεύω και νιώθω ότι η ζωή μου έχει κάποιο 

νόημα
,512 ,471

Αισθάνομαι ότι ανήκω σε μια ευρύτερη 

κοινωνική ομάδα ή κοινότητα, η οποία με 

υποστηρίζει

,823

Μου αρέσει να συμμετέχω σε συλλογικές 

δραστηριότητες
,732

Αισθάνομαι ότι εγώ, όπως και ο καθένας μας, 

είμαι χρήσιμος για την κοινωνία και για τους 

άλλους

,672

Γενικά, μπορώ να νιώθω ευχάριστα και άνετα με 

άλλους ανθρώπους
,632

Αισθάνομαι ικανοποιημένος από την κοινωνική 

μου ζωή
,523 ,594

Πιστεύω ότι έχω ικανότητες και μπορώ να 

πραγματοποιήσω τις επιθυμίες μου
,853

Μου αρέσει να βάζω στόχους και να προσπαθώ 

για την επίτευξή τους
,837

Ιδιοτιμή 3,733% 3,185% 2,074%
Ποσοστά εξηγούμενης διακύμανσης 26,667% 22,753% 14,815%
Συνολικό ποσοστό εξηγούμενης

διακύμανσης
26,667% 49,420% 64,234%

Οι μέσοι όροι και οι τυπικές αποκλίσεις των παραγόντων αυτών παρουσιάζονται 

στον πίνακα 8. Σε γενικές γραμμές φαίνεται πως οι συμμετέχοντες έχουν αρκετά καλή 

υποκειμενική αντίληψη της ζωής τους και του ίδιου τους του εαυτού. Ειδικότερα, τόσο 

ο παράγοντας που σχετίζεται με την αυτοαντίληψη όσο ο παράγοντας που σχετίζεται με 

τη θέση του  ατόμου  στην  ομάδα κινείται  ανάμεσα στο  «Αρκετά» και  στο  «Πολύ» 
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(Μ.Ο.=  3,53  και  Μ.Ο.=  3,50  αντίστοιχα).  Ο  παράγοντας  που  σχετίζεται  με  την 

αντίληψη  των  προσωπικών  ικανοτήτων  παρουσιάζει  τάση  προς  το  «Πολύ» 

(Μ.Ο.= 3,79).

Πίνακας 8: Οι μέσοι όροι και οι τυπικές αποκλίσεις των τριών σημαντικών παραγόντων 

που διέκρινε η παραγοντική ανάλυση

Παράγοντες Μ.Ο. Τ.Α.
Αυτοαντίληψη 3,53 ,69
Θέση του ατόμου στην ομάδα 3,50 ,76
Αντίληψη των προσωπικών ικανοτήτων 3,79 ,82

Στη  συνέχεια,  ανιχνεύτηκαν  οι  συσχετίσεις  μεταξύ  των  τριών  παραγόντων. 

Διαπιστώθηκε θετική και πολύ ισχυρή συσχέτιση μεταξύ της αντίληψης της θέσης του 

ατόμου στην ομάδα και της αυτοαντίληψης (r=0,687, p<0,05), ενώ θετική και αρκετά 

υψηλού βαθμού είναι η συσχέτιση μεταξύ της αυτοαντίληψης με την αντίληψη των 

προσωπικών  ικανοτήτων  (r=0,483,  p<0,05).  Επίσης,  ανιχνεύτηκε  θετική  και  ισχυρή 

συσχέτιση μεταξύ της αντίληψης των προσωπικών ικανοτήτων και της αντίληψης της 

θέσης του ατόμου στα ομάδα (r=0,461, p<0,05).

3.2.3. Η επίδραση των ανεξάρτητων μεταβλητών 

Για  τη  διερεύνηση  της  επίδραση  των  ατομικών  διαφορών  στην  υποκειμενική 

ευζωία  εφαρμόστηκε  η  ανάλυση  διακύμανσης  One-way ANOVA.  Συγκεκριμένα, 

εφαρμόστηκε  η  ανάλυση  διακύμανσης  και  στους  τρεις  παράγοντες.  Στις  αναλύσεις 

χρησιμοποιήθηκαν  ως  ανεξάρτητες  μεταβλητές   το  φύλο,  η  ηλικία,  η  εργασιακή 

κατάσταση κι η οικογενειακή κατάσταση, η κατάσταση της σωματικής υγείας και η 

εμπειρία  πρόσφατου  προβλήματος  υγείας  και  ψυχοσωματικών  συμπτωμάτων.  Θα 

ακολουθήσει η αναφορά και ο σχολιασμός των αποτελεσμάτων των αναλύσεων αυτών.

3.2.3.1.  Η επίδραση του φύλου
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Εξετάστηκε  η  επίδραση του  φύλου  στους  τρεις  παράγοντες  που  αφορούν την 

υποκειμενική  ευζωία  (αυτοαντίληψη,  θέση  στις  ομάδες,  αντίληψη  των  προσωπικών 

ικανοτήτων). Δε σημειώθηκε κάποια στατιστικά σημαντική διαφορά μεταξύ των δυο 

φύλων σε όλους τους παράγοντες. 

3.2.3.2. Η επίδραση του εκπαιδευτικού επιπέδου

Για την αποτελεσματικότερη εξέταση της σχέσης μεταξύ των παραγόντων της 

υποκειμενικής  ευζωίας  και  του  εκπαιδευτικού  επιπέδου  των  ερωτηθέντων,  οι 

εξεταζόμενες εκπαιδευτικές βαθμίδες ταξινομήθηκαν σε 2 ομάδες. Στην πρώτη ομάδα 

υπάγονται οι απόφοιτοι Γυμνασίου, Τεχνικών Σχολών και Λυκείου (47 άτομα), ενώ στη 

δεύτερη  υπάγονται  οι  πτυχιούχοι  ΑΕΙ/ΤΕΙ  και  οι  κάτοχοι  Μεταπτυχιακών  Τίτλων 

Σπουδών (86 άτομα). Στη συνέχεια πραγματοποιήθηκε ανάλυση διακύμανσης, κατά την 

οποία  βρέθηκε στατιστικά σημαντική επίδραση του εκπαιδευτικού επιπέδου υπέρ των 

ερωτηθέντων  της  δεύτερης  ομάδας  στον  παράγοντα  που  σχετίζεται  με  την 

αυτοαντίληψη  (F=4,539,  ρ=0,03).  Δεν  εντοπίστηκε  στατιστικά  σημαντική  διαφορά 

μεταξύ των παραγόντων που σχετίζονται με την αντίληψη της θέσης του ατόμου στις 

ομάδες και με την αντίληψη των προσωπικών ικανοτήτων. 

Πίνακας 9: Η επίδραση του εκπαιδευτικού επιπέδου στην υποκειμενική ευζωία

Παράγοντες Εκπαιδευτικό 

επίπεδο

Ν Μ.Ο. Τ.Α.

Αυτοαντίληψη Ομάδα 1 47 3,42 0,62

Ομάδα 2 85 3,67 0,69

Σύνολο 132 3,58 0,67
Αντίληψη της 

θέσης στις ομάδες

Ομάδα 1 47 3,38 0,76

Ομάδα 2 85 3,60 0,76

Σύνολο 132 3,52 0,76
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Αντίληψη των 

προσωπικών 

ικανοτήτων

Ομάδα 1 47 3,77 0,81

Ομάδα 2 86 3,87 0,81
Σύνολο 133 3,83 0,81

Ακολουθεί  ανάλυση  της  επίδρασης  του  εκπαιδευτικού  επιπέδου  στην 

αυτοαντίληψη των ερωτηθέντων. Όπως φαίνεται και στον πίνακα…, οι ερωτηθέντες 

που  είναι  κάτοχοι  πτυχίου  Πανεπιστημίου/ΤΕΙ  και  κάτοχοι  τίτλου  μεταπτυχιακών 

σπουδών τείνουν να αισθάνονται περισσότερο ευτυχισμένοι τουλάχιστον δε μερικούς 

τομείς  της  ζωής  τους  (F=6,379,  ρ<0,05),  ενώ  έχουν  την  τάση  να  αισθάνονται 

περισσότερο αισιόδοξοι παρά απαισιόδοξοι (F=6,087, ρ<0,05). 

Πίνακας 10:  Η επίδραση του εκπαιδευτικού επιπέδου στις επιμέρους ερωτήσεις του ερωτηματολογίου 

της υποκειμενικής ευζωίας

Προτάσεις Εκπαιδευτικό 

επίπεδο

Ν Μ.Ο

.

Τ.Α. F ρ

Νιώθω ευτυχισμένος/η 

τουλάχιστον σε μερικούς τομείς 

της ζωής μου

Ομάδα 1

Ομάδα 2

Σύνολο

47

86

133

3,38

3,78

3,64

0,87

0,86

0,88

6,379 0,013

Πιστεύω ότι είμαι περισσότερο 

αισιόδοξος/η παρά 

απαισιόδοξος/η

Ομάδα 1

Ομάδα 2

Σύνολο

47

85

132

3,26

3,72

3,55

1,01

1,04

1,05

6,087 0,015

3.2.3.3. Η επίδραση της ηλικίας

Η εξέταση της σχέσης μεταξύ της ηλικίας και των παραγόντων της υποκειμενικής 

ευζωίας  εξετάστηκε  με  την  ανάλυση  συσχετίσεων.  Διαπιστώθηκε  ότι  δεν  υπάρχει 

στατιστικά  σημαντική  σχέση  μεταξύ  της  ηλικίας  και  των  τριών  παραγόντων  της 

υποκειμενικής ευζωίας.

3.2.3.4. Η επίδραση της οικογενειακής κατάστασης

Η επίδραση της οικογενειακής κατάστασης βρέθηκε στατιστικά σημαντική υπέρ 

των  έγγαμων  και  των  δεσμευμένων  στον  παράγοντα  που  σχετίζεται  με  την 

αυτοαντίληψη  (F=3,257,  ρ=0,41).  Δεν  εντοπίστηκε  στατιστικά  σημαντική  διαφορά 

48



μεταξύ  των  οικογενειακών  καταστάσεων  στον  παράγοντα  που  σχετίζεται  με  την 

αντίληψη της θέσης του ατόμου στην ομάδα, αλλά και στον παράγοντα που σχετίζεται 

με την αντίληψη των προσωπικών ικανοτήτων.

Πίνακας 11: Η επίδραση της οικογενειακής κατάστασης στην υποκειμενική ευζωία

Παράγοντες Οικογενειακή 

κατάσταση

Ν Μ.Ο. Τ.Α.

Αυτοαντίληψη Άγαμος 51 3,34 0,74

Έγγαμος 62 3,64 0,64

Έχω δεσμό 34 3,66 0,66

Σύνολο 147 3,54 0,69
Αντίληψη της 

θέσης στις ομάδες

Άγαμος 51 3,38 0,74

Έγγαμος 62 3,58 0,72

Έχω δεσμό 34 3,63 0,81

Σύνολο 147 3,52 0,75

Αντίληψη των 

προσωπικών 

ικανοτήτων

Άγαμος 51 3,70 0,84

Έγγαμος 62 3,90 0,83
Έχω δεσμό 34 3,75 0,78
Σύνολο 147 3,79 0,82

Όταν  εξετάσαμε  την  επίδραση  της  οικογενειακής  κατάστασης  στις  επιμέρους 

ερωτήσεις  που  φορτίζουν  την  αυτοαντίληψη,  διαπιστώθηκαν  ορισμένες  στατιστικά 

σημαντικές διαφορές, οι οποίες θα αναφερθούν στη συνέχεια. 

Όπως φαίνεται και στον πίνακα 12, οι ερωτηθέντες που δήλωσαν ότι έχουν δεσμό 

τείνουν  να  νιώθουν  περισσότερο  ευτυχισμένοι  τουλάχιστον  σε  μερικούς  τομείς  της 

ζωής  τους  (F=4,639,  ρ=0,011)  σε  σχέση  με  τους  έγγαμους  και  τους  άγαμους 

ερωτηθέντες.  Επίσης,  τα έγγαμα άτομα χαρακτηρίζουν τον  εαυτό τους  περισσότερο 

αισιόδοξο  παρά  απαισιόδοξο  σε  σχέση  με  τους  άγαμους  και  τους  δεσμευμένους 
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ερωτηθέντες (F=4,217, ρ=0,017). Παρατηρώντας τον πίνακα, θα μπορούσε κανείς να 

σημειώσει  ότι  ο  μέσος  όρος  των  απαντήσεων  των  έγγαμων  και  των  δεσμευμένων 

ατόμων κινούνται στον ίδιο βαθμό, ενώ παρουσιάζουν διαφορά από τον μέσο όρο των 

απαντήσεων των άγαμων ατόμων.

Πίνακας 12: Η επίδραση της οικογενειακής κατάστασης στις επιμέρους ερωτήσεις του ερωτηματολογίου 

της υποκειμενικής ευζωίας

Προτάσεις Οικογενειακή 

κατάσταση

Ν Μ.Ο. Τ.Α. F ρ

Νιώθω ευτυχισμένος/η 

τουλάχιστον σε μερικούς 

τομείς της ζωής μου

Άγαμος/η

Έγγαμος/η

Έχω δεσμό

Σύνολο

51

62

34

147

3,31

3,66

3,88

3,59

0,99

0,74

0,91

0,90

4,639 0,011

Πιστεύω ότι είμαι 

περισσότερο αισιόδοξος/η 

παρά απαισιόδοξος/η

Άγαμος

Έγγαμος

Έχω δεσμό

Σύνολο

50

62

34

146

3,20

3,76

3,62

3,53

1,07

0,95

1,10

1,11

4,217 0,017

3.2.3.5.  Η επίδραση της επαγγελματικής κατάστασης

Η  συσχέτιση  της  επαγγελματικής  κατάστασης  με  τους  παράγοντες  της 

υποκειμενικής ευζωίας εξετάστηκε σε 2 επίπεδα. Σε πρώτο επίπεδο εξετάστηκε η σχέση 

των  τριών  παραγόντων  της  υποκειμενικής  ευζωίας  με  το  εργασιακό  στάτους  των 

ερωτηθέντων (εργαζόμενοι-άνεργοι). Και στις δυο ομάδες δεν σημειώθηκε στατιστικά 

σημαντική σχέση και με τους τρεις παράγοντες. 

Σε  δεύτερο  επίπεδο  εξετάστηκε  η  συσχέτιση  των  τριών  παραγόντων  με  τις 

κατηγορίες επαγγελμάτων που δήλωσαν οι εργαζόμενοι ερωτηθέντες. Η επίδραση της 

επαγγελματικής  κατάστασης  βρέθηκε  στατιστικά  σημαντική  υπέρ  των  ελεύθερων 

επαγγελματιών  στον  παράγοντα  που  σχετίζεται  με  την  αντίληψη  των  προσωπικών 

ικανοτήτων (F=4,640, ρ=0,12). Δεν εντοπίστηκε στατιστικά σημαντική διαφορά μεταξύ 

των  επαγγελματικών  καταστάσεων  στον  παράγοντα  που  σχετίζεται  με  την 

αυτοαντίληψη, αλλά και στον παράγοντα που σχετίζεται με την αντίληψη της θέσης του 

ατόμου στην ομάδα. 
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Πίνακας 13:  Η επίδραση της επαγγελματικής κατάστασης στην υποκειμενική ευζωία

Παράγοντες Επαγγελματική 

κατάσταση

Ν Μ.Ο. Τ.Α.

Αυτοαντίληψη Ελ. Επαγγελματίας 19 3,80 0,58

Δημ. Υπάλληλος 38 3,56 0,76

Ιδ. Υπάλληλος 51 3,48 0,62

Σύνολο 111 3,56 0,67
Αντίληψη της 

θέσης στις ομάδες

Ελ. Επαγγελματίας 19 3,73 0,45

Δημ. Υπάλληλος 38 3,52 0,90

Ιδ. Υπάλληλος 51 3,35 0,71

Σύνολο 111 3,47 0,75

Αντίληψη των 

προσωπικών 

ικανοτήτων

Ελ. Επαγγελματίας 19 4,26 0,65

Δημ. Υπάλληλος 38 3,72 0,76
Ιδ. Υπάλληλος 51 3,66 0,79
Σύνολο 111 3,79 0,78

Ακολουθεί  ανάλυση  της  επίδρασης  της  επαγγελματικής  κατάστασης  στην 

αντίληψη  των  προσωπικών ικανοτήτων  των  ερωτηθέντων.  Όπως  φαίνεται  και  στον 

πίνακα  14,  οι  ερωτηθέντες  που εργάζονται  ως  ελεύθεροι  επαγγελματίες  τείνουν  να 

έχουν περισσότερη εμπιστοσύνη στις ικανότητές τους, ενώ αισθάνονται περισσότερο 

ικανοί να πραγματοποιήσουν τους στόχους τους (F=4,996, ρ= 0,008).  

Πίνακας 14:  Η επίδραση της επαγγελματικής κατάστασης στις επιμέρους ερωτήσεις του 

ερωτηματολογίου της υποκειμενικής ευζωίας

Πρόταση  Επαγγελματική 

κατάσταση

Ν Μ.Ο

.

Τ.Α. F ρ

Πιστεύω ότι έχω ικανότητες 

και μπορώ να 

Ελ. Επαγγελματίας

Δημ. Υπάλληλος 

19

38

4,32

3,66

0,75

0,78

3,048 0,008
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πραγματοποιήσω τους 

στόχους μου

Ιδ. υπάλληλος

Σύνολο

54

111

3,69

3,78

0,84

0,84

3.2.3.6. Η επίδραση της κατάστασης της σωματικής υγείας

Η εξέταση της  σχέσης μεταξύ της κατάστασης της  σωματικής  υγείας και  των 

παραγόντων  της  υποκειμενικής  ευζωίας  εξετάστηκε  με  μια  ανάλυση  συσχετίσεων. 

Διαπιστώθηκε η ύπαρξη στατιστικά σημαντικής σχέσης μεταξύ της κατάστασης της 

σωματικής υγείας και των παραγόντων που σχετίζονται με την αυτοαντίληψη και την 

αντίληψη  της  θέσης  του  ατόμου  στις  ομάδες,  ενώ  δεν  εντοπίστηκε  στατιστικά 

σημαντική σχέση μεταξύ της κατάστασης της σωματικής υγείας και της αντίληψης των 

προσωπικών ικανοτήτων.

Όπως φαίνεται και στον πίνακα…, η σχέση μεταξύ της σωματικής υγείας και της 

αυτοαντίληψης είναι θετική και ισχυρή (0,432, ρ<0,01), ενώ η σχέση της σωματικής 

υγείας με την αντίληψη της θέσης του ατόμου στις  ομάδες είναι  θετική και μέτρια 

(0,298, ρ<0,01). 

Πίνακας 15:  Η επίδραση της κατάστασης της σωματικής υγείας στην υποκειμενική ευζωία

3.2.3.7. Η επίδραση του πρόσφατου προβλήματος υγείας

Για  την  εξέταση  της  επίδρασης  του  πρόσφατου  προβλήματος  υγείας  στην 

υποκειμενική  ευζωία  πραγματοποιήθηκε  ανάλυση  διακύμανσης.  Η  επίδραση  του 

πρόσφατου προβλήματος υγείας βρέθηκε στατιστικά σημαντική υπέρ των ερωτηθέντων 

που δεν έχουν βιώσει κάποιο πρόβλημα υγείας τα τελευταία 2 χρόνια στον παράγοντα 

που σχετίζεται με την αυτοαντίληψη (F=15,289, ρ=0,000). Δεν εντοπίστηκε στατιστικά 

Αυτοαντίληψη Θέση του 

ατόμου στην 

ομάδα

Αντίληψη των 

προσωπικών 

ικανοτήτων
Κατάσταση 

σωματικής 

υγείας

Pearson correlation

Sig.

N

0,432

0,000

149

0,298

0,000

149

0,199

0,015

150
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σημαντική  επίδραση  του  πρόσφατου  προβλήματος  υγείας  στον  παράγοντα  που 

σχετίζεται  με  την  αντίληψη  της  θέσης  του  ατόμου  στην  ομάδα,  αλλά  και  στον 

παράγοντα που σχετίζεται με την αντίληψη των προσωπικών ικανοτήτων.

Πίνακας 16:  Η επίδραση του πρόσφατου προβλήματος υγείας στην υποκειμενική ευζωία

Παράγοντες Πρόσφατο 

πρόβλημα υγείας

Ν Μ.Ο. Τ.Α.

Αυτοαντίληψη Ναι 97 3,68 0,65

Όχι 53 3,24 0,68

Σύνολο 150 3,53 0,69
Αντίληψη της 

θέσης στις ομάδες

Ναι 97 3,58 0,75

Όχι 53 3,34 0,75

Σύνολο 150 3,50 0,76

Αντίληψη των 

προσωπικών 

ικανοτήτων

Ναι 97 3,86 0,81

Όχι 53 3,67 0,83
Σύνολο 150 3,79 0,82

Όταν  εξετάσαμε  την  επίδραση  του  πρόσφατου  προβλήματος  υγείας  στις 

επιμέρους  ερωτήσεις  που  φορτίζουν  την  αυτοαντίληψη,  διαπιστώθηκαν  ορισμένες 

στατιστικά σημαντικές διαφορές,  οι  οποίες θα αναφερθούν στη συνέχεια.  Αξίζει  να 

σημειωθεί ότι διαπιστώθηκε στατιστικά σημαντική επίδραση του προβλήματος υγείας 

σε όλες τις ερωτήσεις που σχετίζονται με τον παράγοντα της αυτοαντίληψης υπέρ των 

ατόμων που δεν έχουν βιώσει κάποιο πρόσφατο πρόβλημα υγείας. 

Όπως φαίνεται και στον πίνακα 17, ο μέσος όρος των απαντήσεων των ατόμων 

που  δεν  έχουν  περάσει  κάποιο  πρόσφατο  πρόβλημα  υγείας  κινείται  σε  υψηλότερο 

βαθμό  από  τον  μέσο  όρο  των  απαντήσεων  των  ερωτηθέντων  που  βιώσαν  κάποιο 

αξιόλογο πρόβλημα υγείας τα τελευταία 2 χρόνια. Αξίζει να σημειωθεί ότι τα άτομα 

που δεν έχουν βιώσει πρόσφατο πρόβλημα υγείας δήλωσαν περισσότερο ευδιάθετα και 

αισιόδοξα, ενώ πιστεύουν σε μεγαλύτερο βαθμό ότι «τα έχουν βρει» με τον εαυτό τους 

και ότι η ζωή τους έχει κάποιο νόημα.
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Πίνακας 17: Η επίδραση του πρόσφατου προβλήματος υγείας στις επιμέρους ερωτήσεις του 

ερωτηματολογίου της υποκειμενικής ευζωίας

Πρόταση Πρόσφατο 

πρόβλημα υγείας

Ν Μ.Ο. Τ.Α. F ρ

Συνήθως έχω καλή διάθεση, 

είμαι ήρεμος/η και νιώθω 

γαλήνη μέσα μου

Όχι 

Ναι

Σύνολο

97

53

150

3,33

2,89

3,17

0,84

0,89

0,88

9,157 0,003

Νιώθω ευτυχισμένος/η 

τουλάχιστον σε μερικούς 

τομείς της ζωής μου

Όχι 

Ναι

Σύνολο

97

53

150

3,69

3,34

3,57

0,86

0,96

0,91

5,272 0,023

Αισθάνομαι 

ικανοποιημένος/η από την 

κατάσταση της υγείας μου

Όχι 

Ναι

Σύνολο

97

53

150

3,90

3,23

3,66

0,82

0,95

0,93

20,31

5

0,000

Θεωρώ ότι «τα έχω βρει» με 

τον εαυτό μου, έχω 

αποδεχτεί τις αδυναμίες μου 

και τα σφάλματά μου σε 

γενικές γραμμές

Όχι 

Ναι

Σύνολο

97

53

150

3,54

3,19

3,41

0,96

0,98

0,98

4,429 0,037

Πιστεύω και νιώθω ότι η 

ζωή μου έχει κάποιο νόημα

Όχι 

Ναι

Σύνολο

97

53

150

3,84

3,49

3,41

0,85

0,85

0,86

5,646 0,019

Πιστεύω ότι είμαι 

περισσότερο αισιόδοξος/η 

παρά απαισιόδοξος/η

Όχι 

Ναι

Σύνολο

96

53

149

3,73

3,11

3,51

0,99

1,07

1,06

12,50

7

0,001

Γενικά είμαι 

ευχαριστημένος/η από τη 

ζωή μου

Όχι 

Ναι

Σύνολο

97

53

150

3,78

3,45

3,67

0,86

0,84

0,86

5,155 0,025

3.2.3.8.  Η επίδραση των ψυχοσωματικών συμπτωμάτων
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Η  εξέταση  της  σχέσης  μεταξύ  των  ψυχοσωματικών  συμπτωμάτων  και  των 

παραγόντων  της  υποκειμενικής  ευζωίας  εξετάστηκε  με  μια  ανάλυση  συσχετίσεων. 

Διαπιστώθηκε η ύπαρξη στατιστικά σημαντικής σχέσης μεταξύ των ψυχοσωματικών 

συμπτωμάτων  και  των  παραγόντων  που  σχετίζονται  με  την  αυτοαντίληψη.  Δεν 

εντοπίστηκε στατιστικά σημαντική σχέση μεταξύ των ψυχοσωματικών συμπτωμάτων 

και της αντίληψης της θέσης του ατόμου στις ομάδες,  αλλά και της αντίληψης των 

προσωπικών ικανοτήτων.

Όπως  φαίνεται  και  στον  πίνακα  18,  η  σχέση  μεταξύ  των  ψυχοσωματικών 

συμπτωμάτων  και  της  αυτοαντίληψης  είναι  αρνητική  και  σχετικά  μέτρια  (-0,220, 

ρ<0,01). Επομένως, φαίνεται ότι  τα άτομα που βιώνουν ψυχοσωματικά συμπτώματα 

τείνουν να έχουν περισσότερο αρνητική αντίληψη του εαυτού τους και της ζωής τους.

Πίνακας 18:  Η επίδραση των ψυχοσωματικών συμπτωμάτων στην υποκειμενική ευζωία

3.3. Η  συσχέτιση  μεταξύ  της  θρησκευτικότητας/πνευματικότητας  και  της 

υποκειμενικής ευζωίας

Αυτοαντίληψη Θέση του 

ατόμου 

στην 

ομάδα

Αντίληψη των 

προσωπικών 

ικανοτήτων

Ψυχοσωματικά 

συμπτώματα

Pearson correlation

Sig.

N

-0,220

0,007

148

-0,102

0,215

148

-0,026

0,756

149
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Διερευνήθηκαν  οι  συσχετίσεις  μεταξύ  των  τριών  παραγόντων  της 

θρησκευτικότητας/πνευματικότητας  και  των  τριών  παραγόντων  της  υποκειμενικής 

ευζωίας.  Σε  γενικές  γραμμές,  παρατηρήθηκε  η  ύπαρξη  στατιστικά  σημαντικών 

συσχετίσεων  μεταξύ  των  τριών  παραγόντων  που  αφορούν  τη  θρησκευτικότητα/ 

πνευματικότητα  και  τους  παράγοντες  της  υποκειμενικής  ευζωίας  που  αφορούν  την 

αυτοαντίληψη και την αντίληψη της θέσης του ατόμου στις ομάδες. Δεν διαπιστώθηκε 

στατιστικά  σημαντική  συσχέτιση  μεταξύ  των  παραγόντων  της 

θρησκευτικότητας/πνευματικότητας  και  του  παράγοντα  της  αντίληψης  των 

προσωπικών ικανοτήτων. Επιπλέον, οι στατιστικά σημαντικές συσχετίσεις φέρονται να 

είναι θετικές και ασθενούς έως μέτριας εντάσεως. Ακολουθεί αναλυτικότερη περιγραφή 

των συσχετίσεων μεταξύ των παραγόντων.

Ανιχνεύτηκε  θετική,  σχετικά  ασθενής  και  στατιστικά  σημαντική  συσχέτιση 

μεταξύ  της  πνευματικότητας  και  της  αυτοαντίληψης  (0,215,  p<0,05).   Επίσης, 

ανιχνεύτηκε  θετική,  ασθενής  και  στατιστικά  σημαντική  συσχέτιση  μεταξύ  της 

πνευματικότητας  και  της  αντίληψης  της  θέσης  στις  ομάδες  (0,182,  p<0,05).  Η 

συσχέτιση  μεταξύ  της  πνευματικότητας  και  της  αντίληψης  των  προσωπικών 

ικανοτήτων εντοπίστηκε ως στατιστικά ασήμαντη, καθώς ο δείκτης p ήταν μεγαλύτερος 

από 0,05.

Σημειώθηκε  θετική,  μέτριας  εντάσεως  και  στατιστικά  σημαντική  συσχέτιση 

μεταξύ  της  σχέσης  με  τον  προσωπικό  Θεό  και  την  αυτοαντίληψη (0,285,  p<0,05). 

Επίσης, σημειώθηκε θετική, ασθενής και στατιστικά σημαντική συσχέτιση μεταξύ της 

σχέσης με τον προσωπικό Θεό και την αντίληψη της θέσης στις ομάδες (0,196, p<0,05). 

Όσον αφορά τη συσχέτιση των θρησκευτικών πρακτικών με την αυτοαντίληψη, 

εντοπίστηκε  συσχέτιση  θετική,  μέτριας  εντάσεως  και  στατιστικά  σημαντική  (0,220, 

p<0,05). Η συσχέτιση των θρησκευτικών πρακτικών με την αντίληψη της θέσης στις 

ομάδες χαρακτηρίζεται ως θετική, ασθενής και στατιστικά σημαντική (0,209, p<0,05). 

Πίνακας 18:  Η συσχέτιση μεταξύ της θρησκευτικότητας/πνευματικότητας και της υποκειμενικής 

ευζωίας
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ΜΕΡΟΣ Γ΄

1. Συμπεράσματα- Συζήτηση

1.1. Στροφή στην πνευματική αναζήτηση πέρα από το οργανωμένο σύστημα πίστης

Πνευματικότητα Σχέση με τον 

προσωπικό Θεό

Θρησκευτικές 

πρακτικές
Αυτοαντίληψη Pearson correlation

Sig.

N

,215

,009

149

,285

,000

149

,220

,007

149
Θέση στην 

ομάδα

Pearson correlation

Sig.

N

,182

,026

149

,196

,016

149

,209

,011

149
Αντίληψη 

προσωπικών 

ικανοτήτων

Pearson correlation

Sig.

N

,080

,329

150

,142

,083

150

-,082

,321

150
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Καθώς  ο  σύγχρονος  άνθρωπος  ενημερώνεται  διαρκώς  για  οτιδήποτε  θετικό  ή 

αρνητικό  συμβαίνει  σε  όλα  τα  μήκη  και  πλάτη  της  γης,  ενώ  παράλληλα  γίνεται 

αποδέκτης του παγκόσμιου προβληματισμού για το μέλλον της ανθρωπότητας, εύλογα 

προβληματίζεται για το νόημα του κόσμου, αλλά και της ίδιας του της ύπαρξης ως 

μέρος  αυτού  του  κόσμου.  Στο  σημείο  αυτό  το  φαινόμενο  της 

θρησκευτικότητας/πνευματικότητας έχει αναδειχτεί σε ένα από τα ύψιστα θέματα που 

απασχολούν τον άνθρωπο του σήμερα. 

Σε μια εποχή όπου τείνει να κυριαρχήσει η γνώση και η λογική, οι τεχνολογικές 

απαιτήσεις αυξάνονται, ενώ ταυτόχρονα η ανθρώπινη ύπαρξη απειλείται από ποικίλους 

κινδύνους (περιβαλλοντική καταστροφή, οικονομικές κρίσεις, φόβος νέου παγκοσμίου 

πολέμου  κλπ.)  οι  παραδοσιακές  μορφές  θρησκευτικής  πίστης  υπόκεινται  σε 

αμφισβήτηση  και  επανεξέταση.  Ο  Schille (2008)  υποστηρίζει  ότι  «η  θρησκευτική 

ταυτότητα του ατόμου δεν αποτελεί πλέον ένα αμετάκλητο γεγονός, δε μοιάζει με τη 

γενετική του κληρονομιά. Αντίθετα, αποτελεί προϊόν εκείνης της διεργασίας κατά την 

οποία  το  άτομο  δομεί  τον  κόσμο  του  και  οριοθετεί  τον  εαυτό  του»  (σ.  47).Όπως 

διαφαίνεται  και  από τα στοιχεία της  έρευνάς μας,  οι  ερωτηθέντες αφιερώνουν λίγο 

χρόνο σε  πρακτικές  όπως ο  εκκλησιασμός και  η  εξομολόγηση,  ενώ,  από την  άλλη 

πλευρά εκδηλώνουν πίστη προς μια ανώτερη ύπαρξη, η οποία θέλει το καλό τους και 

τους υποστηρίζει. 

 Φαίνεται,  επομένως,  πως  η  αναζήτηση του Θείου  έχει  βγει  από τα  όρια  της 

θρησκείας ως ενός οργανωμένου συστήματος πίστης με τις παραδοσιακές τελετές και 

τα καθιερωμένα θρησκευτικά καθήκοντα και στρέφεται περισσότερο στην αναζήτηση 

μιας ανώτερης πνευματικής υπόστασης, η οποία τείνει πλέον να μην παίρνει τη μορφή 

προσώπου, αλλά μιας δύναμης που διαχέεται στο σύμπαν και επηρεάζει τις ζωές των 

ανθρώπων. 

Ακόμη,  θα  πρέπει  να  ληφθεί  υπόψιν  ο  ρόλος  της  παγκοσμιοποίησης  και  της 

κοινωνίας  της  γνώσης  στην  εξέλιξη  του  θρησκευτικού/πνευματικού  προφίλ  των 

ανθρώπων του σήμερα. Οι σημερινοί πολίτες μπορούν να έχουν άμεση πρόσβαση σε 

πηγές  γνώσεων  και  πληροφοριών  από  όλο  τον  κόσμο.  Ερχόμενοι  σε  επαφή  με 

διαφορετικές  κουλτούρες  και  διαφορετικά  πολιτισμικά  και  θρησκευτικά  στοιχεία, 
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μπορούν να αναζητήσουν εκείνη τη μορφή θρησκευτικής και πνευματικής καλλιέργειας 

που ανταποκρίνεται στην κοσμοθεωρία τους. 

Ο  Schille κάνει  λόγο  για  μια  «πίστη  πολλαπλών  επιλογών»,  η  οποία 

δημιουργήθηκε μέσα από τις σύγχρονες «κοινωνίες πολλαπλών επιλογών» (2008). Δεν 

αναφέρεται αποκλειστικά στα άτομα που ασπάζονται ένα άλλο θρησκευτικό σύστημα. 

Το άτομο «δεν αναζητά πλέον τη θαλπωρή σε έναν και μόνο Θεό, αλλά αντίθετα σε μια 

πίστη που του προσφέρει πολλές δυνατότητες: στη βουδιστική μετενσάρκωση και στη 

σαμανική ένωση της ψυχής με τη φύση, στο ευαγγελικό χρίσμα και στη θετική σκέψη, 

σε αγγέλους προστάτες, σε μάγους και σε μέντιουμ». 

1.2. Σχετικά  μικρές διαφορές στο θρησκευτικό/ πνευματικό προφίλ των δυο φύλων

Κατά την ανάλυση των δεδομένων της έρευνας δε διαπιστώθηκε μεγάλη διαφορά 

μεταξύ των δυο φύλων όσον αφορά το θρησκευτικό/πνευματικό τους προφίλ. Αξίζει να 

σημειωθεί  ότι  δεν  εντοπίστηκε  καμία  στατιστικά  σημαντική  διαφορά  ως  προς  την 

ενασχόλησή τους  με θρησκευτικές πρακτικές, ενώ οι στατιστικά σημαντικές διαφορές 

που παρατηρήθηκαν υπέρ των γυναικών είναι σχετικά μικρές σε σχέση με τους άντρες. 

Το  αποτέλεσμα  αυτό  έρχεται  σε  αντίθεση  με  τον  μεγαλύτερο  όγκο  της 

βιβλιογραφίας,  σύμφωνα  με  τον  οποίο  οι  γυναίκες,  και  ιδιαίτερα  οι  Χριστιανές, 

ασχολούνται  σε  αρκετά  μεγαλύτερο  βαθμό  με  τη  θρησκευτική  και  πνευματική 

καλλιέργειά  τους  σε  σχέση  με  τους  άντρες.  Οι  Beit-Hallahmi και  Argyle (1997) 

απέδωσαν το συγκεκριμένο γεγονός στα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της προσωπικότητας 

της  γυναίκας,  καθώς  και  στο  ρόλο  της  στον  κοινωνικό  ιστό.  Στο  σημείο  αυτό  θα 

μπορούσε να υποστηρίξει  κανείς  ότι  τα δεδομένα της έρευνάς μας οφείλονται  στον 

τρόπο ζωής της μέσης σύγχρονης γυναίκας, όπως αυτή έχει διαμορφωθεί τις τελευταίες 

δεκαετίες. 

Εξετάζοντας  τη  ζωή  της  μέσης  γυναίκας  στο  σύγχρονο  δυτικό  κόσμο  θα 

διαπιστώσει  ότι  έχουν  πραγματοποιηθεί  αλλαγές  σε  ποικίλα  στερεότυπα  που 

αφορούσαν την καθημερινότητά της.  Όλο και περισσότερες γυναίκες μπαίνουν στην 

αγορά εργασίας, ενώ το ωράριό τους έχει σχεδόν εξισωθεί με το ωράριο των αντρών. 

Επίσης, οι  άντρες συμμετέχουν περισσότερο στη φροντίδα του νοικοκυριού και την 

ανατροφή των παιδιών. Ο συνδυασμός αυτών των γεγονότων πιθανώς να έχει επιφέρει 
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αλλαγές  και  στο  παλαιότερο  ρόλο  της  γυναίκας  ως  τελεστής  των  θρησκευτικών 

καθηκόντων της οικογένειάς της. Επομένως, φαίνεται πως η αύξηση των υποχρεώσεων 

της γυναίκας και έλλειψη χρόνου, παράλληλα με την εξέλιξη των ρόλων των γονέων 

στη σύγχρονη οικογένεια φαίνεται πως έχουν επηρεάσει τις παλαιότερες διαφορές στη 

θρησκευτική/πνευματική ταυτότητα των δυο φύλων, κυρίως σε θέματα που αφορούν 

την ενασχόληση με καθαρά θρησκευτικές πρακτικές.

1.3. Ο ρόλος της οικογενειακής κατάστασης στην υποκειμενική ευζωία

Η έννοια της συντροφικότητας, τόσο με τη μορφή της οικογένειας όσο και με τη 

μορφή οποιουδήποτε  προσωπικού δεσμού μεταξύ των ανθρώπων, φαίνεται πως περνά 

σοβαρή  κρίση  στις  μέρες  μας.  Φαίνεται  πως  σήμερα  η  ευτυχία  ταυτίζεται  με  την 

επαγγελματική  καταξίωση,  την  κοινωνική  αποδοχή  και  τις  ανάλογες  χρηματικές 

απολαβές.  Όμως,  η  ποιότητα  των  προσωπικών  μας  σχέσεων,  η  οποία  συχνά 

παραμελείται,  μπορεί  να  αποτελέσει  τον  καθρέπτη  της  εικόνας  που  έχουμε 

διαμορφώσει  για  τον  εαυτό  μας  και  τη  ζωή μας.  Αξίζει  να  σημειωθεί  ότι  σε  έναν 

σημαντικό  αριθμό  σύγχρονων  ερευνών  οι  καλές  κοινωνικές  σχέσεις  θεωρούνται 

σημαντικότερες  για  την  ευτυχία  μας,  σε  σχέση  με  το  υψηλό  εισόδημα  ή  την 

επαγγελματική επιτυχία. Τα αποτελέσματα της έρευνά μας τείνουν να συμφωνήσουν με 

τα παραπάνω συμπεράσματα, καθώς παρουσιάζουν τους έγγαμους και δεσμευμένους 

ερωτηθέντες  να  δηλώνουν  περισσότερο  ευτυχισμένοι  και  αισιόδοξοι  σε  σχέση  με 

εκείνους που δεν έχουν κάποιο σύντροφο.

Ο υψηλότερος βαθμός υποκειμενικής ευζωίας των ατόμων που διατηρούν έναν 

δεσμό, είτε επίσημο είτε ανεπίσημο, αποδίδεται από τους ερευνητές στην οικονομική, 

κοινωνική και συναισθηματική υποστήριξη που παρέχει ο ένας σύντροφος στον άλλο 

(Coombs, 1991; Gove, Style & Hughes, 1990; Kessler & Essex, 1982). Ο Myers και ο 

Diener, μέσα από έναν αξιόλογο αριθμό δημοσιεύσεων, υποστηρίζουν ότι  η ύπαρξη 

προσωπικού δεσμού με άλλους ανθρώπους μπορεί να ικανοποιήσει την ανάγκη μας για 

συντροφικότητα  και  για  έκφραση  των  συναισθημάτων  μας,  ενώ  ταυτόχρονα  μας 

προσδίδει την αίσθηση του ανήκειν σε μια ομάδα, η οποία παίζει πολύ σημαντικό ρόλο 

στην υποκειμενική εικόνα της ζωής μας (Myers, 1999; Myers & Diener, 1995; Diener, 
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2005).  Φαίνεται, λοιπόν, ότι ο Αριστοτέλης δε χαρακτήρισε τυχαία τον άνθρωπο ως 

«κοινωνικό ον». 

Παρατηρώντας κανείς τα αποτελέσματα της έρευνάς μας, θα διαπιστώσει ότι, ενώ 

οι έγγαμοι και δεσμευμένοι ερωτηθέντες κινούνται στον ίδιο βαθμό αυτοαντίληψης, σε 

συγκεκριμένη  ερώτηση  οι  δεσμευμένοι  δήλωσαν  περισσότερο  ευτυχισμένοι  σε 

σύγκριση με τους έγγαμους. Η ερμηνεία του εν λόγω αποτελέσματος θα μπορούσε να 

αναζητηθεί  σε  ορισμένες  υποχρεώσεις  που  χαρακτηρίζουν  τον  έγγαμο  βίο  και  τον 

κάνουν να διαφέρει από έναν ανεπίσημο δεσμό. Αν λάβει κανείς υπόψιν τα καθημερινά 

καθήκοντα ενός παντρεμένου ζευγαριού, τα οποία αφορούν το κοινό νοικοκυριό, τις 

κοινές οικονομικές υποχρεώσεις και, πιθανώς, την ανατροφή των παιδιών, εύλογα θα 

υπέθετε ότι η ζωή ενός ζευγαριού με ανεπίσημο δεσμό χαρακτηρίζεται από λιγότερο 

άγχος. Στο σημείο αυτό θα μπορούσε κανείς να λάβει παράλληλα υπόψιν την ηλικία 

του  εξεταζόμενου  δείγματος,  κατά  την  οποία  οι  έγγαμοι  ερωτηθέντες  πιθανώς  να 

προσαρμόζονται ακόμα τον έγγαμο βίο και να ασχολούνται με την αποπληρωμή και τη 

διαμόρφωση της νέας τους κατοικίας ή ακόμα και με την ανατροφή μικρών παιδιών.  

 

1.4. Αλληλεξάρτηση της σωματικής και της πνευματικής ευεξίας

Ο Παγκόσμιος  Οργανισμός  Υγείας  συνδέει  την ποιότητα ζωής με ένα πλέγμα 

παραγόντων,  στο  οποίο  η  σωματική  υγεία  παίζει  πρωτεύοντα  ρόλο  (Power,  2003; 

Μωραΐτου, 2007).  Οι ερευνητές που ασχολήθηκαν με την έννοια της υποκειμενικής 

ευζωίας συμφωνούν ότι  η  σωματική υγεία αποτελεί  κύριο παράγοντα για  την καλή 

διάθεση  και  το  αίσθημα  ευτυχίας  των  ατόμων  (Pargament,  Magyar,  Benore & 

Mahoney, 2005: Lyubomirsky & Dickerhoof, 2005).  

Με τα προαναφερθέντα δεδομένα συμφωνούν και τα αποτελέσματα της έρευνάς 

μας, σύμφωνα με τα οποία η σωματική υγεία συνδέεται στενά με την αυτοαντίληψη του 

ατόμου, αλλά και με την αντίληψη της θέσης του στην ομάδα. Ακόμη, υπογραμμίστηκε 

η αρνητική επίδραση ενός προβλήματος υγείας στην ευτυχία, στην ικανοποίηση από 

την κατάσταση της ζωής μας και στην αισιοδοξία μας. 

Τελικά, φαίνεται ότι η σωματική και η πνευματική ευεξία συνδέονται μεταξύ τους 

και μπορούν να επηρεάσουν η μία την άλλη. Η αίσθηση της καλής σωματικής υγείας 

μπορεί να βοηθήσει τα άτομα να έχουν περισσότερη ευεξία και αίσθημα γαλήνης κι 
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αισιοδοξίας. Αντίστροφα, η πνευματική ευεξία, όπως αυτή εκφράζεται τόσο με αίσθημα 

ηρεμίας, όσο και με την αντίληψη ότι αποτελούμε ένα ικανό και χρήσιμο μέλος σε μια 

ομάδα, μπορεί να επηρεάσει την υποκειμενική αντίληψη που έχουμε για τη σωματική 

μας υγεία. 

Παρόλα  αυτά,  θα  μπορούσε  κανείς  να  κρίνει  αναγκαία  την  εκπόνηση 

περισσότερων μελετών επάνω στη σχέση μεταξύ της σωματικής και της πνευματικής 

ευεξίας, όπου θα εξετάζονται ενδελεχώς οι παράγοντες που αφορούν την κατάσταση 

της σωματικής υγείας και της πνευματικής ευεξίας του ατόμου.

1.5.  Αλληλοσυσχέτιση  μεταξύ  της  θρησκευτικότητας/πνευματικότητας  και  της  

υποκειμενικής ευζωίας 

Στα  πλαίσια  της  έρευνας  επάνω  στους  παράγοντες  που  συνδέονται  με  την 

υποκειμενική  ευζωία,  ο  ρόλος  της  θρησκευτικότητας/πνευματικότητας  αποτέλεσε 

πρόκληση για τους ερευνητές. Όπως αναφέραμε και παραπάνω, η θρησκεία αποτελεί 

στις μέρες μας αντικείμενο αμφισβήτησης και  σκεπτικισμού. Παρόλα αυτά, μέσα από 

ένα  πλήθος  σύγχρονων  ερευνών  εντοπίζεται  θετική  σχέση  μεταξύ  της 

θρησκευτικής/πνευματικής καλλιέργειας και της υποκειμενικής ευζωίας

Κρίνοντας  και  από  τα  αποτελέσματα  της  έρευνάς  μας,  μπορεί  κανείς  να 

υποστηρίξει ότι η καλλιέργεια του θρησκευτικού/πνευματικού προφίλ σχετίζεται με τον 

τρόπο που το άτομο αντιλαμβάνεται τον εαυτό του και τη ζωή του. Φαίνεται πως η 

καθιέρωση  μιας  προσωπικής  σχέσης  με  μια  θεϊκή  οντότητα  μπορεί  να  προσδίδει 

αίσθημα γαλήνης και ασφάλειας, γεγονός που μπορεί να μας κάνει να αισθανόμαστε 

περισσότερο ευδιάθετοι  και  αισιόδοξοι.  Ακόμη, η  πίστη σε μια ανώτερη δύναμη,  η 

οποία εκφράζεται είτε στο πρόσωπο μιας συγκεκριμένης θεϊκής οντότητας είτε σε μια 

απρόσωπη δύναμη που διαχέεται στο σύμπαν μπορεί να προσδώσει νόημα τόσο στο 

περιβάλλον που ζει ο καθένας όσο και στην ίδια του την ύπαρξη ως μέρος αυτού του 

περιβάλλοντος.  Επίσης,  η  ενασχόληση  με  θρησκευτικές  πρακτικές,  όπως  είναι  ο 

εκκλησιασμός και η μελέτη συγγραμμάτων με θρησκευτικό περιεχόμενο φαίνεται πως 

έχουν την  ικανότητα  να  ανακουφίσουν το  άτομο από το  άγχος  και  τις  δυσάρεστες 

σκέψεις και να του προσδίδουν αίσθημα γαλήνης και αισιοδοξίας για το μέλλον.
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Αξίζει να σχολιαστεί το γεγονός ότι δεν εντοπίστηκε στατιστικά σημαντική σχέση 

μεταξύ  της  θρησκευτικότητας/πνευματικότητας  και  της  αντίληψης  των προσωπικών 

ικανοτήτων. Θα μπορούσε να υποστηρίξει κανείς, όπως εντοπίστηκε ήδη και κατά την 

επισκόπηση της  βιβλιογραφίας,  ότι  η  υποκειμενική  αντίληψη  των  προσωπικών μας 

ικανοτήτων συνδέεται με περισσότερο αντικειμενικούς δείκτες, όπως είναι τα τυπικά 

μας προσόντα, το επαγγελματικό μας στάτους και οι  γνωστικές και  κοινωνικές μας 

δεξιότητες. 

Παρά  τον  τεράστιο  όγκο  της  βιβλιογραφίας  και  τα  δεδομένα  της  παρούσας 

έρευνας, παραμένει ανοιχτός ο προβληματισμός σχετικά με τη φορά της σχέσης μεταξύ 

της  θρησκευτικότητας/πνευματικότητας  και  της  υποκειμενικής  ευζωίας. 

Αναλυτικότερα,  υπάρχει  το  εύλογο  ερώτημα  εάν  το  επίπεδο  της 

θρησκευτικότητας/πνευματικότητας  ενός  ατόμου  μπορεί  να  επηρεάσει  ανάλογα  την 

υποκειμενική αντίληψη του ατόμου για τον εαυτό του και τη ζωή του ή εάν είναι η 

υποκειμενική  ευζωία  αυτή  που  μπορεί  να  διαμορφώσει  το  θρησκευτικό/πνευματικό 

προφίλ του ατόμου. 

Τόσο  από  τη  διαθέσιμη  βιβλιογραφία  όσο  και  από  την  παρούσα  έρευνα  θα 

μπορούσε κανείς  να καταλήξει  στο  συμπέρασμα ότι  τα άτομα που ασχολούνται  με 

θρησκευτικές πρακτικές αλλά και με γενικότερες πνευματικές αναζητήσεις τείνουν να 

διαμορφώνουν μια θετικότερη εικόνα για τον εαυτό τους και τη ζωής τους, σε σύγκριση 

με τα άτομα που ασχολούνται σε μικρότερο βαθμό με τη θρησκευτική/πνευματική τους 

ταυτότητα. Από την άλλη πλευρά, δεν αποκλείεται τα άτομα που είναι από τη φύση 

τους θετικά και αισιόδοξα να τείνουν να εκφράζουν μεγαλύτερο βαθμό πίστης είτε προς 

ένα οργανωμένο θρησκευτικό σύστημα είτε προς μια ανώτερη δύναμη. 

Επομένως,  πέρα  από  τον  εντοπισμό  της  σύνδεσης  μεταξύ  της 

θρησκευτικότητας/πνευματικότητας  και  της  υποκειμενικής  ευζωίας,  φαίνεται  πως 

υπάρχει  ανάγκη για περαιτέρω μελέτες,  ώστε να διασαφηνιστεί  η  φορά της  σχέσης 

μεταξύ των δυο παραγόντων. Πιθανώς ο εντοπισμός της φοράς αυτής της σχέσης να 

αποτελέσει σημαντικό όφελος  

2. Επίλογος

Στα  πλαίσια  της  σύγχρονης  ζωής,  η  οποία  χαρακτηρίζεται  από  το  άγχος,  τον 

ατομικισμό και την κρίση των αξιών και των διαπροσωπικών σχέσεων, η διατήρηση 
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της  σωματικής,  ψυχολογικής  και  συναισθηματικής  υγείας  αποτελεί  έναν  από  τους 

κυριότερους στόχους του ανθρώπου, αλλά και αντικείμενο μελέτης για την σύγχρονη 

Ψυχολογία.  Ανεξαρτήτως  φύλου,  εθνικότητας,  οικογενειακής  και  επαγγελματικής 

κατάστασης, οι άνθρωποι αναζητούν την ευτυχία, την ευεξία και το νόημα της ζωής 

τους. 

Η υποκειμενική ευζωία, δηλαδή η εικόνα που διαμορφώνει το κάθε άτομο για τον 

εαυτό του και την κατάσταση της ζωής του επηρεάζεται από ένα πλέγμα παραγόντων. 

Ένας από αυτούς τους παράγοντες είναι η θρησκευτική και πνευματική του ταυτότητα, 

η πίστη του σε μια ανώτερη, υπερφυσική, υπερκόσμια δύναμη. Είτε είναι ένας Θεός με 

συγκεκριμένη μορφή, είτε είναι μια απρόσωπη, ανώτερη οντότητα, η πίστη σε έναν 

προστάτη τον βοηθάει να τα καταφέρει καλύτερα με τις απαιτήσεις και τις απειλές της 

καθημερινότητας. 

Φαίνεται πως θα χρειαστούν  αρκετά ακόμη χρόνια και πολλές μελέτες μέχρι να 

αποσαφηνιστεί  πλήρως  η  σχέση  της  θρησκευτικότητας/πνευματικότητας  με  την 

υποκειμενική ευζωία. Ίσως υπάρχει ανάγκη για έρευνες που θα δίνουν βαρύτητα στους 

επιμέρους παράγοντες της αντίληψης που έχει ο καθένας για τον εαυτό του και τη ζωή 

του, όπως είναι το αίσθημα της ευτυχίας και η ικανοποίηση από τους επιμέρους τομείς 

της ζωής. Όμως, πέρα από τα συμπεράσματα και τους δείκτες που ίσως προκύψουν στο 

μέλλον, η σχέση του ανθρώπου με τη θρησκευτική/πνευματική πλευρά του δε θα πάψει 

ποτέ να είναι ένα συνεχές-και συχνά επίπονο- καθαρά προσωπικό ταξίδι.   
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