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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

Το άγχος (stress) µέρα µε τη ηµέρα επιδρά και καθορίζει τη ζωή των σύγχρονων 

ανθρώπων, µε αποτέλεσµα να απασχολεί ολοένα και περισσότερο την ακαδηµαϊκή 

κοινότητα. Παρά το γεγονός ότι η έννοια του άγχους και η έρευνα γύρω από αυτό 

τυγχάνει όλο και µεγαλύτερης προσοχής στις κοινωνικές επιστήµες και στις 

επιστήµες συµπεριφοράς, έχει σχεδόν αγνοηθεί στον τοµέα του µάρκετινγκ και λίγα 

έχουν γίνει για να εξεταστεί και να συνδεθεί ο ρόλος του άγχους µε τη συµπεριφορά 

των καταναλωτών.  

Ο σκοπός της παρούσας εργασίας είναι να µελετήσει την σύνδεση του άγχους, που 

προκαλείται από τα διάφορα γεγονότα της ζωής που περιλαµβάνονται στην Κλίµακα 

Βαθµολόγησης της Κοινωνικής Αναπροσαρµογής των Holmes και Rahe, µε την 

καταναλωτική συµπεριφορά των φοιτητών του Πανεπιστηµίου Μακεδονίας. Η 

παρούσα διατριβή βασίστηκε σε πρωτογενή στοιχεία και συγκεκριµένα σε ποιοτική 

έρευνα που διεξήχθη µε συζητήσεις σε τρις οµάδες εστίασης, στις οποίες συµµετείχαν 

συνολικά 26 φοιτητές. – 9 προπτυχιακοί, 9 µεταπτυχιακοί φοιτητές ΜΒΑ και 8 

µεταπτυχιακοί φοιτητές ΜΒΑ Εxecutive. Το χρονικό διάστηµα διεξαγωγής της 

έρευνας ήταν την πρώτη εβδοµάδα του µηνός ∆εκεµβρίου 2010. 

Για την διεξαγωγή της έρευνας καθορίστηκαν, σε πρώτη φάση και µε βάση την 

βιβλιογραφία, τα γεγονότα που θα συµπεριλάµβανε µία νέα τροποποιηµένη Κλίµακα 

Κοινωνικής Αναπροσαρµογής, τα οποία θα έπρεπε να είναι συµβατά µε τις 

ιδιαιτερότητες του δείγµατος και τις αξίες της Ελληνικής κοινωνίας. Στην συνέχεια, 

συντάχθηκε ερωτηµατολόγιο που περιλάµβανε ανοιχτού τύπου ερωτήσεις και το 

οποίο χρησιµοποιήθηκε στην ποιητική έρευνα. Στο Παράρτηµα Ι παρατίθεται το 

διάγραµµα ροής των ενεργειών που πραγµατοποιήθηκαν για την υλοποίηση της 

παρούσας διατριβής.  

Τα αποτελέσµατα της έρευνας δείχνουν ότι το άγχος που προκαλείται από τα διάφορα 

γεγονότα της ζωής επηρεάζει την καταναλωτική συµπεριφορά των φοιτητών, κατά 

την περίοδο αναπροσαρµογής, που ακολουθεί µετά από την επίδρασης των 

γεγονότων αυτών πάνω τους. 
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Ο όρος Άγχος προέρχεται από το ρήµα ἄγχώ, που στην αρχαία ελληνική γλώσσα 

σηµαίνει σφίγγω ή πνίγω. Το άγχος είναι ένα δυσάρεστο συναίσθηµα, που 

εµφανίζεται σε καταστάσεις όπου το άτοµο βρίσκεται σε κίνδυνο ή αντιµετωπίζει ένα 

πρόβληµα και γενικότερα όταν έρχεται αντιµέτωπο µε µία δύσκολη κατάσταση. 

Το άγχος µπορεί να έχει ψυχογενή προέλευση ή µπορεί να είναι συνέπεια σωµατικής 

πάθησης. Επιπλέον, εξαρτάται από τις γνωστικές και συναισθηµατικές διεργασίες, 

τον τρόπο ζωής του ατόµου και τον τρόπο αντίληψής του. Κάθε άτοµο έχει ένα 

ορισµένο βαθµό άγχους, ο οποίος θεωρείται φυσιολογικός κάτω από ορισµένες 

περιστάσεις. Σε κάποιες άλλες όµως περιπτώσεις αυξηµένου άγχους, προξενεί κακό 

και συντελεί στο να υπολειτουργεί το άτοµο στις δραστηριότητές του και στο να 

επηρεάζεται αρνητικά η υγεία του. 

Από την άλλη πλευρά, η συµπεριφορά καταναλωτή είναι η µελέτη για το πώς, πού, 

πότε και γιατί αγοράζουν ή δεν αγοράζουν οι άνθρωποι ένα προϊόν. Συνδυάζει 

στοιχεία από την ψυχολογία, την κοινωνιολογία, την κοινωνική ανθρωπολογία και τα 

οικονοµικά. Προσπαθεί να κατανοήσει την διαδικασία λήψης απόφασης των 

αγοραστών και ατοµικά και κατά οµάδες. Μελετά τα χαρακτηριστικά των 

µεµονωµένων καταναλωτών, όπως τα δηµογραφικά και τις µεταβλητές 

συµπεριφοράς, σε µια προσπάθεια κατανόησης των επιθυµιών τους. Προσπαθεί 

επίσης να αξιολογήσει τις επιρροές που δέχεται ο καταναλωτής από διάφορες οµάδες, 

όπως η οικογένεια, οι φίλοι και η κοινωνία γενικότερα. 

Ερευνητικό αντικείµενο των τελευταίων ετών σε πολύ πρώιµο στάδιο είναι η µελέτη 

της συµπεριφοράς του καταναλωτή σε συνδυασµό µε το άγχος. Πολλά ερωτήµατα 

αναζητούν απαντήσεις, µε κυριότερα το αν και το πώς το άγχος που καταβάλλει τον 

σύγχρονο άνθρωπο τον ωθεί στην κατανάλωση ή το αν η µόδα της υπερκατανάλωσης 

προκαλεί τελικά άγχος. Επίσης, ένα ακόµα ερώτηµα που γεννάτε είναι αν τα διάφορα 

γεγονότα της σύγχρονης ζωής προκαλούν άγχος. Αν ναι, το άγχος που καταβάλλει 

τον σύγχρονο άνθρωπο, λόγω των γεγονότων αυτών, είναι ικανό να δηµιουργήσει 

στάση και να οδηγήσει σε κατανάλωση διαφόρων προϊόντων ή/και υπηρεσιών;  

Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι να µελετήσει σε πρωτογενές στάδιο την 

σύνδεση του άγχους, που προκαλείται από τα διάφορα γεγονότα της ζωής, µε την 

καταναλωτική συµπεριφορά των φοιτητών του Πανεπιστηµίου Μακεδονίας. 
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Ακολουθεί βιβλιογραφική ανασκόπηση για τη δηµιουργία ενός θεωρητικού πλαισίου 

για τη µελέτη που θα διεξαχθεί σχετικά µε το άγχος, τα γεγονότα της ζωής που 

προκαλούν άγχος και την καταναλωτική συµπεριφορά στην οποία ενδεχοµένως το 

άγχος οδηγεί.  
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1 ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΤΗΣ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑΣ 

1.1 ΆΓΧΟΣ 

1.1.1 Η έννοια και οι ορισµοί του άγχους 

Παρά το γεγονός ότι ελάχιστες είναι οι πτυχές της σύγχρονης ψυχολογίας που 

έχουν τύχει µεγαλύτερης προσοχής απ’ ότι το άγχος (Hobfoll, 1989), οι ερευνητές 

διαφωνούν σχετικά µε το πώς αντιλαµβάνονται την έννοια του άγχους και τον 

τρόπο µε τον οποίο το µελετούν. Τα πρώτα µοντέλα σχετικά µε το άγχος άρχισαν 

να χρησιµοποιούνται κατά τη δεκαετία του ‘20, αλλά η ανάπτυξη της θεωρητικής 

έρευνας στην ψυχολογία ξεκίνησε ουσιαστικά στη δεκαετία του ‘50, µε τη δουλειά 

του Seyle (1956). Γενικά, στην βιβλιογραφία, το άγχος ορίζεται ως ένα ερέθισµα, 

µία αντίδραση, ή ένας συνδυασµός των δύο. 

Σε µία ανασκόπηση της σχετικής βιβλιογραφίας, ο Moschis (2007) παρατηρεί ότι οι 

ερευνητές που ορίζουν το άγχος ως ερέθισµα επικεντρώνονται στις εξωτερικές 

συνθήκες, δηλαδή σε καταστάσεις ή γεγονότα της ζωής – όπως, για παράδειγµα  

ατυχήµατα, απώλεια του/ της συζύγου κ.α. – που είναι, εξ’ ορισµού, αγχωτικά. Η 

βασική παραδοχή σχετικά µε αυτές τις βιωµατικές συνθήκες που προκαλούν άγχος, 

είναι ότι σε όλες η αλλαγή – θετική ή αρνητική – είναι δυνητικά επιβλαβής, διότι η 

αλλαγή απαιτεί αναπροσαρµογή (Pearlin, 1989). Σε αντίθεση µε τους ορισµούς που 

ορίζουν το άγχος ως ερέθισµα, που προϋποθέτουν µια αντικειµενική άποψη του 

άγχους, οι ερευνητές που υιοθετούν τους ορισµούς του άγχους ως αντίδραση, 

αντιλαµβάνονται το άγχος ως υποκειµενική κατάσταση (George, 1989), καθώς ο 

άνθρωπος χαρακτηρίζεται σε κατάσταση άγχους, ότι αντιδρά µε άγχος κ.λ.π. Οι 

παραπάνω ορισµοί είναι στην ουσία πιο χρήσιµοι και βρίσκουν λιγότερους 

επικριτές (Elder et al., 1996, George, 1989). 

Οι Maes, Vingerhoets και Van Heck (1987) ορίζουν το άγχος ως “ µία κατάσταση 

έλλειψης ισορροπίας σε ένα άτοµο, που προκύπτει από µία πραγµατική ή 

αντιλαµβανόµενη ανισότητα µεταξύ των απαιτήσεων του περιβάλλοντος και της 

ικανότητας αυτού του ατόµου να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις αυτές” .  

Μία ακόµη δυσκολία στην αποσαφήνιση της έννοιας του άγχους είναι το γεγονός 

ότι δεν έχει γίνει στη βιβλιογραφία ένας σαφής διαχωρισµός µεταξύ του άγχους 

(stress) και των παραγόντων που προκαλούν άγχος (stressors) (Anglin et al, 1994). 
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Οι Morse και Furst (1979) σηµειώνουν στην ερευνά τους ότι, αν και ο Seyle έπλασε 

τον όρο «παράγοντας άγχους» (stressor) το 1950, οι περισσότεροι ερευνητές από 

τότε έχουν αποτύχει να διαχωρίσουν τις έννοιες των παραγόντων και των 

αντιδράσεων, έχοντας έτσι οδηγηθεί  στην σηµερινή κατάσταση, όπου τόσο η αιτία 

όσο και το αποτέλεσµα ονοµάζονται άγχος.  

 

1.1.2 Είδη άγχους 

Οι παράγοντες άγχους µπορούν να ταξινοµηθούν σε τρία είδη: φυσικούς, 

κοινωνικούς και ψυχολογικούς (Morse και Furst, 1979). Οι φυσικοί παράγοντες 

άγχους είναι εξωγενείς παράγοντες όπως, για παράδειγµα, τα φάρµακα, τα τρόφιµα 

και ο θόρυβος. Οι κοινωνικοί παράγοντες άγχους – ή, αλλιώς, τα γεγονότα που 

προκαλούν αλλαγή στον τρόπο ζωής – προκύπτουν από την αλληλεπίδραση του 

ατόµου µε το περιβάλλον του (π.χ., θάνατος αγαπηµένου προσώπου, διαζύγιο, 

απώλεια εργασίας ή οικονοµική δυσχέρεια). Τέλος, οι ψυχολογικοί παράγοντες 

άγχους είναι έντονες συγκινήσεις (π.χ. ανησυχία, θυµός ή φόβος) που 

παρουσιάζονται µαζί µε τους φυσικούς ή κοινωνικούς παράγοντες άγχους. Η ως 

άνω κατηγοριοποίηση αντικατοπτρίζει τη σύγχυση γύρω από την έννοια του 

άγχους, που παρουσιάζεται ταυτόχρονα ως η αιτία (φυσικοί ή κοινωνικοί 

παράγοντες άγχους) και το αποτέλεσµα ή αντίδραση (ψυχολογικοί παράγοντες). 

Επιπλέον, οι παράγοντες άγχους µπορούν να ταξινοµηθούν περαιτέρω ως προς την 

ένταση και ως προς τη διάρκεια. Η ένταση αντιπροσωπεύει µία συνεχή κλίµακα το 

εύρος της οποίας κυµαίνεται από διάφορες καταστάσεις της καθηµερινής ζωής, 

µέχρι και πολύ σοβαρά γεγονότα, όπως είναι ο θάνατος ή ένα διαζύγιο. Η διάρκεια 

χαρακτηρίζει το χρονικό διάστηµα µέσα στο οποίο υφίσταται η πίεση, οπότε το 

άγχος διακρίνεται σε οξύ, που αναφέρεται σε “διακριτά, παρατηρήσιµα γεγονότα που 

θεωρούνται απειλητικά διότι αντιπροσωπεύουν µία αλλαγή” και χρόνιο 

“συνεχιζόµενες συνθήκες στο κοινωνικό περιβάλλον που έχουν ως αποτέλεσµα ένα 

προβληµατικό επίπεδο απαιτήσεων στην ικανότητα του ατόµου να δρα µε τον 

κατάλληλο τρόπο σε κοινωνικούς ρόλους” (Wheaton, 1990). Ειδικά το τελευταίο 

είδος άγχους είναι το αποτέλεσµα προβληµάτων τα οποία πηγάζουν από 

θεσµοθετηµένους κοινωνικούς ρόλους, διότι οι δραστηριότητες και οι 
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διαπροσωπικές σχέσεις που εµπλέκονται είναι διαρκείς (π.χ. διαµάχες µεταξύ 

γονέων – παιδιών, ασυµβίβαστες απαιτήσεις από δουλειά και οικογένεια κ.λ.π.).  

Σύµφωνα µε τον Thoits (1995), το οξύ άγχος αναφέρεται σε ένα γεγονός ή µια 

κατάσταση που αξιολογείται ως αγχωτική από τον καταναλωτή και απαιτεί 

διανοητική και συµπεριφοριστική προσαρµογή µέσα σε µια σχετικά σύντοµη 

περίοδο, ενώ το χρόνιο άγχος αναφέρεται στις επίµονες ή επαναλαµβανόµενες 

απαιτήσεις που καταστούν απαραίτητη την αναπροσαρµογή κατά τη διάρκεια 

παρατεταµένων περιόδων. Επιπλέον, το οξύ άγχος µπορεί να αποφευχθεί, 

αποφεύγοντας τη συγκεκριµένη αιτία, ενώ το χρόνιο άγχος είναι πιο µόνιµο και, 

συνεπώς, εντοπίζεται σε όλες τις καταστάσεις.  

 

1.1.3 Αιτίες και αντιµετώπιση του άγχους 

Ο Seyle (1956) εστίασε στην έννοια της αλλαγής, ως τη γενεσιουργό αιτία του 

άγχους. Σύµφωνα µε την άποψη αυτή, το άγχος συνεπάγεται εσωτερικές ή 

εξωτερικές αλλαγές τέτοιας έκτασης, ώστε να απειλούν την οµοιοστατική 

ισορροπία του οργανισµού. Είναι ευρέως αποδεκτό στη βιβλιογραφία των 

κοινωνικών επιστηµών ότι οι αλλαγές στον τρόπο ζωής έχουν βαθειά ψυχολογική 

επίδραση στους ανθρώπους. Στο πλαίσιο αυτό, τα γεγονότα της ζωής δηµιουργούν 

αστάθεια στις εσωτερικές δυνάµεις και το άγχος είναι ένδειξη ότι ο οργανισµός 

παλεύει για να αποκαταστήσει τη σταθερότητα και την ισορροπία (Pearlin, 1982). 

Στη βιβλιογραφία, το άγχος συνδέεται επίσης µε τους χρονικούς περιορισµούς: ο 

χρόνος και το άγχος σχετίζονται όταν δηµιουργείται µία διαφορά µεταξύ των 

απαιτήσεων από το περιβάλλον και της ικανότητας του ατόµου να ανταποκριθεί σε 

αυτές, όταν δηλαδή δεν επαρκεί ο χρόνος για την ικανοποίηση των απαιτήσεων. 

Πολλές αποφάσεις των καταναλωτών, όπως για παράδειγµα η αγορά ή η 

ανακαίνιση ενός σπιτιού, έχουν θεωρηθεί ως γεγονότα που δηµιουργού άγχος και το 

άγχος που σχετίζεται µε την κατανάλωση µπορεί να δηµιουργηθεί πριν, αλλά και 

µετά την αγορά ή κατανάλωση, µπορεί να προκύψει από διαφορές µεταξύ 

επιθυµητών και πραγµατικών καταστάσεων σε διάφορα σταδία της διαδικασίας 

λήψης αποφάσεων του καταναλωτή. 

Είναι ευρέως αποδεκτό από τους ψυχολόγους ότι όταν οι άνθρωποι έρχονται 

αντιµέτωποι µε δυνάµεις που τους επηρεάζουν αρνητικά, δεν παραµένουν 
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παθητικοί, αλλά αντιδρούν ενεργά, χρησιµοποιώντας διάφορες στρατηγικές 

αντιµετώπισης. Τις τελευταίες δεκαετίες υπάρχει ολοένα και περισσότερη σύγκλιση 

απόψεων σχετικά µε το γεγονός ότι “ενώ το άγχος είναι µία αναπόφευκτη πτυχή της 

ανθρώπινης ζωής, ο τρόπος αντιµετώπισης κάνει τη διαφορά ως προς το αποτέλεσµα 

της προσαρµογής” (Lazarus και Folkman, 1984). Οι ίδιοι ερευνητές ορίζουν την 

αντιµετώπιση ως τη “διαρκώς µεταβαλλόµενη προσπάθεια διαχείρισης ειδικών 

εσωτερικών ή/και εξωτερικών απαιτήσεων που θεωρούνται ότι υπερβαίνουν τις 

δυνατότητες ενός ανθρώπου”. Η αντιµετώπιση απαιτεί προσπάθεια, γεγονός που την 

διαφοροποιεί από τις αυτόµατες συµπεριφορές προσαρµογής. Οι Lazarus και 

Folkman (1984) υποστηρίζουν επίσης ότι οι άνθρωποι ενδέχεται να χρησιµοποιούν 

διαφορετικές στρατηγικές αντιµετώπισης σε διαφορετικές κοινωνικές δοµές. 

Οι Stone et al. (1988) ανασκόπησαν και ταξινόµησαν τις µεθόδους αντιµετώπισης 

του άγχους που αναφέρονται στη βιβλιογραφία της ψυχολογίας σε επτά κατηγορίες: 

επίλυσης προβληµάτων, αποφυγής, συµπεριφορές ελάττωσης της έντασης, 

κοινωνικής υποστήριξης (από οικογένεια και φίλους), αναζήτησης πληροφοριών 

από επαγγελµατίες, επαναπροσδιορισµού της κατάστασης και θρησκοληψία. Οι 

Lazarus και Folkman (1984) διαχωρίζουν τις στρατηγικές αντιµετώπισης σε αυτές 

που είναι προσανατολισµένες στην επίλυση του προβλήµατος ή στη διαχείριση της 

αγχωτικής κατάστασης απευθείας, µε τη συλλογή νέων πληροφοριών και/ ή την 

εκµάθηση νέων δεξιοτήτων και σε αυτές που είναι προσανατολισµένες στη 

διαχείριση των συναισθηµάτων που δηµιουργούνται από τον αγχωτικό παράγοντα, 

µέσω γνωστικών διεργασιών, όπως είναι η αποφυγή, η επιλεκτική προσοχή και η 

αναζήτηση κατάλληλων πληροφοριών από το περιβάλλον, που να ελαχιστοποιούν 

την απειλή. Άλλοι ερευνητές (π.χ. Rothbaum et al.) υποστηρίζουν ότι οι 

στρατηγικές αντιµετώπισης µπορούν να ταξινοµηθούν σε πρωτεύουσες στρατηγικές 

ελέγχου (ή προσανατολισµένες στο πρόβληµα), οι οποίες περιλαµβάνουν 

δραστηριότητες που στοχεύουν στον εξωτερικό κόσµο και σε δευτερεύουσες 

στρατηγικές ελέγχου (ή προσανατολισµένες στο συναίσθηµα), οι οποίες 

περιλαµβάνουν δραστηριότητες που στοχεύουν στον ίδιο τον άνθρωπο. 

Ο Moschis (2007) συνοψίζει υποστηρίζοντας ότι η υποκειµενική αξιολόγηση 

διαφόρων γεγονότων και καταστάσεων µε τα οποία έρχεται αντιµέτωπος ένας 

άνθρωπος στη ζωή του, συµπεριλαµβανοµένων και των σηµαντικών αγορών, είναι 

πηγή οξέως και χρόνιου άγχους. Το άγχος αυτό απαιτεί µία αντίδραση 
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(αντιµετώπιση), που µπορεί να περιλαµβάνει την έναρξη ή την εντατικοποίηση 

δραστηριοτήτων κατανάλωσης. Ένας άνθρωπος που βιώνει παρατεταµένα άγχος 

και οι αντιδράσεις αντιµετώπισης που παρουσιάζει οδηγούν σε ορισµένες 

σωµατικές, συναισθηµατικές, γνωστικές και συµπεριφοριστικές αλλαγές.  

 

1.2 ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ 

1.2.1 Εισαγωγή 

Σχεδόν σε κάθε στιγµή της ζωής του, ο σύγχρονος άνθρωπος υιοθετεί κάποια 

µορφή καταναλωτικής συµπεριφοράς. Βλέποντας µία διαφήµιση στην τηλεόραση, 

σχολιάζοντας µε φίλους µία ταινία που είδαµε πρόσφατα, αγοράζοντας ένα νέο CD, 

ή ακόµη και πετώντας ένα παλιό ζευγάρι παπούτσια, συµπεριφερόµαστε ως 

καταναλωτές. Χαρακτηριστικά, ο Statt (1997) υποστηρίζει ότι “η πράξη της 

κατανάλωσης είναι αναπόσπαστο κοµµάτι της καθηµερινότητάς µας”.  

Κατά τη διάρκεια της δεκαετίας του 1960 οι καθηγητές του µάρκετινγκ ανέπτυξαν 

εµπειρία στις κοινωνικές επιστήµες ή τις επιστήµες συµπεριφοράς, όπου οι 

ανθρώπινες συµπεριφορές µελετώνται µέσω της παρατήρησης και των πειραµάτων. 

Μεγάλο µέρος της έρευνάς τους βασιζόταν σε θεωρίες, η πλειοψηφία των οποίων 

προερχόταν από κοινωνικές επιστήµες όπως η πολιτισµική ανθρωπολογία, η 

κοινωνιολογία, η ψυχολογία, η οικονοµία, η πολιτική επιστήµη και η ιστορία. Έτσι, 

η έρευνα της συµπεριφοράς του ανθρώπου ως καταναλωτή ξεκινά µόλις στα µέσα 

της δεκαετίας του 1960. Κίνητρο της παραπάνω έρευνας αποτέλεσε η ανάγκη να 

απαντηθεί, από τους υπεύθυνους για την προώθηση των πωλήσεων, το ερώτηµα 

πως οι κοινωνικές επιστήµες µπορούν να συµβάλλουν στην εύρεση των αιτιών που 

οδηγούν στην καταναλωτική πράξη και στην απόφαση για αγορά.  

 

1.2.2 Ορισµός της συµπεριφοράς καταναλωτή 

Ο όρος συµπεριφορά καταναλωτή αναφέρεται συνήθως σε οποιαδήποτε ανθρώπινη 

συµπεριφορά που αποσκοπεί στην αγορά προϊόντων και υπηρεσιών. ∆ιάφοροι 

ορισµοί κατά καιρούς έχουν διατυπωθεί για την συµπεριφορά καταναλωτή. 

Παρακάτω αναφέρονται µερικοί από αυτούς. 
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Σύµφωνα µε τους Blackwell et Αl. (2001), “Η συµπεριφορά καταναλωτή αποτελεί 

µια πολύπλευρη επιστήµη η οποία δεν ερευνά µόνο την διαδικασία λήψης αποφάσεων 

και την αυτή καθεαυτή απόκτηση του προϊόντος, αλλά και τις περαιτέρω 

δραστηριότητες του καταναλωτή µετά την αγορά του προϊόντος, όπως χρήση, 

αξιολόγηση και απόρριψη του προϊόντος ή της υπηρεσίας”.   

H American Marketing Association ορίζει από την πλευρά της την συµπεριφορά 

του καταναλωτή ως “τη δυναµική αλληλεπίδραση του συναισθήµατος, της γνώσης, 

της συµπεριφοράς και του περιβάλλοντος µέσω της οποίας οι άνθρωποι διεξάγουν 

συναλλαγές στη ζωή τους”. Γενικότερα ισχύει: 

Καταναλωτική συµπεριφορά  = Ψυχολογία + Marketing 

Σύµφωνα µε την βιβλιογραφία, δύο κλάδοι της ψυχολογίας παίζουν σηµαντικό 

ρόλο στην εξήγηση της συµπεριφοράς του καταναλωτή. Αυτοί είναι, η κοινωνική 

ψυχολογία και η γνωστική ψυχολογία. Η κοινωνική ψυχολογία είναι “η µελέτη του 

τρόπου µε τον οποίο η προσωπικότητα, οι στάσεις, τα κίνητρα και οι συµπεριφορές 

του ατόµου επηρεάζονται από τις κοινωνικές οµάδες” (www.ama.org). Η γνωστική 

ψυχολογία, από την άλλη πλευρά, είναι η µελέτη όλων των γνώσεων που 

σχετίζονται µε ψυχικές συµπεριφορές. Η προσοχή, η αντίληψη, η µνήµη/κατανόηση 

και η λήψη αποφάσεων είναι οι πτυχές της γνωστικής ψυχολογίας που παίζουν 

καθοριστικό ρόλο στην συµπεριφορά των καταναλωτών (www.ama.org). 

Τέλος, o Σιώµκος (2002) ορίζει ως συµπεριφορά καταναλωτή: “…όλες οι σχετικές 

µε την αγορά προϊόντος δραστηριότητές, οι σκέψεις και οι επιδράσεις που συµβαίνουν 

πριν, στην διάρκεια και µετά την αγορά του προϊόντος, όπως αυτές 

πραγµατοποιούνται από αγοραστές και καταναλωτές προϊόντων και υπηρεσιών 

καθώς και από αυτούς που επηρεάζουν την αγορά”.  

Η συµπεριφορά καταναλωτή περιλαµβάνει συνεπώς πολύ περισσότερα από τον 

τρόπο µε τον οποίο κάποιος αγοράζει απτά προϊόντα. Αφορά και τον τρόπο µε τον 

οποίο οι καταναλωτές χρησιµοποιούν υπηρεσίες, δραστηριότητες και ιδέες όπως 

για παράδειγµα όταν πηγαίνουν στον γιατρό, επισκέπτονται ένα µουσείο, κάνουν 

ένα ταξίδι, διαβάζουν ένα βιβλίο, κ.λ.π. Με όποιον ορισµό συµπεριφοράς 

καταναλωτή και αν ταυτίζονται οι ερευνητές, το σίγουρο είναι ότι για όλους, η 

µελέτη της συµπεριφοράς του καταναλωτή αποτελεί ένα από τα σηµαντικότερα 

αντικείµενα µελέτης της επιστήµης του Marketing και ουσιαστικά αποσκοπεί στην 

διερεύνηση των ακόλουθων ερωτηµάτων (Μπάλτας, Παπασταθοπούλου, 2003): 
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• Γιατί ο καταναλωτής αγοράζει ένα αγαθό/υπηρεσία; 

• Πως ο καταναλωτής αγοράζει το προϊόν; 

• Πως ο καταναλωτής καταναλώνει/χρησιµοποιεί το προϊόν; 

• Πως ο καταναλωτής αξιολογεί το προϊόν µετά την αγορά; 

• Πως ο καταναλωτής απαλλάσσεται από το προϊόν ή τη συσκευασία του 

µετά την χρήση του;. 

 

1.2.3 ∆ιαδικασία λήψης απόφασης 

Η υιοθέτηση της έννοιας της διαδικασίας – η οποία περιλαµβάνει διάφορα στάδια –

αποτελεί τον καλύτερο δυνατό τρόπο ώστε να γίνει κατανοητή η συµπεριφορά του 

καταναλωτή. Έτσι λοιπόν, το πιο ολοκληρωµένο µοντέλο που περιγράφει τη 

διαδικασίας λήψης απόφασης αγοράς είναι αυτό του Kotler (1991). Το µοντέλο 

αυτό δέχεται ότι η διαδικασία της αγοράς αρχίζει πολύ πριν την πραγµατική αγορά 

και έχει συνέπειες για πολύ καιρό µετά την αγορά. Επιπλέον, υποθέτει ότι οι 

καταναλωτές περνούν και από τις πέντε φάσεις της αγοράς ενός προϊόντος.   

 

Σχήµα 1.2.3.1:  Το µοντέλο αγοραστικής διαδικασίας πέντε φάσεων του Κotler 

  

 

 

Πηγή: Wilkie, 1994 

Εκτός από το µοντέλο του Kotler πολλοί ερευνητές δέχονται και το µοντέλο των 

τριών φάσεων (Wilkie, 1994). Τα τρία στάδια που περιγράφονται παρακάτω είναι 

κυρίως ενδεικτικά για το πώς µπορεί να λειτουργεί η συµπεριφορά του 

καταναλωτή. Το πρώτο επίπεδο – ∆ραστηριότητές προ αγοράς – περιλαµβάνει το 

σύνολο των ενεργειών για την επιλογή του προϊόντος. Το δεύτερο επίπεδο που 

ακολουθεί – ∆ραστηριότητες αγοράς – περιλαµβάνει την αγορά του προϊόντος, και 

τέλος το τρίτο επίπεδο – ∆ραστηριότητες µετά αγοράς – περιλαµβάνει ενέργειες 

όπως η απαξίωση και η αχρήστευση του προϊόντος. 
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Πίνακας 1.2.3.2 : Τα τρία στάδια της διαδικασίας συµπεριφοράς καταναλωτή 

    1ο Επίπεδο                    2ο Επίπεδο                    3ο Επίπεδο 

∆ραστηριότητές 

προ αγοράς 

∆ραστηριότητες  

αγοράς 

∆ραστηριότητες 

µετά αγοράς 

Επιλογή προϊόντος Αγορά Αχρήστευση-Απαξίωση 

       Πηγή: Wilkie, 1994 

Η αντιµετώπιση της συµπεριφοράς καταναλωτή ως µια διαδικασία, “ τονίζει την 

σηµαντικότητά των σταδίων που προηγούνται και ακολουθούν αυτό της αγοράς”  

(Wilkie, 1994), και µας δίνει κατευθυντήριες γραµµές για την ανάλυση των λόγων 

για τους οποίους ένας καταναλωτής προβαίνει σε συγκεκριµένες αγορές. 

Η συµπεριφορά καταναλωτή δεν αντικατοπτρίζει αποκλειστικά τις ενέργειες ενός 

µόνο ατόµου, αλλά και περισσότερων, όπως για παράδειγµα όταν µία οµάδα φίλων 

ή συνεργατών ή µία οικογένεια αποφασίζει πού να δειπνίσει ή να κάνει µία γιορτή. 

  

1.2.4 Παράγοντες που επηρεάζουν την συµπεριφορά καταναλωτή 

Οι πολυάριθµοι παράγοντες που επηρεάζουν τις αποφάσεις απόκτησης, χρήσης και 

διάθεσης µπορούν, σύµφωνα µε τους Hoyer και Macinnis (2009), να ταξινοµηθούν 

σε τέσσερις µεγάλες κατηγορίες: ο ψυχολογικός πυρήνας, η διεργασία λήψης 

απόφασης, η κουλτούρα του καταναλωτή και τα αποτελέσµατα της συµπεριφοράς 

καταναλωτή. Πριν οι καταναλωτές µπορέσουν να είναι σε θέση να πάρουν 

αποφάσεις, πρέπει να έχουν κάποια πηγή γνώσης ή πληροφοριών στην οποία να 

βασίσουν τις αποφάσεις τους. Η πηγή αυτή – ο ψυχολογικός πυρήνας – καλύπτει τα 

κίνητρα, την ικανότητα και δυνατότητα, την έκθεση, την προσοχή και την 

αντίληψη, την κατηγοριοποίηση και κατανόηση της πληροφορίας και, τέλος, τη 

στάση απέναντι σε µία προσφορά (προϊόν ή υπηρεσία). Η διεργασία λήψης 

αποφάσεων περιλαµβάνει τέσσερα στάδια: την αναγνώριση του προβλήµατος, την 

αναζήτηση πληροφοριών, την λήψη απόφασης και την αξιολόγηση µετά την αγορά. 

Σε µεγάλο βαθµό οι καταναλωτικές µας αποφάσεις και ο τρόπος που 

επεξεργαζόµαστε τις πληροφορίες επηρεάζεται από την κουλτούρα µας. Η 

κουλτούρα αναφέρεται σε τυπικές ή αναµενόµενες συµπεριφορές, κανόνες και ιδέες 

που χαρακτηρίζουν µία οµάδα ανθρώπων. Οι τρεις προαναφερθείσες κατηγορίες 

επηρεάζουν σηµαντικά τα αποτελέσµατα της συµπεριφοράς καταναλωτή, όπως η 
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συµβολική χρήση προϊόντων, η διάδοση ιδεών, προϊόντων ή υπηρεσιών σε µία 

αγορά. 

Σύµφωνα µε τον Wilkie (1994) οι παράγοντες που επηρεάζουν την συµπεριφορά 

του καταναλωτή είναι α) Εξωγενείς β) Κοινωνικοί γ) Οικονοµικοί και 

∆ηµογραφικοί. 

 

Πίνακας 1.2.3.3: Παράγοντες που επηρεάζουν την συµπεριφορά καταναλωτή κατά Wilkie 

Εξωγενείς Κοινωνικοί Οικονοµικοί και ∆ηµογραφικοί 

κουλτούρα ατοµικισµός φύλο 

υποκουλτούρα 
θρυµµατισµός πολιτικών & 
κοινωνικών αξιών 

ηλικία 

οικογένεια συνυπάρξεις αντιθέτων φάση του κύκλου ζωής 

κοινωνική τάξη  εκπαιδευτικό επίπεδο 

κοινωνικός περίγυρος  επάγγελµα 

οµάδες αναφοράς  οικονοµική κατάσταση 

εξωγενείς καταστάσεις  ψυχολογικοί παράγοντες 

  κίνητρα 

  αντίληψη 

  µάθηση 

  πεποιθήσεις και ανταποκρίσεις 

 

Σε αντιστοιχία µε τον Wilkie, οι Μπάλτας και Παπασταθοπούλου (2003) 

κατατάσσουν και αυτοί τους παράγοντες που επηρεάζουν την καταναλωτική 

συµπεριφορά σε τρεις κύριες οµάδες α) Πολιτισµικούς β) Κοινωνικούς και γ) 

Ψυχολογικούς. 

 

1.2.4.1 Πολιτισµικοί παράγοντες 

Όπως αναφέρουν οι Peter και Olson (1998), η κουλτούρα επιδρά στην 

καταναλωτική συµπεριφορά, η οποία, µε τη σειρά της, µπορεί να ενισχύσει τη 

µορφοποίηση και την εξέλιξη της κουλτούρας. Η πολιτισµική ταυτότητα – 

κουλτούρα – ενσωµατώνει το σύνολο των αντιλήψεων, πεποιθήσεων και αξιών 

που διαµορφώνει ο άνθρωπος στην διάρκεια της ζωής του. Στη διαµόρφωση της 

πολιτισµικής ταυτότητας επιδρά καθοριστικά το φυσικό και κοινωνικό περιβάλλον 



Σελίδα 18 από 100 

 

του ατόµου και αυτή µε την σειρά της επηρεάζει τον τρόπο σκέψης και 

συµπεριφοράς του. 

 

1.2.4.2 Κοινωνικοί παράγοντες 

Εκτός από τους πολιτισµικούς παράγοντες η συµπεριφορά του καταναλωτή 

επηρεάζεται και από κοινωνικούς παράγοντες όπως οι οµάδες αναφοράς, η 

οικογένεια, οι ρόλοι και η κοινωνική θέση. 

Οι οµάδες αναφοράς επηρεάζουν άµεσα ή έµµεσα τη στάση και την συµπεριφορά 

των καταναλωτών. Οι πιο βασικές κατηγορίες οµάδων αναφοράς είναι α) οι 

οµάδες ατόµων στις οποίες τα άτοµα ανήκουν ήδη (πρωτεύουσες οµάδες) όπως  η 

οικογένεια, οι φίλοι, οι γείτονες, οι συνάδελφοι, µε τους οποίους το άτοµο έρχεται 

σε συνεχή ανεπίσηµη επαφή, β) οι δευτερεύουσες οµάδες – π..χ. θρησκευτικές, 

συνδικαλιστικές – οι οποίες  απαιτούν πιο τυπικές σχέσεις µεταξύ των µελών, γ) οι 

οµάδες φιλοδοξιών ή έµπνευσης, στις οποίες θα ήθελε να ανήκει το άτοµο και 

τέλος δ) οι οµάδες απόρριψης, που είναι εκείνες των οποίων τις αξίες και τις 

συµπεριφορές απορρίπτει το άτοµο. 

Η οικογένεια είναι ο πιο σηµαντικός οργανισµός καταναλωτικών αγορών της 

κοινωνίας και αποτελεί σηµαντικό παράγοντα επιρροής στη διαµόρφωση 

αγοραστικής συµπεριφοράς. 

 

1.2.4.3 Ψυχολογικοί παράγοντες 

Οι αγοραστικές επιλογές ενός ατόµου επηρεάζονται από τρις βασικούς 

ψυχολογικούς παράγοντες: 

α) Παρακίνηση, από την δηµιουργία αναγκών, είτε βιογενών, είτε ψυχογενών. Η 

ανάγκη µπορεί να γίνει κίνητρο ασκώντας επαρκείς πιέσεις ώστε το άτοµο να 

αναγκαστεί να αντιδράσει, προκειµένου να µειώσει την ένταση που αισθάνεται.    

β) Αντίληψη, που επηρεάζει τον τρόπο µε τον οποίο ενεργεί ένα υποκινούµενο 

άτοµο. Η αντίληψη δεν εξαρτάται µόνο από τα φυσικά ερεθίσµατα, αλλά και 

από τα χαρακτηριστικά του ίδιου του ατόµου.  

γ) Μάθηση, που αφορά αλλαγές στην συµπεριφορά ενός ατόµου που προκύπτουν 

από την εµπειρία. 
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1.2.5 Μέθοδοι Έρευνας για τη Συµπεριφορά Καταναλωτή 

Οι ερευνητές της συµπεριφοράς καταναλωτή έχουν στη διάθεσή τους µία σειρά 

εργαλείων για την συλλογή πρωτογενών δεδοµένων, εκ των οποίων κάποια 

βασίζονται σε όσα λένε οι καταναλωτές και κάποια σε όσα κάνουν. Ακολούθως 

περιγράφονται οι ευρύτερα χρησιµοποιηµένες µέθοδοι έρευνας. 

 

1.2.5.1 Ερωτηµατολόγια 

Ένα από τα πιο γνωστά ερευνητικά εργαλεία είναι το ερωτηµατολόγιο, που 

χρησιµοποιείται σε ποικίλες µορφές: µε ανοιχτές ερωτήσεις, όπου οι 

συµµετέχοντες καλούνται να αναπτύξουν τις απαντήσεις τους, µε κλίµακες 

βαθµολόγησης ή µε πολλαπλές επιλογές. 

 

1.2.5.2 Οµάδες εστίασης (Focus Groups) 

Σε αντίθεση µε τα ερωτηµατολόγια, µε τα οποία µπορούν να συλλεχθούν 

δεδοµένα από εκατοντάδες ανθρώπους που απαντούν µεµονωµένα στο ίδιο 

ερωτηµατολόγιο, οι οµάδες εστίασης συγκεντρώνουν συνήθως από έξι έως 

δώδεκα συµµετέχοντες, προκειµένου να συζητήσουν ένα θέµα. Καθοδηγούµενοι 

από έναν εκπαιδευµένο συντονιστή, οι συµµετέχοντες εκφράζουν τις απόψεις 

τους σχετικά µε ένα συγκεκριµένο προϊόν ή θέµα, παρέχοντας έτσι στον ερευνητή 

ποιοτικά στοιχεία και πληροφόρηση για τις στάσεις των καταναλωτών – σε 

αντίθεση µε τα ποσοτικά δεδοµένα που συλλέγονται µέσω των ερωτηµατολογίων. 

 

1.2.5.3 Συνεντεύξεις 

Όπως οι οµάδες εστίασης, οι συνεντεύξεις παρέχουν άµεση επαφή µε τους 

καταναλωτές και ενδείκνυνται ιδιαίτερα σε περιπτώσεις όπου τα προς συζήτηση 

θέµατα είναι ιδιαίτερα ευαίσθητα, εµπιστευτικά, συναισθηµατικά φορτισµένα ή 

ενδέχεται να φέρουν τον ερωτώµενο σε δύσκολη θέση. Η µέθοδος αυτή επιτρέπει 

την εις βάθος διερεύνηση των αντιλήψεων των καταναλωτών και οι ερευνητές 

µπορούν να θέσουν ερωτήσεις σχετικά µε τη διεργασία λήψης της απόφασης για 

αγορά. Οι παραδοσιακού τύπου συνεντεύξεις απαιτούν ένα κατάλληλα 

εκπαιδευµένο άτοµο που θα προσπαθήσει να δηµιουργήσει µία «σχέση» µε τον 

ερωτώµενο και ο οποίος θα είναι σε θέση να παρατηρήσει και συµπεριφορές 

(αλλαγές στον τόνο της φωνής, «γλώσσα του σώµατος», κ.λ.π.). 
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1.2.5.4 Αφήγηση εµπειριών 

Στην περίπτωση αυτή οι συµµετέχοντες αφηγούνται στους ερευνητές ιστορίες για 

εµπειρίες τους σε σχέση µε ένα προϊόν. Αν και το εργαλείο αυτό αφορά αληθινές 

ιστορίες πραγµατικών πελατών, ορισµένες φορές οι ερευνητές ζητούν από τους 

συµµετέχοντες να αφηγηθούν ή να γράψουν ιστορίες για υποθετικές καταστάσεις 

που απεικονίζονται σε µία εικόνα ή σε ένα σενάριο. Η ιδέα πίσω από αυτό είναι 

ότι οι ανάγκες, τα συναισθήµατα και οι αντιλήψεις των καταναλωτών 

αποκαλύπτονται από τον τρόπο µε τον οποίο αυτός ερµηνεύει όσα βλέπει στην 

εικόνα ή στο σενάριο. 

 

1.2.5.5 Φωτογραφίες και εικόνες 

Ορισµένοι ερευνητές χρησιµοποιούν µία τεχνική στην οποία δείχνουν 

φωτογραφίες ή εικόνες εµπειριών που έζησαν οι καταναλωτές, προκειµένου να 

τους βοηθήσουν να θυµηθούν και να περιγράψουν πληρέστερα τις εµπειρίες τους. 

Επίσης, ενδέχεται να ζητήσουν από τους συµµετέχοντες να ζωγραφίσουν ή να 

συλλέξουν εικόνες που αντιπροσωπεύουν τις σκέψεις τους και τα συναισθήµατά 

τους σχετικά µε το προς διερεύνηση θέµα. Εναλλακτικά, µπορούν να ζητήσουν 

από τους συµµετέχοντες να δηµιουργήσουν ένα collage από εικόνες που 

αντικατοπτρίζουν τον τρόπο ζωή τους και στη συνέχεια να θέσουν ερωτήσεις για 

το νόηµα και την ερµηνεία των εικόνων. 

 

1.2.5.6 Ηµερολόγια 

Ζητώντας από τους καταναλωτές να κρατούν ηµερολόγιο, οι ερευνητές µπορούν 

να αντλήσουν σηµαντικές πληροφορίες σχετικά µε τις συµπεριφορές τους, καθότι 

συχνά τα ηµερολόγια αποκαλύπτουν πώς η οικογένεια και οι φίλοι επηρεάζουν τις 

αποφάσεις των καταναλωτών για µία πληθώρα προϊόντων και υπηρεσιών.  

 

1.2.5.7 Πειράµατα 

Οι ερευνητές διεξάγουν πειράµατα για να προσδιορίσουν κατά πόσο ορισµένα 

φαινόµενα του Marketing επηρεάζουν την συµπεριφορά των καταναλωτών. Για 

παράδειγµα, µπορούν να σχεδιάσουν ένα πείραµα για να διερευνήσουν αν η 

στάση των καταναλωτών απέναντι σε ένα brand επηρεάζεται από το brand name 

παρά από παράγοντες όπως τα χαρακτηριστικά του προϊόντος, τη συσκευασία, το 
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χρώµα, το λογότυπο ή και τη διάθεση του καταναλωτή. Μετρώντας την ανάπτυξη 

συναισθηµάτων, την παραγωγή σιέλου, τις κινήσεις των µατιών των 

συµµετεχόντων, οι ερευνητές µπορούν αν προσδιορίσουν ποιες διαφηµίσεις 

κινούν περισσότερο το ενδιαφέρον ή ποια προϊόντα προτιµούνται. Οι ερευνητές 

µοιράζουν τυχαία τους συµµετέχοντες στα διαφορετικά πειράµατα και µετά 

παρατηρούν την επίδραση αυτών.  

 

 

1.3 ΟΙ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΆΓΧΟΥΣ ΣΤΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ 

ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ 

Παρά το γεγονός ότι, όπως αναφέρθηκε παραπάνω, οι καταναλωτικές συµπεριφορές 

ενδέχεται να προκαλέσουν άγχος, µεγαλύτερο ενδιαφέρον για τους ερευνητές έχει η 

µελέτη της επίδρασης του άγχους στη συµπεριφορά των καταναλωτών. Ο Moschis 

(2007) υποστηρίζει ότι η διάκριση µεταξύ µίας καταναλωτικής δραστηριότητας που 

επιδρά ως παράγοντα άγχους και µίας που αποτελεί στρατηγική αντιµετώπισης του 

άγχους εξαρτάται από τη βραχυπρόθεσµη επίδρασή της στον καταναλωτή. Η 

δραστηριότητα αντιµετωπίζεται ως αγχωτικός παράγοντας όταν διαταράσσει την 

ψυχολογική ισορροπία, ενώ αντιµετωπίζεται ως αντίδραση αντιµετώπισης όταν 

βοηθά στην αποκατάσταση της ισορροπίας. Ωστόσο, η ίδια δραστηριότητα µπορεί να 

έχει διαφορετικές µακροπρόθεσµες επιπτώσεις. Για παράδειγµα, η κατανάλωση 

αλκοόλ ή οι αγορές µπορούν να βοηθήσουν στη µείωση του άγχους, αλλά η 

κατάχρηση µπορεί να οδηγήσει, µακροπρόθεσµα, σε οικογενειακές συγκρούσεις που, 

µε τη σειρά τους, µπορεί να οδηγήσουν σε χρόνιο άγχος. 

Το άγχος µπορεί να επιδράσει µε δύο τρόπους στη συµπεριφορά των καταναλωτών: 

άµεσα, οπότε οι αλλαγές στη συµπεριφορά θεωρούνται αντιδράσεις αντιµετώπισης 

του άγχους και έµµεσα, επηρεάζοντας τη σωµατική και ψυχολογική ευηµερία και, 

συνεπώς, τη λήψη αποφάσεων. 

Τα νεότερα ευρήµατα στην έρευνα για το άγχος δείχνουν ότι οι άνθρωποι 

προσπαθούν να προστατεύσουν και να ενισχύσουν την ευηµερία τους και για να το 

πετύχουν ενδέχεται και να κατασκευάσουν θετικά γεγονότα στη ζωή τους. Οι Reich 

και Zautra (1988) χαρακτηρίζουν µία κατηγορία γεγονότων ως θετικά, όχι µόνο διότι 

ελαττώνουν τις δυσµενείς καταστάσεις, αλλά και διότι “προάγουν συναισθήµατα 
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ανακούφισης και ικανοποίησης αναγκών διαµέσου της αποφυγής, της διαφυγής ή/και 

των καταναλωτικών συµπεριφορών”. Στα πλαίσια της ικανοποίησης αναγκών, ως 

εξήγηση για την έναρξη θετικών γεγονότων από τους ανθρώπους, ο Moschis (2007) 

διαπιστώνει ότι έχουν προταθεί δύο θεωρητικές  προσεγγίσεις, οι οποίες συνδέουν 

συγκεκριµένα το άγχος µε διαφόρων ειδών καταναλωτικές δραστηριότητες που 

µπορούν να θεωρηθούν ως αντιδράσεις αντιµετώπισης. Πρώτον, η προσέγγιση της 

χρήσης και ικανοποίησης έχει χρησιµοποιηθεί ευρέως στην έρευνα των µαζικών 

επικοινωνιών προκειµένου να εξηγηθεί το ενδιαφέρον για το περιεχόµενο των 

διαφηµίσεων, για τη χρήση εξειδικευµένων περιοδικών και άλλων παρεµφερών ειδών 

κατανάλωσης. Η βασική προϋπόθεση αυτής της άποψης είναι ότι οι άνθρωποι 

ενδέχεται να χρησιµοποιούν διάφορα είδη, ποσότητες και περιεχόµενα µέσων για να 

ικανοποιήσουν ψυχολογικές ανάγκες, συµπεριλαµβανοµένων των δυσµενών 

καταστάσεων, όπως το άγχος και η πλήξη. 

∆εύτερον, η θεωρία της διαφυγής έχει προταθεί ως εξήγηση της υπερκατανάλωσης 

συγκεκριµένων ειδών, όπως το φαγητό, το αλκοόλ και τα ναρκωτικά. Σύµφωνα µε 

την προσέγγιση αυτή, οι άνθρωποι που βιώνουν άγχος µπορεί να καταναλώνουν 

προϊόντα που τους βοηθούν να έχουν λιγότερη επίγνωση των συνεπειών των 

αγχωτικών γεγονότων και καταστάσεων. 

Ενώ πολλές µελέτες υποστηρίζουν ότι οι καταναλωτές καταφεύγουν σε πληθώρα 

δραστηριοτήτων για να µειώσουν το άγχος, µόνο δύο προσπάθησαν να αναπτύξουν 

µία κατηγοριοποίηση των συµπεριφορών των καταναλωτών ως στρατηγικές 

αντιµετώπισης του στρες. Η προσέγγιση των Mick και Fournier (1998), θεωρεί τις 

συµπεριφορές µε τις οποίες οι καταναλωτές χειρίζονται τις αποφάσεις ως στρατηγικές 

είτε αντιµετώπισης είτε αποφυγής, που σχετίζονται τόσο µε το στάδιο που προηγείται 

της απόκτησης, όσο και µε το στάδιο της κατανάλωσης. Η προσέγγιση αυτή δεν 

περιλαµβάνει τις µη καταναλωτικές στρατηγικές αντιµετώπισης, τις οποίες οι 

καταναλωτές χρησιµοποιούν για να αντιµετωπίσουν το άγχος που προκαλείται από 

την κατανάλωση. Αντίθετα, η µελέτη του Duhachek (2005) εντοπίζει µη 

καταναλωτικές στρατηγικές αντιµετώπισης, αλλά η προσέγγιση αυτή δεν αναδεικνύει 

συγκεκριµένες καταναλωτικές συµπεριφορές αντιµετώπισης στο προκαταρκτικό 

στάδιο της διεργασίας λήψης αποφάσεων. Οι δύο παραπάνω µελέτες, όµως, σύµφωνα 

µε τον Moschis (2007), δεν παρέχουν επαρκή επεξήγηση των πιθανών αντιδράσεων 

στο άγχος διότι θεωρούν ότι οι καταναλωτικές αντιδράσεις αντιµετώπισης λαµβάνουν 
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χώρα µόνο µετά από καταστάσεις που συνδέονται µε την κατανάλωση. Όµως, όπως 

έχει αναφερθεί και παραπάνω, η πηγή του άγχους ενδέχεται να σχετίζεται τόσο µε 

καταναλωτικές όσο και µε µη καταναλωτικές δραστηριότητες και γεγονότα. 

Ως έννοια, το άγχος που προκαλείται από την κατανάλωση µπορεί να διαχωριστεί 

από το άγχος που προκαλείται από γεγονότα µε τρεις τρόπους. Το πρώτο 

εµπεριέχεται στη διεργασία λήψης αποφάσεων του καταναλωτή, δηλαδή 

δηµιουργείται σε διάφορα στάδια της διεργασίας ενώ το τελευταίο δεν σχετίζεται µε 

τα στάδια αυτά, καθότι δηµιουργείται από γεγονότα και ρόλους εκτός της διεργασίας 

λήψης αποφάσεων κατανάλωσης. Η δεύτερη διάκριση έχει να κάνει µε την αντίδραση 

του ανθρώπου στα δύο είδη άγχους: καθότι το άγχος που προκαλείται από την 

κατανάλωση βιώνεται σε διάφορα στάδια της διεργασίας λήψης αποφάσεων, οι 

στρατηγικές αντιµετώπισης εστιάζουν στην ανακούφιση του άγχους σε κάθε στάδιο. 

Αντίθετα, οι καταναλωτικές αντιδράσεις αντιµετώπισης του άγχους που προκαλείται 

από γεγονότα εστιάζουν περισσότερο στο στάδιο της κατανάλωσης, παρά στη 

διεργασία απόκτησης του προϊόντος ή της υπηρεσίας. Αυτό συµβαίνει διότι η 

κατανάλωση του προϊόντος ανακουφίζει από τα αρνητικά συναισθήµατα, αν και 

ορισµένες πτυχές της διεργασίας απόκτησης – η αγορά, για παράδειγµα – ενδέχεται 

να έχουν παρόµοια αποτελέσµατα. Η τρίτη διάκριση µπορεί να γίνει βάσει της 

σχετικής αποτελεσµατικότητας των δύο ειδών καταναλωτικής στρατηγικής στην 

αντιµετώπιση του άγχους (δηλαδή τη στρατηγική αντιµετώπισης και τη στρατηγική 

αποφυγής): ενώ οι στρατηγικές αποφυγής φαίνεται να έχουν µικρότερη 

αποτελεσµατικότητα από τις στρατηγικές αντιµετώπισης στην ελάττωση του άγχους 

που προκαλείται από γεγονότα – και, αντίθετα, ενδέχεται να επιδινόσουν την 

κατάσταση και να επηρεάζουν αρνητικά την αυτοπεποίθηση του ατόµου – έχουν 

εξίσου θετικά αποτελέσµατα στη διαχείριση του άγχους που προκαλείται από την 

κατανάλωση και τείνουν να αυξήσουν την αυτοπεποίθηση του ατόµου. 

 

1.3.1 Άγχος και καταναλωτικές αντιδράσεις αντιµετώπισης 

Ο Moschis (2007) αναλύει διεξοδικά τα συµπεράσµατα προηγούµενων ερευνών 

σχετικά µε τις αιτίες τις διαφορετικής επίδρασης του άγχους και των σχετικών 

αντιδράσεων αντιµετώπισης. Συγκεκριµένα, διακρίνει δύο ερευνητικές 

κατευθύνσεις: η πρώτη εστιάζει στο πόσο αγχωτικό είναι το γεγονός ή η 
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κατάσταση, εξαιτίας διαφόρων χαρακτηριστικών όπως η µη προβλεψιµότητα, το µη 

επιθυµητό και την έκταση. Η δεύτερη εστιάζεται στο πόσο ευπαθές είναι το άτοµο 

και στο ότι οι διαφορές στις αντιδράσεις αντιµετώπισης αντικατοπτρίζουν τις 

διαφορετικές δυνατότητες αντιµετώπισης των ατόµων.  

Η ανάλυση βάσει της πρώτης ερευνητικής κατεύθυνσης στηρίζεται στο ότι τα µη 

αναµενόµενα γεγονότα ή αλλαγές στη ζωή κατά κανόνα δηµιουργούν πολύ 

περισσότερο άγχος από τα αναµενόµενα, διότι µε τα τελευταία ο άνθρωπος έχει το 

χρονικό περιθώριο να προετοιµαστεί. Τα περισσότερα γεγονότα που αποτελούν 

µετάβαση, όπως η απασχόληση, ο γάµος, η απόκτηση παιδιών, η συνταξιοδότηση 

κ.λ.π., είναι προγραµµατισµένα ή αναµενόµενα και συνεπώς η αντιµετώπιση 

αρχίζει νωρίτερα. Αυτό δεν µπορεί να συµβεί µε τα γεγονότα όπως τα ατυχήµατα ή 

οι φυσικές καταστροφές, τα οποία δεν αφήνουν περιθώρια για προετοιµασία. Η 

προσέγγιση αυτή οδηγεί στα ακόλουθα συµπεράσµατα: 

α) οι καταναλωτές που βιώνουν ένα αναµενόµενο αγχωτικό γεγονός είναι 

πιθανότερο να αντιδράσουν µε στρατηγική αντιµετώπισης στο στάδιο πριν την 

αγορά ενώ αυτοί που βιώνουν µη αναµενόµενο γεγονός είναι πιθανότερο να 

χρησιµοποιήσουν στρατηγική αποφυγής στο στάδιο πριν την αγορά.  

β) οι µη αναµενόµενες αγορές που προκαλούν άγχος είναι πιθανότερο να οδηγήσουν 

σε στρατηγικές αποφυγής της κατανάλωσης σε σχέση µε τις αναµενόµενες. 

γ) οι καταναλωτές που σχεδιάζουν µία απόφαση για κατανάλωση είναι πιθανότερο 

να χρησιµοποιήσουν στρατηγικές σύγκρισης πριν την αγορά, που να στοχεύουν 

στη µείωση της αβεβαιότητας για τις επιλογές τους παρά στη µείωση των πιθανών 

αρνητικών συνεπειών της απόφασής τους, σε σχέση µε τους καταναλωτές που 

πρόκειται να πάρουν µία µη αναµενόµενη απόφαση αγοράς.  

Η δεύτερη ερευνητική κατεύθυνση εξετάζει το πώς διαφοροποιούνται οι 

καταναλωτικές στρατηγικές αντιµετώπισης του άγχους βάσει δηµογραφικών 

χαρακτηριστικών, όπως η ηλικία και η κοινωνικό-οικονοµική κατάσταση. 

Προκύπτει ότι 

δ)  οι µεγαλύτεροι σε ηλικία καταναλωτές που βιώνουν ένα αγχωτικό γεγονός είναι 

πιθανότερο να εφαρµόσουν στρατηγική αποφυγής στο στάδιο πριν την αγορά, σε 

σχέση µε τους νεότερους και το ίδιο ισχύει όταν βιώνουν µία αγχωτική απόφαση 

αγοράς.  
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Η εξήγηση για τις αλλαγές στις στρατηγικές αντιµετώπισης µε το πέρασµα των 

ετών στη ζωή ενός ανθρώπου µπορεί να βοηθήσει στην κατανόηση της αιτίας που 

άτοµα διαφορετικής ηλικίας αντιδρούν διαφορετικά ως προς την κατανάλωση όταν 

βιώνουν άγχος σε διαφορετικά στάδια της διεργασίας λήψης απόφασης. Για 

παράδειγµα, οι καταναλωτές µεγαλύτερης ηλικίας αναζητούν συνήθως λιγότερες 

πληροφορίες πριν την αγορά, για να αποφύγουν την πολυπλοκότητα αλλά και διότι 

µε την αύξηση της ηλικίας µειώνεται η ικανότητα του ανθρώπου να επεξεργάζεται 

πληροφορίες (Moschis, 1992). Έτσι, 

ε) όσο µεγαλύτερο το επίπεδο άγχους που βιώνεται, εξαιτίας της αβεβαιότητας, σε 

µία απόφαση αγοράς, τόσο µεγαλύτερη η πιθανότητα οι γηραιότερη καταναλωτές 

να αναζητήσουν λιγότερες πληροφορίες, να χρησιµοποιήσουν προηγούµενη 

εµπειρία και να αναθέσουν σε άλλους τη λήψη απόφασης, σε σχέση µε τους 

νεότερους. 

Οι άνθρωποι που ανήκουν σε διαφορετικές κοινωνικές δοµές χρησιµοποιούν 

διαφορετικές πρωτεύουσες και δευτερεύουσες στρατηγικές αντιµετώπισης. 

Πρόσφατες εµπειρικές έρευνες δείχνουν ότι οι διαφορές αυτές αντικατοπτρίζουν 

όχι µόνο διαφορές στην πρόσβαση σε οικονοµικούς πόρους, αλλά και σε 

χαρακτηριστικά της προσωπικότητας που οφείλονται στον τρόπο 

κοινωνικοποίησης ατόµων που ανήκουν σε διαφορετικές κοινωνικές τάξεις (Elder 

και O’Rand, 1995). Για παράδειγµα, έρευνες δείχνουν ότι παιδιά που προέρχονται 

από µεσαίες κοινωνικές τάξεις συνήθως πιστεύουν ότι η επιτυχία είναι προϊόν 

προσωπικής προσπάθειας, ενώ αυτά που προέρχονται από κατώτερες τάξεις την 

αποδίδουν στην τύχη και σε καταστάσεις πέρα από τον έλεγχό τους. Αυτό 

υποδεικνύει ότι οι οικογένειες ανώτερων τάξεων διαπαιδαγωγούν τα παιδιά µε 

τρόπο ώστε να χρησιµοποιούν στρατηγικές αντιµετώπισης εστιασµένες στο 

πρόβληµα, ενώ οι οικογένειες κατώτερων τάξεων τα  προσανατολίζουν σε 

στρατηγικές εστιασµένες στο συναίσθηµα. Προκύπτει ότι  

στ) καταναλωτές ανώτερης κοινωνικό-οικονοµικής κατάστασης που βιώνουν 

αγχωτικά γεγονότα είναι πιθανότερο να εφαρµόζουν στρατηγική αντιµετώπισης 

στο στάδιο πριν την αγορά και λιγότερο πιθανό να χρησιµοποιήσουν στρατηγική 

αποφυγής, σε σχέση µε τους καταναλωτές κατώτερης κοινωνικό-οικονοµικής 

κατάστασης. 
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1.3.2 Άγχος και καταναλωτικές αντιδράσεις µη αντιµετώπισης 

Σύµφωνα µε τον Moschis (2007), οι αλλαγές στη συµπεριφορά των καταναλωτών 

δεν αντικατοπτρίζουν αναγκαστικά αντιδράσεις αντιµετώπισης. Το άγχος µπορεί 

να προάγει και την ανάπτυξη δεξιοτήτων καταναλωτή και να επηρεάσει έτσι τον 

τρόπο λήψης αποφάσεων. Σηµαντικά γεγονότα της ζωής, και ιδιαίτερα αυτά που 

συνεπάγονται τη µετάβαση σε νέους ρόλους (όπως, π.χ. ο θάνατος του/ της 

συζύγου), δηµιουργούν ευκαιρίες ανάπτυξης, καθώς η αντίδραση του ανθρώπου 

στις απαιτήσεις της νέας ζωής, η προσπάθεια δηµιουργίας µίας νέας ταυτότητας, 

συνεπάγεται – µεταξύ άλλων – την απόκτηση και χρήση νέων προϊόντων. Οι 

αλλαγές στη ζωή που δηµιουργούν άγχος ενδέχεται να επηρεάσουν τη 

συµπεριφορά του καταναλωτή σε οποιοδήποτε στάδιο της διεργασίας λήψης 

απόφασης, χωρίς η συµπεριφορά αυτή να αποτελεί αντίδραση αντιµετώπισης. 

Πρώτον, στο στάδιο αναγνώρισης αναγκών, η µετάβαση σε ένα νέο ρόλο µπορεί να 

αυξήσει τις γνώσεις του ατόµου σχετικά µε ορισµένα προϊόντα που είναι 

σηµαντικά για να αντεπεξέλθει στο ρόλο αυτό.  

∆εύτερον, το άγχος µπορεί να παρεµποδίσει την αποτελεσµατική επεξεργασία 

πληροφοριών και τη λήψη αποφάσεων. Οι Anglin et al (1994), σε µελέτη τους 

σχετικά µε την επίδραση του άγχους στην ευαισθησία προς την τιµή και στις 

συγκριτικές αγορές µετά από έρευνα, στηριζόµενοι στο γεγονός ότι αποδεδειγµένα 

οι καταναλωτές αξιολογούν τις τιµές διαφορετικά ανάλογα µε την κατάσταση που 

βιώνουν (περισσότερο ή λιγότερο άγχος) και την προδιάθεσή τους κατά τη στιγµή 

της αγοράς, θεωρούν ότι ο βαθµός στον οποίο ο καταναλωτής έχει προδιάθεση να 

είναι αγχωµένος µπορεί να επηρεάσει την αντίληψή του για µία τιµή. Όταν ένας 

αγχωµένος καταναλωτής αγοράζει, µπορεί να αναζητά χαµηλότερες τιµές, που να 

λειτουργούν ως δείκτες πετυχηµένων αγορών, αυξάνοντας έτσι την αίσθηση 

ελέγχου και την εµπιστοσύνη του καταναλωτή για τον εαυτό του (αντιµετώπιση 

προσανατολισµένη στο πρόβληµα). Από την άλλη πλευρά, τα αγχωµένα άτοµα 

ενδέχεται να χρησιµοποιούν τις χαµηλές τιµές ως ένδειξη καλών καταναλωτικών 

συνηθειών (αντιµετώπιση προσανατολισµένη στο συναίσθηµα). Αντίστοιχα, τα 

επίπεδα άγχους του καταναλωτή επηρεάζουν και την τάση τους για έρευνα αγοράς 

και συγκριτικές αγορές, καθότι οι τελευταίες αποτελούν µορφές αναζήτησης 

πληροφοριών. Η αναζήτηση πληροφοριών, κύριος παράγοντας της 

προσανατολισµένης στο πρόβληµα στρατηγικής αντιµετώπισης, αυξάνει την 
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προβλεψιµότητα µίας κατάστασης και αυτό θεωρείται ότι βοηθά τους ανθρώπους 

να αποφεύγουν τις µελλοντικές δυσκολίες, να αντιµετωπίζουν τις τρέχουσες και 

αυξάνει την αίσθηση ελέγχου και εµπιστοσύνης τους. Τα αποτελέσµατα της 

έρευνας που διεξήγαγαν οι Anglin et al (1994) υποδεικνύουν ότι πράγµατι οι 

καταναλωτές που βιώνουν άγχος εµφανίζουν µεγαλύτερη ευαισθησία προς την τιµή 

και την έρευνα αγοράς. Από τα παραπάνω προκύπτει ότι 

α) όσο µεγαλύτερο άγχος (που προκαλείται από γεγονότα της ζωής) βιώνουν οι 

καταναλωτές κατά τη διάρκεια της διεργασίας αγοράς, τόσο µεγαλύτερη 

πιθανότητα έχουν να επεξεργάζονται λιγότερο τις πληροφορίες, να χρησιµοποιούν 

ευρετικές µεθόδους (heuristics) ή στρατηγικές που δεν περιλαµβάνουν 

αξιολόγηση. 

Τρίτον, στο στάδιο της αγοράς, το άγχος µπορεί να επηρεάσει τις επιλογές του 

ατόµου ως προς τη µάρκα (brand). O Andreasen (1984) υποστηρίζει ότι όταν οι 

καταναλωτές βιώνουν αλλαγές στη ζωή που προκαλούν άγχος, τείνουν να 

παραµείνουν στις µάρκες που χρησιµοποιούν κανονικά, διότι δεν θέλουν να 

αντιµετωπίσουν άλλες αλλαγές. Η σταθερότητα στις καταναλωτικές προτιµήσεις 

ως αντίδραση στο χρόνιο άγχος δεν φαίνεται να αποτελεί αντίδραση 

αντιµετώπισης, καθότι το άγχος αυτό περιορίζει τους συναισθηµατικούς πόρους 

του ατόµου και συνεπώς την ικανότητα και το ενδιαφέρον τους να αξιολογήσουν 

νέες µάρκες. 

Τέταρτον, έρευνες δείχνουν ότι το άγχος που δηµιουργείται από γεγονότα της ζωής 

επηρεάζει την ικανοποίηση του καταναλωτή για τα προϊόντα. Συγκεκριµένα, ο 

Andreasen (1984) θεωρεί ότι το άγχος έχει αρνητική επίδραση στην ικανοποίηση 

των καταναλωτών ενώ µεταγενέστερες µελέτες συµπληρώνουν τη θεώρηση αυτή 

υποστηρίζοντας ότι το επίπεδο άγχους που βιώνει ο καταναλωτής κατά τη 

διεργασία αγοράς αναµένεται να επηρεάζει τη διαφορά µεταξύ προσδοκιών ή 

αναγκών (αναµενόµενης ικανοποίησης) και επιδόσεων του προϊόντος ή 

ικανοποίηση αναγκών (πραγµατικής ικανοποίησης). Εφόσον οποιαδήποτε µορφή 

άγχους επηρεάζει τη λήψη αποφάσεων, αναµένεται να οδηγήσει σε µη βέλτιστες 

επιλογές κατανάλωσης και συνεπώς, σε µεγαλύτερη απογοήτευση µε την 

πραγµατοποιηθείσα αγορά: 

β)  η ικανοποίηση µε την αγορά είναι αντιστρόφως ανάλογη µε το µέγεθος του άγχους 

που προκαλείται είτε από γεγονότα της ζωής, είτε από την κατανάλωση. 
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1.3.3 Μακροπρόθεσµες συνέπειες του άγχους και αντιδράσεις αντιµετώπισης 

Οι άνθρωποι ενδέχεται να καταφύγουν σε πληθώρα δραστηριοτήτων που 

σχετίζονται µε την κατανάλωση προκειµένου να µειώσουν το άγχος και πολλές 

αντιδράσεις αντιµετώπισης που σχετίζονται µε την κατανάλωση, όπως η χρήση 

ψυχοτροπικών φαρµάκων και οι παρορµητικές αγορές µπορεί να είναι 

δραστηριότητες περιορισµένης διάρκειας, που δεν προκαλούν σηµαντικές 

µακροπρόθεσµες αλλαγές σε µία ήδη καθιερωµένη καταναλωτική συµπεριφορά. 

Ενδέχεται να µειωθούν ή να εξαφανιστούν µε την υποχώρηση του άγχους και να 

µην επανεµφανιστούν µέχρι να δηµιουργηθεί µία νέα αγχωτική κατάσταση. Η 

έρευνα στην ψυχολογία και στην ιατρική εστιάζει κυρίως στις συνέπειες του 

άγχους και της αντιµετώπισής του στην υγεία και έχει αποδειχθεί ότι η 

ανικανότητα αντιµετώπισης του άγχους οδηγεί σε διαφόρων ειδών ψυχικών και 

συναισθηµατικών προβληµάτων και διαταραχών. Αντίθετα, η ικανότητα 

αντιµετώπισης του άγχους και η χρήση αποτελεσµατικών στρατηγικών 

αντιµετώπισης προάγει την σωµατική και ψυχολογική ευηµερία και τη µακροζωία. 

Συνεπώς, µπορεί να θεωρηθεί ότι το άγχος που σχετίζεται µε την κατανάλωση και 

οι αντιδράσεις αντιµετώπισης έχουν µακροπρόθεσµες συνέπειες στις 

καταναλωτικές συνήθειες και την ευηµερία του ατόµου. Καθότι η αντιµετώπιση 

εστιασµένη στο πρόβληµα είναι αποτελεσµατικότερη στη µείωση ή εξουδετέρωση 

των αρνητικών συνεπειών του άγχους στην σωµατική και ψυχική ευηµερία του 

ατόµου (Thoits 1995), φαίνεται αναµενόµενο ότι η χρήση στρατηγικών που 

βασίζονται στην αντιµετώπιση πριν την αγορά και µετά την απόφαση αγοράς είναι 

αποτελεσµατικότερη σε σχέση µε τις στρατηγικές αποφυγής (Moschis, 2007). 

Ο Moschis (2007) σχολιάζει επίσης το γεγονός ότι έρευνες δείχνουν ότι η 

απόκτηση υλικών αγαθών βοηθά τους καταναλωτές να µειώσουν το άγχος και να 

αποκαταστήσουν της αίσθηση ότι ελέγχουν τη ζωή τους και αυτό οδηγεί στην 

ανάπτυξη υλιστικών αρχών. Ωστόσο, µελέτες έχουν αντιµετωπίσει το ίδιο το άγχος 

ως µία συνέπεια του υλισµού και ως έναν «διαµεσολαβητή» στη σχέση µεταξύ 

υλισµού και προσωπικής ευηµερίας, αλλά µόνο µεταξύ ατόµων µε ισχυρές αρχές 

συλλογικότητας. Ειδικότερα, ο υλισµός φαίνεται να έχει αρνητική επίδραση στην 

προσωπική ευηµερία µεταξύ ατόµων που θεωρούν σηµαντική την οικογένεια και 
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τη θρησκεία, αλλά δεν έχει στα άτοµα µε αρχές προσανατολισµένες στην 

κοινότητα. Οι πρώτοι χρησιµοποιούν στρατηγικές προσανατολισµένες στο 

συναίσθηµα, όπως η προσευχή, ή η αναζήτηση υποστήριξης από τα µέλη της 

οικογένειας όταν βρίσκονται σε καταστάσεις άγχους ενώ οι δεύτεροι ενδέχεται να 

είναι περισσότερο ενταγµένοι σε κοινωνικό επίπεδο και να έχουν καλύτερη 

πρόσβαση σε πληροφορίες που προάγουν τη χρήση στρατηγικών αντιµετώπισης 

του άγχους εστιασµένες στο πρόβληµα, που, όπως αναφέρθηκε παραπάνω, είναι 

και οι αποτελεσµατικότερες. Για το λόγο αυτό φαίνεται ότι ο υλισµός και η 

προσωπική ευηµερία σχετίζονται σηµαντικά µόνο µεταξύ ατόµων µε ισχυρές 

οικογενειακές και θρησκευτικές – αλλά όχι κοινωνικές – αρχές. Ο Moschis (2007) 

συµπεραίνει εποµένως ότι το άγχος που δηµιουργείται από γεγονότα της ζωής είναι 

πιθανό να έχει αρνητικές επιπτώσεις στην προσωπική ευηµερία εφόσον το άτοµο 

έχει ισχυρές οικογενειακές και θρησκευτικές αρχές.   
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2 ΜΕΘΟ∆ΟΛΟΓΙΑ 

2.1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Όλες οι στρατηγικές Marketing και τακτικές είναι βασισµένες σε σαφείς ή ασαφείς 

απόψεις σχετικά µε την καταναλωτική συµπεριφορά. Η γνώση γύρω από την 

καταναλωτική συµπεριφορά µπορεί να χαρακτηριστεί σαν ένα σηµαντικό 

ανταγωνιστικό πλεονέκτηµα ενώ µπορεί να µειώσει σηµαντικά τα µειονεκτήµατα και 

τις λανθασµένες αποφάσεις που στηρίζονται σε ασαφείς ιδέες, που βασίζονται απλά 

στη διαίσθηση σχετικά µε την συµπεριφορά των καταναλωτών (Hawkins I. Del et al, 

2004). 

Ο καταναλωτής αποφασίζει για την αγορά κάποιου προϊόντος ανταποκρινόµενος σε 

διάφορα ερεθίσµατα που λαµβάνει. Τα ερεθίσµατα αυτά επεξεργάζονται από το 

µυαλό του καταναλωτή το οποίο χαρακτηρίζεται ως «µαύρο κουτί» ακριβώς επειδή οι 

διεργασίες που γίνονται µέσα του δεν είναι ξεκάθαρες (Σιώµκος Ι. Γεώργιος, 2002).  

Προκειµένου να γίνει διερεύνηση της συµπεριφοράς του καταναλωτή, για το 

σχεδιασµό στρατηγικών Marketing που θα ακολουθηθούν, γίνεται διαχωρισµός της 

έρευνας σε πρωτογενή και δευτερογενή (Churchill A.Gilbert, 1995). 

 

2.1.1 Πρωτογενής έρευνα 

Την παρούσα µελέτη θα απασχολήσει η πρωτογενής έρευνα. Υπάρχουν δύο 

διαφορετικοί τύποι έρευνας που διερευνούν την συµπεριφορά των καταναλωτών: η 

ποσοτική και η ποιοτική έρευνα (Schiffman G. Leon, Kanuk L. Leslie, 2004). 

 

2.1.1.1 Ποσοτική έρευνα (Quantitative Research) 

Η ποσοτική έρευνα χαρακτηρίζεται ως περιγραφική και χρησιµοποιείται από τους 

ερευνητές για την κατανόηση των promotional inputs των καταναλωτών καθώς 

επίσης και για να προβλέψουν τη συµπεριφορά τους. Η µέθοδος αυτή έρευνας 

είναι γνωστή ως positivism ενώ οι καταναλωτές που λαµβάνουν µέρος σε αυτή 

την έρευνα είναι γνωστοί ως θετικιστές (positivists). Η µέθοδος αυτή προέρχεται 

από τον τοµέα των θετικών επιστηµών και περιλαµβάνει πειράµατα, τεχνικές 

δηµοσκόπησης και παρατήρησης. Τα αποτελέσµατα είναι περιγραφικά, εµπειρικά 
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και εάν συλλεχθούν τυχαία χρησιµοποιώντας ένα πιθανό δείγµα καταναλωτών 

τότε µπορούν να γενικευτούν σε ένα µεγαλύτερο τµήµα του πληθυσµού.  

Μία ποσοτική έρευνα µπορεί να διεξαχθεί µε τρεις µεθόδους: παρατήρηση 

(observation), πειραµατισµό (experimentation), σε κάποιο εργαστήριο ή ακόµη και 

στα καταστήµατα πώλησης και µέσω έρευνας (survey) ρωτώντας ανθρώπους. 

 

2.1.1.2 Ποιοτική Έρευνα (Qualitative Research) 

Με τον όρο ποιοτική έρευνα νοείται η έρευνα των κινήτρων (motivations) και της 

συµπεριφοράς (attitudes) των ανθρώπων, δηλαδή γιατί οι άνθρωποι 

συµπεριφέρονται κατά ένα ορισµένο τρόπο και ποια είναι η στάση τους απέναντι 

σε ορισµένα θέµατα.  

Η ποιοτική Έρευνα περιλαµβάνει εκ βαθέων συνεντεύξεις (depth interviews), 

συνεντεύξεις οµάδας-στόχου (focus groups), µεταφορική (αλληγορική) ανάλυση 

(metaphor analysis) collage research και projective techniques. Οι τεχνικές αυτές 

εφαρµόζονται από ιδιαίτερα εκπαιδευµένους  ερευνητές οι οποίοι προβαίνουν και 

στην ανάλυση των αποτελεσµάτων. Τα αποτελέσµατα που προκύπτουν είναι 

συνήθως αντικειµενικά. Επειδή τα δείγµατα που χρησιµοποιούνται για τις 

αναλύσεις είναι απαραίτητα µικρά, τα αποτελέσµατα που προκύπτουν δεν 

µπορούν να γενικευτούν για µεγαλύτερο τµήµα του πληθυσµού. 

Χρησιµοποιούνται κατά κύριο λόγο για την ανακάλυψη νέων ιδεών για 

προωθητικές εκστρατείες προϊόντων, ενώ µπορούν επίσης να χρησιµοποιηθούν ως 

βάση για περισσότερο διεξοδικές έρευνες. 

 

2.1.1.3 Συνδυάζοντας την ποσοτική και ποιοτική έρευνα 

Οι marketers συχνά χρησιµοποιούν ένα συνδυασµό µεταξύ ποιοτικής και 

ποσοτικής έρευνας στην προσπάθεια τους να λάβουν στρατηγικές αποφάσεις. Για 

παράδειγµα χρησιµοποιούν την ποιοτική έρευνα για να ανακαλύψουν νέες ιδέες 

και να αναπτύξουν προωθητική στρατηγική ενώ χρησιµοποιούν την ποσοτική 

έρευνα για να προβλέψουν τις αντιδράσεις των καταναλωτών στα διάφορα 

promotional inputs. Έτσι η πρόβλεψη παρέχεται από την ποσοτική έρευνα ενώ η 

κατανόηση από την ποιοτική. Μαζί οι δύο έρευνες παράγουν ένα πιο πλούσιο και 

υγιές προφίλ για τη συµπεριφορά των καταναλωτών απ’ ότι η κάθε µία χωριστά. 
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Συχνά οι ιδέες που προκύπτουν από την ποιοτική έρευνα χρησιµοποιούνται ως 

βάση για το σχεδιασµό της ποσοτικής έρευνας. 

 

2.2 ΜΕΘΟ∆ΟΣ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΕΩΝ ΟΜΑ∆ΩΝ (FOCUS GROUPS) 

Στην παρούσα µελέτη η ποιοτική µέθοδο που θα χρησιµοποιηθεί για την πρωτογενή 

έρευνα θα είναι εκείνη των συνεντεύξεων οµάδων (Focus groups). Οι  συνεντεύξεις 

οµάδων είναι συζητήσεις που γίνονται µεταξύ ενός έµπειρου ερευνητή και µιας 

οµάδας 8-10 ατόµων. Ο ερευνητής ξεκινά «ανοίγει» την συζήτηση, που έχει σχέση µε 

το ερευνητικό θέµα, και την συντονίζει µε τέτοιο τρόπο ώστε να διασφαλιστεί η 

ενεργώς συµµετοχή στην συζήτηση όλης της οµάδας, και µάλιστα όσο το δυνατό 

ισότιµα. Όλες οι αντιδράσεις και οι συζητήσεις καταγράφονται από µαγνητόφωνο ή 

βιντεοκάµερα και µετά µελετώνται από τον ερευνητή µε άνεση. (Τοµαράς, 2006:208) 

Σε αντιδιαστολή της παραπάνω άποψής του Τοµαρά, ο ∆αουτόπουλος πιστεύει ότι 

δεν συνίσταται οι ερευνητές να κρατούν σηµειώσεις ή να χρησιµοποιούν 

µαγνητόφωνο κατά την διάρκεια των συνεντεύξεων, διότι οι µέθοδοι αυτοί µπορεί να 

επηρεάσουν την συζήτηση και να αλλοιώσουν το τελικό αποτέλεσµα καθώς οι 

συµµετέχοντες ενδεχοµένως να µην εκφράζονται µε ειλικρίνεια. Οι καλοί ερευνητές 

λοιπόν θα πρέπει να ασκούνται στην αποµνηµόνευση ορισµένων φράσεων «κλειδιά», 

τις οποίες αν απαιτείται καταγράφουν σε πρόχειρο χαρτί µόλις τους δοθεί η 

κατάλληλη ευκαιρία και τις οποίες χρησιµοποιούν αργότερα για να επαναφέρουν 

στην µνήµη τους το πλήρες κείµενο συζήτησης. (∆αουτόπουλος, 2005:115) 

Αρκετά απαιτητικό και επίπονο, σε αυτού του είδους τις συνεντεύξεις, είναι ο 

σχεδιασµός τους. Θα πρέπει να λαµβάνονται υπόψη τα παρακάτω στοιχεία (Kent, 

2005:115): 

• Ο τύπος της οµάδας 

• Η σύνθεση της οµάδας  

• Ο τρόπος επιλογής των ατόµων 

• Ο αριθµός τω µελλών της οµάδας 

• Τα θέµατα που θα συζητηθούν 

• Ο τρόπος διεξαγωγής της συζήτησης 

• Ο τόπος και η ώρα διεξαγωγής της συζήτησης 
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Το σηµαντικότερο µειονέκτηµα της συνέντευξης οµάδας, είναι οι συµµετέχοντες να 

µην εκφράζουν την προσωπική τους γνώµη, αλλά να συµφωνούν µε την κυρίαρχη 

άποψη της οµάδας, µε την οποία στην πραγµατικότητά διαφωνούν. Επιπλέον, υπάρχει 

και η πιθανότητα κάποιος συµµετέχον να επιβάλει την γνώµη του στην οµάδα. Από 

τα παραπάνω γίνεται εύκολα κατανοείτο το πόσο δύσκολο είναι για τον ερευνητή να 

συντονίσει την συζήτηση, αλλά και να ερµηνεύσει σωστά τα δεδοµένα που θα 

συλλέξει. 

Από την άλλη πλευρά πλεονέκτηµα της µεθόδου αποτελεί το γεγονός ότι πρόκειται 

για ένα σχετικά φθηνό τρόπο συλλογής στοιχείων, καθώς προϋποθέτει την 

συνάθροιση ατόµων συγχρόνως σε προκαθορισµένο τόπο και χρόνο. Επιπρόσθετα, 

υπάρχει η δυνατότητά από τον συµµετέχοντα όχι µόνο να εκφράζει αλλά και να 

διευκρινίζει τις απόψεις του σε συνεργασία µε τα υπόλοιπα µέλη της οµάδας. Αυτή η 

δυνατότητα παρέχει πολύ σηµαντικές και χρήσιµες πληροφορίες στον ερευνητή, που 

σε άλλη περίπτωση θα ήταν αδύνατο να ληφθούν. ∆ηλαδή, η αλληλεπίδραση µεταξύ 

των µελών της οµάδας αποκαλύπτει νέες ιδέες, που µπορεί να µην έχουν αναφερθεί 

ποτέ σε ατοµικές συνεντεύξεις. Σύµφωνα µε τον Τοµαρά (1997:206), η συζήτηση 

προκαλεί µεγαλύτερο αυθορµητισµό και ειλικρίνεια σε σχέση µε την ατοµική 

συνέντευξη.    

 

2.3 ΚΛΙΜΑΚΑ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ 

ΤΩΝ HOLMES & RAHE 

Το 1976 ο Ηomas Holmes και Richard Rahe εξέτασαν τις ιατρικές αναφορές ασθενών 

ως ένα τρόπο για να καθορίσουν εάν τα αγχωτικά γεγονότα µπορούν να προκαλέσουν 

ασθένειες.  

Από ιστορικής άποψης, η έρευνα αυτή εξελίσσεται από τις αρχές της ψυχοβιολογίας 

που εισήγαγε ο Adolph Meyer. Με την ανακάλυψη του «χάρτη της ζωής», ενός 

εργαλείου για την οργάνωση των ιατρικών δεδοµένων σε µορφή δυναµικής 

βιογραφίας, παρείχε µία µοναδική µέθοδο απόδειξης της ιδέας του για τη σχέση των 

βιολογικών, ψυχολογικών και κοινωνιολογικών φαινοµένων µε τις διεργασίες της 

υγείας και της ασθένειας στους ανθρώπους. Η σηµασία πολλών από τα γεγονότα που 

χρησιµοποιούνται στην παρούσα έρευνα είχε ήδη τονιστεί από τον Meyer. 
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Πριν από την παρούσα έρευνα, στο εργαστήριο του H. G. Wolff, οι απόψεις των 

Pavlov, Freud, Cannon και Skinner ενσωµατώθηκαν στο σχήµα του Meyer. Η έρευνα 

που προέκυψε από αυτή τη σύνθεση πρόσφερε ισχυρές αποδείξεις για το ότι γεγονότα 

της ζωής που προκαλούν στρες, δηµιουργώντας ψυχοφυσιολογικές αντιδράσεις, 

παίζουν σηµαντικό, αιτιολογικό ρόλο στην κανονική εξέλιξη πολλών ασθενειών. 

Επίσης, πολλά από τα γεγονότα που χαρακτηρίζονται ότι προκαλούν στρες, ήταν 

αυτά που ανέφερε ο Meyer, αλλά και αυτά του ερωτηµατολογίου της έρευνας των 

Holmes και Rahe. 

Ξεκινώντας στο προαναφερόµενο εργαστήριο το 1949, το εργαλείο του «χάρτη της 

ζωής» χρησιµοποιήθηκε συστηµατικά σε περισσότερους από 5000 ασθενείς, 

προκειµένου να µελετηθεί η ποιότητα και η ποσότητα των γεγονότων για τα οποία 

παρατηρήθηκε εµπειρικά ότι συσσωρεύτηκαν κατά την επίθεση της ασθένειας.  

Εξετάζοντας το Social Readjustment Rating Questionnaire –πίνακας 2.3.1- που 

χρησιµοποιήθηκε, προκύπτει ότι υπάρχουν δύο κατηγορίες γεγονότων: αυτά που 

προσδιορίζουν τον τρόπο ζωής του ατόµου και αυτά που αναδεικνύουν συµβάντα στα 

οποία εµπλέκεται το άτοµο. Εξελισσόµενα κυρίως από συνηθισµένες – αλλά σε 

ορισµένες περιπτώσεις και από ασυνήθιστες – κοινωνικές και διαπροσωπικές 

συναλλαγές, τα γεγονότα αυτά αφορούν τις κύριες πτυχές στην κοινωνική δοµή του 

Αµερικάνικου τρόπου ζωής (οικογένεια, γάµος, απασχόληση, οικονοµικά, κατοικία, 

σχέσεις µε τον περίγυρο, παιδεία, θρησκεία, διασκέδαση και υγεία). 

Κατά τη διάρκεια της φάσης ανάπτυξης της έρευνας των Holmes και Rahe, 

χρησιµοποιήθηκε η τεχνική της συνέντευξης προκειµένου να αποτιµηθεί η σηµασία 

των γεγονότων για τα άτοµα. Όπως ήταν αναµενόµενο, η ψυχολογική σηµασία και τα 

συναισθήµατα διέφεραν πολύ µεταξύ των ασθενών. Παρατήρησαν επίσης, ότι µόνο 

ορισµένα από τα γεγονότα είναι αρνητικά ή προκαλούν στρες µε τη συµβατική 

έννοια, είναι δηλαδή κοινωνικά ανεπιθύµητα. Πολλά είναι κοινωνικά επιθυµητά και 

συµβατά µε της αµερικάνικές αξίες της κατάκτησης, της επιτυχίας, του υλισµού, της 

πρακτικότητας, της αποδοτικότητας, του µελλοντικού προσανατολισµού και της 

αυτό-εξάρτησης. 
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Πίνακας 2.3.1: Ερωτηµατολόγιο βαθµολόγησης της κοινωνικής αναπροσαρµογής των Holmes και 
Rahe. 
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Η µέθοδος για την απόδοση «µεγέθους» στα αντικείµενα της λίστας αναπτύχθηκε 

προκειµένου να χρησιµοποιηθεί στην Ψυχοφυσική – στη µελέτη της ψυχολογικής 

αντίληψης της ποιότητας, ποσότητας, του µεγέθους και της έντασης των φυσικών 

φαινοµένων. Αυτή η υποκειµενική αποτίµηση εκ µέρους του παρατηρητή, 

συγκρινόµενη µε τα φυσικά µεγέθη που αντιλαµβάνεται (µήκος αντικειµένων, ένταση 

ήχου και φωτός, αριθµός αντικειµένων, κ.λ.π.), παρέχει µία αξιόπιστη εκτίµηση της 

ικανότητας του ατόµου να ποσοτικοποιεί ορισµένες εµπειρίες του. Στην έρευνα αυτή 

των Holmes και Rahe, χρησιµοποιήθηκε η υπόθεση ότι οι συµµετέχοντες στο 

σύγχρονο αµερικάνικο τρόπο ζωής µπορούν να χρησιµοποιούν αυτή την έµφυτη 

ψυχολογική ικανότητα να αξιολογούν ποσοτικά τόσο τα ψυχοκοινωνικά, όσο και τα 

ψυχοφυσικά φαινόµενα. Τα δεδοµένα που προέκυψαν από την έρευνα τους φαίνεται 

να επιβεβαιώνουν την υπόθεση: παρά το γεγονός ότι ορισµένες από τις διαφορετικές 

υποοµάδες αποδίδουν διαφορετική σειρά και τιµή στα αντικείµενα, ο βαθµός 

οµοιότητας µεταξύ των πληθυσµών του δείγµατος είναι εντυπωσιακός. Ο υψηλός 

βαθµός οµοφωνίας, που παρατηρήθηκε, υποδηλώνει, επίσης, µία γενικότερη 

συµφωνία µεταξύ οµάδων και µεταξύ ατόµων σχετικά µε τη σηµασία των υπό µελέτη 

γεγονότων της ζωής, η οποία ξεπερνά τις διαφορές σε ηλικία, φύλο, οικογενειακή 

κατάσταση, εκπαίδευση, κοινωνική τάξη, γενιά, θρησκεία και φυλή. 

Η µέθοδος που χρησιµοποιήθηκε στην έρευνα των Holmes & Rahe, όταν 

εφαρµόζεται στα φυσικά φαινόµενα, δηµιουργεί µία κλίµακα αναλογίας.  

Ένα δείγµα 394 ατόµων συµπλήρωσε το Social Readjustment Rating Questionnaire. 

Τα 43 γεγονότα που αναφέρονται σε αυτό –πίνακας 2.3.1- προέκυψαν εµπειρικά από 

κλινική έρευνα. Προκειµένου να συµπληρώσουν το ερωτηµατολόγιο, οι 

συµµετέχοντες είχαν στη διάθεσή τους τις κάτωθι οδηγίες: 

(Α)  η κοινωνική αναπροσαρµογή περιλαµβάνει την ποσότητα και διάρκεια µίας 

αλλαγής στον συνήθη τρόπο ζωής κάποιου, ως αποτέλεσµα διαφόρων 

γεγονότων και µετράει την ένταση και τον απαιτούµενο χρόνο για την 

προσαρµογή στα γεγονότα αυτά, ανεξάρτητα από τη διάρκεια του κάθε 

γεγονότος. 

(Β) καλείστε να βαθµολογήσετε µία σειρά γεγονότων της ζωής, ως προς το σχετικό 

βαθµό απαιτούµενης αναπροσαρµογής, χρησιµοποιώντας όλη την εµπειρία σας, 

δηλαδή τόσο την προσωπική σας, όπου είναι εφαρµόσιµο, όσο και αυτά που 

γνωρίζετε από περιπτώσεις άλλων ατόµων. Ορισµένοι άνθρωποι 
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προσαρµόζονται στην αλλαγή ταχύτερα από άλλους. Ορισµένοι άνθρωποι 

προσαρµόζονται ιδιαίτερα εύκολα ή δύσκολα µόνο σε συγκεκριµένα γεγονότα. 

Για το λόγο αυτό, προσπαθήστε να δώσετε τη γνώµη σας βασιζόµενοι στο µέσο 

βαθµό απαιτούµενης αναπροσαρµογής για κάθε γεγονός, παρά στα άκρα. 

(C) ο µηχανισµός απόδοσης βαθµολογίας είναι ο εξής: το υπ’ αριθµόν ένα γεγονός, 

ο γάµος, βαθµολογήθηκε αυθαίρετα µε 500. Προκειµένου να βαθµολογήσετε 

κάθε ένα από τα υπόλοιπα γεγονότα αναρωτηθείτε: «το γεγονός αυτό απαιτεί 

περισσότερη ή λιγότερη αναπροσαρµογή σε σχέση µε το γάµο?», «η 

αναπροσαρµογή θα πάρει περισσότερο ή λιγότερο χρόνο?». Αν αποφασίσετε ότι 

η αναπροσαρµογή θα είναι πιο έντονη και µεγαλύτερης διάρκειας, τότε επιλέξτε 

έναν αναλογικά µεγαλύτερο αριθµό και αντίστροφα. Ένα γεγονός που απαιτεί 

έντονη αναπροσαρµογή, για σύντοµο χρονικό διάστηµα, µπορεί να έχει περίπου 

ίδια τιµή µε ένα γεγονός που απαιτεί λιγότερο έντονη αναπροσαρµογή, για 

µεγαλύτερο όµως χρονικό διάστηµα. 

Η κλίµακα Βαθµολόγησης της Κοινωνικής Αναπροσαρµογής –πίνακας 2.3.2- που 

προέκυψε ως αποτέλεσµα της παραπάνω µελέτης των Holmes & Rahe  περιέχει τη  

σπουδαιότητα (σηµαντικότητά) των γεγονότων της ζωής που προκύπτουν όταν η 

µέση βαθµολογία κάθε αντικειµένου για το σύνολο του δείγµατος διαιρείται δια του 

10 και στη συνέχεια ταξινοµείτε σε φθίνουσα σειρά. 

Πίνακας 2.3.2: Κλίµακα βαθµολόγησης της κοινωνικής αναπροσαρµογής των Holmes και Rahe. 

Γεγονότα 
Βαθµολογία 

(µονάδες) 

Θάνατο του συζύγου   100 

 ∆ιαζύγιο   73 

Χωρισµός από τον/την σύζυγο   65 

 Φυλάκιση  63 

 Θάνατος ενός στενού οικογενειακού µέλους   63 

 Σωµατικές βλάβες ή ασθένεια   53 

 Γάµος   50 

 Απόλυση από την εργασία   47 

Συζυγική συµφιλίωση   45 

 Συνταξιοδότηση   45 

 Μεταβολή της υγείας ενός µέλους της οικογένειας   44 
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 Εγκυµοσύνης   40 

 Σεξουαλικές δυσκολίες/προβλήµατα  39 

 Κέρδισε ένα νέο µέλος της οικογένειας   39 

 Επιχειρήσεις αναπροσαρµογή   39 

 Αλλαγή στην οικονοµική κατάσταση   38 

 Θάνατος του στενού φίλου   37 

 Αλλαγή σε µια διαφορετική γραµµή εργασίας   36 

 Μεταβολή του αριθµού των επιχειρηµάτων µε σύζυγο   35 

 Στεγαστικό πάνω από $ 100.000   31 

 Αποκλεισµός από υποθήκη ή δάνειο   30 

 Μεταβολή των ευθυνών στην εργασία   29 

 Ο Γιος ή η κόρη αφήνει το σπίτι   29 

 Πρόβληµα µε τα πεθερικά   29 

 Εξαιρετικό προσωπικό επίτευγµα   28 

 Σύζυγος ξεκινά ή σταµατά την εργασία   26 

 Ξεκινάει ή τελειώνει το σχολείο   26 

 Μεταβολή των συνθηκών διαβίωσης   25 

 Αναθεώρηση των προσωπικών συνηθειών   24 

 Πρόβληµα µε το αφεντικό   23 

 Αλλαγή στις ώρες εργασίας ή τις συνθήκες   20 

 Αλλαγή στην κατοικία   20 

 Αλλαγή στα σχολεία   20 

 Αλλαγή στην αναψυχή   19 

 Μεταβολή των δραστηριοτήτων στην εκκλησία   19 

 Αλλαγή σε κοινωνικές δραστηριότητες   18 

 Στεγαστικό δάνειο ή δευτερεύον δάνειο µικρότερο από $10.000  17 

 Μεταβολή στις συνήθειες ύπνου   16 

 Μεταβολή του αριθµού των οικογενειακές συγκεντρώσεις   15 

 Αλλαγή στις διατροφικές συνήθειες   15 

∆ιακοπές 13 

Χριστούγεννα 12 

∆ευτερεύουσες παραβάσεις του νόµου  11 



Σελίδα 39 από 100 

 

2.4 ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΩΝ ΓΕΓΟΝΟΤΩΝ ΤΗΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΗΣ 

ΚΛΙΜΑΚΑΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ 

Έχοντας ως οδηγό σε πρώτη φάση, την µελέτη των Holmes & Rahe, στην παρούσα 

εργασία ερευνήθηκε το αν η παραπάνω κλίµακα βαθµολόγησης της κοινωνικής 

αναπροσαρµογής των Holmes και Rahe ισχύει και στην Ελληνική κοινωνία και 

ειδικότερα στην Ελληνική φοιτητική κοινότητα.  

 Όπως ήδη έχει ειπωθεί, τα γεγονότα της παραπάνω κλίµακας –πίνακας 2.3.2-, είναι 

συµβατά µε τις Αµερικάνικές αξίες. Ως εκ τούτου, για να µπορέσουν να εξαχθούν 

καλύτερα συµπεράσµατα στην παρούσα µελέτη, αναζητήθηκε µια τροποποιηµένη 

κλίµακα βαθµολόγησης της κοινωνικής αναπροσαρµογής, η οποία θα περιελάµβανε 

γεγονότα που θα ταυτίζονταν περισσότερο µε την Ελληνική πραγµατικότητά και µε 

τα  ειδικά χαρακτηρίστηκα του δείγµατος, που είναι οι φοιτητές. 

Από την βιβλιογραφία βρέθηκε η παρακάτω τροποποιηµένη κλίµακα βαθµολόγησης 

της κοινωνικής αναπροσαρµογής που ονοµάζεται «The Student Stress Scale» -

πίνακας: 2.4.1- και η οποία αναπτύχθηκε από µελέτες της Tani McBeth σε µαθητές 

και φοιτητές.   

Πίνακας 2.4.1: The Student Stress Scale 

 
Πηγή: http://el.wikipedia.org/wiki 
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Με γνώµονα την κλίµακα βαθµολόγησης της κοινωνικής αναπροσαρµογής των 

Holmes και Rahe –πίνακας 2.3.2- η οποία περιλαµβάνει 44 γεγονότα, αλλά κυρίως 

βάση της ¨The Student Stress Scale¨ -πίνακας 2.4.1- η οποία περιλαµβάνει 31 

γεγονότα, επιλέχθηκαν τελικά 33 γεγονότα, τα οποία και χρησιµοποιήθηκαν στην 

παρούσα εργασία για την δηµιουργία της νέας τροποποιηµένης κλίµακας 

βαθµολόγησης της κοινωνικής αναπροσαρµογής. Η επιλογή των 33 γεγονότων έγινε 

µε βάση τα χαρακτηριστικά του δείγµατος και την Ελληνική πραγµατικότητά. Τα 

γεγονότα αυτά ακολουθούν στον παρακάτω πίνακα: 2.4.2. 

 

Πίνακας 2.4.2: Τα 33 γεγονότα που περιλαµβάνει η νέα τροποποιηµένη κλίµακα βαθµολόγησης της 
κοινωνικής αναπροσαρµογής που χρησιµοποιήθηκε στην παρούσα εργασία 

1 Θάνατος ενός στενού συγγενικού προσώπου 

2 Νέα σχέση/ νέος/α σύντροφος 

3 Γάµος 

4 Αυξανόµενος φόρτος εργασίας στο Πανεπιστήµιο 

5 Σηµαντικό προσωπικό ατύχηµα ή ασθένεια 

6 Εγκυµοσύνη 

7 ∆ιαζύγιο µεταξύ των γονέων 

8 Σεξουαλικά προβλήµατα/δυσκολίες 

9 Κράτηση στη φυλακή ή άλλο ίδρυµα 

10 Αλλαγή στην υγεία/συµπεριφορά ενός οικογενειακού µέλους 

11 Πρώτο εξάµηνο στο Πανεπιστήµιο 

12 Απόλυση από εργασία (π.χ. µερική απασχόληση, κλπ) 

13 Σοβαρή διαφωνία µε Καθηγη-τή/τρια 

14 Αποτυχία σε ένα σηµαντικό µάθηµα 

15 Αλλαγή στις συνθήκες διαβίωσης (µετακίνηση σε άλλη πόλη για σπουδές, κλπ) 

16 Σηµαντικό προσωπικό επίτευγµα 

17 Χαµηλότεροι βαθµοί από τους αναµενόµενους 

18 Αλλαγή προτεραιοτήτων 

19 
Αλλαγή στις συνήθειες ύπνου (πολύ περισσότερος ή πολύ λιγότερος ύπνος, ή 
αλλαγή του τµήµατος του 24ώρου που κοιµόσαστε) 

20 Σοβαρή διαφωνία µε στενό φίλο 

21 Αλλαγή στις κοινωνικές δραστηριότητες 

22 
Σηµαντική αλλαγή στον αριθµό των οικογενειακών συγκεντρώσεων (π.χ. πολύ 
µεγαλύτερος ή πολύς µικρότερος από τον συνηθισµένο) 

23 Πάρα πολλές απουσίες από τις παραδόσεις των µαθηµάτων 

24 Αλλαγή κατεύθυνσης/τµήµατος/Πανεπιστηµίου 
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25 
Αλλαγή στις διατροφικές συνήθειες (πολύ περισσότερη ή πολύ λιγότερη 
κατανάλωση τροφίµων, ή πολύ διαφορετικά ωράρια γευµάτων) 

26 Πρόβληµα στην σχέση σας µε τους γονείς 

27 
Αλλαγή στην οικονοµική κατάσταση (π.χ. πολύ χειρότερή ή πολύ καλύτερη από 
την συνηθισµένη) 

28 Θάνατος ενός στενού φίλου 

29 ∆ευτερεύουσες παραβάσεις του νόµου (π.χ. κλίσεις, κλπ) 

30 Αποκλεισµός από τραπεζικό δάνειο 

31 Χωρισµός από το/τη σύντροφο 

32 Σηµαντική αλλαγή στις ώρες ή τους όρους απασχόλησης 

33 Σηµαντική αλλαγή στο συνηθισµένο τύπο ή/και το χρόνο αναψυχής 

 

Έχοντας λοιπόν επιλέξει τα γεγονότα, στην συνέχεια εξετάστηκε µε την βοήθεια 

ερωτηµατολογίου –παράρτηµα ΙΙ- σε ποιο βαθµό τα γεγονότα αυτά προκαλούν άγχος 

στο δείγµα των φοιτητών που χρησιµοποιήθηκε, άρα και κατ’ επέκταση γενικότερα 

στους φοιτητές του Πανεπιστηµίου Μακεδονίας, καθώς επίσης και ποια από αυτά τα 

γεγονότα οδηγούν σε κατανάλωση ή µη συγκεκριµένων προϊόντων ή υπηρεσιών. Ο 

τρόπος µε τον οποίο έλαβε χώρα η έρευνα περιγράφεται αναλυτικά στις παραγράφους 

που ακολουθούν. 

 

2.5 ΜΕΘΟ∆ΟΛΟΓΙΑ ΠΟΙΟΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ 

Με βάση τα όσα αναφέρθηκαν παραπάνω -§2.2, §2.3 & §2.4- προκειµένου να 

διεξαχθεί η ποιοτική έρευνα της παρούσης διπλωµατικής εργασίας 

πραγµατοποιήθηκαν συνεντεύξεις τριών οµάδων εστίασης (Focus groups). 

Η ποιητική έρευνα έλαβε χώρα την πρώτη εβδοµάδα του µηνός ∆εκεµβρίου του 

2010. Πραγµατοποιήθηκαν τρις συνάντησες (01/12, 02/12 και 04/12)  µε τρις 

διαφορετικές οµάδες εστίασης ( εννέα προπτυχιακοί φοιτητές, εννέα µεταπτυχιακοί 

φοιτητές ΜΒΑ και οκτώ µεταπτυχιακοί φοιτητές ΜΒΑ executive) του 

Πανεπιστηµίου Μακεδονίας. Οι συναντήσεις διεξήχθησαν σε αίθουσα και 

αµφιθέατρα του πανεπιστηµίου και σε ώρες διδασκαλίας, όπου οι συµµετέχοντες 

φοιτητές παρακολουθούσαν διαλέξεις µαθηµάτων σχετικών µε το Marketing. Η 

επιλογή των τριών παραπάνω οµάδων έγινε µε γνώµονα, ότι τα παραπάνω δείγµατα 

καλύπτουν ηλικιακά το σύνολο όλων των φοιτητών που συµµετέχουν στα διάφορα 

προγράµµατα (προπτυχιακά, µεταπτυχιακά) του Πανεπιστηµίου Μακεδονίας και 
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επιπλέον, µπορεί να θεωρηθούν αντιπροσωπευτικά, καθώς περιλαµβάνουν άτοµα µε 

διαφορετικά βιώµατα και διαφορετικές φάσεις του κύκλου ζωής.  

Οι 26 συµµετέχοντες στην ποιοτική έρευνα είχαν ηλικία από 20 έως 45 χρονών, όπως 

φαίνεται και από το παρακάτω διάγραµµα. 

 

 

 

∆ιάγραµµα 2.5.1: Ηλικίες φοιτητών που συµµετείχαν στην έρευνα 

 

Το δείγµα ήταν τυχαία µοιρασµένο σε 13 άνδρες και 13 γυναίκες –διάγραµµα 2.4.2- 

 

 
∆ιάγραµµα 2.5.2: Σύνολο δείγµατος φοιτητών που συµµετείχαν στην έρευνα 
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To 50% των φοιτητών κατάγεται από τον ευρύτερο νοµό Θεσσαλονίκης και διαµένει 

µόνιµα σε αυτόν. Το υπόλοιπο 50% κατάγεται από την υπόλοιπη Ελλάδα και την 

Κύπρο και διαµένει προσωρινά στον ευρύτερο νοµό Θεσσαλονίκη, λόγω σπουδών 

και σε ορισµένες περιπτώσεις και λόγω εργασίας, όπως οι ίδιοι οι φοιτητές 

διευκρίνισαν.   

 

 
∆ιάγραµµα 2.5.3: ∆ήµος καταγωγής φοιτητών που συµµετείχαν στην έρευνα 

 

 

 
∆ιάγραµµα 2.5.4: Καταγωγή φοιτητών που συµµετείχαν στην έρευνα 
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Το 69% των φοιτητών είναι ανύπαντροι χωρίς παιδιά, το 19% είναι παντρεµένοι ή 

συζούν (χωρίς παιδιά) και µόλις το 8% είναι παντρεµένοι ή συζούν µε παιδιά. 

 

 

 

 

 

∆ιάγραµµα 2.5.5: Οικογενειακή κατάσταση φοιτητών που συµµετείχαν στην έρευνα 

 
∆ιάγραµµα 2.5.5: Οικογενειακή κατάσταση φοιτητών που συµµετείχαν στην έρευνα 

 

 Το 46% των φοιτητών ανήκουν σε πενταµελής οικογένειες και πρόκειται για 

ανύπαντρους χωρίς παιδιά και µόλις το 8% είναι διµελής και πρόκειται για 

παντρεµένους χωρίς παιδιά. 
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∆ιάγραµµα 2.5.6: Αριθµός µελών οικογενείας φοιτητών που συµµετείχαν στην έρευνα 

 

Κατά την διεξαγωγή των τριών συνεντεύξεων χρησιµοποιήθηκε το ίδιο 

ερωτηµατολόγιο το οποίο και επισυνάπτεται στο παράρτηµα ΙΙ. Το ερωτηµατολόγιο 

αυτό περιλαµβάνει ανοικτού τύπου ερωτήσεις (Open-Ended Questions). Σε τέτοιου 

τύπου ερωτήσεις, ο ερωτώµενος καλείται να απαντήσει µε όποιο τρόπο επιλέξει και 

συνήθως δύναται να δώσει όσο εκτενής απαντήσεις θέλει. Επίσης ο τρόπος έκφρασης 

είναι επιλογή του ερωτώµενου (Μαλλιαρής, 2001).  

Για την αποτύπωση των απαντήσεων, οι φοιτητές κάθε οµάδας κωδικοποιήθηκαν ως 

Φ1 (φοιτητής 1), Φ2 (φοιτητής 2), κλπ, και κατέγραψαν στο ερωτηµατολόγιο που 

συµπλήρωσαν των κωδικό τους. Παράλληλα, κατά την διάρκεια της συνέντευξης 

χρησιµοποιήθηκε δηµοσιογραφικό µαγνητόφωνο. Στην συνέχεια οι συζητήσεις 

αποµαγνητοφωνήθηκαν και µαζί µε τις απαντήσεις που είχε δώσει ο κάθε φοιτητής 

στο ερωτηµατολόγιο που συµπλήρωσε, δηµιουργήθηκε για κάθε οµάδα εστίασης ένας 

πίνακας (συνολικά τρις, Παράρτηµα ΙΙΙ, Παράρτηµα ΙV, Παράρτηµα V) µε τις 

απαντήσεις του καθενός φοιτητή, τόσο από την συνέντευξη, όσο και από το 

συµπληρωµένο ερωτηµατολόγιο.  

 



Σελίδα 46 από 100 

 

2.6  ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΟΙΟΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ 

2.6.1 Απαντήσεις στην ερώτηση 8 «Πιστεύετε ότι ο σύγχρονος τρόπος ζωής 

σας δηµιουργεί άγχος στην καθηµερινότητά σας; Ερµηνεύστε την 

απάντησή σας» 

Στην πρώτη οµάδα, των προπτυχιακών φοιτητών, οι 8 στους 9, (~89%) θεωρούν ότι 

ο σύγχρονος τρόπος ζωής δηµιουργεί άγχος στην καθηµερινότητά τους. Ένας µόνο 

(ο φοιτητής, Φ7), δεν πιστεύει ότι ο σύγχρονος τρόπος ζωής δηµιουργεί άγχος, 

αλλά αναφέρει «Κάνοντας καθηµερινά διάφορες και πολλές δραστηριότητές αυτό 

που µου προκαλεί συνήθως άγχος είναι ο χρόνος που έχω για να προλάβω την κάθε 

µια δραστηριότητα», δηλαδή πιστεύει ότι ή έλλειψη χρόνου του προκαλεί άγχος. Οι 

5 από τους 9, (~56%) αναφέρουν ότι «οι γρήγοροι ρυθµοί ζωής», η «κίνηση / 

κυκλοφορικό» και οι υποχρεώσεις στο Πανεπιστήµιο -«παράδοση εργασιών», 

«εξεταστική περίοδο», «βαθµοί»- τους προκαλούν άγχος. Οι 4 στους 9, (~45%) 

αναφέρουν ότι άγχος προκαλεί η αβεβαιότητα για το επαγγελµατικό τους µέλλον 

και η αδυναµία για την εύρεση εργασίας. Μια φοιτήτρια (Φ5) αναφέρει ότι η 

µεγαλουπόλεις όπως η Θεσσαλονίκη προκαλούν επιπλέον άγχος. Τέλος, στον 

φοιτητής (Φ9), άγχος προκαλεί και η οικονοµική κατάσταση της χώρας, καθώς και 

οι διαπροσωπικές σχέσεις.    

Από την άλλη πλευρά, επίσης οι 8 στους 9 µεταπτυχιακούς φοιτητές του ΜΒΑ 

(~89%) θεωρούν ότι ο σύγχρονος τρόπος ζωής δηµιουργεί άγχος στην 

καθηµερινότητά τους. Οι 7 στους 9, (~78%) αναφέρουν ότι τους αγχώνουν θέµατα 

σχετικά µε την εργασία όπως – Φ3, Φ5, Φ8, Φ9: «εύρεση εργασίας», Φ1, Φ4, Φ7: 

«απαιτήσεις/υποχρεώσεις εργασίας». Οι 4 στους 9, (~45%) αναφέρουν ότι οι 

υποχρεώσεις του Πανεπιστηµίου τους φορτώνουν µε άγχος. Οι 2 στους 9, (~22%) 

αναφέρουν ότι τους αγχώνει τόσο το γεγονός ότι δεν έχουν ελεύθερο χρόνο, όσο 

και το γεγονός ότι ο χρόνος καθηµερινά δεν τους είναι αρκετός, ώστε να φέρουν εις 

πέρας όλες τις υποχρεώσεις τους. Επιπλέον, το ίδιο ποσοστό φοιτητών αγχώνεται 

για θέµατα που έχουν σχέση µε την οικονοµική τους κατάσταση. 

Τέλος η τρίτη οµάδα εστίασης των µεταπτυχιακών φοιτητών ΜΒΑ Executive, 

αποτελείται κυρίως από στελέχη επιχειρήσεων, ελεύθερους επαγγελµατίες και 

γενικότερα από άτοµα που έχουν εµπειρία από την αγορά εργασίας και διαφορετικά 

βιώµατα λόγω ηλικίας (από 31 έως 45 χρονών). Παρά τις διαφορές της οµάδας 
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αυτής από τις δύο προηγούµενες, οι 7 στους 8 φοιτητές, (~88%) θεωρούν ότι ο 

σύγχρονος τρόπος ζωής δηµιουργεί άγχος στην καθηµερινότητά τους 

(Φ1,Φ2,Φ3,Φ4,Φ5,Φ6,Φ8). Οι 6 στους 8 (~88%) προτάσσουν την εργασία τους ως 

πηγή που τους προκαλεί άγχος, λόγω των ευθυνών που απορρέουν από αυτή, της 

πίεσης που τους προκαλεί και της αβεβαιότητα για το επαγγελµατικό τους µέλλον. 

Οι 2 στους 8 (~25%) αναφέρουν ότι η οικονοµική κατάσταση και η έλλειψη χρόνου 

τους δηµιουργούν άγχος καθηµερινά. Η φοιτήτρια (Φ1) θεωρεί ότι «η 

πολυπλοκότητα της σύγχρονης κοινωνίας έχει δηµιουργήσει πολυάριθµες ανάγκες 

που καλούµαστε καθηµερινά να ικανοποιήσουµε και να καλύψουµε µε κάθε 

τρόπο». Ενώ ένας φοιτητής (Φ8) αναφέρει ότι «ανεξάρτητα εποχής, οικονοµικής 

και εργασιακής κατάστασης, οι αγχογόνοι παράγοντες δρουν εξίσου έντονα». 

 

2.6.2 Απαντήσεις στην ερώτηση 9 «Πως καταλαβαίνετε τον όρο «άγχος»;» 

Όπως αναµενόταν, ο όρος «άγχος» ορίστηκε µε 26 διαφορετικούς τρόπους από τους 

26 φοιτητές που συµµετείχαν στην έρευνα. Με γνώµονα λοιπόν ότι στην 

βιβλιογραφία, οι ερευνητές ορίζουν το άγχος, ως ένα ερέθισµα, µία αντίδραση, ή 

ένας συνδυασµός των δύο, θα προσπαθήσουµε να εντάξουµε τις απαντήσεις των 

φοιτητών σε µια από τις τρις παραπάνω διαφορετικές επιστηµονικές προσεγγίσεις 

για τον όρο «άγχος». 

Ως εκ τούτου, από τις απαντήσεις των προπτυχιακών φοιτητών προκύπτει ότι 3 

στους 9 (~34%) ορίζει, χωρίς πιθανόν να το γνωρίζει, το άγχος ως ερέθισµα  (Φ1, 

Φ3, Φ6) αναφέροντας χαρακτηριστικά ο φοιτητής Φ6 « κατά την γνώµη µου το 

άγχος είναι το αίσθηµα που µας έρχεται όταν αντιλαµβανόµαστε ότι δεν είµαστε 

σίγουροι για κάτι, ή όταν ,αλλάζει µια κατάσταση και δεν ξέρουµε ή δεν είµαστε 

σίγουροι για τον τρόπο αντιµετώπισης της αλλαγής αυτής». Οι 4 στους 9 (~44%) 

από την άλλη πλευρά µε βάσει τις τοποθετήσεις τους συγκλίνουν ώστε να ορίζουν 

το άγχος ως αντίδραση (Φ2,Φ4,Φ7,Φ8), αναφέροντας για παράδειγµα: Ο φοιτητής, 

Φ2 «… Πολλοί άνθρωποι έχουν έναν κόµπο στο στοµάχι ή εφίδρωση. Ακόµα έχουν 

ταχυπαλµία και νοιώθουν έτοιµοι να εκραγούν από την αγωνία». Ο Φ7 

«Προσωπικά άγχος είναι µια στιγµή αµηχανίας που µε καταβάλει όταν βρίσκοµαι 

σε µια δύσκολή για εµένα κατάσταση. Μπορεί να προκαλέσει ψυχικά κυρίως 

τραύµατα, καθώς και σωµατικά όπως ιδρώτας, ξερός λαιµός, γρήγοροι κτύποι 
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καρδιάς» κλπ. Τέλος, 2 στους 9 (~22%) ορίζουν το άγχος ως συνδυασµό των δύο 

παραπάνω (ερέθισµα και αντίδραση), αναφέροντας: Φ5 «Ένα συναίσθηµα το οποίο 

κάποιες φορές δεν µπορούµε να το ελέγξουµε, για κάτι που είτε έχει ήδη συµβεί, 

είτε για κάτι που ξέρουµε ότι θα συµβεί και δεν ξέρουµε πως θα αντιδράσουµε», Φ9 

«…Το άγχος παίζει πρωταγωνιστικό ρόλοι στην ζωή µας, καθώς µας ακολουθεί σε 

όλα τα γεγονότα που µας συµβαίνουν, Το άγχος µας επηρεάζει άµεσα και καθορίζει 

τον τρόπο που θα συµπεριφερθούµε σε οποιαδήποτε κατάσταση βρισκόµαστε. 

Επιδρά πάνω µας καθοριστικά είτε µε θετικό είτε µε αρνητικό τρόπο. Αν µας 

επηρεάζει θετικά µας παρακινεί να κάνουµε πράγµατα, ενώ αν µας επηρεάζει 

αρνητικά µας κάνει να φερόµαστε αµήχανα, σπασµωδικά…». 

Από την άλλη πλευρά οι µεταπτυχιακοί φοιτητές του ΜΒΑ ορίζουν το άγχος είτε 

ως ερέθισµα είτε ως αντίδραση, αλλά κανένας ξεκάθαρα ως συνδυασµό και των 

δύο. Οι 5 στους 9 (~56%) ορίζουν το άγχος ως ερέθισµα (Φ2, Φ4, Φ5, Φ7, Φ9) 

αναφέροντας χαρακτηριστικά:  Ο Φ2 «Κάτι το οποίο µε φέρνει σε κατάσταση 

συναισθηµατική και ψυχολογική διαφορετική από την οποία έχω συνηθίσει στην 

καθηµερινότητα», ο Φ4 «Ως άγχος καταλαβαίνω το συναίσθηµα που κυρίως έχει να 

κάνει µε την πίεση του χρόνου και το αίσθηµα ότι δεν ξέρεις αν θα προλάβεις να 

ανταποκριθείς σε κάποια υποχρέωση (δουλειά, σπουδές) και γενικότερα σε 

υποχρεώσεις που µπορεί να έχουν να κάνουν µε χρήµατα αλλά µπορεί και να 

αφορούν ένα καινούριο ραντεβού, µια συνάντηση µε το γιατρό και άλλα» και ο Φ7 

«…Είναι µια κατάσταση που προκαλείται από κάποια αιτία και έχει διάφορες 

επιπτώσεις στον ανθρώπινο οργανισµό…» κλπ. Οι υπόλοιποι 4 φοιτητές (~44%) 

ορίζουν το άγχος ως αντίδραση (Φ1, Φ3, Φ6, Φ8) και αναφέρουν: Ο Φ1 «Stress, 

κρίσεις πανικού, δυσάρεστα σωµατικά συµπτώµατα», ενώ ο Φ6 «Είναι µια 

ψυχοσωµατική κατάσταση όπου απουσιάζει η ψυχική ηρεµία, υπάρχει η τάση για 

υπερκινητικότητα και πολλές φορές εκφράζεται και µε πονοκέφαλο, πόνο στο 

στοµάχι κλπ.» και ο Φ8 «…δεν µπορώ να σκεφτώ πολύ καθαρά, και συνήθως κάνω 

βεβιασµένες κινήσεις για να βγω από την κατάσταση αυτή. Όταν επίσης είµαι σε 

µια υπερένταση και δεν µπορώ να χαλαρώσω και να κάνω χιούµορ, να βγω έξω και 

γενικότερα να χαρώ µε τις "µικρές χαρές της ζωής".». 

Τέλος, οι µεταπτυχιακοί φοιτητές του ΜΒΑΕΧ - 4 στους 8 (~50%)- αντίθετα µε 

τους προηγούµενους, ορίζουν το άγχος ως συνδυασµό των ερεθισµάτων και των 

αντιδράσεων (Φ2, Φ3, Φ5, Φ8) και αναφέρουν: Φ2 «…Ελάχιστος προσωπικός 
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χρόνος. Αδυναµία διαχείρισης του χρόνου, λόγω πολλών και διαφόρων έκτακτων 

γεγονότων, µε συνέπεια την δυσκολία προγραµµατισµού…», επίσης ο Φ3 αναφέρει 

«Πίεση, αγωνία και αίσθηση του περιορισµένου χρόνου σε συνάρτηση µε τις 

πολλές υποχρεώσεις. Επιπλέον, φόβος για τις νέες και άγνωστες υποθέσεις στον 

εργασιακό χώρο, που πρέπει να διερευνηθούν από εµένα» και τέλος ο Φ5 «Το 

άγχος είναι µια κατάσταση κατά την οποία ο άνθρωπος νοιώθει και αντιδρά λόγω 

ειδικών καταστάσεων στις οποίες περιέρχεται µετά από ένα γεγονός που του 

συµβαίνει. Έτσι µπορεί να αισθανθείς δυσφορία, αλλαγή θερµοκρασίας του 

σώµατος κλπ και να νοιώθει περίεργα». Από τους υπόλοιπους 4 οι 2 ( ποσοστό 

25%) ορίζουν το άγχος ως ερέθισµα (Φ4, Φ7) και οι άλλοι δύο (25%) ως αντίδραση 

(Φ1, Φ6). 

 

2.6.3 Απαντήσεις στην ερώτηση 10 «Πιστεύετε ότι τα διάφορα γεγονότα που 

συµβαίνουν στην ζωή µας, µας καταβάλουν µε άγχος;. Αν ναι, ποια είναι 

τα γεγονότα που σας δηµιουργούν περισσότερο άγχος στην 

καθηµερινότητά σας;». 

Ενδιαφέρον παρουσιάζει το γεγονός ότι και οι 9 προπτυχιακούς φοιτητές θεωρούν 

ότι τα διάφορα γεγονότα που συµβαίνουν στην ζωή τους, τους καταβάλουν µε 

άγχος. Το Πανεπιστήµιο και ειδικότερα οι υποχρεώσεις που απορρέουν από την 

φοίτηση σε αυτό είναι αυτό που δηµιουργεί περισσότερο άγχος στους 6 από τους 9 

φοιτητές (~67%), (Φ2, Φ4, Φ5, Φ7, Φ8, Φ9) και αναφέρουν χαρακτηριστικά: Φ2 

«…Να περάσω τα µαθήµατα µου..», Φ4 «…Άγχος στις εξεταστικές περιόδους και 

γενικά θέµατα που αφορούν το Πανεπιστήµιο (µελέτες)…», Φ8 «…µερικά 

πράγµατα που του δηµιουργούν άγχος είναι, ο βαθµός πτυχίου, οι εργασίες 

µαθηµάτων, εξεταστικές, παρακολούθηση µαθηµάτων, µεταπτυχιακά…». 

Επιπρόσθετα, θέµατα υγείας (ατυχήµατα, αρρώστιες) δηµιουργούν άγχος στους 4 

από τους 9 φοιτητές (~44%), (Φ3, Φ4, Φ5, Φ9). Η οικονοµική κρίση, ο θάνατος και 

οι δυσκολία στις διαπροσωπικές σχέσεις προκαλούν άγχος σε 3 στους 9 (~33%) 

φοιτητές αντίστοιχα ( Φ2, Φ3, Φ6), (Φ3, Φ8, Φ9) και (Φ7, Φ8, Φ9). Τέλος, η 

έλλειψη χρόνου (Φ1, Φ7), η αβεβαιότητα για το µέλλον (Φ2, Φ6), οι γρήγοροι 

ρυθµοί ζωής (Φ8, Φ9), το κυκλοφοριακό (Φ4, Φ5), η οδήγηση (Φ4, Φ5), οι 



Σελίδα 50 από 100 

 

οικονοµικές υποχρεώσεις (Φ5, Φ9) και η ανεργία (Φ6, Φ8) αγχώνουν 2 στους 9 

προπτυχιακούς φοιτητές (~22%). 

Σε αντιστοιχία µε τους προπτυχιακούς φοιτητές και οι 9 στους 9 µεταπτυχιακούς 

φοιτητές ΜΒΑ θεωρούν ότι τα διάφορα γεγονότα που συµβαίνουν στην ζωή τους, 

τους καταβάλουν µε άγχος. Μάλιστα, οι υποχρεώσεις που απορρέουν από την 

φοίτηση στο Πανεπιστήµιο (Φ1,Φ4,Φ5,Φ6,Φ7,Φ8) και η επαγγελµατική 

αποκατάσταση (Φ2,Φ3,Φ5,Φ6,Φ7,Φ9) είναι οι καταστάσεις που δηµιουργούν 

περισσότερο άγχος στους 6 από τους 9 (~67%). Οι 4 στους 9 (~44%) αναφέρουν ότι 

θέµατα υγεία τους γεµίζουν µε άγχος (Φ2,Φ3,Φ7,Φ9) και οι 3 στους 9 (~33%) 

θεωρούν ότι άγχος τους προκαλούν οι απαιτήσεις της εργασίας τους (Φ1,Φ4,Φ8). 

Οι οικονοµικές υποχρεώσεις (Φ1,Φ6) και η “on time” παρουσία σε επαγγελµατικά 

και µη ραντεβού (Φ7,Φ8) αγχώνει 2 στους 9 µεταπτυχιακούς φοιτητές ΜΒΑ 

(~22%).  

Τέλος, οι 7 στους 8 (~88%) των µεταπτυχιακών φοιτητών ΜΒΑΕΧ, απαντούν ότι 

¨ναι, τα διάφορα γεγονότα που συµβαίνουν στην ζωή τους, τους καταβάλουν µε 

άγχος¨. Ενώ, ένας ο φοιτητής Φ7 αναφέρει «Είναι πιθανό να µας καταβάλουν, όπως 

εργασιακά θέµατα, προβλήµατα οικογενειακά, υγείας, επαγγελµατικά». Οι  8 στους  

8 (100%), αναφέρουν ότι άγχος τους προκαλούν οι απαιτήσεις της εργασίας τους. 

Οι 4 στους 8 (50%) θεωρούν ότι τόσο τα οικογενειακά προβλήµατα 

(Φ2,Φ3,Φ5,Φ7), όσο και τα προβλήµατα υγείας (Φ2,Φ3,Φ5,Φ7) τους γεµίζουν µε 

αρκετό άγχος. Τα προβλήµατα που έχουν σχέση µε την εργασία ¨επαγγελµατικά 

προβλήµατα¨ απασχολούν τους 3 στους 8 (~38%) φοιτητές (Φ2,Φ7,Φ8). Οι 2 στους 

8 (25%), επισηµαίνουν ότι η οικονοµική κατάσταση (Φ1,Φ4), η ανατροφή των 

παιδιών τους (Φ1,Φ6) και οι οικογενειακές υποχρεώσεις (Φ3,Φ6) τους καταβάλουν 

µε άγχος. Επιπλέον, 1 στους 8 (~13%), αναφέρει ότι του προκαλεί άγχος η ¨έλλειψη 

ελεύθερου χρόνου¨ (Φ1), οι ¨οικογενειακές υποχρεώσεις¨ (Φ3), οι ¨ειδήσεις¨ (Φ8) 

και το κυκλοφοριακό (Φ1).      

 

2.6.4 Απαντήσεις στην ερώτηση 11 «Θεωρείτε ότι το άγχος έχει θετική 

επίδραση πάνω σας, εξηγείστε;». 

Στην ερώτηση αυτή οι 6 στους 9 (~67%) προπτυχιακούς φοιτητές, θεωρούν ότι το 

άγχος έχει θετική επίδραση πάνω τους. Χαρακτηριστικές είναι οι απαντήσεις που 

έδωσαν. Για παράδειγµα, ο φοιτητής Φ3 αναφέρει «το άγχος δρα ενεργητικά … 
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αφιερώνω περισσότερο χρόνο σε µία εργασία ή στο διάβασµα µε αποτέλεσµα να 

πετυχαίνω καλύτερα αποτελέσµατα». Επιπλέον ο Φ6 πιστεύει ότι «Όσον αφορά την 

µελέτη/διάβασµα θεωρώ ότι µε βοηθάει ή µε παροτρύνει, διότι αν δεν υπήρχε, θα 

καθυστερούσα να τελειώσω κάτι ή απλά δεν θα το έκανα». Τέλος ο Φ8 θεωρεί ότι 

«Το άγχος τις περισσότερες φορές ασκεί θετική επίδραση πάνω µου, διότι µου 

δηµιουργεί το αίσθηµα της υποχρέωσης και µε "πιέζει" να προβώ σε προσεγµένες 

κινήσεις». Από την άλλη πλευρά οι υπόλοιποι 3 (~33%) πιστεύουν ότι το άγχος έχει 

µόνο αρνητική επίδραση πάνω τους. Αναφέρουν χαρακτηριστικά Φ1 «µου 

δηµιουργεί ψυχολογικό βάρος και πάντα προσπαθώ να το αποβάλλω, γιατί µε 

αποπροσανατολίζει.» και ο Φ2 «Όχι, θεωρώ ότι το άγχος έχει πολύ αρνητική 

επίδραση πάνω µου… π.χ. σε περιόδους εξετάσεων αν αγχωθώ θα τα ξεχάσω όλα ή 

σε περίπτωση µιας συνέντευξης για εργασία αν αγχωθώ δεν θα µπορώ να αρθρώσω 

λέξη». 

Αντίστοιχα, στους µεταπτυχιακούς φοιτητές ΜΒΑ, οι 6 στους 9 (~67%) θεωρούν 

ότι το άγχος έχει και θετική επίδραση πάνω τους. Από τους υπόλοιπους 3, οι 2 

θεωρούν ότι το άγχος έχει µόνο αρνητική επίδραση πάνω τους, και µάλιστα 

αναφέρουν: Φ1 «Όχι, µόνο αρνητική επίδραση. Μειώνει την ευτυχία µου και όταν 

είναι σε µεγάλο βαθµό και την απόδοσή µου», Φ7 «∆εν θεωρώ ότι το άγχος έχει 

θετική επίδραση πάνω µου, αντιθέτως είναι αρνητική». Τέλος ο φοιτητής Φ9 ναι 

µεν θεωρεί ότι το άγχος έχει και θετική επίδραση, αλλά από την άλλη αναφέρει 

«Στις περιπτώσεις που η έκβαση ενός αποτελέσµατος µπορεί να είναι θετική, θα 

προσπαθήσω πολύ για να έχω λιγότερο άγχος για το αποτέλεσµα, αλλά συνήθως το 

άγχος είναι µια αρνητική κατάσταση που την βιώνω σε διαφορετική ένταση 

ανάλογα το γεγονός». 

Τέλος, η τρίτη οµάδα (MBAEX) σε ποσοστό 50% (4 στους 8) θεωρούν ότι το άγχος 

έχει µόνο αρνητική επίδραση πάνω τους και χαρακτηριστικά αναφέρουν: Φ3 «Όχι, 

θεωρώ ότι είναι ψυχοφθόρο και διαταράσσει την ψυχική ισορροπία µου», Φ9 «Όχι, 

είναι αναστολή σε οτιδήποτε κάνω. Προσπαθώ να το αποβάλλω για να γίνει κάτι 

σωστά» και ο Φ2 «Όχι, κουράζει και δεν σου δίνει την ευκαιρία να είσαι 

δηµιουργικός, αποδοτικός, υγιής και ευτυχισµένος. Είναι εµπόδιο σε κάθε 

προσπάθεια για προσωπική εξέλιξη σε όλους τους τοµείς. Μειώνει την απόδοση και 

την Ψύχραιµη σκέψη». 
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2.6.5 Απαντήσεις στις ερώτηση 12 έως 44 

Από τις απαντήσεις που έδωσαν οι φοιτητές στις ερωτήσεις 12 έως 44, προκύπτουν 

οι παρακάτω τροποποιηµένες κλίµακες βαθµολόγησης της κοινωνικής 

αναπροσαρµογής –πίνακες: 2.6.5.1, 2.6.5.2, 2.6.5.3-. 

Οι πίνακες αυτοί, περιέχουν τη  σπουδαιότητα (σηµαντικότητά) των γεγονότων της 

ζωής που προκύπτουν όταν η µέση βαθµολογία κάθε αντικειµένου για το σύνολο 

του δείγµατος (τρία διαφορετικά δείγµατα: προπτυχιακοί, ΜΒΑ, ΜΒΑΕΧ) 

διαιρείται δια του 10 και στη συνέχεια ταξινοµείται σε φθίνουσα σειρά (Holmes and 

Rahe, 1967). Στους πίνακες αυτούς δεν αναφέρεται η συνολική βαθµολογία που 

συγκεντρώνει κάθε γεγονός, αλλά µόνο η σειρά κατάταξης τους ανάλογα µε την 

βαθµολογία αυτή.    

Αν και θα παρουσίαζε ενδιαφέρον ο υπολογισµός του συντελεστή συσχέτισης 

Pearson (r), ώστε να διαπιστωθεί ο βαθµός συνάφειας ανάµεσα σε δύο ή 

περισσότερες µεταβλητές (Holmes and Rahe, 1967), ο µικρός αριθµός του 

δείγµατος δεν το επιτρέπει. Επιπλέον, ορισµένοι φοιτητές βαθµολόγησαν κάποια 

γεγονότα µε πολύ υψηλές ή πολύ χαµηλές τιµές, µε αποτέλεσµα οι ακραίες αυτές 

τιµές να επηρεάσουν αισθητά την συνολική βαθµολογία για τα γεγονότα αυτά. 

Οπότε θα έπρεπε οι ακραίες αυτές τιµές να µην ληφθούν υπόψη.   

Εναλλακτικά λοιπόν, για να µην απορριφθούν οι παραπάνω ακραίες τιµές και για να 

µπορούν να εξαχθούν ποιοτικά και µόνο συµπεράσµατα, δίπλα στις τροποποιηµένες 

κλίµακες βαθµολόγησης της κοινωνικής αναπροσαρµογής που προέκυψαν – πίνακες 

2.6.5.1, 2.6.5.2, 2.6.5.3 – παρατίθενται στήλες που αντιπροσωπεύουν τους φοιτητές 

του κάθε δείγµατος, στις οποίες έχουν ταξινοµηθεί οι αριθµοί των ερωτήσεων -του 

ερωτηµατολογίου- που αντιστοιχούν στα γεγονότα, µε τη σειρά που προκύπτει – για 

κάθε φοιτητή – σύµφωνα µε τη βαθµολογία που αποδόθηκε, κατά φθίνουσα σειρά. 

Τα κελιά των εν λόγω στηλών είναι χρωµατισµένα (ένα χρώµα για κάθε αριθµό 

γεγονότος) προκειµένου να διευκολυνθεί η «ανάγνωση» των αποτελεσµάτων, 

καθώς και η ποιοτική αποτίµηση της οµοφωνίας µεταξύ των συµµετεχόντων στην 

έρευνα. Με την βοήθεια των στηλών αυτών µπορούµε να διαπιστώσουµε µε ποια 

σειρά –κατά φθίνουσα σειρά- ιεραρχεί ο κάθε φοιτητής τα γεγονότα ανάλογα µε την 

βαθµολογία που δίνει σε κάθε ένα από αυτά. Στην συνέχεια, χωρίς να λαµβάνουµε 

υπόψη τα απόλυτα νούµερα της βαθµολογίας που έχει δώσει ο κάθε φοιτητής στα 

γεγονότα, παρατηρώντας µόνο τους χρωµατισµούς των στηλών –ίδιοι για κάθε 
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γεγονός (αριθµός ερώτησης)- εξάγουµε ποιοτικά συµπεράσµατα για την οµοφωνία 

των απαντήσεων τους, σε σχέση µε τη θέση που τοποθετούν ιεραρχικά οι φοιτητές 

το κάθε γεγονός. Από τη σύγκριση των στηλών αυτών και των τροποποιηµένων 

κλιµάκων βαθµολόγησης της κοινωνικής αναπροσαρµογής, παρατηρούνται µικρές 

αποκλίσεις ως προς την σειρά κατάταξης των γεγονότων βάση των δύο 

διαφορετικών προσεγγίσεων.   

Συγκεκριµένα, στον πίνακα 2.6.5.1 που αντιστοιχεί στις απαντήσεις των 

προπτυχιακών φοιτητών διαπιστώνεται ότι ενώ η ερώτηση 12 (Θάνατος ενός στενού 

συγγενικού προσώπου) συγκεντρώνει την υψηλότερη βαθµολογία βάση της 

µεθόδου των (Holmes and Rahe, 1967), µε την βοήθεια των στηλών προκύπτει ότι 

µόνο 2 φοιτητές από τους 9 (~22%) έχουν δώσει την µεγαλύτερη βαθµολογία τους 

στο γεγονός αυτό (Φ4,Φ5). Αντίστοιχα, στο γεγονός (Εγκυµοσύνη) –ερώτηση 17- 3 

στους 9 φοιτητές (~33%) έχουν δώσει τη µεγαλύτερη βαθµολογία τους στο γεγονός 

αυτό (Φ3,Φ6,Φ8), και παρόλα αυτά βάση της µεθόδου των Holmes and Rahe το 

γεγονός αυτό συγκεντρώνει την τρίτη µεγαλύτερη βαθµολογία. Επίσης, ενδιαφέρον 

παρουσιάζει το ότι το γεγονός (Πρόβληµα στην σχέση σας µε τους γονείς) –

ερώτηση 37- κατατάσσεται από 5 στους 9 φοιτητές (~56%) στις πρώτες 11 θέσεις 

βάσει των στηλών, ενώ µε την µέθοδο των Holmes and Rahe κατατάσσετε στην 16η 

θέση βάση της βαθµολογίας που συγκεντρώνει.  

Παρόλα αυτά, θα πρέπει να επισηµανθεί ότι ανεξάρτητα µε τις παραπάνω 

αποκλίσεις σε σχέση µε την ιεράρχηση των γεγονότων, υπάρχει οµοφωνία των 

φοιτητών για τα περίπου δέκα γεγονότα µε τον µεγαλύτερο σχετικό βαθµό 

απαιτούµενης αναπροσαρµογής – Πίνακας 2.6.5.1α-, ανεξαρτήτου σειράς 

κατάταξης. 

Πίνακας 2.6.5.1α: Γεγονότα µε τον µεγαλύτερο σχετικό βαθµό απαιτούµενης αναπροσαρµογής για 
τους προπτυχιακούς φοιτητές 

Γεγονότα µε τον µεγαλύτερο σχετικό βαθµό απαιτούµενης αναπροσαρµογής 
Θάνατος ενός στενού συγγενικού προσώπου 
Θάνατος ενός στενού φίλου 
Σηµαντικό προσωπικό ατύχηµα ή ασθένεια 
Εγκυµοσύνη 
Αλλαγή στην υγεία/συµπεριφορά ενός οικογενειακού µέλους 
Αλλαγή στην οικονοµική κατάσταση (π.χ. πολύ χειρότερή ή πολύ καλύτερη από 
την συνηθισµένη) 
Κράτηση στη φυλακή ή άλλο ίδρυµα 
Σεξουαλικά προβλήµατα/δυσκολίες  
Απόλυση από εργασία (π.χ. µερική απασχόληση, κλπ) 
∆ιαζύγιο µεταξύ των γονέων 
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Με το ίδιο ακριβώς σκεπτικό και παρατηρώντας κάποιες αποκλίσεις στην σειρά 

κατάταξης των γεγονότων, αυτά µε τον µικρότερο σχετικό βαθµό απαιτούµενης 

αναπροσαρµογής, ανεξαρτήτου σειράς κατάταξης παρατίθενται στον παρακάτω 

πίνακα 2.6.5.1β. 

 

 

Πίνακας 2.6.5.1β: Γεγονότα µε τον µικρότερο σχετικό βαθµό απαιτούµενης αναπροσαρµογής για 
τους προπτυχιακούς φοιτητές 

Γεγονότα µε τον µικρότερο σχετικό βαθµό απαιτούµενης αναπροσαρµογής 

Νέα σχέση/ νέος/α σύντροφος  

Αλλαγή κατεύθυνσης/τµήµατος/Πανεπιστηµίου 
∆ευτερεύουσες παραβάσεις του νόµου (π.χ. κλίσεις, κλπ)  

Σηµαντική αλλαγή στο  
συνηθισµένο τύπο ή/και το χρόνο αναψυχής 
Αλλαγή στις διατροφικές συνήθειες (πολύ περισσότερη ή πολύ λιγότερη 
κατανάλωση τροφίµων, ή πολύ διαφορετικά ωράρια γευµάτων) 
Αλλαγή στις συνήθειες ύπνου (πολύ περισσότερος ή πολύ λιγότερος ύπνος, ή 
αλλαγή του τµήµατος του 24ώρου που κοιµόσαστε) 
Πρώτο εξάµηνο στο Πανεπιστήµιο 

Πάρα πολλές απουσίες από τις παραδόσεις των µαθηµάτων 
Αλλαγή στις κοινωνικές δραστηριότητες 

Σηµαντική αλλαγή στον αριθµό των οικογενειακών συγκεντρώσεων (π.χ. πολύ 
µεγαλύτερος ή πολύς µικρότερος από τον συνηθισµένο)   
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Πίνακας 2.6.5.1: 

ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟΙ ΦΟΙΤΗΤΕΣ 
Τροποποιηµένη κλίµακα κοινωνικής αναπροσαρµογής  

µε βάσει την συνολική βαθµολογία που έδωσαν οι φοιτητές για 
κάθε γεγονός 

Στήλες ανά φοιτητή µε τους αριθµούς των ερωτήσεων, µε βάσει την 
φθίνουσα σειρά κατάταξης που έδωσαν οι φοιτητές για κάθε γεγονός 

A/A  ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΡΩΤΗΣΗΣ/ΓΕΓΟΝΟΣ A/A Φ1 Φ2 Φ3 Φ4 Φ5 Φ6 Φ7 Φ8 Φ9 

1 12 Θάνατος ενός στενού συγγενικού προσώπου 1 27 16 17 12 12 17 20 17 20 

2 39 Θάνατος ενός στενού φίλου 2 20 39 39 17 39 42 19 16 12 

3 16 Σηµαντικό προσωπικό ατύχηµα ή ασθένεια 3 12 12 12 25 17 14 21 21 21 

4 17 Εγκυµοσύνη 4 39 38 16 16 16 20 16 39 16 

5 21 
Αλλαγή στην υγεία/συµπεριφορά ενός οικογενειακού 
µέλους 5 31 15 19 26 18 16 39 12 25 

6 38 
Αλλαγή στην οικονοµική κατάσταση (π.χ. πολύ 
χειρότερή ή πολύ καλύτερη από την συνηθισµένη) 6 41 23 23 37 21 12 12 20 39 

7 20 Κράτηση στη φυλακή ή άλλο ίδρυµα 7 38 24 38 39 25 19 38 19 17 

8 19 Σεξουαλικά προβλήµατα/δυσκολίες  8 30 25 44 15 26 39 23 14 23 

9 23 Απόλυση από εργασία (π.χ. µερική απασχόληση, κλπ) 9 40 41 20 22 27 18 18 18 38 

10 18 ∆ιαζύγιο µεταξύ των γονέων 10 19 43 14 28 31 21 37 38 18 

11 14 Γάµος 11 29 21 42 18 37 37 13 37 14 

12 25 Αποτυχία σε ένα σηµαντικό µάθηµα 12 15 31 21 19 38 23 14 15 28 

13 31 Σοβαρή διαφωνία µε στενό φίλο 13 28 35 13 21 42 31 15 13 43 

14 15 Αυξανόµενος φόρτος εργασίας στο Πανεπιστήµιο 14 42 37 43 23 19 13 24 23 15 

15 42 Χωρισµός από το/τη σύντροφο 15 14 13 27 31 23 29 25 28 19 

16 37 Πρόβληµα στην σχέση σας µε τους γονείς 16 17 17 31 35 24 35 41 31 29 

17 27 Σηµαντικό προσωπικό επίτευγµα 17 18 14 26 36 44 43 43 41 42 

18 43 
Σηµαντική αλλαγή στις ώρες ή τους όρους 
απασχόλησης 18 21 29 35 38 15 15 44 34 13 

19 28 Χαµηλότεροι βαθµοί από τους αναµενόµενους 19 16 30 40 43 22 44 17 24 26 

20 41 Αποκλεισµός από τραπεζικό δάνειο 20 25 32 18 29 28 24 31 27 35 

21 29 Αλλαγή προτεραιοτήτων 21 34 36 36 14 41 41 42 40 37 

22 26 
Αλλαγή στις συνθήκες διαβίωσης (µετακίνηση σε 
άλλη πόλη για σπουδές, κλπ)  22 32 18 15 24 14 38 22 44 24 

23 24 Σοβαρή διαφωνία µε Καθηγη-τή/τρια 23 43 28 37 42 29 30 26 35 27 

24 13 Νέα σχέση/ νέος/α σύντροφος  24 37 34 29 33 33 27 40 22 31 

25 35 Αλλαγή κατεύθυνσης/τµήµατος/Πανεπιστηµίου 25 23 42 32 41 40 33 27 25 36 

26 40 
∆ευτερεύουσες παραβάσεις του νόµου (π.χ. κλίσεις, 
κλπ)  26 26 19 33 13 43 40 28 26 44 

27 44 
Σηµαντική αλλαγή στο  
συνηθισµένο τύπο ή/και το χρόνο αναψυχής 27 33 20 22 27 36 26 34 29 22 

28 36 
Αλλαγή στις διατροφικές συνήθειες (πολύ 
περισσότερη ή πολύ λιγότερη κατανάλωση τροφίµων, 
ή πολύ διαφορετικά ωράρια γευµάτων) 

28 35 40 28 30 13 32 29 30 30 

29 30 
Αλλαγή στις συνήθειες ύπνου (πολύ περισσότερος ή 
πολύ λιγότερος ύπνος, ή αλλαγή του τµήµατος του 
24ώρου που κοιµόσαστε) 

29 13 22 30 34 30 28 32 32 32 

30 22 Πρώτο εξάµηνο στο Πανεπιστήµιο 30 24 26 34 40 32 25 35 33 33 

31 34 
Πάρα πολλές απουσίες από τις παραδόσεις των 
µαθηµάτων 31 36 27 24 32 34 34 33 42 34 

32 32 Αλλαγή στις κοινωνικές δραστηριότητες 32 44 33 25 20 35 22 30 43 40 

33 33 
Σηµαντική αλλαγή στον αριθµό των οικογενειακών 
συγκεντρώσεων (π.χ. πολύ µεγαλύτερος ή πολύς 
µικρότερος από τον συνηθισµένο)   

33 22 44 41 44 20 36 36 36 41 
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 Από τον πίνακα 2.6.5.2, µε τις απαντήσεις των µεταπτυχιακών φοιτητών ΜΒΑ, 

προκύπτει ότι οι 8 στους 9 φοιτητές (~89%) έχουν δώσει την µεγαλύτερη 

βαθµολογία τους στο γεγονός (Θάνατος ενός στενού συγγενικού προσώπου) -

ερώτηση 12- το οποίο γεγονός συγκεντρώνει και την υψηλότερη βαθµολογία βάση 

της µεθόδου των Holmes and Rahe. Γενικότερα, σε αντίθεση µε τις απαντήσεις των 

προπτυχιακών φοιτητών παρατηρείται µια σχετικά υψηλή οµοφωνία προς την σειρά 

κατάταξης των γεγονότων.  

Παρακάτω παρατίθενται τα γεγονότα µε τον µεγαλύτερο - Πίνακας 2.6.5.2α - και τον 

µικρότερο - Πίνακας 2.6.5.2β - σχετικό βαθµό απαιτούµενης αναπροσαρµογής 

ανεξάρτητου σειράς κατάταξης.   

 

Πίνακας 2.6.5.2α: Γεγονότα µε τον µεγαλύτερο σχετικό βαθµό απαιτούµενης αναπροσαρµογής για 
τους µεταπτυχιακούς φοιτητές ΜΒΑ 

Γεγονότα µε τον µεγαλύτερο σχετικό βαθµό απαιτούµενης αναπροσαρµογής 
Θάνατος ενός στενού συγγενικού προσώπου 
Θάνατος ενός στενού φίλου 
Κράτηση στη φυλακή ή άλλο ίδρυµα 
Εγκυµοσύνη 
Σηµαντικό προσωπικό ατύχηµα ή ασθένεια 
∆ιαζύγιο µεταξύ των γονέων 
Απόλυση από εργασία (π.χ. µερική απασχόληση, κλπ) 
Αλλαγή στην υγεία/συµπεριφορά ενός οικογενειακού µέλους 
Αλλαγή στην οικονοµική κατάσταση (π.χ. πολύ χειρότερή ή πολύ καλύτερη από 
την συνηθισµένη) 
Σεξουαλικά προβλήµατα/δυσκολίες  

Χωρισµός από το/τη σύντροφο 

 

Πίνακας 2.6.5.2β: Γεγονότα µε τον µικρότερο σχετικό βαθµό απαιτούµενης αναπροσαρµογής για 
τους µεταπτυχιακούς φοιτητές ΜΒΑ 

Γεγονότα µε τον µικρότερο σχετικό βαθµό απαιτούµενης αναπροσαρµογής 

Αυξανόµενος φόρτος εργασίας στο Πανεπιστήµιο 

Νέα σχέση/ νέος/α σύντροφος  
Χαµηλότεροι βαθµοί από τους αναµενόµενους 

Πρώτο εξάµηνο στο Πανεπιστήµιο 

Πάρα πολλές απουσίες από τις παραδόσεις των µαθηµάτων 
Αλλαγή στις συνήθειες ύπνου (πολύ περισσότερος ή πολύ λιγότερος ύπνος, ή 
αλλαγή του τµήµατος του 24ώρου που κοιµόσαστε) 
Αλλαγή κατεύθυνσης/τµήµατος/Πανεπιστηµίου 

Σηµαντική αλλαγή στον αριθµό των οικογενειακών συγκεντρώσεων (π.χ. πολύ 
µεγαλύτερος ή πολύς µικρότερος από τον συνηθισµένο)   

Σηµαντική αλλαγή στο  
συνηθισµένο τύπο ή/και το χρόνο αναψυχής 
Αλλαγή στις κοινωνικές δραστηριότητες 

∆ευτερεύουσες παραβάσεις του νόµου (π.χ. κλίσεις, κλπ)  
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Πίνακας 2.6.5.2: 

ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΜΒΑ 

Τροποποιηµένη κλίµακα κοινωνικής αναπροσαρµογής  
µε βάσει την συνολική βαθµολογία που έδωσαν οι φοιτητές για κάθε 

γεγονός 

Στήλες ανά φοιτητή µε τους αριθµούς των ερωτήσεων, µε 
βάσει την φθίνουσα σειρά κατάταξης που έδωσαν οι 

φοιτητές για κάθε γεγονός 

A/A  ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΡΩΤΗΣΗΣ/ΓΕΓΟΝΟΣ A/A Φ1 Φ2 Φ3 Φ4 Φ5 Φ6 Φ7 Φ8 Φ9 

1 12 Θάνατος ενός στενού συγγενικού προσώπου 1 12 12 12 12 20 12 12 12 12 

2 39 Θάνατος ενός στενού φίλου 2 16 21 39 16 12 39 39 39 18 

3 20 Κράτηση στη φυλακή ή άλλο ίδρυµα 3 18 39 16 20 39 16 16 17 39 

4 17 Εγκυµοσύνη 4 20 18 20 18 17 20 18 23 16 

5 16 Σηµαντικό προσωπικό ατύχηµα ή ασθένεια 5 27 23 42 19 18 21 38 42 17 

6 18 ∆ιαζύγιο µεταξύ των γονέων 6 37 16 38 21 21 17 43 16 19 

7 23 Απόλυση από εργασία (π.χ. µερική απασχόληση, κλπ) 7 38 20 43 39 19 18 17 27 20 

8 21 Αλλαγή στην υγεία/συµπεριφορά ενός οικογενειακού µέλους 8 39 38 23 37 16 14 20 38 27 

9 38 
Αλλαγή στην οικονοµική κατάσταση (π.χ. πολύ χειρότερή ή 
πολύ καλύτερη από την συνηθισµένη) 9 21 14 37 38 14 23 29 14 14 

10 19 Σεξουαλικά προβλήµατα/δυσκολίες  10 25 31 19 23 23 41 37 19 21 

11 42 Χωρισµός από το/τη σύντροφο 11 26 37 18 14 38 22 42 20 23 

12 37 Πρόβληµα στην σχέση σας µε τους γονείς 12 33 17 14 24 13 36 15 18 38 

13 14 Γάµος 13 36 24 26 13 31 13 23 25 28 

14 43 Σηµαντική αλλαγή στις ώρες ή τους όρους απασχόλησης 14 43 26 44 17 37 26 31 28 15 

15 27 Σηµαντικό προσωπικό επίτευγµα 15 23 43 15 29 40 29 14 31 25 

16 26 
Αλλαγή στις συνθήκες διαβίωσης (µετακίνηση σε άλλη πόλη 
για σπουδές, κλπ)  16 24 25 21 22 41 38 19 37 31 

17 25 Αποτυχία σε ένα σηµαντικό µάθηµα 17 28 19 13 26 42 42 21 41 37 

18 31 Σοβαρή διαφωνία µε στενό φίλο 18 34 29 22 27 15 19 25 13 41 

19 41 Αποκλεισµός από τραπεζικό δάνειο 19 35 28 41 31 29 24 30 21 42 

20 36 

Αλλαγή στις διατροφικές συνήθειες (πολύ περισσότερη ή πολύ 
λιγότερη κατανάλωση τροφίµων, ή πολύ διαφορετικά ωράρια 
γευµάτων) 

20 42 36 24 34 30 25 36 26 13 

21 29 Αλλαγή προτεραιοτήτων 21 15 44 36 42 32 27 41 29 43 

22 24 Σοβαρή διαφωνία µε Καθηγη-τή/τρια 22 13 27 25 25 33 31 26 32 30 

23 15 Αυξανόµενος φόρτος εργασίας στο Πανεπιστήµιο 23 14 30 34 32 22 34 27 43 24 

24 13 Νέα σχέση/ νέος/α σύντροφος  24 22 35 35 40 26 35 32 15 26 

25 28 Χαµηλότεροι βαθµοί από τους αναµενόµενους 25 29 40 17 44 44 37 40 30 29 

26 22 Πρώτο εξάµηνο στο Πανεπιστήµιο 26 31 41 33 35 25 43 13 40 32 

27 34 Πάρα πολλές απουσίες από τις παραδόσεις των µαθηµάτων 27 32 42 30 28 43 44 24 24 33 

28 30 
Αλλαγή στις συνήθειες ύπνου (πολύ περισσότερος ή πολύ 
λιγότερος ύπνος, ή αλλαγή του τµήµατος του 24ώρου που 
κοιµόσαστε) 

28 19 15 28 30 24 15 34 33 35 

29 35 Αλλαγή κατεύθυνσης/τµήµατος/Πανεπιστηµίου 29 30 13 29 36 27 28 22 34 36 

30 33 
Σηµαντική αλλαγή στον αριθµό των οικογενειακών 
συγκεντρώσεων (π.χ. πολύ µεγαλύτερος ή πολύς µικρότερος 
από τον συνηθισµένο)   

30 44 22 40 41 28 30 28 35 44 

31 44 
Σηµαντική αλλαγή στο  
συνηθισµένο τύπο ή/και το χρόνο αναψυχής 31 17 32 31 15 34 32 33 36 22 

32 32 Αλλαγή στις κοινωνικές δραστηριότητες 32 40 33 32 33 35 33 44 44 34 

33 40 ∆ευτερεύουσες παραβάσεις του νόµου (π.χ. κλίσεις, κλπ)  33 41 34 27 43 36 40 35 22 40 
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Πίνακας 2.6.5.3: 

ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΜΒΑΕΧ 

Τροποποιηµένη κλίµακα κοινωνικής αναπροσαρµογής  
µε βάσει την συνολική βαθµολογία που έδωσαν οι φοιτητές για κάθε 

γεγονός 

Στήλες ανά φοιτητή µε τους αριθµούς των ερωτήσεων, µε 
βάσει την φθίνουσα σειρά κατάταξης που έδωσαν οι φοιτητές 

για κάθε γεγονός 

A/A  ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΡΩΤΗΣΗΣ/ΓΕΓΟΝΟΣ A/A Φ1 Φ2 Φ3 Φ4 Φ5 Φ6 Φ7 Φ8 

1 12 Θάνατος ενός στενού συγγενικού προσώπου 1 12 20 12 21 17 12 12 12 

2 21 
Αλλαγή στην υγεία/συµπεριφορά ενός οικογενειακού 
µέλους 2 20 12 23 16 12 21 16 23 

3 16 Σηµαντικό προσωπικό ατύχηµα ή ασθένεια 3 23 42 42 20 16 16 17 38 

4 20 Κράτηση στη φυλακή ή άλλο ίδρυµα 4 17 16 43 17 42 20 18 16 

5 23 Απόλυση από εργασία (π.χ. µερική απασχόληση, κλπ) 5 39 18 21 14 18 38 20 19 

6 42 Χωρισµός από το/τη σύντροφο 6 16 19 20 13 23 19 39 36 

7 38 
Αλλαγή στην οικονοµική κατάσταση (π.χ. πολύ 
χειρότερή ή πολύ καλύτερη από την συνηθισµένη) 7 14 21 16 19 27 23 23 39 

8 39 Θάνατος ενός στενού φίλου 8 18 23 32 23 13 42 19 42 

9 17 Εγκυµοσύνη 9 27 26 38 42 19 39 21 43 

10 19 Σεξουαλικά προβλήµατα/δυσκολίες  10 42 39 31 12 21 43 14 17 

11 18 ∆ιαζύγιο µεταξύ των γονέων 11 13 43 15 26 39 14 29 13 

12 43 
Σηµαντική αλλαγή στις ώρες ή τους όρους 
απασχόλησης 12 15 14 30 29 20 17 30 14 

13 14 Γάµος 13 26 17 37 38 37 18 38 18 

14 13 Νέα σχέση/ νέος/α σύντροφος  14 43 37 39 39 38 22 42 21 

15 26 
Αλλαγή στις συνθήκες διαβίωσης (µετακίνηση σε άλλη 
πόλη για σπουδές, κλπ)  15 19 38 44 18 14 25 27 28 

16 37 Πρόβληµα στην σχέση σας µε τους γονείς 16 38 15 18 22 28 15 31 29 

17 15 Αυξανόµενος φόρτος εργασίας στο Πανεπιστήµιο 17 44 34 19 25 26 24 32 34 

18 27 Σηµαντικό προσωπικό επίτευγµα 18 21 40 28 27 15 13 35 35 

19 31 Σοβαρή διαφωνία µε στενό φίλο 19 37 41 17 30 25 26 37 41 

20 36 
Αλλαγή στις διατροφικές συνήθειες (πολύ περισσότερη 
ή πολύ λιγότερη κατανάλωση τροφίµων, ή πολύ 
διαφορετικά ωράρια γευµάτων) 

20 30 25 26 31 36 28 13 15 

21 28 Χαµηλότεροι βαθµοί από τους αναµενόµενους 21 22 22 27 36 43 44 36 25 

22 30 
Αλλαγή στις συνήθειες ύπνου (πολύ περισσότερος ή 
πολύ λιγότερος ύπνος, ή αλλαγή του τµήµατος του 
24ώρου που κοιµόσαστε) 

22 31 13 22 37 22 29 26 30 

23 29 Αλλαγή προτεραιοτήτων 23 32 24 34 41 29 37 44 31 

24 25 Αποτυχία σε ένα σηµαντικό µάθηµα 24 34 30 13 43 30 41 43 40 

25 32 Αλλαγή στις κοινωνικές δραστηριότητες 25 25 31 25 15 31 35 28 20 

26 35 Αλλαγή κατεύθυνσης/τµήµατος/Πανεπιστηµίου 26 28 35 35 24 35 30 33 37 

27 44 
Σηµαντική αλλαγή στο  
συνηθισµένο τύπο ή/και το χρόνο αναψυχής 27 35 36 14 28 24 31 25 22 

28 22 Πρώτο εξάµηνο στο Πανεπιστήµιο 28 41 28 29 32 32 32 34 32 

29 34 
Πάρα πολλές απουσίες από τις παραδόσεις των 
µαθηµάτων 29 29 32 36 34 34 40 24 33 

30 41 Αποκλεισµός από τραπεζικό δάνειο 30 36 33 33 35 44 27 15 44 

31 40 
∆ευτερεύουσες παραβάσεις του νόµου (π.χ. κλίσεις, 
κλπ)  31 40 27 24 40 33 33 22 26 

32 24 Σοβαρή διαφωνία µε Καθηγη-τή/τρια 32 24 29 40 44 40 34 41 27 

33 33 
Σηµαντική αλλαγή στον αριθµό των οικογενειακών 
συγκεντρώσεων (π.χ. πολύ µεγαλύτερος ή πολύς 
µικρότερος από τον συνηθισµένο)   

33 33 44 41 33 41 36 40 24 
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Από τον πίνακα 2.6.5.3, µε τις απαντήσεις των µεταπτυχιακών φοιτητών ΜΒΑΕΧ, 

προκύπτει ότι οι 5 στους 9 φοιτητές (~56%) έχουν δώσει την µεγαλύτερη 

βαθµολογία τους στο γεγονός (Θάνατος ενός στενού συγγενικού προσώπου) -

ερώτηση 12- το οποίο γεγονός συγκεντρώνει και την υψηλότερη βαθµολογία βάση 

της µεθόδου των Holmes and Rahe. Σε αντιστοιχία µε τις δύο προηγούµενες οµάδες 

φοιτητών παρατηρούνται και στην περίπτωση αυτή –Πίνακας 2.6.5.3- από τη 

σύγκριση των στηλών και των τροποποιηµένων κλιµάκων βαθµολόγησης της 

κοινωνικής αναπροσαρµογής, µικρές αποκλίσεις ως προς την σειρά κατάταξης των 

γεγονότων βάση των δύο διαφορετικών προσεγγίσεων. Παρακάτω παρατίθενται τα 

γεγονότα µε τον µεγαλύτερο - Πίνακας 2.6.5.3α - και τον µικρότερο - Πίνακας 

2.6.5.3β -  σχετικό βαθµό απαιτούµενης αναπροσαρµογής ανεξάρτητου σειράς 

κατάταξης.   

 

Πίνακας 2.6.5.3α: Γεγονότα µε τον µεγαλύτερο σχετικό βαθµό απαιτούµενης αναπροσαρµογής για 
τους µεταπτυχιακούς φοιτητές ΜΒΑΕΧ 

Γεγονότα µε τον µεγαλύτερο σχετικό βαθµό απαιτούµενης αναπροσαρµογής 
Θάνατος ενός στενού συγγενικού προσώπου 
Αλλαγή στην υγεία/συµπεριφορά ενός οικογενειακού µέλους 
Σηµαντικό προσωπικό ατύχηµα ή ασθένεια 
Κράτηση στη φυλακή ή άλλο ίδρυµα 
Απόλυση από εργασία (π.χ. µερική απασχόληση, κλπ) 
Χωρισµός από το/τη σύντροφο 
Αλλαγή στην οικονοµική κατάσταση (π.χ. πολύ χειρότερή ή πολύ καλύτερη από 
την συνηθισµένη) 
Θάνατος ενός στενού φίλου 
Εγκυµοσύνη 
Σεξουαλικά προβλήµατα/δυσκολίες  

∆ιαζύγιο µεταξύ των γονέων 
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Πίνακας 2.6.5.3β: Γεγονότα µε τον µικρότερο σχετικό βαθµό απαιτούµενης αναπροσαρµογής για 

τους µεταπτυχιακούς φοιτητές ΜΒΑΕΧ 

Γεγονότα µε τον µικρότερο σχετικό βαθµό απαιτούµενης αναπροσαρµογής 

Αλλαγή προτεραιοτήτων 

Αποτυχία σε ένα σηµαντικό µάθηµα 
Αλλαγή στις κοινωνικές δραστηριότητες 

Αλλαγή κατεύθυνσης/τµήµατος/Πανεπιστηµίου 

Σηµαντική αλλαγή στο  
συνηθισµένο τύπο ή/και το χρόνο αναψυχής 
Πρώτο εξάµηνο στο Πανεπιστήµιο 

Πάρα πολλές απουσίες από τις παραδόσεις των µαθηµάτων 

Αποκλεισµός από τραπεζικό δάνειο 
∆ευτερεύουσες παραβάσεις του νόµου (π.χ. κλίσεις, κλπ)  

Σοβαρή διαφωνία µε Καθηγη-τή/τρια 

Σηµαντική αλλαγή στον αριθµό των οικογενειακών συγκεντρώσεων (π.χ. πολύ 
µεγαλύτερος ή πολύς µικρότερος από τον συνηθισµένο)   

 

Από τους πίνακες -2.6.5.1α, 2.6.5.2α, 2.6.5.3α- προκύπτει ότι τα 8 γεγονότα µε τον 

µεγαλύτερο σχετικό βαθµό απαιτούµενης αναπροσαρµογής για το σύνολο των 

ερωτώµενων φοιτητών είναι αυτά που παρατίθενται στον Πίνακα 2.6.5.4α. 

 

Πίνακας 2.6.5.4α: Γεγονότα µε τον µεγαλύτερο σχετικό βαθµό απαιτούµενης αναπροσαρµογής για το 
σύνολο των φοιτητών του δείγµατος. 

Γεγονότα µε τον µεγαλύτερο σχετικό βαθµό απαιτούµενης αναπροσαρµογής 
1. Θάνατος ενός στενού συγγενικού προσώπου 
2. Θάνατος ενός στενού φίλου 
3. Σηµαντικό προσωπικό ατύχηµα ή ασθένεια 
4. Κράτηση στη φυλακή ή άλλο ίδρυµα 
5. Εγκυµοσύνη 
6. Αλλαγή στην υγεία/συµπεριφορά ενός οικογενειακού µέλους 
7. Απόλυση από εργασία (π.χ. µερική απασχόληση, κλπ) 
8. Αλλαγή στην οικονοµική κατάσταση (π.χ. πολύ χειρότερή ή πολύ 

καλύτερη από την συνηθισµένη) 

 

Τα γεγονότα του παραπάνω πίνακα είναι που προκαλούν στους φοιτητές το 

µεγαλύτερο άγχος.  

 

 

2.6.6 Απαντήσεις στις ερωτήσεις 45 έως 65  

Η έρευνα έδωσε την δυνατότητά στους συµµετέχοντες, έχοντας προηγουµένως 

βαθµολογήσει τα γεγονότα που αναφέρονται στις ερωτήσεις 12 έως 44 του 
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ερωτηµατολογίου και έχοντας αποκτήσει µια σχετική άνεση, να συµπληρώσουν και 

να βαθµολογήσουν επιπλέον γεγονότα που δεν περιλαµβάνονται στην λίστα, και τα 

οποία θεωρούν ότι προκαλούν αλλαγή στον συνήθη τρόπο ζωής τους. Το κοµµάτι 

αυτό αποτελεί και το σηµαντικότερο τµήµα της παρούσας έρευνας, καθώς θα 

βοηθήσεις ενδεχοµένως να συµπεριληφθούν επιπλέον γεγονότα στην 

τροποποιηµένη κλίµακα βαθµολόγησης της κοινωνικής αναπροσαρµογής που θα 

προκύψει.  

Από την οµάδα των προπτυχιακών φοιτητών, 2 στους 9 (~22%), αναφέρουν ως 

επιπλέον γεγονός  την «Την µη εκτέλεση εργασίας σε µαθήµατα της σχολής» -

Φ8,Φ9-. Επίσης, ο φοιτητής Φ3 αναφέρει την διαδικασία εισαγωγής στην 

τριτοβάθµια εκπαίδευση «Πανελλήνιες» ως ένα γεγονός που προκάλεσε αλλαγή 

στον συνήθη τρόπο ζωής του. Ενδιαφέρον παρουσιάζει και η άποψη του φοιτητή 

Φ1, ο οποίος αναφέρει ότι η «αµφισβήτηση των ικανοτήτων του» του προκαλεί 

άγχος και µάλιστα βαθµολογεί το γεγονός αυτό µε 1880 µονάδες. Τέλος, 2 στους 9 

(~22%, Φ1,Φ2), επισηµαίνουν ότι τους προκαλεί άγχος η αδυναµία από την πλευρά 

τους για σωστή διαχείριση του χρόνου τους, ώστε να είναι συνεπείς στις 

υποχρεώσεις τους. 

Από τους µεταπτυχιακούς φοιτητές του ΜΒΑ, µόνο 2 από τους 9 ανέφεραν. 

επιπλέον γεγονότα (Φ7,Φ9). Ο Φ7 αναφέρει ότι τα «Τροχαία ατυχήµατα» 

θανατηφόρα ή µη τον επηρεάζουν σηµαντικά. Από την άλλη πλευρά ο Φ9 

βαθµολογεί µε 600 την «εισαγωγή του στο διατµηµατικό πρόγραµµα του ΜΒΑ» και 

µε 350 την «αδυναµία εύρεσης εργασίας». 

Τέλος, µόνο 1 από τους 9 φοιτητές της οµάδας του ΜΒΑΕΧ αναφέρει επιπλέον 

γεγονότα -Φ4-. Αυτά είναι η «απιστία του/της συζύγου» και η «προαγωγή στην 

εργασία».  

 

2.6.7 Απαντήσεις στην ερώτηση 66 

Στην ερώτηση αυτή οι φοιτητές έπρεπε να αναφέρουν τα προϊόντα και τις υπηρεσίες 

που καταναλώνονται/καταναλώνουν πιο συχνά, κατά την περίοδο αναπροσαρµογής, 

που ακολουθεί µετά από την επίδρασης ενός πολύ σηµαντικού γεγονότος από αυτά 

που αναφέρονται στις παραπάνω ερωτήσεις 12 έως 65. Στον πίνακα 2.6.7.1 

παρατίθενται οι απαντήσεις των προπτυχιακών φοιτητών. 
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Πίνακας 2.6.7.1: Απαντήσεις προπτυχιακών φοιτητών στην ερώτηση 66 

Απαντήσεις προπτυχιακών φοιτητών στην ερώτηση 66 
Γεγονός → Προϊόντα/υπηρεσίες που καταναλώνονται 

Φ1 

49. Πίεση χρόνου → Φαγητό (fast food, γλυκά) 
46. Ξαφνικές αλλαγές προγράµµατος → Αλκοόλ 
45. Εκκρεµότητες → Ταξίδια 
50. Περίοδος σηµαντικών επαγγελµατικών εξελίξεων → Βασιλικός  πολτός, συµπληρώµατα διατροφής. 
27. Σηµαντικό προσωπικό επίτευγµα → Σπιτικό φαγητό, αγορά ρούχων. 
42. Χωρισµός από το/τη σύντροφο → fast food, προϊόντα πολυτελείας (σαµπουάν, ρούχα)     

Φ2 

15. Αυξανόµενος φόρτος εργασίας στο Πανεπιστήµιο 
18. ∆ιαζύγιο µεταξύ των γονέων 
20. Κράτηση στη φυλακή ή άλλο ίδρυµα 
25. Αποτυχία σε ένα σηµαντικό µάθηµα  
45. Πίεση χρόνου 
                                                                      →  
Φαγητό (fast food), γλυκά, αγορά οποιουδήποτε άχρηστου πράγµατος που µπορεί να δω. 

Φ3 
42. Χωρισµός από το/τη σύντροφο → Αυξηµένες ποσότητές αλκοόλ και έξοδοι. 
39. Θάνατος ενός στενού φίλου → Τσιγάρα, ταξίδια 

Φ4 

25. Αποτυχία σε ένα σηµαντικό µάθηµα → Φροντιστήριο 
13. Νέα σχέση/ νέος/α σύντροφος → γλυκά, σοκολάτες, παγωτό 
27. Σηµαντικό προσωπικό επίτευγµα → ψώνια (ρούχα) 
35. Αλλαγή κατεύθυνσης/τµήµατος/Πανεπιστηµίου → Σύµβουλο µαθηµάτων 

Φ5 
27. Σηµαντικό προσωπικό επίτευγµα → Ταξίδι 
36. Αλλαγή στις διατροφικές συνήθειες (πολύ περισσότερη ή πολύ λιγότερη κατανάλωση τροφίµων, ή 
πολύ διαφορετικά ωράρια γευµάτων) → Επίσκεψη σε Γιατρό. 

Φ6 

17. Εγκυµοσύνη → επίσκεψη σε γυναικολόγο, διαφορά αγαθά για το µωρό (π.χ. κρεβάτι, πάρκο, ρούχα) 
23. Απόλυση από εργασία (π.χ. µερική απασχόληση, κλπ) → Αγορά εφηµερίδας για αγγελίες, συχνότερη 
χρήση internet 
42. Χωρισµός από το/τη σύντροφο → κατανάλωση αλκοόλ 

Φ7 

13. Νέα σχέση/ νέος/α σύντροφος → ∆ώρα, αύξηση τηλεφωνικού λογαριασµού 
16. Σηµαντικό προσωπικό ατύχηµα ή ασθένεια → Ιατροφαρµακευτική περίθαλψη 
18. ∆ιαζύγιο µεταξύ των γονέων → ∆ικαστήρια 
27. Σηµαντικό προσωπικό επίτευγµα → έξοδα για  διασκέδαση, αγορά δώρου για τον εαυτό µου 
39. Θάνατος ενός στενού φίλου → κατανάλωση αλκοόλ 

Φ8 

17. Εγκυµοσύνη → Τρόφιµα, ρούχα 
14. Γάµος → Ρούχα (νυφικό) 
19. Σεξουαλικά προβλήµατα/δυσκολίες → Φάρµακα 
22. Πρώτο εξάµηνο στο Πανεπιστήµιο → Ρούχα, καφέδες, ποτά 
27. Σηµαντικό προσωπικό επίτευγµα → Ρούχα 
39. Θάνατος ενός στενού φίλου → Χαρτοµάντιλα 
36. Αλλαγή στις διατροφικές συνήθειες (πολύ περισσότερη ή πολύ λιγότερη κατανάλωση τροφίµων, ή 
πολύ διαφορετικά ωράρια γευµάτων) → Τρόφιµα 
41. Αποκλεισµός από τραπεζικό δάνειο → ∆ΕΗ, τηλεόραση 
13. Νέα σχέση/ νέος/α σύντροφος → Ρούχα, δώρα 

Φ9 

12. Θάνατος ενός στενού συγγενικού προσώπου → χαρτοµάντιλα 
14. Γάµος → Ρούχα , νυφικό, προσκλητήρια 
15. Αυξανόµενος φόρτος εργασίας στο Πανεπιστήµιο → βιβλία, τετράδια 
17. Εγκυµοσύνη → Φαγητό, ρούχα µωρού, γυναικολόγος 
22. Πρώτο εξάµηνο στο Πανεπιστήµιο → καινούριο σπίτι, καφέδες, έξοδοι σε club 
35. Αλλαγή κατεύθυνσης/τµήµατος/Πανεπιστηµίου → βιβλία 
27. Σηµαντικό προσωπικό επίτευγµα → περισσότεροι έξοδοι 
30. Αλλαγή στις συνήθειες ύπνου (πολύ περισσότερος ή πολύ λιγότερος ύπνος, ή αλλαγή του τµήµατος 
του 24ώρου που κοιµόσαστε) → Ξυπνητήρι 

 

Από τις απαντήσεις των προπτυχιακών φοιτητών στον παραπάνω πίνακα, 

επισηµάνθηκαν οι περιπτώσεις, όπου ανέφεραν ένα από τα 8 γεγονότα µε τον 

µεγαλύτερο σχετικό βαθµό απαιτούµενης αναπροσαρµογής του Πίνακα 2.6.5.4α. Οι 

3 από τους 9 φοιτητές (Φ7,Φ8,Φ9) αναφέρουν δύο γεγονότα και τα προϊόντα που 
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καταναλώνουν κατά την περίοδο αναπροσαρµογής, που ακολουθεί µετά από την 

επίδρασης των γεγονότων αυτών. Άλλοι τρις (Φ2,Φ3,Φ6) αναφέρουν ένα γεγονός 

και τα προϊόντα που καταναλώνουν και τέλος οι υπόλοιποι τρις (Φ1,Φ4,Φ5) δεν 

αναφέρουν κανένα από τα 8 γεγονότα µε τον µεγαλύτερο σχετικό βαθµό 

απαιτούµενης αναπροσαρµογής, αλλά αναφέρουν άλλα στα οποία έχουν αποδώσει 

µικρότερο σχετικά, βαθµό απαιτούµενης αναπροσαρµογής και τα οποία λογικά τους 

δηµιουργούν και λιγότερο άγχος.  

Επιπλέον, παρατηρείται ότι οι φοιτητές που αναφέρουν γεγονότα της πρώτης 

οκτάδας, µε τον µεγαλύτερο σχετικό βαθµό απαιτούµενης αναπροσαρµογής 

(Φ2,Φ3,Φ6,Φ7,Φ8,Φ9), δηλώνουν ότι κατά την διάρκεια αυτών καταναλώνουν 

διάφορα είδη φαγητού και γλυκών (τρόφιµα), αλκοόλ, τσιγάρα, ταξίδια και είδη 

ρουχισµού. Από την άλλοι πλευρά και οι φοιτητές (Φ1,Φ4,Φ5) αναφέρουν ότι 

καταναλώνουν τουλάχιστον ένα από τα παραπάνω αγαθά και υπηρεσίες.  

Στον παρακάτω πίνακα 2.6.7.2 ακολουθούν οι απαντήσεις των µεταπτυχιακών φοιτητών 

ΜΒΑ στην συγκεκριµένη ερώτηση.  

 

Πίνακας 2.6.7.2: Απαντήσεις µεταπτυχιακών φοιτητών ΜΒΑ στην ερώτηση 66 

Απαντήσεις µεταπτυχιακών φοιτητών ΜΒΑ στην ερώτηση 66 
Γεγονός → Προϊόντα/υπηρεσίες που καταναλώνονται 

Φ1 

27. Σηµαντικό προσωπικό επίτευγµα → Ένδυση, Υπόδηση, θέατρο 
13. Νέα σχέση/ νέος/α σύντροφος → ∆ιασκέδαση 
36. Αλλαγή στις διατροφικές συνήθειες (πολύ περισσότερη ή πολύ λιγότερη κατανάλωση τροφίµων, ή 
πολύ διαφορετικά ωράρια γευµάτων) → Επίσκεψη σε Γιατρό. 
14. Γάµος → Πολυτελή δώρα, κουζινικά, υαλικά, Gadgets 
15. Αυξανόµενος φόρτος εργασίας στο Πανεπιστήµιο → Gagets 
38. Αλλαγή στην οικονοµική κατάσταση (π.χ. πολύ χειρότερή ή πολύ καλύτερη από την συνηθισµένη). → 
Ταξίδια  
12. Θάνατος ενός στενού συγγενικού προσώπου → Τσιγάρα 
17. Εγκυµοσύνη → είδη µπεµπέ, µωρουδιακά, έξοδα γυναικολόγου και ειδικών εξετάσεων 

Φ2 

12. Θάνατος ενός στενού συγγενικού προσώπου → Εφορία, υποθηκοφυλακείο, ∆ήµος, Εκκλησίες 
14. Γάµος → Αγορές µε ότι έχει σχέση για το σπίτι 
16. Σηµαντικό προσωπικό ατύχηµα ή ασθένεια → Νοσήλεια, φάρµακα 
17. Εγκυµοσύνη → Αγορές που έχουν σχέση µε τα µωρά 
18. ∆ιαζύγιο µεταξύ των γονέων → ∆ικηγόρος, διατροφή, δικαστήρια 
38. Αλλαγή στην οικονοµική κατάσταση (π.χ. πολύ χειρότερή ή πολύ καλύτερη από την συνηθισµένη). → 
αγορά ή περιορισµός στην αγορά προϊόντων/υπηρεσιών 

Φ3 
38. Αλλαγή στην οικονοµική κατάσταση (π.χ. πολύ χειρότερή ή πολύ καλύτερη από την συνηθισµένη). → 
Αύξηση αγοράς αλκοολούχων, εκδροµές 

Φ4 

22. Πρώτο εξάµηνο στο Πανεπιστήµιο → Ρούχα, καφέδες, ποτά, υποδήµατα 
30. Αλλαγή στις συνήθειες ύπνου (πολύ περισσότερος ή πολύ λιγότερος ύπνος, ή αλλαγή του τµήµατος του 
24ώρου που κοιµόσαστε) → καφές, φαγητό 
13. Νέα σχέση/ νέος/α σύντροφος → καφές, ποτό, ενοικίαση DVD, Cinema, ρούχα 

Φ5 42. Χωρισµός από το/τη σύντροφο → Αλκοόλ, τσιγάρα, ρούχα, ταξίδια 

Φ6 

30. Αλλαγή στις συνήθειες ύπνου (πολύ περισσότερος ή πολύ λιγότερος ύπνος, ή αλλαγή του τµήµατος του 
24ώρου που κοιµόσαστε) → καφές, βιταµίνες 
15. Αυξανόµενος φόρτος εργασίας στο Πανεπιστήµιο → Υπηρεσίες από κέντρα  διασκέδασης 
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Φ7 

12. Θάνατος ενός στενού συγγενικού προσώπου → Τσιγάρα 
13. Νέα σχέση/ νέος/α σύντροφος → ενοικίαση DVD, γεύµατα σε εστιατόρια. 
15. Αυξανόµενος φόρτος εργασίας στο Πανεπιστήµιο → Τσιγάρα, internet 
16. Σηµαντικό προσωπικό ατύχηµα ή ασθένεια → επικοινωνία µε συγγενείς φίλους (τηλέφωνο). 
22. Πρώτο εξάµηνο στο Πανεπιστήµιο → καφέ, ποτά έξω. 
38. Αλλαγή στην οικονοµική κατάσταση (π.χ. πολύ χειρότερή ή πολύ καλύτερη από την συνηθισµένη). → 
Ψώνια αν αυξάνεται και τυχερά παιχνίδια αν µειώνεται. 
42. Χωρισµός από το/τη σύντροφο → τσιγάρα, αλκοόλ 

Φ8 

12. Θάνατος ενός στενού συγγενικού προσώπου → Τσιγάρα. 
13. Νέα σχέση/ νέος/α σύντροφος → Ρούχα, καλλυντικά, αρώµατα. 
42. Χωρισµός από το/τη σύντροφο → τσιγάρα, φαγητό, γλυκά. 

Φ9 

12. Θάνατος ενός στενού συγγενικού προσώπου → ∆εν καταναλώνω κανένα προϊόν κάθοµαι µέσα για ένα 
χρονικό διάστηµα.  
45. Επιτυχία στην εισαγωγή στο ΜΒΑ → Αγορά αλκοόλ και φαγητού για το πάρτι εορτασµού. 
16. Σηµαντικό προσωπικό ατύχηµα ή ασθένεια → Αγορά φαρµάκων, συχνές επισκέψεις σε γιατρούς, 
γυµναστική, φυσιοθεραπεία.  
36. Αλλαγή στις διατροφικές συνήθειες (πολύ περισσότερη ή πολύ λιγότερη κατανάλωση τροφίµων, ή 
πολύ διαφορετικά ωράρια γευµάτων) → Αγορά περισσότερων φρούτων λαχανικών και προϊόντων µε χαµηλά 
λιπαρά. 
42. Χωρισµός από το/τη σύντροφο → έξοδος µε παρέα για αλκοόλ και συζήτηση. 

 

Από τον πίνακα 2.6.7.2, παρατηρείται ότι 6 στους 9 φοιτητές ΜΒΑ 

(Φ1,Φ2,Φ3,Φ7,Φ8,Φ9) αναφέρουν τουλάχιστον ένα από τα 8 γεγονότα µε τον 

µεγαλύτερο σχετικό βαθµό απαιτούµενης αναπροσαρµογής και τα προϊόντα που 

καταναλώνουν κατά την περίοδο αναπροσαρµογής τους, που ακολουθεί µετά από 

την επίδρασης των γεγονότων αυτών. Οι υπόλοιποι τρις (Φ1,Φ4,Φ5) δεν αναφέρουν 

κανένα από τα 8 γεγονότα µε τον µεγαλύτερο σχετικό βαθµό απαιτούµενης 

αναπροσαρµογής, αλλά αναφέρουν άλλα στα οποία έχουν αποδώσει µικρότερο 

σχετικά, βαθµό απαιτούµενης αναπροσαρµογής.  

Οι φοιτητές που αναφέρουν γεγονότα της πρώτης οκτάδας, µε τον µεγαλύτερο 

σχετικό βαθµό απαιτούµενης αναπροσαρµογής (Φ1,Φ2,Φ3,Φ7,Φ8,Φ9), δηλώνουν 

ότι κατά την διάρκεια αυτών καταναλώνουν κυρίως τσιγάρα, ταξίδια, φάρµακα, 

ρούχα, αλκοόλ.  

Τέλος, στον πίνακα 2.6.7.3 δίδονται οι απάντησες της οµάδας των µεταπτυχιακών 
φοιτητών ΜΒΑΕΧ. 

 

Πίνακας 2.6.7.3: Απαντήσεις µεταπτυχιακών φοιτητών ΜΒΑΕΧ στην ερώτηση 66 

Απαντήσεις µεταπτυχιακών φοιτητών ΜΒΑΕΧ στην ερώτηση 66 
Γεγονός → Προϊόντα/υπηρεσίες που καταναλώνονται 

Φ1 

31. Σοβαρή διαφωνία µε στενό φίλο → Ρούχα 
42. Χωρισµός από το/τη σύντροφο → Κοµµωτήριο, γυµναστήριο, delivery  food 
27. Σηµαντικό προσωπικό επίτευγµα → Ταξίδι. 
38. Αλλαγή στην οικονοµική κατάσταση (π.χ. πολύ χειρότερή ή πολύ καλύτερη από την συνηθισµένη) 
→ Αγορά αυτοκινήτου. 



Σελίδα 65 από 100 

 

Φ2 

13. Νέα σχέση/ νέος/α σύντροφος → Ταξίδια, δώρα, έξοδοι. 
14. Γάµος → Ταξίδια, δώρα, έξοδοι, είδη σπιτιού. 
12. Θάνατος ενός στενού συγγενικού προσώπου → Λουλούδια, στεφάνια. 
15. Αυξανόµενος φόρτος εργασίας στο Πανεπιστήµιο → Χαρτικά, βιβλία, αναλώσιµα. 
16. Σηµαντικό προσωπικό ατύχηµα ή ασθένεια → Υπηρεσίες υγείας. 
17. Εγκυµοσύνη → είδη ρουχισµού, εγκυµοσύνης, βρεφικά είδη (ρούχα, έπιπλα κ.α.). 
26. Αλλαγή στις συνθήκες διαβίωσης (µετακίνηση σε άλλη πόλη για σπουδές, κλπ) → είδη σπιτιού, 
µεταφορικά. 

Φ3 

13. Νέα σχέση/ νέος/α σύντροφος →  Ρούχα, καλλυντικά, κοµµωτήριο 
15. Αυξανόµενος φόρτος εργασίας στο Πανεπιστήµιο → Σοκολάτες, χυµοί,  internet 
26. Αλλαγή στις συνθήκες διαβίωσης (µετακίνηση σε άλλη πόλη για σπουδές, κλπ) → κινητή τηλεφωνία, 
fast food 

Φ4 

13. Νέα σχέση/ νέος/α σύντροφος → καφές, αλκοόλ, σινεµά 
14. Γάµος → Ψυχολογική υποστήριξη 
12. Θάνατος ενός στενού συγγενικού προσώπου → Αλκοόλ, φαγητό. 
15. Αυξανόµενος φόρτος εργασίας στο Πανεπιστήµιο → Αλκοόλ, φαγητό. 
16. Σηµαντικό προσωπικό ατύχηµα ή ασθένεια → Αλκοόλ, DVD. 
17. Εγκυµοσύνη → φαγητό. 
18. ∆ιαζύγιο µεταξύ των γονέων → Αλκοόλ, φαγητό. 
19. Σεξουαλικά προβλήµατα/δυσκολίες → Ιατρική βοήθεια, βοηθήµατα από sex shop. 
20. Κράτηση στη φυλακή ή άλλο ίδρυµα → Αλκοόλ, φαγητό. 
21. Αλλαγή στην υγεία/συµπεριφορά ενός οικογενειακού µέλους → Αλκοόλ. 
22. Πρώτο εξάµηνο στο Πανεπιστήµιο → Αγορά βιβλίων. 
23. Απόλυση από εργασία (π.χ. µερική απασχόληση, κλπ) → Αλκοόλ, ταξίδι αναψυχής. 
24. Σοβαρή διαφωνία µε Καθηγη-τή/τρια → Αλκοόλ, φαγητό.  
25. Αποτυχία σε ένα σηµαντικό µάθηµα → Αλκοόλ, φαγητό.  
26. Αλλαγή στις συνθήκες διαβίωσης (µετακίνηση σε άλλη πόλη για σπουδές, κλπ)  → Αλκοόλ, φαγητό, 
σινεµά. 
27. Σηµαντικό προσωπικό επίτευγµα → Βραδινή έξοδο. 
28. Χαµηλότεροι βαθµοί από τους αναµενόµενους → Αλκοόλ, φαγητό. 

Φ5 

12. Θάνατος ενός στενού συγγενικού προσώπου → Αλκοόλ. 
39. Θάνατος ενός στενού φίλου → Αλκοόλ. 
42. Χωρισµός από το/τη σύντροφο → Αλκοόλ, φαγητό. 
18. ∆ιαζύγιο µεταξύ των γονέων → Αλκοόλ. 
30. Αλλαγή στις συνήθειες ύπνου (πολύ περισσότερος ή πολύ λιγότερος ύπνος, ή αλλαγή του τµήµατος 
του 24ώρου που κοιµόσαστε) → Χαµοµήλι 
38. Αλλαγή στην οικονοµική κατάσταση (π.χ. πολύ χειρότερή ή πολύ καλύτερη από την συνηθισµένη). 
→ Ρούχα 
14. Γάµος → Ποτό, φαγητό, µουσική 
15. Αυξανόµενος φόρτος εργασίας στο Πανεπιστήµιο → Καφές, φαγητό. 
20. Κράτηση στη φυλακή ή άλλο ίδρυµα → Τσιγάρα. 
27. Σηµαντικό προσωπικό επίτευγµα → Ποτό, φαγητό. 
17. Εγκυµοσύνη → ποτό, διασκέδαση, club. 

Φ6 
25. Αποτυχία σε ένα σηµαντικό µάθηµα → Ποτό, φαγητό, τσιγάρα. 
31. Σοβαρή διαφωνία µε στενό φίλο → Φαγητό, ποτό, τσιγάρα, έξοδο σε µπαρ ή κινηµατογράφο 

Φ7 

13. Νέα σχέση/ νέος/α σύντροφος → Αφροδισιακά προϊόντα. 
14. Γάµος → Ταξίδια 
12. Θάνατος ενός στενού συγγενικού προσώπου → Επιθυµία για ταξίδι. 
15. Αυξανόµενος φόρτος εργασίας στο Πανεπιστήµιο → Σοκολάτες. 
16. Σηµαντικό προσωπικό ατύχηµα ή ασθένεια → Βιβλία 
17. Εγκυµοσύνη → Τίποτα 
18. ∆ιαζύγιο µεταξύ των γονέων → Τίποτα 
19. Σεξουαλικά προβλήµατα/δυσκολίες → Τίποτα 
20. Κράτηση στη φυλακή ή άλλο ίδρυµα → Τίποτα 
21. Αλλαγή στην υγεία/συµπεριφορά ενός οικογενειακού µέλους → Τίποτα 
22. Πρώτο εξάµηνο στο Πανεπιστήµιο → internet 
24. Σοβαρή διαφωνία µε Καθηγη-τή/τρια → Καφέ.  
25. Αποτυχία σε ένα σηµαντικό µάθηµα → Καφέ. 
26. Αλλαγή στις συνθήκες διαβίωσης (µετακίνηση σε άλλη πόλη για σπουδές, κλπ)  → Φαγητό. 
27. Σηµαντικό προσωπικό επίτευγµα → Φαγητό. 
28. Χαµηλότεροι βαθµοί από τους αναµενόµενους → Φαγητό.  

Φ8 

14. Γάµος → Ψυχιατρικές υπηρεσίες 
13. Νέα σχέση/ νέος/α σύντροφος → Προφυλακτικά. 
19. Σεξουαλικά προβλήµατα/δυσκολίες → Viagra. 
20. Κράτηση στη φυλακή ή άλλο ίδρυµα → Λάδι. 
36. Αλλαγή στις διατροφικές συνήθειες (πολύ περισσότερη ή πολύ λιγότερη κατανάλωση τροφίµων, ή 
πολύ διαφορετικά ωράρια γευµάτων) → glucophaze. 
42. Χωρισµός από το/τη σύντροφο → Escort services 
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Από τον πίνακα 2.6.7.3, παρατηρείται ότι 3 στους 8 φοιτητές ΜΒΑ (Φ4,Φ5,Φ7) 

αναφέρουν τουλάχιστον 5 από τα 8 γεγονότα µε τον µεγαλύτερο σχετικό βαθµό 

απαιτούµενης αναπροσαρµογής και τα προϊόντα που καταναλώνουν κατά την 

περίοδο αναπροσαρµογής τους, που ακολουθεί µετά από την επίδρασης των 

γεγονότων αυτών. Συνολικά 6 στους 8 (Φ1,Φ2,Φ4,Φ5,Φ7,Φ8) φοιτητές αναφέρουν 

τουλάχιστον 1 από τα 8 γεγονότα µε τον µεγαλύτερο σχετικό βαθµό απαιτούµενης 

αναπροσαρµογής. Οι υπόλοιποι 2 (Φ6,Φ3) δεν αναφέρουν κανένα από τα 8 

γεγονότα µε τον µεγαλύτερο σχετικό βαθµό απαιτούµενης αναπροσαρµογής, αλλά 

αναφέρουν άλλα στα οποία έχουν αποδώσει µικρότερο σχετικά, βαθµό 

απαιτούµενης αναπροσαρµογής.  

Οι φοιτητές που αναφέρουν γεγονότα της πρώτης οκτάδας, µε τον µεγαλύτερο 

σχετικό βαθµό απαιτούµενης αναπροσαρµογής (Φ1,Φ2,Φ4,Φ5,Φ7,Φ8), δηλώνουν 

ότι κατά την διάρκεια αυτών καταναλώνουν κυρίως τσιγάρα, ταξίδια, φάρµακα, 

ρούχα, αλκοόλ, βιβλία, λουλούδια και στεφάνια.  

 

2.6.8 Απαντήσεις στην ερώτηση 67 

Σε αντιστοιχία µε την προηγούµενη ερώτηση 66, στην ερώτηση αυτή οι φοιτητές 

έπρεπε να αναφέρουν τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που δεν 

καταναλώνονται/καταναλώνουν συχνά, κατά την περίοδο αναπροσαρµογής, που 

ακολουθεί µετά από την επίδρασης ενός πολύ σηµαντικού γεγονότος από αυτά που 

αναφέρονται στις παραπάνω ερωτήσεις 12 έως 65. 

Στους παρακάτω πίνακες ακολουθούν οι απαντήσεις των φοιτητών και των τριών 

οµάδων εστίασης. 

 

Πίνακας 2.6.8.1: Απαντήσεις προπτυχιακών φοιτητών στην ερώτηση 67 

Απαντήσεις προπτυχιακών φοιτητών στην ερώτηση 67 
Γεγονός → Προϊόντα/υπηρεσίες που καταναλώνονται 

Φ1 
49. Πίεση χρόνου → fast food, νερό 
50. Περίοδος σηµαντικών επαγγελµατικών εξελίξεων → αλκοόλ 
42. Χωρισµός από το/τη σύντροφο → αλκοόλ 

Φ2 

12. Θάνατος ενός στενού συγγενικού προσώπου 
16. Σηµαντικό προσωπικό ατύχηµα ή ασθένεια 
18. ∆ιαζύγιο µεταξύ των γονέων 
21. Αλλαγή στην υγεία/συµπεριφορά ενός οικογενειακού µέλους 
23. Απόλυση από εργασία (π.χ. µερική απασχόληση, κλπ) 
38. Αλλαγή στην οικονοµική κατάσταση (π.χ. πολύ χειρότερή ή πολύ καλύτερη από την συνηθισµένη). 
39. Θάνατος ενός στενού φίλου 
                                                                       → 
                                                Φαγητό, εξόδους, κανένα προϊόν 
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Φ3 
39. Θάνατος ενός στενού φίλου → Σχεδόν τίποτα (π.χ. φαγητό, ..) Γενικά καµία τάση για κατανάλωση, 
εξόδους  

Φ4 12. Θάνατος ενός στενού συγγενικού προσώπου →  ∆εν βγαίνω από το σπίτι 

Φ5 
12. Θάνατος ενός στενού συγγενικού προσώπου → δεν βγαίνω έξω για αρκετό καιρό (cafe, club) 
39. Θάνατος ενός στενού φίλου → δεν βγαίνω έξω για αρκετό καιρό (cafe, club) 

Φ6 

14. Γάµος → µείωση νυχτερινών εξόδων κατά βάση, µείωση κατανάλωσης αλκοόλ, κλπ 
17. Εγκυµοσύνη → µείωση και κόψιµο του καπνίσµατος και άλλων κακών συνηθειών 
23. Απόλυση από εργασία (π.χ. µερική απασχόληση, κλπ) → Μείωση των εξόδων γενικά, µείωση αγοράς 
προϊόντων πολυτελείας, ψυχαγωγίας και γενικά πραγµάτων που δεν είναι απαραίτητά 

Φ7 16. Σηµαντικό προσωπικό ατύχηµα ή ασθένεια → οδήγηση 

Φ8 

12. Θάνατος ενός στενού συγγενικού προσώπου → Έξοδος, φαγητό, ρούχα 
17. Εγκυµοσύνη → Έξοδος, Βαφές για τα µαλλιά 
19. Σεξουαλικά προβλήµατα/δυσκολίες → Προφυλακτικά 
41. Αποκλεισµός από τραπεζικό δάνειο → Έξοδος, ρούχα, γενικά τα πάντα 
34. Πάρα πολλές απουσίες από τις παραδόσεις των µαθηµάτων  → Τετράδια, βιβλία 

Φ9 

12. Θάνατος ενός στενού συγγενικού προσώπου → έξοδοι 
15. Αυξανόµενος φόρτος εργασίας στο Πανεπιστήµιο → έξοδοι 
17. Εγκυµοσύνη → έξοδοι, τροφές που παχαίνουν 
20. Κράτηση στη φυλακή ή άλλο ίδρυµα → διασκέδαση σε club και café. 
22. Πρώτο εξάµηνο στο Πανεπιστήµιο → Τετράδια, βιβλία 
23. Απόλυση από εργασία (π.χ. µερική απασχόληση, κλπ)  → Ρούχα, έξοδοι 
25. Αποτυχία σε ένα σηµαντικό µάθηµα → διασκέδαση 
31. Σοβαρή διαφωνία µε στενό φίλο → Φαγητό 
19. Σεξουαλικά προβλήµατα/δυσκολίες → Προφυλακτικά 
34. Πάρα πολλές απουσίες από τις παραδόσεις των µαθηµάτων → τετράδια, βιβλία 

 

Από τον παραπάνω πίνακα 2.6.8.1 γίνεται φανερό ότι οι 8 στους 9 προπτυχιακούς 

φοιτητές (Φ2,Φ3,Φ4,Φ5,Φ6,Φ7,Φ8,Φ9) αναφέρουν τουλάχιστον 1 από τα 8 

γεγονότα µε τον µεγαλύτερο σχετικό βαθµό απαιτούµενης αναπροσαρµογής και τα 

προϊόντα που δεν καταναλώνουν κατά την περίοδο αναπροσαρµογής τους, που 

ακολουθεί µετά από την επίδρασης των γεγονότων αυτών – επισηµάνθηκαν µε 

χρώµα οι περιπτώσεις αυτές-.  

Από τους παραπάνω 8 , οι 7 (Φ2,Φ3,Φ4,Φ5,Φ6,Φ8,Φ9)  αναφέρουν ότι κατά την 

περίοδο αναπροσαρµογής, που ακολουθεί µετά από την επίδρασης των γεγονότων 

αυτών, µειώνουν στο ελάχιστο ή τελείως τις εξόδους για διασκέδαση και γενικότερα 

δεν έχουν όρεξη ώστε να προχωρήσουν στην αγορά οποιουδήποτε προϊόντος, 

κυρίως όταν αναφέρονται σε οποιοδήποτε από τα 8 γεγονότα µε τον µεγαλύτερο 

σχετικό βαθµό απαιτούµενης αναπροσαρµογής.    

 

Πίνακας 2.6.8.2: Απαντήσεις µεταπτυχιακών φοιτητών ΜΒΑ στην ερώτηση 67 

Απαντήσεις µεταπτυχιακών φοιτητών ΜΒΑ στην ερώτηση 67 
Γεγονός → Προϊόντα/υπηρεσίες που καταναλώνονται 

Φ1 

17. Εγκυµοσύνη → Σερβιέτες 
20. Κράτηση στη φυλακή ή άλλο ίδρυµα → ∆ιασκέδαση 
23. Απόλυση από εργασία (π.χ. µερική απασχόληση, κλπ) → ∆ιασκέδαση, ψυχαγωγία (π.χ. θέατρο, σινεµά) 
39. Θάνατος ενός στενού φίλου → ∆ιασκέδαση 
41. Αποκλεισµός από τραπεζικό δάνειο → Κατοικία, αυτοκίνητο 
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Φ2 
12. Θάνατος ενός στενού συγγενικού προσώπου → Περιορισµός σε προϊόντα και υπηρεσίες που 
προηγουµένως καταναλώνονταν 
23. Απόλυση από εργασία (π.χ. µερική απασχόληση, κλπ) → Πραγµατοποίηση ταξιδιών 

Φ3 
38. Αλλαγή στην οικονοµική κατάσταση (π.χ. πολύ χειρότερή ή πολύ καλύτερη από την συνηθισµένη). → 
Μείωση ζήτησης περιττών καταναλωτικών προϊόντων. Αγορά µόνο των βασικών (ψωµί, γάλα, όσπρια, κρέας, 
φρούτα, λαχανικά) 

Φ4 
16. Σηµαντικό προσωπικό ατύχηµα ή ασθένεια → αλκοόλ, τσιγάρα, Junk food 
23. Απόλυση από εργασία (π.χ. µερική απασχόληση, κλπ) → ρούχα, υποδήµατα, είδη πολυτελείας 

Φ5 
38. Αλλαγή στην οικονοµική κατάσταση (π.χ. πολύ χειρότερή ή πολύ καλύτερη από την συνηθισµένη). → 
Αγαθά πολυτελείας, αυτοκίνητο. 
12. Θάνατος ενός στενού συγγενικού προσώπου → ∆ιασκέδαση 

Φ6   

Φ7 

15. Αυξανόµενος φόρτος εργασίας στο Πανεπιστήµιο → λιγότερες έξοδοι (καφές, ποτό). 
17. Εγκυµοσύνη → Κάπνισµα, αλκοόλ. 
23. Απόλυση από εργασία (π.χ. µερική απασχόληση, κλπ) → µείωση αγορών (γενικότερα) 

Φ8 

12. Θάνατος ενός στενού συγγενικού προσώπου → Νυχτερινές έξοδοι, ρούχα. 
13. Νέα σχέση/ νέος/α σύντροφος → Γλυκά. 
23. Απόλυση από εργασία (π.χ. µερική απασχόληση, κλπ) → Νυχτερινές έξοδοι, καφέδες σε καφετερίες, 
ρουχισµός. 
38. Αλλαγή στην οικονοµική κατάσταση (π.χ. πολύ χειρότερή ή πολύ καλύτερη από την συνηθισµένη). → 
Νυχτερινές έξοδοι, καφέδες σε καφετέριες, ρουχισµός. 

Φ9 

12. Θάνατος ενός στενού συγγενικού προσώπου → ∆εν καταναλώνω φαγητό, δεν βγαίνω έξω για 
διασκέδαση. 
 36. Αλλαγή στις διατροφικές συνήθειες (πολύ περισσότερη ή πολύ λιγότερη κατανάλωση τροφίµων, ή 
πολύ διαφορετικά ωράρια γευµάτων) → δεν αγοράζω κρεατικά και γενικά τροφές πλούσιες σε λιπαρά και 
ποτά. 
31. Σοβαρή διαφωνία µε στενό φίλο → ∆εν έβγαινα (διασκέδαση) 

 

Σε αντιστοιχία µε τους προπτυχιακούς φοιτητές, και οι 8 στους 9 µεταπτυχιακούς 

φοιτητές ΜΒΑ (Φ1,Φ2,Φ3,Φ4,Φ5,Φ7,Φ8,Φ9)  αναφέρουν τουλάχιστον 1 από τα 8 

γεγονότα µε τον µεγαλύτερο σχετικό βαθµό απαιτούµενης αναπροσαρµογής και τα 

προϊόντα που δεν καταναλώνουν κατά την περίοδο αναπροσαρµογής τους, που 

ακολουθεί µετά από την επίδρασης των γεγονότων αυτών. 

Όταν οι παραπάνω 8 µεταπτυχιακοί φοιτητές ΜΒΑ αναφέρουν οποιοδήποτε από τα 

8 γεγονότα µε τον µεγαλύτερο σχετικό βαθµό απαιτούµενης αναπροσαρµογής, 

απαντούν ότι περιορίζουν σηµαντικά την κατανάλωση αγαθών που προηγουµένως 

επέλεγαν. Από αυτούς τους 8 οι 5 αναφέρουν ότι µειώνουν στο ελάχιστο ή τελείως 

τις εξόδους για διασκέδαση.  

 

Πίνακας 2.6.8.3: Απαντήσεις µεταπτυχιακών φοιτητών ΜΒΑΕΧ στην ερώτηση 67 

Απαντήσεις µεταπτυχιακών φοιτητών ΜΒΑΕΧ στην ερώτηση 67 
Γεγονός → Προϊόντα/υπηρεσίες που καταναλώνονται 

Φ1 
38. Αλλαγή στην οικονοµική κατάσταση (π.χ. πολύ χειρότερή ή πολύ καλύτερη από την συνηθισµένη) → 
Ρούχα, ταξίδια. 
42. Χωρισµός από το/τη σύντροφο → Super market 
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Φ2 

17. Εγκυµοσύνη → Αλκοόλ, τσιγάρα 
23. Απόλυση από εργασία (π.χ. µερική απασχόληση, κλπ) → Περιορισµένη κατανάλωση σε όλα τα είδη, 
κυρίως υπόδησης, ένδυσης, ταξίδια. 
38. Αλλαγή στην οικονοµική κατάσταση (π.χ. πολύ χειρότερή ή πολύ καλύτερη από την συνηθισµένη). → 
Περιορισµένη κατανάλωση σε όλα τα είδη, κυρίως υπόδησης, ένδυσης, ταξίδια. 
41. Αποκλεισµός από τραπεζικό δάνειο → Περιορισµένη κατανάλωση σε όλα τα είδη, κυρίως υπόδησης, 
ένδυσης, ταξίδια.  

Φ3 
15. Αυξανόµενος φόρτος εργασίας στο Πανεπιστήµιο → Ταξίδια, κινηµατογράφος. 
16. Σηµαντικό προσωπικό ατύχηµα ή ασθένεια → Εστιατόρια, ταξίδια 

Φ4 

12. Θάνατος ενός στενού συγγενικού προσώπου → Σινεµά, Club. 
19. Σεξουαλικά προβλήµατα/δυσκολίες → Προφυλακτικά  
20. Κράτηση στη φυλακή ή άλλο ίδρυµα → Σινεµά, Club. 
39. Θάνατος ενός στενού φίλου → Σινεµά, Club. 

Φ5 

12. Θάνατος ενός στενού συγγενικού προσώπου → Ταξίδια, διασκέδαση. 
13. Νέα σχέση/ νέος/α σύντροφος → φαγητό. 
14. Γάµος → Προφυλακτικά 
16. Σηµαντικό προσωπικό ατύχηµα ή ασθένεια → Αλκοόλ, γυµναστική. 
38. Αλλαγή στην οικονοµική κατάσταση (π.χ. πολύ χειρότερή ή πολύ καλύτερη από την συνηθισµένη). → 
Ρούχα, ταξίδια. 
17. Εγκυµοσύνη → Αλκοόλ, φαγητό. 
21. Αλλαγή στην υγεία/συµπεριφορά ενός οικογενειακού µέλους → ∆ιασκέδαση, ταξίδια. 

Φ6 15. Αυξανόµενος φόρτος εργασίας στο Πανεπιστήµιο → Φαγητό και υπηρεσίες διασκέδασης. 

Φ7 

29. Αλλαγή προτεραιοτήτων → ∆ιατροφή. 
30. Αλλαγή στις συνήθειες ύπνου (πολύ περισσότερος ή πολύ λιγότερος ύπνος, ή αλλαγή του τµήµατος 
του 24ώρου που κοιµόσαστε) → Μαξιλάρι 
31. Σοβαρή διαφωνία µε στενό φίλο → Καφές, ποτό 
32. Αλλαγή στις κοινωνικές δραστηριότητες → ∆ιατροφή 
33. Σηµαντική αλλαγή στον αριθµό των οικογενειακών συγκεντρώσεων (π.χ. πολύ µεγαλύτερος ή πολύς 
µικρότερος από τον συνηθισµένο)  → Φαγητό. 
34. Πάρα πολλές απουσίες από τις παραδόσεις των µαθηµάτων → Καφέδες 
35. Αλλαγή κατεύθυνσης/τµήµατος/Πανεπιστηµίου → Φαγητό  
36. Αλλαγή στις διατροφικές συνήθειες (πολύ περισσότερη ή πολύ λιγότερη κατανάλωση τροφίµων, ή 
πολύ διαφορετικά ωράρια γευµάτων) → ∆ιατροφολόγο. 
37. Πρόβληµα στην σχέση σας µε τους γονείς → Καφές, ποτά. 
38. Αλλαγή στην οικονοµική κατάσταση (π.χ. πολύ χειρότερή ή πολύ καλύτερη από την συνηθισµένη) → 
∆ιατροφή, ένδυση. 
42. Χωρισµός από το/τη σύντροφο → Κινητή τηλεφωνία. 
43. Σηµαντική αλλαγή στις ώρες ή τους όρους απασχόλησης → ∆ιατροφή, ποτό. 

Φ8 

40. ∆ευτερεύουσες παραβάσεις του νόµου (π.χ. κλίσεις, κλπ) → Βενζίνη, εξόδους 
42. Χωρισµός από το/τη σύντροφο → Μηνιαίες δόσεις πιστωτικής, φαιά ουσία 
45. Αλλαγή της ώρας ηµερήσιας κένωσης → Χαρτί υγείας. 
31. Σοβαρή διαφωνία µε στενό φίλο → Αλκοόλ 

 

Από τον παραπάνω πίνακα 2.6.8.3 προκύπτει ότι οι 6 στους 8 µεταπτυχιακούς 

φοιτητές ΜΒΑΕΧ (Φ1,Φ2,Φ3,Φ4,Φ5,Φ7)   αναφέρουν τουλάχιστον 1 από τα 8 

γεγονότα µε τον µεγαλύτερο σχετικό βαθµό απαιτούµενης αναπροσαρµογής και τα 

προϊόντα που δεν καταναλώνουν κατά την περίοδο αναπροσαρµογής τους, που 

ακολουθεί µετά από την επίδρασης των γεγονότων αυτών. 

Όταν οι παραπάνω 6 µεταπτυχιακοί φοιτητές ΜΒΑΕΧ αναφέρουν οποιοδήποτε από 

τα 8 γεγονότα µε τον µεγαλύτερο σχετικό βαθµό απαιτούµενης αναπροσαρµογής, 

απαντούν ότι περιορίζουν στο ελάχιστο ή τελείως τις εξόδους για διασκέδαση.  
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3 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΠΟΙΟΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ 

Από τα παραπάνω αποτελέσµατα µπορούν να εξαχθούν ενδιαφέροντα συµπεράσµατα 

σχετικά µε τον τρόπο που το άγχος επιδρά στο σύνολο των συµµετεχόντων στις τρις 

οµάδες εστίασης και κατ’ επέκταση και στο σύνολο των φοιτητών του 

Πανεπιστηµίου Μακεδονίας. 

Συνδυάζοντας τους ορισµούς που έδωσαν οι φοιτητές για το άγχος, µε την 

βιβλιογραφία, προκύπτει ότι το 38% του συνόλου των φοιτητών ορίζοτν το άγχος ως 

ερέθισµα. Επίσης, το 38% ορίζει το άγχος ως αντίδραση και τέλος το 24% ορίζει το 

άγχος ως συνδυασµό ερεθίσµατος και αντίδρασης.  

Το 89% των φοιτητών θεωρούν ότι ο σύγχρονος τρόπος ζωής δηµιουργεί άγχος στην 

καθηµερινότητά τους. Αγχώνονται περισσότερο µε θέµατα που αφορούν την εργασία 

τους και τις υποχρεώσεις τους στο Πανεπιστήµιο, καθώς σε αυτά αφιερώνουν 

καθηµερινά ένα σηµαντικό κοµµάτι του χρόνου τους. 

Στο σύνολό τους (96%) οι φοιτητές θεωρούν ότι τα διάφορα γεγονότα που 

συµβαίνουν στην ζωή τους, τους καταβάλουν µε άγχος. Οι υποχρεώσεις στην εργασία 

και το Πανεπιστήµιο τους επιβαρύνουν περισσότερο και ακολουθούν θέµατα υγείας 

είτε προσωπικά, είτε οικογενειακά. 

∆ιχογνωµία επικρατεί µεταξύ των ερωτώµενων για το αν το άγχος έχει και θετική 

επίδραση πάνω τους. Μόλις το 61% του συνόλου αναφέρει ότι το άγχος δεν έχει µόνο 

αρνητικές επιπτώσεις πάνω τους, αλλά έχει και θετική επίδραση σε κάποιο βαθµό. 

Βέβαια, όµως από τις απαντήσεις τους διακρίνεται ότι παρά την θετική επίδραση που 

µπορεί να έχει επάνω τους το άγχος, όλοι οι ερωτώµενοι το χαρακτηρίζουν ως µια 

δυσάρεστη κατάσταση, που τους καταβάλλει και χρειάζεται πολύ  µεγάλη εσωτερική 

δύναµη για να το ελέγξουν και ενδεχοµένως, να το αποβάλλουν από πάνω τους. 

Από τις τρις διαφορετικές τροποποιηµένες κλίµακες κοινωνικής αναπροσαρµογής 

που προέκυψαν για τις τρις διαφορετικές οµάδες εστίασης – πίνακες: 2.6.5.1, 2.6.5.2, 

2.6.5.3- σηµαντικό ενδιαφέρον παρουσιάζει ο σχετικά υψηλός βαθµός οµοφωνίας, 

που παρατηρήθηκε για τα 8 πρώτα γεγονότα µε τον µεγαλύτερο σχετικό βαθµό 

απαιτούµενης αναπροσαρµογής –πίνακας: 2.6.5.4α-. Η οµοφωνία αυτή υποδηλώνει, 

µία γενικότερη συµφωνία µεταξύ των τριών αυτών οµάδων, σχετικά µε τη σηµασία 

των υπό µελέτη γεγονότων της ζωής, η οποία ξεπερνά τις διαφορές σε ηλικία, φύλο, 

οικογενειακή κατάσταση, εκπαίδευση, κοινωνική τάξη, κλπ.  
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Σε γενικές γραµµές όµως, παρατηρώντας στο σύνολο τους τις τρις διαφορετικές 

τροποποιηµένες κλίµακες κοινωνικής αναπροσαρµογής που προέκυψαν – πίνακες: 

2.6.5.1, 2.6.5.2, 2.6.5.3- είναι σαφές ότι υπάρχουν σηµαντικές διαφορές στην 

ιεράρχηση των γεγονότων, σχετικά µε τον  βαθµό απαιτούµενης αναπροσαρµογής 

τους, όπως αυτόν τον αντιλαµβάνονται οι συµµετέχοντες στις τρις οµάδες εστίασης.   

Ενδιαφέρον παρουσιάζει η σύγκριση των 8 πρώτων γεγονότων του πίνακα 2.4.1 «The 

Student Stress Scale» µε τα 8 πρώτα γεγονότα µε τον µεγαλύτερο σχετικό βαθµό 

απαιτούµενης αναπροσαρµογής του πίνακας 2.6.5.4α. Μόνο 5 από τα 8 γεγονότα είναι 

κοινά στους παραπάνω πίνακες και από αυτά µόλις δύο διαβαθµίζονται µε την ίδια 

ιεραρχία ως πρώτο και δεύτερο αντίστοιχα, και αυτά είναι: 

1. Θάνατος ενός στενού συγγενικού προσώπου 

2. Θάνατος ενός στενού φίλου 

 

Πίνακας 3.1: Τα πέντε κοινά γεγονότα που εξάγονται από τους πίνακες 2.4.1 και 2.6.5.4α 

 
1. Θάνατος ενός στενού συγγενικού προσώπου 
2. Θάνατος ενός στενού φίλου 
3. Σηµαντικό προσωπικό ατύχηµα ή ασθένεια 
4. Κράτηση στη φυλακή ή άλλο ίδρυµα 
5. Απόλυση από εργασία (π.χ. µερική απασχόληση, κλπ) 

 

Με βάση τα παραπάνω, θα µπορούσε κανείς να ισχυριστεί ότι, η ιεράρχηση των  

γεγονότων µε τον µεγαλύτερο σχετικό βαθµό απαιτούµενης αναπροσαρµογής είναι 

διαφορετική και ενδέχεται να αλλάζει ανάλογα µε το περιβάλλον στο οποίο ζει και 

αναπτύσσεται ο ερωτώµενος καθώς επίσης και τις αξίες και τα ιδανικά που διέπουν 

την κοινωνία µέσα στην οποία είναι ενταγµένος. 

Παρατηρώντας τους πίνακες 2.6.7.1,  2.6.7.2,  2.6.7.3 µπορεί κανείς να ισχυριστεί ότι 

ανεξάρτητα µε το ποια γεγονότα αναφέρουν οι φοιτητές, στην πλειοψηφία τους 

τείνουν να καταναλώνουν προϊόντα και υπηρεσίες κατά την περίοδο 

αναπροσαρµογής, που ακολουθεί µετά από την επίδρασης των γεγονότων αυτών. Τα 

προϊόντα και οι υπηρεσίες που καταναλώνονται κυρίως από την µεγαλύτερη µερίδα 

των ερωτώµενων είναι διάφορα είδη φαγητού και γλυκών (τρόφιµα), αλκοόλ, 

τσιγάρα, ταξίδια, φάρµακα, cinema και είδη ρουχισµού (ένδυση, υπόδηση).  

Τα παραπάνω αποτελέσµατα επιβεβαιώνουν και τη θεωρία της διαφυγής (Moschis, 

2007) που έχει προταθεί ως εξήγηση της υπερκατανάλωσης συγκεκριµένων ειδών, 
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όπως το φαγητό, το αλκοόλ και τα σιγάρα. Σύµφωνα µε την προσέγγιση αυτή, οι 

άνθρωποι που βιώνουν άγχος µπορεί να καταναλώνουν προϊόντα που τους βοηθούν 

να έχουν λιγότερη επίγνωση των συνεπειών των αγχωτικών γεγονότων και 

καταστάσεων. 

Επιπλέον, και πάλι από τους ίδιους πίνακες προκύπτει ότι, από εκείνους τους 

φοιτητές που αναφέρουν τουλάχιστον ένα από τα 8 γεγονότα µε τον µεγαλύτερο 

σχετικό βαθµό απαιτούµενης αναπροσαρµογής, οι περισσότεροι κατά την περίοδο 

αναπροσαρµογής, που ακολουθεί µετά από την επίδρασης των γεγονότων αυτών 

καταναλώνουν κυρίως διάφορα είδη φαγητού και γλυκών (τρόφιµα), τσιγάρα, 

ταξίδια, αλκοόλ, φάρµακα, είδη ρουχισµού (ένδυση, υπόδηση). Βέβαια, εκτός από τα 

παραπάνω προϊόντα και υπηρεσίες οι φοιτητές αναφέρουν ότι καταναλώνουν και 

άλλα, για τα οποία όµως δεν υπάρχει οµοφωνία στις απαντήσεις τους. 

Από τις τρις τελευταίες παραγράφουν προκύπτει ότι οι υπεύθυνοι Marketing πρέπει 

να γνωρίζουν ότι οι φοιτητές του Πανεπιστηµίου Μακεδονίας στρέφονται στην 

κατανάλωση κυρίως των παραπάνω προϊόντων και υπηρεσιών κατά την περίοδο 

αναπροσαρµογής, που ακολουθεί µετά από την επίδρασης σε αυτούς γεγονότων που 

τους προκαλούν άγχος. Γνωρίζοντας τα παραπάνω, οι υπεύθυνοι Marketing µπορούν 

να προβούν στην κατάλληλη έρευνα αγοράς και να σχεδιάσουν καλύτερα το 

Marketing Plan των εταιριών που εκπροσωπούν. Επιπλέον, τα παραπάνω 

αποτελέσµατα µπορούν να φανούν χρήσιµα τόσο στην ανάλυση πελατών όσο και 

στην τοποθέτηση ενός προϊόντος στην αγορά. 

Από τις απαντήσεις που έδωσαν οι φοιτητές στην ερώτηση 67 του ερωτηµατολογίου, 

όπου έπρεπε να αναφέρουν τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που δεν καταναλώνουν 

συχνά, κατά την περίοδο αναπροσαρµογής, που ακολουθεί µετά από την επίδρασης 

ενός πολύ σηµαντικού γεγονότος, µπορούν να εξαχθούν τα παρακάτω 

συµπεράσµατα. 

Η πλειοψηφία των φοιτητών 22 στους 26 αναφέρουν τουλάχιστον 1 από τα 8 

γεγονότα µε τον µεγαλύτερο σχετικό βαθµό απαιτούµενης αναπροσαρµογής και τα 

προϊόντα που δεν καταναλώνουν κατά την περίοδο αναπροσαρµογής, που ακολουθεί 

µετά από την επίδρασης των γεγονότων αυτών. Οπότε, µπορεί κανείς να οδηγηθεί 

στο συµπέρασµα ότι, οι φοιτητές καταναλώνουν λιγότερα ή/και καθόλου προϊόντα 

ή/και υπηρεσίες κυρίως όταν έχουν βιώσει γεγονότα που απαιτούν σχετικά µεγάλο 

βαθµό απαιτούµενης αναπροσαρµογής. Επίσης, στην περίπτωση αυτή περιορίζουν 



Σελίδα 73 από 100 

 

στο ελάχιστο τις εξόδους τους λόγο της ψυχολογικής κατάστασης στην οποία 

βρίσκονται. 

Παρατηρώντας, τις απαντήσεις των φοιτητών στις ερωτήσεις 66 και 67 του 

ερωτηµατολογίου, γίνεται κατανοητό ότι στην περίπτωση που ζητήθηκε να 

αναφέρουν προϊόντα ή/και υπηρεσίες που καταναλώνουν –ερώτηση 66-, οι φοιτητές 

ανέφεραν κυρίως γεγονότα που δεν συµπεριλαµβάνονταν στην οκτάδα µε τα 

γεγονότα που είχαν βαθµολογήσει µε υψηλή βαθµολογία και απαιτούν µεγαλύτερο 

σχετικό βαθµό αναπροσαρµογής. Αντίθετα στην περίπτωση που τους ζητήθηκε να 

αναφέρουν προϊόντα ή/και υπηρεσίες που δεν καταναλώνουν –ερώτηση 67-, οι 

φοιτητές ανέφεραν αρκετά από τα γεγονότα που περιλαµβάνονται στην πρώτη 

οκτάδα µε τα γεγονότα που είχαν βαθµολογήσει µε υψηλή βαθµολογία και απαιτούν 

µεγαλύτερο σχετικό βαθµό αναπροσαρµογής. Μπορεί λοιπόν, µε κάποια επιφύλαξη, 

να εξαχθεί το συµπέρασµα ότι όταν οι φοιτητές βιώνουν γεγονότα που απαιτούν 

µεγαλύτερο σχετικό βαθµό αναπροσαρµογής (γεγονότα πρώτης οκτάδας, πίνακας 

2.6.5.4α), τότε η τάση για κατανάλωση µειώνεται µαζί µε την τάση για διασκέδαση 

και εξόδους. Το αντίθετο µπορεί να ισχυριστεί κανείς, στην περίπτωση που οι 

φοιτητές βιώσουν γεγονότα που δεν απαιτούν µεγαλύτερο σχετικό βαθµό 

αναπροσαρµογής και άρα τους προκαλούν λιγότερο άγχος.      
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4 ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ ΕΡΕΥΝΑ MARKETING 

Παρά το γεγονός ότι, όπως αναφέρθηκε παραπάνω, οι καταναλωτικές συµπεριφορές 

ενδέχεται να προκαλέσουν άγχος, µεγαλύτερο ενδιαφέρον για τους ερευνητές έχει η 

µελέτη της επίδρασης του άγχους στη συµπεριφορά των καταναλωτών. Οπότε είναι 

αναπόφευκτο ότι εφόσον το άγχος κυριαρχεί στον σύγχρονο τρόπο ζωής, η έρευνα 

Marketing πρέπει να εµβαθύνει περισσότερο και να δώσει ακόµα περισσότερες 

απαντήσεις, σχετικά µε το θέµα αυτό.      

Με γνώµονα τα παραπάνω, οι ιδέες και τα αποτελέσµατα που προκύπτουν από την 

παρούσα µελέτη θα µπορούσαν να  χρησιµοποιηθούν ως βάση για το σχεδιασµό ενός 

δοµηµένου ερωτηµατολογίου, το οποίο θα µπορούσε να χρησιµοποιηθεί σε µια 

ποσοτική έρευνα. Με την βοήθεια της ποσοτική έρευνα, γνωρίζοντας την ιεράρχηση 

των παραπάνω γεγονότων ως προς to σχετικό βαθµό απαιτούµενης αναπροσαρµογής 

τους, θα µπορούσαν να δοθούν απαντήσεις για την κατανάλωση ή µη συγκεκριµένων 

πλέον προϊόντων ή/και υπηρεσιών από τους φοιτητές, κατά την περίοδο 

αναπροσαρµογής, που ακολουθεί µετά από την επίδρασης των γεγονότων αυτών.  

Από την άλλη πλευρά, η έρευνα Marketing θα µπορούσε να εστιάσει, σε µελλοντικές 

έρευνες, σε µια καλύτερη κατανόηση των αποτελεσµάτων που προκαλούν το οξύ και 

χρόνιο άγχος. Αν τελικά τα διάφορα γεγονότα της ζωής είναι η αιτία τόσο των οξέων, 

όσο και των χρόνιων παραγόντων άγχους, πώς οι καταναλωτές αποκρίνονται 

διαφορετικά στους δύο αυτούς τύπους άγχους; Επιπρόσθετα, πώς οι διαφορετικοί 

τύποι παραγόντων άγχους (οξέων και χρόνιων) έχουν επιπτώσεις στις διαδικασίες της 

λήψης απόφασης για κατανάλωση ; 

Ενδιαφέρον θα παρουσίαζε και η µελέτη για το κατά πόσο και πως, το άγχος αλλάζει 

τα σχέδια για κατανάλωσης. Συγκεκριµένα, τα παραπάνω γεγονότα που προκαλούν 

άγχος και οδηγούν σε κατανάλωση έχουν επίπτωση στην ικανότητά του καταναλωτή 

να κάνει τις καλύτερες δυνατές επιλογές προϊόντων και υπηρεσιών;  

Για όσους ασχολούνται µε την έρευνα Marketing θα παρουσίαζε µεγάλο ενδιαφέρον 

να αναλυθούν και να καθοριστούν οι στρατηγικές Marketing, που θα στηρίζονται στα 

παραπάνω γεγονότα της ζωής, και οι οποίες θα µπορούσαν να προκαλέσουν πίεση για 

κατανάλωση συγκεκριµένων προϊόντων και υπηρεσιών, κατά την περίοδο 

αναπροσαρµογής, που ακολουθεί µετά από την επίδρασης στους καταναλωτές 

γεγονότων που τους προκάλεσαν άγχος. Στην περίπτωση αυτή, ενδιαφέρον θα 
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παρουσίαζε και η κατανόηση του τύπου καταναλωτή που επηρεάζεται ενδεχοµένως 

από στρατηγικές Marketing που δηµιουργούν άγχος. 
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Έρευνα Αγοράς. Αθήνα: Εκδόσεις Σταµούλη. 

• Σιώµκος Γ. Ι., 2002, Συµπεριφορά Καταναλωτή & Στρατηγικό Μάρκετινγκ, 2η 
Έκδοση. Αθήνα-Πειριάς: Εκδόσεις Αθ. Σταµούλης. 

• Σιώµκος Γ. Ι., 2004, Στρατηγικό Μάρκετινγκ, 2η Έκδοση. Αθήνα: Εκδόσεις Αθ. 
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Ιστοσελίδες 

• www.ama.org 
• www.clark.edu/student_services/.../TheStudentStressScale.pdf 
• http://el.wikipedia.org/wiki 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I  
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II 
 

 

 

 

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ 

∆ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ 

ΣΠΟΥ∆ΩΝ ΣΤΗ ∆ΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ EXECUTIVE 

MBA 

 

 

 

Ερωτηµατολόγιο Ποιοτικής Έρευνας ∆ιπλωµατικής Εργασίας 
µεταπτυχιακού φοιτητή: Μαθιουδάκη ∆ηµητρίου 

 

 

 

 

 

Ειδίκευση: Marketing 

Ακαδηµαϊκό Έτος 2010-2011 
Επιβλέπον καθηγητής: Χρήστος Βασιλειάδης, Επίκουρος Καθηγητής  
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Αξιότιµη/ε συµφοιτή-τρια/τή 

Στόχος της παρούσης έρευνας είναι η συλλογή και η προετοιµασία στατιστικών 
στοιχείων για την συγγραφή της διπλωµατικής µου εργασίας µε θέµα «Ο παράγοντας 
άγχους µέσα από την προσέγγιση του γνωστικού αντικείµενου της συµπεριφοράς 
καταναλωτή

. Μια εµπειρική περίπτωση µελέτης του βαθµού επίδρασης µε την χρήση 
της κλίµακας κοινωνικής αναπροσαρµογής».  

Οι απαντήσεις σας στις ερωτήσεις που ακολουθούν είναι προαιρετικές και θα µε 
βοηθήσουν στην εξαγωγή συµπερασµάτων για του παράγοντες εκείνους που 
προκαλούν άγχος στους φοιτητές του Πανεπιστηµίου Μακεδονίας και κατ’ επέκταση 
στην πλειοψηφία των Ελλήνων Φοιτητών/Σπουδαστών. 

Σας ενηµερώνουµε ότι οι πληροφορίες που παρέχονται στον ερευνητή µε την 
συµπλήρωση του παρόντος ερωτηµατολογίου υπόκεινται στις διατάξεις του Ν. 
2472/1997 «περί προστασίας του ατόµου από την επεξεργασία δεδοµένων 
προσωπικού χαρακτήρα». 

Υπεύθυνος επεξεργασίας των δεδοµένων είναι ο υπεύθυνος συγγραφής της 
διπλωµατικής εργασίας και µεταπτυχιακός φοιτητής του ∆ιατµηµατικού 
Προγράµµατος Μεταπτυχιακών Σπουδών στη ∆ιοίκηση Επιχειρήσεων –Executive 
MBA- κος. Μαθιουδάκης ∆ηµήτριος. 
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∆ΗΜΟΓΡΑΦΙΚΑ 

1 1.Φύλο  2 2.Ηλικία 

Άνδρας 1    

Γυναίκα 2  

 

3. Σε ποιο δήµο κατοικείτε (τόπος διαµονής οικογένειας) ;   

         ∆ήµος    ………..………………………         Τ.Κ  ……….……… 

4. Σε ποιο δήµο κατοικείτε (προσωρινός τόπος διαµονής λόγω τωρινής 
ιδιότητας) ; 

         ∆ήµος    ………..………………………         Τ.Κ  ……….……… 

5. Οικογενειακή κατάσταση 

 Παντρεµένος/ η – Συζεί (χωρίς παιδιά)              1 

            Παντρεµένος/ η – Συζεί (µε παιδιά)              2 

 Ανύπαντρος/ η(χωρίς παιδιά)                           3 

            Ανύπαντρος/ η(µε παιδιά)                           4 

            Άλλο…………………………………                        5 

 

6. Αριθµός µελών οικογενείας :  ……. 

 

7. Ποιο είναι το επίπεδο µόρφωσής σας ; 

…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………… 
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Ερωτηµατολόγιο Ποιοτικής έρευνας 

 

8. Πιστεύετε ότι ο σύγχρονος τρόπος ζωής σας δηµιουργεί άγχος στην 

καθηµερινότητά σας; Ερµηνεύστε την απάντησή σας. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

9. Πως καταλαβαίνετε τον όρο «άγχος»; 

………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

10. Πιστεύετε ότι τα διάφορα γεγονότα που συµβαίνουν στην ζωή µας, µας 

καταβάλουν µε άγχος;. Αν ναι, ποια είναι τα γεγονότα που σας δηµιουργούν 

περισσότερο άγχος στην καθηµερινότητά σας;. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

11. Θεωρείτε ότι το άγχος έχει θετική επίδραση πάνω σας, εξηγείστε; 

………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Οδηγίες συµπλήρωσης της τροποποιηµένης κλίµακας βαθµολόγησης της 
κοινωνικής αναπροσαρµογής των Holmes και Rahe. 

 

Προκειµένου να µπορέσετε να συµπληρώσετε το παρακάτω τµήµα του 
ερωτηµατολογίου, έχετε στη διάθεσή σας τις ακόλουθες οδηγίες: 

(Α)  η κοινωνική αναπροσαρµογή περιλαµβάνει την ποσότητα και διάρκεια µίας 
αλλαγής στον συνήθη τρόπο ζωής κάποιου. Οι αλλαγές οφείλονται σε διάφορα 
γεγονότα. Η κοινωνική αναπροσαρµογή µετράει την ένταση και τον 
απαιτούµενο χρόνο για την προσαρµογή στα γεγονότα αυτά, ανεξάρτητα από 
τη διάρκεια του κάθε γεγονότος. 

(Β) καλείστε να βαθµολογήσετε µία σειρά γεγονότων της ζωής, ως προς το σχετικό 
βαθµό απαιτούµενης αναπροσαρµογής, χρησιµοποιώντας όλη την εµπειρία σας, 
δηλαδή τόσο την προσωπική σας, όπου είναι εφαρµόσιµο, όσο και αυτά που 
γνωρίζετε από περιπτώσεις άλλων ατόµων. Ορισµένοι άνθρωποι 
προσαρµόζονται στην αλλαγή ταχύτερα από άλλους. Ορισµένοι άνθρωποι 
προσαρµόζονται ιδιαίτερα εύκολα ή δύσκολα µόνο σε συγκεκριµένα γεγονότα. 
Για το λόγο αυτό, προσπαθήστε να δώσετε τη γνώµη σας βασιζόµενοι στο µέσο 
βαθµό απαιτούµενης αναπροσαρµογής για κάθε γεγονός, παρά στα άκρα. 

(C) ο µηχανισµός απόδοσης βαθµολογίας είναι ο εξής: το υπ’ αριθµόν ένα γεγονός, 
«Γάµος», βαθµολογήθηκε αυθαίρετα µε 500. Προκειµένου να βαθµολογήσετε 
κάθε ένα από τα υπόλοιπα γεγονότα αναρωτηθείτε: «το γεγονός αυτό απαιτεί 
περισσότερη ή λιγότερη αναπροσαρµογή σε σχέση µε το σηµαντικότερο 
γεγονός «Γάµος», «η αναπροσαρµογή θα πάρει περισσότερο ή λιγότερο 
χρόνο;». Αν αποφασίσετε ότι η αναπροσαρµογή θα είναι πιο έντονη και 
µεγαλύτερης διάρκειας, τότε επιλέξτε έναν αναλογικά µεγαλύτερο αριθµό 
(>500) και αντίστροφα. Ένα γεγονός που απαιτεί έντονη αναπροσαρµογή, για 
σύντοµο χρονικό διάστηµα, µπορεί να έχει περίπου ίδια τιµή µε ένα γεγονός που 
απαιτεί λιγότερο έντονη αναπροσαρµογή, για µεγαλύτερο όµως χρονικό 
διάστηµα. 

(D) έχοντας βαθµολογήσει τα γεγονότα που αναφέρονται στο παρακάτω 
ερωτηµατολόγιο και έχοντας αποκτήσει µια σχετική άνεση, θα σας 
παρακαλούσαµε στην στήλη του ερωτηµατολογίου µε τα γεγονότα, στα κενά 
νούµερα –από 45 µέχρι 65-, να συµπληρώσετε και βαθµολογήσετε επιπλέον 
γεγονότα που δεν περιλαµβάνονται στην λίστα, και θεωρείτε ότι προκαλούν 
αλλαγή στον συνήθη τρόπο ζωής σας. Το κοµµάτι αυτό αποτελεί και το 
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σηµαντικότερο τµήµα της παρούσας έρευνας. Για την επιλογή των γεγονότων 
χρησιµοποιείστε και πάλι όλη την εµπειρία σας, δηλαδή τόσο την προσωπική 
σας, όσο και αυτά που γνωρίζετε από περιπτώσεις άλλων ατόµων. 

 

Τροποποιηµένη κλίµακα βαθµολόγησης της κοινωνικής αναπροσαρµογής των 
Holmes και Rahe. 

Γεγονότα 
Βαθµολογία 
(µονάδες) 

12. Θάνατος ενός στενού συγγενικού προσώπου  

13. Νέα σχέση/ νέος/α σύντροφος   

14. Γάµος 500 

15. Αυξανόµενος φόρτος εργασίας στο Πανεπιστήµιο  

16. Σηµαντικό προσωπικό ατύχηµα ή ασθένεια  

17. Εγκυµοσύνη  

18. ∆ιαζύγιο µεταξύ των γονέων  

19. Σεξουαλικά προβλήµατα/δυσκολίες   

20. Κράτηση στη φυλακή ή άλλο ίδρυµα  

21. Αλλαγή στην υγεία/συµπεριφορά ενός οικογενειακού 
µέλους 

 

22. Πρώτο εξάµηνο στο Πανεπιστήµιο  

23. Απόλυση από εργασία (π.χ. µερική απασχόληση, κλπ)  

24. Σοβαρή διαφωνία µε Καθηγη-τή/τρια  

25. Αποτυχία σε ένα σηµαντικό µάθηµα  

26. Αλλαγή στις συνθήκες διαβίωσης (µετακίνηση σε άλλη 
πόλη για σπουδές, κλπ)  

 

27. Σηµαντικό προσωπικό επίτευγµα  

28. Χαµηλότεροι βαθµοί από τους αναµενόµενους  

29. Αλλαγή προτεραιοτήτων  
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30. Αλλαγή στις συνήθειες ύπνου (πολύ περισσότερος ή πολύ 
λιγότερος ύπνος, ή αλλαγή του τµήµατος του 24ώρου που 
κοιµόσαστε) 

 

31. Σοβαρή διαφωνία µε στενό φίλο  

32. Αλλαγή στις κοινωνικές δραστηριότητες  

33. Σηµαντική αλλαγή στον αριθµό των οικογενειακών 
συγκεντρώσεων (π.χ. πολύ µεγαλύτερος ή πολύς 
µικρότερος από τον συνηθισµένο)   

 

34. Πάρα πολλές απουσίες από τις παραδόσεις των µαθηµάτων  

35. Αλλαγή κατεύθυνσης/τµήµατος/Πανεπιστηµίου  

36. Αλλαγή στις διατροφικές συνήθειες (πολύ περισσότερη ή 
πολύ λιγότερη κατανάλωση τροφίµων, ή πολύ διαφορετικά 
ωράρια γευµάτων) 

 

37. Πρόβληµα στην σχέση σας µε τους γονείς  

38. Αλλαγή στην οικονοµική κατάσταση (π.χ. πολύ χειρότερή ή 
πολύ καλύτερη από την συνηθισµένη) 

 

39. Θάνατος ενός στενού φίλου  

40. ∆ευτερεύουσες παραβάσεις του νόµου (π.χ. κλίσεις,κλπ)   

41. Αποκλεισµός από τραπεζικό δάνειο  

42. Χωρισµός από το/τη σύντροφο  

43. Σηµαντική αλλαγή στις ώρες ή τους όρους απασχόλησης  

44. Σηµαντική αλλαγή στο συνηθισµένο τύπο ή/και το χρόνο 
αναψυχής 

 

45.   

46.   

47.   

48.   

49.   

50.   

51.   

52.   
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53.   

54.   

55.   

56.   

57.   

58.   

59.   

60.   

61.   

62.   

63.   

64.   

65.   

 

66. Μετά από ένα πολύ σηµαντικό γεγονός ακολουθεί µια περίοδος αναπροσαρµογής 

όπου συνήθως καταναλώνονται /καταναλώνετε προϊόντα ή υπηρεσίες. Ορίστε τα 

προϊόντα και τις υπηρεσίες που καταναλώνονται/καταναλώνετε πιο συχνά λόγω 

της επίδρασης του γεγονότος αυτού (στην στήλη Νο. του παρακάτω πίνακα 

σηµειώστε τον αύξοντα αριθµό -από 12 έως 65- που αντιστοιχεί στο γεγονός, 

βάση του προηγούµενου πίνακα κοινωνικής αναπροσαρµογής των Holmes & 

Rahe).  

Νο.  Γεγονός Προϊόντα ή υπηρεσίες που καταναλώνονται 
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67. Μετά από ένα πολύ σηµαντικό γεγονός ακολουθεί µια περίοδος αναπροσαρµογής 

όπου συνήθως δεν καταναλώνονται /καταναλώνετε προϊόντα ή υπηρεσίες. Ορίστε 

τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που δεν καταναλώνονται/καταναλώνετε συχνά 

λόγω της επίδρασης του γεγονότος αυτού (στην στήλη Νο. του παρακάτω πίνακα 

σηµειώστε τον αύξοντα αριθµό -από 12 έως 65- που αντιστοιχεί στο γεγονός, 

βάση του πίνακα κοινωνικής αναπροσαρµογής των Holmes & Rahe).  

Νο.  Γεγονός 
Προϊόντα ή υπηρεσίες που δεν 

καταναλώνονται 
   

   

 

 

Παρατηρήσεις - Σχόλια 

…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………...……………………………………………
…………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………… 
 
 
 
 

Σας ευχαριστούµε πολύ για τη συνεργασία σας 

Αν έχετε κάποια ερώτηση, παρακαλούµε να αποστείλετε τις ερωτήσεις σας στον 
συντάκτη του παρόντος ερωτηµατολογίου στο παρακάτω mail: 
<mbaex0948@uom.gr> 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙI 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V 
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