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ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Ομαδική γνωσιακή συμπεριφοριστική θεραπεία κατά 
του άγχους των υποψηφίων Πανελλαδικών εξετάσεων

Περίληψη
Στόχος της παρούσας έρευνας είναι να μελετήσει την αποτελεσματικότητα της Γνωσιακής Συμπεριφοριστικής Θεραπείας στη 
διαχείριση του άγχους των υποψηφίων Πανελλαδικών εξετάσεων. Στο πλαίσιο αυτό πραγματοποιήθηκε ομαδική γνωσιακή 
συμπεριφοριστική θεραπεία σε 6 δίωρες συνεδρίες, ενώ τα δεδομένα αντλήθηκαν από το σχολικό έτος 2008-2009 έως το 2018-
2019, στο Κέντρο Συμβουλευτικής και Θεραπείας Βέροιας. Το δείγμα αποτελείται από μαθητές της τρίτης λυκείου που φοιτούσαν 
στο φροντιστήριο ΕΝΑ της Βέροιας Ημαθίας. Για να διερευνηθούν τα ερωτήματα της έρευνας οι συμμετέχοντες συμπλήρωσαν 
ερωτηματολόγια τα οποία χορηγήθηκαν στους υποψηφίους στην αρχή και στο τέλος της παρέμβασης. Τα αποτελέσματα της 
έρευνας έδειξαν μείωση των συμπτωμάτων κατάθλιψης, του καταστασιακού και χαρακτηριολογικού άγχους, καθώς και των 
γνωσιακών διαστρεβλώσεων των μαθητών. Στο τέλος της ομαδικής θεραπείας οι μαθητές ήταν έτοιμοι να δώσουν Πανελλαδι-
κές εξετάσεις χωρίς δυσλειτουργικά συναισθήματα και σκέψεις. 
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1. Εισαγωγή
Οι Πανελλαδικές εξετάσεις αποτελούν ένα μεγάλο στοίχημα 
για τις οικογένειες με παιδί που φοιτά στο λύκειο. Είναι οι 
εξετάσεις που ανταμείβουν τους κόπους της σχολικής ζωής. 
Συμβολίζουν το πέρασμα προς την αναδυόμενη ενηλικίωση, 
που χαρακτηρίζεται από περισσότερη αυτονομία και εξέλιξη. 
Γι’ αυτό άλλωστε είναι φορτισμένες με τόση ένταση, ανησυχία, 
προσδοκίες και προσπάθεια. Παρότι το διάβασμα δεν έχει μόνο 
αυτή τη μονοδιάστατη έννοια, συχνά ταυτίζεται με τις εξετάσεις 
και οι γονείς των τελειόφοιτων μαθητών δαπανούν περισσότε-
ρα χρήματα για την πληρέστερη προετοιμασία τους, ώστε τα 
παιδιά τους να μπορέσουν να προσεγγίσουν ασφαλέστερα το 
όνειρό τους και να γίνουν φοιτητές [1]. 

Όλοι αυτοί οι παράγοντες επιφορτίζουν τον μαθητή με έντονο 
στρες, καθώς είναι πιθανό να μην μπορεί να διαχειριστεί αποτε-
λεσματικά το ενδεχόμενο μιας αποτυχίας. Κατ’ επέκταση, δεν 
έρχεται αντιμέτωπος μόνο με τη μελέτη, αλλά και με το άγχος 
που συνεπάγεται. Όσον αφορά την οργάνωση της μελέτης, 
γίνεται συστηματική διαχείριση τόσο στο σχολείο όσο και στο 
φροντιστήριο, η οποία ξεκινά από την πρώτη δημοτικού και 
καταλήγει στην τρίτη λυκείου. Όσον αφορά την καταπολέμη-

ση του άγχους όμως, δεν προβλέπεται αντίστοιχη συστηματική 
διαχείριση και έτσι ο μαθητής καταλήγει να το αντιμετωπίζει 
μόνος του. Συχνά διαπιστώνει πως είναι κάτι πέρα από τις 
δυνάμεις του και τον δυσκολεύει να αποδώσει το μέγιστο των 
δυνατοτήτων του. Καταλήγει, λοιπόν, να αποτυγχάνει και να 
χάνει τον επιθυμητό επαγγελματικό του στόχο, παρ’ όλη την 
επαρκή του προετοιμασία [1]. 

1.1. Πανελλαδικές εξετάσεις
Οι Πανελλαδικές εξετάσεις για την είσοδο στην Τριτοβάθμια 
εκπαίδευση στην Ελλάδα είναι μια ιδιαίτερη μορφή εξετάσεων, 
διαφορετική από τα υπόλοιπα κράτη. Σε μια έρευνα του καθη-
γητή Μιχάλη Κασσωτάκη [1] που πραγματοποιήθηκε με δείγμα 
σχολικών συμβούλων, διευθυντών, υποδιευθυντών και καθηγη-
τών Γενικών Λυκείων φάνηκε πως το 90% των συμμετεχόντων 
εξέφρασαν επικριτική στάση έναντι του συστήματος αυτού, υπο-
γραμμίζοντας τις αρνητικές πτυχές του χωρίς να το απορρίπτουν 
τελείως. Μέσα σε αυτά που αναφέρθηκαν ήταν πως πρόκειται για 
το πιο αδιάβλητο και αντικειμενικό σύστημα, αλλά ταυτόχρονα 
χαρακτηρίζεται ως γνωσιοκεντρικό και ψυχοφθόρο, το οποίο δεν 
προάγει την παιδεία ούτε την κριτική σκέψη και αξιολογεί τον 
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μαθητή μέσα από την επίδοσή του σε λίγες μόνο ώρες. Επιπρό-
σθετα, η στείρα απομνημόνευση δεν βοηθά στην ανάπτυξη της 
αποκλίνουσας σκέψης και ενισχύει την ύπαρξη φροντιστηρίων 
και ιδιωτικής παιδείας, η οποία με τη σειρά της ενισχύει τις κοι-
νωνικές ανισότητες μεταξύ των εύπορων και άπορων μαθητών. 

1.2. Άγχος εξετάσεων
Έρευνες έχουν δείξει ότι συγκεκριμένοι παράγοντες συνδέονται 
με το άγχος. Πιο αναλυτικά, η ανησυχία είναι ο παράγοντας που 
συνδέθηκε με την προετοιμασία της εργασίας και τη χαμηλή απο-
φυγή αντιμετώπισης. Η συναισθηματικότητα συνδέθηκε με την 
αναζήτηση κοινωνικής στήριξης και την προετοιμασία της σχολικής 
εργασίας. Η παρέμβαση συνδέθηκε με χαμηλή προετοιμασία της 
εργασίας και η έλλειψη εμπιστοσύνης με την αποφυγή αντιμετώ-
πισης [2]. Το άγχος εξετάσεων και η ακαδημαϊκή επίδοση είναι 
αντιστρόφως ανάλογα. Αυτό που μεσολαβεί ανάμεσα στα δύο 
είναι οι γνωσιακές διαστρεβλώσεις, όπως η καταστροφοποίηση. 
Η ανησυχία και τα σωματικά συμπτώματα είναι θετικοί παρά-
γοντες για γνωσιακές διαστρεβλώσεις, οι οποίες με τη σειρά τους 
είναι αντιστρόφως ανάλογες της ακαδημαϊκής επίδοσης. Είναι 
γεγονός πως οι τεχνικές που εφαρμόζονται στη ΓΣΘ μπορούν να 
συντελέσουν στη μείωση των γνωσιακών διαστρεβλώσεων [3].

Το αρχικό στάδιο στη διαχείριση του άγχους εξετάσεων 
είναι η κατανόηση ότι το άγχος είναι έντονο αλλά διαχειρίσιμο 
και μπορεί να περιορισθεί με συγκεκριμένες τεχνικές και πως η 
μελέτη που έχει αναλάβει να διεκπεραιώσει είναι στα πλαίσια 
των δυνατοτήτων του. Σημαντικό ρόλο φαίνεται να διαδρα-
ματίζει η συνειδητοποίηση των δυνατοτήτων του μαθητή, η 
επιλογή ρεαλιστικών στόχων και η κατάτμηση ενός μεγάλου 
στόχου σε μικρότερους, άρα και πιο επιτεύξιμους. Επιπλέον, 
είναι προτιμότερη η επιλογή ενός στόχου που ταιριάζει στον 
ίδιο, ανεξάρτητα από το ποιος ταιριάζει στους υπόλοιπους 
μαθητές. Και ,τέλος, να κάνει ένα βήμα τη φορά, για την αύξη-
ση της αίσθησης αυτοαποτελεσματικότητας. Η προσήλωση 
χρειάζεται να γίνεται στην υποεργασία παρά στο αποτέλεσμα, 
καθώς φαίνεται πως η σκέψη της τελικής βαθμολογίας κάνει 
τον μαθητή να χάνει τη συγκέντρωσή του [4]. 

Σε άλλη έρευνα [5] βρέθηκαν ορισμένες στρατηγικές για τη 
μείωση του άγχους των εξετάσεων. Η θετική σκέψη είναι μια 
στρατηγική που τροποποιεί τις δυσλειτουργικές σκέψεις. Επι-
πρόσθετα, η χαλάρωση τροποποιεί τη μυϊκή τάση του σώματος 
που συνδέεται με τη συναισθηματική διέγερση. Η επαρκής προ-
ετοιμασία για τις Πανελλαδικές εξετάσεις και η συγκέντρωση 
της προσοχής είναι δύο στρατηγικές που συνδέονται με την 
αποτελεσματικότητα. Από την άλλη, η παραίτηση παρατηρεί-
ται σε άτομα με πολύ υψηλό ή πολύ χαμηλό άγχος εξετάσεων. 

Σύμφωνα με τα ευρήματα προηγούμενης έρευνας [6], το 
άγχος των εξετάσεων θεωρήθηκε παράγοντας κινδύνου για 
κλινικό άγχος. Μετά από παρέμβαση γνωσιακού συμπεριφορι-
στικού τύπου μειώθηκαν το άγχος των εξετάσεων και ο πανικός, 
ως αποτέλεσμα μιας καλύτερης διαχείρισης της ανησυχίας για 
πιθανή αποτυχία στις εξετάσεις. Η παρέμβαση, ωστόσο, δεν 
συνέβαλε στη βελτίωση της σχολικής ευημερίας, δηλαδή της 
κατάστασης κατά την οποία ο μαθητής φοιτά και αντεπεξέρχεται 
στις σχολικές του υποχρεώσεις χωρίς άγχος. Αυτό προφανώς 
ισχύει επειδή η βελτίωση του άγχους των εξετάσεων είναι ένα 
μόνο στοιχείο της ευρύτερης σχολικής ευημερίας. 

Επίσης, το άγχος διακρίνεται σε καταστασιακό και χαρα-
κτηριολογικό. Το καταστασιακό άγχος αναφέρεται σε συναι-

σθηματικές αντιδράσεις, όπως μυϊκή τάση και νευρικότητα, σε 
γνωστικές αντιδράσεις, όπως δυσάρεστες σκέψεις, ανησυχίες, και 
σε αλλαγές του οργανισμού, όπως αυξημένη πίεση και αναπνοή. 
Το χαρακτηριολογικό άγχος αφορά πιο σταθερά γνωρίσματα 
της ιδιοσυγκρασίας του ατόμου. Άτομα με υψηλό χαρακτηρι-
ολογικό άγχος είναι πιο ευάλωτα στο στρες και αντιδρούν με 
πιο έντονο καταστασιακό άγχος σε σχέση με άτομα που έχουν 
χαμηλό χαρακτηριολογικό άγχος [7].

Με βάση τα ανωτέρω, σκοπός της παρούσας έρευνας είναι 
η μείωση των συμπτωμάτων κατάθλιψης, του καταστασιακού 
και χαρακτηριολογικού άγχους, καθώς και των γνωσιακών 
διαστρεβλώσεων των υποψηφίων Πανελλαδικών εξετάσεων.

2. Υλικό και μέθοδος
2.1. Χαρακτηριστικά δείγματος
Το τελικό δείγμα που συμπεριλήφθηκε στην έρευνα αποτελεί-
ται από 46 άτομα, μαθητές της τρίτης λυκείου, που φοιτούσαν 
σε λύκεια της Βέροιας και του Νομού Ημαθίας γενικότερα, 
σε συνδυασμό με φοίτηση στο φροντιστήριο ΕΝΑ. Το δείγμα 
προέκυψε καθώς ο υπεύθυνος του φροντιστηρίου ενημέρωνε 
κάθε χρονιά από το 2008-2019 όλους τους μαθητές της τρίτης 
λυκείου που φοιτούσαν στο φροντιστήριο για την προαιρετική 
συμμετοχή τους στην ομάδα και εντέλει 47 μαθητές ήταν αυτοί 
που δέχτηκαν να συμμετάσχουν, με ένα άτομο να μη συμπερι-
λαμβάνεται στο τελικό δείγμα, καθώς τα κενά λήμματα (missing 
values) ξεπερνούσαν το στατιστικά αποδεκτό όριο. 

Από το σύνολο των συμμετεχόντων στις ομάδες παρέμβασης, 
όπως υποδηλώνει ο Πίνακας 1 (Περιγραφή χαρακτηριστικών 
δείγματος), 11 ήταν αγόρια (23,9%) και 35 κορίτσια (76,1%), 
γεννημένοι/ες από το 1991 έως το 2001, αναλόγως της χρονιάς 
που λάμβανε χώρα η ομάδα (2008 έως 2019). Οι μαθητές αυτοί 
συμμετείχαν σε ομαδικές συνεδρίες με την ψυχολόγο Ευδοξία 
Αδαμίδου στο Κέντρο Συμβουλευτικής και Θεραπείας. Παρα-
τηρήθηκε πως το δείγμα των μαθητών που έκαναν ατομικές 
συνεδρίες ήταν σχετικά μικρό (<10%) και έτσι δεν πραγματο-
ποιήθηκε σύγκριση μεταξύ των δύο θεραπευτικών σχημάτων. 

2.2. Μέσα συλλογής δεδομένων
Στην πρώτη και στην τελευταία συνεδρία της ομαδικής θερα-
πείας δόθηκαν τα ερωτηματολόγια Birleson Depression Scale, 
STAIC 1 & 2 (State – Trait), καθώς και ένα Ερωτηματολόγιο 
Γνωσιακών Διαστρεβλώσεων για Υποψήφιους των Πανελλα-
δικών Εξετάσεων, το οποίο σχεδιάστηκε για τις ανάγκες της 
συγκεκριμένης έρευνας, λαμβάνοντας υπόψη τα ιδιαίτερα 
χαρακτηριστικά των μαθητών αυτής της τάξης. Στη συνέχεια 
καταγράφονται, επίσης, οι δείκτες αξιοπιστίας (Cronbach a’s) 
[21] για όλα τα εργαλεία.

Το ερωτηματολόγιο του Birleson [8] μετρά την κατάθλιψη 
που είχε ο ερωτώμενος την εβδομάδα πριν από τη συμπλήρωση 
του ερωτηματολογίου. Συγκεκριμένα, μετρά τη διάθεση και τα 
συναισθήματα του ερωτώμενου μέσα από τις καθημερινές του 
συνήθειες. Το ερωτηματολόγιο υπάρχει στο Child Psychology 
Portfolio [9]. Αποτελείται από 17 λήμματα που απαντώνται από 
0 έως 2, και συγκεκριμένα 0 = ποτέ, 1 = μερικές φορές και 2 = 
τις πιο πολλές φορές. Τα λήμματα 1, 2, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12 και 
15 βαθμολογούνται αντίστροφα. Το λήμμα 4: «μου αρέσει να 
παίζω έξω» διαφοροποιήθηκε σε «μου αρέσει να βγαίνω έξω», 
καθώς θεωρήθηκε πιο ταιριαστό με τα ενδιαφέροντα των παι-
διών της τρίτης λυκείου. 
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Πίνακας 1. Περιγραφή χαρακτηριστικών δείγματος

Ποιοτικές μεταβλητές Ποσοστά
Φύλο
Αγόρι

Κορίτσι
23,9%
76,1%

Γέννηση
1991
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001

13,0%
15,2%
2,2%
26,1%
13,0%
10,9%
2,2%
17,4%

Σχολείο
1ο ΓΕΛ Βέροιας
2ο ΓΕΛ Βέροιας
3ο ΓΕΛ Βέροιας
4ο ΓΕΛ Βέροιας
5ο ΓΕΛ Βέροιας
ΕΠΑΛ Βέροιας

ΓΕΛ Μακροχωρίου
ΓΕΛ Αλεξάνδρειας

ΓΕΛ Νάουσας

20,5%
13,6%
20,5%
9,1%
22,7%
2,3%
4,5%
4,5%
2,3%

Ομάδες παρέμβασης
Ομάδα 2009
Ομάδα 2013

Ομάδα 2013-2014
Ομάδα 2015α
Ομάδα 2015β

Ομάδα 2015-2016
Ομάδα 2016
Ομάδα 2017

Ομάδα 2017-2018
Ομάδα 2019

13,0%
13,0%
4,3%
17,4%
4,3%
8,7%
8,7%
8,7%
4,3%
17,4%

Όπως φαίνεται στον πίνακα που ακολουθεί, ο δείκτης αξι-
οπιστίας στην πρώτη μέτρηση του Birleson βρέθηκε σε μη ικα-
νοποιητικό επίπεδο (a = .577), οπότε αποκλείστηκε το λήμμα 
17 («Βαριέμαι πολύ»), το οποίο φαινόταν ότι δημιουργούσε 
σημαντικό πρόβλημα στην εσωτερική αξιοπιστία της κλίμακας. 
Έτσι ο διορθωμένος υπολογισμός της αξιοπιστίας κατά την 
πρώτη μέτρηση βρέθηκε σε ικανοποιητικό επίπεδο (a = .613). 
Να σημειωθεί ότι το συγκεκριμένο λήμμα αποκλείστηκε και από 
τη δεύτερη μέτρηση, παρότι ο δείκτης εσωτερικής αξιοπιστίας 
ήταν σε ικανοποιητικό επίπεδο (a = .688). Ωστόσο, αποκλείο-
ντας το 17ο λήμμα, βελτιώθηκε λίγο η εσωτερική αξιοπιστία 
και στη δεύτερη μέτρηση (a = .701). 

Το STAIC 1 (State) [7] είναι ένα ερωτηματολόγιο αυτοαξιο-
λόγησης του καταστασιακού άγχους, δηλαδή μετρά πώς νιώθει 
ο ερωτώμενος τη στιγμή που το συμπληρώνει. Καταγράφει τις 
διάφορες διαβαθμίσεις των συναισθημάτων του ερωτώμενου. 
Αποτελείται από 20 λήμματα που απαντώνται σε κλίμακα τύπου 
Likert με βαθμολογική κλίμακα από 1 έως 3, και συγκεκριμένα 
1 = πολύ, 2 = μετρίως και 3 = καθόλου. Ο δείκτης αξιοπιστίας 
για το Καταστασιακό Άγχος στην παρούσα έρευνα βρέθηκε 
σε αρκετά καλά επίπεδα και στις δύο μετρήσεις (a = .873 και  
a = .859, αντίστοιχα).

Στο STAIC 2 (Trait) ο ερωτώμενος καλείται να συμπληρώσει 
πώς νιώθει συνήθως και όχι μόνο τη στιγμή της συμπλήρωσης, 
αξιολογώντας έτσι το ιδιοσυγκρασιακό του άγχος και κάνοντας 
τη διαφοροποίηση από το πρώτο. Συμπληρώνει, λοιπόν, αν πολύ 
συχνά, μερικές φορές ή σπάνια έχει θέματα που τον ανησυχούν 
και τον δυσλειτουργούν κατά τη διάρκεια της ημέρας. Απο-
τελείται από 20 λήμματα που απαντώνται σε κλίμακα τύπου 
Likert με βαθμολογική κλίμακα από 1 έως 3, και συγκεκριμένα 
1 = πολύ, 2 = μετρίως και 3 = καθόλου. Ο δείκτης αξιοπιστίας 
για το Ιδιοσυγκρασιακό Άγχος στην παρούσα έρευνα βρέθηκε 
σε αρκετά καλά επίπεδα και στις δύο μετρήσεις (a = .796 και  
a = .771, αντίστοιχα).

Για τη στάθμιση των STAΙC ήταν υπεύθυνα το Εργαστή-
ριο Κινητικής Συμπεριφοράς και Αθλητικής Ψυχολογίας του 
ΤΕΦΑΑ, καθώς και το Ανοιχτό Ψυχοθεραπευτικό Κέντρο. 

Για τη σύνταξη του Ερωτηματολογίου Άγχους για τους 
Υποψήφιους Πανελλαδικών Εξετάσεων εξετάστηκαν πρώτα 
πιλοτικά οι διαστρεβλωμένες γνωσίες 30 μαθητών της τρίτης 
λυκείου, ομαδοποιήθηκαν και έπειτα καταγράφηκαν σε ερω-
τηματολόγιο. Ο ερωτώμενος καλείται να επιλέξει αν συμφωνεί 
ή διαφωνεί με τις προτάσεις-γνωσίες, σημειώνοντας το αντί-
στοιχο κουτάκι (Ναι ή Όχι), σχετικά με το αν του συμβαίνουν 
καταστάσεις που χαρακτηρίζονται από καταστροφοποίηση, 
αυθαίρετο συμπέρασμα, ψυχικό φίλτρο, σκέψη άσπρο μαύρο, 
υπεργενίκευση, απόρριψη του θετικού και προσωποποίηση. 
Αποτελείται από 18 λήμματα που απαντώνται σε διχοτομική 
κλίμακα τύπου Ναι/Όχι. Το ερωτηματολόγιο των Διαστρεβλώ-
σεων της Αδαμίδου έδωσε ικανοποιητική αξιοπιστία και στις 
δύο μετρήσεις (a = .619 και a = .668). Στον υπολογισμό του δεί-
κτη αξιοπιστίας αποκλείστηκε το λήμμα 15 («Η διάθεσή μου 
ανεβαίνει εύκολα») από τον υπολογισμό της αξιοπιστίας λόγω 
μηδενικής διακύμανσης, καθώς η συντριπτική πλειονότητα των 
συμμετεχόντων επέλεγαν το «Όχι» ως απάντηση.

Πίνακας 2. Δείκτες αξιοπιστίας a των εργαλείων σε πρώτη και 
δεύτερη μέτρηση

Εργαλείο Cronbach a’s N items
Birleson α΄ μέτρηση .577 17
Birleson Διορθωμένο 
α΄ μέτρηση

.613 16

STAI state α΄ μέτρηση .873 20
STAI trait α΄ μέτρηση .796 20
Αδαμίδου  
Διαστρεβλώσεις α΄ 
μέτρηση

.619 17

Birleson β΄ μέτρηση .688 17
Birleson Διορθωμένο 
β΄ μέτρηση

.701 16

STAI state β΄ μέτρηση .859 20
STAI trait β΄ μέτρηση .771 20
Αδαμίδου  
Διαστρεβλώσεις  
β΄ μέτρηση

.668 17
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2.3. Διαδικασία συλλογής δεδομένων
Η ομάδα κατά του άγχους των Πανελλαδικών εξετάσεων έχει 
οργανωθεί για την καλύτερη προετοιμασία του τελειόφοιτου 
μαθητή. Βασικός στόχος της είναι να βοηθήσει τον μαθητή να 
κατανοήσει αυτό που τον αγχώνει και να του προσφέρει δεξι-
ότητες αυτοελέγχου ώστε να μην τον καταβάλει τόσο πολύ. 
Η ομάδα συμμετείχε σε 6 δίωρες συνεδρίες και ήταν βασισμέ-
νη στη γνωσιακή συμπεριφοριστική θεραπεία. Πρόκειται για 
ομάδα με δομημένο πρόγραμμα, που πήρε πολλά στοιχεία από 
ήδη υπάρχουσες ομάδες καταπολέμησης άγχους ενηλίκων [10-
13] και τεχνικές από σημαντικούς θεραπευτές βασισμένες στη 
γνωσιακή θεραπεία [14-19] και προσαρμόστηκε στις ανάγκες 
των μαθητών της τρίτης λυκείου.

Η ομάδα ήταν δομημένη ως εξής: Στην πρώτη συνεδρία 
έγιναν οι συστάσεις και τέθηκαν οι κανόνες της ομάδας. Στη 
συνέχεια έγινε ψυχοεκπαίδευση στο άγχος και στις γνωσιακές 
διαστρεβλώσεις της γνωσιακής συμπεριφοριστικής θεραπείας, 
συμπλήρωση ημερολογίων καταγραφής, εκπαίδευση σε στρατη-
γικές επίλυσης προβλημάτων, σταδιακή νευρομυϊκή χαλάρωση 
του Jacobson και ανακεφαλαίωση.

Στην πρώτη και στην τελευταία συνεδρία χορηγήθηκαν 
τα ερωτηματολόγια που αναφέρθηκαν στα μέσα συλλογής 
δεδομένων για να μετρηθεί και να αποτυπωθεί η βελτίωση της 
ψυχολογικής τους κατάστασης. Για δεοντολογικούς λόγους δεν 
έγινε η χρήση των ονοματεπώνυμων των παιδιών, αλλά για τη 
διευκόλυνση της έρευνας και της επεξεργασίας των δεδομέ-
νων όλοι έλαβαν έναν κωδικό, τον οποίο θα κατέγραφαν στα 
ερωτηματολόγιά τους.

Επιπλέον, χορηγήθηκε ένα έντυπο ανατροφοδότησης, όπου 
μπορούσαν να γράψουν σε τι τους βοήθησε η ομάδα και τι θα 
πρότειναν για τη βελτίωσή της. Η παραπάνω δόμηση της ομάδας 
προσαρμόστηκε σε ατομική θεραπεία σε 5 μονόωρες συνεδρίες. 

3. Ευρήματα
Για την ανάλυση των δεδομένων χρησιμοποιήθηκε το στατιστι-
κό πακέτο IBM SPSS Statistics 26.0. Για τον έλεγχο αξιοπιστίας 
εσωτερικής συνέπειας υπολογίστηκαν οι συντελεστές αξιοπιστί-
ας Cronbach’s alpha για τα εργαλεία που χρησιμοποιήθηκαν (βλ. 
Πίνακα 2). Πριν από τις στατιστικές αναλύσεις αξιολογήθηκε 
η κανονικότητα των κατανομών στα δεδομένα των εργαλείων 
μέσω του τεστ κανονικότητας Shapiro-Wilk. Όπως φαίνεται στον 
Πίνακα 3, τα δεδομένα στα εργαλεία που χρησιμοποιήθηκαν 
παρουσιάζουν κανονική κατανομή, καθώς όλες οι μετρήσεις 
παρουσιάζουν p>.05.

Πίνακας 3. Εξέταση της κανονικότητας των κατανομών στις  
απαντήσεις των συμμετεχόντων σε πρώτη και δεύτερη μέτρηση

Εργαλείο W df P
Birleson Διορθωμένο α΄ μέτρηση .971 46 .296
STAI state α΄ μέτρηση .960 44 .136
STAI trait α΄ μέτρηση .966 44 .223
Αδαμίδου Διαστρεβλώσεις α΄ μέτρηση .968 44 .248
Birleson Διορθωμένο β΄ μέτρηση .962 46 .139
STAI state β΄ μέτρηση .959 44 .115
STAI trait β΄ μέτρηση .968 44 .262
Αδαμίδου Διαστρεβλώσεις β΄ μέτρηση .971 44 .328

Συνεχίζοντας με την εξέταση των υποθέσεων, η βασική 
υπόθεση αναφέρει ότι αναμένεται να έχουμε βελτίωση των 
δυσκολιών των μαθητών μετά τη θεραπευτική παρέμβαση, άρα 
αναμένουμε μείωση των τιμών στη δεύτερη μέτρηση σε όλα τα 
εργαλεία. Για να εξεταστεί η βασική αυτή υπόθεση, χρησιμο-
ποιήθηκε το Τ-test με συζευγμένα δείγματα. Όπως φαίνεται 
από τον Πίνακα 4, εμφανίζεται στατιστικώς σημαντική μείωση 
στους μέσους όρους των τιμών των απαντήσεων των μαθητών 
σε όλα τα εργαλεία. Συγκεκριμένα, ο μέσος όρος των απαντήσε-
ων για τα καταθλιπτικά συμπτώματα στην πρώτη μέτρηση ήταν 
12.413, ενώ στη δεύτερη 9.652, καταδεικνύοντας τη σημαντική 
διαφορά ανάμεσα στις δύο μετρήσεις. Αντίστοιχα μεγάλες ή 
ικανοποιητικές διαφορές στους μέσους όρους των απαντήσεων 
βρέθηκαν και στο καταστασιακό άγχος, στο χαρακτηριολογι-
κό άγχος και στις γνωστικές διαστρεβλώσεις (βλ. Πίνακα 5). 

Πίνακας 4. T-test συζευγμένων δειγμάτων (πρώτης και δεύτερης 
μέτρησης)

Ζεύγος
Διαφορά  
Μέσων  
Όρων

T Df P

Birleson Διορθωμένο α΄ 
μέτρηση – 
Birleson Διορθωμένο β΄ 
μέτρηση

2.761 5.011 45 .000

STAI state α΄ μέτρηση –
STAI state β΄ μέτρηση

3.413 3.220 45 .002

STAI trait α΄ μέτρηση – 
STAI trait β΄ μέτρηση

6.578 7.500 44 .000

Αδαμίδου Διαστρεβλώσεις 
α΄ μέτρηση – 
Αδαμίδου Διαστρεβλώσεις 
β΄ μέτρηση

3.689 9.013 44 .000

Πίνακας 5. Μέσοι όροι και τυπικές αποκλίσεις στο T-test 
συζευγμένων δειγμάτων (πρώτης και δεύτερης μέτρησης)

Ζεύγος Μέσοι Όροι Std. Dev

Birleson Διορθωμένο α΄ 
μέτρηση
Birleson Διορθωμένο β΄ 
μέτρηση

12.413

9.652

3.862

4.239

STAI state α΄ μέτρηση
STAI state β΄ μέτρηση

37.152
33.739

6.189
5.717

STAI trait α΄ μέτρηση 
STAI trait β΄ μέτρηση

43.000
36.422

6.364
6.028

Αδαμίδου Διαστρεβλώσεις 
α΄ μέτρηση
Αδαμίδου Διαστρεβλώσεις 
β΄ μέτρηση

8.733

5.044

2.934

2.812

Σχετικά με την εξέταση των διαφορών φύλου, χρησιμοποιή-
θηκε η μη παραμετρική ανάλυση Mann-Whitney, εξαιτίας του 
μικρού δείγματος αγοριών. Όπως φαίνεται στον Πίνακα 6, οι 
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δύο ομάδες (αγόρια-κορίτσια) δεν παρουσίασαν στατιστικώς 
σημαντικές διαφορές στις απαντήσεις τους στα εργαλεία, εκτός 
από την πρώτη μέτρηση στο Birleson, με τη διάμεσο των κορι-
τσιών να είναι στατιστικώς μεγαλύτερη από αυτή των αγοριών 
(U = 274.00, z = 2.108, p<.05), μια διαφορά που εξομαλύνθηκε 
στη δεύτερη μέτρηση.

Πίνακας 6. Mann-Whitney για διαφορές φύλου στις απαντήσεις 
των εργαλείων

Εργαλείο U z P
Birleson Διορθωμένο α΄ μέτρηση 274.00 2.108 .035
Birleson Διορθωμένο β΄ μέτρηση 161.00 -.814 .416
STAI state α΄ μέτρηση 215.00 .581 .561
STAI state β΄ μέτρηση 131.00 -1.589 .112
STAI trait α΄ μέτρηση 223.50 .966 .334
STAI trait β΄ μέτρηση 173.00 -.504 .614
Αδαμίδου Διαστρεβλώσεις α΄ 
μέτρηση

140.50 -1.350 .177

Αδαμίδου Διαστρεβλώσεις β΄ 
μέτρηση

122.50 -1.717 .086

4. Συζήτηση
Παρατηρήθηκε πως ο σκοπός της ομαδικής θεραπείας, που 
ήταν να μειώσει τα συμπτώματα κατάθλιψης, το καταστασια-
κό και χαρακτηριολογικό άγχος καθώς και τις διαστρεβλώσεις 
των μαθητών, επιτεύχθηκε. Αυτό έδειξαν τα ευρήματα, όπου 
παρατηρήθηκε μείωση των τιμών των μαθητικών απαντήσεων 
σε όλα τα εργαλεία που χορηγήθηκαν στην αρχή και στο τέλος 
της ομαδικής παρέμβασης (βλ. Πίνακες 4 και 5). Τα αποτελέ-
σματα αυτά είναι πολύ σημαντικά από κλινικής άποψης, καθώς 
μετά την παρέμβαση τα αυτοαναφερόμενα συμπτώματα μειώ-
θηκαν σημαντικά, βελτιώνοντας τη γενικότερη κατάσταση των 
μαθητών, καθώς και την οπτική τους σχετικά με τις επερχόμενες 
Πανελλήνιες εξετάσεις, μειώνοντας τις γνωσιακές τους διαστρε-
βλώσεις. Τα αποτελέσματα της παρούσας έρευνας συνάδουν 
επίσης και με τα αποτελέσματα της βιβλιογραφίας για την απο-
τελεσματικότητα των ομάδων γνωσιακής συμπεριφοριστικής 
παρέμβασης [10-14], καθώς και την αποτελεσματικότητα των 
γνωσιακών συμπεριφοριστικών τεχνικών [15-20].

Σύμφωνα με τα ευρήματα της έρευνας, οι μετρήσεις δεν 
διέφεραν ανάλογα με το φύλο, με εξαίρεση τις μεγαλύτερες 
τιμές στα καταθλιπτικά συμπτώματα των κοριτσιών στην 
αρχή της ομάδας, οι οποίες εξομαλύνθηκαν στις μετρήσεις 
μετά την παρέμβαση. Αυτό θα μπορούσε να συμβαίνει καθώς 
στον γενικό εφηβικό πληθυσμό υπάρχουν μεγαλύτερα ποσο-
στά εμφάνισης καταθλιπτικών συμπτωμάτων στα κορίτσια σε 
σύγκριση με τα αγόρια [22]. Μετά την ομαδική παρέμβαση 
όμως, η διαφορά αυτή ανάμεσα στις δύο ομάδες φύλου δεν 
υπήρχε πλέον, καταδεικνύοντας την αποτελεσματικότητά 
της στη μείωση των καταθλιπτικών συμπτωμάτων και στην 
ομάδα των κοριτσιών.

Συμπερασματικά, οι μαθητές βοηθήθηκαν να πάνε στις εξε-
τάσεις χωρίς δυσλειτουργικό άγχος που τους κάνει να ξεχνούν 
αυτά που διάβασαν. Επομένως, είχαν να αναμετρηθούν κυρίως 
με το γνωστικό αντικείμενο των εξετάσεων και όχι με το ψυχο-
λογικό. Πρόκειται για ένα ιδιαίτερα αισιόδοξο μήνυμα που 
πλέον θέτει την ομάδα κατά του άγχους των Πανελλαδικών 

εξετάσεων ως απαραίτητο και όχι προαιρετικό συμπλήρωμα 
της τρίτης λυκείου. 

Η συγκεκριμένη έρευνα είναι πρωτότυπη, καθώς η ομάδα 
έχει συγκεκριμένη δομή καθορισμένη από τη συγγραφέα, η 
οποία έχει βασιστεί αλλά όχι αντιγραφεί από άλλες ομάδες, 
οπότε δεν μπορεί να συγκριθεί άμεσα με άλλες έρευνες. Ωστό-
σο, η έρευνα έχει κάποιους περιορισμούς, όπως ότι το δείγμα 
είναι μικρό και θεωρείται δείγμα ευκολίας (συμπτωματική ή 
ευκαιριακή δειγματοληψία), καθώς προήλθε από μαθητές ενός 
φροντιστηρίου. Επίσης, δεν υπήρχε η δυνατότητα για follow-up, 
ώστε να διερευνηθεί πώς τελικά οι μαθητές βίωσαν την εμπει-
ρία των Πανελλαδικών. Το θετικό της είναι πως εκτείνεται σε 
διάρκεια δεκαετίας. 

Ως εξέλιξη της έρευνας, θα μπορούσε να αυξηθεί το δείγ-
μα των μαθητών που κάνουν ατομική παρέμβαση, ώστε να 
συγκριθεί με το αντίστοιχο δείγμα της ομαδικής. Επιπρόσθετα, 
θα μπορούσε να επεκταθεί το δείγμα των τελειόφοιτων μαθη-
τών και να συμπεριλάβει μαθητές και άλλων φροντιστηρίων, 
ακόμη και άλλων πόλεων. 
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Abstract
The aim of this research is to study the effectiveness of Cognitive 
Behavioral Therapy in the management of the candidates’ anxiety for the 
final Pan-Hellenic exams. For this purpose group cognitive behavioral 
therapy sessions were carried out with a duration of 6 sessions 2 hours 
each, while the data was extracted from the school year 2008-9 until 
2018-19, in the Veroia’s Counseling and Therapy Center. The sample 
was consisted by students of the third grade of Lyceum (final grade 
of Highschool in Greece), which they attended the coaching school 
ENA in Veroia of Imathia. In order to explore the research questions 
the participants completed questionnaires that were administered at 
the beginning and at the end of the intervention. The results of the 
research showed a reduction in depression symptoms, in the situational 
and characteristic anxiety, as well as the cognitive distortions of the 
students. At the end of the group therapy the students were ready to take 
the Pan-Hellenic exams without dysfunctional feelings and thoughts.

Keywords: Cognitive-bahavioral therapy, group, anxiety, depression, 
Pan-Hellenic exam
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