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Η επίδραση ενός ψυχοεκπαιδευτικού προγράμματος για το Απολαμβάνειν, 

στο Απολαμβάνειν, τα θετικά συναισθήματα και τη συναισθηματική ευεξία 

νέων φοιτητριών. 

 

Διδακτορική διατριβή. Πανεπιστήμιο Αθηνών, 2014 

Επιβλέπουσα Καθηγήτρια: Μαρία Μαλικιώση Λοίζου  

Καθηγήτρια Συμβουλευτικής Ψυχολογίας Ε.Κ.Π.Α 

 

Σκοπός της παρούσας έρευνας ήταν η διερεύνηση των ακόλουθων 

ερωτημάτων: 1)  Μπορεί κανείς να διδάξει τρόπους και τεχνικές για την ενδυνάμωση 

της ευτυχίας; 2) Μήπως ένας τρόπος να ενδυναμωθεί η ευτυχία είναι η αύξηση της 

συχνότητας βίωσης των θετικών συναισθημάτων; 3) Μήπως ένας τρόπος αύξησης της 

συχνότητας βίωσης των θετικών συναισθημάτων είναι η εκπαίδευση στο 

απολαμβάνειν; 

 Με βάση τη βιβλιογραφική ανασκόπηση, τα θετικά συναισθήματα αποτελούν 

κύρια μεταβλητή της ευτυχίας-συναισθηματικής ευεξίας. Από την άλλη, το 

απολαμβάνειν, παρουσιάζεται στα θεωρητικά κείμενα ως τρόπος διαχείρισης των 

θετικών συναισθημάτων. Με αυτό το σκεπτικό, σχεδιάστηκε ένα πρόγραμμα ομαδικής 

ψυχοεκπαιδευτικής παρέμβασης με εστίαση στο απολαμβάνειν και θεμελίωση στις 

αρχές της Συμβουλευτικής Ψυχολογίας. 

  Το πρωτόκολλο της έρευνας εμπίπτει στην κατηγορία των οιονεί 

πειραματικών σχεδιασμών με χορήγηση προτεστ και μετατεστ. Πενήντα μία φοιτήτριες 

από διάφορα τμήματα του Πανεπιστημίου Αθηνών συμμετείχαν σε πέντε ομάδες που 

παρακολούθησαν και ολοκλήρωσαν το σεμινάριο παρέμβασης. Το πρόγραμμα 

αποτελείτο από 9 εβδομαδιαίες τρίωρες συναντήσεις και μία αναμνηστική συνάντηση 

τρεις μήνες μετά.Την ομάδα ελέγχου αποτέλεσαν φοιτήτριες από αντίστοιχα τμήματα 

του Πανεπιστημίου Αθηνών. Οι φοιτήτριες της ομάδας ελέγχου συμπλήρωσαν την ίδια 

περίοδο με τις φοιτήτριες της ομάδας παρέμβασης – στην έναρξη και στο τέλος του 

προγράμματος δύο μήνες μετά -τα ίδια ψυχομετρικά εργαλεία. 

 Τα αποτελέσματα των στατιστικών αναλύσεων επιβεβαίωσαν όλες τις κύριες 

υποθέσεις της έρευνας. Όπως προέκυψε, το πρόγραμμα παρέμβασης φαίνεται ότι 

ενδυνάμωσε  τόσο τις πεποιθήσεις απολαμβάνειν, όσο και τα θετικά συναισθήματα και 

την ευτυχία. Επιπρόσθετα, με τη βοήθεια δομικών μοντέλων ανάλυσης, καταδείχθηκε, 

η «σειρά» ενδυνάμωσης: από το απολαμβάνειν στα θετικά συναισθήματα και από τα 

θετικά συναισθήματα στην ευτυχία.  
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