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Ταςηόηηηα ηηρ μελέηηρ: 

 

Πεπίοδορ: Ινύιηνο – Οθηώβξηνο 2020 

 

Γλώζζα επωηημαηολογίος: Ειιεληθά 

Σςμμεηέσονηερ: 239 

Φοπέαρ ςλοποίηζηρ: “Tact Hellas” 

Τπόπορ ζςλλογήρ ηων απανηήζεων: Online (Απηναλαθνξηθή) 

Εξαπηημένη Μεηαβληηή: Ο Μ.Ο ησλ απαληήζεσλ, ησλ ππνθεηκέλσλ ζε 5βαζκηα θιίκαθα 

Likert. («Σα ΜΜΕ δελ ππεξβάιινπλ»                                                          «Σα ΜΜΕ 

ππεξβάιινπλ») 

                    1.                   2.                              3.                          4.                             5. 

 

Ανεξάπηηηη: Οη παξάγνληεο θηλδύλνπ ησλ ζπκκεηερόλησλ γηα ζνβαξή λόζν ιόγσ ηνπ ηνύ 

Covid-19, όπσο απηνί νξίδνληαλ από ηνλ παγθόζκην νξγαληζκό πγείαο ηνλ Μάην ηνπ 2020.  

 

Υποεπώηημα 1: «Σα ΜΜΕ ππεξβάιινπλ ή όρη ζηνλ ηξόπν παξνπζίαζεο εηδήζεσλ γηα ηελ 

παλδεκία ηνπ Covid-19?» 

 

Καηανομή: Καλνληθή 

 

Μέθοδορ ανάλςζηρ ηων δεδομένων: Αλάιπζε δηαθύκαλζεο, δειαδή ζύγθξηζε ησλ Μ.Ο ησλ 

απαληήζεσλ, πνπ έδηλαλ νη ζπκκεηέρνληεο, νη νπνίνη δηαρσξίζηεθαλ ζε εξεπλεηηθέο νκάδεο 

αλάινγα κε ηα ππνθείκελα λνζήκαηα, κε ηα νπνία δήισλαλ όηη έρνπλ δηαγλσζηεί ή κε. 

 

Αποηελέζμαηα: Λόγσ ηνπ πεξηνξηζκέλνπ αξηζκνύ ησλ ζπκκεηερόλησλ, ζαθώο ηα άλσζελ 

δεδνκέλα νθείιεηαη λα αληηκεησπίδνληαη κε επηθύιαμε. Εληνύηνηο, απνηεινύλ ελδείμεηο 

αλαθνξηθά κε ηνλ ηξόπν, πνπ ζπγθεθξηκέλεο νκάδεο ηνπ πιπζεζκνύ, πξνζιακβάλνπλ ηηο 

εηδήζεηο αλαθνξηθά κε ηε λόζν Covid-19. Ελώ ινηπόλ νη ζπκκεηέρνληεο ζην δείγκα καο, πνπ δελ 
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αλαθέξνπλ θαλέλα θύξην ππνθείκελν λόζεκα, ηείλνπλ λα αλαθέξνπλ πσο ηα ΜΜΕ ππεξβάιινπλ 

ζηηο αλαθνξέο ηνπο γηα ηνλ ηό (M.O: 3,40), ζα αλέκελε θαλείο νη θαπληζηέο ηνπ δείγκαηνο καο λα 

κελ ππεξζεκαηίδνπλ (Μ.Ο: 3,47) ηείλνληαο θαη εθείλνη λα ζεσξνύλ πσο ηα ΜΜΕ ππεξβάινπλ 

ζηηο αλαθνξέο ηνπο, ελώ ζηελ πξαγκαηηθόηεηα είλαη θαη νη ίδηνη επάισηνη. Παξόκνηα είλαη θαη ε 

εηθόλα γηα όζνπο αλαθέξνπλ σο ππνθείκελν λόζεκα ηε λνζνγόλν παρπζαξθία (Μ.Ο: 3,66). 

 Είλαη ραξαθηεξηζηηθό πσο νη ζπκκεηέρνληεο, πνπ δήισλαλ δύν ππνθέηκελα λνζήκαηα, 

παξνπζίαδαλ ζεκαληηθά ρακειόηεξν Μ.Ο(2,76), όπσο θαη εθείλνη κε άζζκα (Μ.Ο: 2,78) ζε 

ζρέζε κε όζνπο δελ δήισλαλ θαλέλα ππνθείκελν λόζεκα, γεγνλόο πνπ ίζσο λα κπνξεί λα 

απνδνζεί ζηνλ ηξόπν, πνπ πξνζιακβάλνπλ ην λόζεκα ηνπο ζε ζρέζε κε ηελ Covid-19.  

 

Σςμπέπαζμα: Οη ελδείμεηο καο είλαη πσο ζηελ πεξίπησζε ηνπ θαπληζκαηνο θαη ηεο λνζνγόλνπ 

παρπζαξθίαο ίζσο (γηα δηαθνξεηηθνύο ιόγνπο, ε θαζεκία, πνπ όκσο ζρεηίδνληαη κε ηηο 

θνηλσληθέο αλαπαξαζηάζεηο ηνπ «θπζηνινγηθνύ» ή «θαλνληθνύ» θαη ηεο αζζέλεηαο) λα κελ έρεη 

εγθαζηδξπζεί ζηε ζπλείδεζε ηνπ πιεζπζκνύ όηη απνηεινύλ θαη νη δύν θαηαζηάζεηο, ζνβαξνύο 

επηβαξπληηθνύο παξάγνληεο γηα ηελ αλάπηπμε ζνβαξήο λόζνπ ιόγσ ηεο Covid-19 ζε ζρέζε κε 

ρξόληα λνζήκαηα όπσο ν δηαβήηεο, ην άζζκα, θηι. 

 

Υποεπώηημα 2 : «Σν λα έρεη θάπνηνο ζηελ θαζεκεξηλόηεηα ηνπ, ελ θαηξώ θαξαληίλαο κηα 

ζηαζεξή ξνπηίλα ζρεηηθά κε ηελ θηλεηνπνίεζε ηνπ ζπκβάιεη ζηε κείσζε ησλ αξλεηηθώλ 

ζπλαηζζεκάησλ όπσο ν θόβνο, ε ζιίςε θαη ην άγρνο» 

 

Καηανομή: Με θαλνληθή 

 

Μέθοδορ ανάλςζηρ ηων δεδομένων: πζρέηηζε κε κε παξακεηξηθό δείθηε (Spearman rho). 

 

 

Συσχετίσεις 

 Ρουτίνα φόβος άγχος θλίψη 

Spearman's rho 

Ρουτίνα 

Correlation Coefficient 1,000 ,441
**
 ,327

**
 ,510

**
 

Sig. (2-tailed) . ,000 ,000 ,000 

N 239 239 239 239 

φόβος 

Correlation Coefficient ,441
**
 1,000

**
 ,669

**
 ,742

**
 

Sig. (2-tailed) ,000 . ,000 ,000 

N 239 239 239 239 

άγχος 

Correlation Coefficient ,327
**
 ,669

**
 1,000

**
 ,751

**
 

Sig. (2-tailed) ,000 ,000 . ,000 

N 239 239 239 239 

θλίψη 

Correlation Coefficient ,510
**
 ,742

**
 ,751

**
 1,000 

Sig. (2-tailed) ,000 ,000 ,000 . 

N 239 239 239 239 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
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Αποηελέζμαηα:  Παξαηεξήζεθε ζεκαληηθή κέηξηα πξνο κέζε αξλεηηθή ζπζρέηηζε κεηαμύ ηεο 

απηναλαθεξόκελεο «Ρνπηίλαο» θαη ησλ κεηαβιεηώλ «Φόβνο», «Άγρνο» θαη «Θιίςε». Όζν πην 

πηζηά αθνινπζεί θάπνηνο έλα πξόγξακκα θαζεκεξηλήο ξνπηίλαο, ηόζν ιηγόηεξν ζα βηώλεη 

ζπλαηζζήκαηα Φόβνπ, άγρνπο θαη ζιίςεο θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ «απαγνξεπηηθνύ» (Lockdown). 

 

 Σςμπέπαζμα: Είλαη ζεκαληηθό ζηελ θαζεκεξηλόηεηα καο ηελ πεξίνδν ηνπ 

«απαγνξεπηηθνύ» λα έρνπκε έλα ζηαζεξό πξόγξακκα δξαζηεξηνηήησλ. 

 


