
 1

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ 

ΣΧΟΛΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ 

ΤΜΗΜΑ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ 

 

 

 

 

 

 

 

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ 

 

ΘΕΜΑ: Η ΕΠΙ∆ΡΑΣΗ ΤΟΥ ΣΤΡΕΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΥΤΟΕΚΤΙΜΗΣΗΣ 

ΣΤΗΝ ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ 

 

 

 

 

 

Εισηγήτρια: Σµαρώ Μέρµηγκα 

Αριθµός Μητρώου: 2277 

Επιβλέπων Καθηγητής: Ευάγγελος Καραδήµας 

 

 

 

ΡΕΘΥΜΝΟ 2012 

 
 



 2

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 
 
 
 
ΠΕΡΙΛΗΨΗ..................................................................................................................4 

 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ...................................................................................................................5 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1ο 

1.1 Ψυχική Υγεία.................................................................................................6-9 

1.1.1 Ορισµός...............................................................................................6-7 

1.1.2 Προαγωγή της ψυχικής υγείας............................................................8-9 

1.2 Το στρες.......................................................................................................9-31 

1.2.1 Ορισµοί.............................................................................................9-11 

1.2.2 Θεωρητικές προσεγγίσεις του στρες...............................................11-13 

1.2.3 Αιτίες του στρες..............................................................................13-15 

1.2.4 Η γνωστική αξιολόγηση..................................................................15-16 

1.2.5 Στρατηγικές αντιµετώπισης του στρες............................................16-20 

1.2.6 Στρες και υγεία................................................................................20-26 

1.2.7 Στρες και κατάθλιψη.......................................................................26-31 

1.3 Η αυτοεκτίµηση.........................................................................................31-54 

1.3.1 Ορισµοί...........................................................................................31-35 

1.3.2 Η σηµασία και τα µέσα οικοδόµησης της αυτοεκτίµησης..............35-37 

1.3.3 Θεωρίες της αυτοεκτίµησης............................................................38-46 

1.3.4 Αυτοεκτίµηση, ψυχική υγεία και στρες..........................................47-54 

1.4 Υποθέσεις παρούσας έρευνας....................................................................54-55 

 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2ο 

2.1 Η µεθοδολογία...........................................................................................56-59 

2.1.1 Το δείγµα.........................................................................................56-57 

2.1.2 Η διαδικασία...................................................................................57-58 

2.1.3 Τα εργαλεία.....................................................................................58-59 

 

 



 3

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3ο 

3.1 Τα αποτελέσµατα.......................................................................................59-64 

 

 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4ο 

4.1  Συζήτηση....................................................................................................65-67 

4.2  Περιορισµοί της έρευνας.................................................................................68 

4.3  Προτάσεις...................................................................................................68-69 

 

 

 

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ...................................................................................................70-77 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 4

ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
 
 

Στη σύγχρονη καθηµερινότητα οι έντονοι ρυθµοί και οι ολοένα αυξανόµενες 

απαιτήσεις επηρεάζουν σηµαντικά διάφορους τοµείς της ζωής των ανθρώπων. 

Σκοπός της παρούσας έρευνας είναι να διερευνήσει την επίδραση του στρες και της 

αυτοεκτίµησης, ως βασικό στοιχείο της προσωπικότητας, πάνω στην ψυχική υγεία 

εστιάζοντας στην κατάθλιψη. 

Το δείγµα στο οποίο βασίστηκε η έρευνα αποτελείται από 216 άτοµα 

διαφόρων ηλικιών, 81 άνδρες και 135 γυναίκες οι οποίοι αντιπροσωπεύουν το 37,5% 

και 62,5% αντίστοιχα. Η ηλικία τους κυµαίνεται από 18 ως 70 ετών µε µέσο όρο τα 

33 έτη. 

Τα ψυχοµετρικά εργαλεία που χρησιµοποιήθηκαν για την διεξαγωγή της 

έρευνας είναι µια αυτοσχέδια κλίµακα για το στρες, η κλίµακα αυτοεκτίµησης του 

Rosenberg, 1965 και το General Health Questionnaire του Goldberg, 1978. 

Σύµφωνα µε τα ευρήµατα της έρευνας δεν υπάρχει στατιστικά σηµαντική 

σχέση ανάµεσα στο στρες και στην κατάθλιψη ενώ βρέθηκε να υπάρχει στατιστικά 

σηµαντική αρνητική συσχέτιση ανάµεσα στην αυτοεκτίµηση και την κατάθλιψη. 

Επιπλέον προέκυψε σηµαντική θετική σχέση µεταξύ του στρες και της ψυχικής 

υγείας και σηµαντική αλλά αρνητική συσχέτιση  ανάµεσα στην αυτοεκτίµηση και την 

ψυχική υγεία. Τέλος από τα αποτελέσµατα διαπιστώνεται ότι υπάρχει σηµαντική 

συσχέτιση µεταξύ της αυτοεκτίµησης και της ψυχικής υγείας αλλά και της 

κατάθλιψης ελέγχοντας για το στρες, όπως επίσης βρέθηκε ότι υπάρχει σηµαντική 

θετική συσχέτιση ανάµεσα στο στρες και την υγεία αλλά και την κατάθλιψη 

αντίστοιχα µε µεταβλητή ελέγχου την αυτοεκτίµηση. 
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
 
 

Στη σηµερινή κοινωνία οι γρήγοροι ρυθµοί, οι υψηλές απαιτήσεις, ο 

υπερβολικός φόρτος εργασίας και άλλα πολύ σηµαντικά γεγονότα, όπως η απώλεια 

ενός αγαπηµένου προσώπου ή µια φυσική καταστροφή προκαλούν στους ανθρώπους 

έντονο στρες και φθείρουν την αυτοεκτίµηση τους επηρεάζοντας αρνητικά την εικόνα 

που σχηµατίζουν για τον εαυτό τους. Το στρες και η χαµηλή αυτοεκτίµηση µπορεί να 

οδηγήσουν τα άτοµα σε οδυνηρά συναισθήµατα όπως άγχος, κατάθλιψη και διάφορα 

άλλα ψυχικά ή σωµατικά προβλήµατα. Σκοπός λοιπόν της παρούσας εργασίας είναι η 

επίδραση του στρες και της αυτοεκτίµησης στην ψυχική υγεία και συγκεκριµένα στην 

κατάθλιψη. 

Η εργασία αποτελείται από τέσσερα µέρη τα οποία ολοκληρώθηκαν 

βασιζόµενα στην κατάλληλη βιβλιογραφία και στην έρευνα που πραγµατοποιήθηκε 

υπό τη αιγίδα του Πανεπιστηµίου Κρήτης, του τµήµατος Ψυχολογίας και υπό την 

επίβλεψη του καθηγητή µου κου. Ε. Καραδήµα. Σκοπός της ήταν η παρατήρηση και 

µελέτη των αποτελεσµάτων αναφορικά µε την επίδραση του στρες και της 

αυτοεκτίµησης στην ψυχική υγεία και ειδικότερα στη κατάθλιψη. 

Το θεωρητικό πλαίσιο της εργασίας πραγµατοποιήθηκε µέσω της 

βιβλιογραφική αναζήτησης σε επιστηµονικά άρθρα και συγγράµµατα ενώ για την 

διεκπεραίωση του ερευνητικού σκέλους χρησιµοποιήθηκε µια σειρά 

ερωτηµατολογίων τα οποία χορηγήθηκαν σε ένα δείγµα 216 ατόµων. Αµέσως µετά 

ακολούθησε η στατιστική ανάλυση των δεδοµένων στο πρόγραµµα SPSS. 

Όσον αφορά το θεωρητικό πλαίσιο που αποτελεί και το πρώτο κεφάλαιο της 

εργασίας, περιγράφονται και εξετάζονται οι θεµατικές ενότητες του στρες και της 

αυτοεκτίµησης και η επίδραση τους στη ψυχική υγεία και συγκεκριµένα στην 

κατάθλιψη. Επίσης δίνονται οι ορισµοί του στρες, της αυτοεκτίµησης και της ψυχικής 

υγείας µε σκοπό την πληρέστερη κατανόηση της σηµασίας τους. 

Το δεύτερο κεφάλαιο αφορά στη µεθοδολογία της έρευνας στην οποία 

περιγράφεται το δείγµα, η διαδικασία και τα ψυχοµετρικά εργαλεία που 

χρησιµοποιήθηκαν για την διεξαγωγή της ενώ στο κεφάλαιο που ακολουθεί 

παρατίθενται τα αποτελέσµατα της έρευνας βάσει της ανάλυσης τους στο SPSS. 

Η εργασία ολοκληρώνεται µε το τέταρτο και τελευταίο κεφάλαιο όπου 

περιλαµβάνεται η συζήτηση και ερµηνεία των αποτελεσµάτων της έρευνας, οι 

περιορισµοί της και οι προτάσεις για την διεξαγωγή επιπρόσθετων ερευνών. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ  1ο 

 
 
1.1 Ψυχική Υγεία 
 
 
1.1.1  Ορισµός 

 

Η υγεία είναι ο παράγοντας που µετράει την φυσική, ψυχολογική ή ακόµα και 

την πνευµατική κατάσταση ενός ζωντανού οργανισµού. Συνήθως θεωρούµε ότι η 

υγεία είναι συνυφασµένη µε την απουσία συµπτωµάτων, δυσφορίας ή πόνου από την 

στιγµή που αυτά τα χαρακτηριστικά συνάδουν µε την ύπαρξη κάποιας ασθένειας ή 

άλλου προβλήµατος υγείας. Συχνά, επίσης, η υγεία γίνεται αντιληπτή ως µια 

κατάσταση αρµονίας και ισορροπίας η οποία συνίσταται στην σωµατική και 

ψυχολογική ευεξία, στην ελευθερία κινήσεων, στις καλές διαπροσωπικές σχέσεις  

κ.λπ. (Καραδήµας, 2005). Σύµφωνα µε τον ορισµό που διατυπώθηκε στο 

καταστατικό του Παγκόσµιου Οργανισµού Υγείας (1946) η υγεία είναι « η 

κατάσταση της πλήρους σωµατικής, ψυχικής και κοινωνικής ευεξίας και όχι µόνο η 

απουσία ασθένειας ή αναπηρίας». Έτσι λοιπόν η έννοια της υγείας δεν αποδίδεται 

µόνο από την ιατρική αλλά και από άλλους παράγοντες όπως είναι το περιβάλλον, η 

εργασία κ.α.  (World Health Organization, 1946). 

Παράγοντες γενετικοί, περιβαλλοντικοί (τρόπος διαβίωσης, κατοικία, εργασία), 

παράγοντες συνθηκών ζωής (διατροφή, κάπνισµα, άσκηση, χρήση εθιστικών ουσιών, 

συµπεριφορά), παράγοντες σχετιζόµενοι µε το σύστηµα υγείας επηρεάζουν την υγεία 

των ανθρώπων αλλά και την κοινωνική αναπαράσταση του δίπολου υγείας- 

ασθένειας (Durlak & Wells, 1997). 

 Η ψυχική υγεία είναι µια έννοια που αναφέρεται σε µια ανθρώπινη 

κατάσταση, την συναισθηµατική και ψυχολογική ευεξία. Είναι ένας όρος που 

χρησιµοποιείται για να περιγράψει ένα επίπεδο γνωστικής και συναισθηµατικής 

ευεξίας, απουσίας µιας ψυχικής διαταραχής. Σύµφωνα µε τον Παγκόσµιο Οργανισµό 

Υγείας δεν µπορεί να υπάρξει ένας επίσηµος ορισµός της ψυχικής υγείας καθώς 

πολιτιστικές διαφορές, υποκειµενικές εκτιµήσεις και ανταγωνιστικές επαγγελµατικές 

διαφορές επηρεάζουν τον τρόπο µε τον οποίο ορίζεται η ψυχική υγεία. Σε γενικές 

γραµµές οι περισσότεροι ειδικοί συµφωνούν ότι η ψυχική υγεία και ψυχική ασθένεια 

δεν είναι αντιφατικές έννοιες. Με άλλα λόγια η απουσία µιας αναγνωρισµένης 
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ψυχικής διαταραχής δεν αποτελεί κατ’ ανάγκη ένα δείκτη της ψυχικής υγείας (World 

Health Organization, 2005). 

 Στο παρελθόν, ο ορισµός της ψυχικής υγείας ήταν συνυφασµένος µε έννοια 

της απουσίας ψυχικής νόσου. Έτσι ψυχικά υγιής θεωρούνταν αυτός που δεν έπασχε 

από κάποια ψυχική νόσο. Ο ορισµός αυτός παρουσιάζει πολλά προβλήµατα, ένα εκ 

των οποίων είναι ότι δεν αναγνωρίζει ότι το άτοµο µπορεί να βιώνει κάποιες 

ψυχολογικές δυσκολίες χωρίς απαραίτητα να πάσχει από κάποια ψυχική νόσο. Έτσι, 

πρόσφατα η έµφαση έχει µετατεθεί στο κατά πόσο το άτοµο µπορεί να είναι 

«λειτουργικό», δηλαδή να διαχειρίζεται τα οποιαδήποτε προβλήµατα στη ζωή του, να 

τα ξεπερνά και να διαφυλάττει µε αυτόν τον τρόπο την υγεία του ( May, 2010). 

 Ο Παγκόσµιος Οργανισµός Υγείας αναγνωρίζει ότι δεν µπορεί να υπάρξει 

«υγεία» χωρίς «ψυχική υγεία» και περιγράφει την ψυχική υγεία ως µια « κατάσταση 

ευηµερίας κατά την οποία το άτοµο συνειδητοποιεί τις δυνατότητες του, είναι σε 

θέση να αντιµετωπίσει τα συνηθισµένα άγχη (συναισθηµατικές δυσκολίες) της ζωής 

του, µπορεί να εργάζεται παραγωγικά και αποτελεσµατικά και είναι ικανό να 

προσφέρει στο κοινωνικό του περιβάλλον». Από αυτή την οπτική γωνία, η ψυχική 

υγεία είναι κάτι που βασίζεται στην ικανότητα του ατόµου να αναγνωρίζει τι του 

προκαλεί στρες και να µπορεί να το διαχειριστεί εποικοδοµητικά (World Health 

Organization, 2005). 

Η αποφυγή των στρεσογόνων καταστάσεων µπορεί να θεωρείται από πολλούς 

ως µέσο πρόληψης της ψυχικής ασθένειας αλλά στις πραγµατικές συνθήκες της ζωής 

που το άτοµο δεν δύναται πάντα να ελέγχει, η έκθεση σε κάτι που θα διαταράξει την 

ψυχική του ισορροπία και ηρεµία είναι θέµα χρόνου ( π.χ. η απώλεια ενός 

αγαπηµένου προσώπου). Οι διαταραχές της ψυχικής υγείας και της συµπεριφοράς 

εµφανίζονται κάποια στιγµή στη ζωή του 25% των ανθρώπων και τους επηρεάζουν, 

επηρεάζοντας έτσι τόσο την ποιότητα ζωής τους όσο και του περιβάλλοντός τους. Οι 

πιθανότητες εµφάνισης ψυχικής νόσου σε κάποιο µέλος µίας οικογένειας αντιστοιχεί 

σε µία στις τέσσερις οικογένειες.  Οι κοινωνικοί παράγοντες όπου είναι 

συνυφασµένοι µε την εκδήλωση ψυχικών διαταραχών είναι το κοινωνικό και 

οικογενειακό περιβάλλον, η ηλικία, το φύλο, η βιολογική προδιάθεση και η ανέχεια 

(Γραµµάτη, 2009). 
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1.1.2  Προαγωγή της ψυχικής υγείας 

 Η πρόληψη της ψυχικής νόσου είναι άµεσα συνδεδεµένη µε την προαγωγή 

της ψυχικής υγείας και την ενδυνάµωση και «καλλιέργεια» υγειών µηχανισµών 

διαχείρισης. Κάποιες από τις βασικές δεξιότητες που µπορεί να αναπτύξει το άτοµο 

είναι: 

• ∆εξιότητες για αποτελεσµατική διαχείριση του στρες και του άγχους- 

απόκτηση και ενίσχυση µηχανισµών καταστολής του στρες που 

µπορεί να προκαλέσουν οι δυσκολίες της ζωής. 

• ∆εξιότητες για αναθεώρηση των δυσλειτουργικών αντιλήψεων που 

περιορίζουν την ικανότητα διαχείρισης, κρατάνε το άτοµο 

καθηλωµένο και προκαλούν αίσθηµα αδιεξόδου. Αυτές µπορεί να 

είναι συνδεδεµένες µε κάποιες δυσάρεστες εµπειρίες του 

παρελθόντος. 

• Ανάπτυξη αυτογνωσίας. Το να γνωρίζει το άτοµο τι το δυσκολεύει, τι 

κάνει λάθος στην διαχείριση του αλλά και τις δυνατότητες που έχει 

και µπορεί να χρησιµοποιήσει. 

• Ανάπτυξη αυτοεκτίµησης (Γραµµάτη, 2009) 

 

Ένα πλήθος εµπειρικών αποτελεσµάτων αποδεικνύουν πως η υψηλή 

αυτοεκτίµηση και το αίσθηµα αυτό-ελέγχου έχουν θετική δράση στην ποιότητα ζωής 

των ατόµων. Έτσι σε επίπεδο κοινότητας, οι παρεµβάσεις της προαγωγής υγείας 

συµβάλλουν στην κοινωνική συνοχή και στην ανεξαρτητοποίηση των ατόµων. Μία 

κοινότητα που έχει επιτύχει την συνοχή των µελών της, είναι ενδυναµωµένη και 

δύναται να προωθήσει τη δράση της αποτελεσµατικότερα, αµβλύνοντας έτσι τις 

πιθανότητες στιγµατισµού  των ατόµων που πάσχουν από κάποια ψυχική ασθένεια.  

Η προαγωγή της ψυχικής υγείας µπορεί να γίνει πραγµατοποιήσιµη στο ατοµικό, στο 

κοινοτικό και στο κοινωνικό πλαίσιο (Καλλινάκη, 1998).  

Η προαγωγή της ψυχικής υγείας επιδιώκει την ριζική θετική αλλαγή της 

συµπεριφοράς του ατόµου µέσω της ευσυνείδητης επιλογής. Όταν το άτοµο 

καταφέρει να διατηρήσει µια θετική στάση ζωής, φροντίζοντας την σωµατική και 

ψυχολογική του ευεξία, προωθεί αυτόµατα την ψυχική του υγεία. Σηµαντικό ρόλο 

στην όλη διαδικασία διαδραµατίζει η υψηλή αυτοεκτίµηση και θετική αυτοεικόνα του 

ατόµου, το οποίο όταν αισθάνεται αυτόνοµο, ικανό και αποτελεσµατικό ενισχύει την 
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ψυχική ευηµερία του και βελτιώνει την ποιότητα της ζωής του. Τα βασικά ατοµικά 

χαρακτηριστικά που συνθέτουν την ψυχική υγεία είναι: 

• Ικανότητα προσαρµογής 

• Αυτογνωσία, συνδυασµένη µε αίσθηµα αυτονοµίας και ικανότητας 

ελέγχου της αντικειµενικής πραγµατικότητας. 

• Επίγνωση σκοπού στη ζωή 

• Ικανότητα συναισθηµατικής συναλλαγής και δηµιουργίας οµαλών- 

ισορροπηµένων διαπροσωπικών σχέσεων. 

• Επίγνωση του κοινωνικού ρόλου σε συνδυασµό µε την ικανότητα 

υπεύθυνης ανάληψης επαγγελµατικών, οικογενειακών και ευρύτερων 

υποχρεώσεων. 

• Ψυχική αντοχή στις πιεστικές- στρεσογόνες συνθήκες του 

περιβάλλοντος  

 Η προαγωγή της ψυχικής υγείας εξαρτάται δηλαδή σε µεγάλο βαθµό τόσο 

από εξωτερικούς περιβαλλοντικούς παράγοντες (ψυχολογικές πιέσεις, στρες, 

αρνητικά ή και θετικά γεγονότα ζωής) όσο και από εσωτερικούς, ατοµικούς 

παράγοντες που συνήθως σχετίζονται µε τη διαµόρφωση της προσωπικότητας 

(αυτογνωσία, αυτοεκτίµηση)  (Μαδιανός, 2000).  

 

 

1.2 Το στρες 

 

1.2.1  Ορισµοί 

 Το στρες περιγράφεται ως η σχέση µεταξύ του ατόµου και του περιβάλλοντος 

του, το οποίο εκτιµάται από το άτοµο ως υπέρβαση και δοκιµασία των µέσων του και 

ως απειλή για την ευεξία του (Lazarus & Folkman, 1984).  

Σύµφωνα µε τον May (2010), το στρες ορίζεται ως η υποκειµενική εµπειρία του 

οργανισµού σε µια καταστροφική κατάσταση όπου δεν µπορεί να αντιµετωπίσει τις 

απαιτήσεις του περιβάλλοντος. Με άλλα λόγια είναι η ανησυχία που πυροδοτείται 

από µια απειλή σε κάποια αξία που το άτοµο θεωρεί ουσιαστική για την ύπαρξη του 

ως προσωπικότητα. Η απειλή µπορεί να είναι κατά της φυσικής ζωής (η απειλή του 

θανάτου) ή κατά της ψυχολογικής ύπαρξης καθώς και προς κάποια άλλη αξία µε την 
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οποία κανείς ταυτίζεται (αγάπη ενός άλλου προσώπου, επιτυχία κ.α.) (May, 2010). Η 

έννοια του στρες έχει προσεγγιστεί από πολλές θεωρίες: 

� Πολλές από αυτές ορίζουν το στρες ως την αντίδραση του ατόµου, 

ψυχολογική και σωµατική, σε αρνητικούς εξωτερικούς παράγοντες. 

� Άλλοι ερευνητές αναφέρονται στο στρες από την πλευρά του ερεθίσµατος 

ορίζοντας το ως χαρακτηριστικό του περιβάλλοντος που επιφέρει ψυχολογική 

ένταση στα άτοµα. Σύµφωνα µε τους Elliott και Eisdorfer (1982) τα 

ερεθίσµατα που προκαλούν στρες είναι τα οξέα, χρονικά περιγεγραµµένα 

ερεθίσµατα, τα ερεθίσµατα σε διαδοχή, οι χρόνιοι περιοδικοί στρεσογόνοι 

παράγοντες και οι χρόνιοι στρεσογόνοι παράγοντες ( όπως αναφέρεται στον 

Καραδήµα, 2005). 

� Το µοντέλο αλληλεπίδρασης των Lazarus και Folkman (1984) 

Το µοντέλο αυτό υποστηρίζει ότι όταν τα άτοµα έρχονται αντιµέτωπα µε 

στρεσογόνες καταστάσεις προβαίνουν σε αξιολόγηση και της κατάστασης και των 

µέσων αντιµετώπισης. Όταν ένα άτοµο αξιολογεί µια κατάσταση ως στρεσογόνο και 

τις πηγές του ως ανεπαρκή για την αντιµετώπιση της κατάστασης, ακολουθεί το 

στρες ( όπως αναφέρεται στους Luria και Torjman, 2008). 

� Η θεωρία διατήρησης των µέσων του Hobfoll (COR), (1989) 

Η θεωρία διατήρησης των πόρων υποστηρίζει ότι το στρες προκαλείται σε 

τρεις περιπτώσεις: α) όταν τα άτοµα απειλούνται µε απώλεια των µέσων τους, β) όταν 

πραγµατικά χάνουν τα µέσα τους, γ) όταν αδυνατούν να τα επανακτήσουν. 

Η βασική υπόθεση αυτού του µοντέλου είναι ότι οι άνθρωποι έχουν γενικά 

την τάση να αποκτούν και να διατηρούν τα πολύτιµα µέσα τους, επιστρατεύοντας 

κάτω από αντίξοες συνθήκες, όλες τις πηγές που τους αποµένουν για να 

αντιµετωπίσουν τις δυσκολίες ( όπως αναφέρεται στους Luria και Torjman, 2008). 

Σύµφωνα µε το µοντέλο αυτό οι πηγές που επιστρατεύουν οι άνθρωποι ενάντια στο 

στρες, είναι τα αντικείµενα, η προσωπικότητα, οι ενέργειες και οι συνθήκες 

(Καραδήµας, 2005). 

Σύµφωνα µε την COR, τα άτοµα έχουν διαφορετικά επίπεδα αποθεµάτων και 

εποµένως αντιδρούν διαφορετικά στα γεγονότα. Τα άτοµα µε µεγαλύτερα αποθέµατα 

ίσως είναι περισσότερο ικανά να επιστρατεύσουν τις δυνατότητες τους και να 

αντιµετωπίσουν τα στρεσογόνα γεγονότα. Ως εκ τούτου, η θεωρία COR υποστηρίζει 

ότι διαφορετικά άτοµα µπορεί να έχουν διαφορετικά επίπεδα και είδη πηγών και 

συνεπώς να αντιδρούν µε διαφορετικό τρόπο στα ίδια στρεσογόνα ερεθίσµατα. Αυτό 
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έχει ως αποτέλεσµα τα άτοµα τα οποία διαθέτουν περισσότερα µέσα καταπολέµησης 

να βιώνουν λιγότερο στρες από εκείνα που έχουν περιορισµένες δυνατότητες. Έτσι 

λοιπόν µπορούµε να υποθέσουµε ότι αυτά τα άτοµα θα εµφανίσουν χαµηλότερα 

επίπεδα στρες όταν θα αντιµετωπίσουν ένα σοβαρό γεγονός το οποίο απειλεί µε 

απώλεια ενός µέσου. Επιπλέον τα άτοµα µε περισσότερα µέσα θα είναι σε θέση να 

αντιµετωπίσουν αποτελεσµατικότερα την πραγµατική απώλεια κατά την διάρκεια 

ενός σηµαντικού στρεσογόνου γεγονότος και εποµένως τα επίπεδα του στρες θα 

αυξηθούν λιγότερο ( όπως αναφέρεται στους Luria και Torjman, 2008). 

� Σύµφωνα µε τον Pearlin (1989), το στρες έχει τις ρίζες του στο κοινωνικό 

περιβάλλον καθώς διάφοροι κοινωνικοί παράγοντες, όπως το κοινωνικό – 

οικονοµικό επίπεδο, το φύλο, η ηλικία µπορεί να αποτελέσουν πηγές στρες. 

Με άλλα λόγια το στρες οφείλεται στους πολλαπλούς κοινωνικούς ρόλους 

που υιοθετεί το άτοµο και καλείται να ανταπεξέλθει σε καθηµερινό επίπεδο µε 

αποτέλεσµα οι διαπροσωπικές συνδιαλλαγές πολλές φορές να αποδεικνύονται 

ιδιαίτερα στρεσογόνες. 

�  Σύµφωνα µε την Thoits (1991), η αιτία του στρες αποδίδεται στους 

καθηµερινούς ρόλους που υιοθετούν τα άτοµα, οι οποίοι υποχρεώνουν το 

άτοµο να συµπεριφέρεται µε συγκεκριµένους τρόπους, χαρίζοντας του ο 

καθένας απ’ αυτούς µια ξεχωριστή ταυτότητα. Όταν το άτοµο ανταπεξέρχεται 

µε απόλυτη επιτυχία στις ανάγκες και στις απαιτήσεις του εκάστοτε ρόλου, η 

εικόνα που έχει για τον εαυτό του ενδυναµώνεται ενώ όταν αδυνατεί να τις 

διευθετήσει, η αυτοεκτίµηση του µειώνεται µε αποτέλεσµα την παραγωγή 

στρες (όπως αναφέρεται στο βιβλίο του Καραδήµα, 2005). 

 

 

 

1.2.2 Θεωρητικές προσεγγίσεις του στρες 

Όπως έχει επισηµανθεί, τα γεγονότα, τα οποία τα άτοµα αδυνατούν να 

ελέγξουν και να προβλέψουν ή θεωρούν ότι απειλούν την αυτοαντίληψη τους, 

αξιολογούνται ως στρεσογόνα. Η γενική αυτή τάση των ανθρώπων να αξιολογούν τα 

γεγονότα ως στρεσογόνα, ερµηνεύεται από τρεις βασικές θεωρίες: την ψυχαναλυτική, 

τη συµπεριφοριστική και τη γνωστική θεωρία. 

 

� Η ψυχαναλυτική θεωρία 
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Σύµφωνα µε τη θεωρία αυτή το αντικειµενικό άγχος, το οποίο αποτελεί µια 

φυσιολογική συναισθηµατική αντίδραση κάτω από συνθήκες στρες, διαφέρει από το 

νευρωσικό άγχος, που είναι υπερβολικό προς την πραγµατική απειλή. Ο Freud 

θεωρούσε ότι το νευρωσικό άγχος είναι αποτέλεσµα ασυνείδητων συγκρούσεων 

µεταξύ των παρορµήσεων, που δεν είναι κοινωνικά ή ηθικά αποδεκτές και των 

περιορισµών που διαµορφώνει η πραγµατικότητα. Πολλές ενορµήσεις ερµηνεύονται 

ως απειλή για το άτοµο επειδή αντιβαίνουν στις προσωπικές και κοινωνικές αξίες και 

στόχους. Σύµφωνα µε την ψυχαναλυτική θεωρία, όλα τα άτοµα βιώνουν ασυνείδητες 

συγκρούσεις απλά η διαφορά έγκειται στο γεγονός ότι µερικοί άνθρωποι αξιολογούν 

τις συγκρούσεις αυτές πιο σοβαρές µε αποτέλεσµα να βιώνουν αυξηµένα επίπεδα 

στρες και άγχους. 

 

 

� Η συµπεριφοριστική θεωρία 

Σε αντίθεση µε την ψυχαναλυτική, η συµπεριφοριστική θεωρία δίνει έµφαση 

στο γεγονός ότι τα άτοµα µαθαίνουν να συνδέουν τις αντιδράσεις στο στρες µε 

ορισµένες καταστάσεις του παρελθόντος Σύµφωνα µε την θεωρία αυτή, τα άτοµα 

µπορεί να νιώθουν έντονο στρες και ψυχολογική πίεση όταν βρίσκονται αντιµέτωπα 

µε συγκεκριµένες καταστάσεις επειδή οι καταστάσεις αυτές ήταν κάποτε 

στρεσογόνοι ή επιζήµιες για τα ίδια τα άτοµα. Έτσι λοιπόν οι φόβοι µπορεί να είναι 

αποτέλεσµα κλασσικής εξαρτηµένης µάθησης. Για παράδειγµα ένας µαθητής που 

απέτυχε στις εξετάσεις του, σε µια συγκεκριµένη τάξη, µπορεί να νιώσει έντονο 

άγχος την επόµενη φορά που θα ξαναµπεί στην τάξη αυτή για να παρακολουθήσει και 

να εξεταστεί σε ένα άλλο µάθηµα. 

Αν ένα άτοµο αποφασίσει να καταπολεµήσει µια αγχογόνο κατάσταση 

αποφεύγοντας την παρά να την αντιµετωπίσει ευθέως, είναι πιθανό πως δεν θα 

µπορέσει να ξεπεράσει τους φόβους του  µε αποτέλεσµα να νιώθει εγκλωβισµένος σε 

µια µόνιµη πηγή άγχους.  

 

 

� Η γνωστική θεωρία 

 Η θεωρία της επίκτητης αίσθησης αδυναµίας αναφέρεται στις αιτίες στις οποίες 

οι άνθρωποι αποδίδουν την ερµηνεία σηµαντικών γεγονότων. Σύµφωνα µε τους 

Abramson, Seligman και Teasdale (1978), τα άτοµα που αποδίδουν τα αρνητικά 
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στρεσογόνα γεγονότα σε δικά τους λάθη, δηλαδή σε εσωτερικές αιτίες, είναι πιθανό 

να αναπτύξουν έναν αδύναµο και καταθλιπτικό τρόπο αντίδρασης απέναντι στο 

περιβάλλον, πράγµα που µειώνει την αυτοεκτίµηση και την αυτοαντίληψη τους και 

τους οδηγεί στην αδράνεια και την θλίψη (όπως αναφέρεται στον Hilgard, 2004). 

Οι άνθρωποι έχουν σταθερούς τρόπους µε τους οποίους αποδίδουν αιτίες στα 

σηµαντικά γεγονότα της ζωής τους και οι τρόποι αυτοί επηρεάζουν την γνωστική 

εκτίµηση τους καθώς και τις αντιδράσεις αδυναµίας και κατάθλιψης προς αυτά. 

Επιπλέον η προσοχή επικεντρώνεται και στο γεγονός ότι κάποιοι άνθρωποι αντέχουν 

και προσαρµόζονται εύκολα σε καταστάσεις στρες, χωρίς να επηρεάζονται 

ψυχολογικά και σωµατικά, ακόµη και σε εξαιρετικά δύσκολες στρεσογόνες 

συνθήκες.  Υποστηρίζεται λοιπόν ότι τα άτοµα που είναι ανθεκτικά στο στρες, είναι 

άτοµα µε ψυχική ευρωστία που έχουν τον έλεγχο του εαυτού τους και αναζητούν 

συνεχώς προκλήσεις για να αποδείξουν την αξία τους. Τα χαρακτηριστικά αυτά 

συµβάλλουν καθοριστικά στην αξιολόγηση και ερµηνεία των στρεσογόνων 

γεγονότων. Για παράδειγµα, η δυνατότητα να ελέγχει κανείς τα γεγονότα της ζωής 

του αντανακλά ένα αίσθηµα δύναµης και σιγουριάς και επιδρά καθοριστικά  στον 

τρόπο αξιολόγησης των στρεσογόνων γεγονότων ενώ η πρόκληση συµβάλλει στην 

διαµόρφωση της πεποίθησης ότι η αλλαγές και  στη ζωή ενός ατόµου, έστω και 

δυσάρεστες, αποτελούν ευκαιρία για πρόοδο και εξέλιξη και όχι απειλή της 

επιβίωσης του ατόµου. (Hilgard, 2004). 

 

 

 

1.2.3  Αιτίες του στρες 

 Οι αιτίες της διαδικασίας του στρες ονοµάζονται στρεσογόνα ερεθίσµατα. Για 

παράδειγµα ο υπερβολικός φόρτος εργασίας, η σύγκρουση ή η σύγχυση ρόλων 

παραθέτονται συχνά ως πηγές άγχους σε διάφορες έρευνες. Σε γενικές γραµµές, 

στρεσογόνα ερεθίσµατα αποκαλούµε εκείνα τα γεγονότα που απειλούν µε απώλεια 

των διαθέσιµων πόρων µας ή αδυναµία επανάκτησης τους (Luria & Torjman, 2008). 

 Παραδείγµατα τέτοιων γεγονότων µπορεί να είναι τα δυστυχήµατα και οι 

φυσικές καταστροφές των οποίων οι συνέπειες είναι ολέθριες και πλήττουν µεγάλο 

αριθµό ανθρώπων και σωµατικά και ψυχολογικά. Επίσης µπορεί να αφορούν µεγάλες 

αλλαγές που επηρεάζουν την ποιότητα της ζωής του ατόµου, όπως η αλλαγή 

επαγγέλµατος, η απώλεια ενός αγαπηµένου προσώπου ή ένα σοβαρό πρόβληµα 
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υγείας ενώ µπορεί να είναι και µικρές καθηµερινές αναποδιές που όµως δεν έχουν 

σοβαρό αντίκτυπο στη ζωή του ατόµου, όπως η απώλεια κάποιου προσωπικού 

αντικειµένου, προβλήµατα στις διαπροσωπικές σχέσεις κ.α. Τέλος, το στρες µπορεί 

να οφείλεται σε εσωτερικές αιτίες (κίνητρα και επιθυµίες). 

 Εποµένως, λόγω των διαφορετικών ειδών γεγονότων που προκαλούν στρες, 

θα µπορούσαµε να τα διακρίνουµε σε τραυµατικά γεγονότα, σε γεγονότα που 

αδυνατούµε να ελέγξουµε, σε γεγονότα που φτάνουν στο όριο των δυνατοτήτων µας 

ή ακόµη και σε εσωτερικές συγκρούσεις. Τα άτοµα αξιολογούν τα γεγονότα ως 

στρεσογόνα βασιζόµενα στην πιθανότητα πρόβλεψης ή ελέγχου των γεγονότων 

αυτών καθώς και στο αν τα γεγονότα επιδρούν αρνητικά στις ικανότητες και γενικά 

στην αυτοαντίληψη τους. Πρέπει να σηµειωθεί ότι οι άνθρωποι διαφέρουν µεταξύ 

τους ως προς το βαθµό που πιστεύουν ότι µπορούν να ελέγξουν ή να προβλέψουν ένα 

γεγονός ή ότι επηρεάζονται οι ικανότητες και η αυτοαντίληψη τους, συνεπώς 

διαφέρουν σηµαντικά και στα επίπεδα του στρες  που βιώνουν (Hilgard, 2004). 

 Εποµένως, σε γενικές γραµµές, θα µπορούσαµε να πούµε ότι τα στρεσογόνα 

ερεθίσµατα µπορούν να ταξινοµηθούν σε δύο επίπεδα:  

• Η πρώτη κατηγορία αναφέρεται σε µικρά γεγονότα της ζωής, όπως όταν 

κάποιος χάσει κάποιο αντικείµενο, έχει αργήσει κάπου ή παθαίνει κάποια 

µικρή αναποδιά. Αυτά είναι γνωστά ως µικρογεγονότα. 

• Η δεύτερη κατηγορία είναι γνωστή ως µακρογεγονότα και αφορούν σοβαρά 

γεγονότα της ζωής που προκαλούν στρες, όπως θέµατα υγείας (Luria & 

Torjman, 2008). 

Οι Holmes και Rahe (1967), κατασκεύασαν την Κλίµακα Γεγονότων της 

Ζωής ύστερα από χιλιάδες συνεντεύξεις, µε άτοµα από διαφορετικό κοινωνικό 

οικονοµικό και πολιτισµικό υπόβαθρο,  ώστε να εντοπίσουν τα γεγονότα εκείνα που  

θεωρούνται στρεσογόνα. Επειδή ο γάµος αποδείχτηκε για τους περισσότερους µια 

σηµαντική πηγή στρες, τα άτοµα συνέκριναν τον γάµο µε διάφορα σηµαντικά 

γεγονότα της ζωής αποδίδοντας ένα συγκεκριµένο αριθµό µονάδων σε κάθε γεγονός, 

ανάλογα µε την σοβαρότητα και τον δυσκολία που φέρει η προσαρµογή σε αυτό 

(όπως αναφέρεται στον Hilgard, 2004). 

 Ευρήµατα ερευνών αποκαλύπτουν ότι η παρουσία δυσάρεστων γεγονότων 

επιδρά περισσότερο αρνητικά στην υγεία του ατόµου σε σχέση µε τα θετικά. 

Επιπλέον διαπιστώνεται ότι οι άνθρωποι διαφέρουν σε µεγάλο βαθµό µεταξύ τους 
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όσον αφορά τον τρόπο και την ένταση µε την οποία επηρεάζονται από τα γεγονότα 

καθώς και στο ότι κάποιοι προτιµούν να αντιµετωπίζουν τις δύσκολες και 

ψυχοπιεστικές καταστάσεις, ως ευκαιρίες ενίσχυσης των ικανοτήτων τους, παρά ως 

πηγές στρες που φθείρουν και εξαντλούν τα µέσα τους (Hilgard, 2004). 

 

 

 

1.2.4  Η γνωστική αξιολόγηση 

 Από ψυχολογικής πλευράς είναι σηµαντικό το πώς το άτοµο ερµηνεύει την 

απειλή. Ο Beck (1987), ισχυρίζεται ότι οι στρεσογόνες καταστάσεις, αυτές καθ’ 

αυτές είναι λιγότερο σηµαντικές στην πρόκληση στρες και σωµατικών και ψυχικών 

διαταραχών από τον τρόπο που αυτές γίνονται αντιληπτές από το άτοµο (Beck, 1987). 

Πολλοί είναι οι ερευνητές που έρχονται να συµφωνήσουν µε αυτή την άποψη καθώς 

δηλώνουν ότι ο τρόπος µε τον οποίο αντιλαµβάνονται τα άτοµα την απειλή  είναι πιο 

σηµαντικός από την ίδια την απειλή (May, 2010) 

 Η γνωστική αξιολόγηση (cognitive appraisal) είναι µια διαδικασία µέσω της 

οποίας τo άτοµο αξιολογεί αν µια συγκεκριµένη δυσκολία που αντιµετωπίζει στο 

περιβάλλον του επηρεάζει την ευεξία του και αν ναι, µε ποιο τρόπο (Folkman et al., 

1986). Σύµφωνα µε τους Lazarus και Folkman (1984) όταν ένα άτοµο αντιµετωπίζει 

ένα γεγονός, η ερµηνεία του µπορεί να αφορά τις εξής εκτιµήσεις: α) είναι άσχετο  β) 

είναι θετικό ή ωφέλιµο και γ) είναι στρεσογόνο (όπως αναφέρεται στον Καραδήµα, 

2005). Η διαδικασία του στρες µπορεί να ξεκινήσει µε τις εξής γνωστικές εκτιµήσεις: 

� Την αντίληψη ζηµίας 

� Την αντίληψη απειλής 

� Την αντίληψη πρόκλησης.  (Καραδήµας, 2005) 

 Η διαδικασία της γνωστικής αξιολόγησης περιλαµβάνει την πρωτογενή 

αξιολόγηση και την δευτερογενή. Στην πρωτογενή αξιολόγηση, το άτοµο εκτιµά αν 

υπάρχει κάποια απειλή στην επαφή του µε το περιβάλλον. Για παράδειγµα, αν 

υπάρχει ενδεχόµενη απειλή ή όφελος για την αυτοεκτίµηση ή αν βρίσκεται σε 

κίνδυνο η υγεία ή η ευεξία κάποιου οικείου προσώπου. Ένα σύνολο χαρακτηριστικών 

της προσωπικότητας, όπως αξίες, στόχοι και πεποιθήσεις για τον εαυτό αλλά και τον 

κόσµο, βοηθούν το άτοµο να προσδιορίσει τις απειλές που σχετίζονται µε την ευεξία 

του σε συγκεκριµένες στρεσογόνες συναλλαγές και καταστάσεις. 
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Στην δευτερογενή αξιολόγηση, το άτοµο εκτιµά αν υπάρχει κάτι που µπορεί 

να γίνει ώστε να ξεπεράσει ή να εµποδίσει την απειλή ή να βελτιώσει τις προοπτικές 

για όφελος. ∆ιάφοροι τρόποι αντιµετώπισης αξιολογούνται, όπως η αλλαγή της 

κατάστασης, η αποδοχή της, η αναζήτηση περισσότερων πληροφοριών, η χαλαρή 

αντιµετώπιση (όχι πιεστική δράση). Παρόλα αυτά ένα γεγονός µπορεί να εκτιµηθεί 

ως στρεσογόνο και στην περίπτωση που τα µέσα του ατόµου έχουν ήδη αποδειχτεί  

περιορισµένα για την αντιµετώπιση του, γεγονός που υποδεικνύει ότι η δευτερογενής 

αξιολόγηση δεν ακολουθεί πάντα την πρωτογενή αλλά µπορεί να προηγείται. 

(Folkman et al., 1986). Ανάλογα το βαθµό της σοβαρότητας που θα προσδώσει το 

άτοµο στο συγκεκριµένο ερέθισµα και το πώς θα αξιολογήσει τις δυνάµεις του, 

παράγεται και ο αντίστοιχος βαθµός στρες. (Folkman & Lazarus, 1980). 

 

 

1.2.5  Στρατηγικές αντιµετώπισης του στρες 

  Επακόλουθο της γνωστικής αξιολόγησης στη διεργασία του στρες είναι η 

εφαρµογή των στρατηγικών αντιµετώπισης του στρες. Έρευνες που αφορούν την 

σχέση µεταξύ στρεσογόνων γεγονότων και σωµατικής και ψυχικής υγείας, 

υποδεικνύουν ότι η σχέση αυτή οφείλεται στις διεργασίες αντιµετώπισης του στρες. 

Για παράδειγµα οι Wheaton (1983) και Kobasa (1979) επικεντρώθηκαν στα 

χαρακτηριστικά της προσωπικότητας ως πρόγονοι της αντιµετώπισης (όπως 

αναφέρεται στους Folkman, Lazarus, Gruen και Delongis, 1986). Οι Billings και 

Moos (1984), αξιολόγησαν τους τρόπους µε τους οποίους τα άτοµα αντιµετώπισαν 

µια απλή στρεσογόνο κατάσταση και βρήκαν ότι σχετίζονται µε την κατάθλιψη. Ο 

τρόπος µε τον οποίο το άτοµο αντιµετωπίζει ένα ή περισσότερα στρεσογόνα 

γεγονότα, αντιπροσωπεύει τον τρόπο µε τον οποίο αντιµετωπίζει γενικότερα τις 

καταστάσεις στην ζωή του (Billings & Moos, 1984) 

 Σηµαντικό επίσης είναι να λάβουµε υπόψη και τα χαρακτηριστικά της 

στρεσογόνου κατάστασης που βιώνει το άτοµο. Οι άνθρωποι που εµπλέκονται 

επανειληµµένα σε καταστάσεις όπου αδυνατούν να ελέγχουν το αποτέλεσµα, 

αισθάνονται ανήµποροι και αναπτύσσουν µια παθητική στάση ως προς τις 

προσπάθειες αντιµετώπισης του προβλήµατος µε αποτέλεσµα να βιώνουν τελικά 

αποθάρρυνση και κατάθλιψη (Folkman et al., 1986). Οι Pearlin και Schooler (1978),  

στο πλαίσιο µιας έρευνας τους, αξιολόγησαν τα προσωπικά χαρακτηριστικά και τις 

στρατηγικές αντιµετώπισης του στρες σε σχέση µε την βελτίωση της ψυχικής ευεξίας 
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σε διάφορους τοµείς της ζωής (γάµος, οικονοµικά, εργασία) και βρήκαν ότι τα 

προσωπικά χαρακτηριστικά  και οι στρατηγικές είχαν διαφορετικές επιδράσεις που 

όµως συνδέονταν µεταξύ τους ανάλογα µε τη φύση της κατάστασης (Pearlin & 

Schooler, 1978). 

 Έτσι λοιπόν, η αντιµετώπιση (coping), ορίζεται ως η συνεχής µεταβολή των 

γνωστικών και συµπεριφοριστικών προσπαθειών του ατόµου να επιτύχει 

συγκεκριµένες εξωτερικές και εσωτερικές απαιτήσεις οι οποίες θεωρούνται ότι 

υπερβαίνουν τα µέσα του ατόµου. Η διαδικασία της αντιµετώπισης επικεντρώνεται 

στο τι πραγµατικά σκέφτεται και κάνει το άτοµο σε µια συγκεκριµένη στρεσογόνο 

κατάσταση και πως αυτό µεταβάλλεται καθώς η κατάσταση εξελίσσεται. Αυτό 

σηµαίνει ότι στην ουσία το άτοµο, παράλληλα µε τις συνθήκες, διαµορφώνει και τις 

προσπάθειες αντιµετώπισης. Η αντιµετώπιση ορίζεται λοιπόν, απλά ως η προσπάθεια 

του ατόµου να ικανοποιήσει απαιτήσεις είτε αυτή η προσπάθεια είναι επιτυχής είτε 

όχι (Folkman et al, 1986). Οι στρατηγικές αναφέρονται στις προσπάθειες του 

ατόµου, να ικανοποιήσει τις απαιτήσεις της σχέσης του µε το περιβάλλον, σε 

γνωστικό και συµπεριφοριστικό πλαίσιο, οι οποίες εκτιµώνται ότι δοκιµάζουν ή 

υπερβαίνουν τις προσαρµοστικές του ικανότητες και επηρεάζουν την ευεξία του 

(Folkman, Lazarus, Gruen & Delongis, 1986). 

 Σύµφωνα µε τους Folkman και Lazarus (1980), η αντιµετώπιση του στρες 

περιλαµβάνει δύο ευρέως αναγνωρισµένες κύριες λειτουργίες: α) την ρύθµιση των 

έντονων συναισθηµάτων (τεχνικές εστιασµένες στο συναίσθηµα) και β) τον έλεγχο 

και την επίλυση της προβληµατικής σχέσης ατόµου – περιβάλλοντος (τεχνικές 

εστιασµένες στο πρόβληµα.. Ανάµεσα στις εστιασµένες στο συναίσθηµα στρατηγικές 

είναι η αποστασιοποίηση, η αναζήτηση υποστήριξης, η επανεκτίµηση της 

κατάστασης, η άρνηση, η αποφυγή των καταστάσεων πίεσης, η χρήση ουσιών κ.α. 

Από την άλλη πλευρά, οι τεχνικές που είναι εστιασµένες στο πρόβληµα, 

περιλαµβάνουν τον ορισµό του προβλήµατος, την συγκέντρωση πληροφοριών, την 

οργάνωση ενός σχεδίου αντίδρασης, την επιλογή και την εφαρµογή µεθόδων 

αντιµετώπισης, τον αυτοέλεγχο, την εκµάθηση νέων δεξιοτήτων, την δηµιουργία 

εναλλακτικών λύσεων κ.λπ. (όπως αναφέρεται στον Καραδήµα, 2005).  

Προηγούµενες έρευνες έχουν δείξει ότι τα άτοµα εφαρµόζουν και τα δύο είδη 

στρατηγικών αντιµετώπισης σε κάθε τύπο στρεσογόνου κατάστασης (Folkman & 

Lazarus, 1980).  Οι άνθρωποι που χρησιµοποιούν µεθόδους εστίασης στο πρόβληµα, 

κάτω από συνθήκες στρες, έχουν την τάση να εµφανίζουν χαµηλότερα επίπεδα 
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κατάθλιψης τόσο κατά την διάρκεια όσο και µετά το τέλος της στρεσογόνου 

κατάστασης. ∆ιαχρονικές µελέτες έδειξαν ότι η αντιµετώπιση που εστιάζει στο 

πρόβληµα, οδηγεί σε συντοµότερα διαστήµατα κατάθλιψης ακόµη κι όταν ελεγχθεί 

το αρχικό επίπεδο κατάθλιψης των συµµετεχόντων. Επιπλέον, τα θεραπευτικά 

προγράµµατα που εφαρµόζουν αυτό το είδος αντιµετώπισης, µπορεί να βοηθήσουν 

αποτελεσµατικά άτοµα που πάσχουν από κατάθλιψη ώστε να καταπολεµήσουν την 

νόσο και να αντιµετωπίσουν το στρες εποικοδοµητικά (Billings & Moos, 1984). 

 Η έκβαση ενός στρεσογόνου γεγονότος σχετίζεται µε τη εκτίµηση που κάνει 

το άτοµο τον βαθµό στον οποίο το πρόβληµα επιλύθηκε επιτυχώς. Η συνολική 

εκτίµηση βασίζεται στις αξίες, τους στόχους και στις προσδοκίες του ατόµου 

λαµβάνοντας υπόψη διάφορες πλευρές του στρεσογόνου γεγονότος. Για παράδειγµα, 

ακόµα κι αν δεν υπάρξει λύση του προβλήµατος, το αποτέλεσµα µπορεί να 

αξιολογηθεί θετικά στην περίπτωση που το άτοµο αισθάνεται ότι οι απαιτήσεις της 

κατάστασης διευθετήθηκαν. Από την άλλη πλευρά, ακόµα κι αν το πρόβληµα έχει 

λυθεί, η έκβαση µπορεί να µην αξιολογηθεί θετικά αν η λύση είναι αντιφατική µε τις 

αξίες και τους στόχους του ατόµου (Folkman, Lazarus, Dunkel-Schetter, Delongis & 

Gruen, 1986). 

 ∆ιάφοροι ατοµικοί και περιβαλλοντικοί παράγοντες επηρεάζουν την επιλογή 

της κατάλληλης στρατηγικής αντιµετώπισης του στρες. Ξεκινώντας από τους 

περιβαλλοντικούς παράγοντες, ο πιο σηµαντικός είναι αυτός της ασάφειας της 

κατάστασης ή του γεγονότος καθώς όταν υπάρχει ασάφεια, το άτοµο δυσκολεύεται 

να εκτιµήσει την κατάσταση και να επιλέξει τον κατάλληλο τρόπο αντιµετώπισης 

ώστε να επιλύσει όσο το δυνατόν καλύτερα το πρόβληµα. Στην περίπτωση αυτή, οι 

προσωπικοί παράγοντες είναι αυτοί που βοηθούν το άτοµο στην εκτίµηση των 

γεγονότων, αντίθετα στην περίπτωση που τα γεγονότα είναι ξεκάθαρα οι παράγοντες 

που επηρεάζουν την ερµηνεία τους και την επιλογή στρατηγικής είναι οι 

περιβαλλοντικοί. 

 Ανάµεσα στους ατοµικούς παράγοντες που συµβάλλουν στην αξιολόγηση και 

την ερµηνεία ενός γεγονότος, οι σηµαντικότεροι είναι τα κίνητρα και οι πεποιθήσεις 

όσον αφορά τον έλεγχο. Το επίπεδο του στρες που θα βιώσει ένα άτοµο κατά την 

επαφή του µε ένα ερέθισµα εξαρτάται από τα κίνητρα που έχει καθώς όταν αυτά είναι 

δυνατά, το άτοµο αξιολογεί το ερέθισµα ως στρεσογόνο. Πρέπει να σηµειωθεί ότι οι 

άνθρωποι διαφέρουν ως προς τα κίνητρα και ως προς τον βαθµό στον οποίο θεωρούν 

ένα γεγονός απειλητικό για την ασφάλεια τους  όπως επίσης διαφέρουν και ως προς 
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τις πεποιθήσεις τους για το κατά πόσο είναι σε θέση να ελέγχουν και να προβλέπουν 

τα πράγµατα γύρω τους. Συνεπώς οι ατοµικοί και περιβαλλοντικοί αυτοί παράγοντες 

συµβάλλουν σηµαντικά την επιλογή της στρατηγικής αντιµετώπισης (Καραδήµας, 

2005). 

 Πολλές έρευνες έχουν στρέψει το ενδιαφέρον τους στην επίδραση που έχουν 

οι πηγές των ανθρώπων στις στρατηγικές αντιµετώπισης του στρες. Τέτοιες πηγές 

µπορεί να είναι η προσωπικότητα, η υγεία και η καλή φυσική κατάσταση, οι 

γνωστικές ικανότητες, η κοινωνική αποδοχή. 

 

I. Προσωπικότητα 

Σύµφωνα µε τους Cohen και Wills, (1985),  τα χαρακτηριστικά της προσωπικότητας 

µπορούν να συµβάλλουν στην διαχείριση του στρες. Οι πηγές της προσωπικότητας 

που µελετήθηκαν πιο πολύ είναι εκείνες που σχετίζονται µε τον έλεγχο (Cohen & 

Wills, 1985). Ο Skinner (1996), υποστήριξε ότι οι δοµές που σχετίζονται µε τον 

έλεγχο έχουν να κάνουν µε τον τρόπο µε τον οποίο οι άνθρωποι εκλαµβάνουν τον 

έλεγχο παρά µε αντικειµενικούς µηχανισµούς. Ο Hobfoll (2002), ισχυρίζεται ότι οι 

πηγές της προσωπικότητας δεν είναι ανεξάρτητες, αντίθετα αλληλοσυµπληρώνονται. 

Αυτές αφορούν: α) στον µηχανισµό ελέγχου, β) στην αυτοαποτελεσµατικότητα, γ) 

στην αυτοεκτίµηση, δ)και στη συναισθηµατική σταθερότητα (όπως αναφέρεται στους 

Luria και Torjman, 2008). 

 

II.  Φυσική κατάσταση  

Οι Cooper, Gallman και McDonald (1986), ανακάλυψαν ότι τα άτοµα που ασκούνται 

τακτικά, αντιµετωπίζουν καλύτερα το στρες, υποστηρίζοντας ότι η φυσική 

κατάσταση αποτελεί ένα µέσο καταπολέµησης του στρες. Υποδηλώνεται επίσης ότι η 

φυσική άσκηση µειώνει τα επίπεδα στρες. Οι Holmes και Roth (1985), βρήκαν ότι η 

φυσική κατάσταση µετριάζει την επίδραση των στρεσογόνων παραγόντων στη 

σωµατική και ψυχική υγεία (όπως αναφέρεται στους Luria και Torjman, 2008). 

 

III.  Γνωστικές ικανότητες 

Παρόλο που γίνεται φανερό ότι η δοµή της προσωπικότητας και η φυσική υγεία 

µπορούν να συµβάλλουν στην αντιµετώπιση του στρες, είναι λιγότερο φανερό το 

γεγονός ότι αυτό µπορεί να οφείλεται και στην λειτουργία γνωστικών µέσων. Για 

παράδειγµα, η ικανότητα επίλυσης προβληµάτων αποτελεί ένα τρόπο αντιµετώπισης 
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του στρες. Τα άτοµα που διαθέτουν περισσότερες γνωστικές ικανότητες αναπτύσσουν 

καλύτερες στρατηγικές καταπολέµησης του στρες και ασκούν αποτελεσµατικό 

έλεγχο, γεγονός που µειώνει τα επίπεδα στρες σε ιδιαίτερα απαιτητικές καταστάσεις. 

 

IV.  Κοινωνική αποδοχή/υποστήριξη 

Η κοινωνική αποδοχή αποτελεί ένα µέσο που επηρεάζει σηµαντικά το στρες. Τα 

άτοµα µπορούν να αντιµετωπίσουν αποτελεσµατικότερα τα στρεσογόνα γεγονότα και 

να βιώνουν λιγότερο στρες όταν γίνονται αποδεκτοί και έχουν την στήριξη των 

άλλων. Αντίθετα µπορεί να βιώνουν αυξηµένα επίπεδα άγχους όταν στερούνται αυτή 

την υποστήριξη ( Luria & Torjman, 2008). 

 Συµπερασµατικά, λοιπόν η µελέτη της διαδικασίας αντιµετώπισης του στρες 

είναι σηµαντική, γιατί εκτός από τις διεργασίες του στρες, καθορίζει και τον τρόπο µε 

τον οποίο το άτοµο αλληλεπιδρά µε το περιβάλλον του και θέτει τις βάσεις για την 

διαµόρφωση του (Καραδήµας, 2005). 

 

 

 

1.2.6 Στρες και υγεία 

Το στρες προκαλεί έντονο ενδιαφέρον λόγω της πεποίθησης ότι αποτελεί έναν 

από τους κυριότερους παράγοντες που συµβάλλουν στην ασθένεια. Υπάρχουν 

διάφοροι µεθοδολογικοί και θεωρητικοί λόγοι αµφισβήτησης µεγάλου µέρους της 

έρευνας, όσον αφορά την σύνδεση του στρες µε την κατάσταση της υγείας. Πρώτον, 

το στρες από µόνο του δεν αποτελεί µια απλή µεταβλητή, αλλά ένα ολόκληρο 

σύστηµα αλληλοεξαρτώµενων διεργασιών που περιλαµβάνουν την γνωστική 

αξιολόγηση και την αντιµετώπιση και το οποίο καθορίζει την συχνότητα, την ένταση, 

την διάρκεια και τον τύπο των ψυχολογικών και σωµατικών αντιδράσεων. ∆εύτερον 

ένα µεγάλο κοµµάτι της έρευνας που επιχειρεί να αναδείξει την σχέση του στρες µε 

την υγεία είναι συγχρονικό παρά διαχρονικό (Reiche, Morimoto & Nunes, 2005). 

 Ευρήµατα σύγχρονων ερευνών φανερώνουν ότι η παρουσία έντονων 

στρεσογόνων ερεθισµάτων προκαλεί σηµαντικές αλλαγές στα βιολογικά συστήµατα 

του ανθρώπινου οργανισµού έχοντας σαν συνέπεια την εκδήλωση διαφόρων 

σωµατικών και ψυχικών ασθενειών (Hewitt, Flett & Mosher, 1992). 

Το στρες έχει συνδεθεί µε το κεντρικό νευρικό σύστηµα, όπου µόλις φτάσει η 

στρεσογόνος πληροφορία στον εγκέφαλο, δηµιουργούνται αλυσιδωτές αντιδράσεις 
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ενεργοποιώντας σύνθετες διαδικασίες απελευθέρωσης ορµονών µε σκοπό την  

αντίδραση του οργανισµού στο στρες. Σωµατικοί και ψυχολογικοί παράγοντες του 

στρες επηρεάζουν το συµπαθητικό νευρικό σύστηµα και τον άξονα υποθαλάµου – 

υπόφυσης – επινεφριδίων (Ohman et al., 2007).  

Σύµφωνα µε τον Cannon (1929), όταν ο οργανισµός νιώσει ότι απειλείται, 

τίθεται σε µια διαδικασία συναγερµού η οποία τον προετοιµάζει για να αντιµετωπίσει 

την επικείµενη απειλή. Το αποτέλεσµα αυτής της διαδικασίας λέγεται αντίδραση 

µάχης ή φυγής. Η αντίδραση αυτή στο στρες έχει ως αποτέλεσµα την ενεργοποίηση 

του συµπαθητικού νευρικού συστήµατος από τον υποθάλαµο το οποίο επιδρά 

κατευθείαν στα όργανα και τους µύες του σώµατος προκαλώντας αύξηση των 

καρδιακών παλµών, αύξηση της αρτηριακής πίεσης, λαχάνιασµα, εφίδρωση και 

µούδιασµα  (Cannon, 1929). Επίσης το συµπαθητικό σύστηµα διεγείρει το εσωτερικό 

τµήµα των επινεφριδίων που εκκρίνουν τις ορµόνες επινεφρίνη και νορεπινεφρίνη, οι 

οποίες επιδρούν στο σώµα µε την ταχυκαρδία, την αύξηση του ρυθµού αναπνοής, την 

όξυνση των αισθήσεων και την σύσπαση των µυών και έτσι θέτουν τον οργανισµό σε 

µια κατάσταση εγρήγορσης (Kop & Cohen, 2001).  

Όσον αφορά την διαρκή έκθεση στο στρες, ο οργανισµός αντιδρά µέσω της 

ενεργοποίησης του άξονα υποθαλάµου – υπόφυσης – επινεφριδίων. Συγκεκριµένα ο 

υποθάλαµος προκαλεί την έκκριση της φλοιοεπινεφριδιοτρόπου ορµόνης – ACTH, 

που θεωρείται η κύρια ορµόνη για το στρες, από την υπόφυση, η οποία στη συνέχεια 

προκαλεί ερεθισµό των επινεφριδίων µε αποτέλεσµα την έκκριση διαφόρων ορµονών 

εκ των οποίων η σηµαντικότερη είναι η κορτιζόλη. Μία από τις δράσεις της 

κορτιζόλης είναι η αύξηση των επιπέδων της γλυκόζης στο αίµα και η επιτάχυνση 

του µεταβολισµού του σώµατος προκειµένου να καταναλώσει ενέργεια και να 

µπορέσει να δραστηριοποιηθεί ο οργανισµός ενάντια στους στρεσογόνους 

παράγοντες. Η κορτιζόλη όµως, σε αυξηµένα επίπεδα, υπάρχει πιθανότητα να 

επιφέρει στο άτοµο απόσυρση, αποφυγή και αδράνεια και να το οδηγήσει στην 

κατάθλιψη (Kalat, 1995). 

  Παρά την χρήσιµη και σηµαντική συµβολή της στην συγκέντρωση γλυκόζης, 

η κορτιζόλη δεν βοηθά στην σύνθεση πρωτεϊνών στις οποίες περιλαµβάνονται και 

εκείνες που είναι βασικές για την σωστή λειτουργία του ανοσοποιητικού συστήµατος. 

Αυτό έχει ως αποτέλεσµα να ανασταλεί η λειτουργία του ανοσοποιητικού και να 

καταστήσει τον ανθρώπινο οργανισµό εξαιρετικά ευπαθή σε διάφορες ασθένειες, 

ιδιαίτερα όταν το στρες είναι παρατεταµένο. Συνεπώς η σύντοµη έκθεση του ατόµου 
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σε στρεσογόνες καταστάσεις δεν απειλεί άµεσα την υγεία του σε αντίθεση µε το 

παρατεταµένο στρες που αποτελεί µεγαλύτερο κίνδυνο για την σωµατική και ψυχική 

υγεία του ατόµου (Kalat, 1995). 

Επιπλέον o Hans Selye (1978) περιγράφει την αντίδραση στο στρες, στο 

πλαίσιο ενός συνδρόµου γενικής προσαρµογής, το οποίο αποτελεί µιας οµάδα 

αµυντικών µηχανισµών που θέτουν σε λειτουργία όλοι οι οργανισµοί όταν έρχονται 

αντιµέτωποι µε ένα διαρκές ή επαναλαµβανόµενο στρεσογόνο ερέθισµα. Σύµφωνα µε 

το σύνδροµο γενικής προσαρµογής υπάρχουν τρία στάδια τα οποία περιγράφουν την 

αντίδραση του ατόµου στο στρες: α) το πρώτο στάδιο είναι ο συναγερµός ή 

εγρήγορση, όπου ο οργανισµός δραστηριοποιείται για να αντιµετωπίσει το 

στρεσογόνο ερέθισµα, θέτοντας σε λειτουργία τις δράσεις του συµπαθητικού 

νευρικού συστήµατος Συγκεκριµένα,  το συµπαθητικό νευρικό σύστηµα συµβάλλει 

στην έκκριση κορτικοστεροειδών, αδρεναλίνης και νοραδρεναλίνης στην κυκλοφορία 

του αίµατος.  Ο ανθρώπινος οργανισµός δεν είναι σε θέση να βρίσκεται σε 

κατάσταση διέγερσης για ιδιαίτερα παρατεταµένο διάστηµα.  β) το δεύτερο στάδιο 

είναι της αντίστασης, όπου ο οργανισµός αγωνίζεται µε κάθε µέσο και προσπαθεί να 

«πολεµήσει» το απειλητικό ερέθισµα είτε αντιµετωπίζοντας το ευθέως είτε 

αποφεύγοντας το προκειµένου να οδηγηθεί σε µια ισορροπία και γ) στο τρίτο στάδιο 

της εξουθένωσης όλες οι εφεδρείες του σώµατος εξαντλούνται αν το παραγόµενο 

στρες είναι παρατεταµένο και τα µέσα αντιµετώπισης του οργανισµού σχεδόν 

ανύπαρκτα. Το άτοµο δεν δύναται να αποφύγει την επικείµενη απειλή, ως εκ τούτου 

σταµατά να προβάλλει αντίσταση (Selye, 1978). 

Το αρνητικό στρες, επιφέρει διάφορες σωµατικές και ψυχολογικές βλάβες στο 

άτοµο, ιδιαίτερα όταν παράγεται για µεγάλες χρονικές περιόδους. Το χρόνιο στρες 

µπορεί να προκαλέσει στο άτοµο σοβαρές σωµατικά προβλήµατα, όπως  έλκος,  

υπέρταση και  καρδιοπάθεια αλλά και ψυχικές διαταραχές, όπως  κατάθλιψη. Μπορεί 

επίσης να βλάψει το ανοσοποιητικό σύστηµα, αναστέλλοντας την λειτουργία του µε 

αποτέλεσµα την αδυναµία προφύλαξης του οργανισµού από ασθένειες και ιούς που 

τον προσβάλλουν. Το άτοµο υπό την επίδραση του αρνητικού στρες, βιώνει αίσθηµα 

κόπωσης, ταχυκαρδία, τρόµο, εφίδρωση, οσφυαλγία, υπερδιέγερση, µυϊκή σύσπαση 

του αυχένα και των ώµων, κοιλιακό άλγος, αίσθηµα ανησυχίας, κλάµα, θυµό, 

νευρικότητα, αίσθηµα µοναξιάς και απαισιοδοξίας, αίσθηµα µαταιότητας και αρκετά 

συχνά καταθλιπτικές τάσεις (Selye, 1950). 
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Σήµερα, υπάρχει ένας ιατρικός, ερευνητικός τοµέας που ονοµάζεται 

ψυχονευροανοσολογία, η οποία εξετάζει την αλληλεπίδραση µεταξύ των 

ψυχοκοινωνικών διεργασιών και της λειτουργίας του νευρικού,  του ενδοκρινικού και 

του ανοσοποιητικού συστήµατος (Cohen & Herbert, 1996).   Συγκεκριµένα, ο τοµέας 

της ψυχονευροανοσολογίας διερευνά τις διεργασίες του στρες και πως αυτές 

επηρεάζουν τις αντιδράσεις του ανοσοποιητικού. Το σύστηµα άµυνας διαθέτει 

πολλαπλούς µηχανισµούς υπεράσπισης του οργανισµού ενάντια στους ιούς που τον 

προσβάλλουν, στους οποίους συµπεριλαµβάνονται τα λευκά αιµοσφαίρια ή 

λευκοκύτταρα. Το στρες αποτελεί ένα σύνθετο σύστηµα διαδικασιών οι οποίες 

επιδρούν µε διαφορετικό τρόπο η κάθε µία στο σώµα. Κατά την επαφή µε ένα 

στρεσογόνο ερέθισµα, το ανθρώπινο σώµα απελευθερώνει µια ποσότητα ενδορφινών 

και καταστέλλεται η ανοσοποιητική δραστηριότητα. Για παράδειγµα, ένα σοβαρό 

ατύχηµα που συνέβη, το 1979,  σε ένα πυρηνικό εργοστάσιο, είχε ως αποτέλεσµα τα 

άτοµα που ζούσαν στην περιοχή εκείνη του εργοστασίου να παρουσιάσουν σοβαρό 

πρόβληµα στο ανοσοποιητικό τους σύστηµα, καθότι τα επίπεδα των λευκών τους 

αιµοσφαιρίων ήταν κάτω του φυσιολογικού και τα άτοµα εκδήλωσαν αυξηµένα 

επίπεδα στρες και δυσφορίας. Επίσης, υπάρχουν και άλλα παραδείγµατα ανθρώπων 

που παρουσίασαν αρκετά περιορισµένα λευκοκύτταρα ύστερα από µία επιβαρυµένη, 

στρεσογόνο κατάσταση, όπως οι γυναίκες των οποίων οι σύζυγοι πέθαναν από 

καρκίνο και περιπτώσεις φοιτητών κατά την περίοδο των εξετάσεων τους. Παρόλα 

αυτά, η σχέση µεταξύ του στρες, του ανοσοποιητικού συστήµατος και της υγείας και 

η επίδραση τους στον άνθρωπο, δεν έχει αιτιολογηθεί (όπως αναφέρεται στον Kalat, 

1995). 

∆εδοµένου λοιπόν, ότι το κεντρικό νευρικό σύστηµα και το ανοσοποιητικό 

σύστηµα συνδέονται στενά, θα ήταν λογικό το συµπέρασµα ότι οι µείζονες 

λειτουργικές διαταραχές σε ένα από αυτά τα συστήµατα θα αντανακλούνται και στο 

άλλο. Ορισµένες από αυτές τις διαταραχές µπορεί να έχουν επιδράσεις στη σωµατική 

υγεία, πράγµα που υποδηλώνει την ενότητα της ψυχικής και σωµατικής υγείας. 

Όµως, η συνεισφορά των ανοσολογικών διεργασιών στην αιτιολογία των ψυχικών 

νόσων είναι ιδιαίτερα αµφιλεγόµενη (Miller, 1989). 

Σηµαντική µείωση των ανοσολογικών λειτουργιών έχει τεκµηριωθεί σαφώς 

στην κατάθλιψη, ιδίως στη µείζονα καταθλιπτική διαταραχή, στην οποία η λειτουργία 

των κυττάρων Τ µειώνεται αναλόγως της ηλικίας. Αξίζει να σηµειωθεί ότι η 

κατάθλιψη σχετίζεται όχι µόνο µε ανοσοκαταστολή αλλά και µε σηµεία 
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ενεργοποίησης του ανοσοποιητικού συστήµατος. Η κατάθλιψη έχει επίσης θεωρηθεί 

‘φλεγµονώδης νόσος’. Η επιτυχής θεραπεία της κατάθλιψης µε οποιοδήποτε µέσο 

συνοδεύεται από σταδιακή επαναφορά των ανοσολογικών λειτουργιών στο 

φυσιολογικό (Miller, 1989). 

Το στρες οδηγεί σε µακροπρόθεσµη δυσλειτουργία των νευροβιολογικών 

συστηµάτων. Πληθώρα στοιχείων καταδεικνύουν ότι το στρες έχει ως επακόλουθο 

µακροχρόνιες αλλαγές στα βιολογικά συστήµατα αντίδρασης στο στρες, που 

αποτελούν τη βάση για πολλά από τα συµπτώµατα της µετατραυµατικής αγχώδους 

διαταραχής (PTSD) και άλλων διαταραχών που σχετίζονται µε το στρες. 

Ενώ το πρόγραµµα ανάπτυξης του εγκεφάλου καθορίζεται από το γενετικό 

υλικό, σηµαντικές λεπτοµέρειες του κεντρικού νευρικού συστήµατος 

διαµορφώνονται µε την εµπειρία και σχηµατίζονται στο πλαίσιο της αλληλεπίδρασης 

µε το περιβάλλον. Αυτή η διαδικασία αλληλεπίδρασης διαµορφώνει την ευαισθησία 

και την ανταπόκριση ενός οργανισµού στο περιβάλλον και σχεδιάζει το σύστηµα 

αντίδρασης στο στρες. Οι κεντρικές πλευρές αυτού του συστήµατος περιλαµβάνουν 

την αντίληψη ενός στρεσογόνου παράγοντα ή ενός ερεθίσµατος που προκαλεί φόβο, 

την επεξεργασία και την µετατροπή του σε νευροορµονική, νευροβιολογική και 

συµπεριφοριστική αντίδραση. Έτσι το στρες µπορεί να προκαλέσει λειτουργικές και 

δοµικές αλλαγές στον εγκέφαλο (Vermetten & Bremner, 2002). 

Μια σειρά ερευνών καταδεικνύει ότι το χρόνιο στρες είναι υπεύθυνο για την 

εµφάνιση πολλών διαταραχών (σωµατικών και ψυχικών) που πλήττουν την υγεία 

άµεσα. Μερικά από τα προβλήµατα υγείας που µπορεί να προκαλέσει είναι η 

υπερένταση, η ανικανότητα χαλάρωσης, η νευρικότητα, η αυξηµένη εφίδρωση, το 

τρέµουλο καθώς και έντονες διαταραχές ύπνου, έκπτωση στη λειτουργία της µνήµης 

και της συγκέντρωσης και γαστρεντερικές επιπλοκές. Τα άτοµα που ανήκουν στις 

οµάδες υψηλού στρες διατρέχουν αυξηµένο κίνδυνο εµφάνισης σοβαρότερων 

διαταραχών, όπως κατάθλιψη, καρδιαγγειακά, µυοσκελετικά νοσήµατα και κάποιες 

µορφές όγκου ή καρκίνου (Ohman et al., 2007).  

 Αρκετές είναι οι έρευνες που εξέτασαν την σχέση του στρες µε 

φυσιολογικούς µηχανισµούς εµφάνισης καρδιαγγειακών νοσηµάτων. Για παράδειγµα,  

έρευνα εξέτασε τη σχέση στρες και πρώιµης αθηροσκλήρωσης. Τα αποτελέσµατα 

έδειξαν ότι οι άνδρες µε µεγαλύτερο στρες διατρέχουν αυξηµένο κίνδυνο εµφάνισης    

αθηροσκλήρωσης. Χαρακτηριστικό των καρδιαγγειακών νοσηµάτων είναι η 

πολυπαραγοντικότητα τους, αφού έρευνες έχουν αναδείξει ένα αιτιολογικό 



 25

σύµπλεγµα, όπου εκτός της κληρονοµικότητας συµµετέχουν διάφοροι άλλοι 

παράγοντες που σχετίζονται µε τον σύγχρονο τρόπο ζωής (Nordstrom et al, 2001). 

Επιπλέον, ευρήµατα ερευνών φανερώνουν ότι το στρες και η αποτυχία της 

στρατηγικής αντιµετώπισης των προβληµάτων έχουν συσχετιστεί µε τον ταχύτερο 

ρυθµό εξέλιξης των ασθενειών, τον αυξηµένο βαθµό αναπηρίας και την φτωχότερη 

απόκριση σε θεραπευτικές παρεµβάσεις (Gil et al., 1987). Επίσης έχει βρεθεί ότι 

λόγω του στρες η υγείας των ατόµων που πάσχουν από το σύνδροµο επίκτητης 

ανοσοποιητικής ανεπάρκειας- AIDS, επιδεινώνεται µε γρήγορους ρυθµούς θέτοντας 

σε αυξηµένο κίνδυνο την ζωή τους και αντίστροφα ότι οι παράγοντες που 

αναστέλλουν την επίδραση του στρες, όπως η κοινωνική υποστήριξη, βελτιώνουν την 

υγεία των ατόµων που πάσχουν από καρκίνο και άλλες οργανικές ασθένειες (Kalat, 

1995). Εδώ πρέπει να επισηµάνουµε ότι ένας από τους τρόπους µε τους οποίους η 

κοινωνική υποστήριξη µπορεί να προστατέψει τους ανθρώπους από τις 

καταστροφικές επιπτώσεις της παρατεταµένης έκθεσης σε στρεσογόνα ερεθίσµατα, 

είναι µέσω της διαδικασίας της γνωστικής αξιολόγησης και των µεθόδων 

αντιµετώπισης του στρες. Για τα άτοµα που διαθέτουν υποστηρικτικό περιβάλλον, 

λίγες καταστάσεις υπερβαίνουν τις δυνατότητες τους και κατά συνέπεια βιώνουν 

λιγότερο στρες. Ακόµα, όµως και όταν τα άτοµα αυτά βιώσουν στρες, η δυνατότητα 

που έχουν να βασιστούν στους οικείους τους και να λάβουν την απαιτούµενη 

υποστήριξη, τους βοηθά να διαχειριστούν το πρόβληµα αποτελεσµατικά και συνεπώς 

να αποφύγουν οποιαδήποτε αρνητική έκβαση για την υγεία τους (Delongis, Lazarus 

& Folkman, 1988) 

Σε µια µελέτη οι ερευνητές παρατήρησαν 65 παντρεµένα ζευγάρια µέσα από 

είκοσι αξιολογήσεις, σε διάρκεια έξι µηνών. Μελετήθηκαν τα σωµατικά και 

ψυχολογικά συµπτώµατα συνηθισµένων καθηµερινών καυγάδων ανάµεσα στα 

ζευγάρια. Γενικά, υπήρχε µια σηµαντική σχέση ανάµεσα στο καθηµερινό στρες και 

στην εµφάνιση επακόλουθων προβληµάτων υγείας, όπως πονοκέφαλος, πόνος στην 

πλάτη και γρίπη. Η σχέση µεταξύ του καθηµερινού στρες και της διαταραχής της 

διάθεσης ήταν περισσότερο περίπλοκη. Οι αρνητικές επιδράσεις του στρες πάνω στην 

διάθεση περιορίστηκαν σε µια µέρα µε την επόµενη µέρα να χαρακτηρίζεται από 

επίπεδα διάθεσης καλύτερα από ότι συνήθως. Επιπλέον, αξιοσηµείωτες ατοµικές 

διαφορές βρέθηκαν στον βαθµό στον οποίο το καθηµερινό στρες συσχετίστηκε µε 

την υγεία και την διάθεση σε µήκος χρόνου. Οι συµµετέχοντες που δεν είχαν 

υποστηρικτικό περιβάλλον  και διέθεταν χαµηλή αυτοεκτίµηση ήταν πιθανότερο να 
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βιώσουν αυξηµένα επίπεδα στρες και ψυχολογικά και σωµατικά προβλήµατα. Τα 

ευρήµατα αυτά υποστηρίζουν ότι τα άτοµα µε περιορισµένα ψυχοκοινωνικά µέσα 

είναι ευπαθή στις ασθένειες και στις διαταραχές διάθεσης όταν τα επίπεδα του στρες 

αυξάνουν ακόµα και αν γενικά βίωναν λιγότερο στρες στη ζωή τους (Delongis, 

Lazarus, Folkman, 1988). 

Η µεθοδολογία µιας έρευνας που έγινε στην Σουηδία µε σκοπό να µελετήσει 

τις συνέπειες του χρόνιου στρες στην υγεία, περιλάµβανε την σύγκριση 

αποτελεσµάτων από δύο οµάδες ατόµων: α) µε υψηλό στρες και β) χαµηλό στρες. 

Μετά από πέντε χρόνια δεν φαινόταν να υπάρχει καµία διαφορά µεταξύ των οµάδων. 

Μετά από δέκα όµως χρόνια βρέθηκε µια σηµαντικά υψηλή συχνότητα ψυχικών 

ασθενειών, κυρίως κατάθλιψη στην οµάδα αυξηµένου στρες καθώς επίσης και ένας 

αριθµός περιστατικών µε όγκο. Επιπλέον η οµάδα που ανέφερε αυξηµένα επίπεδα 

στρες έδειξε περισσότερα συµπτώµατα που σχετίζονται µε το στρες, όπως διαταραχές 

ύπνου και διάθεσης. Τα ψυχικά συµπτώµατα, όπως ανησυχία, κόπωση, 

ευερεθιστότητα, προβλήµατα ύπνου και διάθεσης είναι από µόνα τους αγχογόνα και η 

υψηλή συχνότητα τους στην οµάδα αυξηµένου στρες θα µπορούσε εποµένως να 

αποτελεί τον πρόδροµο µελλοντικών ψυχικών διαταραχών (Ohman et al., 2007). 

∆υστυχώς, λίγα πράγµατα είναι γνωστά για το ποια είδη στρες είναι τα πιο 

επικίνδυνα και ποια είδη θετικών εµπειριών είναι πιο ευεργετικά. Επιπλέον δεν 

διασαφηνίζεται το κατά πόσο οι παρατηρούµενες συνέπειες στην υγεία είναι 

αποτέλεσµα της επίδρασης του στρες στη λειτουργία του ανοσοποιητικού 

συστήµατος. Ο καθορισµός για το ποια άτοµα αποκτούν διάφορα συµπτώµατα όταν 

αγχώνονται είναι ένα σηµαντικό θέµα. Φαίνεται λογικό λοιπόν ότι η προδιάθεση για 

αντίδραση σε συναισθηµατικά ερεθίσµατα που προκαλούν στρες µε έντονη 

φυσιολογική δραστηριότητα, θα ήταν ένας βασικός παράγοντας (Waters, Rubman, 

Hurry, 1993). 

 

 

 

1.2.7  Στρες και κατάθλιψη 

 Ένα συνεχώς επαναλαµβανόµενο εύρηµα που εντοπίζεται στην βιβλιογραφία 

του στρες, αφορά στην ευρέως διαδεδοµένη σχέση ανάµεσα στα αρνητικά 

στρεσογόνα γεγονότα  και την κατάθλιψη. Χρησιµοποιώντας µια ποικιλία εργαλείων 

αξιολόγησης, µεθοδολογιών έρευνας και οµάδων υποκειµένων, πολλοί ερευνητές 
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έχουν αναφέρει ότι τα άτοµα που βιώνουν αυξηµένα επίπεδα στρες εµφανίζουν 

κατάθλιψη καθώς και το αντίστροφο, δηλαδή τα άτοµα που πάσχουν από κατάθλιψη 

βιώνουν µεγαλύτερο αριθµό αρνητικών γεγονότων σε σχέση µε τα µη καταθλιπτικά 

άτοµα. Παρόλα αυτά, παραµένει ασαφής ο τρόπος µε τον οποίο οι µηχανισµοί του 

στρες οδηγούν στην εµφάνιση κατάθλιψης ενώ η κατανόηση της παθοφυσιολογίας 

της είναι περιορισµένη. Για το λόγο αυτό είναι απαραίτητη η περαιτέρω διερεύνηση 

των γενετικών και περιβαλλοντικών παραγόντων που συµβάλλουν στην εξέλιξη 

αυτής της σχέσης (Olinger, Kuiper & Shaw, 1987).  

Το στρες προκαλεί κατάπτωση στη οµοιόσταση του οργανισµού ενώ σε 

χρόνιο επίπεδο δηµιουργεί τόσο σωµατικές όσο και ψυχικές διαταραχές. Όταν 

υπάρχει θετικό κληρονοµικό ιστορικό, τότε το στρες οδηγεί συχνά στην κατάθλιψη, 

ενώ όταν ο οργανισµός δεν έχει γενετική προδιάθεση τότε δεν παρατηρείται η 

συµπτωµατολογία της νόσου. Μάλιστα, τα άτοµα µε κατάθλιψη θεωρούνται µερικές 

φορές και αιώνιοι ασθενείς, γιατί ακόµα και όταν έχει αντιµετωπιστεί η ασθένεια, ένα 

τυχαίο στρεσογόνο γεγονός µπορεί να την επαναφέρει στην επιφάνεια. Μελέτες 

έχουν δείξει ότι ένα αρκετά µεγάλο ποσοστό του κινδύνου εµφάνισης κατάθλιψης 

έχει κληρονοµικό υπόστρωµα, ενώ στο υπόλοιπο ποσοστό επιδρούν περιβαλλοντικοί  

παράγοντες. Μάλιστα έχει παρατηρηθεί, ότι η µια από τις κυριότερες αιτίες 

πρόκλησης της κατάθλιψης είναι το στρες. Σε ορισµένες περιπτώσεις η κατάσταση  

επιβαρύνεται από την πρώιµη εµφάνιση του στρες κι αυτό συµβαίνει συχνά σε 

περιπτώσεις κακοποίησης και εγκατάλειψης  (Melchior et al., 2007). 

Το στρες, φαίνεται να προκαλεί άγχος και κατάθλιψη και σε νεαρές ηλικίες, 

άντρες και γυναίκες (Melchior et al., 2007). Έχει παρατηρηθεί µια σχέση αιτίας-

αποτελέσµατος µεταξύ στρεσογόνων γεγονότων και εµφάνισης κατάθλιψης. Για 

παράδειγµα, µέσα σε ένα µήνα που είχε καταγραφεί ένας έντονος, στρεσογόνος 

τρόπος ζωής, τα επίπεδα της κατάθλιψης αυξήθηκαν σε τεράστιο βαθµό. Ωστόσο, οι 

συγγραφείς της συγκεκριµένης έρευνας επισήµαναν ότι πάνω από το ένα τρίτο της 

αλληλεπίδρασης είχε µη αιτιατή συσχέτιση, γιατί οι άνθρωποι που έχουν προδιάθεση 

στην κατάθλιψη, συχνά βάζουν τους εαυτούς τους σε στρεσογόνες σχέσεις ( Kendler, 

Karkowski, & Prescott, 1999). 

Πολλοί ερευνητές έχουν αποδείξει ότι άτοµα που πάσχουν από καταθλιπτικές 

διαταραχές βιώνουν περισσότερο στρες σε σχέση µε τα µη καταθλιπτικά άτοµα. Η 

έµφαση των ερευνών στα µικρογεγονότα που προκαλούν στρες στην κατάθλιψη, 

αποδεικνύει ότι τα καταθλιπτικά άτοµα αναφέρουν σηµαντικά περισσότερες 
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καθηµερινές εντάσεις και ψυχοπιεστικά γεγονότα από τα υγιή άτοµα. Αυτό πιθανόν 

συµβαίνει γιατί, όπως έχει βρεθεί, οι καταθλιπτικοί ασθενείς  µεγεθύνουν τον κίνδυνο 

και την σοβαρότητα των στρεσογόνων καταστάσεων που βιώνουν, γεγονός που 

αντανακλά την γενικότερη τάση των ασθενών µε κατάθλιψη να ερµηνεύουν τα 

πράγµατα αρνητικά. Έτσι λοιπόν υποδεικνύεται ότι υπάρχει αιτιολογική σχέση 

ανάµεσα στην κατάθλιψη και την υποκειµενική αντίληψη της σοβαρότητας των 

ήπιων στρεσογόνων ερεθισµάτων (Willner, Wilkes &, Orwin, 1990). 

Μία συχνή αντίδραση στην παρουσία ενός έντονου στρεσογόνου ερεθίσµατος 

είναι η απόσυρση και η απάθεια που είναι η ακριβώς αντίθετη από εκείνη της 

επιθετικότητας. Αν η στρεσογόνος κατάσταση συνεχιστεί και το άτοµο δεν είναι σε 

θέση να ανταπεξέλθει, η απάθεια µπορεί να µεταβληθεί σε κατάθλιψη. Η θεωρία της 

επίκτητης αίσθησης αδυναµίας ( Seligman, 1975), εξηγεί τον τρόπο µε τον οποίο οι 

εµπειρίες ανεξέλεγκτων αρνητικών γεγονότων µπορεί να οδηγήσουν στην απάθεια 

και την κατάθλιψη. Μερικοί άνθρωποι φαίνεται ότι αναπτύσσουν επίκτητη αίσθηση 

αδυναµίας, η οποία χαρακτηρίζεται από απάθεια, απόσυρση και αδράνεια ως 

αντίδραση στα στρεσογόνα γεγονότα. Η θεωρία αυτή υποστηρίζει ότι η κατάθλιψη 

απορρέει από το γεγονός ότι οι προσπάθειες ενός ατόµου να ελέγξει την ύπαρξη 

στρεσογόνων καταστάσεων είναι  αναποτελεσµατικές. Σύµφωνα µε τον Seligman και 

τους συνεργάτες του είναι µια τάση των ανθρώπων να αποδίδουν τα δυσάρεστα 

γεγονότα  σε εσωτερικές αιτίες («εγώ φταίω») που είναι σταθερές στο χρόνο («θα 

διαρκέσει για πάντα») και σφαιρικές, επηρεάζουν δηλαδή πολλές πλευρές της ζωής 

τα οποία στη συνέχεια τους οδηγούν στην παθητικότητα και την θλίψη 

διαµορφώνοντας έναν αδύναµο και καταθλιπτικό τρόπο δράσης (Seligman, 1975). 

Η υπόθεση αρχικά βασίστηκε σε πειράµατα ζώων τα οποία υποβλήθηκαν σε 

ανεξέλεγκτα στρεσογόνα ερεθίσµατα. Τα πειραµατόζωα εµφάνισαν ένα σύνολο 

παθολογικών συµπτωµάτων, όπως µειωµένη κινητική δραστηριότητα, µειωµένη 

πρόσληψη τροφής, απώλεια βάρους, ελαττωµένη επιθετικότητα και σηµαντικά 

περιορισµένη ανταπόκριση στην ενίσχυση/ανταµοιβή. Παρόλο που ο Seligman 

(1975), υποστήριξε αρχικά ότι η επίκτητη αδυναµία παρείχε ένα µοντέλο 

αντιδραστικής κατάθλιψης, η εικόνα των συµπτωµάτων στο πείραµα υποστηρίζει 

περισσότερο την ύπαρξη ενδογενούς κατάθλιψης. Πολλές µελέτες έχουν εξετάσει 

αυτή την υπόθεση, αρκετές από τις οποίες την έχουν υποστηρίξει αλλά µια σηµαντική 

µειονότητα την έχει απορρίψει (Willner, Wilkes & Orwin, 1990). 
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 Επιπλέον η υπάρχουσα βιβλιογραφία αναφέρει και δύο άλλα θεωρητικά 

µοντέλα που χρησιµοποιούνται ευρέως και ερµηνεύουν τη σχέση ανάµεσα στο στρες 

και τα συµπτώµατα κατάθλιψης καθώς και τις αρνητικές επιπτώσεις γενικά στην 

υγεία. 

• Το µοντέλο της αλληλεπίδρασης ανθρώπου- περιβάλλοντος 

• Το µοντέλο απαίτησης -  ελέγχου (demand – control model του Karasek 

(1979) ). 

Το µοντέλο της αλληλεπίδρασης ανθρώπου-περιβάλλοντος, χαρακτηρίζει το στρες ως 

έλλειψη ανταπόκρισης, συµφωνίας ανάµεσα στα χαρακτηριστικά του ατόµου (αξίες, 

στόχοι, ικανότητες) και στο περιβάλλον (απαιτήσεις, εφόδια, ανάγκες). Αυτή η 

έλλειψη ανταπόκρισης θεωρείται ότι δηµιουργεί αρνητικές επιδράσεις στην υγεία και 

ειδικότερα στην κατάθλιψη. Το µοντέλο απαίτησης - ελέγχου υποστηρίζει ότι οι 

αρνητικές επιπτώσεις στην υγεία, όπως η κατάθλιψη και άλλες ψυχικές ασθένειες, 

απορρέουν από καταστάσεις τις οποίες το άτοµο αδυνατεί να ελέγξει και οι 

απαιτήσεις είναι υψηλές. Συνεπώς ο Karasek και ο Theorell (1990), επέκτειναν το 

µοντέλο αυτό περιλαµβάνοντας την σωµατική άσκηση και κούραση, την εργασιακή 

ανασφάλεια και την κοινωνική υποστήριξη από φίλους, προϊσταµένους και 

συναδέλφους (όπως αναφέρεται στους Wang και Patten, 2001). 

Η κοινωνική υποστήριξη µπορεί να λειτουργήσει ως µηχανισµός ρύθµισης 

µεταξύ των ψυχολογικών στρεσογόνων παραγόντων και των ανεπιθύµητων 

προβληµάτων υγείας. Η απειλή της ανεργίας µπορεί να προκαλέσει διάφορα 

ψυχολογικά προβλήµατα. Μια πρόσφατη έρευνα ανέφερε ότι το αυξηµένο στρες στο 

εργασιακό περιβάλλον (υψηλές ψυχολογικές και σωµατικές απαιτήσεις, περιορισµένη 

ικανότητα πρωτοβουλιών και ελέγχου) οδηγεί σε συµπτώµατα µείζονος κατάθλιψης 

επηρεάζοντας περισσότερο τις γυναίκες απ’ ότι τους άνδρες (Wang & Patten, 2001). 

Πρέπει να σηµειωθεί ότι η µείζονα κατάθλιψη και τα καταθλιπτικά 

συµπτώµατα είναι δύο διαφορετικές έννοιες. Για να κάνει κάποιος διάγνωση µείζονος 

κατάθλιψης, πρέπει τουλάχιστον πέντε από τα εννιά καταθλιπτικά συµπτώµατα, τα 

οποία είναι καταθλιπτική διάθεση, απώλεια ενδιαφερόντων, σηµαντική απώλεια ή 

αύξηση βάρους, αίσθηµα αναξιότητας, ανικανότητας ή απελπισίας, µειωµένη 

ικανότητα συγκέντρωσης, σκέψης και προσοχής, επαναλαµβανόµενες σκέψεις 

θανάτου και αυτοκτονικός ιδεασµός/ απόπειρα, να φτάσουν σε ένα σηµαντικό 

επίπεδο σοβαρότητας και επιµονής  και ένα από αυτά να είναι είτε η καταθλιπτική 
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διάθεση είτε η απώλεια ενδιαφερόντων (American Psychiatric Association, 1994). 

Στον γενικό πληθυσµό περίπου το 20% των ανθρώπων µπορεί να βιώσει κάποια 

στιγµή στη ζωή του ένα ή περισσότερα επεισόδια µείζονος κατάθλιψης. Οι γυναίκες 

είναι περισσότερο πιθανό να εµφανίσουν µείζονα κατάθλιψη απ’ ότι οι άνδρες. Η 

µείζον κατάθλιψη µπορεί να προκαλέσει σοβαρή βλάβη στην λειτουργικότητα του 

ατόµου. Η αναγνώριση των καθοριστικών παραγόντων της µείζονος κατάθλιψης 

στους διάφορους τοµείς της ζωής, µπορεί να συµβάλλει στην αποφυγή και µε αυτό 

τον τρόπο στην ευεξία και την παραγωγικότητα των ατόµων.  

 Βιολογικά, µπορεί να υπάρχουν πολλοί τρόποι που να οδηγούν στην έναρξη 

ενός καταθλιπτικού συνδρόµου, αλλά η µείζονα κατάθλιψη θεωρείται ολοένα και 

περισσότερο µια διαταραχή των συστηµάτων προσαρµογής στο στρες στον εγκέφαλο. 

(Karasek, 1979). 

Επιπλέον η µέχρι τώρα βιβλιογραφία και τα ερευνητικά στοιχεία µαρτυρούν 

την αλληλεπιδραστική φύση δύο κύριων παραγόντων που συµβάλλουν στην 

καταθλιπτική συµπτωµατολογία. Πρώτον, θεωρείται ότι κάποια άτοµα µπορεί να 

είναι γνωστικά ευάλωτα στην εκδήλωση κατάθλιψης και δεύτερον, υποστηρίζεται ότι 

συγκεκριµένα αρνητικά γεγονότα αναµένεται να προκαλούν καταθλιπτικά 

συµπτώµατα σε αυτά τα ευάλωτα άτοµα. Μελετώντας προσεκτικά αυτούς τους 

παράγοντες, ο Beck και οι συνεργάτες του (1979), υποστήριξαν ότι οι υπερβολικά 

άκαµπτες και ακατάλληλες αρχές που διέπουν την ζωή ενός ατόµου συνθέτουν την 

γνωστική προδιάθεση για κατάθλιψη. Σύµφωνα µε αυτούς, η καταθλιπτική 

συµπτωµατολογία εντείνεται όταν ένα άτοµο µε δυσλειτουργικές στάσεις και 

πεποιθήσεις αντιµετωπίζει στρεσογόνες καταστάσεις στη ζωή του που συγκρούονται 

µε αυτές ακριβώς τις πεποιθήσεις. Με άλλα λόγια, η ύπαρξη καταθλιπτικών 

συµπτωµάτων εξαρτάται από την σχέση µεταξύ των δυσλειτουργικών πεποιθήσεων 

και των στρεσογόνων γεγονότων (Beck et al., 1979) Άτοµα που πιστεύουν ότι η αξία 

τους εξαρτάται από την αποδοχή των άλλων, πιθανόν να εµφανίσουν κατάθλιψη αν 

αντιµετωπίσουν µια κατάσταση που θα τους οδηγήσει να πιστεύουν ότι οι άνθρωποι 

γύρω τους, τους αποδοκιµάζουν ή τους απορρίπτουν. Ευρήµατα διαφόρων µελετών 

παρέχουν εµπειρική υποστήριξη στην πρόταση ότι τα καταθλιπτικά συµπτώµατα 

σχετίζονται µε την ύπαρξη δυσλειτουργικών πεποιθήσεων και σχετικών στρεσογόνων 

γεγονότων (Olinger, Kuiper, & Shaw, 1987).  Για τα άτοµα που δεν είναι ευάλωτα 

στην εκδήλωση κατάθλιψης, τα στρεσογόνα  γεγονότα έχουν έναν µέτριο αντίκτυπο 

στα επίπεδα κατάθλιψης ενώ για εκείνα τα άτοµα που είναι ιδιαίτερα ευπαθή, η σχέση 
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αυτή είναι περισσότερο έκδηλη, δηλαδή αύξηση στα επίπεδα στρες έχει ως 

αποτέλεσµα αύξηση των καταθλιπτικών συµπτωµάτων. Αυτό είναι φανερό, όχι µόνο 

για συγκεκριµένα γεγονότα που συνδέονται µε δυσλειτουργικές σκέψεις αλλά για µια 

ποικιλία γεγονότων που επιδρούν αρνητικά στη ζωή ενός ατόµου (Hewitt, Flett & 

Mosher, 1992).  

Συµπερασµατικά, τα µέχρι τώρα ερευνητικά στοιχεία και ευρήµατα 

αποτελούν απόδειξη της πολυδιάστατης φύσης των στρεσογόνων και καταθλιπτικών 

εµπειριών και της επίδρασης τους στην ψυχική υγεία. Ως εκ τούτου, είναι πιθανό να 

αµφισβητήσει κανείς το αν η εµπειρία στρεσογόνων γεγονότων που οδηγούν στην 

εµφάνιση κατάθλιψης, είναι ένας πρόγονος της θλίψης, απλά µια συνέπεια ή µόνο ένα 

σύµπτωµα. Μια ξεκάθαρη και αποφασιστική ανάλυση αυτού του θέµατος, θα 

επιτευχθεί µέσω ελεγχόµενων, µακροπρόθεσµων ερευνών (Snell Jr, Hawkins II & 

Belk, 1990). 

 

 

 

1.3  Η αυτοεκτίµηση 

 

1.3.1 Ορισµοί 

Η αυτοεκτίµηση, ο τρόπος µε τον οποίο ένα άτοµο αξιολογεί τα προσωπικά 

του γνωρίσµατα αναφορικά µε υποκειµενικά χαρακτηριστικά των συνοµηλίκων του, 

είναι µια σηµαντική µεταβλητή για την κατανόηση και την ανάπτυξη ταυτότητας ενώ 

παράλληλα ενισχύει την ανάπτυξη µηχανισµών ρύθµισης της ψυχικής υγείας. 

Ο άνθρωπος συχνά προσπαθεί να δώσει απάντηση στο ερώτηµα «ποιος είµαι» 

µε στόχο να γνωρίσει πλήρως τον εαυτό του. Η έννοια του εαυτού σχετίζεται µε τις 

έννοιες της «αυτοαντίληψης» και της «αυτογνωσίας». Ο τρόπος που αντιλαµβάνεται 

τον εαυτό του πηγάζει από τις αξίες, τα συναισθήµατα, το γνωστικό του υπόβαθρο 

και έχει άµεση σχέση µε τη συµπεριφορά του και την εξωτερίκευση του 

συναισθηµατικού του κόσµου (Campbell, 1990). 

Η αυτοαντίληψη αποτελεί στοιχείο του συνόλου των αντιλήψεων του ατόµου 

για τον κόσµο, που διαµορφώνεται κατά την αλληλεπίδραση του µε το περιβάλλον. 

∆ηλαδή είναι το σύνολο των πεποιθήσεων και των στάσεων που διαµορφώνει ένα 

άτοµο για τον εαυτό του, οι οποίες συνεπάγονται διάφορες αυτοαξιολογήσεις και 

τάσεις συµπεριφοράς. Εδώ πρέπει να τονιστεί ότι η αυτοαντίληψη (self-concept), 
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είναι η γνωστική ή περιγραφική διάσταση της έννοιας του εαυτού ενώ η 

αυτοεκτίµηση αποτελεί την αξιολογική – συναισθηµατική διάσταση ( Φλουρής, 

2004). Σύµφωνα µε τον Higgins (1989), στο σύνολο των αυτοαντιλήψεων του ατόµου 

συνδυάζονται τρεις όψεις: α) ο πραγµατικός εαυτός, ο οποίος αντιπροσωπεύει τα 

χαρακτηριστικά και τις ιδιότητες που ο άνθρωπος αποδίδει στον εαυτό του, β) ο 

ιδανικός εαυτός, ο οποίος αντιπροσωπεύει το είδος του ανθρώπου που κάποιος 

ελπίζει να γίνει ή που θα ήθελε να είναι  και γ) ο δεοντικός εαυτός, ο οποίος 

αντιπροσωπεύει τα χαρακτηριστικά και τις ιδιότητες που ο άνθρωπος θα «έπρεπε» να 

έχει ( Higgins, 1989). 

Η έννοια του ιδανικού εαυτού είναι αναγκαία για τον ορισµό της 

αυτοεκτίµησης, εφόσον αυτή αναφέρεται στα αισθήµατα ικανοποίησης που έχει 

κάποιος για τον εαυτό του και τα οποία αντανακλούν την σχέση µεταξύ ιδανικού 

εαυτού και πραγµατικής εικόνας του εαυτού. Η ασυµφωνία, που είναι πιθανό πολλές 

φορές να παρατηρείται µεταξύ πραγµατικού και ιδανικού εαυτού, προκαλεί συχνά 

στρες και χαµηλή αυτοεκτίµηση στον άνθρωπο (Μακρή-Μπότσαρη, 2001). 

Η αυτοεκτίµηση είναι η βάση πάνω στην οποία στηρίζεται η δοµή του εαυτού 

µας. Εξαρτάται από τις εµπειρίες µας (επιτυχίες και αποτυχίες), το οικογενειακό 

περιβάλλον, τη σύγκριση του εαυτού µας µε τους άλλους και την ανατροφοδότηση 

που µας δίνουν καθηµερινά. Η αυτοεκτίµηση είναι µια από τις συνιστώσες της 

έννοιας του εαυτού και συγκεκριµένα η συναισθηµατική συνιστώσα (Harter, 1999). 

Ο όρος «αυτοεκτίµηση» αναφέρεται γενικά στο πως αισθάνονται οι άνθρωποι 

για τον εαυτό τους, δηλαδή είναι µια αξιολογική κρίση γύρω από τον εαυτό. 

Θεωρητικά, τουλάχιστον, η αίσθηση αυτή είναι σταθερή και δεν µεταβάλλεται 

εύκολα από εξωτερικές καταστάσεις ( Λεονταρή, 1998). Η αυτοεκτίµηση βασίζεται,  

όπως προαναφέραµε, στην αξιολόγηση που κάνουν οι άνθρωποι µεταξύ της 

αυτοεικόνας τους και του ιδεατού εαυτού τους. Αν η αυτοεικόνα µας είναι φτωχή, 

τότε υπάρχει µικρή ελπίδα να πετύχουµε τον ιδεατό εαυτό  και η αυτοεκτίµηση είναι 

χαµηλή. Αν όµως η αυτοεικόνα περικλείει αποδεκτή εξωτερική εµφάνιση, ικανότητες 

σε διάφορους τοµείς και γενικά χαρακτηριστικά που εκτιµώνται ευρύτατα, τότε η 

αυτοεκτίµηση θα είναι υψηλή (Μακρή-Μπότσαρη, 2001). Ο James (1950), µάλιστα 

πρότεινε µια µαθηµατική σχέση η οποία ορίζει την αυτοεκτίµηση ως το πηλίκο των 

επιτυχιών του ατόµου προς τις επιδιώξεις ή φιλοδοξίες του ( James, 1950). 

Έτσι λοιπόν, σύµφωνα µε τον James (1950), η αυτοεκτίµηση επηρεάζεται από 

τις προσωπικές φιλοδοξίες και τις υποκειµενικές αξιολογήσεις του ατόµου σχετικά µε 
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την επίτευξη ή όχι των επιδιωκόµενων στόχων (James, 1950). Υιοθετώντας την 

άποψη του James, ο Rosenberg ( 1965), όρισε την αυτοεκτίµηση ως τη θετική ή 

αρνητική στάση του ατόµου προς τον εαυτό του (Rosenberg, 1965). Κατά τον 

Coopersmith (1967), η αυτοεκτίµηση είναι η αξιολόγηση που κάνει το άτοµο και 

συνήθως διατηρεί σε σχέση µε τον εαυτό του. Αυτή εκφράζει µια στάση αποδοχής ή 

αποδοκιµασίας και δείχνει το βαθµό στον οποίο το άτοµο πιστεύει ότι είναι 

σηµαντικό, ικανό και άξιο (Coopersmith, 1967). 

Ο Cooley (1902), ισχυρίστηκε πως η αυτοεκτίµηση επέρχεται µέσω 

πολλαπλών δοκιµών, οι οποίες προσδίδουν στο άτοµο ταυτότητα, αξίες, στάσεις και 

ρόλους. Ο ίδιος ανέπτυξε τη θεωρία του καθρεπτισµένου εαυτού (looking glass self), 

όπου το άτοµο αναπροσδιορίζεται σε µεγάλο βαθµό µέσω του ετεροπροσδιορισµού, 

της άποψης δηλαδή που έχουν οι τρίτοι γι’ αυτόν. Η αυτοεκτίµηση διαµορφώνεται 

βάσει τριών σταδίων. Στο πρώτο στάδιο, το άτοµο αποχωρίζεται το σώµα του και ως 

απλός εξωτερικός παρατηρητής εκτιµά την παρουσία του αξιολογώντας την θέση που 

κατέχει στην οµάδα, στο δεύτερο στάδιο µε τον ίδιο τρόπο προσπαθεί να εκτιµήσει 

την κρίση των άλλων για αυτόν, ενώ στο τρίτο στάδιο υπεισέρχεται το 

αυτοσυναίσθηµα για να αποδώσει την αντικειµενική και οριστική θέση που κατέχει 

έναντι των τρίτων. Ωστόσο ο Cooley, τονίζει πως η διαδικασία αυτή δεν είναι 

µηχανική και πως εξαρτάται και από άλλους παράγοντες (Cooley, 1902). Ο 

Burns(1979) συµφώνησε πως η αυτοεκτίµηση βασίζεται και καθορίζεται (απόλυτα) 

από τις υποθέσεις του ατόµου για το πως τον αξιολογούν οι τρίτοι. Οι Cooley και 

Burns δηλαδή, θεωρούσαν πως η αυτοεκτίµηση κατασκευάζεται από την 

αλληλεπίδραση µε τους άλλους και στηρίζεται καθαρά στην άποψη που έχουν αυτοί 

για το άτοµο χωρίς να λάβουν υπόψη τις εσωτερικές διεργασίες, όπως την 

αυτοπεποίθηση ή την αυτοεικόνα και αυτοαντίληψη.  

Αναφορικά µε την αυτοαντίληψη, οι Baumeister, Heatherton και Tice (1993), 

θεωρούν πως αποτελεί ένα οργανωµένο γνωστικό σχήµα, αποτελούµενο από 

συµβολικές αναπαραστάσεις και είναι υπεύθυνο για την οργάνωση και την 

συγκέντρωση  πληροφοριών αναφορικά µε τον εαυτό. Ωστόσο η αυτοαντίληψη 

αφορά τη γνωστική διάσταση, ενώ η αυτοεκτίµηση την συναισθηµατική πλευρά, 

αποτελώντας υποσύνολο της αυτοαντίληψης (όπως αναφέρεται στον Παπάνη, 2011).  

Στην θεωρία του περί αυτοεκτίµησης, ο Mead (1934), υπογραµµίζει µε τη 

σειρά του ότι η κοινωνία είναι αυτή που δίνει µορφή και νόηµα στην αντίληψη του 

ατόµου για τον εαυτό του. Η αυτοεκτίµηση των ανθρώπων δεν προέρχεται από µια 
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νοητική συναρµολόγηση των γεγονότων της ζωής, αλλά προηγείται αυτών. Η 

δηµιουργία αυτού του συναισθηµατικού σχήµατος γίνεται στην βρεφική ηλικία και 

αµέσως µετά τον σχηµατισµό του, δρά ως κριτήριο για όλες τις εµπειρίες και τις 

επιµέρους ικανότητες. Η αυτοεκτίµηση είναι ταυτόχρονα σκοπός, µέσο, επιδίωξη. Η 

συναισθηµατική προδιάθεση της αυτοεκτίµησης επηρεάζει τις αυτοαξιολογήσεις, τον 

τρόπο αντίδρασης στη θετική και αρνητική ενίσχυση, την εσωτερίκευση των 

εµπειριών και την αίσθηση της γενικότερης αξίας που σηµατοδοτεί την ζωή (Mead, 

1934). 

Σύµφωνα µε την προσωποκεντρική θεωρία του Rogers (1947), ο άνθρωπος 

έχει ανάγκη από µια θετική αυτοαντίληψη γιατί θετική αυτοαντίληψη σηµαίνει θετική 

στάση, θετική προδιάθεση προς τον εαυτό και τη ζωή γενικότερα. Και εν συνεχεία 

θετική διάθεση σηµαίνει θετική προσέγγιση, συµµετοχή, προσπάθεια που θα 

οδηγήσει στην αυτοπραγµάτωση (Rogers, 1947) 

Η αυτοεκτίµηση µελετήθηκε από τρεις διαφορετικές προοπτικές: α) ως 

αποτέλεσµα, β) ως κίνητρο και γ) ως αµυντικός µηχανισµός. Με τον όρο 

«αποτέλεσµα» αναφερόµαστε στο σύνολο των ενεργειών και των µηχανισµών που 

χρησιµοποιούνται από τον άνθρωπο για να αυξήσει την αυτοεκτίµηση του. Η έννοια 

του κινήτρου περιγράφει την τάση των ανθρώπων να συµπεριφέρονται µε τέτοιον 

τρόπο και να κάνουν τέτοιες επιλογές, ώστε να διατηρούν ή να αυξάνουν την 

αυτοεκτίµηση τους. Τέλος, ως µηχανισµός άµυνας χρησιµοποιείται για να εξοµαλύνει 

τις αρνητικές και στρεσογόνες καταστάσεις και ώστε να διατηρηθεί η αυτοεκτίµηση 

(Campbell, 1990). 

Η έννοια της αυτοεκτίµησης σχετίζεται επίσης µε µια νέα σχετικά έννοια στον 

χώρο της εκπαιδευτικής ψυχολογίας, την «αυτοαποτελεσµατικότητα». Η έννοια αυτή 

έχει τις ρίζες της στην θεωρία της κοινωνικής µάθησης. Παρουσιάζεται ως 

υποκείµενη της αυτοεκτίµησης από τη στιγµή που αυτή αναφέρεται σε ευρύτερες 

ικανότητες και χαρακτηριστικά του ατόµου ενώ η αυτοαποτελεσµατικότητα 

εστιάζεται  στις εκτιµήσεις του ατόµου αναφορικά µε την ικανότητα του να 

οργανώσει και να εκτελέσει ένα σχέδιο δράσης για την επίτευξη προκαθορισµένων 

επιπέδων επίδοσης (Μακρή-Μπότσαρη, 2001). 

Η αυτοεκτίµηση είναι η αναγνώριση και η παραδοχή της αξίας του εαυτού, 

χωρίς όρους, ανεξάρτητα από περιορισµούς, αποτυχίες και λάθη και η ακλόνητη 

εµπιστοσύνη στις δυνατότητες του εαυτού να ενεργεί αποτελεσµατικά και 

πετυχηµένα σε δύσκολες περιστάσεις ή συνθήκες. Βασίζεται σε τρία κύρια στοιχεία: 
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την αγάπη για τον εαυτό, τη θετική εικόνα που σχηµατίζει ο καθένας για το άτοµο 

του και την πίστη στις ικανότητες του (Macsinga & Nemeti, 2011). 

Τα άτοµα µε υψηλή αυτοεκτίµηση είναι σε θέση να διαχωρίζουν τις 

δυνατότητες από τους περιορισµούς τους, δεν βιώνουν τα λάθη τους ως απειλή για τις 

ικανότητες τους και την αξία τους, χαρακτηρίζονται από υψηλά επίπεδα αυτογνωσίας 

και αυτοπειθαρχίας και αναλαµβάνουν την προσωπική ευθύνη των επιλογών τους 

χωρίς να εµπλέκουν άλλους στο όποιο αποτέλεσµα µιας συγκεκριµένης επιλογής 

τους. Χαρακτηρίζονται επίσης από επικοινωνιακές δεξιότητες, έχουν αρκετούς 

φίλους και σκέφτονται  µε αισιοδοξία το µέλλον και τη ζωή χωρίς να παραγνωρίζουν 

τις δυσκολίες και τα εµπόδια. Το πιο σηµαντικό είναι ότι τα άτοµα µε πραγµατικά 

υψηλή αυτοεκτίµηση, αντλούν την αίσθηση  της αυτοεκτίµησης τους από µέσα, από 

τι πιστεύουν δηλαδή τα ίδια για τον εαυτό τους και όχι από το τι πιστεύουν οι άλλοι 

γι’ αυτούς (Peterson and Rollins, 1987). 

Ο James (1950), πίστευε πως είναι δυνατόν ένα άτοµο µε µέτρια προσόντα να 

είναι ικανοποιηµένο µε τον εαυτό του στο µέγιστο βαθµό και αυτή η ικανοποίηση να 

του αποφέρει επιτυχίες ενώ κάποιο άλλο άτοµο, το οποίο έχει όλα τα επιθυµητά 

προσόντα για να πετύχει και να διαπρέψει στη ζωή του, να βασανίζεται διαρκώς από 

αµφιβολίες και αναστολές. Έτσι λοιπόν η εικόνα που τρέφουν τα άτοµα για τον εαυτό 

τους επηρεάζει σηµαντικά την αυτοεκτίµηση και την πορεία τους στη ζωή ( James, 

1950). 

 

 

 

1.3.2  Η σηµασία και τα µέσα οικοδόµησης της αυτοεκτίµησης 

Η έννοια του εαυτού παίζει σηµαντικό ρόλο στην καθηµερινή λειτουργία του 

ατόµου. ∆ιατηρεί την εσωτερική του συνοχή, καθορίζει τον τρόπο που ερµηνεύει τις 

εµπειρίες του και δηµιουργεί ένα σύνολο προσδοκιών και φιλοδοξιών. Ο άνθρωπος 

έχει ανάγκη από θετική αυτοαντίληψη και αυτοεκτίµηση γιατί όπως έχει 

προαναφερθεί, αυτό σηµαίνει θετική στάση και προδιάθεση προς τον εαυτό που 

οδηγεί στην πορεία στην αυτοπραγµάτωση (Campbell, 1990). 

Αν προσπαθούσε κανείς να αναζητήσει τις αιτίες που οδηγούν τα άτοµα στην 

αποτυχία και την άρνηση, θα διαπίστωνε ότι πολλά από τα άτοµα αυτά απέτυχαν να 

χτίσουν µια θετική εικόνα – εκτίµηση για τον εαυτό τους. Αντίθετα, τα επιτυχηµένα 

άτοµα χαρακτηρίζονται από ιδιότητες που αντανακλούν µια πολύ υψηλή 
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«αυτοαντίληψη – αυτοεικόνα». Είναι άτοµα µε αυτοπεποίθηση, αυτοεκτίµηση, µε 

θετική διάθεση προς τη ζωή και µε αυτοσεβασµό. Η αυτοεκτίµηση σχετίζεται άµεσα 

µε την συµπεριφορά του ατόµου, τους στόχους του, µε τα κίνητρα του. Μάλιστα το 

άτοµο ενεργοποιεί µηχανισµούς µέσω των οποίων επιδιώκεται η γεφύρωση των 

ασυµφωνιών στην εικόνα για τον εαυτό. Για παράδειγµα ένας τέτοιος µηχανισµός 

µπορεί να λειτουργεί προς την κατεύθυνση της διατήρησης ή και αύξησης της θετικής 

εικόνας και εκτίµησης για τον εαυτό και παράλληλα την µείωση της αρνητικής 

(Rosenberg, 1985). 

Επίσης η αυτοεκτίµηση επηρεάζει άµεσα τον τρόπο µε τον οποίο το άτοµο 

αντιλαµβάνεται το περιβάλλον και τη συµπεριφορά των άλλων καθώς και τον εαυτό 

του µέσα στο πλαίσιο αυτό. Αυτό το επιτυγχάνει µε διαρκείς συγκρίσεις, οι οποίες 

µπορεί να είναι προς τα άνω ή προς τα κάτω. Άτοµα µε υψηλή αυτοεκτίµηση τείνουν 

να συγκρίνονται µε καλύτερους τους ενώ άτοµα µε χαµηλή αυτοεκτίµηση τείνουν να 

συγκρίνονται µε κατώτερους τους. Αυτός είναι ένας µηχανισµός άµυνας όπως είναι η 

απόσυρση και η άρνηση (Crocker and Wolfe, 2001). 

Η ανάπτυξη της αυτοεκτίµησης και της αυτοαντίληψης ξεκινά πολύ νωρίς στη 

ζωή του ανθρώπου, χτίζεται σταδιακά και υπόκειται συνεχώς σε αλλαγές. Τα 

πρόσωπα που βρίσκονται στο στενό περιβάλλον και στον ευρύτερο κοινωνικό 

περίγυρο του ατόµου διαδραµατίζουν έναν ρόλο στη διαµόρφωση της αυτοεκτίµησης, 

άλλα από αυτά σηµαντικότερο και άλλα όχι τόσο. Σύµφωνα µε τον Mead (1934), οι 

πρώτοι αποκαλούνται «σηµαντικοί άλλοι» και οι δεύτεροι «γενικοί άλλοι». Στους 

«σηµαντικούς άλλους» εντάσσονται η οικογένεια, το σχολείο, οι συνοµήλικοι, τα 

µέσα µαζικής ενηµέρωσης, η θρησκεία και το πολιτισµικό πλαίσιο µέσα στο οποίο 

µεγαλώνει κάποιος. Όσο περισσότερο νιώθουµε ότι οι «σηµαντικοί άλλοι» µας 

εκτιµούν, µας αποδέχονται όπως είµαστε, µας ακούν και ενδιαφέρονται για τα 

αισθήµατα µας, τόσο περισσότερο αναπτύσσεται η αυτοεκτίµηση µας (Mead, 1934). 

Επίσης, οι ερευνητές έχουν βρει ότι τα παιδιά αρχίζουν να αναπτύσσουν τα 

πρώτα συναισθήµατα αυτοεκτίµησης τις πρώτες έξι εβδοµάδες της ζωής τους 

ανάλογα µε το πώς αντιλαµβάνονται ότι ο κόσµος αντιδρά στις σωµατικές και 

συναισθηµατικές τους ανάγκες. Καθώς διέρχονται τα διάφορα στάδια της ανάπτυξης, 

η αυτοεκτίµηση τους µεταβάλλεται ανάλογα µε το πώς αντιδρούν οι σηµαντικοί γι’ 

αυτά ενήλικες στις ανάγκες τους και το βαθµό που αυτές ολοκληρώνονται επιτυχώς 

σε κάθε αναπτυξιακό στάδιο. Ο Coopersmith (1967), αναγνώρισε τρεις βασικές 

προϋποθέσεις που προάγουν την υψηλή αυτοεκτίµηση στο οικογενειακό περιβάλλον: 
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α) αγάπη και στοργή χωρίς όρους, β) σωστά καθορισµένα όρια, που εφαρµόζονται 

σταθερά και γ) σεβασµός που εκδηλώνεται στα παιδιά εµφανώς, άµεσα και σε 

καθηµερινό επίπεδο. Η διαθέσεις των παιδιών αρχίζουν να διαµορφώνονται  

πλησιάζουν και αλληλεπιδρούν µε τους άλλους. Όταν οι προσπάθειες τους 

αποκοµίζουν θετικές αντιδράσεις και ενθάρρυνση, τότε τα παιδιά αρχίζουν να 

αναπτύσσουν µια δυνατή αίσθηση αυτοπεποίθησης. Από την άλλη πλευρά, όµως, αν 

υποβιβάζονται και οι προσπάθειες αντιµετωπίζονται µε θυµό και αδιαφορία, τότε 

τείνουν να αισθάνονται ανασφαλή ή λιγότερο σηµαντικά. Οι αντιδράσεις αυτές έχουν 

κατά συνέπεια σηµαντικό αντίκτυπο στην αυτοεκτίµηση (Coopersmith, 1967). 

Εποµένως, το είδος της αυτοεκτίµησης καθορίζεται από την αντιµετώπιση του 

το ατόµου στο οικογενειακό, σχολικό και το εργασιακό περιβάλλον, από τις σχέσεις 

του µε τους συνοµηλίκους και τους ρόλους  µέσα στο κοινωνικό πλαίσιο. Έτσι λοιπόν 

η ισορροπία ανάµεσα στον πραγµατικό εαυτό, τον δεοντικό εαυτό και τον ιδεατό 

εαυτό, συντελεί στην ανάπτυξη υψηλής αυτοεκτίµησης. Για την εξασφάλιση της  

θετικής αυτοεκτίµησης απαιτείται παροχή στοργής, επιβεβαίωσης, αποδοχής και 

αγάπης και παροχή σταθερών συνθηκών επιβίωσης από το περιβάλλον. Ακόµη 

χρειάζονται προστασία της ιδιαιτερότητας και της ατοµικότητας από το ευρύτερο 

κοινωνικό περιβάλλον καθώς και επισήµανση των προσωπικών ιδιαίτερων 

χαρακτηριστικών κάθε ατόµου από το περιβάλλον. Επιπλέον, απαραίτητη φαίνεται να 

είναι η επιβράβευση προκειµένου να επιτύχουµε την αποφυγή απορριπτικής 

συµπεριφοράς και να στοχεύσουµε στην ανάπτυξη της συναισθηµατικής νοηµοσύνης 

και στην παροχή θετικών ενισχύσεων. Καλό θα ήταν να επιµείνουµε στον σεβασµό 

και την  αποδοχή των βιωµάτων, των προσωπικών ονείρων και φιλοδοξιών, της 

προσωπικότητας και των ικανοτήτων του ατόµου. Η αυτοεκτίµηση αντανακλά το 

συναίσθηµα που νιώθει κάποιος όταν αυτό που κάνει προσεγγίζει ή ταιριάζει µε την 

εικόνα εκείνη του εαυτού που θα επιθυµούσε να ήταν (Παπάνης, 2011). 

Συνεπώς, λοιπόν, η εικόνα που έχει ένα άτοµο για τον εαυτό του έχει 

καταλυτική σηµασία. Γι’ αυτό θεωρείται απαραίτητη η υποστήριξη του ατόµου µε 

σκοπό την εξασφάλιση της πληρέστερης και δυνατής αυτοεκτίµησης και 

αυτοαντίληψης ώστε να οδηγήσει το άτοµο προς την θετικότερη δυνατή στάση και 

συµπεριφορά τόσο απέναντι στον εαυτό του, όσο κι απέναντι στους άλλους 

(Rosenberg, 1985). 
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1.3.3  Θεωρίες της αυτοεκτίµησης 

 

� Η θεωρία του William James 

Ο James, συµβαδίζοντας µε το πνεύµα της εποχής του, όπου είχε ξεκινήσει 

έντονα η ενασχόληση µε την έννοια του «εαυτού», ασχολήθηκε µε την αυτοεκτίµηση. 

Οι ίδιος έγραψε: «Η αίσθηση της αξίας µας στον κόσµο είναι µια αναλογία ανάµεσα 

σε αυτό που πιστεύουµε ότι είµαστε και σε αυτά που πράττουµε. Είναι ο λόγος της 

πραγµατικότητας προς τις δυνατότητές µας, ένα κλάσµα, όπου αριθµητής είναι οι 

προσποιητές µας πράξεις και παρονοµαστής οι επιτυχίες µας» (όπως αναφέρεται στον 

Παπάνη, 2011, σ. 117). Ο James θεωρούσε πως η αυτοεκτίµηση είναι ένα αγαθό το 

οποίο κατακτάται. Μέσω της αυτοεκτίµησης ικανοποιείται η ανάγκη του ατόµου για 

κοινωνική προβολή, το οποίο εκτός της ανάγκης ικανοποίησης των πρωτογενών 

αναγκών, αποζητά να ενταχθεί στο κοινωνικό σύνολο. Η αυτοεκτίµηση ως έννοια δεν 

είναι στατική αλλά συνεχώς µεταβαλλόµενη και µπορεί ανά πάσα στιγµή να 

αυξοµειωθεί. Ισορροπία επέρχεται στο άτοµο όταν καταφέρει να φέρει σε αρµονία 

την καθηµερινότητά του και τις δυνατότητές του.  Όπως αναφέρθηκε και παραπάνω, 

αυτό µπορεί να επιτευχθεί είτε µε την υποβάθµιση των προσδοκιών του είτε µε την 

αύξηση των επιτυχιών του. Εάν το άτοµο επικεντρωθεί στους τοµείς που είναι 

ικανότερο και ελαττώσει έτσι τις αποτυχίες του, θα µπορέσει να διατηρήσει υψηλή 

την αυτοεκτίµησή του. Ο James υποστηρίζει ότι υπάρχει µία απόλυτα συνδεδεµένη 

σχέση ανάµεσα στην αυτοαντίληψη, την ικανότητα, την επιτυχία και τις αξίες, την 

οποία όµως χαρακτηρίζει ευάλωτη και µπορεί να διαταραχθεί (Παπάνης, 2011).  

 

 

� Η θεωρία του Robert White 

Η προσέγγιση του Robert White (1963), έδωσε µια ψυχαναλυτική διάσταση 

στο θέµα της αυτοεκτίµησης. Υποστηρίζει ότι η αυτοεκτίµηση έχει τις ρίζες της στην 

εµπειρία της επιτυχίας. η οποία εξαρτάται αποκλειστικά από το άτοµο, το οποίο 

οφείλει να αρπάξει οποιαδήποτε ευκαιρία προκύπτει από το περιβάλλον. Η ατοµική 

επιτυχία προκύπτει από την µέγιστη εκµετάλλευση των προσφορών του 

περιβάλλοντος. Για το νήπιο αυτό που έχει σηµασία είναι η αποτελεσµατικότητα των 

ενεργειών του, δεδοµένου ότι δεν διαθέτει την γνωστική υποδοµή, για να κατανοήσει 

τους υπόλοιπους παράγοντες, που επηρεάζουν το περιβάλλον του (White, 1963).  
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Ο White θεώρησε ότι η αυτοεκτίµηση εξελίσσεται σταδιακά και την 

διαχώρισε σε τρεις επιµέρους παραµέτρους: την βιολογική, δηλαδή την φυσική  

ώθηση του ατόµου να ανταπεξέρχεται στις δυσκολίες και να επιβιώνει, την κινητική-

γνωστική, που αφορά στη νοητική ανάπτυξη και επιβάλλει στον άνθρωπο να 

επεξεργάζεται γνωστικά το περιβάλλον του και τέλος την αναζήτηση ταυτότητας, η 

οποία αναπτύσσεται σε µεταγενέστερα στάδια της ζωής. Αυτή η διαδικασία είναι 

προφανής από τις πρώτες στιγµές της ζωής (White, 1963). 

Το άτοµο από την βρεφική του ηλικία δεν αντιδρά σαν παθητικός αποδέκτης 

του περιβάλλοντός του, αλλά αλληλεπιδρά µε αυτό, όπως για παράδειγµα µέσω του 

κλάµατος δείχνοντας πως κάτι χρειάζεται. Κάθε κραυγή του νηπίου για να 

ικανοποιήσει µία ανάγκη του αποτελεί µία επιτυχία ή αντίστοιχα µία αποτυχία, όταν 

η προσπάθεια του δεν έχει το αναµενόµενο αποτέλεσµα. Οι συµπεριφορές που 

οδηγούν στην επιτυχία, δηλαδή την ικανοποίηση των αναγκών, αναπτύσσονται 

σταδιακά από την νηπιακή ηλικία σχηµατίζοντας ένα σύνολο νοητικών, 

συναισθηµατικών και πραξιακών αντιλήψεων για τον εαυτό, έτσι ώστε µέχρι το 

στάδιο της λανθάνουσας σεξουαλικότητας να έχει πραγµατοποιηθεί η πλήρης 

ανάπτυξη της αυτοεκτίµησης, η οποία κατακτήθηκε από το άτοµο (White, 1963). 

 

 

� Η θεωρία του Morris Rosenberg 

Σύµφωνα µε τον Rosenberg (1965), η αυτοεκτίµηση ορίζεται ως η θετική ή 

αρνητική στάση προς τον εαυτό. Ένα άτοµο µε υψηλή αυτοεκτίµηση αισθάνεται ότι 

αξίζει, σέβεται τον εαυτό του αλλά παράλληλα δεν υπερβάλλει για την εικόνα του, 

ούτε θεωρεί µάλιστα τον εαυτό του ανώτερο από τους άλλους (Rosenberg, 1965).   

 H συµβολή του Rosenberg (1965), ήταν σηµαντική, καθώς όρισε την 

αυτοεκτίµηση ως ατοµική στάση, η οποία είναι µετρήσιµη και εµπεριέχει το 

συναισθηµατικό, το πραξιακό και το γνωστικό στοιχείο. Η αξιοπρέπεια και ο 

σεβασµός του εαυτού αποτέλεσαν αντικειµενικά κριτήρια αξιολόγησης, τα οποία 

συνδέθηκαν απόλυτα µε την έκφραση της αυτοεκτίµησης. Ο Rosenberg καθόρισε την 

αυτοεκτίµηση κυρίως ως µια έκφραση της αξίας παρά ικανότητας και πρότεινε την 

ύπαρξη σχέσης ανάµεσα στην αυτοεκτίµηση και την εµπειρία ή την συµπεριφορά. Η 

αυτοεκτίµηση συνδέεται µε τον εαυτό, ο οποίος είναι ένα σύνολο προσωπικών αξιών 

και κοινωνικών, πολιτιστικών, οικογενειακών και διαπροσωπικών αλληλεπιδράσεων. 

Όσο µικρότερο είναι το χάσµα ανάµεσα στον «ιδανικό εαυτό» (αντιπροσωπεύει την 
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ελπίδα και τα όνειρα γι’ αυτό που θα επιθυµούσαµε να είµαστε) και στον 

«πραγµατικό εαυτό» (αντιπροσωπεύει αυτό που πιστεύουµε ότι πραγµατικά είµαστε), 

τόσο πιο υψηλή είναι η αυτοεκτίµηση. Η θεωρία αυτή για την αυτοεκτίµηση είναι  

κοινωνική, καθώς βασίζεται στην έννοια της κοινωνικοποίησης και στην επιτυχούς 

συµβολή της στην ανάπτυξη της αυτοεκτίµησης (Rosenberg, 1965). 

Ο Rosenberg ασχολήθηκε επίσης µε την επίδραση διάφορων κοινωνικών 

παραγόντων, όπως η θρησκεία και η κοινωνική τάξη, στην εξέλιξη της 

αυτοεκτίµησης καθώς και µε την διαµόρφωση της από την κοινωνική και 

οικογενειακή κατάσταση, την θρησκεία, την εθνικότητα, το χαµηλό κίνητρο για 

επαγγελµατική ανέλιξη, την κοινωνική αποµόνωση και την ικανότητα ηγεσίας. 

(Rosenberg, 1965). Στην κλίµακά του για την εκτίµηση της εφηβικής αυτοεκτίµησης 

περιλαµβάνονται τα εξής ερωτήµατα:  

o Αισθάνοµαι ότι αξίζω 

o Αισθάνοµαι ότι έχω πολλά θετικά χαρακτηριστικά 

o Σε γενικές γραµµές έχω την τάση να θεωρώ τον εαυτό µου αποτυχηµένο 

o Μπορώ να κάνω πράγµατα το ίδιο καλά όσο και οι άλλοι άνθρωποι 

o ∆εν είµαι περήφανος για τον εαυτό µου 

o Έχω θετική στάση απέναντι στον εαυτό µου 

o Είµαι ικανοποιηµένος από τον εαυτό µου 

o Θα ήθελα να σεβόµουν τον εαυτό µου περισσότερο 

o Μερικές φορές νιώθω εντελώς άχρηστος (Rosenberg, 1989). 

 

 

� Η θεωρία της Baumrind 

Η Baumrind (1971), υποστήριξε την ύπαρξη σύνδεσης ανάµεσα στην 

αυτοεκτίµηση και την γονεϊκή εξουσία. Οι κατηγορίες στις οποίες εντάσσει τους 

γονείς είναι οι ελαστικοί, οι δηµοκρατικοί και οι αυταρχικοί. Οι ελαστικοί γονείς 

είναι στοργικοί απέναντι στα παιδιά τους και εκδηλώνουν εύκολα τα συναισθήµατά 

τους. ∆εν είναι απαιτητικοί και αποφεύγουν τον έλεγχο των παιδιών τους και τις 

τιµωρητικές µεθόδους. Οι δηµοκρατικοί γονείς έχουν αρκετές προσδοκίες αλλά είναι 

ξεκάθαροι στις απαιτήσεις τους, ασκώντας µια λογική εξουσία στα παιδιά τους. Το 

σηµαντικότερο χαρακτηριστικό τους  είναι οι πολύ καλές µέθοδοι επικοινωνίας και 

διαπραγµάτευσης που εφαρµόζουν για τα παιδιά τους.  Αντίθετα οι αυταρχικοί γονείς 
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απαιτούν πλήρη υπακοή και επιζητούν τον απόλυτο έλεγχο των ανεπιθύµητων 

συµπεριφορών (Baumrind, 1971). 

Σύµφωνα µε την Baumrind, τα παιδιά που έχουν µεγαλώσει σε οικογενειακό 

περιβάλλον µε δηµοκρατικούς γονείς, είναι πιο ανεξάρτητα, φιλόδοξα, αυτάρκη, µε 

µεγάλο αυτοέλεγχο και υψηλότερη αυτοεκτίµηση.  το δηµοκρατικό µοντέλο γονεϊκής 

εξουσίας είναι πιο αυτάρκη, ανεξάρτητα, φιλόδοξα, µε µεγαλύτερη αίσθηση 

αυτοελέγχου και υψηλότερη αυτοεκτίµηση (Baumrind, 1971). Την θεωρία της 

Baumrind επιβεβαίωσαν  ευρήµατα και άλλων ερευνητών, όπως του Sears (1970), o 

οποίος αποκάλυψε θετική σχέση µεταξύ της αυταρχικής πατρικής εξουσίας και 

χαµηλής αυτοεκτίµησης των αγοριών, αλλά όχι και των κοριτσιών. Από την άλλη 

πλευρά, ο Coopersmith (1967), µέσα από έρευνες κατέληξε στο συµπέρασµα ότι σε 

αγόρια που προέρχονταν από δηµοκρατικές οικογένειες, η αυτοεκτίµηση τους ήταν 

υψηλή, γεγονός που δεν συνέβαινε και µε τα κορίτσια. Άλλοι ερευνητές διαπίστωσαν 

ότι τα άτοµα µε χαµηλό δείκτη αυτοεκτίµησης δεν έχουν αυτοέλεγχο και εκδηλώνουν 

µια έντονη εξάρτηση από τους άλλους. Επιπλέον δεν είναι παραγωγικά άτοµα, δεν 

θέτουν στόχους και δεν αναλαµβάνουν την ευθύνη των πράξεών και των λαθών τους 

(όπως αναφέρεται στον Παπάνη, 2004). Η χαµηλή αυτοεκτίµηση των αγοριών, 

συνδέθηκε µε την αυταρχικότητα του πατέρα και η χαµηλή αυτοεκτίµηση των 

κοριτσιών συνδέθηκε µε την αυταρχικότητα της µητέρας Baumrind, 1971). 

 

 

� Η θεωρία του Stanley Coopersmith 

Η θεωρία του Coopersmith (1967), προσπαθεί να ερµηνεύσει τις συνθήκες 

εκείνες όπου προάγουν ή µειώνουν την αυτοεκτίµηση. Ο Coopersmith ορίζει την 

αυτοεκτίµηση ως την στάση που διατηρεί το άτοµο προς τον εαυτό του, η οποία 

εκφράζει την εκτίµηση της αυτοαξίας του (Coopersmith, 1967). 

Σύµφωνα µε τον Coopersmith η ορολογία της αυτοεκτίµησης αναφέρεται 

στην εσωτερική αξιολόγηση του ατόµου, εκφράζοντας την αποδοχή ή την 

αποδοκιµασία. Αποτελεί µία προσωπική και υποκειµενική εµπειρία, µία 

αυτοαξιολόγηση και αυτοκριτική. Ο Coopersmith, εκπρόσωπος της 

συµπεριφοριστικής προσέγγισης, µελέτησε τις συνθήκες που είναι υπεύθυνες για την 

µείωση ή την ενίσχυση της αυτοεκτίµησης. Είχε γράψει: «Με την αυτοεκτίµηση 

αναφερόµαστε στην ενδοπροσωπική αξιολόγηση ενός ανθρώπου, η οποία διατηρείται 

συνήθως αναλλοίωτη και εκφράζει µια πεποίθηση αποδοχής ή αποδοκιµασίας. Είναι 
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µια εσωτερικευµένη κριτική για το κατά πόσο κάποιος θεωρείται ικανός, σηµαντικός, 

επιτυχηµένος και άξιος. Εν ολίγοις, η αυτοεκτίµηση είναι µια προσωπική 

πιστοποίηση της αξίας, που εκφράζεται µε τις στάσεις για τον εαυτό . Είναι µια 

υποκειµενική εµπειρία, που το άτοµο την µεταβιβάζει στους άλλους λεκτικά ή µέσω 

των συµπεριφορών και επιλογών του» ( όπως αναφέρεται στον Παπάνη, 2011, σ. 

124) .  

Ο Coopersmith, θεωρώντας πως υπάρχει σύνδεση µεταξύ της συµπεριφοράς 

και της αυτοεκτίµησης, ανέπτυξε µία κλίµακα µέτρησης της αυτοεκτίµησης, όπου ο 

κεντρικός της άξονας βασιζόταν στην σύνδεση µεταξύ των επιτυχιών και των 

αµοιβών που έχει συγκεντρώσει το άτοµο στη ζωή του και στην προσπάθειά του να 

αποφύγει τις αρνητικές καταστάσεις. Παρόλα αυτά, οι µελέτες του βασίστηκαν 

κυρίως στις προσωπικές εµπειρίες του ατόµου. Έδωσε κύρια βάση στην ενίσχυση και 

τη τιµωρία στο πλαίσιο της κοινωνίας και των οικογενειακών αρχών, υποστηρίζοντας 

πως µέσω της γονικής ζεστασιάς, της αξιοπρεπούς µεταχείρισης και των 

καθορισµένων ορίων, διαπλάθεται η αυτοεκτίµηση που αντιστοιχεί στην παιδική 

ηλικία. Τα παιδιά µαθαίνουν πως αξίζουν, πως είναι αγαπητά και ικανά να πάρουν 

και να δώσουν αγάπη, διαµορφώνοντας έτσι την αυτοεκτίµησή τους. Μέσω των 

αµοιβών, των αξιών και των αρχών, των ορίων και της µίµησης προτύπων επέρχεται 

η ενίσχυση της αυτοεκτίµησης  

Οι γονείς µε υψηλή αυτοεκτίµηση ενδιαφέρονται και είναι προσεκτικοί 

απέναντι στα παιδιά τους, τα ανατρέφουν σύµφωνα µε τις αρχές που εκείνοι θεωρούν 

ότι είναι κατάλληλες και τέλος, τους παρέχουν µεγάλη ελευθερία µέσα από 

καθορισµένα όρια και απόλυτη συνέπεια ανάµεσα στα λόγια και στις πράξεις τους. 

Αντίθετα, οι άνθρωποι µε χαµηλή αυτοεκτίµηση υποκύπτουν στις πιέσεις, 

επιδεικνύοντας δυνατό χαρακτήρα στους άλλους, αλλά η συµπεριφορά τους διαφέρει 

κατά πολύ από ένα άτοµο µε υψηλή αυτοεκτίµηση, αντιδρώντας επιθετικά όταν θιχτεί 

η αξία τους (Coopersmith, 1967). 

Έτσι λοιπόν, κατέληξε στο συµπέρασµα ότι υπάρχουν διάφορα είδη 

αυτοεκτίµησης πέρα από την υψηλή και την χαµηλή και αυτά είναι: α) η φαινοµενική 

ή αµυντική αυτοεκτίµηση, β) η µέση αυτοεκτίµηση, γ) η υψηλή έναντι µέσης 

αυτοεκτίµησης και δ) η µέτρια προς χαµηλή αυτοεκτίµηση. Τα άτοµα µε φαινοµενική 

ή αµυντική αυτοεκτίµηση συµπεριφέρονται σαν να έχουν υψηλή αυτοεκτίµηση, ενώ 

στην πραγµατικότητα υποφέρουν από αίσθηµα χαµηλής αυτοεκτίµησης. Αυτός ο 

τύπος αυτοεκτίµησης µπορεί να ονοµαστεί ψευδής, αντιφατικός ή αµυντικός. Ένα 
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τέτοιο άτοµο, ενώ φαίνεται να νιώθει ασφαλές και σίγουρο για τον εαυτό του, µπορεί 

να αντιδράσει εχθρικά και επιθετικά ,όταν νιώσει ότι απειλείται η αξία του. Είναι 

πιθανό να χρησιµοποιήσει την επιτυχία του σε κάποιον τοµέα, για να καλύψει τα 

αισθήµατα ανεπάρκειας από τα οποία διακατέχεται (Coopersmith, 1967). 

Υπάρχουν δύο τύποι τέτοιων ατόµων. Ο πρώτος τύπος αναφέρεται στα άτοµα 

που έχουν θετική αίσθηση αξίας αλλά όχι και ικανοτήτων λόγω του ότι  στην παιδική 

ηλικία να ένιωθαν µεγάλη αυτοπεποίθηση, αλλά δεν κατάφεραν να ανταπεξέλθουν 

στις υποχρεώσεις του κάθε αναπτυξιακού σταδίου. Ένα παιδί που µεγαλώνει και 

επιδοκιµάζεται από τους γονείς του για οποιαδήποτε συµπεριφορά, επαναπαύεται και 

κατά την ενήλικη ζωή του είναι πιθανό να βιώσει αποτυχίες επειδή δεν προσπαθεί 

όσο χρειάζεται. Τα άτοµα που επιδεικνύουν την σπουδαιότητα της προσωπικότητάς 

τους, και περιµένουν οι άλλοι να αναγνωρίζουν αµέσως την σπουδαιότητα αυτή ή 

που αντιδρούν υπερβολικά όταν κάποιος τους αµφισβητεί, παρουσιάζουν 

συµπτώµατα ναρκισσιστικής προσωπικότητας. Τα άτοµα αυτά µπορεί να 

αντιδράσουν πολύ αρνητικά µπροστά σε µια απειλή και να γίνουν βίαιοι προκειµένου 

να προστατεύσουν τον εαυτό τους. 

Ο δεύτερος τύπος αναφέρεται στα άτοµα που έχουν υψηλό επίπεδο 

ικανοτήτων αλλά χαµηλή αίσθηση αυτοαξίας. Το άτοµο αντιλαµβανόµενο την 

επικείµενη κατάσταση άγχους και αµφιβολίας, φροντίζει να είναι µόνιµα 

απασχοληµένο και να κάνει διάφορες δραστηριότητες. Τα άτοµα αυτά χρησιµοποιούν 

τις ικανότητές τους, ως αντιπερισπασµό για να καλύπτουν την ανεπάρκεια τους. 

Συνηθίζουν όµως να γίνονται εχθρικά όταν νιώσουν ότι απειλούνται τα κεκτηµένα 

αγαθά τους. Κάποιες φορές έχουν εµµονές σχετικές µε το να αποδεικνύουν την αξία 

τους σε κάθε περίσταση, µέσω της υπερβολικής δουλειάς ή µε το να προσπαθούν να 

επηρεάσουν τους γύρω τους ώστε να συµβιβαστούν µε τις απαιτήσεις τους. Η πιο 

κοινή µορφή αµυντικής αυτοεκτίµησης εκδηλώνεται µε υπερβολική ανησυχία για την 

επιτυχία και την αποτυχία. Αυτό είναι ένα πρόβληµα που παρουσιάζεται ως ανάγκη 

του ατόµου να επιτύχει τους στόχους του ή στην χειρότερη των περιπτώσεων, να 

αποφύγει την αποτυχία (Coopersmith, 1967). 

Στον τύπο της µέσης αυτοεκτίµησης ανήκει η πλειοψηφία των ανθρώπων. Το 

επίπεδο των ικανοτήτων και της αξίας αυτών των ανθρώπων είναι ικανοποιητικό και 

τους επιτρέπει να έχουν µια επαρκή απόδοση σε ότι κάνουν. Τα άτοµα µε µέση 

αυτοεκτίµηση µπορεί να βιώνουν κατά καιρούς αισθήµατα άγχους η ανασφάλειας , η 

ποιότητα της ζωής τους όµως σε γενικές γραµµές είναι καλή . Τα άτοµα αυτά 
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αποδίδουν ικανοποιητικά σε πολλούς τοµείς της ζωής τους αλλά παράλληλα είναι 

λιγότερο αυτόνοµα και ανοιχτά σε νέες εµπειρίες καθώς και περισσότερο ευάλωτα σε 

κάποιες καταστάσεις. (Coopersmith, 1967).  

Άτοµα µε µέτρια προς χαµηλή αίσθηση ικανότητας και αξίας του εαυτού είναι 

ευάλωτα στην πρόκληση και την απώλεια .Αυτό δεν σηµαίνει ότι µισούν τον εαυτό 

τους ή ότι δεν µπορούν να λειτουργήσουν στην καθηµερινή τους ζωή. Είναι όµως 

υπερβολικά προσεχτικά και συντηρητικά , αποφεύγοντας να ρισκάρουν πράγµατα και 

να εµπλέκονται σε πρωτόγνωρες καταστάσεις. ∆εν είναι αισιόδοξα άτοµα και συχνά 

τείνουν να επικεντρώνονται στις αδυναµίες τους και όχι στις δυνατότητες τους. Είναι 

αγχώδη και ανησυχούν µήπως οι άλλοι γίνουν επικριτικοί µαζί τους. Παρόλα αυτά 

µπορούν και λειτουργούν σχετικά καλά µέσα στην οικογένεια και στις σχέσεις τους 

µε τους άλλους ανθρώπους ( Coopersmith, 1967). 

 

 

� Η θεωρία του Braden 

Ο Braden (1969), ισχυρίζεται ότι η ικανότητα και η αξία αποτελούν 

σηµαντικά συστατικά της αυτοεκτίµησης. Συγκεκριµένα αναφέρει: «Η αυτοεκτίµηση 

έχει δύο αλληλένδετες πτυχές: την αίσθηση προσωπικής αποτελεσµατικότητας και 

την αίσθηση της προσωπικής αξίας. Είναι η πεποίθηση ότι όχι µόνο κάποιος είναι 

ικανός να ζει, αλλά ότι αξίζει να ζει» ( όπως αναφέρεται στον Παπάνη, 2011, σ. 127). 

Ο Braden εξέλιξε την θεωρία του πιο πέρα από τους Rosenberg και Coopersmith 

τονίζοντας ακόµη περισσότερο την σηµαντικότητα της αυτοεκτίµησης ως 

ψυχολογική µεταβλητή. Θεώρησε πως η αυτοεκτίµηση αποτελεί την πιο θεµελιώδη 

ανάγκη που ορίζει, διαµορφώνει και καθοδηγεί την ανθρώπινη συµπεριφορά 

(Παπάνης, 2011). 

Αρχικά γεννιόµαστε χωρίς τη γνώση της αυτοεκτίµησης και τι πραγµατικά 

την ικανοποιεί, µαθαίνοντας µέσω της λογικής, της επιλογής και της υπευθυνότητας. 

Η ανάγκη για αυτοεκτίµηση είναι πολύ δυνατή, που η έλλειψη της, µπορεί να 

οδηγήσει το άτοµο στην υιοθέτηση µιας παραίσθησης της αυτοεκτίµησης, που ο 

Branden αποκαλεί «ψευδο-αυτοεκτίµηση». 

Ο Braden, προσδιόρισε τέσσερις βασικούς στυλοβάτες της θετικής 

αυτοεκτίµησης: α) το βαθµό της αυτοσυνειδησίας ενός ατόµου, β) την ακεραιότητα 

του ως άτοµο, γ) την προθυµία να αναλαµβάνει την ευθύνη για τις αποφάσεις του και 

δ) την αποδοχή του εαυτού του. ( Braden, 1969). 
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 Στο βιβλίο του: «Οι έξι πυλώνες της αυτοεκτίµησης», αναφέρει δύο ακόµα 

στυλοβάτες, τη συνειδητοποιηµένη ζωή και την εµπιστοσύνη προς τον εαυτό µας 

υποστηρίζοντας ότι η χαµηλή αυτοεκτίµηση µπορεί να οδηγήσει στην 

αυτοκαταστροφική συµπεριφορά, ακόµη και στον θάνατο. Ως πρώτο πυλώνα 

καθόρισε την εξάσκηση της συνειδητότητας, όπου το συνειδητό κοµµάτι του εαυτού 

βρίσκεται σε αρµονία µε το εγώ, φέροντας κατ’ αυτό τον τρόπο την ευτυχία στο 

άτοµο. Σκοπός είναι η ανάπτυξη και ενίσχυση της αυτογνωσίας και της κριτικής 

σκέψης. Όσοι έχουν την τάση να αποφεύγουν δυσάρεστα γεγονότα και να βιώνουν 

τις πράξεις τους χωρίς έντονη κριτική σκέψη, συνήθως πάσχουν από έλλειψη της 

αίσθησης της προσωπικής τους αξίας ή από αµυντική αυτοεκτίµηση. Καθηµερινά 

κάθε άνθρωπος αποφαίνεται για το βαθµό συνειδητότητας, τον οποίο θα 

χρησιµοποιήσει. Σταδιακά, σχηµατίζει την αίσθηση του ποιος πραγµατικά είναι, 

χρησιµοποιώντας ως καθοδηγητικές παραµέτρους τις µέχρι τώρα επιλογές του. Έτσι 

λοιπόν, σκοπός των θεραπευτικών µεθόδων είναι η δηµιουργία ενός περιβάλλοντος, 

µέσα στο οποίο το άτοµο µε χαµηλή αυτοεκτίµηση θα νιώθει ασφάλεια για να 

διατυπώσει τις σκέψεις του και να εξερευνήσει τον εαυτό του και να ενισχύσει την 

αυτογνωσία του. (Braden, 1969).  

Ως δεύτερο πυλώνα ορίζει την εξάσκηση της αυτοαποδοχής, δηλαδή τη θετική 

στάση που έχει ένα άτοµο για τον εαυτό του, το οποίο αποδέχεται τα προτερήµατα ή 

τα ελαττώµατα του χωρίς να προβάλλει ενοχή ή άρνηση γι’ αυτά. Η θεραπευτική αξία 

της αυτοαποδοχής έγκειται στο γεγονός ότι µέσω αυτής µπορεί κάποιος να εντοπίσει 

τα λάθη στη συµπεριφορά και στη σκέψη του και να τα αναγνωρίσει ως δικά του, 

γεγονός που µπορεί να µεταβάλλει την αυτοεκτίµηση του, εφόσον αντιλαµβάνεται ότι 

είναι υπεύθυνος για τις πράξεις του. Συνεπώς, το άτοµο είναι σε θέση να µπορεί  να 

αναζητήσει τρόπους για την ανασυγκρότηση της έννοιας του εαυτού. 

 Τον τρίτο πυλώνα αποτελεί η  εξάσκηση της υπευθυνότητας. Κατά τον 

Braden, για να συνειδητοποιήσει κάποιος την άξια της ζωής και της ευτυχίας, βασική 

προϋπόθεση είναι η απόκτηση αυτοελέγχου και η ικανότητα ανάληψης των ευθυνών 

που του αναλογούν. Για παράδειγµα, «είµαι υπεύθυνος για την επίτευξη των στόχων 

µου, για τις πράξεις και τις επιλογές µου, για τις διαπροσωπικές µου σχέσεις, για τη 

συµπεριφορά µου προς τους άλλους, για την προσωπική µου ευτυχία, για τις αξίες τις 

οποίες θέτω στη ζωή µου, για το πώς προγραµµατίζω τον χρόνο µου και τέλος για την 

µεταβολή της αυτοεκτίµησης µου» (Braden, 1969). 
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Ο τέταρτος πυλώνας της αυτοεκτίµησης είναι η εξάσκηση της σκοπιµότητας. 

Ο προσδιορισµός των στόχων και των σκοπών ενισχύει την οργανωτικότητα, την 

αντιµετώπιση των προβληµάτων και κατευθύνει την δράση και συµπεριφορά του 

ατόµου Ο Braden στην προσπάθεια του να διδάξει την έννοια του σκοπού στους 

πελάτες του, συνήθως τους ζητά να φανταστούν πώς θα ήταν η ζωή τους εάν αύξαναν 

κατά 5% την σκοπιµότητα στις καθηµερινές τους δραστηριότητες. Το ποσοστό του 

5% χρησιµοποιείται σκόπιµα καθώς συνιστά µια αλλαγή όπου όλοι µπορούν να 

επιφέρουν στη ζωή τους. Επιπλέον τους παρακινεί για τριάντα ηµέρες να 

λειτουργήσουν έχοντας ως κεντρικό άξονα την έννοια του σκοπού µε στόχο να 

ανακαλύψουν τι θα άλλαζε στη ζωή τους και κατά πόσο τελικά θα µπορούσαν να 

συµβιβαστούν µε τις αλλαγές αυτές. 

Πέµπτο πυλώνα, ο Braden όρισε την εξάσκηση της διεκδικητικότητας η οποία 

αναφέρεται στην υπεράσπιση των αξιών, των στόχων και των συναισθηµάτων και 

αποτελεί αρετή, εφόσον συνοδεύεται από σεβασµό των αντιλήψεων των άλλων, σε 

αντίθεση βέβαια µε την συστολή και την άρνηση. Σύµφωνα µε τον Braden, η αίσθηση 

της διεκδικητικότητας ενισχύει τη θέληση του ατόµου να αντιµετωπίσει, παρά να 

αποφύγει, τις όποιες δυσκολίες του συµβούν. Όταν ένα άτοµο αυξάνει σταδιακά την 

ικανότητα του να αντιµετωπίζει ευθέως τα γεγονότα, τότε αυτόµατα ενισχύονται ο 

αυτοσεβασµός και η αποτελεσµατικότητα. Η συνειδητοποίηση από το άτοµο ότι οι 

εµπειρίες και οι επιθυµίες του είναι σηµαντικές αποτελούν πρωταρχικό σκοπό της 

θεραπείας. 

Τελευταίο αλλά εξίσου σηµαντικό πυλώνα αποτελεί η εξάσκηση της 

ακεραιότητας. Η ακεραιότητα είναι συνδεδεµένη µε τη σταθερότητα των απόψεων, 

των πεποιθήσεων, των αξιών και την συµφωνία τους µε τις πράξεις ενός ατόµου. Η 

ασυνέπεια του ατόµου ως προς την σταθερότητα στις αντιλήψεις και στις αξίες του 

για µεγάλο χρονικό διάστηµα φθείρει την εµπιστοσύνη προς τον εαυτό και κατά 

συνέπεια την αυτοεκτίµηση του. Εάν κάποιος εξαναγκάζεται από εξωτερικούς 

παράγοντες να δράσει ενάντια στις αρχές ενός άλλου ατόµου, άσχετα εάν η ενέργεια 

είναι σωστή ή λάθος, δεν θα νιώθει ότι έχει προδώσει τις αξίες και τα πιστεύω του. 

Αντίθετα εάν δράσει παραβιάζοντας τις αρχές του, προδίδει αυτό, που ο ίδιος 

πιστεύει ότι είναι σωστό. Εποµένως η έλλειψη ακεραιότητας υπονοµεύει τον 

προσωπικό χαρακτήρα, σε τέτοιο βαθµό, που και ο πιο έντονα αρνητικός εξωτερικός 

παράγοντας δεν θα µπορούσε ποτέ να προκαλέσει ( Braden, 1969). 
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1.3.4  Αυτοεκτίµηση, ψυχική υγεία και στρες 

Ένας από τους πλέον αναπτυγµένους τοµείς της κοινωνιογνωστικής έρευνας 

είναι αυτός που διερευνά τη σχέση που έχει η αντίληψη ενός ατόµου για την 

αυτoεκτίµηση του µε την υγεία (Schwarzer, 1992). Έρευνες µέχρι τώρα έχουν δείξει 

ότι η θετική αντίληψη ενός ατόµου για την αυτοεκτίµηση του προάγει την υγεία του 

ενώ η αρνητική αντίληψη προς τον εαυτό την φθείρει. Υπάρχουν λοιπόν δύο τρόποι 

µέσω των οποίων η αυτοεκτίµηση µπορεί να επηρεάσει την υγεία. Ο πρώτος αφορά 

στην επίδραση της αυτοεκτίµησης στις συµπεριφορές που σχετίζονται µε την υγεία, 

τις οποίες υιοθετούν οι άνθρωποι στην καθηµερινή τους ζωή και ο δεύτερος στην 

επίδραση της στην φυσιολογική λειτουργία (Contrada, Leventhal, & O’Leary, 1990). 

Η αυτοεκτίµηση έχει συσχετιστεί µε διάφορους τύπους συµπεριφοράς, όπως 

το κάπνισµα, το αλκοόλ, τα ναρκωτικά και η χρήση διαφόρων ουσιών καθώς και η 

εγκυµοσύνη. ∆ιάφορες εµπειρικές µελέτες πιστοποίησαν στατιστικά σηµαντικές 

συσχετίσεις ανάµεσα στην χαµηλή αυτοεκτίµηση, το νευρωσικό άγχος και την 

παθητικότητα, καταστάσεις δηλαδή που ευνοούσαν την χρήση ουσιών. Μάλιστα 

έγινε φανερό ότι η ανάγκη για εξάρτηση υποκαθιστούσε τη µειονεξία της χαµηλής 

αυτοεκτίµησης, δηλαδή δρούσε ως µηχανισµός άµυνας. Το κρίσιµο σηµείο στις 

διαπιστώσεις αυτές είναι ότι στην πραγµατικότητα τα ναρκωτικά και το αλκοόλ 

έδιναν µια ψευδαίσθηση ελέγχου, χαρακτηριστικό που δεν διαθέτει ένα άτοµο χωρίς 

αυτοεκτίµηση. Το πρόβληµα γίνεται ιδιαίτερα αισθητό κατά την περίοδο της 

εφηβείας, όπου η απευθείας έκθεση σε περιβάλλον µε ναρκωτικά πολλαπλασιάζει τον 

κίνδυνο. Προγράµµατα καταπολέµησης εξαρτήσεων από ναρκωτικά και αλκοόλ 

χρησιµοποίησαν µεθόδους ενίσχυσης της αυτοεκτίµησης και είχαν µακροπρόθεσµα 

θετικά αποτελέσµατα απεξάρτησης (O’ Leary, 1992). 

Επίσης η αυτοεκτίµηση φαίνεται ότι σχετίζεται έντονα µε το στρες. Πολλές 

θεωρητικές προσεγγίσεις υποστηρίζουν ότι δύο βασικοί παράγοντες προσδιορίζουν  

την έννοια της υψηλής αυτοεκτίµησης, οι οποίοι είναι η θετική αλλά και ρεαλιστική 

αξιολόγηση του εαυτού και δεύτερον, ο βαθµός στον οποίον ένα άτοµο θεωρεί ότι 

δύναται να ελέγξει διάφορους εξωτερικούς παράγοντες και να ανταπεξέλθει επιτυχώς 

σε απλές ή περίπλοκες καταστάσεις. Οι τρόπος που δρα και συµπεριφέρεται ένα 

άτοµο καθώς  και οι προσωπικές του επιλογές καθορίζονται σε µεγάλο βαθµό από 

την αντίληψη και την άποψη του ατόµου για το τι πραγµατικά πιστεύει ότι είναι. 

Όταν η αυτοεκτίµηση ενός ατόµου είναι χαµηλή,  µειώνεται και η προσαρµοστική 

του ικανότητα σε δύσκολες και στρεσογόνες καταστάσεις ( Παπάνης, 2004).  
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Άτοµα µε χαµηλό δείκτη αυτοεκτίµησης εκδηλώνουν περισσότερο στρες όταν 

καλούνται να ανταπεξέλθουν σε δύσκολες καταστάσεις συγκριτικά µε τα άτοµα 

υψηλής αυτοεκτίµησης, επειδή διαθέτουν λιγότερο αποτελεσµατικούς τρόπους 

αντιµετώπισης του. Τα άτοµα µε υψηλή αυτοεκτίµηση έχουν την τάση να 

χρησιµοποιούν ποικιλία συµπεριφορών διευθέτησης των στρεσογόνων καταστάσεων  

και να αποστασιοποιούνται από αυτές, ενώ άτοµα χαµηλής αυτοεκτίµησης 

ερµηνεύουν την συµπεριφορά τους ως απόλυτα εξαρτηµένη από τη συγκεκριµένη 

κατάσταση. Επιπλέον έρευνες απέδειξαν ότι το στρες που βιώνει κάποιος σε µια 

δεδοµένη στιγµή συνδέεται περισσότερο µε την εικόνα την οποία έχει σχηµατίσει για 

τον εαυτό του, παρά µε την ένταση της συγκεκριµένης κατάστασης (Braden, 1987). 

Η αντίληψη για την αυτοεκτίµησή µας επηρεάζει και την πιθανότητα 

εκδήλωσης διαφόρων νόσων και τη διεργασία της ανάρρωσης από τη νόσο. Μία από 

αυτές τις ασθένειες που συνδέονται στενά µε την ανάπτυξη της αυτοεκτίµησης είναι η 

κατάθλιψη. Η κατάθλιψη χαρακτηρίζεται από αίσθηµα λύπης, µελαγχολίας ή 

σκυθρωπότητας για µεγάλο χρονικό διάστηµα, τουλάχιστον δύο εβδοµάδων, από 

ανηδονία, ευερεθιστότητα, καταθλιπτική διάθεση, από αίσθηµα κόπωσης και απώλεια 

ενδιαφέροντος ή ευχαρίστησης. Στα συµπτώµατα αυτά προστίθενται η σηµαντική 

απώλεια ή αύξηση βάρους, οι διαταραχές ύπνου, η ελαττωµένη ικανότητα 

συγκέντρωσης, τα αισθήµατα αναξιότητας και ενοχής, οι επανερχόµενες σκέψεις 

θανάτου, ο πιθανός αυτοκτονικός ιδεασµός καθώς και η απόπειρα αυτοκτονίας 

(Sadock & Sadock, 2007). 

Η χαµηλή αυτοεκτίµηση και η κατάθλιψη συσχετίζονται σηµαντικά σε 

διάφορες συγχρονικές µελέτες αλλά λίγα πράγµατα είναι ακόµα γνωστά για τις 

πιθανές επιδράσεις της µίας πάνω στην άλλη. Πολλές θεωρίες της κατάθλιψης 

υποστηρίζουν ότι η χαµηλή αυτοεκτίµηση αποτελεί καθοριστικό γνώρισµα της 

κατάθλιψης. Πράγµατι, όπως έχει φανεί άτοµα που πάσχουν από κατάθλιψη 

παρατηρείται ότι έχουν αρκετά µειωµένη αυτοεκτίµηση. Σύµφωνα µε την θεωρία της 

επίκτητης αίσθησης αδυναµίας η κατάθλιψη αντιπροσωπεύει την αντίδραση στην 

αντίληψη που έχει το άτοµο για την ανικανότητά του να επιτύχει τους στόχους του. 

Εκτιµάται ότι το πρόβληµα αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι τα άτοµα που πάσχουν 

από κατάθλιψη έχουν υπερβολικά αυστηρές προδιαγραφές επιβάλλοντας στον εαυτό 

τους υπερβολικά υψηλούς στόχους. Όταν δεν κατορθώνουν να τους προσεγγίσουν, 

κατηγορούν τον εαυτό τους για έλλειψη ικανότητας µε αποτέλεσµα την κατάπτωση 

της αυτοεκτίµησης τους ( Pillow, West & Reich, 1991. Seligman, 1975). 
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Παρόλα αυτά η φύση της σχέσης της αυτοεκτίµησης µε την κατάθλιψη 

παραµένει ασαφής ως προς το αν η χαµηλή αυτοεκτίµηση συµβάλλει στην εκδήλωση 

κατάθλιψης και αντίστροφα, αν η κατάθλιψη συµβάλλει στην ανάπτυξη χαµηλής 

αυτοεκτίµησης ή αν συνδέονται αµοιβαία. Στην βιβλιογραφία εντοπίζονται δύο 

κυρίαρχα µοντέλα: το µοντέλο ευπάθειας (vulnerability model) και το µοντέλο 

«ουλή» ( scar model). 

Το µοντέλο ευπάθειας (vulnerability model), υποστηρίζει ότι η χαµηλή 

αυτοεκτίµηση αποτελεί παράγοντα επικινδυνότητας για εµφάνιση κατάθλιψης, 

ιδιαίτερα σε καταστάσεις ύπαρξης έντονων στρεσογόνων παραγόντων. Για 

παράδειγµα, σύµφωνα µε την γνωστική θεωρία του Beck για την κατάθλιψη, οι 

αρνητικές πεποιθήσεις και σκέψεις για τον εαυτό, ένα από τα τρία κεντρικά 

συστατικά των καταθλιπτικών διαταραχών, δεν είναι απλά ενδεικτικές της 

κατάθλιψης, αλλά παίζουν ένα σηµαντικό ρόλο στην αιτιολογία της. Η βασική 

υπόθεση του µοντέλου αυτού είναι ότι η αυτοεκτίµηση, όπως άλλα χαρακτηριστικά 

της προσωπικότητας, αποτελεί µια προδιάθεση για την έναρξη και την διατήρηση της 

κατάθλιψης (Beck, 1987. Orth, Robins & Roberts, 2008). O Beck και οι συνεργάτες 

του υποστηρίζουν ότι τα καταθλιπτικά συµπτώµατα ενισχύονται από την 

αλληλεπίδραση δυσλειτουργικών σκέψεων προς τον εαυτό µε και συγκεκριµένων 

στρεσογόνων γεγονότων (Beck, 1987. όπως αναφέρεται στη Fennell, 2004). Η 

χαµηλή αυτοεκτίµηση, πιθανόν συµβάλλει στην εµφάνιση της νόσου µέσω 

διαπροσωπικών και ενδοπροσωπικών  παραγόντων. 

Ανάµεσα στους διαπροσωπικούς παράγοντες µπορεί να είναι το γεγονός ότι 

κάποια άτοµα χαµηλής αυτοεκτίµησης επιζητούν υπερβολικά την επιβεβαίωση της 

αυτοαξίας τους από φίλους και συντρόφους τους αυξάνοντας τον κίνδυνο απόρριψης 

τους και κατά συνέπεια της εκδήλωσης κατάθλιψης. Επίσης, η χαµηλή αυτοεκτίµηση 

οδηγεί στην κοινωνική απόσυρση και την έλλειψη κοινωνικής υποστήριξης η οποία 

συνδέεται στενά µε την κατάθλιψη όπως έχει αποδειχτεί επανειληµµένα σε πολλές 

έρευνες. Έτσι, άτοµα µε χαµηλή αυτοεκτίµηση τείνουν να ερµηνεύουν  την 

συµπεριφορά των άλλων περισσότερο αρνητικά µειώνοντας την ικανοποίηση στις 

στενές διαπροσωπικές σχέσεις. Επιπλέον, τα άτοµα µε χαµηλή αυτοεκτίµηση 

υιοθετούν  συχνά αντικοινωνικές συµπεριφορές, όπως επιθετικότητα και κατάχρηση 

ουσιών, οι οποίες συντελούν στο αίσθηµα αποκλεισµού και αποξένωσης από τους 

άλλους ανοίγοντας τον δρόµο προς την κατάθλιψη. 
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Ένας ενδοπροσωπικός παράγοντας που εξηγεί πως η χαµηλή αυτοεκτίµηση 

συµβάλλει στην εµφάνιση κατάθλιψης µπορεί να ενεργεί διαµέσου του συλλογισµού. 

Η τάση να σκέφτεται κανείς µονίµως τις αρνητικές πλευρές του εαυτού συνδέεται 

στενά µε την κατάθλιψη. Σύµφωνα µε τους Mor και Winquist (2002), η υπερβολική 

προσοχή στον εαυτό επηρεάζει έντονα το αρνητικό συναίσθηµα 

συµπεριλαµβανοµένης και της κατάθλιψης ( Franck & Raedt, 2007. όπως αναφέρεται 

στους Orth, Robins και Roberts, 2008). 

Από την άλλη πλευρά, το µοντέλο «ουλή» (scar model), υποστηρίζει ότι η 

χαµηλή αυτοεκτίµηση µπορεί να αποτελεί συνέπεια της κατάθλιψης παρά έναν 

αιτιολογικό παράγοντα. Πράγµατι, γίνεται κατανοητό, ότι η αυτοεκτίµηση 

µεταβάλλεται σχεδόν µόνιµα από την εµπειρία της κατάθλιψης η οποία µπορεί να 

επηρεάσει την αυτοεκτίµηση ενός ατόµου µέσω διαπροσωπικών και ενδοπροσωπικών 

παραγόντων όπως προαναφέραµε και στο µοντέλο της τρωτότητας. Έναν πιθανό 

ενδοπροσωπικό παράγοντα αποτελεί το γεγονός ότι λόγω της κατάθλιψης 

µεταβάλλεται ο τρόπος µε τον οποίο τα άτοµα επεξεργάζονται πληροφορίες σχετικά 

µε τον εαυτό. Για παράδειγµα η χρόνια καταθλιπτική διάθεση που σχετίζεται µε την 

κατάθλιψη µπορεί να οδηγήσει το άτοµο στην επιλεκτική παρακολούθηση, 

κωδικοποίηση και ανάκληση των αρνητικών πληροφοριών για τον εαυτό 

καταλήγοντας στον σχηµατισµό περισσότερων αρνητικών αυτοαξιολογήσεων. (Orth, 

Robins & Roberts, 2008). 

Επίσης, ένας διαπροσωπικός παράγοντας είναι ο τρόπος µε τον οποίο οι άλλοι 

αντιλαµβάνονται ένα άτοµο που πάσχει από κατάθλιψη. Πολλές φορές τα 

καταθλιπτικά άτοµα  δεν αντιµετωπίζονται µε τον απαιτούµενο σεβασµό ή 

αντιµετωπίζονται µε τρόπο που υπονοµεύει την αυτοεκτίµηση τους ακόµη και όταν 

τα επίπεδα κατάθλιψης έχουν ήδη µετριαστεί. Επιπλέον η γνωστοποίηση της 

κατάθλιψης στους άλλους από το ίδιο το άτοµο, µπορεί όχι µόνο να διαµορφώσει τον 

τρόπο που οι άλλοι «βλέπουν» το άτοµο, αλλά επίσης να ενισχύσει τις 

ενδοπροσωπικές επιδράσεις της κατάθλιψης στην αυτοαντίληψη. Φυσικά και τα δύο 

αυτά µοντέλα δεν είναι αποκλειστικά καθώς µπορεί να ενεργούν ταυτόχρονα. (Orth, 

Robins & Roberts, 2008). Σε µία έρευνα των Shahar και Davidson (2003), 

χρησιµοποιήθηκαν δεδοµένα από µια µελέτη 260 ενηλίκων που έπασχαν από κάποια 

σοβαρή ψυχική νόσο (σχιζοφρένεια, διπολική διαταραχή, ψυχωτική µείζονα 

κατάθλιψη). Τα ευρήµατα έδειξαν σηµαντική επίδραση της κατάθλιψης στην 

αυτοεκτίµηση το πρώτο χρονικό διάστηµα (τους τέσσερις πρώτους µήνες), αλλά όχι 
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σηµαντική επίδραση για το επόµενο διάστηµα (από 4 έως 9 µήνες). Άρα τα 

αποτελέσµατα παρέχουν µερική υποστήριξη και στα δύο µοντέλα. Βέβαια σε άλλες 

έρευνες επιβεβαιώνεται η υπόθεση του µοντέλου ευπάθειας, καθώς τα αποτελέσµατα 

τους δείχνουν ότι τα άτοµα  µε χαµηλό δείκτη αυτοεκτίµησης ήταν περισσότερο 

πιθανό να βιώσουν ένα µείζον καταθλιπτικό επεισόδιο. Σε µία έρευνα µε µεγάλο 

δείγµα ενηλίκων µε ιστορικό µείζονος κατάθλιψης, βρέθηκε ότι η αυτοεκτίµηση σε 

συνδυασµό µε την παρουσία στρεσογόνων γεγονότων προέβλεψε την εµφάνιση 

κατάθλιψης ( όπως αναφέρεται στους Orth, Robins και Roberts, 2008). 

Έτσι λοιπόν, η αυτοεκτίµηση και άλλοι παράγοντες παρόµοιας φύσης έχει 

επισηµανθεί ότι παίζουν σηµαντικό ρόλο στην αιτιολογία, τη διατήρηση και στην 

ανάρρωση από την κατάθλιψη µέσα από διάφορες θεωρητικές και κλινικές µελέτες 

για την κατάθλιψη. Παρόλα αυτά ένα µεγάλο µέρος της βιβλιογραφίας γεννά 

αµφιβολίες για το κατά πόσο η χαµηλή αυτοεκτίµηση αποτελεί αιτιολογικό 

παράγοντα της κατάθλιψης και αντί αυτού προτείνει ότι η χαµηλή αυτοεκτίµηση 

αποτελεί µερικώς συνέπεια ή σύµπτωµα της κατάθλιψης. (Roberts & Monroe, 1994). 

Πρόσφατες έρευνες έχουν µελετήσει τον ρόλο της χαµηλής αυτοεκτίµησης 

και των στρεσογόνων γεγονότων στην πρόβλεψη µελλοντικών καταθλιπτικών 

επεισοδίων. Ο Brown και οι συνεργάτες του (1990), διερεύνησαν την επίδραση των 

ψυχοκοινωνικών παραγόντων στην έναρξη κατάθλιψης σε µια µελέτη διάρκειας δύο 

χρόνων. Στα πλαίσια της µελέτης αυτής αξιολογήθηκαν µέσω συνέντευξης σηµαντικά 

στρεσογόνα γεγονότα, ενώ εκτιµήθηκε και το επίπεδο αυτοεκτίµησης των 

συµµετεχόντων µέσω των θετικών και αρνητικών δηλώσεων προς τον εαυτό που 

απέσπασαν οι ερευνητές από τα υποκείµενα µε σκοπό την κατανόηση των 

συναισθηµάτων προς τον εαυτό. Τα αποτελέσµατα της έρευνας υποστηρίζουν τον 

µετριοπαθή ρόλο της αυτοεκτίµησης καθώς, όπως αποδείχτηκε η χαµηλή 

αυτοεκτίµηση συσχετίστηκε έντονα µε την έναρξη κατάθλιψης αλλά µόνο στην 

περίπτωση ταυτόχρονης παρουσίας κάποιου σοβαρού στρεσογόνου γεγονότος 

(Brown et al., 1990).  Επίσης µία άλλη έρευνα των Roberts και Monroe (1994) 

επιβεβαίωσε τον µετριοπαθή ρόλο της αυτοεκτίµησης στην έναρξη κλινικής 

κατάθλιψης καθώς η χαµηλή αυτοεκτίµηση σχετίστηκε ελάχιστα µε περιπτώσεις 

κατάθλιψης και µόνο µε εκείνες που αφορούσαν άτοµα µε ιστορικό ψυχικών 

διαταραχών. Όµως όταν οι ερευνητές µελέτησαν και την επίδραση των στρεσογόνων 

παραγόντων, βρήκαν ότι το συνολικό στρες σε συνδυασµό µε την χαµηλή 
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αυτοεκτίµηση προβλέπουν την εκδήλωση κατάθλιψης, ενώ η αυτοεκτίµηση από µόνη 

της δεν βρέθηκε να έχει καµία συµβολή (Roberts & Monroe, 1994). 

Τα ευρήµατα αυτά έρχονται όµως σε αντίθεση µε εκείνα ερευνών που 

αποδεικνύουν ότι η αυτοεκτίµηση επιδρά στην κατάθλιψη και συµβάλλει στην 

βελτίωση και στην ανάρρωση ανεξάρτητα από την επίδραση του στρες, Για 

παράδειγµα σε έρευνες που αφορούν στον ρόλο της αυτοεκτίµησης στην ανάρρωση 

από την κατάθλιψη, βρέθηκε ότι η θετική αξιολόγηση του εαυτού και η απουσία 

αρνητικής αυτοαξιολόγησης συνδέονται µε επακόλουθη βελτίωση ή ανάρρωση από 

ένα χρόνιο καταθλιπτικό επεισόδιο. Εποµένως, είναι πιθανό η υψηλή αυτοεκτίµηση 

να επηρεάζεται λιγότερο από µια διαταραχή συναισθήµατος, όπως η κατάθλιψη. 

Αλλά όπως έχει ήδη σηµειωθεί, το κατά πόσο η προϋπάρχουσα θετική αυτοεκτίµηση 

επηρεάζει την αντιµετώπιση της κατάθλιψης που βρίσκεται σε εξέλιξη παραµένει 

ασαφές.  (Brown, Bifulco & Andrews, 1990b).  

Πολλά µοντέλα της κατάθλιψης υποστηρίζουν ότι η χαµηλή αυτοεκτίµηση 

αποτελεί παράγοντα προδιάθεσης για την εκδήλωση κατάθλιψης. Μπροστά στο 

καθηµερινό στρες, άτοµα µε χαµηλή αυτοεκτίµηση θεωρείται ότι διαθέτουν λιγότερα 

µέσα αντιµετώπισης, εποµένως, είναι ευάλωτα στην εκδήλωση κατάθλιψης, ενώ 

εκείνα µε υψηλή αυτοεκτίµηση φαίνεται να έχουν καλύτερα µέσα και συνεπώς να 

αποφεύγουν την πτωτική τάση προς την κατάθλιψη. Με λίγα λόγια, η εµπειρία 

στρεσογόνων γεγονότων γενικά συµβάλλει στην ανάπτυξη κατάθλιψης, αλλά άτοµα 

µε υψηλό δείκτη αυτοεκτίµησης δεν είναι ευάλωτα στην επίδραση του στρες σε 

αντίθεση µε εκείνα που έχουν χαµηλή αυτοεκτίµηση. Αυτό σηµαίνει ότι το στρες και 

η αυτοεκτίµηση αλληλεπιδρούν στην εµφάνιση επακόλουθης κατάθλιψης. Η υπόθεση 

αυτή είναι µια κοινά αποδεκτή αντίληψη της αιτιολογικής σχέσης ανάµεσα στην 

αυτοεκτίµηση το στρες και την κατάθλιψη η οποία έχει δοκιµαστεί σε διάφορες 

έρευνες των οποίων τα αποτελέσµατα είναι αντιφατικά ( Brown, Bifulco & Andrews, 

1990a). 

Επίσης διάφορες µελέτες αναφέρουν ότι τα στρεσογόνα γεγονότα ελέγχουν 

την επίδραση της χαµηλής αυτοεκτίµησης στην κατάθλιψη. Συγκεκριµένα, άτοµα µε 

χαµηλή αυτοεκτίµηση µπορεί να προκαλούν στρεσογόνες καταστάσεις µέσω της 

συµπεριφοράς τους, η οποία µε τη σειρά της συµβάλλει στην εµφάνιση κατάθλιψης. 

Για παράδειγµα, η χαµηλή αυτοεκτίµηση συνδέεται µε την επιθετικότητα και άλλες 

αντικοινωνικές συµπεριφορές που συντελούν στις διαπροσωπικές συγκρούσεις και σ’ 

άλλες ψυχοπιεστικές καταστάσεις. Παράλληλα υπάρχουν αξιοσηµείωτα ερευνητικά 
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στοιχεία που αποκαλύπτουν ότι τα καταθλιπτικά άτοµα βιώνουν περισσότερο στρες. 

Είναι πιθανό τα άτοµα αυτά να βιώνουν αυξηµένα επίπεδα στρες επειδή τείνουν να 

έχουν  χαµηλή αυτοεκτίµηση. Από την άλλη πλευρά, υπάρχουν ερευνητικά δεδοµένα 

που υποδεικνύουν ότι η χαµηλή αυτοεκτίµηση επηρεάζει την επίδραση του στρες 

στην κατάθλιψη κι αυτό πιθανόν συµβαίνει λόγω του ότι συγκεκριµένοι στρεσογόνοι 

παράγοντες οδηγούν σε χαµηλή αυτοεκτίµηση, η οποία αυξάνει τον κίνδυνο 

εκδήλωσης καταθλιπτικών συµπτωµάτων. Βέβαια τα ευρήµατα αυτά είναι αντιφατικά 

καθώς σε άλλες έρευνες διαπιστώθηκε ότι η αυτοεκτίµηση δεν επιδρά στην σχέση 

του στρες µε την κατάθλιψη, όπως επίσης και ότι το στρες δεν αποτελεί µεταβλητή 

ελέγχου στη σχέση αυτοεκτίµησης – στρες (Orth, Robins & Meier, 2009).  

Επιπλέον, πολλές έρευνες παρουσιάζουν την αυτοεκτίµηση ως ένα σηµαντικό 

ρυθµιστικό παράγοντα στη σχέση στρες – υγείας παρόλο που καµιά µελέτη δεν έχει 

εξετάσει τους µηχανισµούς µε τους οποίους η αυτοεκτίµηση οδηγεί στην εµφάνιση 

σωµατικών και ψυχικών προβληµάτων. Η αυτοεκτίµηση πιθανόν µετριάζει τη σχέση 

ανάµεσα στο στρες και την υγεία µέσω της επίδρασης της στην διαδικασία της 

πρωτογενούς αξιολόγησης, αντανακλώντας εποµένως, ένα σταθερό πρότυπο στην 

υποκειµενική απειλή και την αυτόνοµη διέγερση. ∆εύτερον, η αυτοεκτίµηση µπορεί 

να επηρεάζει το δίπολο υγεία – ασθένεια, επηρεάζοντας την αποτελεσµατικότητα των 

στρατηγικών αντιµετώπισης του στρες, οι οποίες βοηθούν είτε στο να παρατείνουν 

είτε στο να εξασθενίσουν τις συµπεριφοριστικές, συναισθηµατικές και φυσιολογικές 

παραµέτρους του στρες. Οι περισσότερες έρευνες που συνδέουν την αυτοεκτίµηση µε 

την εξασθενισµένη σωµατική και ψυχική ευεξία, υποστηρίζουν ότι η αυτοεκτίµηση 

επηρεάζει την σχέση του στρες µε την υγεία µέσω της διαδικασίας των δευτερογενών 

µέσων αντιµετώπισης (Rector & Roger, 1997). 

Πολλοί ερευνητές προσπάθησαν να εξηγήσουν τις αντιδράσεις των ατόµων µε 

χαµηλή και υψηλή αυτοεκτίµηση κάτω από συνθήκες στρες. Τα άτοµα χαµηλής 

αυτοεκτίµησης φαίνεται ότι αντιδρούν στο στρες µε παρόµοιο τρόπο µε τα άτοµα που 

πάσχουν από κατάθλιψη. Επιπλέον τα άτοµα µε υψηλή αυτοεκτίµηση επιδεικνύουν 

µια ποικιλία αντιδράσεων και συµπεριφορών αυτοενίσχυσης όταν βρίσκονται κάτω 

από συνθήκες στρες, όπως εξαιρετικές ικανότητες µείωσης της επίδρασης των 

στρεσογόνων παραγόντων και αµφισβήτησης της αξιοπιστίας της πηγής του στρες. 

Επίσης, τα άτοµα αυτά διατηρούν πιο πολύ θετικές ψευδαισθήσεις για τις ικανότητες 

και δυνατότητες τους, παρέχοντας συνεπώς µια επιπρόσθετη µείωση των αρνητικών 

και ενίσχυση των θετικών παραγόντων. Αυτά τα αποτελέσµατα µπορούν να ρίξουν 
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φως στο ρόλο της αυτοεκτίµησης και στις διαδικασίες που σχετίζονται µε το στρες, 

υποστηρίζοντας ότι η χαµηλή αυτοεκτίµηση µπορεί να οδηγήσει σε έντονη 

καταθλιπτική διάθεση, έλλειψη κινήτρων µε µειωµένη άσκηση τεχνικών 

αντιµετώπισης εστιασµένων στο πρόβληµα και αδυναµία ενίσχυσης της 

αυτοεκτίµησης (Rector & Roger, 1997). 

 

 

 
1.4  Υποθέσεις παρούσας έρευνας 

 
Η µελέτη των µεταβλητών του στρες και της αυτοεκτίµησης και η σχέση τους µε 

την ψυχική υγεία και την κατάθλιψη ειδικότερα, απαιτούν µια έρευνα σε βάθος ώστε 

να εντοπιστούν οι µηχανισµοί εκείνοι που συµβάλλουν στην δηµιουργία και την 

ενίσχυση αυτής της σχέσης µεταξύ αυτών των µεταβλητών. Καθιστά, εποµένως, 

αναγκαία την διερεύνηση των παραγόντων επικινδυνότητας του αυξηµένου στρες και 

της χαµηλής αυτοεκτίµησης καθώς και του τρόπου µε τον οποίον επηρεάζουν την 

ψυχική υγεία και την κατάθλιψη, αποσκοπώντας στην κατανόηση του προβλήµατος 

και στον σχεδιασµό λύσεων για την αποτελεσµατική αντιµετώπιση και αναχαίτιση 

της δράσης τους. 

Η παρούσα εργασία µέσω αυτής της προσπάθειας προσέγγισης αυτών των 

φαινοµένων, µπορεί να αποτελέσει ένα σηµείο αναφοράς για µελλοντική χρήση στην 

προσπάθεια να διερευνηθούν και να αναλυθούν πληρέστερα οι αιτίες και οι 

διεργασίες των φαινοµένων που εξετάστηκαν. Εδώ µάλιστα έγκειται και η σηµασία 

της µελέτης αυτής εφόσον µπορεί να αποδειχθεί χρήσιµη για την διεξαγωγή 

µελλοντικών αιτιολογικών ερευνών εστιάζοντας περαιτέρω στην επίδραση του στρες 

και της αυτοεκτίµησης στην ψυχική υγεία και την κατάθλιψη, συνεκτιµώντας και 

άλλες παραµέτρους, και στην αντιµετώπιση των προβληµάτων υγείας που απορρέουν 

από τους παράγοντες αυτούς. 

Η συγκεκριµένη εργασία επιχείρησε να διερευνήσει τη σχέση ανάµεσα στο 

στρες, την αυτοεκτίµηση και την ψυχική υγεία, συγκεκριµένα την κατάθλιψη, 

θεωρώντας ότι υπάρχει σχέση ανάµεσα στα επίπεδα της ψυχικής υγείας και της 

κατάθλιψης και στο βαθµό του στρες και της αυτοεκτίµησης που βιώνουν οι 

άνθρωποι στη ζωή τους. Έτσι λοιπόν οι υποθέσεις της έρευνας διατυπώνονται ως 

εξής:  
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Υπόθεση 1η: H αύξηση των επιπέδων στρες σχετίζεται µε αύξηση των συµπτωµάτων 

της ψυχικής υγείας και της κατάθλιψης αντίστοιχα. 

 

Υπόθεση 2η: Η αυτοεκτίµηση σχετίζεται αρνητικά µε τα συµπτώµατα ψυχικής υγείας 

και  κατάθλιψης αντίστοιχα. 

 

Υπόθεση 3η: Αν ελέγξουµε τη µεταβλητή του στρες, η αυτοεκτίµηση σχετίζεται 

αρνητικά µε τα συµπτώµατα  ψυχικής υγείας και  κατάθλιψης αντίστοιχα. 

 

Υπόθεση 4η: Αν ελέγξουµε τη µεταβλητή της αυτοεκτίµησης, το στρες σχετίζεται 

θετικά µε τα συµπτώµατα ψυχικής υγείας και  κατάθλιψης αντίστοιχα. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ  2ο 

 

 

2.1 Η Μεθοδολογία 

 

2.1.1  Το δείγµα 

 Το δείγµα στο οποίο βασίστηκε η έρευνα αποτελείται από 216 άτοµα 

διαφόρων ηλικιακών οµάδων µεταξύ των οποίων οι 81 ήταν άνδρες και οι 135 

γυναίκες. Τα ποσοστά που αντιπροσωπεύουν είναι 37, 5% και 62, 5% αντίστοιχα. Το 

εύρος των ηλικιών κυµαίνεται από 18 έως 70 ετών µε µέσο όρο τα 33 έτη. 

Το µορφωτικό επίπεδο των συµµετεχόντων αφορά αποφοίτους Τ.Ε.Ι σε ποσοστό 

17,1%, αποφοίτους Λυκείου σε ποσοστό 19, 4% και αποφοίτους Α.Ε.Ι σε ποσοστό 

42,6%. Τέλος όσον αφορά την οικογενειακή κατάσταση, το 8,3% βρίσκεται σε 

συγκατοίκηση, το 44,4% είναι έγγαµοι και το 45.4% αφορά τους άγαµους. 

 

Πίνακας 1. Κατανοµή του δείγµατος ως προς το φύλο 

 

 ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΠΟΣΟΣΤΟ 
ΑΝ∆ΡΑΣ 

 
ΓΥΝΑΙΚΑ 

 
ΣΥΝΟΛΟ 

81 
 

135 
 

216 

37,5 
 

62,5 
 

100,0 
 

Παρατηρείται ότι το δείγµα αποτελείται σε µεγαλύτερο ποσοστό από τις γυναίκες 

(62,5%)  και σε µικρότερο ποσοστό από τους άνδρες (37,5%). 

 

 

Πίνακας 2. Κατανοµή ως προς το µορφωτικό επίπεδο 

 

 ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΠΟΣΟΣΤΟ 
ΤΑΞΕΙΣ 

 
∆ΗΜΟΤΙΚΟ 

 
ΓΥΜΝΑΣΙΟ 

 
ΛΥΚΕΙΟ 

3 
 
4 
 

10 
 

42 

1,4 
 

1,9 
 

4,6 
 

19,4 
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ΑΝΑΛΟΓΕΣ ΣΧΟΛΕΣ 

 
ΤΕΙ 

 
ΑΕΙ 

 
ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑ 

 
ΣΥΝΟΛΟ 

 
17 
 

37 
 

92 
 

11 
 

216 

 
7,9 

 
17,1 

 
42,6 

 
5,1 

 
100,0 

 

Παρατηρούµε ότι το µορφωτικό επίπεδο που παρουσιάζεται σε µεγαλύτερο ποσοστό 

είναι αυτό του Α.Ε.Ι (42,6%) και ακολουθούν οι απόφοιτοι Τ.Ε.Ι (17,1%). 

 

 

Πίνακας 3. Κατανοµή ως προς την οικογενειακή κατάσταση 

 

 ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΠΟΣΟΣΤΑ 
ΑΓΑΜΟΣ 

 
‘ΕΓΓΑΜΟΣ 

 
ΣΕ ∆ΙΑΣΤΑΣΗ 

 
∆ΙΑΖΕΥΓΜΕΝΟΣ 

 
ΧΗΡΟΣ 

 
ΣΥΓΚΑΤΟΙΚΗΣΗ 

 
ΣΥΝΟΛΟ 

98 
 

96 
 
1 
 
1 
 
2 
 

18 
 

216 

45,4 
 

44,4 
 

0,5 
 

0,5 
 

0,9 
 

8,3 
 

100,0 
 

Παρατηρούµε ότι οι άγαµοι αποτελούν το µεγαλύτερο ποσοστό του δείγµατος 

(45,4%) µε τους έγγαµους να ακολουθούν (44,4%). 

 

 

 

2.1.2  Η ∆ιαδικασία 

Η επιλογή των συµµετεχόντων ήταν απολύτως συµπτωµατική και η 

συµµετοχή τους στην έρευνα εθελοντική ενώ εξασφαλίστηκε παράλληλα και η 

ανωνυµία τους. Όλα τα άτοµα ενηµερώθηκαν για το αντικείµενο της έρευνας, τους 
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κανονισµούς ηθικής και δεοντολογίας και για το δικαίωµα άρνησης ή παραίτησης 

από την έρευνα όποτε θελήσουν. 

 

 

 

2.1.3  Τα εργαλεία 

Για την συλλογή των δεδοµένων της έρευνας χρησιµοποιήθηκαν ψυχοµετρικά 

εργαλεία αποτελούµενα από κλίµακες αυτό-αναφοράς οι οποίες περιέχουν ερωτήσεις 

που καλούνται να απαντήσουν οι συµµετέχοντες προκειµένου να αξιολογηθεί το 

αντικείµενο της έρευνας. 

Για την αξιολόγηση του στρες χρησιµοποιήθηκε µια αυτοσχέδια κλίµακα. Η 

κλίµακα αυτή µετρά τον βαθµό στον οποίο ένα άτοµο βιώσει στρες σε 7 τοµείς της 

ζωής του όπως είναι η εργασία, η υγεία, η οικογένεια, τα οικονοµικά θέµατα, οι φίλοι, 

το σπίτι και η γειτονιά. Οι ερωτηθέντες έπρεπε να δηλώσουν το βαθµό του στρες που 

βίωσαν από το 1= καθόλου στρες ως το 4= πολύ έντονο στρες. 

Όσον αφορά την µέτρηση της αυτοεκτίµησης, χρησιµοποιήθηκε η κλίµακα 

αυτοεκτίµησης του Rosenberg (Rosenberg, 1965). Η κλίµακα αυτή αποτελεί µια 

προσπάθεια καταγραφής µιας σφαιρικής αντίληψης που έχει το άτοµο για την 

αυτοεικόνα του και την αυτοεκτίµηση του. Έχει σκοπό την αξιολόγηση της 

αντίληψης και των συναισθηµάτων που έχει ένα άτοµο για τον εαυτό του. 

Αποτελείται από 10 θέµατα- δηλώσεις (π.χ. « Σε γενικές γραµµές είµαι 

ικανοποιηµένος µε τον εαυτό µου», « Κατά καιρούς νοµίζω ότι δεν είµαι καλός» ), 5 

δηλώσεις µε θετική και 5 µε αρνητική νοηµατοδότηση στις οποίες καλούνται να 

απαντήσουν οι ερωτηθέντες χρησιµοποιώντας µια κλίµακα Likert ( από το 1= 

διαφωνώ απόλυτα ως το 4= συµφωνώ απόλυτα ). Είναι ένα από τα πιο δηµοφιλή 

ψυχοµετρικά εργαλεία µέσα στον τοµέα της (αυτό)αξιολόγησης της έννοιας του 

εαυτού. 

Η αξιολόγηση της ψυχικής υγείας πραγµατοποιήθηκε σύµφωνα µε το General 

Health Questionnaire (Goldberg, 1978) το οποίο αποτελεί ένα εργαλείο ανίχνευσης 

των ατόµων που πιθανόν πάσχουν ή αντιµετωπίζουν κίνδυνο εµφάνισης ψυχικών 

διαταραχών. Αποτελείται από 28 ερωτήσεις που αφορούν µεταξύ άλλων σωµατικά 

συµπτώµατα, κοινωνική δυσλειτουργία, ανησυχία/αϋπνία και έντονα συµπτώµατα 

κατάθλιψης. Τα καταθλιπτικά συµπτώµατα ήταν αυτά στα οποία εστιάσαµε. Οι 

συµµετέχοντες έπρεπε να επιλέξουν ανάµεσα σε 4 δηλώσεις εκ των οποίων η 
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αρνητικότερη σηµασία ήταν «καθόλου» και η θετικότερη «σίγουρα ναι». Η 

στατιστική ανάλυση των δεδοµένων έγινε µε τη χρήση του προγράµµατος SPSS. 

 

   

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3ο 

 

 

3.1 Τα αποτελέσµατα 

 

Στον Πίνακα 1 παρατηρούµε τα περιγραφικά µέτρα για τις µεταβλητές του 

στρες, της αυτοεκτίµησης, της ψυχικής υγείας και της κατάθλιψης. Όπως 

διαπιστώθηκε η ψυχική υγεία παρουσιάζει την µεγαλύτερη µέση τιµή (47,5) µε 

µέγιστη τιµή 71 εποµένως µπορούµε να πούµε ότι είναι αρκετά υψηλή. Επίσης και η 

διακύµανση της είναι µεγάλη γεγονός που σηµαίνει ότι παρουσιάζει µεγάλο εύρος 

τιµών. Παρόµοια αποτελέσµατα ισχύουν και για την αυτοεκτίµηση, ενώ οι υπόλοιπες 

µεταβλητές παρουσιάζουν πολύ µικρότερη µέση τιµή και διακυµάνσεις σε σχέση µε 

τη ψυχική υγεία.  
 

  

Πίνακας 1 

Περιγραφικά µέτρα για τις µεταβλητές, στρες, αυτοεκτίµηση, ψυχική υγεία και 

κατάθλιψη  

 

 Στρες Αυτοεκτίµηση Ψυχική υγεία Κατάθλιψη 

Σύνολο 216 216 216 205 

Μέση τιµή 2,0159 30,1343 47,5000 8,7561 

∆ιακύµανση ,48844 4,25201 8,68412 2,83518 

Μέγιστη τιµή 3,71 40,00 71,00 23,00 

Ελάχιστη τιµή 1,00 18,00 25,00 7,00 
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1. Ανάλυση του Συντελεστή συσχέτισης 

 
Σε αυτή την ενότητα, γίνεται η ανάλυση συσχέτισης µεταξύ όλων των 

µεταβλητών. Αναλυτικά αναφέρονται µόνο οι συσχετίσεις που αφορούν στις 

υποθέσεις της έρευνάς µας. Από τον παραπάνω πίνακα διαπιστώνεται  στατιστικά 

σηµαντική σε επίπεδο σηµαντικότητας 5% αρνητική συσχέτιση µεταξύ του στρες και 

της αυτοεκτίµησης  ίση µε -0,151 (p<.05) Επίσης παρατηρείται στατιστικά σηµαντική 

αρνητική συσχέτιση, σε επίπεδο σηµαντικότητας 1%, µεταξύ της ψυχικής υγείας και 

της αυτοεκτίµησης ίση µε -0,348 (p<.01), καθώς και στατιστικά σηµαντική αρνητική 

σχέση στο ίδιο επίπεδο σηµαντικότητας µεταξύ της κατάθλιψης και της 

αυτοεκτίµησης ίση µε -0,344 (p<.01). Παράλληλα διαπιστώνουµε στατιστικά 

σηµαντική θετική συσχέτιση, σε επίπεδο σηµαντικότητας 1%, ανάµεσα στην ψυχική 

υγεία και το στρες.  

Εποµένως, η µοναδική µη σηµαντική συσχέτιση που αναδείχτηκε από τον 

παραπάνω πίνακα είναι µεταξύ του στρες και της κατάθλιψης (p>.05). Λόγω της 

έντονης αυτής ύπαρξης συσχετίσεων προχωρήσαµε σε ανάλυση µερικών 

συσχετίσεων. Οι µεταβλητές που εµφανίζουν έντονη συσχέτιση είναι οι µεταβλητές 

στρες και αυτοεκτίµηση, οπότε ελέγξαµε τη συσχέτιση που παρουσιάζεται για 

διάφορες τιµές τους.  

 
Πίνακας 2 

Συντελεστής συσχέτισης µεταξύ των µεταβλητών ψυχική υγεία, στρες  αυτοεκτίµηση και 

κατάθλιψη 

 

 Στρες Αυτοεκτίµηση Ψυχική υγεία Κατάθλιψη 

Στρες 1 -,151* ,357** ,132 

Αυτοεκτίµηση -,151* 1 -,348** -,344** 

Ψυχική υγεία ,357** -,348** 1 ,594** 

Κατάθλιψη ,132 -,344** ,594** 1 

Σηµείωση: * p < 0,05. ** p < 0,01  
* Οι συσχετίσεις είναι σηµαντικές σε επίπεδο σηµαντικότητας 0,05 (2-tailed)   

** Οι συσχετίσεις είναι σηµαντικές σε επίπεδο σηµαντικότητας  0,01 (2-tailed)  
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Στη συνέχεια ακολουθούν οι Πίνακες 3 και 4 στους οποίους παρατηρούµε την 

ύπαρξη στατιστικά σηµαντικών συντελεστών µερικής συσχέτισης, ανεξαρτήτως της 

µεταβλητής ελέγχου που χρησιµοποιούµε. Συγκεκριµένα, στον Πίνακα 3, ελέγχοντας 

για το στρες, δεν µειώθηκε ο βαθµός συσχέτισης µεταξύ των µεταβλητών που 

υπολογίστηκαν στα πλαίσια του δεύτερου πίνακα, εφόσον και από τις µερικές 

συσχετίσεις εξάγουµε τα ίδια συµπεράσµατα. ∆ηλαδή στατιστικά σηµαντική σε 

επίπεδο σηµαντικότητας 1% αρνητική συσχέτιση µεταξύ της αυτοεκτίµησης και της 

ψυχικής υγείας ίση µε -0,34 (p<.01, και στατιστικά σηµαντική σε επίπεδο 

σηµαντικότητας 1% αρνητική συσχέτιση µεταξύ της αυτοεκτίµησης και της 

κατάθλιψης ίση µε -0,332 (p<.01). 

Παρόµοια στον πίνακα 4, ελέγχοντας για την αυτοεκτίµηση, δεν µειώθηκε ο 

βαθµός συσχέτισης µεταξύ των µεταβλητών που εξετάστηκαν, εφόσον και από τις 

µερικές συσχετίσεις εξάγουµε τα ίδια αποτελέσµατα. ∆ηλαδή, στατιστικά σηµαντική 

σε επίπεδο σηµαντικότητας 1% θετική συσχέτιση µεταξύ του στρες και της ψυχικής 

υγείας ίση µε 0,370 (p<.01) και στατιστικά ασήµαντη θετική συσχέτιση µεταξύ του 

στρες και της κατάθλιψης ίση µε 0,088.  

Συµπερασµατικά, η συσχετίσεις που εµφανίζονται στον Πίνακα 2 δεν εξαρτώνται 

από τις τιµές τρίτων µεταβλητών και συγκεκριµένα από τις τιµές των µεταβλητών της 

αυτοεκτίµησης και του στρες, αλλά εξαρτώνται αποκλειστικά από τις δύο µεταβλητές 

στις οποίες κάθε φορά αναφέρονται.  

 

Πίνακας 3.  

Συντελεστής µερικής συσχέτισης µεταξύ των µεταβλητών αυτοεκτίµησης, ψυχικής 

υγείας και κατάθλιψης µε µεταβλητή ελέγχου την µεταβλητή στρες 

 

 αυτοεκτίµηση Ψυχική υγεία Κατάθλιψη 

Στρες Αυτοεκτίµηση        

 

 

∆είκτης 

Συσχέτισης 

1,000 

 

 

-,340 

 

 

-,332 

 

 

 Ψυχική υγεία 

 

 

∆είκτης 

Συσχέτισης 

 

-,340 

 

 

1,000 

 

 

,595 
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 Κατάθλιψη 

 

 

∆είκτης 

Συσχέτισης 

 

-,332 

 

 

,595 

 

 

1,000 

 

 

 

Πίνακας 4 

 Συντελεστής µερικής συσχέτισης µεταξύ των µεταβλητών στρες, ψυχικής υγείας και 

κατάθλιψης µε µεταβλητή ελέγχου την µεταβλητή αυτοεκτίµηση 

 

  Ψυχική υγεία Κατάθλιψη Στρες 

Αυτοεκτίµηση Ψυχική 

υγεία     

∆είκτης 

Συσχέτισης 

 

1,000 

 

 

,536 

 

 

,370 

 

 

 Κατάθλιψη       

 

 

∆είκτης 

Συσχέτισης 

 

,536 

 

 

1,000 

 

 

,088 

 

 

 Στρες                

 

 

∆είκτης 

Συσχέτισης 

 

,370 

 

 

,088 

 

 

1,000 

 

 

 

 

 

2. Ανάλυση Παλινδρόµησης 

 

   Στην συνέχεια πραγµατοποιήθηκε ανάλυση πολλαπλής παλινδρόµησης. Η 

ανάλυση παλινδρόµησης έγινε για δυο ξεχωριστές οµάδες. Η πρώτη αφορούσε στην 

ψυχική υγεία, η οποία αποτέλεσε και την εξαρτηµένη µεταβλητή, µε ανεξάρτητες 

µεταβλητές το στρες και την αυτοεκτίµηση (πίνακας 5), ενώ η δεύτερη ανάλυση 

παλινδρόµησης είχε σαν εξαρτηµένη µεταβλητή την κατάθλιψη και ανεξάρτητες 

µεταβλητές το στρες και την αυτοεκτίµηση (πίνακας 6). 

 Στην πρώτη ανάλυση παλινδρόµησης για τη µέτρηση της ψυχικής υγείας, ο 

συντελεστής συσχέτισης είναι R= ,465. Στην συνέχεια, δίνεται ο συντελεστής 

προσδιορισµού, ο οποίος ερµηνεύει κατά πόσο η διακύµανση της εξαρτηµένης 
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µεταβλητής, δηλαδή ψυχικής υγείας, οφείλεται στις ανεξάρτητες µεταβλητές που 

αναφέρθηκαν παραπάνω. Ο συντελεστής προσδιορισµού είναι R2= ,216. Οι 

συντελεστές παλινδρόµησης και των δύο ανεξάρτητων µεταβλητών, αλλά και ο 

σταθερός συντελεστής, εµφανίζονται ως στατιστικά σηµαντικοί, εφόσον και για τους 

τρεις p<.01. Εποµένως, αν η µεταβλητή stress µεταβληθεί κατά µία µονάδα 

µεταβάλλει τη µεταβλητή της ψυχικής υγείας κατά 5,529 µονάδες προς την ίδια 

κατεύθυνση (θετική σχέση). Από την άλλη πλευρά, αν η µεταβλητή της 

αυτοεκτίµησης µεταβληθεί κατά µία µονάδα µεταβάλλει τη µεταβλητή της ψυχικής 

υγείας κατά 0,615 µονάδες προς την αντίθετη κατεύθυνση (αρνητική σχέση). 

 Το µοναδικό µειονέκτηµα του εκτιµώµενου µοντέλου είναι ο ιδιαίτερα 

χαµηλός συντελεστής R2, ο οποίος στον Πίνακα 5 εµφανίζεται ίσος µε 0,216. Η τιµή 

αυτή σηµαίνει ότι το µοντέλο µας εξηγεί το 21,60% της µεταβλητότητας της 

εξαρτηµένης µεταβλητής. Εποµένως, απαιτούνται επιπλέον µεταβλητές προκειµένου 

να είµαστε σε θέση να προβλέψουµε ικανοποιητικά την τιµή της µεταβλητής της 

ψυχικής υγείας.  

 

 

Πίνακας 5 

Αποτελέσµατα της ανάλυσης παλινδρόµησης του στρες και της αυτοεκτίµησης επί της 

ψυχικής υγείας 

 

 R 

square 

 

F (df) 

 

Beta 

 

T 

 1ο Βήµα 

Στρες 

,127 31,165* (1, 

214) 

,357 5,583* 

 2ο 
Βήµα 

Στρες 

Αυτοεκτίµηση 

,216 24,107* (1, 

213) 

 

,311 

-,301 

 

5,067* 

-4,910* 

Σηµείωση: * p < .001 
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Η δεύτερη ανάλυση παλινδρόµησης, όπως προαναφέρθηκε, είχε σαν 

εξαρτηµένη µεταβλητή την κατάθλιψη και ανεξάρτητες µεταβλητές το στρες και την 

αυτοεκτίµηση. Παρόλα αυτά, στο µοντέλο εισήχθη µόνο η µεταβλητή της 

αυτοεκτίµησης ενώ η µεταβλητή του στρες αποβλήθηκε καθώς δεν εµφάνισε 

συσχέτιση µε την εξαρτηµένη µεταβλητή. Ο συντελεστής συσχέτισης για την 

συγκεκριµένη ανάλυση είναι R= ,344. Η αυτοεκτίµηση σχετίζεται σηµαντικά µε την 

εξαρτηµένη µεταβλητή (β= -,344, t= -5,228, p<0,01). Εποµένως αν η µεταβλητή της 

αυτοεκτίµησης µεταβληθεί κατά µία µονάδα µεταβάλλει την µεταβλητή της 

κατάθλιψης κατά 0,232 µονάδες προς την αντίθετη κατεύθυνση (αρνητική σχέση).  

Επίσης, δίνεται ο συντελεστής προσδιορισµού ο οποίος είναι R2= ,119. Και 

πάλι, όµως, παρατηρούµε ένα ιδιαίτερα χαµηλό συντελεστής R2, ο οποίος στον 

Πίνακα 6 εµφανίζεται ίσος µε 0,119. Η τιµή αυτή σηµαίνει ότι το µοντέλο µας εξηγεί 

το 11,9% της µεταβλητότητας της εξαρτηµένης µεταβλητής. Εποµένως, απαιτούνται 

επιπλέον µεταβλητές προκειµένου να είµαστε σε θέση να προβλέψουµε 

ικανοποιητικά την τιµή της µεταβλητής της κατάθλιψης. 

 

 

Πίνακας 6 

Αποτελέσµατα της ανάλυσης παλινδρόµησης του στρες και της αυτοεκτίµησης επί της 

κατάθλιψης 

 

 R 

square 

 

F (df) 

 

Beta 

 

T 

1ο 
Βήµα 

Αυτοεκτίµηση 

,119 27,327* (1, 

203) 

-,344 -5,228* 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ  4ο 
 
 
 
4.1 Συζήτηση 
 

Στόχος της παρούσας  έρευνας ήταν να διερευνήσει την σχέση ανάµεσα στο 

στρες, την αυτοεκτίµηση και την ψυχική υγεία.  Πιο συγκεκριµένα αποσκοπεί στην 

διερεύνηση και κατανόηση των µηχανισµών του στρες και της αυτοεκτίµησης, ως 

βασικό στοιχείο της προσωπικότητας, και πως συσχετίζονται και επιδρούν στην 

ψυχική υγεία εστιάζοντας συγκεκριµένα στην κατάθλιψη. 

Από τα αποτελέσµατα της έρευνας καταλήγουµε στο συµπέρασµα ότι η 

ψυχική υγεία σχετίζεται µε τις δύο αυτές µεταβλητές καθώς επηρεάζεται και 

µεταβάλλεται από τους παράγοντες του στρες και της αυτοεκτίµησης. Πιο αναλυτικά 

βρέθηκε στατιστικά σηµαντική θετική σχέση µεταξύ του στρες και της ψυχικής 

υγείας και σηµαντική αλλά αρνητική σχέση µεταξύ αυτοεκτίµησης και ψυχικής 

υγείας, γεγονός που επιβεβαιώνει τις υποθέσεις της έρευνας µας (υπόθεση 1 και 

υπόθεση 2). Αυτό σηµαίνει ότι όσο αυξάνονται τα επίπεδα του στρες τόσο φθείρεται 

η ψυχική υγεία του ατόµου αυξάνοντας τα συµπτώµατα της. Από την άλλη, 

παρατηρείται ότι ο χαµηλός δείκτης αυτοεκτίµησης οδηγεί σε έντονα συµπτώµατα 

ψυχικής υγείας ή αντίστροφα, όσο αυξάνεται η αυτοεκτίµηση τόσο βελτιώνεται η 

υγεία του ατόµου. 

Αυτό το εύρηµα είναι πολύ σηµαντικό καθώς οι µεταβολές και επιδράσεις 

στην ψυχική κατάσταση και ισορροπία του ατόµου επιφέρουν άµεσες συνέπειες στην 

αποτελεσµατικότητα και παραγωγικότητα του σε καθηµερινό επίπεδο, επηρεάζοντας 

αρνητικά τις προσωπικές, επαγγελµατικές και κοινωνικές σχέσεις του. Ευρήµατα 

προηγούµενων ερευνών βρίσκουν συσχέτιση ανάµεσα στις παραπάνω µεταβλητές. 

Σύµφωνα µε την Ohman  και τους συνεργάτες της (2007) υπάρχει σηµαντική θετική 

συσχέτιση ανάµεσα στο στρες και τη ψυχική υγεία. Επιπλέον οι Delongis, Folkman 

και Lazarus (1988) βρήκαν ότι τα καθηµερινά στρεσσογόνα γεγονότα µεταβάλλουν 

τις συµπεριφορές υγείας, επηρεάζουν αρνητικά την ψυχική και σωµατική υγεία και 

σχετίζονται έντονα µε διαταραχές διάθεσης. 

Στην παρούσα έρευνα όµως δεν βρέθηκε, όπως αναµενόταν, στατιστικά 

σηµαντική θετική σχέση ανάµεσα στο στρες και την κατάθλιψη παρόλο. Παρόλα 

αυτά σε αρκετές έρευνες µέχρι σήµερα έχει βρεθεί ότι το στρες είναι επιβλαβές για 
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την ψυχική υγεία και ειδικότερα για την εκδήλωση κατάθλιψης. Σύµφωνα µε µια 

έρευνα στον Καναδά βρέθηκε ότι υπάρχει σηµαντική σχέση µεταξύ του στρες και της 

κατάθλιψης αφού άτοµα µε υψηλά επίπεδα στρες ήταν περισσότερο πιθανό να 

βιώσουν µείζονα κατάθλιψη σε σχέση µε τα άτοµα που βίωναν λιγότερο στρες (Wang 

& Patten, 2001). Επίσης ο Stansfeld (1999) βρήκε ότι αυξηµένα επίπεδα στρες 

σχετίζονται θετικά µε αυξηµένο κίνδυνο εµφάνισης καταθλιπτικών συµπτωµάτων 

(Stansfeld et al., 1999). 

 Από την άλλη πλευρά η αυτοεκτίµηση φαίνεται να σχετίζεται σηµαντικά 

αρνητικά µε την κατάθλιψη, δηλαδή χαµηλή αυτοεκτίµηση οδηγεί σε αυξηµένα 

συµπτώµατα κατάθλιψης επαληθεύοντας την υπόθεση µας (υπόθεση 2). Όσον αφορά 

τη σχέση αυτή όµως, τα ευρήµατα προγενέστερων ερευνών µοιάζουν µάλλον 

αντιφατικά καθώς ένα µέρος της βιβλιογραφίας αµφισβητεί το κατά πόσο η χαµηλή 

αυτοεκτίµηση αποτελεί αιτιολογικό παράγοντα της κατάθλιψης ενώ ένα άλλο 

υποστηρίζει ότι η χαµηλή αυτοεκτίµηση αποτελεί παράγοντα προδιάθεσης για 

κατάθλιψη µόνο όταν υπάρχουν συνθήκες έντονου στρες. Βέβαια αρκετές είναι και οι 

µελέτες στις οποίες διαπιστώνεται η επίδραση της αρνητικής αυτοεκτίµησης από 

µόνη της (χωρίς την παρουσία στρεσσογόνων παραγόντων) στην κατάθλιψη. Για 

παράδειγµα σε µια έρευνα εφήβων βρέθηκε ότι η χαµηλή αυτοεκτίµηση προέβλεψε 

σηµαντικά την εκδήλωση κατάθλιψης. Παράλληλα σε µια άλλη έρευνα οι ερευνητές 

βρήκαν ότι τα άτοµα µε χαµηλή αυτοεκτίµηση ήταν περισσότερο πιθανό να βιώσουν 

ένα µείζον καταθλιπτικό επεισόδιο (Orth, Robins & Roberts). Επιπλέον ο Brown και 

οι συνεργάτες του (1990), βρήκε ότι η θετική αξιολόγηση του εαυτού και η απουσία 

αρνητικής αυτοαξιολόγησης συνοδεύονται από επακόλουθη βελτίωση ή ανάρρωση 

από ένα χρόνιο καταθλιπτικό επεισόδιο σε αντίθεση µε την ύπαρξη χαµηλής 

αυτοεκτίµησης που συνδέεται µε έντονα καταθλιπτικά συµπτώµατα (Brown, Bifulco, 

Andrews, 1990b).  

Τέλος στα αποτελέσµατα της παρούσας έρευνας παρατηρούµε, όπως 

αναµενόταν, την ύπαρξη στατιστικά σηµαντικών συντελεστών µερικής συσχέτισης 

ανεξαρτήτως της µεταβλητής ελέγχου. Πιο συγκεκριµένα ελέγχοντας την µεταβλητή 

του στρες διαπιστώνεται πως ο δείκτης συσχέτισης µεταξύ της αυτοεκτίµησης και της 

ψυχικής υγείας αλλά και της κατάθλιψης αντίστοιχα, δεν µειώθηκε καθώς όπως 

αποδείχτηκε η αυτοεκτίµηση σχετίζεται σηµαντικά αρνητικά µε την ψυχική υγεία και 

την κατάθλιψη (υπόθεση 3). Το ίδιο ισχύει και για την αυτοεκτίµηση ως µεταβλητή 

ελέγχου, υποστηρίζοντας την ερευνητική µας υπόθεση (υπόθεση 4), δηλαδή 
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ελέγχοντας για την αυτοεκτίµηση, βρέθηκε στατιστικά σηµαντική θετική σχέση 

ανάµεσα στο στρες και την ψυχική υγεία αλλά στατιστικά ασήµαντη θετική 

συσχέτιση µε την κατάθλιψη, όπως έδειξαν και τα προηγούµενα αποτελέσµατα 

συσχέτισης. Προηγούµενες έρευνες φαίνεται ότι επιβεβαιώνουν τα ευρήµατα αυτά. 

Για παράδειγµα σε έρευνα που έγινε σε πανεπιστήµιο της Καλιφόρνιας βρέθηκε ότι 

εξακολουθεί να υπάρχει σηµαντική θετική συσχέτιση ανάµεσα στο στρες και την 

ψυχική υγεία αλλά και την κατάθλιψη αντίστοιχα, έχοντας ως µεταβλητή ελέγχου την 

αυτοεκτίµηση, όπως επίσης υπάρχει σηµαντική συσχέτιση µεταξύ της αυτοεκτίµησης 

και της υγείας και της κατάθλιψης, ελέγχοντας για το στρες (Orth, Robins & Meier, 

2009). 

Τα ευρήµατα αυτά συνάδουν και µε µια άλλη έρευνα των Cole και των 

συνεργατών του (2006) οι οποίοι υποστηρίζουν την ύπαρξη θετικής συσχέτισης 

ανάµεσα στο στρες και την κατάθλιψη αλλά και την υγεία γενικά αφού ελέγξουµε για 

την αυτοεκτίµηση (Cole et al., 2006). Ανάλογα αποτελέσµατα παρουσιάζει και ο 

Hammen (2005) εξετάζοντας την σχέση αυτοεκτίµησης-κατάθλιψης µε µεταβλητή 

ελέγχου το στρες όπου αποδεικνύεται η ύπαρξη σηµαντικής συσχέτισης µεταξύ των 

δύο µεταβλητών (Hammen, 2005).  

Τα ευρήµατα της παρούσας έρευνας µπορούν να αποτελέσουν ένα σηµείο 

αναφοράς για µελλοντική χρήση ώστε να προσεγγιστούν και να εξεταστούν διεξοδικά 

οι παράγοντες και οι αιτίες των φαινοµένων που µελετήθηκαν. Μάλιστα η σηµασία 

τους εντοπίζεται στο γεγονός ότι µπορεί να αποτελέσουν έναυσµα και ένα ισχυρό 

υπόβαθρο για την προετοιµασία και διεξαγωγή αιτιολογικών ερευνών για την ψυχική 

υγεία και την κατάθλιψη δίνοντας έµφαση στην επίδραση του στρες και της 

αυτοεκτίµησης σε συνάρτηση µε άλλους παράγοντες. Επίσης µπορεί να αποδειχθούν 

χρήσιµα για την πρόληψη και αντιµετώπιση προβληµάτων ψυχικής υγείας, που θα 

βρεθούν να σχετίζονται µε το στρες και την αυτοεκτίµηση µέσω του σχεδιασµού  

προγραµµάτων θεραπείας ή διαχείρισης του στρες µέσα από την διατήρηση της 

ψυχικής υγείας και την ενίσχυση της αυτοεκτίµησης. Τέτοιες θεραπευτικές 

παρεµβάσεις µπορεί να είναι οι τεχνικές χαλάρωσης, τεχνικές που στοχεύουν στον 

έλεγχο των αρνητικών σκέψεων και στην προσήλωση σε θετικές σκέψεις, η φυσική 

άσκηση, οι ψυχοθεραπευτικές συνεδρίες καθώς και προγράµµατα οικογενειακής 

στήριξης. 
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4.2 Περιορισµοί της έρευνας 

 

Η χρήση µεθόδων αυτό-αναφοράς φέρνει στην επιφάνεια ένα µεθοδολογικό 

πρόβληµα το οποίο εντοπίζεται σε αρκετές ερευνητικές µελέτες. Τα ερωτηµατολόγια 

αυτό-αναφοράς που ζητούν από τους συµµετέχοντες να προβούν σε εκτιµήσεις των 

προσωπικών τους χαρακτηριστικών και της συναισθηµατικής - ψυχικής τους 

κατάστασης, όπως συµβαίνει στη συγκεκριµένη έρευνα, είναι επιρρεπή σε 

στρεβλώσεις µνηµονικών σχηµάτων και πεποιθήσεων για τον εαυτό τους που δρουν 

ως στρεβλώσεις σε αναφορές για συναισθηµατικά, αρνητικά στρεσογόνα γεγονότα. 

Έτσι λοιπόν η χρήση κλιµάκων αυτό-αναφοράς δεν εγγυάται την ακριβή και 

αντικειµενική εκτίµηση της συναισθηµατικής και ψυχικής κατάστασης των 

συµµετεχόντων αλλά και της αντίληψης για τον εαυτό τους λόγω συχνά  ανεπαρκών 

ή αναξιόπιστων στοιχείων. 

Επιπλέον, ως περιορισµός της µελέτης αυτής θα µπορούσε να θεωρηθεί το 

µέτριο σε µέγεθος δείγµα των συµµετεχόντων στο οποίο βασίστηκε η έρευνα, το 

οποίο αποτελείται από 216 άτοµα διαφορετικών ηλικιακών οµάδων. Συνεπώς, θα 

ήταν χρήσιµο να εξεταστούν οι συγκεκριµένες µεταβλητές σε µεγαλύτερο πληθυσµό 

έτσι ώστε να βρεθεί αν επαληθεύονται και σε µεγαλύτερο δείγµα.  

 

 

4.3  Προτάσεις 

   

Έτσι λοιπόν βάσει της έως τώρα βιβλιογραφίας και των αποτελεσµάτων της 

έρευνας θα ήταν χρήσιµο σε µελλοντικές έρευνες να χρησιµοποιηθούν εργαλεία που 

να δίνουν έµφαση στις αιτίες και τα συµπτώµατα των ψυχικών διαταραχών όπως της 

κατάθλιψης, εξετάζοντας εκτεταµένα τους παράγοντες του στρες και της 

αυτοεκτίµησης  µε όσο το δυνατόν πιο αντικειµενικό τρόπο, σε συνάρτηση µε πιο 

προσωπικά δεδοµένα καλύπτοντας διάφορους τοµείς της ζωής των ατόµων και 

λαµβάνοντας υπόψη τα ατοµικά χαρακτηριστικά. Αυτό θα επέτρεπε µεγαλύτερη 

κατανόηση των µηχανισµών που συµβάλλουν στις διεργασίες του στρες και της 

αυτοεκτίµησης µε σκοπό την βελτίωση της ψυχικής υγείας. 

Επίσης σε κάποια επόµενη έρευνα θα ήταν χρήσιµο να διερευνηθεί η 

επίδραση του στρες και της αυτοεκτίµησης στην υγεία και την κατάθλιψη  

συνεκτιµώντας και άλλες παραµέτρους-µεταβλητές όπως επίσης να µελετηθεί το 
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κατά πόσο το στρες επιδρά στη σχέση της αυτοεκτίµησης µε την κατάθλιψη ή το 

σύνολο της ψυχικής υγείας και αντίστροφα, δηλαδή αν η αυτοεκτίµηση επηρεάζει τη 

σχέση του στρες µε την ψυχική υγεία και την κατάθλιψη. Η µελέτη αυτών των 

φαινοµένων θα µας δώσει την ευκαιρία να κατανοήσουµε τις αιτιώδεις σχέσεις που 

αναπτύσσονται µεταξύ των µεταβλητών και τον τρόπο µε τον οποίο αλληλεπιδρούν 

στην πρόβλεψη της κατάθλιψης και άλλων διαταραχών.   

Τέλος, αν και στην παρούσα έρευνα δεν βρέθηκε στατιστικά σηµαντική σχέση 

ανάµεσα στο στρες και την κατάθλιψη, παρόλα αυτά σε αναλυτική επισκόπηση της 

βιβλιογραφίας παρατηρούµε ένα µεγάλο αριθµό ερευνών που υποδεικνύουν ότι το 

στρες σχετίζεται µε την κατάθλιψη. Συνεπώς είναι σηµαντικό σε µελλοντική έρευνα 

να ανιχνευθούν οι µηχανισµοί µέσω των οποίων ασκείται τόσο σηµαντική επίδραση. 

Η ανακάλυψη αυτών των µηχανισµών και η εφαρµογή τους σε θεραπευτικά 

προγράµµατα µπορεί να παίξει σηµαντικό ρόλο στην προαγωγή της ψυχικής υγείας 

και ευεξίας των ατόµων. 

 Συµπερασµατικά, η παρούσα έρευνα υποστηρίζει ότι η χαµηλή αυτοεκτίµηση 

και το αυξηµένο στρες αποτελούν παράγοντες κινδύνου για την εµφάνιση αυξηµένων 

συµπτωµάτων ψυχικής υγείας και κατάθλιψης. Εποµένως καθίσταται η ανάγκη για 

θεραπευτικές παρεµβάσεις, καθώς ενισχύοντας την αυτοεκτίµηση, µειώνεται ο 

κίνδυνος για κατάθλιψη ανεξάρτητα από το αν το άτοµο βιώνει ή όχι στρεσογόνες 

εµπειρίες. Παράλληλα, αποτρέποντας το στρες και βελτιώνοντας την ικανότητα 

αντιµετώπισης στρεσογόνων γεγονότων, µειώνεται η πιθανότητα εκδήλωσης 

προβληµάτων υγείας και κατάθλιψης, όχι µόνο για τα άτοµα µε χαµηλή 

αυτοεκτίµηση αλλά και για εκείνα µε υψηλή αυτοεκτίµηση. 
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