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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

 

Οι καταθλιπτικές διαταραχές ανήκουν στις διαταραχές της διάθεσης και περιλαμβάνουν τη 

μείζονα καταθλιπτική διαταραχή, τη δυσθυμική διαταραχή, την κυκλοθυμική διαταραχή, 

αλλά και τις διπολικές διαταραχές όπως τη διπολική διαταραχή τύπου Ι και ΙΙ, τις διαταραχές 

της διάθεσης λόγω γενικής σωματικής κατάστασης, τη διαταραχή της διάθεσης που 

προκαλείται από ουσίες και τη γενικότερη κατηγορία των καταθλιπτικών και διπολικών 

διαταραχών μη προσδιοριζόμενων αλλιώς. Συνεπώς, η κατάθλιψη δεν είναι μια διαταραχή με 

ξεκάθαρη κλινική εικόνα και συγκεκριμένα συμπτώματα, αλλά κατηγοριοποιείται σε υπο-

τύπους.  

Η αναγκαιότητα της ύπαρξης κλιμάκων αυτό-αναφοράς για την αξιολόγηση της 

κατάθλιψης στον ελληνικό πληθυσμό, οδήγησε στην εκπόνηση της μεταπτυχιακής αυτής 

εργασίας. Ο στόχος της εργασίας αυτής ήταν διττός. Αρχικά, να γίνει αξιολόγηση της 

παραγοντικής δομής της κλίμακας Center for Epidemiological Studies- Depression (CES-D) 

στον ελληνικό πληθυσμό και έπειτα να αξιολογηθούν τα ψυχομετρικά χαρακτηριστικά της 

προσαρμοσμένης κλίμακας, συμπεριλαμβανομένων της αξιοπιστίας και της εγκυρότητας της.  

Τα αποτελέσματα της έρευνας έδειξαν ότι η κλίμακα CES-D, είναι μια κλίμακα με 

σταθερά ψυχομετρικά χαρακτηριστικά (πχ. παραγοντική δομή, αξιοπιστία, εγκυρότητα) για 

τον ελληνικό πληθυσμό, συνεπώς μπορεί να χρησιμοποιηθεί με ασφάλεια για την αξιολόγηση 

καταθλιπτικών συμπεριφορών. 

 

Λέξεις κλειδιά: κατάθλιψη, καταθλιπτικές διαταραχές, CES-D παραγοντική δομή, 

εγκυρότητα, αξιοπιστία. 
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1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

 

Οι καταθλιπτικές διαταραχές, ανήκουν στις διαταραχές της διάθεσης και περιγράφονται 

κλινικά από την εποχή του Ιπποκράτη. Η κατάθλιψη είναι μία διαταραχή της διάθεσης, τα 

βασικά χαρακτηριστικά της οποίας, είναι η λυπημένη διάθεση, η ανηδονία,  η έλλειψη 

ευχαρίστησης από δραστηριότητες που παλιότερα ήταν ευχάριστες, η απελπισία, η 

ανημπόρια και η κόπωση. Ο όρος κατάθλιψη μπορεί να αναφέρεται στη μείζονα κατάθλιψη, 

τη δυσθυμική διαταραχή, την εποχική διαταραχή της διάθεσης, την επιλόχεια κατάθλιψη, την 

άτυπη κατάθλιψη ή τη διπλή κατάθλιψη (Kaplan & Sadock, 2007). 

Το γεγονός ότι υπάρχουν αρκετά και διαφορετικά εργαλεία μέτρησης των καταθλιπτικών 

διαταραχών, έγκειται στο γεγονός ότι η κατάθλιψη αποτελεί ένα σύνδρομο, το οποίο 

εμπεριέχει πολλούς υπο-τύπους. Ένα μόνο σύμπτωμα, δεν είναι αρκετό για τη διάγνωση της 

νόσου, ενώ τα συμπτώματα, μπορούν να κατηγοριοποιηθούν σε αυτά που σχετίζονται με το 

συναίσθημα, στα γνωστικά και στα σωματικά συμπτώματα.  

Οι ψυχομετρικές κλίμακες για την κατάθλιψη, διαχωρίζονται σε δύο είδη: α) στις αυτό-

χορηγούμενες, οι οποίες συμπληρώνονται από το ίδιο το άτομο, χωρίς να είναι απαραίτητη η 

παρουσία του ειδικού και β) στις κλίμακες που χορηγούνται από κάποιον ειδικό ψυχικής 

υγείας. Οι αυτό-χορηγούμενες κλίμακες είναι λιγότερο χρονοβόρες, όμως δεν παρέχουν τη 

δυνατότητα διαφοροδιάγνωσης από άλλες νόσους, οι οποίες παρουσιάζουν τα ίδια 

συμπτώματα.  

Στόχος της παρούσας μεταπτυχιακής εργασίας, είναι η προσαρμογή της ψυχολογικής 

κλίμακας CES-D (Center for Epidemiological Studies- Depression), στον ελληνικό 

πληθυσμό. Η κλίμακα αυτή (Radloff, 1972), σχεδιάστηκε για τη διερεύνηση των 

καταθλιπτικών συμπτωμάτων σε άτομα που ανήκουν στην ομάδα υψηλού κινδύνου για 

κατάθλιψη. Είναι αυτό-χορηγούμενη και αποτελείται από 20 στοιχεία, τα οποία μετρούν 4 

παράγοντες: το καταθλιπτικό συναίσθημα, το θετικό συναίσθημα, τα σωματικά συμπτώματα 

και τα διαπροσωπικά προβλήματα.  

Παρά το γεγονός ότι η συγκεκριμένη κλίμακα, έχει ήδη μεταφραστεί στην ελληνική 

γλώσσα, (Fountoulakis, και συν., 2001), μια σειρά από αποφάσεις που πάρθηκαν από τους 

ερευνητές, τόσο σε ψυχομετρικό, όσο και σε στατιστικό επίπεδο, εγείρει σημαντικά ζητήματα 

κατά πόσο η συγκεκριμένη κλίμακα μπορεί να χρησιμοποιηθεί στην υπάρχουσα μορφή της 

για την αξιολόγηση των συμπτωμάτων της κατάθλιψης. Η πιο σημαντική αδυναμία της 

συγκεκριμένης ερευνητικής προσπάθειας ήταν η χρήση της διερευνητικής ανάλυσης 

παραγόντων (exploratory factor analysis), ως εργαλείο αξιολόγησης της παραγοντικής δομής 
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της συγκεκριμένης κλίμακας. Η χρήση της επιβεβαιωτικής ανάλυσης παραγόντων 

(confirmatory factor analysis) θεωρείται η πιο ενδεδειγμένη μέθοδος για τέτοιου είδους 

διαδικασίες (διαπολιτισμική προσαρμογή κλιμάκων), καθώς επιτρέπει να αξιολογήσουμε 

κατά πόσο, ένα προκαθορισμένο σετ σχέσεων μεταξύ των στοιχείων της κλίμακας και των 

διαστάσεων όπως ορίζονται από τον κατασκευαστή, επιβεβαιώνονται από τα δεδομένα στο 

νέο πολιτισμικό πλαίσιο (πχ. ελληνικό). Επιπρόσθετα, μέσω αυτής της ανάλυσης, είναι 

δυνατή και η σύγκριση μεταξύ διαφορετικών παραγοντικών λύσεων, όπως αυτές έχουν 

προκύψει είτε από τη βιβλιογραφία, είτε από την εμπειρική έρευνα.  

Κατά συνέπεια, η παρούσα έρευνα στοχεύει σε μια πιο ολοκληρωμένη, από ψυχομετρική 

και στατιστική οπτική, προσαρμογή της κλίμακας CES-D στον ελληνικό πληθυσμό.  

 

1.1 ΚΑΤΑΘΛΙΠΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ 

 

1.1.1 Ορισμός και Υπο-τύποι Καταθλιπτικών Διαταραχών 

 

Οι καταθλιπτικές διαταραχές, ανήκουν στην ευρύτερη κατηγορία των διαταραχών της 

διάθεσης, οι οποίες παλιότερα ονομάζονταν συναισθηματικές διαταραχές και περικλείουν μια 

μεγάλη ομάδα διαταραχών (Kaplan & Sadock, 2007).  Σύμφωνα με το DSM-IV-TR, oι 

διαταραχές της διάθεσης περιλαμβάνουν: α) τις καταθλιπτικές διαταραχές, στις οποίες 

κατηγοριοποιούνται η μείζονα καταθλιπτική διαταραχή, η δυσθυμική διαταραχή και η 

κυκλοθυμική διαταραχή και β) τις διπολικές διαταραχές, όπως οι διπολικές διαταραχές τύπου 

Ι και τύπου ΙΙ, οι διαταραχές της διάθεσης λόγω γενικής σωματικής κατάστασης, η διαταραχή 

της διάθεσης που προκαλείται από ουσίες και η γενική κατηγορία των καταθλιπτικών και 

διπολικών διαταραχών μη προσδιοριζόμενων αλλιώς. Επομένως, η κατάθλιψη δεν είναι μία 

διαταραχή με ξεκάθαρη κλινική εικόνα και συγκεκριμένα συμπτώματα, αλλά 

κατηγοριοποιείται σε υπο-τύπους.  

Η μείζονα καταθλιπτική διαταραχή, μπορεί να εκδηλωθεί μόνη της, ως μέρος της 

μονοπολικής διαταραχής, η οποία και ονομάζεται μονοπολική κατάθλιψη. Για τη διάγνωση 

της μείζονος καταθλιπτικής διαταραχής, είναι απαραίτητο πέντε ή περισσότερα από τα 

συμπτώματα να είναι παρόντα για τουλάχιστον δύο εβδομάδες και να εμφανίζουν μεταβολή 

από το προηγούμενο επίπεδο λειτουργικότητας. Τα καταθλιπτικά συμπτώματα μπορεί να 

εκδηλώνονται ως καταθλιπτική διάθεση, ανηδονία, κοινωνική απόσυρση, απουσία κινήτρου, 

μικρή ανοχή ματαίωσης, νευροφυτικά σημεία, ψυχοκινητική επιβράδυνση ή διέγερση, 

περιορισμένο ή ευμετάβλητο συναίσθημα και καταθλιπτική ή ευερέθιστη διάθεση. Μπορεί να 
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υπάρχουν συμβατές με τη διάθεση παραληρητικές ιδέες και ψευδαισθήσεις (Kaplan & 

Sadock, 2007). Η μείζονα καταθλιπτική διαταραχή, μπορεί να εκδηλωθεί ως μεμονωμένο 

επεισόδιο στη ζωή ενός ατόμου ή ως  μια κατάσταση που εμφανίζει υποτροπές. 

Άλλες μορφές μείζονος καταθλιπτικής διαταραχής, είναι α) η μελαγχολική, η οποία είναι 

σοβαρή και για την αντιμετώπιση της οποίας απαιτείται βιολογική παρέμβαση, β) η χρόνια, η 

οποία είναι παρούσα για τουλάχιστον δύο χρόνια, και εμφανίζεται συχνότερα στους 

ηλικιωμένους άντρες και ειδικά σε όσους κάνουν κατάχρηση αλκοόλ και ουσιών, γ) η 

εποχική, που εκδηλώνεται το φθινόπωρο και το χειμώνα, εποχές που το φως της μέρας 

μειώνεται και η οποία εξαφανίζεται κατά τη διάρκεια της άνοιξης και του καλοκαιριού, (η 

μορφή αυτή, χαρακτηρίζεται από υπερυπνία, υπερφαγία και ψυχοκινητική επιβράδυνση), δ) η 

κατάθλιψη με επιλόχεια έναρξη, η οποία εκδηλώνεται εντός τεσσάρων εβδομάδων μετά τον 

τοκετό και εντοπίζεται συχνότερα σε γυναίκες με υποκείμενη ή προϋπάρχουσα διαταραχή της 

διάθεσης ή άλλη ψυχιατρική διαταραχή (σε αυτή την περίπτωση τα συμπτώματα μπορεί να 

είναι από εκσεσημασμένη αϋπνία, αστάθεια συναισθήματος και κόπωση, μέχρι και 

αυτοκτονία), ε) η κατάθλιψη με άτυπα χαρακτηριστικά, (αποτελεί μείζον καταθλιπτικό 

επεισόδιο και χαρακτηρίζεται από πρόσληψη βάρους και υπερυπνία, αντί για απώλεια βάρους 

ή αϋπνία), στ) η κατατονική, όπου παρατηρείται καταπληξία, αμβλύ συναίσθημα, ακραία 

απόσυρση, αρνητισμός, ψυχοκινητική επιβράδυνση και κηρώδη ευκαμψία, ζ) η ψευδοάνοια, 

η οποία  αποτελεί μείζονα καταθλιπτική διαταραχή, που εκδηλώνεται με γνωσιακή 

δυσλειτουργία, που μοιάζει με άνοια και απαντάται σε ηλικιωμένα άτομα με προηγούμενο 

ιστορικό διαταραχής της διάθεσης, η) η κατάθλιψη στα παιδιά, με συμπτώματα παρόμοια με 

αυτά των ενηλίκων, θ) η διπλή κατάθλιψη, η οποία ορίζεται ως ανάπτυξη επιπρόσθετης 

μείζονος καταθλιπτικής διαταραχής σε δυσθυμικούς ασθενείς, ι) η καταθλιπτική διαταραχή 

μη προσδιοριζόμενη αλλιώς, με καταθλιπτικά κριτήρια που δεν πληρούν τα κριτήρια για μία 

ειδική διαταραχή της διάθεσης και τέλος κ) η κατάθλιψη με ψυχωτικά χαρακτηριστικά, στην 

οποία αναφέρονται ψευδαισθήσεις ή παραληρητικές ιδέες, που σχετίζονται με την κατάθλιψη 

(Kaplan & Sadock, 2007). 

Στις διαταραχές της διάθεσης  περιλαμβάνεται και η δυσθυμική διαταραχή, η οποία είναι 

συχνότερη και διαρκεί περισσότερο στις γυναίκες παρά στους άνδρες. Προσβάλλει 

συχνότερα άτομα με ιστορικό χρόνιου ήπιου στρες, ενώ συχνά συνυπάρχει με άλλες 

ψυχιατρικές διαταραχές, όπως κατάχρηση ουσιών, διαταραχές της προσωπικότητας ή 

ιδεοψυχαναγκαστική διαταραχή. Τα συμπτώματα περιλαμβάνουν ανορεξία, κόπωση, 

υπερφαγία, προβλήματα ύπνου, χαμηλή αυτοεκτίμηση, δυσχέρεια συγκέντρωσης ή λήψης 

αποφάσεων και αισθήματα απελπισίας. 
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Τέλος, η κυκλοθυμική διαταραχή, αποτελεί τη λιγότερο σοβαρή διαταραχή με 

εναλλασσόμενες περιόδους υπομανίας και μέτριας κατάθλιψης. Η κατάσταση είναι χρόνια 

και μη ψυχωτική και τα συμπτώματα θα πρέπει να υπάρχουν για δύο χρόνια τουλάχιστον 

(Kaplan & Sadock, 2007). 

 

1.1.2 Επιδημιολογικά Δεδομένα 

 

Οι καταθλιπτικές διαταραχές και κυρίως η μείζονα καταθλιπτική διαταραχή, είναι η νόσος 

που αναφέρεται πιο συχνά στις δομές ψυχικής υγείας. Έχει υπολογιστεί ότι κάθε χρονική 

στιγμή, τουλάχιστον το 3% του πληθυσμού, υποφέρει από χρόνια κατάθλιψη. Όπως 

χαρακτηριστικά αναφέρεται, περισσότερο από το 17%, είχε τουλάχιστον ένα επεισόδιο κατά 

τη διάρκεια της ζωής του και ένα ποσοστό 10% των ατόμων, ανέφερε ένα επεισόδιο τους 

τελευταίους 12 μήνες (Sutherland, και συν., 2003). 

Επιδημιολογικά δεδομένα, έχουν εξαχθεί από μία έρευνα που πραγματοποιήθηκε σε 

Καλιφόρνια και Νέα Υόρκη το 2003-2004, με δείγμα 6694 ατόμων, ηλικίας 18 έως 96 ετών 

(Ohayon, 2007). Η έρευνα διεξήχθη μέσω τηλεφώνου και περιελάμβανε ερωτήματα για 

θέματα που σχετίζονταν με την υγεία και τον ύπνο, ενώ οι απαντήσεις αξιολογήθηκαν βάσει 

του DSM-IV για τις ψυχιατρικές διαταραχές. Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι από τα άτομα που 

συμμετείχαν στην έρευνα, το 5.2% πληρούσε τα κριτήρια για μείζονα καταθλιπτική 

διαταραχή. Το παραπάνω ποσοστό, ήταν το ίδιο για την Καλιφόρνια και τη Νέα Υόρκη. Το 

ποσοστό των γυναικών με την παραπάνω διάγνωση, ανερχόταν στο 5.2%, ενώ το αντίστοιχο 

των αντρών, στο 4.6%. Επιπρόσθετα, η μείζονα καταθλιπτική διαταραχή, ήταν πιο συχνή στα 

άτομα ηλικίας 45-54 ετών, σε διαζευγμένους ή σε άτομα που είναι σε διάσταση και σε 

ανέργους. Τέλος, το κάπνισμα, η παρουσία καρδιαγγειακής νόσου, καθώς και η παχυσαρκία, 

βρέθηκε ότι σχετίζονταν με την κατάθλιψη, κάτι που δε φαίνεται να επιβεβαιώνεται όταν 

γίνεται κατανάλωση καφεΐνης και όταν το άτομο ασκείται το λιγότερο τρείς μέρες την 

εβδομάδα. 

Εξίσου σημαντικά επιδημιολογικά δεδομένα, μπορούν να αντληθούν από μία μετα-

ανάλυση, με στόχο τη διερεύνηση της μείζονος καταθλιπτικής διαταραχής σε παγκόσμιο 

επίπεδο (Ferrari, και συν., 2013). Στην ανασκόπηση, συμπεριελήφθησαν 116 μελέτες, η 

πλειοψηφία των οποίων είχε διεξαχθεί σε χώρες του δυτικού κόσμου (Ευρώπη και Βόρεια 

Αμερική). Τα αποτελέσματα, έδειξαν ότι η μείζονα καταθλιπτική διαταραχή ήταν πιο συχνή 

στις γυναίκες, ενώ η διάρκεια της νόσου ήταν κατά μέσο όρο 12 μήνες. Επιπλέον, η νόσος 

ήταν πιο συχνή στις αναπτυσσόμενες χώρες, με εξαίρεση την Ανατολική Ασία, γεγονός που 
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φαίνεται να  εξηγείται βάσει διαπολιτισμικών διαφορών. Επιπρόσθετα, το γεγονός ότι τα 

ποσοστά είναι υψηλά στην Αφρική, αποδίδεται στο ότι οι εχθροπραξίες στις χώρες εκείνες, 

είναι συνεχείς.   

Ακόμα, ο Hammen (1998), αναφέρει ότι η αναλογία εμφάνισης της νόσου στους άντρες 

και στις γυναίκες είναι 2:1, όπως επίσης και ότι η πορεία εμφάνισης της νόσου είναι 

διαφορετική στους άντρες και στις γυναίκες. Οι γυναίκες έχουν συνήθως πρωιμότερη έναρξη 

της νόσου, ενώ είναι πιο πιθανό να έχουν επαναλαμβανόμενα επεισόδια σε σχέση με τους 

άντρες. 

Τέλος, η κατάθλιψη, που αποτελεί απόρροια κάποιας ιατρικής νόσου, μπορεί να ειδωθεί 

ως μία ψυχολογική αντίδραση στη συγκεκριμένη σωματική ασθένεια (στην ουσία μπορεί να 

θεωρηθεί ως αιτία της κατάθλιψης). Έτσι, έχει βρεθεί ότι η κατάθλιψη σχετίζεται κατά 34,3% 

με νόσους που δεν είναι χρόνιες, κατά 18,8% με πόνους στη μέση, κατά 16,7% με αρθρίτιδα 

ή ρευματισμούς, κατά 9,4% με τις ημικρανίες, ενώ σε ποσοστό 7,9% με το άσθμα. Η 

διάγνωση της κατάθλιψης μετά από ένα εγκεφαλικό επεισόδιο γίνεται στο 14% των ατόμων, 

ενώ σε άτομα με νόσο του Parkinson η κατάθλιψη εμφανίζεται σε ποσοστό 20-30% . Ως προς 

τις καρδιαγγειακές παθήσεις, το ποσοστό των ατόμων που εκδηλώνουν κατάθλιψη είναι 13-

23%, ενώ μετά από ένα οξύ έμφραγμα του μυοκαρδίου, η διάγνωση της μείζονος 

καταθλιπτικής διαταραχής έχει βρεθεί να είναι προβλεπτικός παράγοντας θνησιμότητας για 

τους έξι πρώτους μήνες (Ruttley & Reid, 2006). 

 

1.1.3 Διαγνωστικά Κριτήρια για τις Καταθλιπτικές Διαταραχές 

 

Σύμφωνα με το ταξινομικό σύστημα της Αμερικάνικης Ψυχιατρικής Εταιρείας (DSM-IV-

TR), όπως αναφέρουν οι Kaplan & Sadock (2007), υπάρχουν διαφορετικά διαγνωστικά 

κριτήρια για τη μείζονα καταθλιπτική, τη δυσθυμική και την κυκλοθυμική διαταραχή. Ως 

προς τη μείζονα καταθλιπτική διαταραχή, πέντε ή περισσότερα από τα συμπτώματα που θα 

παρουσιαστούν, είναι απαραίτητο να υπάρχουν καθημερινά για τουλάχιστον δύο συνεχόμενες 

εβδομάδες και να αντιπροσωπεύουν μια αλλαγή σε σχέση με την προηγούμενη 

λειτουργικότητα του ατόμου. Τα συμπτώματα αυτά μπορεί να είναι: α) καταθλιπτική διάθεση 

στο μεγαλύτερο μέρος της μέρας, β) έντονη ελάττωση του ενδιαφέροντος ή της ευχαρίστησης 

σε όλες, ή σχεδόν σε όλες τις δραστηριότητες στο μεγαλύτερο μέρος της μέρας, γ) σημαντική 

απώλεια βάρους ενώ δεν είναι σε δίαιτα, ή αύξηση του βάρους (αύξηση > 5% του σωματικού 

βάρους σε ένα μήνα) ή ελάττωση της όρεξης, δ) αϋπνία ή υπερυπνία, ε) ψυχοκινητική 

διέγερση ή επιβράδυνση, στ) κόπωση ή απώλεια ενεργητικότητας, ζ) αισθήματα αναξιότητας 
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ή υπέρμετρης ή απρόσφορης ενοχής, η) ελαττωμένη ικανότητα του ατόμου να σκεφθεί ή να 

συγκεντρωθεί ή αναποφασιστικότητα και θ) επανερχόμενες σκέψεις θανάτου, επανερχόμενος 

αυτοκτονικός ιδεασμός χωρίς συγκεκριμένο σχέδιο, ή μια απόπειρα αυτοκτονίας ή ένα 

συγκεκριμένο σχέδιο να αυτοκτονήσει. Τα παραπάνω συμπτώματα δεν πληρούν τα κριτήρια 

ενός μικτού επεισοδίου, δεν οφείλονται στις άμεσες φυσιολογικές δράσεις μιας ουσίας ή  

γενικής σωματικής κατάστασης και δεν εξηγούνται καλύτερα με το πένθος, όπου τα 

συμπτώματα επιμένουν για περισσότερο από δύο μήνες. 

Στα αντίστοιχα διαγνωστικά κριτήρια για τη δυσθυμική διαταραχή, αναφέρεται ότι είναι 

απαραίτητο η καταθλιπτική διάθεση να είναι εμφανής στο μεγαλύτερο μέρος της μέρας και 

να παρατηρείται για τουλάχιστον δύο χρόνια στους ενήλικες και για ένα χρόνο στα παιδιά. 

Επιπλέον της καταθλιπτικής διάθεσης, συνυπάρχουν και η μειωμένη όρεξη ή η υπερφαγία, η 

αϋπνία ή η υπερυπνία, η χαμηλή ενεργητικότητα ή η κόπωση, η χαμηλή αυτοεκτίμηση, η 

πτώση συγκέντρωσης ή η δυσκολία λήψης αποφάσεων και τα αισθήματα απελπισίας. Κατά 

τη διάρκεια της παραπάνω χρονικής περιόδου, το άτομο δεν είναι ελεύθερο συμπτωμάτων για 

περισσότερο από δύο μήνες. Επιπρόσθετα, για τη διάγνωση της διαταραχής, είναι απαραίτητο 

να μην έχει υπάρξει προηγούμενο καταθλιπτικό επεισόδιο, καθώς αν έχει υπάρξει, θα 

μπορούσε να δοθεί η εξήγηση της χρόνιας μείζονος καταθλιπτικής διαταραχής ή της μείζονος 

καταθλιπτικής διαταραχής σε μερική ύφεση. Ακόμα, δε θα πρέπει να έχει παρουσιαστεί 

μανιακό επεισόδιο, μικτό ή υπομανιακό επεισόδιο, η διαταραχή να μην εμφανίζεται 

αποκλειστικά κατά τη διάρκεια της πορείας κάποιας ψυχωτικής διαταραχής, τα συμπτώματα 

να μην οφείλονται στις άμεσες φυσιολογικές δράσεις μιας ουσίας ή κάποιας γενικής 

σωματικής κατάστασης και να προκαλούν κλινικά σημαντική ενόχληση ή έκπτωση της 

κοινωνικής, επαγγελματικής ή άλλων σημαντικών περιοχών της λειτουργικότητας.  

Τέλος, για την κυκλοθυμική διαταραχή, αναφέρεται ότι απαιτείται για τουλάχιστον δύο 

χρόνια σε ενήλικες και ένα χρόνο σε παιδιά, η παρουσία πολυάριθμων περιόδων με 

υπομανιακά και καταθλιπτικά συμπτώματα, τα οποία δεν πληρούν τα κριτήρια ενός μείζονος 

καταθλιπτικού επεισοδίου. Όπως και στη δυσθυμική διαταραχή, το άτομο δεν είναι ελεύθερο 

συμπτωμάτων για περισσότερο από δύο μήνες. Επιπλέον δεν παρουσιάστηκε μείζον 

καταθλιπτικό, μανιακό ή μικτό επεισόδιο κατά τη διάρκεια των πρώτων δύο χρόνων της 

διαταραχής. Επιπλέον, τα υπομανιακά και καταθλιπτικά συμπτώματα, δεν εξηγούνται 

καλύτερα με σχιζοσυναισθηματική διαταραχή και δεν επικάθονται σε σχιζοφρένεια, 

σχιζοφρενικόμορφη διαταραχή, παραληρητική διαταραχή ή ψυχωτική διαταραχή μη 

προσδιοριζόμενη αλλιώς.  Τέλος, όπως και στη δυσθυμική διαταραχή, τα συμπτώματα δε θα 

πρέπει να οφείλονται στις άμεσες φυσιολογικές δράσεις μιας ουσίας ή μιας γενικής 
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σωματικής κατάστασης και να προκαλούν κλινικά σημαντική ενόχληση ή έκπτωση της 

κοινωνικής, επαγγελματικής ή άλλων σημαντικών περιοχών της λειτουργικότητας.  

Έκτος των παραπάνω κριτηρίων, έχουν διεξαχθεί έρευνες με στόχο την διάγνωση της 

κατάθλιψης με βάση τον αριθμό των συμπτωμάτων, τη διάρκεια και τη συχνότητα των 

παραπάνω διαγνωστικών κριτηρίων (Angst & Merikangas, 2001). Στη συγκεκριμένη έρευνα 

βρέθηκε ότι: α) η κατάθλιψη αξιολογείται καλύτερα αν ειδωθεί ως ένα συνεχές εννοιολογικό 

κατασκεύασμα και όχι ως ξεχωριστές κατηγορίες και β) φαίνεται να υπάρχει μια άμεση 

σχέση μεταξύ του αριθμού των συμπτωμάτων, της συχνότητας και της διάρκειας των 

καταθλιπτικών επεισοδίων  ως προς την εγκυρότητα της διάγνωσης. 

Επιπλέον, σημαντικά είναι τα στοιχεία που εξάγονται για τους καθοριστικούς παράγοντες 

που συμβάλλουν στη χρόνια μείζονα καταθλιπτική διαταραχή και τη δυσθυμική διαταραχή 

(Riso και συν., 2002). Στους παράγοντες αυτούς, περιλαμβάνονται: 1) οι αναπτυξιακοί 

παράγοντες, όπως παιδικό τραύμα ή κακοποίηση, 2) η προσωπικότητα και οι διαταραχές της 

προσωπικότητας, όπως ο νευρωτισμός και η εσωστρέφεια, 3) οι ψυχοκοινωνικοί αγχογόνοι 

παράγοντες, όπως απώλειες αγαπημένων προσώπων ή χρόνιες νόσοι συγγενών πρώτου 

βαθμού, 4)  οι συννοσηρές διαταραχές, όπως οι αγχώδεις διαταραχές και πιο συγκεκριμένα η 

κοινωνική φοβία, αλλά και οι διαταραχές εξαιτίας της χρήσης ουσιών, το εγκεφαλικό, η 

ρευματοειδή αρθρίτιδα και η άνοια, 5) βιολογικοί και 6) γνωστικοί παράγοντες. 

 

 

1.2 ΘΕΩΡΗΤΙΚΑ ΜΟΝΤΕΛΑ ΚΑΤΑΘΛΙΠΤΙΚΩΝ ΔΙΑΤΑΡΑΧΩΝ 

 

1.2.1 Το Βιολογικό Μοντέλο 

 

Το βιολογικό μοντέλο, ως θεωρητική προσέγγιση για την αιτιολογία των καταθλιπτικών 

διαταραχών, περιλαμβάνει γενετικούς παράγοντες και βιολογικούς μηχανισμούς.  Όπως 

αναφέρει ο Bennett (2010) και σύμφωνα με τον McGuffin και τους συνεργάτες του (1996), 

βρέθηκε ότι οι μονοζυγωτικοί δίδυμοι είχαν 46% πιθανότητες να εμφανίσουν και οι δύο 

κατάθλιψη, έναντι 20% των διζυγωτικών διδύμων. Τα γονίδια, τα οποία φαίνεται να 

συνδέονται με την κατάθλιψη, είναι εκείνα που εμπλέκονται τόσο στη σύνθεση του 

νευροδιαβιβαστή της σεροτονίνης από την τρυπτοφάνη (Gizatullin, Zaboli, Jonsson, Asberg, 

& Leopardi, 2006), όσο και στη μεταβίβαση της σεροτονίνης στις συνάψεις (Surtees και συν., 

2006). 
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Ως προς τους βιολογικούς μηχανισμούς που εμπλέκονται στην κατάθλιψη, αρχικά είχε 

υποστηριχτεί ότι οι νευροδιαβιβαστές που εμπλέκονται στην παθοφυσιολογία της νόσου, 

είναι η σεροτονίνη και η νορεπινεφρίνη και κατά συνέπεια, χαμηλά επίπεδα είτε σεροτονίνης, 

είτε νορεπινεφρίνης, επιδρούν στη διάθεση. Όμως η διάθεση, φαίνεται να είναι το 

αποτέλεσμα της αλληλεπίδρασης των συστημάτων της σεροτονίνης και της νορεπινεφρίνης. 

Πρόσφατα ευρήματα, έδειξαν ότι η διάθεση είναι το αποτέλεσμα της ανισσοροπίας μεταξύ 

διάφορων νευροδιαβιβαστών όπως η σεροτονίνη, η νορεπινεφρίνη, η ντοπαμίνη και η 

ακετυλοχολίνη (Rampello, και συν., 2000). Είναι πιθανό η σεροτονίνη να είναι υπεύθυνη για 

τον συνολικό έλεγχο διαφόρων συστημάτων του εγκεφάλου και τα χαμηλά επίπεδα αυτού του 

νευροδιαβιβαστή να διαταράσσουν τη δραστηριότητα άλλων συστημάτων, οδηγώντας στην 

κατάθλιψη. 

Επιπλέον, σύμφωνα με το βιολογικό μοντέλο, η κατάθλιψη είναι αποτέλεσμα χρόνιου 

ήπιου στρες, μία υπόθεση που προτάθηκε από τον Katz και αναπτύχθηκε από τον Willner 

(Vollmayr & Henn, 2003). Στα πειράματα που διεξήχθησαν, επέβαλλε ήπιους στρεσογόνους 

παράγοντες για περισσότερους από τρείς μήνες, όπως περιορισμένη πρόσβαση στην τροφή, 

λερωμένο κελί και εισαγωγή νέων αντικειμένων στον χώρο των ζώων. Μετά το πέρας του 

διαστήματος αυτού, οι ερευνητές αξιολόγησαν την επίδραση του στρες, με βάση την 

προτίμηση που έδειχναν τα ζώα στις γλυκές γεύσεις. Τα αποτελέσματα της έρευνας έδειξαν, 

ότι το χρόνιο ήπιο στρες μειώνει την προτίμηση προς τις γλυκές γεύσεις, το οποίο 

ερμηνεύεται ως ένδειξη ανηδονίας. Επιπλέον, παρατηρήθηκαν πολλά συμπτώματα που είναι 

παρόμοια με την κλινική εικόνα της κατάθλιψης στους ανθρώπους, όπως μειωμένη κινητική 

δραστηριότητα, απώλεια βάρους, μειωμένη σεξουαλική συμπεριφορά και διαταραχή στον 

ύπνο (Hill, Hellemans, Verma, Gorzalka, & Weinberg, 2012). 

Τέλος, είναι σημαντικό να γίνει αναφορά σε έρευνες, αντικείμενο των οποίων είναι ο 

ρόλος της κορτιζόλης στην μείζονα καταθλιπτική διαταραχή (Herbert, 2013). Είναι ήδη 

γνωστό, ότι περίπου το 50% των ασθενών, εμφανίζουν αυξημένα επίπεδα κορτιζόλης στο 

αίμα κατά τις απογευματινές ώρες, ενώ τα καταθλιπτικά συμπτώματα, ακόμα και σε πολύ 

μικρά παιδιά, σχετίζονται επίσης με αυξημένη δραστηριότητα του άξονα θάλαμος-

υποθάλαμος-υπόφυση-επινεφρίδια. Επιπλέον, η κορτιζόλη συμβάλλει σε γενετικές 

παραλλαγές ως παράγοντας κινδύνου για μείζονα καταθλιπτική διαταραχή. Η επιρροή των 

κορτικοειδών ξεκινάει προγεννητικά και συνεχίζεται μέχρι την ενηλικίωση. Η επίδραση της 

κορτιζόλης σε κάθε φάση, εξαρτάται όχι μόνο από την αλληλεπίδραση της με άλλους 

παράγοντες, αλλά και από το αν έχουν συμβεί κάποια στρεσογόνα γεγονότα.   
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1.2.2 Το Βιο-ψυχοκοινωνικό Μοντέλο 

 

Το βιο-ψυχοκοινωνικό μοντέλο, παρουσιάζει συνδυαστικά τα δύο μεγάλα θεωρητικά 

μοντέλα για τις καταθλιπτικές διαταραχές: α) το βιολογικό και β) το ψυχοκοινωνικό (Garcia-

Toro & Aguirre, 2007). Χρησιμοποιώντας μία συστημική οπτική, αξιοποιεί τα 

πλεονεκτήματα των βασικών αρχών του κάθε μοντέλου. Έτσι, η προδιάθεση για τις 

καταθλιπτικές διαταραχές, συσχετίζεται με μια ανισορροπία μεταξύ των σκέψεων και των 

συναισθημάτων σε πνευματικό επίπεδο και με μια ανισορροπία μεταξύ συγκεκριμένων 

νευρωνικών κυκλωμάτων σε επίπεδο εγκεφάλου.  

Ένα θεωρητικό βιο-ψυχοκοινωνικό μοντέλο αναφέρει, ότι το πώς θα αξιολογηθούν οι 

στρεσογόνες εμπειρίες που βιώνουν τα άτομα, εξαρτάται από τους ατομικούς και 

περιβαλλοντικούς πόρους των ατόμων, όπως επίσης και από τις στρατηγικές αντιμετώπισης 

που τα άτομα έχουν υιοθετήσει (Billings & Moos, 1982). Δηλαδή, η σχέση μεταξύ 

κατάθλιψης και περιβαλλοντικών στρεσογόνων παραγόντων, διαμεσολαβείται από τους 

πόρους που διαθέτει το άτομο, τη γνωστική αξιολόγηση που διενεργεί, όπως επίσης και τις 

στρατηγικές αντιμετώπισης που διαθέτει. Οι προσωπικοί πόροι του ατόμου, περιλαμβάνουν 

τα χαρακτηριστικά της ιδιοσυγκρασίας του, όπως η αυτό-αντίληψη, οι κοινωνικές του 

δεξιότητες και οι ικανότητες του για επίλυση προβλημάτων. Οι περιβαλλοντικοί πόροι, 

σχετίζονται με υλική, ενημερωτική και συναισθηματική στήριξη, από συγγενείς ή πρόσωπα 

του κοινωνικού δικτύου. Τα μέλη της οικογένειας, αποτελούν την κεντρική πηγή 

συναισθηματικής, αλλά και υλικής στήριξης. Έχει διαπιστωθεί, ότι άτομα που ζούσαν σε 

οικογένειες με μικρότερη συνοχή και δυνατότητα έκφρασης των μελών της, ανέφεραν 

περισσότερες διαπροσωπικές συγκρούσεις και περισσότερα καταθλιπτικά συμπτώματα.  

Το βιο-ψυχοκοινωνικό μοντέλο, αναγνωρίζει την ύπαρξη καθοριστικών γενετικών, 

βιολογικών και αναπτυξιακών παραγόντων για την κατάθλιψη. Για παράδειγμα, η πρώιμη 

απώλεια ή θάνατος του γονέα, δείχνει να αυξάνει την πιθανότητα για εμφάνιση 

καταθλιπτικών διαταραχών. Υπάρχουν όμως και παράγοντες του μακρο-συστήματος που 

επηρεάζουν τα άτομα, όπως θέματα που σχετίζονται με το φυσικό περιβάλλον, (πχ. θόρυβος, 

κυκλοφοριακή συμφόρηση), αλλά και με κοινωνικές καταστάσεις, (πχ.  οικονομικές 

συγκυρίες, κοινωνικός, αλλά και φυλετικός ρατσισμός). 

Τέλος έχει παρατηρηθεί, ότι το πώς θα αξιολογήσουν τα άτομα τους στρεσογόνους 

παράγοντες, βασίζεται σε δίπολα των εξής παραγόντων: α) η αιτία του γεγονότος να 

αποδίδεται στον εαυτό τους ή στους άλλους, β) να είναι σταθερή ή ασταθής και γ) να είναι 

γενικευμένη ή συγκεκριμένη για κάθε κατάσταση. Συνεπώς, τα άτομα που είναι λιγότερο 
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πιθανό να διαγνωστούν με μείζονα καταθλιπτική διαταραχή, είναι όσα αποδίδουν την αιτία 

του στρεσογόνου γεγονότος σε εξωτερικούς παράγοντες και όχι σε παράγοντες που αφορούν 

το ίδιο το άτομο, καθώς και σε παράγοντες που ποικίλλουν μεταξύ διαφορετικών 

καταστάσεων και δεν είναι γενικευμένοι. 

 

1.2.3 Το Γνωσιο-συμπεριφοριστικό Μοντέλο 

 

Το γνωσιο-συμπεριφοριστικό μοντέλο αναφέρει ότι στην κατάθλιψη, το άτομο κάνει μη 

ρεαλιστικές και/ή παράλογες υποθέσεις για τον εαυτό του και τον κόσμο, έχει αρνητικές 

προσδοκίες αβοηθησίας και δε λαμβάνει μέρος σε γεγονότα που προσφέρουν ευχαρίστηση  

(Gillham και συν., 2000). 

Ο Beck (1976), αναφέρει στη θεωρία του, ότι οι καταθλιπτικές διαταραχές, αναφέρονται 

σε διαταραχές στις διεργασίες περιεχομένου, λειτουργίας και σκέψης του ατόμου που πάσχει. 

Στις διαταραχές των διεργασιών περιεχομένου, περιλαμβάνεται η καταθλιπτική τριάδα, 

σύμφωνα με την οποία, το άτομο έχει αρνητική θεώρηση για τον εαυτό του, (τον βλέπει ως 

ανάξιο, ανεπαρκές, ανεπιθύμητο και υπολειμματικό), αρνητική θεώρηση για τον κόσμο των 

εμπειριών του, (τον βιώνει απαιτητικό και να υστερεί σε νόημα ή σημασία), αλλά και 

αρνητική θεώρηση του μέλλοντος, (φαίνεται να είναι ζοφερό, αρνητικό και χωρίς 

εναλλακτικές). Επιπλέον, η διαταραχή της λειτουργίας, περιλαμβάνει διεργασικά λάθη ή 

παρεκκλίσεις, όπως επιλεκτική μνήμη και προσοχή στις αρνητικές πλευρές των εμπειριών, 

υπεργενίκευση αρνητικών συνεπειών μετά από αρνητικά γεγονότα, αλλά και διπολική σκέψη 

χωρίς την ύπαρξη ενδιάμεσων καταστάσεων. Τέλος, η διαταραχή στις διεργασίες δομής, 

αναφέρεται στα σχήματα καταθλιπτικού περιεχομένου, τα οποία είναι αναποτελεσματικά, 

δυσπροσαρμοστικά και το περιεχόμενο τους σχετίζεται κατά κάποιον τρόπο με την έννοια της 

απώλειας. 

Άλλη θεωρία με βάση το συγκεκριμένο μοντέλο, είναι η θεωρία της μαθημένης 

αβοηθησίας (learned helplessness), (Seligman, 1972). Η συγκεκριμένη προσέγγιση, 

βασίστηκε σε ερευνητικές μελέτες με σκύλους και προτάθηκε ως το κυρίαρχο αιτιολογικό 

μοντέλο που εξηγεί το πόσο ευάλωτο είναι το άτομο, αλλά και το πώς γίνεται η έναρξη της 

νόσου. Στα πειράματα που έγιναν, προκλήθηκαν στους σκύλους επανειλημμένα σοκ, από τα 

οποία δε μπορούσαν να ξεφύγουν. Στη συνέχεια, όταν το ίδιο πείραμα επαναλαμβάνονταν, τα 

σκυλιά δεν έκαναν καμία προσπάθεια να διαφύγουν, αν και είχαν πλέον αυτή τη δυνατότητα. 

Κάτι αντίστοιχο, θεωρείται ότι συμβαίνει και με τους ανθρώπους, οι οποίοι μαθαίνουν ότι η 

συμπεριφορά τους είναι άσχετη με την έκβαση των γεγονότων και έτσι οδηγούνται σε μια 
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κατάσταση αδράνειας και παθητικότητας, αποκτώντας και μια αίσθηση αβοηθησίας. Επίσης, 

έχει υποστηριχθεί ότι η αβοηθησία είναι ο κυρίαρχος παθολογικός μηχανισμός που 

συμβάλλει στη διατήρηση της κατάθλιψης. Δηλαδή, το άτομο δεν επηρεάζεται τόσο από τον 

μειωμένο έλεγχο που ασκεί στο περιβάλλον του, αλλά επηρεάζεται από το πώς ο ίδιος 

αντιλαμβάνεται την αίσθηση αυτή του ελέγχου (Seligman, 1972).  

Πρόσφατα ερευνητικά δεδομένα, καταδεικνύουν τη θετική ενίσχυση από το περιβάλλον 

του ατόμου, ως διαμεσολαβητικό παράγοντα μεταξύ της αποφυγής και της κατάθλιψης 

(Carvalho & Hopko, 2011). Η ανάλυση των ποιοτικών δεδομένων όπως αυτά εξήχθησαν από 

ημερολόγια και αυτό-αναφορές των ατόμων που συμμετείχαν στη συγκεκριμένη έρευνα, ως 

προς τη θετική ενίσχυση από το περιβάλλον, έδειξε ότι αυξημένη γνωστική και 

συμπεριφορική αποφυγή, οδηγεί σε αυξημένο κίνδυνο για κατάθλιψη, διαμέσου των 

μειωμένων θετικών ενισχύσεων από το περιβάλλον. 

 

1.2.4 Το Συνθετικό Μοντέλο 

 

Το συνθετικό μοντέλο, ως αιτιολογικό μοντέλο θεώρησης των καταθλιπτικών διαταραχών, 

δε λαμβάνει υπόψη μεμονωμένους στρεσογόνους παράγοντες ως αίτια των διαταραχών, αλλά 

καταδεικνύει τον ρόλο για κάθε παράγοντα ξεχωριστά στην έναρξη της νόσου. Έτσι, στους 

καθοριστικούς παράγοντες έναρξης, περιλαμβάνει: α) γνωστικούς παράγοντες, β) 

συμπεριφορικούς και διαπροσωπικούς παράγοντες, γ) κακοποίηση στην παιδική ηλικία και δ) 

γενετικούς παράγοντες (Liu, 2013).  

Ως προς τους στρεσογόνους γνωστικούς παράγοντες, η έρευνα έχει καταδείξει τα 

καταθλιπτικά σχήματα που έχει το κάθε άτομο, όπως τα είχε αναφέρει ο Beck. Έτσι,  το πώς 

αξιολογούν, αλλά και το πώς αντιδρούν στα στρεσογόνα γεγονότα τα άτομα, σχετίζεται με τα 

σχήματα που έχουν διαμορφώσει, αλλά και σε ποιο βαθμό αισθάνονται την αβοηθησία. 

Επιπλέον, έχει βρεθεί ότι τα αρνητικά γνωστικά σχήματα, φαίνεται να προβλέπουν την 

έναρξη της νόσου σε παιδιά των οποίων οι γονείς είχαν ιστορικό καταθλιπτικών διαταραχών 

(Shih, και συν., 2009).  

Όσον αφορά τους συμπεριφορικούς και διαπροσωπικούς παράγοντες, έχει αποδειχθεί ότι ο 

τύπος προσκόλλησης, και πιο συγκεκριμένα ο  αμφιθυμικός και ο αποφευκτικός  τύπος 

μπορεί να προβλέψει την έναρξη της νόσου. Επιπρόσθετα, άτομα που δεν έχουν καλλιεργήσει 

δεξιότητες επίλυσης προβλημάτων και είναι εξαρτημένα ως προσωπικότητες, τείνουν να 

βιώνουν περισσότερο στρες, το οποίο είναι προβλεπτικός παράγοντας για τις καταθλιπτικές 

διαταραχές. Άλλος καθοριστικός παράγοντας εκδήλωσης των διαταραχών αυτών, είναι η 
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κακοποίηση του ατόμου στην παιδική ηλικία, δεδομένου ότι έφηβοι με ιστορικό 

παραμέλησης, αποτελούν ομάδα υψηλού κινδύνου για την εμφάνιση της νόσου. Τέλος, ως 

προς τους γενετικούς παράγοντες, έχει καταδειχθεί η αλληλεπίδραση ενός γονιδίου του 

μεταφορέα της σεροτονίνης στην έναρξη της νόσου σε εφήβους ηλικίας 15 ετών (Starr και 

συν., 2012). 

 

 

1.3 Η ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΘΛΙΨΗΣ 

 

1.3.1 Η Κλινική Συνέντευξη 

 

Η διαδικασία για τη διάγνωση και αξιολόγηση της κατάθλιψης, μπορεί να περιλαμβάνει τη 

χρήση πολλών και διαφορετικών τεχνικών, κάθε μία από τις οποίες προσφέρει διαφορετικές 

δυνατότητες στους επαγγελματίες υγείας που αξιολογούν το άτομο. Έτσι, ο ειδικός, μπορεί 

να προβαίνει στην αξιολόγηση της κατάστασης του ατόμου, είτε μέσω της δομημένης 

κλινικής συνέντευξης, είτε μέσω της χορήγησης κλιμάκων αυτό-αναφοράς (Ahmed & 

Khoosal, 2008). Σε κάθε περίπτωση, έμφαση δίνεται και στην εμφάνιση, όπως επίσης και στη 

συμπεριφορά του ατόμου, καθώς ο ασθενής με καταθλιπτική διαταραχή, εμφανίζεται 

συνήθως σε απόσυρση με καταθλιπτικές εκφράσεις προσώπου και το σώμα του να κάνει 

αργές κινήσεις. Η ομιλία του είναι χαμηλή σε ένταση και φτωχή σε περιεχόμενο, και οι 

σκέψεις του αρνητικές. 

Ένα εργαλείο που έχει κατασκευαστεί για την κλινική συνέντευξη, είναι το Composite 

International Diagnostic Interview (CIDI – Andrews & Peters, 1998). Το CIDI, αποτελεί ένα 

αυστηρά δομημένο εργαλείο για κλινική συνέντευξη, με στόχο την αξιολόγηση των ψυχικών 

διαταραχών, όπως αυτές έχουν ταξινομηθεί από τα ταξινομικά συστήματα   ICD-10 και 

DSM-IV. Μπορεί να χορηγηθεί μόνο από εκπαιδευμένο προσωπικό και έχει χρησιμοποιηθεί 

σε μεγάλες επιδημιολογικές μελέτες. Τα στοιχεία που αποτελούν το εργαλείο αυτό, είναι 

κατασκευασμένα με τέτοιο τρόπο, ώστε να καταδεικνύουν συμπτώματα και συμπεριφορές 

των ατόμων που εμπίπτουν σε κάθε διαγνωστικό κριτήριο. Οι επαγγελματίες που διεξάγουν 

την κλινική συνέντευξη, είναι απαραίτητο να παραμένουν στα στοιχεία του τεστ, χωρίς να 

προσθέτουν δικά τους ή να παραποιούν τις ερωτήσεις. Αν είναι απαραίτητο να γίνουν 

επιπλέον διευκρινιστικές ερωτήσεις για κάποια περίοδο της ζωής του ατόμου, καταγράφονται 

στο τέλος και χορηγούνται εκ νέου, μόνο όμως σε άτομα που έχουν ανάλογες εμπειρίες. Το 

εργαλείο αυτό, ανήκει στον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας (WHO), και ο ειδικός που 
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διεξάγει την κλινική συνέντευξη είναι απαραίτητο να έχει λάβει ειδική εκπαίδευση, ενώ αν 

κάνει κάποια αλλαγή στη διαδικασία ή το περιεχόμενο των ερωτήσεων, δεν μπορεί να 

αναφέρει τα αποτελέσματα. 

Ως προς τα ψυχομετρικά χαρακτηριστικά του εργαλείου, η αξιοπιστία μεταξύ 

βαθμολογητών (Inter- rater Reliability), ήταν ιδιαίτερα ικανοποιητική και η συμφωνία μεταξύ 

των βαθμολογητών υψηλή ( kappa= 0.90).  Όσον αφορά τον δείκτη αξιοπιστίας 

επαναληπτικών μετρήσεων, βρέθηκε να είναι υψηλός για διαταραχές, όπως η διαταραχή 

πανικού (r= 0.84) και χαμηλότερος για άλλες, όπως η γενικευμένη αγχώδης διαταραχή 

(r=0.41), (Wittchen, 1994). Αναφορικά με την εγκυρότητα του εργαλείου, οι μελέτες έχουν 

επικεντρωθεί στη συσχέτιση του με το Schedules for Clinical Assessment in Neuropsychiatry. 

Ένα εξίσου αξιόπιστο εργαλείο κλινικής συνέντευξης, είναι και το Mini International 

Neuropsychiatric Interview (MINI), το οποίο αρχικά κατασκευάστηκε ως μια πιο σύντομη 

εκδοχή του Composite International Diagnostic Interview (CIDI). Είναι το ίδιο αυστηρά 

δομημένο και για να μπορέσει να γίνει πιο σύντομο, έμφαση δόθηκε στη διάγνωση στο εδώ 

και τώρα. Η διερεύνηση των χρόνιων νόσων, είναι δυνατή μόνο για όσες νόσους υπάρχει 

ξεκάθαρη κλινική εικόνα στο παρόν. Επιπλέον, η αξιολόγηση της σοβαρότητας των 

συμπτωμάτων γίνεται με συγκεκριμένες ερωτήσεις και εκτιμώντας την παρουσία του 

συμπτώματος, όπως για παράδειγμα, αν η απώλεια του βάρους του ατόμου είναι μεγαλύτερη 

από 5%. Ακόμα, οι υπο-κατηγορίες αξιολογούνται τελευταίες και μόνο σε απουσία των 

κυρίων κατηγοριών.  

Η αξιολόγηση της αξιοπιστίας του συγκεκριμένου εργαλείου, έγινε με βάση το CIDI 

(Lecrubier, et al., 1997). Η ανάλυση των δεδομένων, έδειξε ότι το MINI έδινε με ακρίβεια 

όλες τις διαγνώσεις, καθώς εμφάνισε υψηλή συσχέτιση με το CIDI (r= 0.72-0.97), ενώ όλες 

διαχώρισαν τα άτομα, τα οποία δεν είχαν κάποια ψυχική νόσο. Ως προς την αξιοπιστία του, 

αξιολογήθηκε ο δείκτης αξιοπιστίας μεταξύ βαθμολογητών, ο οποίος ήταν ιδιαίτερα υψηλός 

(kappa= 0.88). 

Ένα ακόμη εργαλείο για διεξαγωγή κλινικής συνέντευξης, είναι το Diagnostic Interview 

Schedule (DIS). Το DIS, αρχική δημιουργήθηκε για να χρησιμοποιηθεί σε επιδημιολογικές 

μελέτες από την Epidemiologic Catchment Area (ECA). Ο κύριος στόχος του προγράμματος 

αυτού, είναι η διεξαγωγή ερευνών στον πληθυσμό διαφορετικών περιοχών στις ΗΠΑ, με 

στόχο τον εντοπισμό συγκεκριμένων ψυχιατρικών διαταραχών. Το εργαλείο αυτό, είναι 

αυστηρά δομημένο και καλύπτει περισσότερες από 40 διαγνώσεις του DSM-ΙΙΙ. Οι ερωτήσεις 

διατυπώνονται από τον εξεταστή και με βάση την απάντηση του ατόμου, το εγχειρίδιο 

κατευθύνει τον εξεταστή στην επόμενη ερώτηση. Στο DIS, δεν είναι μόνο τα συμπτώματα 
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κωδικοποιημένα, αλλά παρέχονται πληροφορίες και για συμπτώματα που δεν αποδίδονται σε 

ψυχιατρικές διαταραχές, αλλά σε σωματικές ασθένειες. Τα αποτελέσματα των απαντήσεων 

καταχωρούνται στον ηλεκτρονικό υπολογιστή και με βάση έναν αλγόριθμο, γίνεται η 

διάγνωση (Helzer & Robins, 1988).  

Η κλινική αυτή συνέντευξη, συλλέγει στοιχεία και για το ιστορικό του ατόμου σχετικά με 

την ψυχιατρική διαταραχή, την ηλικία έναρξης των συμπτωμάτων, την ηλικία έναρξης της 

πιο πρόσφατης δυσκολίας του ατόμου, αλλά και στα άτομα που έχουν συμπτώματα που 

διαρκούν, δίδεται η πληροφορία για το επεισόδιο που διήρκεσε πιο πολύ. Η διάρκεια της 

χορήγησης κυμαίνεται μεταξύ 45΄ για κάποιο άτομο που δεν έχει ψυχιατρική νόσο και 90΄ ή 

και περισσότερο για τα άτομα με περίπλοκο ψυχιατρικό ιστορικό. Ερωτήσεις γίνονται για 

όλα τα συμπτώματα, ανεξάρτητα αν οι προηγούμενες απαντήσεις είναι θετικές ή αρνητικές. 

Το πλεονέκτημα αυτού του εργαλείου, είναι ότι βοηθάει τον ειδικό να αξιολογεί όλα τα 

συμπτώματα και ίσως να δημιουργεί νέους συνδυασμούς. Το αντίστοιχο εργαλείο για παιδιά, 

είναι το Diagnostic Interview for Children and Adolescents (DICA), το οποίο είναι πλήρως 

δομημένο και μπορεί να χορηγηθεί σε παιδιά από 6 έως 17 ετών, ενώ υπάρχει και η έκδοση 

για τους γονείς, με τις ίδιες ακριβώς ερωτήσεις. 

Τέλος, το εργαλείο το οποίο βασίζεται στο DSM-IV για την κλινική συνέντευξη, είναι το 

Structured Clinical Interview (SCID), το οποίο μπορεί να χορηγηθεί από εκπαιδευμένους 

ειδικούς (Ventura, και συν., 1998). Περιλαμβάνει ερωτήσεις που πρέπει να χορηγηθούν, 

λειτουργικά κριτήρια του DSM-IV, ένα κατηγορικό σύστημα για την αξιολόγηση των 

συμπτωμάτων και έναν αλγόριθμο για την τελική διάγνωση. Η αξιολόγηση της αξιοπιστίας 

του εργαλείου αυτού, έγινε μετά από εκπαιδευτικό πρόγραμμα μιας ομάδας επιστημόνων, οι 

οποίοι είχαν τουλάχιστον πέντε χρόνια εξειδικευμένης προϋπηρεσίας. Η παραπάνω ομάδα, 

αφού αξιολόγησε κάποια videos, διεξήγαγε δομημένες συνεντεύξεις σε πραγματικά 

περιστατικά. Η ανάλυση των δεδομένων, έδειξε ότι ο δείκτης αξιοπιστίας μεταξύ 

βαθμολογητών (Inter- rater Reliability), ήταν ιδιαίτερα υψηλός (κ= 0.71-0.97).  

Συνοψίζοντας, θα μπορούμε να πούμε ότι όλες οι παραπάνω δομημένες κλινικές 

συνεντεύξεις, αποτελούν αξιόπιστα εργαλεία αξιολόγησης της κατάθλιψης, έχοντας όμως ως 

κύριο μειονέκτημα ότι είναι χρονοβόρες και δαπανηρές, καθώς απαιτούν την παρουσία 

εξειδικευμένου επιστημονικού προσωπικού. 

 

1.3.2 Οι Κλίμακες Αυτό-αναφοράς 
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Εκτός από τις δομημένες κλινικές συνεντεύξεις, υπάρχουν διάφορες ψυχολογικές κλίμακες 

αυτό-αναφοράς που χρησιμοποιούνται για τη διάγνωση της κατάθλιψης (Sharp & Lipsky, 

2002). Οι κλίμακες αυτές δίνονται στο άτομο, το οποίο καλείται να τις συμπληρώσει μόνο 

του, χωρίς την απαραίτητη παρουσία εξειδικευμένου επιστημονικού προσωπικού. Οι 

κλίμακες αυτό-αναφοράς, είναι κατασκευασμένες για τον αγγλικό ή τον αμερικάνικο 

πληθυσμό, οι περισσότερες όμως από αυτές, είναι προσαρμοσμένες σε διάφορες γλώσσες, 

ενώ κάποιες, είναι προσαρμοσμένες και στην ελληνική.  

Ένα ψυχομετρικό εργαλείο που σχεδιάστηκε για να χρησιμοποιηθεί ως ένας δείκτης 

ανίχνευσης για την παρουσία και τη σοβαρότητα των συμπτωμάτων κατάθλιψης, είναι και το 

The Beck Depression Inventory (BDI), το οποίο υπάρχει σε τρεις διαφορετικές εκδοχές, το 

αρχικό ερωτηματολόγιο και οι δύο αναθεωρήσεις του  (Beck, 1978). Η κλίμακα αυτή, 

αξιολογεί 21 συμπτώματα της κατάθλιψης, 11 από τα οποία αξιολογούν την ψυχική διάθεση, 

4 αξιολογούν αλλαγές στη συμπεριφορά και τα υπόλοιπα 6, αξιολογούν σωματικά 

συμπτώματα. Σχετικά με την αξιοπιστία του εργαλείου, ο δείκτης αξιοπιστίας των δύο 

ημίσεων, ήταν ιδιαίτερα υψηλός (r= 0.93), όπως και ο δείκτης alpha (α= 0.86). Ως προς τον 

δείκτη επαναληπτικών μετρήσεων, σε πέντε μελέτες με ψυχιατρικούς ασθενείς, εμφάνιζε ένα 

εύρος από 0.48 – 0.86. Εκτενείς είναι και οι πληροφορίες που έχουμε για την εγκυρότητα της 

κλίμακας. Ως προς την εγκυρότητα περιεχομένου, η κλίμακα καλύπτει τα έξι από τα εννιά 

κριτήρια του DSM-III. Η αναθεωρημένη του έκδοση (BDI-II), είχε υψηλή συσχέτιση (r= 

0.93) και υψηλό βαθμό συμφωνίας (kappa= 0.70) με την προηγούμενη εκδοχή της κλίμακας. 

Επιπλέον, η κλίμακα κατατάσσει σωστά τα άτομα με κατάθλιψη σε ποσοστό 84,6% και τα 

υγιή άτομα σε ποσοστό 86,4%.  

Εξετάζοντας την αποκλίνουσα εγκυρότητα του ψυχομετρικού αυτού εργαλείου, φάνηκε 

ότι είχε χαμηλή συσχέτιση (r= 0.14) με κλίμακες που μετρούν άγχος και μέτρια (r= 0.49) με 

την General Health Questionnaire. Σχετικά με την παραγοντική δομή της κλίμακας, έχει 

διεξαχθεί μια μελέτη, στην οποία έχουν μελετηθεί τα εξής μοντέλα: α) το μοντέλο του ενός 

παράγοντα, όπου όλα τα στοιχεία φορτώνουν σε έναν παράγοντα, β) το μοντέλο των δύο 

παραγόντων, στο οποίο τα δέκα στοιχεία φορτώνουν στον παράγοντα που σχετίζεται με το 

γνωστικό και το συναισθηματικό κομμάτι της κατάθλιψης και τα υπόλοιπα έντεκα στο 

σωματικό παράγοντα, γ) το μοντέλο των τριών παραγόντων, όπου υπάρχουν οι εξής 

παράγοντες: γνωστικός, συναισθηματικός και σωματικός, δ) το μοντέλο όπου υπάρχει ένας 

γενικός παράγοντας και δύο υπο-παράγοντες, ε)  το μοντέλο όπου υπάρχει ένας γενικός 

παράγοντας και τρεις υπο-παράγοντες και στ) το μοντέλο όπου υπάρχει ένας γενικός 

παράγοντας και πέντε από τα στοιχεία, φορτώνουν στον σωματικό και οκτώ στον γνωστικό 
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παράγοντα (Brouwer, και συν., 2013). Οι αναλύσεις των δεδομένων έδειξαν, ότι το μοντέλο 

στο οποίο υπάρχει ένας γενικός παράγοντας, έχει την καλύτερη προσαρμογή και εξηγεί το 

74% της διακύμανσης. 

 Το Beck Depression Inventory, έχει προσαρμοστεί και στον ελληνικό πληθυσμό 

(Mystakidou, και συν., 2007). Ο δείκτης αξιοπιστίας εσωτερικής συνοχής, ήταν υψηλός (α= 

0.90), ενώ αν και οι ερευνητές αναφέρουν ότι ο δείκτης αξιοπιστίας επαναληπτικών 

μετρήσεων ήταν υψηλός, δεν αναγράφουν την τιμή του δείκτη αυτού. Η συγκλίνουσα και η 

αποκλίνουσα εγκυρότητα, αξιολογήθηκαν μόνο με την κλίμακα Hospital Anxiety Depression 

Scale (HADS). Η συγκλίνουσα εγκυρότητα αξιολογήθηκε με τα στοιχεία της κλίμακας 

HADS που αξιολογούν κατάθλιψη και βρέθηκε ικανοποιητική συσχέτιση (r=0.65), ενώ η 

αποκλίνουσα εγκυρότητα με τα στοιχεία της ίδιας κλίμακας που αξιολογούν άγχος και η 

συσχέτιση ήταν χαμηλή (r= 0.54).  

Άλλη κλίμακα αυτό-αναφοράς, είναι η Self-Rating Depression Scale, η οποία έχει 

κατασκευαστεί για να αξιολογεί τη σοβαρότητα των συμπτωμάτων της μείζονος 

καταθλιπτικής διαταραχής, όπως αυτά προκύπτουν από την κλινική εικόνα του ατόμου 

(Zung, 1965). Η κλίμακα αποτελείται από είκοσι στοιχεία, τα δέκα από τα οποία έχουν 

αρνητική βαθμολογία. Για κάθε στοιχείο, το άτομο πρέπει να απαντήσει ως προς τη 

συχνότητα εμφάνισης του, είτε τη συγκεκριμένη  στιγμή  που συμπληρώνεται το 

ερωτηματολόγιο, είτε για την εβδομάδα που προηγήθηκε. Ο μέσος χρόνος συμπλήρωσης της 

κλίμακας είναι 15΄ και το συνολικό σκορ κυμαίνεται μεταξύ 20 και 80. Ως προς την 

αξιοπιστία της κλίμακας, ο δείκτης αξιοπιστίας εσωτερικής συνοχής εμφανίζεται με μεγάλο 

εύρος (α= 0.59- 0.87) ενώ ο δείκτης αξιοπιστίας των δύο ημίσεων αρκετά ικανοποιητικός (r= 

0.73). Η εξέταση του δείκτη αξιοπιστίας επαναληπτικών μετρήσεων έγινε σε διάστημα ενός 

έτους, όπου χορηγήθηκε η κλίμακα σε 279 άτομα. Η τιμή του δείκτη δεν ήταν ιδιαίτερα 

ικανοποιητική (r= 0.61). Όσον αφορά την εγκυρότητα της κλίμακας, η διερεύνηση της 

παραγοντικής της δομής, έδειξε τρεις παράγοντες: α) την ύπαρξη του εσωτερικού κενού, β) 

την επιθετικότητα και γ) την αλλαγή στη διάθεση. 

Η παραπάνω κλίμακα έχει προσαρμοστεί και στον ελληνικό πληθυσμό (Fountoulakis και 

συν., 2001). Το δείγμα στο οποίο έγινε η προσαρμογή, αποτελούνταν από 40 άτομα που 

έπασχαν από κατάθλιψη και 120 άτομα χωρίς τέτοια διάγνωση.  Ως προς την αξιοπιστία της 

κλίμακας, ο δείκτης αξιοπιστίας εσωτερικής συνοχής ήταν ιδιαίτερα χαμηλός (α= 0.09), 

γεγονός που οδήγησε τους ερευνητές στο συμπέρασμα ότι η κλίμακα καλύπτει ένα πολύ 

μεγάλο εύρος συμπτωμάτων. Η ανάλυση της παραγοντικής δομής της κλίμακας, έγινε με τη 

χρήση της διερευνητικής ανάλυσης παραγόντων (exploratory factor analysis) και κατέδειξε 
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πέντε παράγοντες, εκ των οποίων ο πρώτος εξηγεί το 15% της διακύμανσης και σχετίζεται με 

το άγχος, ο δεύτερος εξίσου το 15% και αναφέρεται στο περιεχόμενο της σκέψης, ο τρίτος το 

11% και σχετίζεται με τα γαστρεντερολογικά συμπτώματα, ο τέταρτος ερμηνεύει το 10% και 

αφορά την επιθετικότητα, ενώ ο τελευταίος το 13% και αφορά τη διαπροσωπική και 

κοινωνική λειτουργικότητα του ατόμου. Δεν έγινε χρήση της επιβεβαιωτικής ανάλυσης 

παραγόντων (confirmatory factor analysis). 

Επιπλέον, ένα ψυχομετρικό εργαλείο που χρησιμοποιείται για να αξιολογήσει τη 

σοβαρότητα της κατάθλιψης σε ήδη διαγνωσμένους ασθενείς, είναι το The Montgomery-

Asberg Depression Rating Scale (Montgomery & Asberg, 1979). Η κλίμακα αυτή, 

χρησιμοποιείται κυρίως σε ψυχιατρικές δομές, για την αξιολόγηση της φαρμακευτικής 

αγωγής και αποτελείται από δέκα στοιχεία, τα οποία έχουν επιλεγεί, ώστε να καλύπτουν τα 

συμπτώματα που συνήθως αλλάζουν κατά την πορεία της νόσου. Ως προς την αξιοπιστία της 

κλίμακας, ο δείκτης αξιοπιστίας εσωτερικής συνοχής ήταν αρκετά ικανοποιητικός (α= 0.86), 

όπως και ο δείκτης αξιοπιστίας μεταξύ των βαθμολογητών, (kappa= 0.89-0.97), ο οποίος 

αξιολογήθηκε σε μικρά δείγματα ασθενών (12 έως 30 άτομα). Σχετικά με την εγκυρότητα 

περιεχομένου, η κλίμακα φαίνεται ότι καλύπτει τα κύρια συμπτώματα της κατάθλιψης, εκτός 

από την κινητική επιβράδυνση. Η παραγοντική δομή της κλίμακας, έδειξε πέντε παράγοντες: 

α) αυτοκτονικές σκέψεις, β) απαισιοδοξία και θλίψη, γ) δυσκολία στα συναισθήματα, δ) 

προβλήματα συγκέντρωσης και ε) μειωμένη όρεξη για φαγητό και ύπνο. Σε αξιολόγηση της 

συγκλίνουσας και της διακρίνουσας εγκυρότητας, η κλίμακα έχει υψηλή συσχέτιση (r= 0.81) 

με τα στοιχεία της κλίμακας Hospital Anxiety and Depression Scale που μετρούν κατάθλιψη 

και χαμηλή συσχέτιση (r= 0.37), με τα στοιχεία της ίδιας κλίμακας, που μετρούν άγχος.  

 Μία παραλλαγή της παραπάνω κλίμακας, είναι και το The Carroll Rating Scale for 

Depression  (Carroll, 1981), η οποία είναι αυτό-χορηγούμενη. Τα στοιχεία της κλίμακας, 

καλύπτουν τους ίδιους παράγοντες με την κλίμακα The Montgomery-Asberg Depression 

Rating Scale. Η μόνη τους διαφορά, εξαιτίας του ότι είναι αυτό-χορηγούμενη, είναι ότι δεν 

καλύπτει τα σωματικά συμπτώματα της κατάθλιψης. Η αρχική κλίμακα, αποτελούνταν από 

52 στοιχεία, ενώ στην αναθεωρημένη της μορφή, τα στοιχεία είναι 61. Τα περισσότερα 

στοιχεία εγκυρότητας και αξιοπιστίας, αναφέρονται στην πρώτη μορφή της κλίμακας. Ο 

δείκτης αξιοπιστίας που αναφέρεται, είναι των δύο ημίσεων και είναι ιδιαίτερα 

ικανοποιητικός (r=0.87). Τέλος, ως προς τη συγκλίνουσα εγκυρότητα, εμφανίζει υψηλή 

συσχέτιση με την κλίμακα Beck Depression Invetory (r= 0.77). 

Άλλη μία κλίμακα αυτό-αναφοράς, είναι και η Hamilton Depression Rating Scale (HDRS), 

η πρώτη δημοσίευση της οποίας, ήταν το 1960 (Hamilton, 1960). Η κλίμακα, χορηγείται σε 
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ήδη διαγνωσμένους ασθενείς και αξιολογεί τη βαρύτητα της κατάθλιψης. Αρχικά 

περιελάμβανε 17 στοιχεία, ενώ λίγο μετά προστέθηκαν επιπλέον 4, τα οποία σχετίζονται με 

την αξιολόγηση ιδεοψυχαναγκαστικών συμπτωμάτων, παρανοϊκών συμπτωμάτων, 

αξιολόγηση της ημερήσιας διακύμανσης και της αποπροσωποίησης/ αποπραγματοποίησης 

και δε συμπεριλαμβάνονται στην τελική βαθμολογία. Η κλίμακα αυτή δεν συμπληρώνεται 

από το ίδιο το άτομο, αλλά γίνεται στα πλαίσια μιας ημι-δομημενης συνέντευξης με κάποιον 

ειδικό. Ως προς την αξιοπιστία της κλίμακας, ο δείκτης αξιοπιστίας εσωτερικής συνοχής, 

είναι μέτριος (α= 0.54), ενώ ο δείκτης αξιοπιστίας μεταξύ βαθμολογητών αρκετά υψηλός 

(kappa= 0.89). Η παραγοντική δομή της κλίμακας, έτσι όπως την παρουσίασε ο Hamilton, 

αναφερόταν σε τέσσερις παράγοντες: έναν γενικό παράγοντα και τρεις επιμέρους που 

αναφέρονται σε διαταραγμένη κατάθλιψη, αϋπνία και κούραση και ο τελευταίος που 

περιλαμβάνει τα υπόλοιπα συμπτώματα.  

Mία ακόμα κλίμακα αυτό-αναφοράς, είναι και η Patient Health Questionnaire-9 (PHQ-9), 

η οποία αποτελείται από εννιά μόνο στοιχεία για τη διάγνωση της μείζονος καταθλιπτικής 

διαταραχής, όπως αυτά έχουν οριστεί από το DSM-IV (Cannon, και συν., 2007). Τα εννιά 

αυτά στοιχεία, αντιστοιχούν σε εννιά συμπτώματα, όπως η καταθλιπτική διάθεση, η 

ανηδονία, η αλλαγή στην όρεξη, οι διαταραχές του ύπνου, η ψυχοκινητική επιβράδυνση, η 

απώλεια ενέργειας, τα συναισθήματα ενοχών, η μειωμένη συγκέντρωση και ο αυτοκτονικός 

ιδεασμός. Η εγκυρότητα της κλίμακας έχει αξιολογηθεί με βάση τις κλινικές συνεντεύξεις 

που έχουν διεξαχθεί από εξειδικευμένο επιστημονικό προσωπικό. Μία παραλλαγή της 

κλίμακας αυτής, είναι το PHQ-2, το οποίο αποτελείται από δύο μόνο στοιχεία (Kroenke και 

συν., 2003). Βασίζεται στην αξιολόγηση δύο μόνο στοιχείων, της ανηδονίας και της 

καταθλιπτικής διάθεσης, ενώ ο έλεγχος της εγκυρότητας, πραγματοποιήθηκε σε δείγμα 6000 

ατόμων. Η συγχρονική εγκυρότητα της κλίμακας, αξιολογήθηκε σε σχέση με μία δομημένη 

κλινική συνέντευξη και η συσχέτιση τους ήταν ικανοποιητική. 

Μία ακόμη ψυχολογική κλίμακα αυτό-αναφοράς, είναι και το Diagnostic Inventory for 

Depression (DID – Zimmerman, Sheeran & Young, 2004). Η συγκεκριμένη κλίμακα 

περιλαμβάνει 38 στοιχεία, 19 από τα οποία αξιολογούν τη σοβαρότητα των συμπτωμάτων και 

τρία τη συχνότητα τους. Επιπλέον, έξι στοιχεία διερευνούν την ψυχοκοινωνική 

λειτουργικότητα του ατόμου, αξιολογώντας την επίδραση που έχει η κατάθλιψη σε 

καθημερινές υποχρεώσεις, στις σχέσεις με τους σημαντικούς άλλους, στη συμμετοχή σε 

δραστηριότητες του ελεύθερου χρόνου και στα γενικότερα επίπεδα της λειτουργικότητας του 

ατόμου. Ο δείκτης αξιοπιστίας εσωτερικής συνοχής, ήταν υψηλός (α= 0.91), όπως επίσης και 

ο δείκτης αξιοπιστίας επαναληπτικών μετρήσεων (r= 0.75). Ως προς την εγκυρότητα 
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εννοιολογικής κατασκευής, η συγκλίνουσα εγκυρότητα αξιολογήθηκε με τις κλίμακες BDI, 

Hamilton Rating Scale και Clinical Global Index of Depression Severity και οι δείκτες ήταν 

ιδιαίτερα ικανοποιητικοί (r= 0.83, 0.73 και 0.73 αντίστοιχα). Η αποκλίνουσα εγκυρότητα 

αξιολογήθηκε με διάφορα εργαλεία που μετρούν άγχος και οι συσχετίσεις που βρέθηκαν, 

ήταν χαμηλές. 

Μία ακόμη κλίμακα που αξιολογεί την καταθλιπτική διάθεση του ατόμου, είναι το Mood 

and Anxiety Symptoms Questionnaire Anhedonic Depression Scale (MASQ-AD – Nitschke, 

Heller, Imig, McDonald & Miller, 2001). Η κλίμακα αποτελείται από 90 στοιχεία, τα οποία 

κατανέμονται σε πέντε υπο-κλίμακες. Οι υπο-κλίμακες, μετρούν: α) άγχος (17 στοιχεία), β) 

κατάθλιψη (22 στοιχεία), γ) γενικευμένη δυσφορία (15 στοιχεία), δ) γενικευμένο άγχος (11 

στοιχεία) και ε) γενικευμένη κατάθλιψη (12 στοιχεία). Αναφορικά με την αξιολόγηση της 

εγκυρότητας του εργαλείου, αξιολογήθηκε ο δείκτης εγκυρότητας εννοιολογικής 

κατασκευής, όπου οι δείκτες για την  συγκλίνουσα εγκυρότητα βρέθηκαν αρκετά 

ικανοποιητικοί. Εξίσου ικανοποιητικοί ήταν και οι δείκτες για την αποκλίνουσα εγκυρότητα 

(Nitschke,  και συν., 2001).  

Για την αξιολόγηση της επιλόχειας κατάθλιψης, έχει κατασκευαστεί η κλίμακα Edinburgh 

Postnatal Depression Scale (EDPS), η οποία αποτελείται από δέκα στοιχεία και καλύπτει όλα 

τα συμπτώματα για την κατάθλιψη, παραλείποντας τα σωματικά συμπτώματα, όπως η 

κούραση και οι αλλαγές στην όρεξη, τα οποία αναμένονται ότι θα προκύψουν κατά τη 

διάρκεια της λοχείας (Murray & Cox, 1990). Είναι μία 4-βαθμη κλίμακα τύπου Likert, με το 

συνολικό σκορ να κυμαίνεται μεταξύ 0-30. Ο χρόνος για να συμπληρωθεί είναι λιγότερος 

από πέντε λεπτά και έχει βρεθεί ότι έχει υψηλή ευαισθησία, στο να αξιολογεί σωστά τις 

γυναίκες που έχουν επιλόχεια κατάθλιψη σε ποσοστό 86%, αλλά και υψηλή εξειδίκευση, στο 

να αξιολογεί σωστά τις γυναίκες χωρίς επιλόχεια κατάθλιψη, με το αντίστοιχο ποσοστό να 

είναι στο 78%.  

Τέλος, ένα ψυχομετρικό εργαλείο για τη διάγνωση της κατάθλιψης σε ηλικιωμένους, είναι 

το The Geriatric Depression Scale  (Brink & Yesavage, 1982). Είναι κλίμακα αυτοαναφοράς 

και σχεδιάστηκε, ώστε να μπορεί να δοθεί και στο γραφείο του ψυχολόγου, αν και μπορεί να 

είναι και αυτό-χορηγούμενη. Το χρονικό διάστημα που απαιτείται για τη συμπλήρωση της 

είναι 8-10 λεπτά. Η κλίμακα αποτελείται από 30 στοιχεία, τα οποία επιλέχθηκαν από μια 

τράπεζα στοιχείων με κριτήριο την υψηλή τους συσχέτιση σε ένα δείγμα 47 ατόμων, οι 

οποίοι νοσηλεύονταν με κατάθλιψη και ήταν άνω των 55 ετών. Ως προς την αξιοπιστία της 

κλίμακας, οι κατασκευαστές της ανέφεραν έναν πολύ καλό δείκτη αξιοπιστίας εσωτερικής 

συνοχής (α=0.94) σε ένα δείγμα 100 ατόμων, το οποίο περιελάμβανε άτομα με κατάθλιψη, 
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αλλά και υγιή πληθυσμό. Εξίσου καλοί δείκτες αξιοπιστίας έχουν αναφερθεί και από άλλους 

ερευνητές, οι οποίοι χορήγησαν την κλίμακα σε ασθενείς που είχαν υποστεί εγκεφαλικό 

επεισόδιο, αλλά και κάταγμα του ισχίου. Επιπλέον, σε μια έρευνα με δείγμα 389 ατόμων, το 

εύρος του δείκτη alpha ήταν 0.80-0.85, σε 5 ηλικιακές ομάδες 29-99 ετών, ενώ σε άλλη 

έρευνα ο δείκτης alpha ήταν 0.99 και ο δείκτης αξιοπιστίας των δύο ημίσεων 0.84. 

Επιπρόσθετα, ο δείκτης αξιοπιστίας επαναληπτικών μετρήσεων βρέθηκε εξίσου υψηλός (0.85 

σε διάστημα 1 εβδομάδας και 0.98 σε διάστημα 10-12 ημερών). Τέλος, σε δείγμα 54 ατόμων, 

οι οποίοι λαμβάνουν χρόνια νοσηλεία, ο δείκτης αξιοπιστίας μεταξύ των βαθμολογητών είναι 

0.85. Ως προς την ικανότητα της κλίμακας αυτής να αξιολογεί σωστά τα άτομα που έχουν 

κατάθλιψη, το ποσοστό ήταν στο 84%, ενώ η αντίστοιχη ικανότητα της στη σωστή 

αξιολόγηση των ατόμων που δεν πάσχουν από κατάθλιψη, είναι στο 95%. Θέματα 

παραγοντικής δομής, δεν παρουσιάζονται. 

 

1.3.3 Οι Κλίμακες για Παιδιά 

 

Όπως αναφέρθηκε και για τους ενήλικες, αντίστοιχα ψυχομετρικά εργαλεία για τη 

διάγνωση της κατάθλιψης, έχουν κατασκευασθεί και για τα παιδιά.  

Η κλινική συνέντευξη που χρησιμοποιείται για τα παιδιά, είναι η Child Assessment 

Schedule (CAS), η οποία καλύπτει έντεκα τομείς της ζωής του παιδιού (Hodges, και συν., 

1989). Είναι μία ημι-δομημένη συνέντευξη, στην οποία οι ερωτήσεις που δίνονται στο παιδί, 

αφορούν τους εξής τομείς: α) σχολείο, β) φίλοι, γ) οικογένεια, δ) δραστηριότητες κατά τον 

ελεύθερο χρόνο, ε) φόβοι, στ) ανησυχίες και αγωνίες, ζ) αυτό-εικόνα, η) διάθεση, θ) 

σωματικές ενοχλήσεις, ι) έκφραση θυμού και κ) αξιολόγηση της πραγματικότητας της 

συμπτωματολογίας. Αναφορικά με την αξιοπιστία της κλίμακας, τα αποτελέσματα έδειξαν 

υψηλό βαθμό συμφωνίας μεταξύ των βαθμολογητών (kappa= 0.81), όπως και δείκτς 

αξιοπιστίας επαναληπτικών μετρήσεων (r= 0.89). Δεν αναφέρονται δεδομένα για την 

εγκυρότητα της κλίμακας. 

Μία επιπλέον κλίμακα για παιδιά, αυτή τη φορά αυτό-αναφοράς, είναι και η Revised Child 

Anxiety and Depression Scale (RCADS), η οποία αξιολογεί τα συμπτώματα για μείζονα 

καταθλιπτική διαταραχή, αλλά και για αγχώδεις διαταραχές (Ebesutani, και συν., 2012). Το 

ότι αξιολογεί, τόσο καταθλιπτικές, όσο και αγχώδεις διαταραχές, έγκειται στο ότι τα παιδιά 

που βιώνουν αγχώδη συμπτωματολογία, έχουν οκτώ φορές περισσότερες πιθανότητες να 

βιώσουν και καταθλιπτικά συμπτώματα. Δεδομένου ότι η αρχική κλίμακα ήταν πολύ μεγάλη, 

καθώς αποτελούνταν από 47 στοιχεία, κατασκευάστηκε μία μικρότερη. Στη νέα εκδοχή της 
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κλίμακας, τα 37 στοιχεία της κλίμακας του άγχους μειώθηκαν σε 15, ενώ διατηρήθηκαν ως 

είχαν τα 10 στοιχεία της κλίμακας για την κατάθλιψη.  

Τέλος, ένα ακόμη ψυχομετρικό εργαλείο αυτό-αναφοράς για παιδιά, είναι και το 

Children’s Depression Inventory (CDI – Gomez, Vance & Gomez, 2012). Στόχος της 

κλίμακας αυτής, είναι η αξιολόγηση και η διάγνωση των καταθλιπτικών διαταραχών, αλλά 

και η διαφοροποίηση από τα παιδιά που δεν έχουν καταθλιπτική συμπτωματολογία. 

Αποτελείται από 27 στοιχεία και μπορεί να χορηγηθεί ατομικά ή σε ομάδες παιδιών και 

εφήβων ηλικίας 7-17 ετών.  Η παραγοντική δομή της κλίμακας, έδειξε ότι αποτελείται από 

έξι παράγοντες: α) εξωστρέφεια, β) δυσφορία, γ) υποτίμηση του εαυτού, δ) προβλήματα στο 

σχολείο, ε) κοινωνικά προβλήματα και στ) βιολογική απορρύθμιση.  

 

1.3.4 Η Γνωστική Πολυπλοκότητα των Κλιμάκων Αυτό-αναφοράς 

 

Η κλινική διάγνωση της κατάθλιψης, έτσι όπως αποτυπώνεται από την κλινική 

συνέντευξη, απαιτεί χρόνο και έχει και μεγάλο κόστος, καθώς η παρουσία ειδικά 

εκπαιδευμένου επιστημονικού προσωπικού, είναι απαραίτητη. Εξαιτίας των παραπάνω, έχουν 

κατασκευαστεί οι ψυχολογικές κλίμακες αυτό-αναφοράς, οι οποίες αξιολογούν την παρουσία, 

αλλά και τη σοβαρότητα των καταθλιπτικών συμπτωμάτων του ατόμου. Τα πλεονεκτήματα 

των κλιμάκων αυτών, είναι ότι μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε μεγάλες επιδημιολογικές 

μελέτες και να διερευνηθεί ο επιπολασμός της κατάθλιψης στην συγκεκριμένη κοινότητα ή 

αν η έρευνα είναι μεγαλύτερη, στον συγκεκριμένο πληθυσμό. Επιπλέον, μπορούν να δοθούν 

ταυτόχρονα σε μεγάλα δείγματα ατόμων, ενώ μπορούν να χορηγηθούν είτε σε έντυπη μορφή, 

είτε τηλεφωνικά. Από την άλλη, ενώ οι κλίμακες αυτό-αναφοράς, αξιολογούν την 

καταθλιπτική διάθεση και τα συμπτώματα, δεν μπορούν να δώσουν μία κλινική διάγνωση 

(Vahle, και συν., 2000). 

Ένα επιπλέον αρνητικό χαρακτηριστικό των παραπάνω κλιμάκων, είναι η γνωστική τους 

πολυπλοκότητα και η δυσκολία κατανόησης τους και άρα σωστής συμπλήρωσης τους από 

κάποια άτομα. Η κατανόηση των στοιχείων του κάθε εργαλείου, είναι απαραίτητη και πολύ 

σημαντική, καθώς τα άτομα τα συμπληρώνουν μόνα τους και τις περισσότερες φορές, χωρίς 

κάποια βοήθεια από κάποιον ειδικό. Στο ζήτημα αυτό, είναι απαραίτητο να δοθεί η δέουσα 

προσοχή, καθώς δε συμπληρώνονται μόνο από άτομα ανώτερου μορφωτικού επιπέδου, ενώ 

άτομα με ψυχικές νόσους μπορεί να εμφανίζουν ελλείμματα σε γλωσσικές δεξιότητες, οι 

οποίες μπορεί να επηρεάσουν τα αποτελέσματα της μέτρησης. Επιπρόσθετα, όσο πιο 

πολύπλοκο είναι το στοιχείο ενός τεστ, τόσο αυξάνεται η γνωστική του δυσκολία, κάτι που 



26 

μπορεί και να οδηγεί και σε συστηματικό σφάλμα της μέτρησης, στην περίπτωση που το 

άτομο δεν το έχει κατανοήσει πλήρως. Έτσι, φαίνεται ότι τα άτομα που συμπληρώνουν τις 

κλίμακες αυτό-αναφοράς, δυσκολεύονται όταν οι οδηγίες, τα ερωτήματα ή οι απαντήσεις της 

κλίμακας είναι πολύ μεγάλες, γίνεται χρήση εξεζητημένου λεξιλογίου, ή υπάρχουν σφάλματα 

στη δομή και τη σύνταξη (Krosnick, 1999).  

Σε μια άλλη έρευνα, αξιολογήθηκε η γνωστική πολυπλοκότητα, σε 15 από τις  πιο συχνά 

χρησιμοποιούμενες από επαγγελματίες κλίμακες (Shumway, και συν., 2004). Οι κλίμακες 

που αξιολογήθηκαν, ήταν η BDI, η CES-D, η κλίμακα του Hamilton, η  Zung- SRDS, η PHQ 

και άλλες. Τα στοιχεία που αξιολογήθηκαν αφορούσαν τις οδηγίες, τις ερωτήσεις και τις 

απαντήσεις, από τις κλίμακες αυτές και ήταν τέσσερα: α) ο αριθμός των αποκρίσεων, β) το 

μήκος τους, γ) το πόσο εύκολα μπορούν να διαβαστούν και δ) σφάλματα στη δομή και τη 

σύνταξη. Η στατιστική ανάλυση των δεδομένων, έδειξε ότι η πιο εύκολα κατανοητή κλίμακα, 

είναι του Hamilton,  ενώ η πιο δυσνόητη είναι η IDD.  

Το κλειδί για το πόσο κατανοητή είναι μια κλίμακα, φαίνεται να είναι ο αριθμός των 

αποκρίσεων κάθε στοιχείου, καθώς πολλές αποκρίσεις, οι οποίες αλλάζουν από στοιχείο σε 

στοιχείο, είναι γνωστικά πολύπλοκες για τα άτομα, με τον ιδανικό αριθμό των αποκρίσεων, 

να είναι λιγότερες από πέντε. 

 

1.3.5 Η Κλίμακα CES-D 

 

Μία επιπλέον κλίμακα αυτο-αναφοράς η οποία έχει σχεδιαστεί για τη διερεύνηση της 

κατάθλιψης στο γενικό πληθυσμό και αξιολογεί τα κυριότερα καταθλιπτικά συμπτώματα, 

είναι η The Center for Epidemiologic Studies Depression Scale (Radloff, 1972). Τα 

καταθλιπτικά συμπτώματα που καλύπτει, είναι η καταθλιπτική διάθεση, τα συναισθήματα 

ενοχής και έλλειψης αξίας που βιώνει το άτομο, όπως και τα συναισθήματα απελπισίας και 

αβοηθησίας, η ψυχοκινητική επιβράδυνση, η απώλεια της όρεξης και οι διαταραχές στον 

ύπνο. Η κλίμακα αυτή, αποτελείται από 20 στοιχεία, τα οποία προέρχονται από άλλες 

κλίμακες αυτό-αναφοράς, όπως το BDI και το SDS.  Είναι αυτό-χορηγούμενη, αλλά μπορεί 

να χορηγηθεί και στα πλαίσια μιας κλινικής συνέντευξης. Ο μέσος χρόνος συμπλήρωσης της 

είναι τα δώδεκα λεπτά, ενώ οι ηλικιωμένοι χρειάζονται περισσότερο χρόνο.  

Τα στοιχεία της κλίμακας αναφέρονται στη συχνότητα με την οποία βίωσε το άτομο τα 

αναγραφόμενα συμπτώματα την τελευταία εβδομάδα, ενώ η απαντητική κλίμακα είναι τύπου 

Likert με τις απαντήσεις να κυμαίνονται μεταξύ 0 και 3. Τέσσερα από τα στοιχεία της 

κλίμακας περιέχουν θετικές προτάσεις, συνεπώς η αξιολόγηση των αποτελεσμάτων, γίνεται 
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μόνο με την αντιστροφή των απαντήσεων στις συγκεκριμένες ερωτήσεις. Υψηλότερο σκορ 

καταδεικνύει και σοβαρότερη μορφή κατάθλιψης, ενώ το τελικό σκορ μπορεί να κυμανθεί 

από 0 έως 60. 

Αναφορικά με την αξιοπιστία της κλίμακας, ο δείκτης αξιοπιστίας εσωτερικής συνοχής, 

είναι αρκετά υψηλός, τόσο για τον γενικό πληθυσμό (α=0.85), όσο και για τον κλινικό 

πληθυσμό (α= 0.90). Σε άλλη έρευνα (Roberts, 1980), με συμμετέχοντες από διαφορετικές 

εθνικότητες, ο δείκτης εσωτερικής συνοχής ήταν εξίσου υψηλός (α=0.85). Επιπλέον, σε άλλη 

έρευνα  με δείγμα ατόμων τόσο από τον γενικό πληθυσμό, όσο και από τον κλινικό 

πληθυσμό, ο δείκτης alpha, κυμαινόταν στα ίδια υψηλά επίπεδα,  όπως και σε προηγούμενες 

έρευνες (Himmelfarb & Murrell, 1983). Τέλος, οι Manson, Ackerson, Dick, Baron & Fleming 

(1990), σε δείγμα Αμερικανών μαθητών, βρήκαν δείκτη αξιοπιστίας εσωτερικής συνοχής 

(α=0.82). Σχετικά με τον δείκτη αξιοπιστίας επαναληπτικών μετρήσεων, το γεγονός ότι η 

κλίμακα αναφέρεται σε συμπτώματα που παρουσιάζονται τις τελευταίες ημέρες, είχε ως 

αποτέλεσμα, ο δείκτης αυτός, να είναι χαμηλός (r=0.32-0.67).  

Όσον αφορά την εγκυρότητα περιεχομένου της κλίμακας, αξιολογήθηκε η 

αντιπροσωπευτικότητα της κλίμακας σε σχέση με το DSM-IV (Okun, και συν., 1996). Πιο 

συγκεκριμένα, τα στοιχεία από την κλίμακα CES-D, αξιολογήθηκαν με βάση τη 

συμπτωματολογία που παρουσιάζει το DSM-IV για την μείζονα καταθλιπτική διαταραχή. Πιο 

συγκεκριμένα, το κάθε στοιχείο της κλίμακας, θα έπρεπε να υπάρχει αυτούσιο στο 

διαγνωστικό εγχειρίδιο, διαφορετικά δε θα πρέπει να επιδέχεται διαφορετική ερμηνεία. Η 

ανάλυση των στοιχείων της κλίμακας και η σύγκριση τους με το DSM-IV, έδειξε ότι τα 

δεκατρία από τα είκοσι στοιχεία καλύπτουν επτά από τα εννιά κλινικά συμπτώματα της 

μείζονος καταθλιπτικής διαταραχής. Επιπλέον, η διερεύνηση της συγκλίνουσας εγκυρότητας, 

έδειξε υψηλή συσχέτιση, τόσο με το Beck Depression Inventory (r= 0.81), αλλά και με τα 

στοιχεία της κλίμακας του Zung που μετρούν κατάθλιψη (r= 0.90). 

Σχετικά με την ευαισθησία (sensitivity) και την εξειδίκευση (specificity) της κλίμακας, 

έχει βρεθεί ότι είναι υψηλές. Έτσι, από τις πρώτες μελέτες φάνηκε η ικανότητα της κλίμακας 

στο να αξιολογεί σωστά τα άτομα με καταθλιπτικές διαταραχές να είναι υψηλή, με τα 

ποσοστά να φτάνουν το 99% για την κατάθλιψη χωρίς συννοσηρότητα, το 94% για την 

κατάθλιψη σε αλκοολικούς ασθενείς και το 93% για κατάθλιψη σε ασθενείς με σχιζοφρένεια. 

Ακόμα, σε ένα δείγμα με γονείς παιδιών με ειδικές ανάγκες, η εξειδίκευση της κλίμακας ήταν 

87,5% και η ειδικότητα της, ως προς τη διάγνωση όσων δεν έχουν κατάθλιψη, έφτανε το 73% 

(Radloff, 1972). 
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Η παραγοντική ανάλυση της δομής της κλίμακας, έτσι όπως την περιέγραψε ο 

κατασκευαστής της (Radloff, 1977), ανέδειξε 4 παράγοντες: καταθλιπτικό συναίσθημα 

(depressed affect), θετικό συναίσθημα (positive affect), σωματικά συμπτώματα (somatic 

symptoms) και διαπροσωπικά προβλήματα (interpersonal problems). Ίδια παραγοντική δομή 

έχει βρεθεί να υπάρχει και σε δείγματα ατόμων διαφορετικών φυλών και εθνικοτήτων 

(Roberts, 1980). Άλλη έρευνα που διεξήχθη και αξιολόγησε την παραγοντική δομή της 

κλίμακας, ανέδειξε τρεις παράγοντες, αποκλείοντας τα διαπροσωπικά προβλήματα (Liang, 

και συν., 1989). Επιπρόσθετα, έρευνα με δείγμα 475 καρκινοπαθών και 255 ατόμων από το 

γενικό πληθυσμό, κατέδειξε διαφορετική παραγοντική δομή (Schroevers, και συν., 2000). Η 

στατιστική ανάλυση των αποτελεσμάτων, κατέδειξε ότι τα 16 αρνητικά εκφραζόμενα 

στοιχεία και τα 4 θετικά εκφραζόμενα στοιχεία, αντιστοιχούν σε δύο ανεξάρτητους 

παράγοντες, οι οποίοι είναι το καταθλιπτικό και το θετικό συναίσθημα. 

Μία ενδιαφέρουσα μετα-ανάλυση, έχει διερευνήσει την παραγοντική δομή τεσσάρων 

κλιμάκων αυτό-αναφοράς, μεταξύ των οποίων και της κλίμακας CES-D (Shafer, 2006). Σε 

αυτή τη μετα-ανάλυση, αξιολογήθηκαν 150 μελέτες που έχουν διερευνήσει την παραγοντική 

δομή της κλίμακας. Στις μελέτες αυτές που εντάχθηκαν, δεν βρέθηκε να υπάρχουν μεγάλες 

μεταβολές στους παράγοντες, με το μοντέλο των τεσσάρων παραγόντων που είχε προταθεί 

αρχικά, να επιβεβαιώνεται. Από τα στοιχεία της κλίμακας, επτά φόρτωναν στον παράγοντα 

του καταθλιπτικού συναισθήματος, επτά στον παράγοντα των σωματικών συμπτωμάτων, 

τέσσερα στον παράγοντα του θετικού συναισθήματος και τα υπόλοιπα δύο στον παράγοντα 

των διαπροσωπικών προβλημάτων. Δε βρέθηκε να υπάρχουν δευτερογενείς φορτίσεις. 

Άλλη έρευνα, αξιολόγησε τη παραγοντική δομή της κλίμακας κάνοντας χρήση δύο 

διαφορετικών ηλικιακών δειγμάτων (Hertzog, και συν., 1990). Κύριος στόχος της έρευνας 

ήταν να διερευνηθεί η δομή των τεσσάρων παραγόντων έτσι όπως είχε προταθεί από τον 

κατασκευαστή της κλίμακας. Τα δείγματα της έρευνας ήταν δύο: α) ένα δείγμα 437 ατόμων 

ηλικίας 20-80 ετών και β) ένα δείγμα 278 ατόμων ηλικίας 55-78 ετών και διερευνήθηκε η 

αρχική παραγοντική δομή, σε σχέση με τη δομή του ενός παράγοντα, στον οποίο να 

φορτώνουν και οι υπόλοιποι τέσσερις. Καλύτερη προσαρμογή και για τα δύο δείγματα, είχε 

το μοντέλο στο οποίο υπήρχε ένας κύριος παράγοντας, η κατάθλιψη και σε αυτόν τον 

παράγοντα φόρτωναν οι υπόλοιποι. Οι αρχικοί τέσσερις παράγοντες, φάνηκε να 

αλληλοσυσχετίζονται και οι συσχετίσεις βρέθηκαν να είναι υψηλές. 

Σε μια διαφορετική έρευνα αξιολογήθηκαν τρία διαφορετικά μοντέλα (Wood και συν., 

2010). Στην έρευνα αυτή, συμμετείχαν δείγματα από δύο διαφορετικές ηλικιακές ομάδες: α) 

8857 άτομα ηλικίας 27-35 ετών και β) 6125 άτομα ηλικίας 64-65 ετών. Τα τρία μοντέλα που 
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εξετάστηκαν περιελάμβαναν τους εξής παράγοντες: α) σύμφωνα με το πρώτο μοντέλο τα 

θετικά και αρνητικά στοιχεία της κλίμακας φορτώνουν σε έναν παράγοντα, β) στο δεύτερο 

μοντέλο υπάρχουν δύο διαφορετικοί παράγοντες στους οποίους φορτώνουν τα θετικά και τα 

αρνητικά στοιχεία αντίστοιχα και γ) στο τρίτο μοντέλο που προτάθηκε, υπάρχει επίσης ένας 

παράγοντας, αλλά τα σφάλματα (residuals) των θετικών στοιχείων, συσχετίζονται μεταξύ 

τους. Διενεργήθηκε επιβεβαιωτική ανάλυση παραγόντων και τα αποτελέσματα των 

αναλύσεων έδειξαν ότι το μοντέλο με την καλύτερη προσαρμογή ήταν αυτό στο οποίο 

υπάρχει ένας παράγοντας και τα σφάλματα των θετικών στοιχείων, συσχετίζονται μεταξύ 

τους.  

Τέλος, μία ακόμα μελέτη, αξιολόγησε το κατά πόσο το μοντέλο του ενός παράγοντα θα 

μπορούσε να έχει καλύτερη προσαρμογή σε σχέση με όλα τα υπόλοιπα (Edwards, και συν., 

2010). Το δείγμα της έρευνας αποτελούνταν από 595 ενήλικες, ηλικίας 18-82 ετών, ενώ 

χρησιμοποιήθηκε και δεύτερο δείγμα για επιβεβαίωση των αποτελεσμάτων, το οποίο 

αποτελούνταν από 661 άτομα, ηλικίας 18-42 ετών. Η επιβεβαιωτική ανάλυση των 

παραγόντων, έδειξε ότι το μοντέλο με την καλύτερη προσαρμογή ήταν το μοντέλο των 

τεσσάρων παραγόντων, όπως είχε αρχικά προταθεί. 

 

1.3.6 Η Αναπροσαρμοζόμενη Χορήγηση του Εργαλείου 

 

Ο όρος αναπροσαρμοζόμενη χορήγηση (computerized adaptive testing), αναφέρεται στη 

διαδικασία κατά την οποία τα στοιχεία ενός τεστ, επιλέγονται ξεχωριστά για κάθε υποψήφιο, 

κατά τη διάρκεια χορήγησης του τεστ. Η επιλογή των στοιχείων πραγματοποιείται με 

διάφορους τρόπους, αλλά συνήθως, ένα δύσκολο στοιχείο, χορηγείται αφού προηγηθεί μια 

σωστή απάντηση, ενώ ένα ευκολότερο μετά από μία λανθασμένη.  

Η αναπροσαρμοζόμενη χορήγηση των τεστ, βασίζεται στη Θεωρία Υπολογισμού των 

Ικανοτήτων (ΘΥΙ). Το κύριο στοιχείο της ΘΥΙ είναι, ότι ένα σύνολο μαθηματικών μοντέλων  

περιγράφουν την πιθανότητα ενός ατόμου, με μία συγκεκριμένη ικανότητα, να απαντήσει 

σωστά σε ένα στοιχείο με ένα δεδομένο βαθμό δυσκολίας. Ένα από τα πρώτα μοντέλα της 

ΘΥΙ είναι το μοντέλο της μιας παραμέτρου, του Rasch (1960), το οποίο απαρτίζεται από την 

παράμετρο της ικανότητας του εξεταζομένου και την παράμετρο της δυσκολίας του στοιχείου 

(Linden, 2008). 

Στην αναπροσαρμοζόμενη χορήγηση, ο υπολογιστής διαλέγει τις ερωτήσεις που θα 

χορηγηθούν από μια τράπεζα στοιχείων. Στην οθόνη, εμφανίζεται μία ερώτηση, μέτριας 

δυσκολίας, η οποία περιέχει  εναλλακτικές απαντήσεις και ο εξεταζόμενος καλείται να 
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πληκτρολογήσει το νούμερο που αντιστοιχεί στη σωστή. Όσο διαβάζει ο εξεταζόμενος την 

ερώτηση, ο υπολογιστής, υπολογίζει ποια θα είναι η ικανότητα του ατόμου αν αποτύχει στην 

ερώτηση και ποια αν απαντήσει σωστά  και βάσει αυτής της διαδικασίας, παρουσιάζεται η 

επόμενη ερώτηση. Κατά τη διάρκεια των παραπάνω υπολογισμών, ο εξεταζόμενος έχει 

απαντήσει στην ερώτηση και έτσι, ο υπολογιστής υπολογίζει την πραγματική του ικανότητα, 

τσεκάροντας την ορθότητα της απάντησης. Το τεστ σταματάει όταν η ικανότητα του 

εξεταζομένου, έχει μετρηθεί με αρκετά μεγάλη ακρίβεια, καθώς επίσης και όταν πληρούνται 

οι κανόνες διακοπής των στοιχείων, όπως αυτοί έχουν οριστεί από πριν. 

Η τεχνική αυτή χορήγησης των τεστ, έχει πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα σε σχέση με 

τις παραδοσιακές μεθόδους αξιολόγησης (Linacre, 2000). Τα πλεονεκτήματα αυτών των 

τεστ, είναι ότι: 1) δεν χορηγούνται πολύ εύκολα ή πολύ δύσκολα στοιχεία στους 

εξεταζόμενους, 2) είναι συνήθως, μικρότερα από τα τεστ τα οποία είναι με χαρτί και μολύβι 

(paper & pencil), 3) είναι γρήγορα στη χορήγηση και τη βαθμολόγηση, 4) ένα κακό στοιχείο 

έχει μικρή επιρροή στα αποτελέσματα του τεστ, 5) είναι καλύτερη εμπειρία για τους 

συμμετέχοντες, καθώς προσαρμόζονται στις ικανότητες τους, κάτι που συνεπάγεται λιγότερο 

άγχος, 6) δεν απαιτούν απαντητικά φυλλάδια και εκπαιδευμένους εξεταστές και οι διαφορές 

στις βαθμολογίες που θα υπήρχαν, συμπεριλαμβάνονται στο σφάλμα της μέτρησης, 7) η 

χορήγηση είναι ατομική και ο εξεταζόμενος δεν χρειάζεται να περιμένει για να μεταβεί στην 

επόμενη ενότητα και 8) αυξάνεται η ασφάλεια του τεστ, καθώς δεν είναι σε έντυπη μορφή, 

ώστε να μπορεί να αναπαραχθεί εκ νέου. 

Ανάμεσα στα μειονεκτήματα, περιλαμβάνονται και τα ακόλουθα: 1) οι εξεταζόμενοι 

περιορίζονται στην εφαρμογή διαφόρων στρατηγικών με τις οποίες είναι εξοικειωμένοι 

(υπογράμμιση, χρήση πρόχειρου), 2) παρουσιάζεται ένα στοιχείο τη φορά, αποτρέποντας το 

άτομο από το να δει και να καταλάβει το μοτίβο των στοιχείων, 3) το διάβασμα από την 

οθόνη είναι πιο χρονοβόρο από το γραπτό κείμενο, 4) οι εξεταζόμενοι που ξέρουν να 

χειρίζονται πιο γρήγορα τον υπολογιστή, ευνοούνται έναντι των υπολοίπων, 5) οι 

υπολογιστές, μπορεί να εντείνουν το συστηματικό σφάλμα της μέτρησης (διαφορές αντρών-

γυναικών, εθνικών ομάδων, ατόμων από διαφορετικό κοινωνικό-οικονομικό επίπεδο), 6) 

είναι πολύ δαπανηρά και άρα περιορίζονται στη χορήγηση τους σε ανώτερα κοινωνικό-

οικονομικά στρώματα, 7) τα λειτουργικά συστήματα έχουν διάφορους περιορισμούς, όπως 

δυσκολία στο να ενταχθούν μεγάλα κείμενα και γραφικές παραστάσεις, 8) η διαδικασία είναι 

διαφορετική και μπορεί να δυσκολέψει κάποια άτομα και 9) οι εξεταζόμενοι συνήθως δε 

μπορούν να αλλάξουν τις προηγούμενες απαντήσεις τους. 



31 

Αρχικά, η αναπροσαρμοζόμενη χορήγηση των τεστ είχε εφαρμογή μόνο στις γνωστικές 

δοκιμασίες, αλλά πρόσφατα επεκτάθηκαν και στα τεστ προσωπικότητας και συμπεριφοράς. 

Έτσι, όπως στα γνωστικά τεστ το κάθε στοιχείο που χορηγείται, προσαρμόζεται στη 

γνωστική ικανότητα του συμμετέχοντα, έτσι και στα υπόλοιπα τεστ, οι συμμετέχοντες 

απαντούν τα στοιχεία που ανταποκρίνονται στο επίπεδο της πνευματικής και ψυχικής τους 

υγείας.  

Για την ψυχολογική κλίμακα αυτό-αναφοράς CES-D, έχει ήδη κατασκευαστεί η 

αναπροσαρμοζόμενη χορήγηση της (Smits, και συν., 2011).  Για την κατασκευή της 

αναπροσαρμοζόμενης χορήγησης του ψυχομετρικού αυτού εργαλείου, χρησιμοποιήθηκε και 

η κλίμακα Major Depression Inventory (MDI), η οποία αξιολογεί τα καταθλιπτικά 

συμπτώματα όπως βιώθηκαν από το άτομο τις τελευταίες δύο εβδομάδες. Επιπλέον, 

χορηγήθηκε στους συμμετέχοντες τηλεφωνικά και η κλινική συνέντευξη με βάση το Mini 

International Neuropsychiatric Interview (MINI), ως διαγνωστικό κριτήριο. Τα 

αποτελέσματα, έδειξαν ότι η εγκυρότητα και η αξιοπιστία της αναπροσαρμοζόμενης 

χορήγησης του εργαλείου, το καθιστούν αποτελεσματικό στη χορήγηση του. Πιο 

συγκεκριμένα, μόνο τέσσερα από τα είκοσι στοιχεία της κλίμακας δεν είχαν καλή 

προσαρμογή. 

Επιπλέον, είναι απαραίτητο να αναφερθεί μία έρευνα στην οποία αξιολογήθηκαν οι 

διαφορές στη χορήγηση της εκδοχής  paper & pencil και η αναπροσαρμοζόμενη χορήγηση 

της κλίμακας CES-D (Swartz, και συν., 2007). Τα αποτελέσματα έδειξαν, ότι όταν 

χορηγούνταν πρώτη η αναπροσαρμοζόμενη χορήγηση, οι βαθμολογίες ήταν υψηλότερες κατά 

2,4-2,8 μονάδες από το μέσο όρο. Τέλος, οι συμμετέχοντες με υψηλότερο ακαδημαϊκό 

επίπεδο, όπως επίσης και οι νεότεροι σε ηλικία, παρουσίασαν διαφορές στις βαθμολογίες 

μεταξύ των δύο εκδοχών του τεστ. 

 

1.3.7 Οι Διαπολιτισμικές της Προσαρμογές 

 

Η κλίμακα CES-D, έχει προσαρμοστεί σε διάφορους πολιτισμούς, συμπεριλαμβανομένου 

και του ελληνικού. Για την προσαρμογή μιας ψυχολογικής κλίμακας σε ένα διαφορετικό 

πολιτισμικό πλαίσιο από το οποίο κατασκευάστηκε, δεν αρκεί μόνο η μετάφραση της. Παρά 

το γεγονός ότι και η μετάφραση της κλίμακας, απαιτεί ιδιαίτερη διαδικασία, είναι απαραίτητο 

να διεξαχθούν μια σειρά από διαδικασίες, ώστε να ελεχθεί η εγκυρότητα και η αξιοπιστία της 

κλίμακας και συνεπώς να είναι δυνατή η χορήγηση της στο συγκεκριμένο πληθυσμό. 
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Μία από τις χώρες στην οποία έχει γίνει προσαρμογή της κλίμακας, είναι η Γαλλία (Morin, 

και συν., 2001). Το δείγμα προσαρμογής για τη γαλλική εκδοχή της κλίμακας, αποτελούνταν 

από κλινικό και μη κλινικό πληθυσμό. Οι ερευνητές, για την προσαρμογή της κλίμακας, 

πραγματοποίησαν επιβεβαιωτική ανάλυση παραγόντων και έλεγξαν την πιθανότητα να 

υπάρχουν τα εξής μοντέλα: α) το μοντέλο του ενός παράγοντα, β) το μοντέλο των δύο 

παραγόντων, όπου ο ένας παράγοντας συνδυάζει το θετικό συναίσθημα και τα διαπροσωπικά 

προβλήματα και ο άλλος παράγοντας το καταθλιπτικό συναίσθημα και τα σωματικά 

συμπτώματα, γ) το μοντέλο των τριών παραγόντων, στο οποίο παραλείπονται τα σωματικά 

συμπτώματα, δ) το μοντέλο των τεσσάρων παραγόντων, το οποίο είχε προταθεί αρχικά και ε) 

το μοντέλο των τεσσάρων παραγόντων, ο οποίοι αναγάγονται σε έναν και μόνο παράγοντα. 

Το μοντέλο με την καλύτερη προσαρμογή, ήταν το μοντέλο των τεσσάρων παραγόντων, 

καθώς οι τιμές των δεικτών καλής προσαρμογής, ήταν οι καλύτερες ( χ
2
/df= 1., CFI= 0.993, 

RMSEA= 0.43).  Επιπλέον, αξιολόγησαν την εγκυρότητα σε σχέση με το κριτήριο, και πιο 

συγκεκριμένα τη συγχρονική εγκυρότητα, με τις κλίμακες BDI, RSEI, BAI, και BHS. Η 

συγχρονική εγκυρότητα ήταν πολύ καλή, καθώς βρέθηκε υψηλή συσχέτιση συσχέτιση με τις 

κλίμακες BDI (r= 0.89) και BHS (r= 0.67), μικρή συσχέτιση με την BAI (r= 0.42), ενώ 

μέτρια, αλλά αρνητική συσχέτιση με την RSEI (r= -0.70). 

Μία ακόμη προσαρμογή της κλίμακας αυτής, έγινε στον τούρκικο πληθυσμό (Tatar & 

Saltukoglu, 2010). Για τον έλεγχο της εγκυρότητας σε σχέση με το κριτήριο, 

χρησιμοποιήθηκε η κλίμακα BDI. Ως προς την αξιοπιστία της κλίμακας, αξιολογήθηκε ο 

δείκτης αξιοπιστίας εσωτερικής συνοχής και βρέθηκε ότι ήταν ικανοποιητικός (α= 0.89), 

όπως και ο δείκτης αξιοπιστίας των δύο ημίσεων (r= 0.89). Ακόμα, αξιολογήθηκε και ο 

δείκτης αξιοπιστίας επαναληπτικών μετρήσεων όπου βρέθηκε να είναι ικανοποιητικός (r= 

0.69). Επιπλέον, αξιολογήθηκε η εγκυρότητα σε σχέση με το κριτήριο και πιο συγκεκριμένα 

η συγχρονική εγκυρότητα με τη χρήση της κλίμακας BDI,  όπου βρέθηκε υψηλή συσχέτιση 

(r= 0.77). Άλλη μορφή εγκυρότητας που διερευνήθηκε, ήταν η εγκυρότητα εννοιολογικής 

κατασκευής και η διερεύνηση της έγινε τόσο με διερευνητική (EFA), όσο και με 

επιβεβαιωτική ανάλυση παραγόντων (CFA). Η διερευνητική ανάλυση παραγόντων ανέδειξε 

τέσσερις παράγοντες όπως και στο αρχικό μοντέλο (καταθλιπτικό συναίσθημα, θετικό 

συναίσθημα, σωματικά συμπτώματα και διαπροσωπικά προβλήματα). Το κάθε στοιχείο της 

κλίμακας φόρτωνε σε έναν παράγοντα, ενώ μόνο τα στοιχεία 1, 5, 7 και 20 φόρτωναν σε δύο 

παράγοντες. Το μοντέλο των τεσσάρων παραγόντων εξηγούσε το 49.9% της συνολικής 

διακύμανσης. Κατά τη διεξαγωγή της επιβεβαιωτικής ανάλυσης παραγόντων, αξιολογήθηκε 

το παραπάνω μοντέλο και οι δύο μόνο δείκτες καλής προσαρμογής, που παρουσιάζονται από 
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τους ερευνητές, δε βρέθηκαν να είναι ικανοποιητικοί, ώστε το μοντέλο να επιβεβαιωθεί 

(GFI= 0.84, RMSEA= 0.10).  

Επιπρόσθετα, το CES-D, προσαρμόστηκε στην Κινέζικη γλώσσα (Cheung & Bagley, 

1998). Ως προς την εγκυρότητα της κλίμακας, αξιολογήθηκε η εγκυρότητα εννοιολογικής 

κατασκευής με τη χρήση της επιβεβαιωτικής ανάλυσης παραγόντων. Τα μοντέλα που 

εξετάστηκαν ήταν: α) το αρχικό μοντέλο των τεσσάρων παραγόντων, β) το μοντέλο των 

τριών παραγόντων στο οποίο υπήρχε το θετικό συναίσθημα και τα διαπροσωπικά 

προβλήματα, ενώ σε έναν παράγοντα εκφράζονται το καταθλιπτικό συναίσθημα και τα 

σωματικά συμπτώματα, γ) το μοντέλο των δύο παραγόντων στο οποίο υπήρχαν τα 

διαπροσωπικά προβλήματα και οι υπόλοιποι αντιστοιχούν στα καταθλιπτικά συμπτώματα και 

δ) το μοντέλο του ενός παράγοντα.  

Τα αποτελέσματα της επιβεβαιωτικής ανάλυσης παραγόντων, έδειξαν ότι το μοντέλο με 

την καλύτερη προσαρμογή ήταν αυτό των δύο παραγόντων: α) καταθλιπτικά συμπτώματα και 

β) διαπροσωπικά προβλήματα, καθώς οι δείκτες καλής προσαρμογής του συγκεκριμένου 

μοντέλου, ήταν καλύτεροι από τα υπόλοιπα μοντέλα (GFI= 0.80, CFI= 0.83, NFI= 0.69). Από 

τα παραπάνω δεδομένα, διαπιστώνουμε ότι το μοντέλο δεν επιβεβαιώνεται πλήρως. 

Επιπλέον, άλλη μορφή εγκυρότητας που αξιολογήθηκε, ήταν η εγκυρότητα εννοιολογικής 

κατασκευής. Η συγκλίνουσα και η αποκλίνουσα εγκυρότητα, διερευνήθηκε με τις κλίμακες 

Life Satisfaction, Social Desirability και Stressful life events. Τα αποτελέσματα έδειξαν 

χαμηλή συσχέτιση με τις δύο τελευταίες (r= 0.38, r= 0.37), ενώ σχετικά υψηλή, αλλά 

αρνητική με την Life Satisfaction (r= -0.62). 

Μία ακόμη προσαρμογή της κλίμακας CES-D, πραγματοποιήθηκε στην Ιταλική γλώσσα 

(Fava, 1983). Κατά τη συγκεκριμένη προσαρμογή της κλίμακας, οι αναλύσεις που έγιναν, δεν 

περιελάμβαναν την διερεύνηση της εγκυρότητας εννοιολογικής κατασκευής με τη χρήση της 

επιβεβαιωτικής ανάλυσης παραγόντων. Αξιολογήθηκε ο βαθμός συσχέτισης της κλινικής 

ομάδας με την κλίμακα του Hamilton (HRSD), ο οποίος βρέθηκε ότι ήταν σχετικά υψηλός 

(r= 0.61). Επιπλέον έχει διαπιστωθεί, ότι για να διαγνωστεί ένα άτομο με κατάθλιψη, θα 

πρέπει να έχει βαθμολογία μεγαλύτερη από 16 στην κλίμακα HRSD και να εμφανίζει 

τουλάχιστον έξι από τα είκοσι συμπτώματα της κλίμακας CES-D. Τα αποτελέσματα της 

έρευνας, κατέδειξαν ότι 38 από τους συμμετέχοντες της κλινικής ομάδας και 13 από τους 

συμμετέχοντες της ομάδας ελέγχου, είχαν σκορ μεγαλύτερο του 16. Συνεπώς, δεδομένου της 

ικανότητας της κλίμακας για έγκυρη διάγνωση, οι ερευνητές κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι 

είναι ένα αξιόπιστο και έγκυρο εργαλείο. 
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Επίσης, το  CES-D έχει προσαρμοστεί και στην πορτογαλική γλώσσα (Goncalves & 

Fagulha, 2004). Ως προς την αξιολόγηση της αξιοπιστίας, ο δείκτης που χρησιμοποιήθηκε, 

ήταν ο δείκτης αξιοπιστίας εσωτερικής συνοχής. Πιο συγκεκριμένα, έγινε διερεύνηση του 

δείκτη alpha και για τα τρία δείγματα της έρευνας και βρέθηκε να είναι αρκετά 

ικανοποιητικός (α1= 0.92, α2= 0.89, α3= 0.87). Όσον αφορά την εγκυρότητα της κλίμακας, 

έγινε αξιολόγηση της εγκυρότητας εννοιολογικής κατασκευής με τη χρήση αρχικά της 

διερευνητικής ανάλυσης παραγόντων (EFA) και έπειτα της επιβεβαιωτικής ανάλυσης 

παραγόντων (CFA). Τα αποτελέσματα της διερευνητικής ανάλυσης παραγόντων κατέδειξαν 

την ύπαρξη τριών παραγόντων. Έτσι, φάνηκε ότι υπάρχει ο παράγοντας του θετικού 

συναισθήματος, των διαπροσωπικών προβλημάτων και του καταθλιπτικού συναισθήματος. 

Κατά την επιβεβαιωτική ανάλυση παραγόντων, τα μοντέλα που εξετάστηκαν ήταν τέσσερα: 

α) το αρχικό μοντέλο όπως είχε προταθεί από τον Radloff (1972), β) το μοντέλο των τριών 

παραγόντων όπως προέκυψε από τη διερευνητική ανάλυση παραγόντων και γ) το μοντέλο 

στο οποίο υπάρχουν τέσσερις παράγοντες, οι οποίοι ανάγονται σε έναν γενικότερο. Η 

στατιστική ανάλυση των δεδομένων, έδειξε ότι το μοντέλο με την καλύτερη προσαρμογή, 

ήταν αυτό των τεσσάρων παραγόντων, οι οποίοι ανάγονται σε έναν γενικότερο. Οι δείκτες 

καλής προσαρμογής του μοντέλου αυτού, ήταν ικανοποιητικοί (χ
2 

/df= 2.76, RMSEA= 0.05, 

CFI= 0.93), ενώ στη σύγκριση των τεσσάρων μοντέλων, το μοντέλο αυτό είχε τη χαμηλότερη 

τιμή στους δείκτες AIC και CAIC (AIC= 546, CAIC= 783). Σχετικά με την αξιολόγηση της 

εγκυρότητας σε σχέση με το κριτήριο και πιο συγκεκριμένα αναφορικά με τη συγχρονική 

εγκυρότητα, η έρευνα έδειξε ότι η συσχέτιση της κλίμακας CES-D με την κλίμακα BDI, ήταν 

πολύ υψηλή (r= 0.80), όπως επίσης και με την κλινική διαγνωστική συνέντευξη (r= 0.76).  

Διαπολιτισμική προσαρμογή της κλίμακας έχει γίνει και σε γυναίκες Αφρο-αμερικανικής 

καταγωγής (Williams, και συν., 2007). Η μορφή εγκυρότητας που χρησιμοποιήθηκε, ήταν η 

εγκυρότητα εννοιολογικής κατασκευής με τη χρήση της επιβεβαιωτικής ανάλυσης 

παραγόντων, στην οποία το μόνο μοντέλο που αξιολογήθηκε ήταν το αρχικό μοντέλο των 

τεσσάρων παραγόντων. Η στατιστική ανάλυση των δεδομένων, έδειξε ότι το μοντέλο 

επιβεβαιώνεται και σε αυτόν τον πληθυσμό των γυναικών Αφρο-αμερικάνικης καταγωγής 

(RMSEA= 0.04, GFI= 0.92, CFI= 0.99). Το δείγμα της παραπάνω διαπολιτισμικής μελέτης, 

ήταν το μεγαλύτερο στο οποίο έχει γίνει μέχρι τώρα προσαρμογή, με το μειονέκτημα του ότι 

απαρτίζονταν μόνο από γυναικείο πληθυσμό. 

Τέλος, μία ακόμα διαπολιτισμική μελέτη με στόχο την προσαρμογή της κλίμακας CES-D, 

είναι αυτή που πραγματοποιήθηκε στην ισπανική γλώσσα  (Vazquez, και συν., 2007). 

Αναφορικά με την αξιολόγηση της αξιοπιστίας της κλίμακας, έγινε διερεύνηση του δείκτη 
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αξιοπιστίας εσωτερικής συνοχής. Ο δείκτης που χρησιμοποιήθηκε ήταν ο δείκτης alpha και 

βρέθηκε να είναι αρκετά υψηλός (α= 0.89). Ως προς την εγκυρότητα της κλίμακας, 

αξιολογήθηκε η παραγοντική της δομή με τη χρήση μόνο της διερευνητικής ανάλυσης 

παραγόντων (EFA). Η ανάλυση των δεδομένων και η διερεύνηση των ιδιοτιμών, κατέδειξε 

την ύπαρξη τεσσάρων παραγόντων, οι οποίοι εξηγούν το 55,9% της συνολικής διακύμανσης. 

Ο πρώτος παράγοντας είχε ιδιοτιμή 7,09 και εξηγεί το 35,5% της διακύμανσης (καταθλιπτικό 

συναίσθημα). Ο δεύτερος παράγοντας, είχε ιδιοτιμή 1,70, και εξηγεί το 8,52% της 

διακύμανσης (θετικό συναίσθημα). Η ιδιοτιμή του τρίτου παράγοντα ήταν 1,17 και εξηγεί το 

5,86% της διακύμανσης (κινητική επιβράδυνση). Τέλος, ο τέταρτος παράγοντας είχε ιδιοτιμή 

1,20 και εξηγεί το 6,04% της διακύμανσης (διαπροσωπικά προβλήματα).  

Συμπερασματικά, έχουν διεξαχθεί αρκετές διαπολιτισμικές έρευνες με στόχο την 

προσαρμογή της κλίμακας και σε άλλους πολιτισμούς. Οι τεχνικές που χρησιμοποιήθηκαν 

δεν ήταν σε όλα οι πληρέστερες, ώστε να προκύπτουν ασφαλή συμπεράσματα σχετικά με την 

εγκυρότητα και αξιοπιστία της κλίμακας για τον συγκεκριμένο πολιτισμό.  

 

1.3.8 Η Πρώτη Προσαρμογή της στον Ελληνικό Πληθυσμό 

 

Η πρώτη προσαρμογή της κλίμακας αυτό-αναφοράς CES-D στον ελληνικό πληθυσμό, έχει 

ήδη πραγματοποιηθεί (Fountoulakis, και συν., 2001). Η μετάφραση της κλίμακας, έγινε με τη 

μέθοδο μετάφραση-αντίστροφη μετάφραση, την οποία και έκαναν δύο από τους ερευνητές 

της παρούσας έρευνας. Ο ένας από αυτούς, δεν γνώριζε την πρωτότυπη εκδοχή της αγγλικής 

κλίμακας. Η τελική εκδοχή της μετάφρασης, αποφασίστηκε μετά από ομοφωνία. 

 Το δείγμα προσαρμογής, απαρτίζονταν από 40 άτομα, τα οποία είχαν λάβει διάγνωση για 

μείζονα καταθλιπτική διαταραχή και είχαν μέσο όρο ηλικίας τα 30 έτη. Επιπλέον, 

συμμετείχαν και 120 άτομα από το γενικό πληθυσμό, με μέσο όρο ηλικίας τα 27 έτη. Για να 

ενταχθούν οι συμμετέχοντες στην έρευνα, ανεξάρτητα σε ποια ομάδα ανήκαν, δε θα έπρεπε 

να λαμβάνουν κάποια φαρμακευτική αγωγή για τουλάχιστον δύο εβδομάδες και να έχουν 

καλά εργαστηριακά αποτελέσματα σε εξετάσεις όπως εγκεφαλογράφημα, βιοχημικές 

εξετάσεις, θυρεοειδική λειτουργία και φολικό οξύ.     

Το κλινικό δείγμα αποτελούσαν εξωτερικοί ασθενείς ή άτομα που ήδη νοσηλεύονταν στο 

νοσοκομείο «ΑΧΕΠΑ» της Θεσσαλονίκης. Το μη κλινικό δείγμα απαρτίζονταν από άτομα 

που δούλευαν στο νοσοκομείο ή συγγενείς των ασθενών. Πριν την ένταξη τους στην έρευνα, 

πραγματοποιήθηκε μια κλινική συνέντευξη, στην οποία διαπιστώθηκε ότι δεν έπασχαν από 

κάποια ψυχιατρική νόσο, αλλά και δεν είχαν νοσήσει στο παρελθόν, ούτε υπήρχε κάποια 
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διαταραχή στη λειτουργία του θυρεοειδούς τους. Η διάγνωση των ατόμων της κλινικής 

ομάδας με μείζονα καταθλιπτική διαταραχή, έγινε από δύο ανεξάρτητους επαγγελματίες. Ο 

ένας εξεταστής  χορήγησε δύο ψυχομετρικά εργαλεία: α) το Clinical Assessment in 

Neuropsychiatry και β) το International Personality Disorders Examination, με τη βοήθεια 

των οποίων διεξήχθησαν κλινικές συνεντεύξεις. Ο δεύτερος εξειδικευμένος επαγγελματίας, 

διεξήγαγε μη δομημένες κλινικές συνεντεύξεις.  

Αναφορικά  με την αξιολόγηση της αξιοπιστίας της κλίμακας, διερευνήθηκε ο δείκτης 

αξιοπιστίας εσωτερικής συνοχής (Cronbach’s alpha) και ο δείκτης επαναληπτικών μετρήσεων 

(test-retest). Το ερωτηματολόγιο CES-D, έχει τη μορφή της κλίμακας τύπου Likert και γι’ 

αυτό έγινε χρήση του δείκτη αξιοπιστίας εσωτερικής συνοχής (Cronbach’s alpha),ο οποίος 

ήταν κατάλληλος. Ο δείκτης alpha φάνηκε να είναι ένας ιδιαίτερα υψηλός δείκτης (α= 0.95), 

αποτέλεσμα που μας επιτρέπει να πούμε ότι τα στοιχεία που συνθέτουν το τεστ είναι 

ομοιογενή.  

Επιπλέον, αξιολογήθηκε και ο δείκτης αξιοπιστίας επαναληπτικών μετρήσεων (test-

retest). Για την εκτίμηση του δείκτη, η κλίμακα χορηγήθηκε δύο φορές σε 20 άτομα (12 

άτομα από το κλινικό δείγμα και 8 άτομα από τον γενικό πληθυσμό). Το διάστημα μεταξύ 

των δύο χορηγήσεων κυμάνθηκε από μία έως δύο ημέρες. Οι συγγραφείς αναφέρουν ότι ο 

δείκτης αξιοπιστίας για τη συνολική κλίμακα είναι r= 0.71. Όμως, παρουσιάζεται πολύ 

μεγάλη διακύμανση μεταξύ των στοιχείων, με το στοιχείο (Νο 1) να έχει το χαμηλότερο 

δείκτη συσχέτισης (r= 0.45) και το στοιχείο (Νο 4) να έχει τον υψηλότερο (r= 0.95).  

Ως προς την εγκυρότητα, οι μόνοι δείκτες που χρησιμοποιήθηκαν, ήταν η εγκυρότητα 

περιεχομένου με τη χρήση μόνο της διερευνητικής ανάλυσης παραγόντων και η εγκυρότητα 

εννοιολογικής κατασκευής με τη χρήση μόνο της διακρίνουσας εγκυρότητας. Για τον έλεγχο 

της εγκυρότητας περιεχομένου, χρησιμοποιήθηκε η διερευνητική ανάλυση παραγόντων με 

ορθογώνια περιστροφή των αξόνων. Η ανάλυση των δεδομένων, οδήγησε  στην εξαγωγή 

τριών παραγόντων, οι οποίοι εξηγούν το 66% της συνολικής διακύμανσης. Ο πρώτος 

παράγοντας, εξηγούσε το 22% της διακύμανσης και αναφέρονταν στο θετικό συναίσθημα. Ο 

δεύτερος παράγοντας φάνηκε να εξηγεί το 13% της διακύμανσης και αντιστοιχεί στις 

διαταραγμένες διαπροσωπικές σχέσεις, ενώ ο τρίτος παράγοντας εξηγεί το 31% της 

διακύμανσης και περιλαμβάνει το αρνητικό συναίσθημα με τα σωματικά συμπτώματα. 

Αντίθετα, στο αρχικό ερωτηματολόγιο (Radloff, 1972), είχαν εξαχθεί 4 παράγοντες 

(καταθλιπτικό συναίσθημα, θετικό συναίσθημα, σωματικά συμπτώματα και διαπροσωπικά 

προβλήματα). Ακόμα παρατηρήθηκαν και δευτερογενείς φορτίσεις κάποιων στοιχείων, 

δηλαδή πολλά από τα στοιχεία του τεστ, φόρτωναν σε περισσότερους του ενός παράγοντες. 
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Τέλος, αξιολογήθηκε η διακρίνουσα εγκυρότητα (discriminant analysis). Η στατιστική αυτή 

τεχνική αποκάλυψε ότι έγινε σωστή ταξινόμηση των ατόμων που έπασχαν από κατάθλιψη 

(87.5%), αλλά και των υγιών ατόμων (98.33%).  

 

1.3.9 Στόχοι και Σκοποί της Παρούσας Έρευνας   

 

Στόχος της παρούσας έρευνας, είναι η εκ νέου προσαρμογή της κλίμακας CES-D στον 

ελληνικό πληθυσμό, χρησιμοποιώντας πιο ενδεδειγμένες ψυχομετρικές και στατιστικές 

μεθόδους. Για παράδειγμα, κατά την πρώτη προσαρμογή της κλίμακας, το δείγμα της έρευνας 

ήταν αρκετά χαμηλό (Ν=160) και περιελάμβανε 40 άτομα με διαγνωσμένη κατάθλιψη και 

120 άτομα στην ομάδα ελέγχου. Το συγκεκριμένο δείγμα κρίνεται αρκετά μικρό, σε σχέση με 

τις στατιστικές τεχνικές που πρέπει να χρησιμοποιηθούν (πχ. επιβεβαιωτική ανάλυση 

παραγόντων) για την ορθή μελέτη των ψυχομετρικών χαρακτηριστικών της κλίμακας. Στη 

συγκεκριμένη έρευνα, το δείγμα ήταν σαφώς πιο μεγάλο και απαρτιζόταν από 300 άτομα.  

Σημαντικό πρόβλημα αποτελεί επίσης το γεγονός ότι ο έλεγχος της εγκυρότητας του 

εργαλείου δεν ήταν ο ενδεδειγμένος. Για παράδειγμα, για τον έλεγχο της εγκυρότητας 

περιεχομένου χρησιμοποιήθηκε η διερευνητική ανάλυση παραγόντων και όχι η πιο 

ενδεδειγμένη τεχνική της επιβεβαιωτικής ανάλυσης παραγόντων (Hurley, και συν., 1997). 

Επίσης δεν αναφέρονται καθόλου στοιχεία για την εγκυρότητα σε σχέση με το κριτήριο (πχ. 

συγχρονική εγκυρότητα), αλλά και την εγκυρότητα εννοιολογικής κατασκευής, (πχ. 

συγκλίνουσα και αποκλίνουσα εγκυρότητα).  

Για το σκοπό αυτό, στην συγκεκριμένη ερεύνα χρησιμοποιήθηκε η επιβεβαιωτική 

ανάλυση παραγόντων για τον έλεγχο της εγκυρότητας περιεχομένου, ενώ υπάρχουν 

ερευνητικά δεδομένα που τεκμηριώνουν τόσο τη συγχρονική εγκυρότητα όσο και την 

εγκυρότητα εννοιολογικής κατασκευής της κλίμακας στον ελληνικό πληθυσμό. 

Η  προσαρμογή ενός τέτοιου εργαλείου στον ελληνικό πληθυσμό, θα αποτελέσει πολύτιμη 

βοήθεια για τους επαγγελματίες στο χώρο της ψυχικής υγείας, καθώς γρήγορα και χωρίς την 

παρουσία εξειδικευμένου προσωπικού, θα είναι δυνατή η αξιολόγηση της καταθλιπτικής 

συμπτωματολογίας του ασθενούς. Επίσης με τη χρήση αυτού του εργαλείου επιτυγχάνεται 

τόσο η πρόληψη, όσο και η έγκαιρη διάγνωση μιας διαταραχής της διάθεσης. Τα οφέλη που 

θα προκύψουν θα οδηγήσουν στην έγκαιρη διάγνωση μιας καταθλιπτικής συμπτωματολογίας 

και άρα σε πιο αποτελεσματικούς τρόπους ενίσχυσης  και υποστήριξης των ατόμων που 

ανήκουν στην ομάδα υψηλού κινδύνου. 
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2.ΜΕΘΟΔΟΣ 

 

2.1 Συμμετέχοντες 

 

Στην παρούσα έρευνα, το δείγμα που χρησιμοποιήθηκε, απαρτίζεται από άτομα του 

γενικού πληθυσμού. Το δείγμα αποτελούνταν από 300 ενήλικα άτομα, ηλικίας 18-72 ετών με 

μέσο όρο ηλικίας τα 34,88 έτη (Τ.Α= 12,8). Από το δείγμα αυτό, οι 106 (35,3%) ήταν άντρες 

και οι 194 (64,7%) ήταν γυναίκες. Επιπλέον, το 15,7% των συμμετεχόντων ήταν δημόσιοι 

υπάλληλοι, το 23,3% ιδιωτικοί υπάλληλοι, το 15,7% άνεργοι και το 10,7% ελεύθεροι 

επαγγελματίες. Επίσης, το 24% των συμμετεχόντων ανέφερε άλλη εργασία. Αναφορικά με το 

εκπαιδευτικό επίπεδο των συμμετεχόντων, το 43,3% ήταν απόφοιτοι ΑΕΙ/ΤΕΙ και το 32,3% 

απόφοιτοι Λυκείου. Τέλος, το 48,7% των συμμετεχόντων δεν ήταν παντρεμένοι, ενώ το 38% 

ήταν παντρεμένοι.  

 

2.2 Εργαλεία 

2.2.1 Κλίμακα Beck Depression Inventory (BDI - Beck, 1978). Η κλίμακα Beck 

Depression Inventory, αξιολογεί 21 συμπτώματα της κατάθλιψης, 11 από τα οποία 

αξιολογούν την ψυχική διάθεση, 4 αξιολογούν αλλαγές στη συμπεριφορά και τα υπόλοιπα 6, 

αξιολογούν σωματικά συμπτώματα. Ως προς τους δείκτες αξιοπιστίας της κλίμακας, η 

αξιολόγηση του δείκτη αξιοπιστίας εσωτερικής συνοχής, έδειξε ότι ο δείκτης αξιοπιστίας των 

δύο ημίσεων ήταν ιδιαίτερα υψηλός (r= 0.93), όπως και ο δείκτης alpha (α= 0.86). Το 

ερωτηματολόγιο που χρησιμοποιήθηκε στην συγκεκριμένη έρευνα, έχει προσαρμοστεί στον 

ελληνικό πληθυσμό (Donias & Demertzis, 1983). Στη ελληνική προσαρμογή του BDI ο 

δείκτης αξιοπιστίας εσωτερικής συνοχής είναι αρκετά ικανοποιητικός (α=0.84). (Βλ.  

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α, σελ. 72) 

 

2.2.2 Κλίμακα Brief Symptom Inventory (BSI -  Derogatis, 1975). Το Brief Symptom 

Inventory είναι μια κλίμακα αυτοαναφοράς για την αξιολόγηση της ψυχολογικής κατάστασης 

τόσο ατόμων με κάποια ψυχιατρική νόσο, όσο και ατόμων γενικού πληθυσμού.  Αποτελείται 

από 53 στοιχεία, τα οποία καλύπτουν 9 ψυχολογικές διαστάσεις: i) Σωματοποίηση, ii) 

Ιδεοληψία/ Ψυχαναγκασμός , iii) Διαπροσωπική Ευαισθησία, iv)Κατάθλιψη, v) Άγχος, vi) 

Εχθρότητα, vii)Φοβική Ανησυχία, viii) Παρανοϊκός Ιδεασμός και ix) Ψυχωτισμός. Ο δείκτης 

alpha για τις εννιά διαστάσεις κυμαινόταν από 0.71 για τον ψυχωτισμό έως 0.85 για την 

κλίμακα της κατάθλιψης. Τέλος, και ο δείκτης επαναληπτικών μετρήσεων ήταν αρκετά 
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ικανοποιητικός, με τιμές 0.68 για την κλίμακα της σωματοποίησης έως 0.91 για την κλίμακα 

της φοβικής ανησυχίας. Το ερωτηματολόγιο που χρησιμοποιήθηκε στη συγκεκριμένη έρευνα, 

έχει προσαρμοστεί στον ελληνικό πληθυσμό από τη Δήμητρα Κούρου στα πλαίσια πτυχιακής 

εργασίας. Για την αξιολόγηση της αξιοπιστίας, έγινε έλεγχος του δείκτη αξιοπιστίας 

εσωτερικής συνοχής και του δείκτη αξιοπιστίας επαναληπτικών μετρήσεων. Ο δείκτης 

εσωτερικής συνοχής alpha, είναι αρκετά ικανοποιητικός με ένα εύρος τιμών που κυμαίνεται 

από 0.64 για τον Ψυχωτισμό, μέχρι 0.82 για την Κατάθλιψη. Εξίσου ικανοποιητικός ήταν και 

ο δείκτης επαναληπτικών μετρήσεων, ο οποίος αξιολογήθηκε σε 113 άτομα σε διάστημα ενός 

μήνα (r= 0.71- 0.86).   (Βλ. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α, σελ.74) 

 

 

2.2.3 Κλίμακα Depression Anxiety Stress Scales (DASS – Lovibond, 1993). Η κλίμακα 

αυτή, είναι κλίμακα αυτό-αναφοράς, η οποία έχει δύο εκδοχές: α) τη σύντομη εκδοχή που 

αποτελείται από 21 στοιχεία και β) την εκδοχή που αποτελείται από 42 στοιχεία. Η κλίμακα 

αξιολογεί συμπτώματα άγχους, κατάθλιψης και έντασης, τα οποία αναφέρονται στην 

προηγούμενη εβδομάδα. Ο δείκτης αξιοπιστίας εσωτερικής συνοχής της εκτεταμένης 

κλίμακας, ήταν αρκετά ικανοποιητικός (α= 0.84 – 0.94), όπως και ο δείκτης αξιοπιστίας 

επαναληπτικών μετρήσεων (r= 0.71 – 0.81). Η κλίμακα που χρησιμοποιήθηκε στην παρούσα 

μελέτη, ήταν η συνοπτική εκδοχή της (21 στοιχεία). Η προσαρμογή της στον ελληνικό 

πληθυσμό, έγινε σε δείγμα 537 ατόμων γενικού πληθυσμού (Lyrakos, Arvaniti, Smyrnioti, & 

Kostopanagiotou, 2011). Ο δείκτης αξιοπιστίας εσωτερικής συνοχής ήταν ιδιαίτερα 

ικανοποιητικός (α= 0.97), ενώ οι υπο-κλίμακες για την κατάθλιψη και το άγχος, 

συσχετίζονταν ικανοποιητικά με τις αντίστοιχες κλίμακες BDI (r= 0.73) και STAI (r=  0.60). 

(Βλ. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α, σελ. 70). 

 

2.2.4 Κλίμακα Center for Epidemiological Studies- Depression Scale (CES-D - Radloff, 

1972).  Η κλίμακα αυτή, αποτελείται από 20 στοιχεία και μετράει το καταθλιπτικό 

συναίσθημα, το θετικό συναίσθημα, τα σωματικά συμπτώματα  και τα διαπροσωπικά 

προβλήματα. Στην αξιοπιστία της κλίμακας αυτής, έχει γίνει αναφορά σε προηγούμενη 

ενότητα και οι τιμές των δεικτών αξιοπιστίας, είναι ιδιαίτερα ικανοποιητικοί. Η κλίμακα που 

χρησιμοποιήθηκε σε αυτή την έρευνα, ήταν αυτή της πρώτης προσαρμογής, καθώς  η 

μετάφραση της, διεξήχθη με ενδεδειγμένο τρόπο (Fountoulakis, και συν., 2001. Η μετάφραση 

της κλίμακας, έγινε με τη μέθοδο μετάφραση-αντίστροφη μετάφραση, την οποία και έκαναν 

δύο από τους ερευνητές της έρευνας. Ως προς τους δείκτες αξιοπιστίας, έγινε έλεγχος για τον 
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δείκτη αξιοπιστίας εσωτερικής συνοχής, η τιμή του οποίου βρέθηκε ιδιαίτερα ικανοποιητική 

(α=0.95). Τέλος σε 20 από τα άτομα του δείγματος χορηγήθηκε σε διάστημα δύο ημερών εκ 

νέου η κλίμακα, με στόχο την αξιολόγηση του δείκτη αξιοπιστίας επαναληπτικών μετρήσεων. 

Η τιμή και αυτού του δείκτη ήταν αρκετά ικανοποιητική (r= 0.71). (Βλ. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α, 

σελ. 69). 

 

2.3 Ερευνητική διαδικασία 

 

Για τη συλλογή του δείγματος της έρευνας, ο ερευνητής απευθύνθηκε σε φοιτητές 

κυρίως του Πανεπιστημίου Κρήτης, αλλά και στον ευρύτερο κύκλο των συμμετεχόντων. 

Κατά συνέπεια, το δείγμα ήταν ευκαιριακό. Η επαφή με τους φοιτητές, έγινε κυρίως στα 

αμφιθέατρα κατά τη διάρκεια παρακολούθησης κάποιας διάλεξης. Η συλλογή των δεδομένων 

διήρκεσε από τον Νοέμβριο του 2012 έως και τον Μάρτιο του 2013. Όλοι οι συμμετέχοντες 

ενημερώνονταν από το έντυπο συγκατάθεσης για τον σκοπό της έρευνας, στο οποίο 

αναγράφεται ότι στόχος της έρευνας είναι η διερεύνηση των δυσκολιών και των 

προβλημάτων που μερικές φορές οι άνθρωποι αντιμετωπίζουν, αλλά και το πώς οι άνθρωποι 

βιώνουν και εκφράζουν τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν στην καθημερινότητα τους. 

Για να γίνει έλεγχος της συγκλίνουσας εγκυρότητας, 150 από τα άτομα του δείγματος, 

συμπλήρωσαν τις κλίμακες CES-D, BDI και DASS, ενώ για τον έλεγχο της αποκλίνουσας 

εγκυρότητας, τα υπόλοιπα 150 άτομα συμπλήρωσαν τις κλίμακες CES-D, BSI και DASS. Τα 

δύο αυτά πακέτα, συνοδεύονταν από τη φόρμα συγκατάθεσης, ενώ περαιτέρω οδηγίες δεν 

δίνονταν, παρά μόνο ότι δεν υπάρχει σωστή και λάθος απάντηση (βλ. Παράρτημα Β, σελ. 

79). Για τη συμμετοχή στη διαδικασία συμπλήρωσης των ερωτηματολογίων, δεν 

προβλέφθηκε κάποιο κίνητρο ή αποζημίωση, ενώ η έρευνα εγκρίθηκε από την επιτροπή 

δεοντολογίας του τμήματος Ψυχολογίας του Πανεπιστημίου Κρήτης. 
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3. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

 

3.1 Στατιστική ανάλυση δεδομένων 

Αρχικά, έγινε η αξιολόγηση των δεδομένων, ώστε να εξεταστούν οι μέσοι όροι και οι 

τυπικές αποκλίσεις των μεταβλητών της έρευνας. Κατόπιν, εξετάστηκε η παραγοντική δομή 

της ελληνικής εκδοχής της ψυχολογικής κλίμακας Center for Epidemiological Studies-

Depression (CES-D). Παράλληλα, εξετάστηκαν και τα μοντέλα από όλες τις διαφορετικές 

πολιτισμικές προσαρμογές της κλίμακας, όπως αυτά επιβεβαιώθηκαν από άλλες χώρες (π.χ. 

Τουρκία, Ισπανία και Κίνα), καθώς επίσης και το μοντέλο της πρώτης προσαρμογής της 

κλίμακας στον ελληνικό πληθυσμό.  Τέλος, εξετάστηκαν τα ψυχομετρικά στοιχεία της 

προσαρμοσμένης κλίμακας, τόσο ως προς την εγκυρότητα, όσο και ως προς την αξιοπιστία 

της. 

Η αξιολόγηση της παραγοντικής δομής της κλίμακας έγινε με τη χρήση του λογισμικού 

AMOS 20 (Analysis of Moment Structures; Arbuckle, 2011). Η ενδεδειγμένη στατιστική 

ανάλυση για την προσαρμογή μιας κλίμακας σε κάποιον πληθυσμό, είναι εκείνη της 

επιβεβαιωτικής ανάλυσης παραγόντων (Confirmatory Factor Analysis – CFA). Η 

επιβεβαιωτική ανάλυση παραγόντων, ελέγχει κατά πόσο ένα προκαθορισμένο πλαίσιο 

σχέσεων μεταξύ λανθανόντων μεταβλητών και παρατηρούμενων μεταβλητών, όπως αυτά 

έχουν καθοριστεί από την αρχική εκδοχή της κλίμακας, επιβεβαιώνεται από τα δεδομένα που 

έχουν συλλεχθεί από τον ελληνικό πληθυσμό (Hurley, και συν., 1997). 

Το αρχικό μοντέλο όπως αυτό έχει προταθεί από τους κατασκευαστές, όπως επίσης και τα 

διαφορετικά μοντέλα από τις διαπολιτισμικές προσαρμογές της κλίμακας που μελετήθηκαν, 

συγκρίθηκαν μεταξύ τους με βάση τους δείκτες καλής προσαρμογής (goodness of fit indices). 

Σύμφωνα με τον Griffin (2005), είναι απαραίτητο να χρησιμοποιούνται τέσσερις δείκτες 

καλής προσαρμογής, ώστε ο ερευνητής να είναι ικανός να αξιολογήσει σωστά την 

προσαρμογή των δεδομένων στο μοντέλο που μελετά. Στη συγκεκριμένη ερευνητική 

διαδικασία, έγινε χρήση τεσσάρων δεικτών καλής προσαρμογής: α) ο συγκριτικός δείκτης 

καλής προσαρμογής Comparative Fit Index (CFI; - Bentler, 1990) και β) οι αυξητικοί δείκτες 

καλής προσαρμογής Standardised Root Mean Square Residual (SRMR; - Hu & Bentler, 

1999), Root Mean Square Error of Approximation (RMSEA; - Steiger, 1990) και Tucker-

Lewis Index (TLI; - Tucker & Lewis, 1973). Ως προς την ερμηνεία των δεικτών καλής 

προσαρμογής, τιμές μεγαλύτερες από 0.90 για τους δείκτες CFI και TLI, υποδεικνύουν καλή 

προσαρμογή του μοντέλου. Όσον αφορά τους δείκτες  SRMR και RMSEA, για να έχει το 

μοντέλο καλή προσαρμογή, χρειάζεται οι τιμές τους ιδανικά να είναι μικρότερες από 0.05 ή 
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εναλλακτικά, μικρότερες από 0.08. Για τη σύγκριση των διαφορετικών μοντέλων, 

χρησιμοποιήθηκαν οι συγκριτικοί δείκτες καλής προσαρμογής Akaine Information Criterion 

(AIC; - Akaine, 1987) και Corrected Information Criterion (CAIC; - Bozdogan, 1987).  

Τέλος, για την αξιολόγηση της αξιοπιστίας, αλλά και της ομοιογένειας της κλίμακας 

χρησιμοποιήθηκε ο δείκτης αξιοπιστίας εσωτερικής συνοχής alpha (Cronbach, 1951). Όσον 

αφορά την αξιολόγηση της εγκυρότητας της κλίμακας, εξετάστηκε η συγκλίνουσα, η 

αποκλίνουσα και η συγχρονική εγκυρότητα. 

 

3.2 Μέσοι Όροι και Τυπικές Αποκλίσεις των Μεταβλητών της Έρευνας 

 

Στον Πίνακα 1 που ακολουθεί, παρουσιάζονται οι μέσοι όροι και οι τυπικές αποκλίσεις 

των μεταβλητών που χρησιμοποιήθηκαν στην έρευνα. 

 

Πίνακας 1  

Μέσοι Όροι και Τυπικές Αποκλίσεις των Μεταβλητών της Έρευνας 

Μεταβλητές Μ.Ο Τ.Α. 

BDI 

CES-D Θετικό συναίσθημα 

CES-D Καταθλιπτικό συναίσθημα                          

CES-D Σωματικά συμπτώματα 

CES-D Διαπροσωπικά προβλήματα 

BSI- Σωματοποίηση 

BSI- Ψύχωση/Εξαναγκασμός 

BSI- Διαπροσωπική Ευαισθησία 

BSI-  Κατάθλιψη 

BSI- Άγχος 

BSI- Εχθρότητα 

BSI- Φοβική Ανησυχία 

BSI- Παρανοϊκός Ιδεασμός 

BSI- Ψυχωτισμός 

DASS- Στρες 

DASS- Άγχος 

DASS- Κατάθλιψη 

11,38 

6,11 

4,55 

5,31 

0,77 

0,71 

1,07 

0,88 

0,89 

0,94 

1,04 

0,50 

0,98 

0,64 

6,32 

3,39 

4,78 

8,07 

3,11 

4,69 

4,00 

1,21 

0,82 

0,88 

0,86 

0,91 

0,93 

0,95 

0,68 

0,90 

0,76 

4,90 

4,33 

5,04 

 

 

 

 

 

3.3 Αξιοπιστία των Κλιμάκων 
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Για τη διερεύνηση της αξιοπιστίας των κλιμάκων της έρευνας, έγινε χρήση του 

στατιστικού δείκτη της εσωτερικής συνοχής alpha (Cronbach, 1951). Ο δείκτης alpha, έχει 

εύρος τιμής από 0 έως 1. Τα αποτελέσματα παρουσιάζονται στον Πίνακα 2, όπου η τιμή του 

δείκτη για την κλίμακα CES-D συνολικά, είναι σε άριστα επίπεδα (α=0.91). Το ίδιο ισχύει 

και για τις υπόλοιπες κλίμακες, όπου παρατηρείται εύρος τιμών από α=0.86 έως α=0.97. 

 

Πίνακας 2  

Δείκτης Αξιοπιστίας Εσωτερικής Συνοχής των Μεταβλητών της Έρευνας  (alpha) 

Μεταβλητές Alpha (α) 

CES-D Θετικό συναίσθημα 

CES-D Καταθλιπτικό συναίσθημα                          

CES-D Σωματικά συμπτώματα 

CES-D Διαπροσωπικά προβλήματα 

BSI- Σωματοποίηση 

BSI- Ψύχωση/Εξαναγκασμός 

BSI- Διαπροσωπική Ευαισθησία 

BSI-  Κατάθλιψη 

BSI- Άγχος 

BSI- Εχθρότητα 

BSI- Φοβική Ανησυχία 

BSI- Παρανοϊκός Ιδεασμός 

BSI- Ψυχωτισμός 

DASS- Στρες 

DASS- Άγχος 

DASS- Κατάθλιψη 

CES-D Συνολική Βαθμολογία 

DASS- Συνολική Βαθμολογία 

BSI- Συνολική Βαθμολογία 

BDI- Συνολική Βαθμολογία 

.77 

.88 

.78 

.68 

.87 

.83 

.74 

.86 

.87 

.82 

.75 

.81 

.76 

.89 

.89 

.91 

.91 

.95 

.97 

.86 

 

 

 

3.4 Επιβεβαιωτική Ανάλυση Παραγόντων 

Στον Πίνακα 3 καταγράφονται οι δείκτες καλής προσαρμογής των μοντέλων που 

αξιολογήθηκαν στη συγκεκριμένη έρευνα, με στόχο την εξέταση της παραγοντικής δομής της 

κλίμακας CES-D στον ελληνικό πληθυσμό. Στα μοντέλα που εξετάστηκαν, 

συμπεριλαμβάνεται το αρχικό μοντέλο όπως είχε προταθεί από τους κατασκευαστές της 

κλίμακας, αλλά και μοντέλα όπως έχουν προκύψει από την προσαρμογή της κλίμακας σε 

άλλους πληθυσμούς.  
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Το μοντέλο Ι,  αποτελεί το αρχικό θεωρητικό μοντέλο της κλίμακας CES-D, όπως αυτό 

είχε προταθεί από τον κατασκευαστή της (Radloff, 1972). Το μοντέλο αυτό, αποτελείται από 

20 στοιχεία, τα οποία κατανέμονται σε τέσσερις παράγοντες. Ο πρώτος παράγοντας 

αποτελείται από 7 στοιχεία που συνιστούν το καταθλιπτικό συναίσθημα (depressed affect), ο 

δεύτερος παράγοντας από 4 στοιχεία, που απαρτίζουν το θετικό συναίσθημα (positive affect), 

ο τρίτος παράγοντας από 7 στοιχεία, τα οποία απαρτίζουν τα σωματικά συμπτώματα (somatic 

symptoms) και ο τέταρτος παράγοντας από 2 στοιχεία, τα οποία αποτελούν τα διαπροσωπικά 

προβλήματα (interpersonal problems), (Βλ. Διάγραμμα 1). 

 Τα μοντέλα ΙΙ και ΙΙΙ, αποτελούνται επίσης από 20 στοιχεία, τα οποία αντιστοιχούν σε 4 

παράγοντες. Η διαφορά τους με το μοντέλο Ι, είναι η κατανομή των στοιχείων των κλιμάκων 

στους παράγοντες (Βλ. Διάγραμμα 2 και 3). Το μοντέλο IVαποτελείται από 20 στοιχεία, τα 

οποία κατανέμονται σε 2 παράγοντες (Βλ. Διάγραμμα 4), το μοντέλο V είναι το μοντέλο της 

πρώτης ελληνικής προσαρμογής της κλίμακας στον ελληνικό πληθυσμό, το οποίο συνίσταται 

από 20 στοιχεία, τα οποία αντιστοιχούν σε 3 παράγοντες (Βλ. Διάγραμμα 5), ενώ τέλος, το 

μοντέλο VI είναι το μοντέλο στο οποίο όλα τα στοιχεία της κλίμακας αντιστοιχούν σε έναν 

παράγοντα (Βλ. Διάγραμμα 6).  

Για την αξιολόγηση του κάθε μοντέλου, χρησιμοποιήθηκαν οι παρακάτω δείκτες καλής 

προσαρμογής: α) CFI (Comparative Fit Index), β) RMSEA (Root Mean Square Error of 

Approximation), γ) SRMR (Standardised Root Mean Square Residual), και δ) TLI (Tucker-

Lewis). Για τη σύγκριση των μοντέλων, χρησιμοποιήθηκαν οι δείκτες AIC (Akaine 

Information Criterion) και CAIC (Corrected Akaine Information Criterion). Στον Πίνακα 3 

που ακολουθεί, παρουσιάζονται συγκριτικά για το κάθε μοντέλο οι δείκτες καλής 

προσαρμογής. 
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    Διάγραμμα 1. Γραφική αναπαράσταση Μοντέλου Ι με τέσσερις παράγοντες και 20 

στοιχεία. 
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Διάγραμμα 2. Γραφική αναπαράσταση μοντέλου ΙΙ με τέσσερις παράγοντες και 20 στοιχεία. 
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Διάγραμμα 3. Γραφική αναπαράσταση μοντέλου ΙΙΙ με τέσσερις παράγοντες και 20 στοιχεία. 
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Διάγραμμα 4. Γραφική αναπαράσταση μοντέλου ΙV με δύο παράγοντες και 20 στοιχεία. 
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Διάγραμμα 5. Γραφική αναπαράσταση μοντέλου V με τρεις παράγοντες και 20 στοιχεία. 
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Διάγραμμα 6. Γραφική αναπαράσταση μοντέλου VI με έναν παράγοντα και 20 στοιχεία. 
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Πίνακας 3  

Δείκτες Καλής Προσαρμογής(Fit Indices) Κλίμακας CES-D στον Ελληνικό Πληθυσμό 

Μοντέλα CFI RMSEA SRMR TLI AIC CAIC 

Model I  (Radloff, 1972) 

Model II (Vazquez και συν., 2007) 

Model III (Tatar & Saltukoglu, 2010) 

Model IV (Cheung & Bagley, 1998) 

Model V (Fountoulakis, et al., 2001) 

Model VI (Edwards και συν., 2010) 

 

.95 

.94 

.91 

.86 

.92 

.84 

.051 

.055 

.066 

.081 

.061 

.087 

.046 

.048 

.054 

.066 

.052 

.069 

.94 

.93 

.90 

.85 

.91 

.82 

384.782 

402.992 

470.196 

582.585 

438.023 

636.177 

601.156 

619.366 

686.570 

775.440 

640.286 

824.328 

       

Note. CFI= The Comparative Fit Index; RMSEA= Root Mean Square Error of 

Approximation; SRMR= Standardized Root Mean Square Residual; TLI= Tucker-Lewis 

Index; AIC= Akaine Information Criterion; CAIC= Corrected Akaine Information Criterion  

 

 

Όπως φαίνεται στον Πίνακα 3, τα περισσότερα μοντέλα επιβεβαιώθηκαν με επιτυχία στον 

ελληνικό πληθυσμό. Πιο συγκεκριμένα, το μοντέλο με τους καλύτερους δείκτες, είναι το 

Model I, το οποίο είναι αυτό που έχει προταθεί από τους κατασκευαστές της αρχικής 

κλίμακας (CFI= 0.95, RMSEA= 0.051, SRMR= 0.046, TLI= 0.94). Το Model II, είναι το 

μοντέλο που προήλθε από την προσαρμογή της κλίμακας CES-D στον ισπανικό πληθυσμό. 

Έχει εξίσου τέσσερις παράγοντες, αλλά τα στοιχεία της κλίμακας κατανέμονται διαφορετικά 

από το αρχικό μοντέλο (CFI= 0.94, RMSEA= 0.055, SRMR= 0.048, TLI= 0.93). Το μοντέλο 

III, είναι το μοντέλο όπως αυτό προέκυψε από την προσαρμογή στην τούρκικη γλώσσα και 

όπως και το μοντέλο ΙΙ, έχει τέσσερις παράγοντες με διαφορετική κατανομή των στοιχείων 

στον κάθε παράγοντα (CFI= 0.91, RMSEA= 0.066, SRMR= 0.054, TLI= 0.90). Τέλος, το 

Model V, είναι  το μοντέλο όπως προέκυψε από την πρώτη προσαρμογή της κλίμακας στον 

ελληνικό πληθυσμό και τα στοιχεία του κατανέμονται σε τρεις παράγοντες (CFI= 0.92, 

RMSEA= 0.061, SRMR= 0.052, TLI= 0.91). Τα μοντέλα που φαίνεται να μην 

επιβεβαιώνονται απόλυτα, είναι τα μοντέλα IV και VI. Το Model IV, προήλθε από την 

προσαρμογή της κλίμακας στην κινέζικη γλώσσα και τα στοιχεία κατανέμονται σε δύο 

παράγοντες (CFI= 0.86, RMSEA= 0.081, SRMR= 0.066, TLI= 0.85). Το Model VI, είναι το 

μοντέλο του ενός παράγοντα, το οποίο φαίνεται να έχει την πιο κακή προσαρμογή από όλα τα 

μοντέλα (CFI= 0.84, RMSEA= 0.087, SRMR= 0.069, TLI= 0.82). 

Στον πίνακα 4 που ακολουθεί, παρουσιάζονται οι δείκτες AIC και CAIC από τα μοντέλα 

με τους καλύτερους δείκτες καλής προσαρμογής (Model I, II, III & V).  
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Πίνακας 4  

Σύγκριση των Μοντέλων I, II, III & V 

Μοντέλα AIC CAIC 

Model I  

Model II  

Model III 

Model V  

384.782 

402.992 

470.196 

438.023 

 

601.156 

619.366 

686.570 

640.286 

   

Index AIC= Akaine Information Criterion; CAIC= Corrected Akaine Information Criterion  

 

Από τα παραπάνω δεδομένα, μπορούμε να συγκρίνουμε τους δείκτες AIC και CAIC: AIC 

Model I= 384.782, AIC Model II=402.992, AIC Model III=470.196 και AIC Model V= 438.023. 

Συνεπώς, AIC Model I < AIC Model II < AIC Model V <AIC Model III και άρα μπορούμε να 

συμπεράνουμε ότι το Model I, το οποίο αποτελείται από τέσσερις παράγοντες είναι 

ψυχομετρικά αρτιότερο και επιβεβαιώνεται καλύτερα για τα ελληνικά δεδομένα.  

 

 

3.5 ΕΓΚΥΡΟΤΗΤΑ 

Όπως διαπιστώθηκε και στην ενότητα με τους δείκτες αξιοπιστίας της κλίμακας, η 

αξιοπιστία της κλίμακας CES-D, κυμάνθηκε σε αρκετά υψηλά επίπεδα. Συνεπώς, το επόμενο 

βήμα είναι να εξεταστεί η εγκυρότητα της κλίμακας. Τα είδη εγκυρότητας που ελέγχθηκαν, 

ήταν η συγχρονική εγκυρότητα, η συγκλίνουσα και η αποκλίνουσα εγκυρότητα. 

 

3.5.1 Συγχρονική Εγκυρότητα  

 

Για την αξιολόγηση της Συγχρονικής Εγκυρότητας, εκτός από την χορήγηση της 

ψυχολογικής κλίμακας CES-D, χορηγήθηκε παράλληλα και η κλίμακα για την κατάθλιψη του 

Beck (1976), σε δείγμα 150 ατόμων (Ν=150), αλλά και η κλίμακα DASS (Lovibond, 1993), 

σε όλο το δείγμα (Ν=300). Στους Πίνακες 5 και 6 που ακολουθούν, παρουσιάζονται οι τιμές 

συσχέτισης ανάμεσα στην κλίμακα CES-D και τις κλίμακες BDI. Ο δείκτης συσχέτισης που 

χρησιμοποιήθηκε, ήταν ο Pearson r και οι συσχετίσεις περιελάμβαναν τις συσχετίσεις από 

όλες τις επιμέρους υπο-κλίμακες. Όπως φαίνεται, υψηλές είναι οι συσχετίσεις και με τις δύο 

κλίμακες, ενώ υψηλότερες είναι οι συσχετίσεις μεταξύ των υπο-κλιμάκων για την κατάθλιψη 

και πιο χαμηλές μεταξύ των υπο-κλιμάκων κατάθλιψης και άγχους.  
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Πίνακας 5  

Δείκτης Συσχέτισης ανάμεσα στις Κλίμακες CES-D και BDI (Ν= 150) 

Υ π ο κ λ ί μ α κ ε ς  C E S - D  B D I  –  Σ υ ν ο λ ι κ ή  β α θ μ ο λ ο γ ί α  

CES-D Θετικό συναίσθημα .60** 

CES-D Καταθλιπτικό συναίσθημα  .75** 

CES-D Σωματικά συμπτώματα .64** 

CES-D Διαπροσωπικά προβλήματα .40** 

CES-D Συνολική Βαθμολογία .81** 

 

*p<0.05, **p<0.01 

 

Πίνακας 6  

Δείκτης Συσχέτισης ανάμεσα στις Κλίμακες CES-D και DASS (Ν= 300) 

Υ π ο κ λ ί μ α κ ε ς  

D A S S  

Υ π ο κ λ ί μ α κ ε ς  C E S - D   

CES-D 

Θετικό 

συναίσθημα 

 

CES-D    

Καταθλιπτικό 

συναίσθημα 

 

CES-D 

Σωματικά 

συμπτώματα 

 

CES-D 

Διαπροσωπικά 

προβλήματα 

 

CES-D 

Συνολική 

Βαθμολογία 

DASS_άγχος .37** .70** .67** .46** .71** 

DASS_στρες .48** .74** .71** .48** .78** 

DASS_κατάθλιψη .56** .80** .69** .52** .83** 

DASS Συνολική 

Βαθμολογία 

.52** .82** .75** .53** 0.85** 

*p<0.05, **p<0.01 

 

 

 

 

3.5.2 Συγκλίνουσα και Αποκλίνουσα Εγκυρότητα 
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Για την αξιολόγηση της συγκλίνουσας και αποκλίνουσας εγκυρότητας, χορηγήθηκε σε 

δείγμα Ν=150 ατόμων, εκτός της κλίμακας CES-D και η κλίμακα BSI. Για τη σύγκριση των 

δύο κλιμάκων χρησιμοποιήθηκε ο στατιστικός δείκτης Pearson r.  

Στον Πίνακα 7 που ακολουθεί, παρουσιάζονται οι κλίμακες και οι τιμές συσχέτισης. 

 

Πίνακας 7  

Δείκτης Συσχέτισης ανάμεσα στις Κλίμακες CES-D και BSI (Ν= 150) 

Υ π ο κ λ ί μ α κ ε ς  

B S I  

Υ π ο κ λ ί μ α κ ε ς  C E S - D  

CES-D 

Θετικό 

συναίσθημα 

 

CES-D 

Καταθλιπτικό 

συναίσθημα                          

 

CES-D 

Σωματικά 

συμπτώματα 

 

CES-D 

Διαπροσωπικά 

προβλήματα 

 

BSI – Σωματοποίηση .43** .67** .66** .48** 

BSI - 

Ψύχωση/Εξαναγκασμός 

.43** .71** .74** .50** 

BSI- Διαπροσωπική 

Ευαισθησία 

.38** .62** .58** .63** 

BSI-  Κατάθλιψη .61** .88** .71** .58** 

BSI- Άγχος .50** .80** .74** .44** 

BSI- Εχθρότητα .48** .67** .64** .47** 

BSI- Φοβική Ανησυχία .35** .63** .58** .42** 

BSI- Παρανοϊκός 

Ιδεασμός 

.44** .64** .58** .52** 

BSI- Ψυχωτισμός .49** .78** .68** .48** 

*p<0.05, **p<0.01 

 

Όπως φαίνεται από τον παραπάνω πίνακα, η υπο-κλίμακα «Θετικό συναίσθημα» 

παρουσιάζει μέτρια προς χαμηλή συσχέτιση με τις υπο-κλίμακες «Σωματοποίηση», 

«Ψύχωση/Εξαναγκασμός», «Διαπροσωπική Ευαισθησία», «Εχθρικότητα», «Φοβική 

Ανησυχία», «Παρανοϊκός Ιδεασμός» και «Ψυχωτισμός» της κλίμακας BSI. Οι παραπάνω 
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συσχετίσεις, είναι στατιστικώς σημαντικές, αλλά όπως αναμένεται δεν είναι υψηλές. 

Παρόμοια εικόνα, παρουσιάζει και η υπο-κλίμακα «Διαπροσωπικά Προβλήματα» με τις υπο-

κλίμακες «Σωματοποίηση», «Άγχος», «Εχθρότητα», «Φοβική ανησυχία» και «Ψυχωτισμός» 

της κλίμακας BSI.  

Αντίθετα, όπως ήταν αναμενόμενο, υψηλότερες είναι οι συσχετίσεις των υπο-κλιμάκων 

«Καταθλιπτικό συναίσθημα» και «Σωματικά συμπτώματα» με τις υπο-κλίμακες της κλίμακας 

BSI. Πιο συγκεκριμένα, στατιστικά σημαντικές και υψηλές συσχετίσεις είναι οι συσχετίσεις 

της υπο-κλίμακας «Καταθλιπτικό συναίσθημα» της κλίμακας CES-D και των υπο-κλιμάκων 

«Σωματοποίηση», «Ψύχωση/Εξαναγκασμός», «Κατάθλιψη», «Άγχος», «Εχθρότητα», 

«Φοβική ανησυχία», «Παρανοϊκός Ιδεασμός» και «Ψυχωτισμός» της κλίμακας BSI. 

Παρόμοια εικόνα με λίγο χαμηλότερες, αλλά στατιστικά σημαντικές συσχετίσεις, 

παρατηρείται και για την υπο-κλίμακα «Σωματικά συμπτώματα» της κλίμακας CES-D.  
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4. ΣΥΖΗΤΗΣΗ 

 

Η παρούσα διπλωματική μεταπτυχιακή εργασία, είχε στόχο την προσαρμογή της κλίμακας 

Center for Epidemiological Studies- Depression (CES-D), στον ελληνικό πληθυσμό. Το 

δείγμα στο οποίο χορηγήθηκε η κλίμακα, ήταν μη-κλινικό (Ν= 300). Αρχικά, έγινε 

αξιολόγηση της παραγοντικής δομής της κλίμακας σε ένα ελληνικό δείγμα,  ενώ επίσης, 

αξιολογήθηκαν διαφορετκά θεωρητικά μοντέλα, όπως αυτά είχαν παρουσιαστεί από την 

προσπάθεια προσαρμογής της κλίμακας σε άλλες χώρες. Ο δεύτερος στόχος της εργασίας, 

ήταν να αξιολογηθούν τα ψυχομετρικά χαρακτηριστικά της προσαρμοσμένης κλίμακας, 

συμπεριλαμβανομένων της αξιοπιστίας και της εγκυρότητας της. 

Παρά το γεγονός ότι η συγκεκριμένη κλίμακα έχει ήδη προσαρμοστεί στην ελληνική 

γλώσσα (Fountoulakis, και συν., 2001), η χρήση της διερευνητικής ανάλυσης παραγόντων ως 

εργαλείο αξιολόγησης της παραγοντικής δομής, την καθιστά επισφαλή. Η διερευνητική 

ανάλυση παραγόντων, θεωρείται πιο κατάλληλη και αποτελεσματική στην αρχική διαδικασία 

κατασκευής μιας κλίμακας, καθώς βοηθάει στο να περιγράψουμε, να συνοψίσουμε και να 

μειώσουμε τα δεδομένα μας. Αντίθετα, η επιβεβαιωτική ανάλυση παραγόντων ενδείκνυται 

για να διαπιστώσουμε κατά πόσο ένα συγκεκριμένο πρότυπο σχέσεων, επιβεβαιώνεται και 

κάτω από διαφορετικές συνθήκες, όπως σε άλλο πολιτιστικό πλαίσιο. 

Για τους παραπάνω λόγους, θεωρήθηκε απαραίτητο να γίνει μια εκ νέου προσαρμογή της 

κλίμακας στον ελληνικό πληθυσμό, εξετάζοντας ξανά την παραγοντική δομή της κλίμακας σε 

μεγαλύτερο δείγμα και με ορθότερη στατιστική οπτική. 

Όπως αναφέρθηκε παραπάνω, στο πλαίσιο αξιολόγησης της παραγοντικής δομής της 

κλίμακας, μαζί με το αρχικό θεωρητικό μοντέλο, αξιολογήθηκαν και άλλα εναλλακτικά, τα 

οποία είχαν κατά καιρούς προταθεί από προηγούμενες ερευνητικές προσπάθειες (κυρίως στην 

προσπάθεια προσαρμογής της κλίμακας σε διαφορετικά πολιτισμικά περιβάλλοντα. Τα 

μοντέλα που αξιολογήθηκαν σε αυτή την εργασία ήταν έξι: α) το μοντέλο των τεσσάρων 

παραγόντων όπως προτάθηκε από τον αρχικό κατασκευαστή (Radloff, 1972), β) το μοντέλο 

των τεσσάρων παραγόντων, όπως αυτό έχει προσαρμοστεί στην Ισπανική γλώσσα, με τη 

διαφορά ότι η κατανομή των στοιχείων στους παράγοντες είναι διαφορετική από το αρχικό 

μοντέλο (Vazquez, Blanco, & Lopez, 2007), γ) το μοντέλο των τεσσάρων παραγόντων της 

τούρκικης εκδοχής, με εξίσου διαφορετική κατανομή των στοιχείων (Tatar & Saltukoglu, 

2010), δ) το μοντέλο των τριών παραγόντων, το οποίο αποτελεί την πρώτη προσαρμογή της 

ελληνικής εκδοχής της κλίμακας (Fountoulakis, και συν., 2001), ε) το μοντέλο των δύο 
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παραγόντων το οποίο προέρχεται από την προσαρμογή της κλίμακας στον κινέζικο πληθυσμό 

(Cheung & Bagley, 1998) και στ) το μοντέλο του ενός παράγοντα  (Edwards, και συν., 2010). 

Από την ανάλυση των αποτελεσμάτων διαπιστώθηκε, ότι το μοντέλο του ενός παράγοντα, 

είχε τη χειρότερη προσαρμογή από τα υπόλοιπα. Αντίθετα, το μοντέλο των τεσσάρων 

παραγόντων, έτσι όπως είχε προταθεί από τον αρχικό κατασκευαστή, είναι το μοντέλο με την 

καλύτερη προσαρμογή. Τα περισσότερα από τα έξι μοντέλα που αξιολογήθηκαν και 

συγκρίθηκαν επιβεβαιώθηκαν σε σημαντικό βαθμό στον ελληνικό πληθυσμό. Τα μοντέλα με 

τη χειρότερη προσαρμογή, τα οποία δεν επιβεβαιώθηκαν απόλυτα, είναι το μοντέλο των δύο 

παραγόντων και το μοντέλο του ενός παράγοντα. Συνεπώς, η κλίμακα που έχει την καλύτερη 

προσαρμογή, αποτελείται από 20 στοιχεία, τα οποία κατανέμονται σε 4 παράγοντες. Ο 

πρώτος παράγοντας είναι το καταθλιπτικό συναίσθημα και αποτελείται από 7 στοιχεία, ο 

δεύτερος παράγοντας είναι το θετικό συναίσθημα και αποτελείται από 4 στοιχεία, ο τρίτος 

παράγοντας είναι τα σωματικά συμπτώματα με 7 στοιχεία και ο τελευταίος παράγοντας τα 

διαπροσωπικά προβλήματα με 2 στοιχεία. 

Στη συνέχεια, παρουσιάστηκαν οι μέσοι όροι και οι τυπικές αποκλίσεις των μεταβλητών 

της έρευνας και εξετάστηκε ο δείκτης αξιοπιστίας όλων των μεταβλητών της έρευνας. 

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα, όλοι οι δείκτες των κύριων κλιμάκων και των υπο-κλιμάκων 

της έρευνας κυμαίνονταν σε αποδεκτά όρια τιμών α= 0.86 έως α= 0.97. Για την 

προσαρμοσμένη κλίμακα CES-D οι δείκτες αξιοπιστίας κυμαίνονταν από α= 0.68 έως α = 

0.88. Τα παραπάνω δεδομένα μας οδηγούν στο συμπέρασμα, ότι η κλίμακα αποτελεί ένα 

αξιόπιστο εργαλείο μέτρησης της κατάθλιψης. 

Κατόπιν και εφόσον οι τιμές των δεικτών αξιοπιστίας ήταν πολύ καλές, το επόμενο βήμα 

για την τεκμηρίωση των ψυχομετρικών ιδιοτήτων της προσαρμοσμένης κλίμακας, ήταν η 

εξέταση της εγκυρότητας της. Τα είδη της εγκυρότητας που ελέγχθηκαν, ήταν η συγχρονική, 

η συγκλίνουσα και η αποκλίνουσα εγκυρότητα. Για τον έλεγχο της συγχρονικής εγκυρότητας, 

εξετάστηκε ο βαθμός συσχέτισης της κλίμακας CES-D με τις κλίμακες DASS και BDI. Και 

με τις δύο κλίμακες ο συνολικός δείκτης συσχέτισης ήταν υψηλός,  οδηγώντας στο 

συμπέρασμα, ότι η προσαρμοσμένη κλίμακα CES-D έχει υψηλή συγχρονική εγκυρότητα. 

Τέλος, η αξιολόγηση της εγκυρότητας εννοιολογικής κατασκευής, έγινε με την εξέταση της 

συγκλίνουσας και της αποκλίνουσας εγκυρότητας. Πιο συγκεκριμένα, διερευνήθηκε ο 

δείκτης συσχέτισης της κλίμακας CES-D με την κλίμακα BSI. Οι τιμές του δείκτη 

συσχέτισης μεταξύ των υπο-κλιμάκων, καταδεικνύουν υψηλή συσχέτιση με έννοιες που 

σχετίζονται με την κατάθλιψη (BSI- κατάθλιψη, ψύχωση/εξαναγκασμός και ψυχωτισμός) και 
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μέτρια προς χαμηλή συσχέτιση με άλλες έννοιες (BSI- άγχος,  φοβική ανησυχία, 

σωματοποίηση, εχθρότητα). 

Συνοψίζοντας, σύμφωνα με τα αποτελέσματα της παρούσας έρευνας, η κλίμακα CES-D 

αποτελεί ένα αξιόπιστο και έγκυρο εργαλείο μέτρησης των κυριότερων καταθλιπτικών 

συμπτωμάτων στον ελληνικό ενήλικο πληθυσμό με το μοντέλο των τεσσάρων παραγόντων 

να επιβεβαιώνεται και για τα ελληνικά δεδομένα.  

 

4.1 Περιορισμοί Έρευνας 

 

Οι περιορισμοί της παρούσας έρευνας, έγκεινται κυρίως στην απουσία κλινικού δείγματος. 

Το δείγμα της έρευνας αποτελούνταν από άτομα από το γενικό πληθυσμό, με αποτέλεσμα να 

μην είναι δυνατός ο υπολογισμός της διακρίνουσας εγκυρότητας. Επίσης, η συλλογή του 

δείγματος δεν έγινε με τη μέθοδο της τυχαίας δειγματοληψίας, με αποτέλεσμα το δείγμα να 

είναι ευκαριακό. Ακόμα, δεν ήταν δυνατή η εξέταση της ευαισθησίας και της ειδικότητας της 

κλίμακας. Τα παραπάνω, αποτελούν ανασταλτικούς παράγοντες στη γενίκευση των 

αποτελεσμάτων στον ελληνικό ενήλικο πληθυσμό. 

Ένας ακόμα περιορισμός στην παρούσα έρευνα, ήταν το γεγονός ότι οι γυναίκες 

υπερτερούσαν σε αριθμό σε σχέση με τους άντρες στο δείγμα. Οι γυναίκες, αποτελούσαν το 

64,7% του δείγματος, ενώ οι άντρες το 35,3%. Επομένως, μια καλύτερη κατανομή του 

δείγματος, ενδεχομένως να οδηγούσε και σε πιο ασφαλή στατιστικά συμπεράσματα.  

Επιπρόσθετα, το γεγονός ότι δεν ήταν δυνατή η αξιολόγηση του δείκτη αξιοπιστίας 

επαναληπτικών μετρήσεων, οδήγησε στο να ελεγχθεί μόνο ο δείκτης αξιοπιστίας εσωτερικής 

συνοχής. Συνεπώς, δεν ήταν εφικτή η αξιολόγηση της σταθερότητας της κλίμακας στο χρόνο. 

Τέλος, το γεγονός ότι στο δείγμα δεν συμπεριελήφθησαν καθόλου ανήλικα άτομα, ίσως 

αποτελεί έναν ακόμα περιορισμό, καθώς τα δεδομένα ερευνών των τελευταίως ετών, 

καταδεικνύουν όλο και περισσότερο την ύπαρξη καταθλιπτικής συμπτωματολογίας σε νέους 

κάτω των 18 ετών.  

 

4.2 Προτάσεις για Μελλοντική Έρευνα 

 

Παρά το γεγονός ότι έγινε προσπάθεια να επιτευχθούν στο μέγιστο οι στόχοι της 

συγκεκριμένης έρευνας, είναι θεμιτό να γίνουν προτάσεις για μελλοντικές έρευνες, οι οποίες 

θα μπορέσουν να συμπληρώσουν και να ολοκληρώσουν τα αποτελέσματα που προέκυψαν 

από τη συγκεκριμένη ερευνητική προσπάθεια.  
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Πιο συγκεκριμένα, η παρουσία του κλινικού δείγματος σε μελλοντική έρευνα κρίνεται 

απολύτως απαραίτητη, με στόχο να μπορέσει να γίνει έλεγχος και άλλων μορφών 

εγκυρότητας. Ακόμα, ένας από τους μελλοντικούς στόχους θα μπορούσε να είναι και η 

στάθμιση της κλίμακας CES-D στον ελληνικό πληθυσμό, με τη χρήση μεγαλύτερου 

δείγματος και πιο αντιπροσωπευτικού του ελληνικού πληθυσμού.  
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DAS S 21 
Greek translation and Adaptation  
George N. Lyrakos  and Chrysa Arvaniti    

Παρακαλώ διαβάστε κάθε δήλωση και κυκλώστε  έναν αριθμό 0 ..1 ..2 ή 3 που προσδιορίζει 
πόσο η δήλωση σας αντιπροσώπευσε  κατά τη διάρκεια της προηγούμενης εβδομάδας. Δεν 
υπάρχει καμία σωστή ή λανθασμένη απάντηση. Μην ξοδέψετε πάρα πολύ χρόνο σε 
οποιαδήποτε δήλωση. 

Βαθμολογήστε σύμφωνα με την  ακόλουθη κλίμακα: 

0  Δεν ίσχυσε καθόλου για μένα 

1  Ίσχυε για  μένα σε έναν  ορισμένο βαθμό, ή για μικρό χρονικό διάστημα. 

2  Ίσχυε για  μένα σε  έναν ιδιαίτερο βαθμό, ή για  μεγάλο χρονικό διάστημα. 

3  Ίσχυε για  μένα πάρα πολύ, ή τις περισσότερες φορές. 
 

1 Δεν μπορούσα  να ηρεμήσω τον εαυτό μου 0      1      2      3 

2 Ένιωθα  ότι το στόμα μου ήταν ξηρό 0      1      2      3 

3 Δεν μπορούσα   να βιώσω κανένα  θετικό συναίσθημα 0      1      2      3 

4 Δυσκολευόμουν  ν’ ανασάνω (π.χ., υπερβολικά γρήγορη αναπνοή, 

κόψιμο της ανάσας μου χωρίς να έχω κάνει σωματική προσπάθεια ) 

0      1      2      3 

5 Μου φάνηκε  δύσκολο να αναλάβω την  πρωτοβουλία να κάνω 

κάποια πράγματα 

0      1      2      3 

6 Είχα την τάση να αντιδρώ υπερβολικά στις καταστάσεις που 

αντιμετώπιζα 

0      1      2      3 

7 Αισθάνθηκα τρεμούλα (πχ στα χέρια) 0      1      2      3 

8 Αισθανόμουν συχνά νευρικότητα 0      1      2      3 

9 Ανησυχούσα  για τις καταστάσεις στις οποίες θα μπορούσα να 

πανικοβληθώ και να φανώ ανόητος στους άλλους 

0      1      2      3 

10 Ένιωσα  ότι δεν είχα τίποτα να προσμένω με ενδιαφέρον 0      1      2      3 

11 Βρήκα τον εαυτό μου να νιώθει ενοχλημένος 0      1      2      3 

12 Μου ήταν  δύσκολο να χαλαρώσω 0      1      2      3 

13 Ένιωθα μελαγχολικός και απογοητευμένος 0      1      2      3 

14 Δεν μπορούσα να ανεχτώ  οτιδήποτε  με κρατούσε  από το να 

συνεχίσω με αυτό που έκανα 

0      1      2      3 

15 Ένιωσα πολύ κοντά στον πανικό 0      1      2      3 

16 Τίποτα δεν μπορούσε να με κάνει να νιώσω ενθουσιασμό 0      1      2      3 

17 Ένιωσα  ότι δεν άξιζα πολύ ως άτομο 0      1      2      3 

18 Ένιωσα  ότι ήμουν αρκετά ευερέθιστος 0      1      2      3 
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19 Αισθανόμουν την καρδιά μου να χτυπάει χωρίς να έχει προηγηθεί 

σωματική άσκηση (ταχυπαλμία, αρρυθμία) 

0      1      2      3 

20 Ένιωσα φοβισμένος χωρίς να υπάρχει λόγος 0      1      2      3 

21 Ένιωσα πως  η ζωή δεν είχε  νόημα 0      1      2      3 
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BSI 

 

ΟΔΗΓΙΕΣ 

 

Το ερωτηματολόγιο που κρατάτε στα χέρια σας περιλαμβάνει μια λίστα από προβλήματα και 

καταστάσεις,  που μερικές φορές οι άνθρωποι αντιμετωπίζουν. Παρακαλείστε να διαβάσετε 

την παρακάτω λίστα και ύστερα να σημειώσετε σε τι βαθμό νιώσατε να απασχολείστε ή να 

ενοχλείστε από κάθε πρόβλημα κατά τη διάρκεια της προηγούμενης εβδομάδας 

συμπεριλαμβανομένης και της σημερινής ημέρας. Θα βαθμολογήσετε σύμφωνα με την 

παρακάτω κλίμακα και κάθε φορά θα σημειώνετε μόνο μία από τις επιλογές. Θα πρέπει να 

απαντήσετε σε όλες τις προτάσεις!  

 

 

 

Τώρα μπορείτε να προχωρήσετε στη συμπλήρωση του ερωτηματολογίου! 

 

 

 

 

 

 

ΤΙΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ 7 ΗΜΕΡΕΣ, πόσο έντονα ένιωσες: 

 

1. Νευρικότητα ή εσωτερική ταραχή      ΔΞ/ΔΑ 

2. Αδυναμία ή ζαλάδα.      ΔΞ/ΔΑ 

3. Ότι κάποιος άλλος έχει τον έλεγχο των σκέψεών σου.      ΔΞ/ΔΑ 

4. Ότι οι άλλοι ευθύνονται για τα προβλήματά σου.      ΔΞ/ΔΑ 

5. Ότι δυσκολεύεσαι να θυμηθείς.      ΔΞ/ΔΑ 

6. Ενοχλημένος ή εκνευρισμένος.      ΔΞ/ΔΑ 

7. Πόνους στην καρδιά ή το στήθος.      ΔΞ/ΔΑ 

8. Φόβο σε ανοιχτά μέρη.      ΔΞ/ΔΑ 

9 Τη σκέψη να δώσεις τέλος στη ζωή σου.      ΔΞ/ΔΑ 

ΤΙΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ 7 ΗΜΕΡΕΣ, πόσο έντονα ένιωσες: 

 

10. Ότι δεν μπορείς να εμπιστευτείς κανένα.      ΔΞ/ΔΑ 

11. Ότι δεν έχεις όρεξη.      ΔΞ/ΔΑ 

Καθόλου Λίγο Μέτρια Αρκετά Πάρα Πολύ Δεν Ξέρω – Δεν 

Απαντώ 

     ΔΞ/ΔΑ 
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12. Αισθήματα φόβου χωρίς κάποιο ιδιαίτερο λόγο.      ΔΞ/ΔΑ 

13. Ξεσπάσματα θυμού που δεν μπορείς να ελέγξεις.      ΔΞ/ΔΑ 

14. Μόνος ακόμα κι όταν είσαι με άλλους.      ΔΞ/ΔΑ 

15. Ανήμπορος να ολοκληρώσεις κάτι.      ΔΞ/ΔΑ 

16. Μοναξιά.       ΔΞ/ΔΑ 

17. Μελαγχολία.      ΔΞ/ΔΑ 

18. Ότι δεν έχεις όρεξη για τίποτα.      ΔΞ/ΔΑ 

 

 

 

ΤΙΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ 7 ΗΜΕΡΕΣ, πόσο έντονα ένιωσες: 

 

19. Φοβισμένος.      ΔΞ/ΔΑ 

20. Ότι τα συναισθήματά σου πληγώνονται εύκολα.      ΔΞ/ΔΑ 

21. Ότι οι άλλοι δεν είναι φιλικοί μαζί σου ή ακόμα κι 

ότι σε αντιπαθούν. 
     ΔΞ/ΔΑ 

22. Ότι είσαι κατώτερος από τους άλλους.      ΔΞ/ΔΑ 

23. Ναυτία ή στομαχικές διαταραχές.      ΔΞ/ΔΑ 

24. Ότι σε παρακολουθούν ή αποτελείς θέμα συζήτησης.       ΔΞ/ΔΑ 

25. Δυσκολία να κοιμηθείς.      ΔΞ/ΔΑ 

26. Ότι έχεις την ανάγκη να διπλοτσεκάρεις ό,τι κάνεις.       ΔΞ/ΔΑ 

27. Δυσκολία να πάρεις αποφάσεις.      ΔΞ/ΔΑ 

 

 

 

ΤΙΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ 7 ΗΜΕΡΕΣ, πόσο έντονα ένιωσες: 

 

28. Τρόμο στην ιδέα να χρησιμοποιήσεις λεωφορεία, 

μετρό ή τρένα. 
     ΔΞ/ΔΑ 

29. Να δυσκολεύεσαι να αναπνεύσεις.       ΔΞ/ΔΑ 

30. Εξάψεις ή ρίγη.      ΔΞ/ΔΑ 

31. Ότι πρέπει να αποφεύγεις κάποια πράγματα, μέρη ή 

δραστηριότητες επειδή σε φοβίζουν. 
     ΔΞ/ΔΑ 

32. Να αδειάζει το μυαλό σου.      ΔΞ/ΔΑ 

33. Μούδιασμα ή μυρμήγκιασμα σε διάφορα μέρη του 

σώματός σου. 
     ΔΞ/ΔΑ 

34. Ότι πρέπει να τιμωρηθείς για τις αμαρτίες σου.      ΔΞ/ΔΑ 

35. Απαισιοδοξία για το μέλλον.      ΔΞ/ΔΑ 

36.Δυσκολία στο να συγκεντρωθείς      ΔΞ/ΔΑ 

 

 

 

 

ΤΙΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ 7 ΗΜΕΡΕΣ, πόσο έντονα ένιωσες: 

 

37. Αδυναμία σε διάφορα μέρη του σώματός σου.      ΔΞ/ΔΑ 

38. Υπερένταση ή υπερδιέγερση.      ΔΞ/ΔΑ 
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39. Σκέψεις για το θάνατο ή φοβάσαι ότι θα πεθάνεις.      ΔΞ/ΔΑ 

40. Την επιθυμία να χτυπήσεις, να τραυματίσεις ή να 

βλάψεις κάποιον. 
     ΔΞ/ΔΑ 

41. Την επιθυμία να σπάσεις ή να διαλύσεις κάτι.      ΔΞ/ΔΑ 

42. Ότι είσαι πολύ ντροπαλός με τους άλλους.      ΔΞ/ΔΑ 

43. Άβολα μέσα στο πλήθος.      ΔΞ/ΔΑ 

44. Ότι δεν είσαι κοντά με κάποιον.      ΔΞ/ΔΑ 

45. Κρίσεις τρόμου ή πανικού. 

 
     ΔΞ/ΔΑ 

 

 

 

ΤΙΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ 7 ΗΜΕΡΕΣ, πόσο έντονα ένιωσες: 

 

46. Ότι εμπλέκεσαι συχνά σε λογομαχίες.      ΔΞ/ΔΑ 

47. Νευρικότητα όταν μένεις μόνος σου.      ΔΞ/ΔΑ 

48. Ότι δεν αναγνωρίζονται οι επιτυχίες σου.      ΔΞ/ΔΑ 

49. Τόσο ανήσυχος ώστε να μην μπορείς να σταθείς σ’ 

ένα μέρος. 
     ΔΞ/ΔΑ 

50. Άχρηστος.      ΔΞ/ΔΑ 

51. Ότι οι άλλοι θα σε εκμεταλλευτούν εάν τους το 

επιτρέψεις. 
     ΔΞ/ΔΑ 

52. Αισθήματα ενοχής.      ΔΞ/ΔΑ 

53. Ότι χάνεις τα λογικά σου.      ΔΞ/ΔΑ 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β 

 

ΦΟΡΜΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ – ΣΥΝΑΙΝΕΣΗΣ 
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Αξιότιμε κύριε/α, 

 

Θα θέλαμε να σας ευχαριστήσουμε για τη συνεργασία σας σε αυτή την έρευνα, 

βασικός στόχος της οποίας είναι η διερεύνηση των δυσκολιών και των προβλημάτων που 

μερικές φορές οι άνθρωποι αντιμετωπίζουν.  

 

Τα τελευταία χρόνια και με τη δύσκολη οικονομική συγκυρία, οι άνθρωποι, έρχονται 

αντιμέτωποι με καταστάσεις και προβλήματα καθημερινά, τις οποίες ο καθένας μας, 

αντιμετωπίζει με διαφορετικό τρόπο. Μέσα απ’ αυτήν την έρευνα, θα μελετηθούν τα 

παραπάνω στοιχεία, ώστε να διερευνηθεί το πώς οι άνθρωποι βιώνουν και εκφράζουν, τα 

προβλήματα που αντιμετωπίζουν στην καθημερινότητα τους.  

   

Αναφορικά με τη συμπλήρωση αυτού του ερωτηματολογίου, θα θέλαμε να τονίσουμε 

τα παρακάτω: Πρώτα από όλα, αυτό το ερωτηματολόγιο συμπληρώνεται εθελοντικά. Όλες 

οι απαντήσεις σας είναι εμπιστευτικές και η ταυτότητά σας θα παραμείνει ανώνυμη. Δεν 

θα σας ζητηθεί να συμπληρώσετε κανένα στοιχείο από το οποίο θα προκύπτει η ταυτότητά 

σας ούτε θα συμπληρωθεί ένα τέτοιο στοιχείο αργότερα. Η συμπλήρωση όλων των 

ερωτηματολογίων διαρκεί περίπου 30 λεπτά. Τέλος, η συμπλήρωση και η επιστροφή του 

ερωτηματολογίου, αποτελεί την αποδοχή σας να συμμετάσχετε στην έρευνα. Σας  

ευχαριστούμε για τη συνεργασία. 

  

Κρατήστε αυτό το γράμμα στο αρχείο σας. Αν έχετε οποιαδήποτε απορία αναφορικά 

με αυτή την έρευνα, μπορείτε να επικοινωνήσετε με την Μαρίνα Κρητικού, ψυχολόγο, 

μεταπτυχιακή φοιτήτρια στο Π.Μ.Σ Ψυχολογία της Υγείας (e-mail: naksos1983@yahoo.gr), 

ή με τον υπεύθυνο της έρευνας: Δρ. Ιωάννη Τσαούση, Επίκουρο Καθηγητή του Τμήματος 

Ψυχολογίας, Πανεπιστήμιο Κρήτης, Πανεπιστημιούπολη Γάλλου, Ρέθυμνο, 74100 

tsaousis@psy.soc.uoc.gr, Τηλ. 28310-77519. 

 

 

Σας ευχαριστούμε προκαταβολικά για τη βοήθεια σας.   
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