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Εισαγωγή
Η ταξινόμηση των ψυχικών διαταραχών βασίζεται στα δύο κύρια εγχειρίδια του κλάδου, το
Διαγνωστικό και Στατιστικό Εγχειρίδιο Ψυχικών διαταραχών (DSM-IV) και το εγχειρίδιο
Παγκόσμιας Ταξινόμησης Ασθενειών (ICD-10). Ο ρόλος των παραπάνω εγχειριδίων είναι
διευκρινιστικός αναφορικά με το διαχωρισμό των ψυχιατρικών συμπτωμάτων από τα αντίστοιχα
ψυχιατρικά σύνδρομα και ασθένειες. Πιο συγκεκριμένα, όσον αφορά τη Διαταραχή
Μετατραυματικού Στρες (PTSD) που πραγματεύεται ως κύριο θέμα της η παρούσα εργασία,
πρέπει να αποσαφηνιστεί η διαφορά μεταξύ δομής και περιεχομένου. Έτσι, η διάγνωση PTSD
δεν έγκειται στην ύπαρξη συγκεκριμένου περιεχόμενου σκέψης αλλά στην ύπαρξη
συγκεκριμένης δομής της διαταραχής με τις ενοχλητικές αναμνήσεις, τη συμπεριφορά αποφυγής
και το χρόνιο άγχος να την χαρακτηρίζουν. Σήμερα, για να αντιστραφεί η ισχύουσα κατάσταση,
η επιστήμη της Ψυχολογίας προσπαθεί να βελτιώσει τα συστήματα ταξινόμησης που
χρησιμοποιεί και να εστιάσει όχι μόνο στην συμπτωματολογία της κάθε διαταραχής αλλά και
στην πραγματική γενεσιουργό της αιτία. Χρησιμοποιεί, λοιπόν, αποτελέσματα νευροβιολογικών
και νευροφυσιολογικών μελετών και τείνει να βασίζεται σε ποσοτικές μετρήσεις και αναλύσεις
παραγόντων και εννοιών.
Στην παρούσα μελέτη, έγινε προσπάθεια ανάδειξης τόσο των εκλυτικών παραγόντων όσο και
των παραγόντων ευπάθειας που σχετίζονται με εμφάνιση της διαταραχής PTSD. Ενώ, τα κύρια
στοιχεία που μελετά η έρευνα αναφορικά με την παραπάνω διαταραχή όπως τα χαρακτηριστικά
προσωπικότητας, οι γνωστικές ικανότητες, η ψυχοσυναισθηματική κατάσταση του ατόμου και
η ικανότητα συναισθηματικής αυτορρύθμισης μετρώνται με εξειδικευμένα εργαλεία που
επιδέχονται ποσοτικής ανάλυσης.
Ακόμη, η πρωτοτυπία της συγκεκριμένης μελέτης βρίσκεται στην προσπάθειά της να αναζητήσει
μία πιθανή συσχέτιση των εννοιών του άγχους και της κατάθλιψης με το μειωμένο επίπεδο
συναισθηματικής αυτορρύθμισης και την εμφάνιση PTSD διαταραχής όχι όμως από την
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πεπατημένη οδό (το αυξημένο επίπεδο άγχους και η κατάθλιψη ως καταστάσεις που έπονται της
PTSD). Συγκεκριμένα, προϋπάρχοντα συμπτώματα κατάθλιψης και άγχους μελετώνται σε
συνδυασμό με το χαμηλό επίπεδο συναισθηματικής αυτορρύθμισης ως προγνωστικοί
παράγοντες παρουσίασης PTSD συμπτωμάτων (παρεισφρήσεων) μετά από πειραματική έκθεση
σε στρεσσογόνο ερέθισμα.

1.Διαταραχή μετατραυματικού στρες – PTSD
Η Διαταραχή μετατραυματικού στρες (PTSD), είναι μια σοβαρή ψυχιατρική διαταραχή που
δημιουργείται από την έκθεση σε κάποιο τραυματικό γεγονός (ακραίο τραυματικό παράγοντα)
και χαρακτηρίζεται από αδυναμία από το άτομο να αποφύγει τις δυσμενείς συνέπειες του άγχους
και των συναισθηματικών αντιδράσεων που το ακολουθούν. Αναφέρεται δηλαδή σε άμεση
προσωπική εμπειρία ενός γεγονότος που εμπεριέχει πραγματική ή επαπειλούμενη απώλεια της
ζωής, σοβαρό τραυματισμό ή άλλου είδους απειλή της σωματικής ακεραιότητας του ίδιου του
ατόμου ή άλλων.
Η απόκριση του ατόμου στο γεγονός, συνήθως, περιλαμβάνει έντονο φόβο, αδυναμία ή τρόμο
(Κριτήριο Α), επίμονη αναβίωση του γεγονότος (Κριτήριο Β), προσπάθεια αποφυγής των
ερεθισμάτων που σχετίζονται με το τραυματικό γεγονός, παράλυση της ευρύτερης απόκρισης
του ατόμου (Κριτήριο Γ) καθώς επίσης και επίμονα συμπτώματα αυξημένης διέγερσης
(Κριτήριο Δ). Η παραπάνω συμπτωματολογία πρέπει να παρουσιάζεται κατά το χρονικό
διάστημα ενός μήνα τουλάχιστον (Κριτήριο Ε) ενώ συνάμα πρέπει να εμφανίζεται κλινικά
σημαντική δυσφορία ή έκπτωση στην κοινωνική, επαγγελματική, προσωπική λειτουργικότητα
του ατόμου (Κριτήριο ΣΤ).
Πιο συγκεκριμένα, διακρίνονται τρεις χαρακτηριστικές περιοχές συμπτωματολογίας. Η πρώτη
εμπεριέχει την ακούσια αναβίωση του γεγονότος, συνήθως ως επαναλαμβανόμενες και
διεισδυτικές εικόνες ή άλλα αισθητηριακά ερεθίσματα (π.χ. οσφρητικά ερεθίσματα), εφιάλτες ή
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αναδρομές του παρελθόντος όπου το περιστατικό αναβιώνει. Δεύτερον, το άτομο αποφεύγει
οποιαδήποτε κατάσταση του υπενθυμίζει το συμβάν. Τρίτον, συναντώνται συμπτώματα χρόνιας
υπερδιέγερσης,

όπως

υπερεπαγρύπνηση,

ευερεθιστότητα,

δυσκολία

στη

υπερβολική

συγκέντρωση

και

αντανακλαστική

αυπνία.

Επίσης,

απόκριση,

παρουσιάζεται

συναισθηματικό μούδιασμα, αδυναμία κοινωνικής συναναστροφής με άλλους ανθρώπους,
ανικανότητα βίωσης οποιουδήποτε συναισθήματος και αμνησία αναφερόμενη σε σημαντικά
τμήματα του γεγονότος. Η διαταραχή αυτή, συνήθως, συνοδεύεται από συμπτώματα
κατάθλιψης, προβλήματα επικοινωνίας, κατάχρηση ουσιών και καταστάσεις οικογενειακής
δυσαρμονίας.
Οι κατηγορίες της PTSD, ανάλογα με το χρόνο έναρξης και τη διάρκεια εμφάνισης των
συμπτωμάτων, διακρίνονται σε :


οξεία (η διάρκεια των συμπτωμάτων είναι λιγότερο από 3 μήνες)



χρόνια (η διάρκεια των συμπτωμάτων κυμαίνεται από 3 μήνες τουλάχιστον και

περισσότερο)


καθυστερημένης έναρξης (όπου τα πρώτα συμπτώματα εμφανίζονται τουλάχιστον 6 μήνες

μετά το τραυματικό γεγονός).
Η σοβαρότητα, η διάρκεια και η εγγύτητα της έκθεσης του ατόμου σε ένα τραυματικό γεγονός
είναι οι πιο σημαντικοί παράγοντες που επηρεάζουν την πιθανότητα ανάπτυξης αυτής της
διαταραχής. Υπάρχουν κάποιες ενδείξεις ότι η κοινωνική υποστήριξη, το οικογενειακό ιστορικό,
οι εμπειρίες της παιδικής ηλικίας, τα χαρακτηριστικά της προσωπικότητας και οι προ
υπάρχουσες ψυχικές διαταραχές μπορούν να επηρεάσουν την ανάπτυξη της διαταραχής PTSD.
Παρόλα αυτά, η συγκεκριμένη διαταραχή μπορεί να εμφανιστεί και σε άτομα που δεν φέρουν
κανέναν από τους παραπάνω προδιαθεσικούς παράγοντες εάν και εφόσον ο εκλυτικός
στρεσσογόνος παράγοντας είναι ιδιαίτερα ακραίος (APA, 2000).
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Ακόμη, θα πρέπει να γίνει σαφής ο διαχωρισμός της PTSD διαταραχής από τη Διαταραχή από
Οξύ Στρες (Acute Stress Disorder - ASD). Η ASD συμβαίνει σαν απάντηση σε ένα ακραίο
τραυματικό γεγονός και συνοδεύεται από τυπικά διασχιστικά συμπτώματα (όπως
συναισθηματικό μούδιασμα, αποπραγματοποίηση, αποπροσωποποίηση και αμνησία), από
έντονο άγχος και από τακτική αναβίωση του γεγονότος. Ακόμη, σε άτομα με την εν λόγω
διαταραχή συναντώνται συνοδά συμπτώματα όπως απελπισία, ανημπορία ή αισθήματα ενοχής
και παράλογης υπευθυνότητας . Συνήθως, τα άτομα αυτά μπορεί να παραμελούν τον εαυτό τους
ή να παρουσιάσουν παρορμητική ή ριψοκίνδυνη συμπεριφορά . Επίσης, αν τα συμπτώματα
επιμείνουν για διάστημα περισσότερο του ενός μήνα η διάγνωση αλλάζει σε Διαταραχή
μετατραυματικού στρες.

1.1 Επιδημιολογία PTSD
Σύμφωνα με έρευνα των McLaughlin και συν. (2013), που πραγματοποιήθηκε στις ΗΠΑ και
εξέτασε 6.483 εφήβους, η πλειοψηφία των εφήβων (61,8%) βίωσαν ένα δυνητικά τραυματικό
γεγονός, πιθανό να οδηγήσει σε εμφάνιση PTSD. Ο επιπολασμός κατά τη διάρκεια της ζωής,
σύμφωνα με το DSM-IV, κυμαινόταν στο 4,7%. Βρέθηκε σημαντικά υψηλότερος στις γυναίκες
(7,3%) συγκριτικά με τους άνδρες (2,2%). Ενώ, ως παράγοντες αυξημένης επικινδυνότητας για
εμφάνιση PTSD παρουσιάζονται το γυναικείο φύλο, η προηγούμενη έκθεση σε δυνητικά
τραυματικά γεγονότα, οι προ υπάρχουσες φοβίες και οι αγχώδεις διαταραχές.
Σύμφωνα με δεδομένα του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας (World Health OrganizationWHO) που αφορούν τις ΗΠΑ, ο επιπολασμός της PTSD κατά τη διάρκεια της ζωής ενήλικων
Αμερικανών είναι 6,8%, με τις γυναίκες να εμφανίζουν τις διπλάσιες πιθανότητες (9,7%)
συγκριτικά με τους άνδρες (3,6%) να αναπτύξουν κάποια στιγμή την εν λόγω διαταραχή.
Περισσότερο από το 60% των ενηλίκων βιώνουν ένα τουλάχιστον δυνητικά τραυματικό γεγονός.
Με τους άνδρες να αναφέρουν ως τέτοιου είδους γεγονότα το βιασμό, τη μάχη, την παιδική
7

παραμέληση και τη σωματική κακοποίηση. Ενώ οι γυναίκες εστιάζουν σε περιπτώσεις βιασμού,
σεξουαλικής παρενόχλησης, σωματικής επίθεσης και παιδικής σωματικής κακοποίησης. Ακόμη,
υψηλό ποσοστό των πασχόντων από PTSD (άνδρες ~ 88% - γυναίκες ~ 79%) παρουσιάζουν και
κάποια άλλη ψυχική διαταραχή κατά τη διάρκεια της ζωής τους π.χ. κατάθλιψη, διαταραχές
σχετιζόμενες με την κατάχρηση ουσιών (Kessler et al, 2005. Kessler, Chiu, Delmer, Merikangas
& Walters, 2005. National Comorbidity Survey, 2005).

2. Συναισθηματική αυτορρύθμιση
Συναισθηματική αυτορρύθμιση είναι η ασυνείδητη ή συνειδητή (αυτόματη ή ελεγχόμενη)
διαδικασία που χρησιμοποιείται για να αυξήσει, να διατηρήσει ή να μειώσει ένα ή περισσότερα
στοιχεία της συναισθηματικής απάντησης (Gross, 1999). Πιο συγκεκριμένα, κάθε
συναισθηματική απόκριση αποτελείται από συγκινησιακό φορτίο, συμπεριφορική αντίδραση και
φυσιολογική απάντηση του οργανισμού.

Έτσι, οι ποικίλες στρατηγικές συναισθηματικής

αυτορρύθμισης διακρίνονται όχι ως καλές ή κακές αλλά ως προσαρμοστικές ή
δυσπροσαρμοστικές, δηλαδή λειτουργικές ή μη λειτουργικές ως προς την εκάστοτε περίπτωση
ανάλογα με το πλαίσιο, τη χρονική στιγμή και τη λειτουργία τους (Bonanno, 2004.Bonanno,
Papa, Lalande, Westphal & Coifman, 2004. Gross, 2001).
Επιπλέον, σε εφαρμογή μιας δυσπροσαρμοστικής στρατηγικής συναισθηματικής ρύθμισης, το
άτομο είναι πιθανό να οδηγηθεί σε εμφάνιση κάποιων συμπτωμάτων ψυχοπαθολογίας ή ακόμη
και σε συγκεκριμένες ψυχικές διαταραχές όπως οι αγχώδεις διαταραχές και η κατάθλιψη, οι
διαταραχές λήψης τροφής και οι σχετιζόμενες με χρήση ουσιών (Aldao, Nolen-Hoeksema
&Schweizer, 2010). Ως εκ τούτου, είναι σημαντικό να κατανοήσουμε καλύτερα το πώς οι
άνθρωποι διαφέρουν ως προς τις διαδικασίες ρύθμισης των συναισθημάτων που χρησιμοποιούν
και πώς αυτές οι ατομικές διαφορές σχετίζονται με την ψυχοπαθολογία.
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Οι γενικότερες στρατηγικές συναισθηματικής αυτορρύθμισης που είναι γνωστές μέχρι σήμερα
είναι οι εξής:


η γνωστική επανεκτίμηση (cognitive reappraisal)



η επίλυση προβλημάτων (problem solving)



η αποδοχή (acceptance)



η καταστολή (suppression)



η αποφυγή (avoidance) και



ο στοχασμός (rumination).

Επεξηγηματικά, η στρατηγική της καταστολής αναφέρεται τόσο στην καταστολή της έκφρασης
όσο και στην καταστολή των σκέψεων. Η έννοια της αποφυγής έγκειται τόσο στην αποφυγή του
βιώματος όσο και στην συμπεριφορική αποφυγή. Ενώ, ο στοχασμός αναφέρεται στην συνεχή,
άσκοπη επανάληψη του ερεθίσματος που προκάλεσε την συναισθηματική απόκριση. Οι τρεις
πρώτες στρατηγικές κατέχουν όπως φαίνεται από ερευνητικά δεδομένα προστατευτικό ρόλο
όσον αφορά την εμφάνιση ψυχοπαθολογικών καταστάσεων, μεταξύ των οποίων και η διαταραχή
PTSD. Ενώ, οι επόμενες τρεις στρατηγικές αποτελούν παράγοντες κινδύνου εμφάνισης
ψυχοπαθολογικών διαταραχών.
Η σύνδεση μεταξύ των τριών αρνητικά φορτισμένων στρατηγικών συναισθηματικής
αυτορρύθμισης με την πιθανή παρουσία διαταραχής PTSD στα άτομα που τείνουν να
χρησιμοποιούν αυτού του είδους τις στρατηγικές δικαιολογείται από το γεγονός πως
χαρακτηριστικά στοιχεία της συγκεκριμένης διαταραχής είναι η αποστροφή στον κοινωνικό
περίγυρο, η συναισθηματική απομόνωση και η ανικανότητα βίωσης συναισθημάτων (Aldao,
Nolen-Hoeksema &Schweizer, 2010).
Ακόμη, ερευνητικά δεδομένα υποστηρίζουν πως τα άτομα χρησιμοποιούν δύο κυρίως
στρατηγικές συναισθηματικής αυτορρύθμισης. Η μία αναφέρεται στη εκφραστική καταστολή
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(expressive suppression) και η δεύτερη στην γνωστική επαναξιολόγηση της κατάστασης
(cognitive reappraisal).
Καθώς, επίσης, φαίνεται πως τα άτομα που επιλέγουν ως τρόπο απόκρισης την εκφραστική
καταστολή εμφανίζουν συχνότερα και σε μεγαλύτερο βαθμό συμπτώματα ψυχοπαθολογίας.
Ενώ, όσον αφορά την πιθανότητα εμφάνισης και διατήρησης για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα
της PTSD υπερτερούν συγκριτικά με τα άτομα της δεύτερης κατηγορίας (Eftekhari, Zoellner &
Vigil, 2009).

2.1 Μοντέλα συναισθηματικής αυτορρύθμισης
Οι Cratz και Roemer (2004) προσπάθησαν να ενοποιήσουν τα ήδη υπάρχοντα θεωρητικά
μοντέλα συναισθηματικής αυτορρύθμισης προτείνοντας ένα γενικό θεωρητικό πλαίσιο που
άπτεται της συγκεκριμένης έννοιας και λαμβάνει υπόψιν του όχι μόνο τη ρύθμιση της
συναισθηματικής διέγερσης αλλά και την επίγνωση, κατανόηση και αποδοχή των
συναισθημάτων από το άτομο. Επίσης, υποστήριξαν πως ο άνθρωπος έχει την ικανότητα να δρα
στις διάφορες περιβαλλοντικές συνθήκες και να αποκρίνεται στα διάφορα ερεθίσματα με τον
επιθυμητό τρόπο, ανεξαρτήτως της συναισθηματικής του κατάστασης.
Μέχρι τότε, οι περισσότερες θεωρίες σχετικά με την συναισθηματική αυτορρύθμιση έτειναν στο
να συνδέουν τον παραπάνω όρο με τον έλεγχο των συναισθημάτων και μόνο (Kopp, 1989.
Cortez & Bugental, 1994. Zeman & Garber, 1996). Θεωρούσαν, δηλαδή, πως η ρύθμιση των
συναισθημάτων επιτυγχάνονταν με τον έλεγχο της αντίστοιχης συναισθηματικής έκφρασης
(ιδίως των αρνητικά φορτισμένων συναισθημάτων) και την καταστολή της συναισθηματικής
διέγερσης του ατόμου. Δεν δινόταν καμία βάση στην κατανόηση των συναισθημάτων από το
άτομο ούτε και στην επίγνωση του αντίστοιχου πλαισίου ή των επιλογών απόκρισης και
συναισθηματικής έκφρασης στην εκάστοτε περίπτωση.
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Ενώ, άλλοι ερευνητές υποστήριξαν πως υπάρχει διαχωρισμός μεταξύ των εννοιών
συναισθηματικής αυτορρύθμισης και ελέγχου των συναισθημάτων. Πιο συγκεκριμένα, οι
Thomson & Calkinks (1996) εισήγαγαν την σημαντικότητα της επίγνωσης και κατανόησης των
συναισθημάτων σε κάθε περίπτωση. Πρότειναν, δηλαδή, πως το άτομο δεν τροποποιεί απλά τη
συναισθηματική του έκφραση αλλά παρακολουθεί και αντιλαμβάνεται τη συναισθηματική
εμπειρία. Όμως, σε περιπτώσεις που η εμπειρία αυτή είναι αρνητικής χροιάς (π.χ. ανεπιθύμητες
σκέψεις και ακόλουθα συναισθήματα) το άτομο προκειμένου να απαλλαχθεί από τις δυσάρεστες
επιπτώσεις των σκέψεων, των αρνητικών συναισθημάτων καθώς και των ανάλογων
επιβαρυντικών φυσιολογικών αποκρίσεων του οργανισμού, πρέπει να ξοδέψει ενέργεια. Ιδίως η
καταστολή έντονης αρνητικής διέγερσης απαιτεί μεγάλη προσπάθεια. Γι’ αυτό το λόγο και η
αντιμετώπιση της συναισθηματικής διέγερσης με καταστολή οδηγεί βάσει εμπειρικών
δεδομένων στην εμφάνιση ποικίλων ψυχικών ασθενειών, μεταξύ των οποίων και η διαταραχή
PTSD (Cloitre, 1998. Stewart, Zvolensky, & Eifert, 2002).
Βασιζόμενοι στις ήδη υπάρχουσες θεωρίες και εμπειρικά δεδομένα οι Cratz & Roemer
υποστήριξαν πως η έννοια της συναισθηματικής αυτορρύθμισης θα πρέπει να εμπεριέχει τις
παρακάτω διαστάσεις :
 τη συνειδητοποίηση και κατανόηση των συναισθημάτων
 την αποδοχή αυτών
 την ικανότητα ελέγχου παρορμητικών συμπεριφορών και την υιοθέτηση ανάλογης
συμπεριφοράς με τους προσωπικούς στόχους του ατόμου, όταν αυτό βιώνει αρνητικού τύπου
συναισθήματα
 την ικανότητα να χρησιμοποιεί περιστασιακά κατάλληλες στρατηγικές συναισθηματικής
αυτορρύθμισης, ευέλικτες τόσο όσο να ικανοποιούν τους προσωπικούς του στόχους και
απαιτήσεις ανά περίσταση
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 την πρόσβαση σε στρατηγικές συναισθηματικής αυτορρύθμισης που θεωρούνται
αποτελεσματικές (η συγκεκριμένη διάσταση αναφέρεται στα εφόδια, δυνατότητες του κάθε
ατόμου ξεχωριστά ).
Όλες οι παραπάνω διαστάσεις θεωρούνται απαραίτητες για την επιτυχή ρύθμιση των
συναισθημάτων του ατόμου. Εάν κάποια από αυτές εκλείψει ή χρησιμοποιηθεί με λανθασμένο
τρόπο, τότε το άτομο επωμίζεται τις συνέπειες της δυσλειτουργίας των στρατηγικών
συναισθηματικής αυτορρύθμισης.
Λαμβάνοντας υπόψιν τους τις προαναφερόμενες διαστάσεις που πρέπει να διέπουν τις
στρατηγικές αυτορρύθμισης αλλά και ήδη υπάρχουσες κλίμακες για τη μέτρηση αποδοτικότητας
μηχανισμών ρύθμισης συναισθημάτων, οι Cratz & Roemer (2004) κατασκεύασαν το αντίστοιχο
ερωτηματολόγιο, το οποίο ονόμασαν Difficulties in Emotion Regulation Scale (DERS).
Η συγκεκριμένη κλίμακα μετρά τις εξής παραμέτρους :


μη αποδοχή των συναισθηματικών αντιδράσεων (non- acceptance)



δυσκολία στην εκτέλεση καθορισμένων στόχων (goals)



έλλειψη προσπάθειας για την επίγνωση συναισθημάτων (awareness)



περιορισμένη πρόσβαση σε στρατηγικές αυτορρύθμισης συναισθημάτων (strategies)



δυσκολία ελέγχου παρορμήσεων (impulse) και



έλλειψη συναισθηματικής διαύγειας (clarity).

Η κλίμακα DERS είναι σχεδιασμένη να μετρά κυρίως τη ρύθμιση των αρνητικών
συναισθηματικών καταστάσεων ενώ μπορεί να εφαρμοστεί τόσο σε ενήλικες όσο και σε
εφήβους.

3.Ψυχολογικά χαρακτηριστικά
Τα ψυχολογικά χαρακτηριστικά (ή χαρακτηριστικά της προσωπικότητας) αντανακλούν σε
τάσεις συμπεριφοράς, ενώ ο σχηματισμός τους και ο τρόπος που διευθύνονται ποικίλλει,
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καθιστώντας το κάθε άτομο μοναδικό. Όπως οι προδιαθέσεις για συμπεριφορά, έτσι και τα
ψυχολογικά χαρακτηριστικά του ατόμου συνεισφέρουν στην πρόβλεψη της συμπεριφοράς αλλά
δεν την ερμηνεύουν εξ ολοκλήρου. Σύμφωνα με τον παραπάνω ορισμό, γίνεται αντιληπτό πως
δεν μπορούμε με ακρίβεια να ελέγξουμε παρά μόνο να υποθέσουμε την ενδεχόμενη
συμπεριφορά ενός ατόμου απέναντι σε μία κατάσταση, βασιζόμενοι στα ψυχολογικά
χαρακτηριστικά που απαρτίζουν την προσωπικότητά του.
Έτσι, δεν ορίζουν οι περιβαλλοντικές συνθήκες αυτές καθαυτές τη συγκεκριμένη απόκρισησυμπεριφορά του ατόμου σε οποιαδήποτε περίσταση. Πιο συγκεκριμένα, η ιδέα της τραυματικής
εμπειρίας ως ο μοναδικός ή κύριος αιτιολογικός παράγοντας στην ανάπτυξη PTSD, έχει
απορριφθεί από εμπειρικά δεδομένα (Johnson & Thomson, 2008). Ενώ, σύμφωνα με άλλες
μελέτες, παρότι η έκθεση σε πιθανά τραυματικά γεγονότα είναι συνήθης, η ανάπτυξη PTSD είναι
σχετικά σπάνια, συνήθως μεταξύ 5-10% στον γενικό πληθυσμό (Davidson, Hughes, Blazer &
George, 1991. Breslau, Kessler, Chilcoat, Schultz & Andreski, 1998. Lloyd & Turner, 2003.
Kessler, Chiu, Demler, Merikangas & Walters, 2005).
Ορισμένες μεταβλητές φαίνεται να κατέχουν σημαντικό ρόλο στην εμφάνιση ή όχι PTSD
ατόμων που έχουν εκτεθεί σε ιδιαίτερα τραυματικά, στρεσσογόνα γεγονότα δυνητικά ικανά να
επιφέρουν στο άτομο την συμπτωματολογία της παραπάνω διαταραχής. Στην κατηγορία αυτή
ανήκουν οι γενετικοί παράγοντες, η έλλειψη γονεϊκής φροντίδας, η ύπαρξη προηγούμενης
τραυματικής εμπειρίας και προ υπαρχόντων ψυχολογικών προβλημάτων, ο ανθυγιεινός τρόπος
ζωής, η νοημοσύνη, οι πεποιθήσεις και τα χαρακτηριστικά της προσωπικότητας (Yehuda &
McFarlane, 1995. Jakovljevic, Brajkovic, Loncar & Cima, 2012).
Οι ατομικές διαφορές στα χαρακτηριστικά προσωπικότητας φαίνεται να μπορούν να εξηγήσουν
γιατί μόνο ορισμένοι άνθρωποι (από το σύνολο αυτών που έχουν έρθει αντιμέτωποι με έναν
ισχυρό στρεσσογόνο παράγοντα) αναπτύσσουν τη συγκεκριμένη ψυχική διαταραχή. Το σύνολο
των ψυχικών χαρακτηριστικών του ατόμου επιτρέπει ή αποτρέπει, ουσιαστικά καθορίζει την
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ανάπτυξη, την έκβαση και το σχηματισμό συγκεκριμένων συμπτωμάτων PTSD (Gil, 2005.
Miller & Resick, 2007). Οι Jakovljevic και συν. (2012) υποστηρίζουν πως υπάρχουν σημαντικές
διαφορές στα ατομικά ψυχολογικά χαρακτηριστικά που ευνοούν ή καταστέλλουν την ανάπτυξη
PTSD και άρα την ευπάθεια ή την αντίσταση των διαφόρων ειδών προσωπικοτήτων στη
διαχείριση στρεσσογόνων καταστάσεων. Σύμφωνα με τη θεωρία τους, στο ένα άκρο βρίσκεται
η ευπάθεια και στο άλλο άκρο η αντίσταση. Αναφερόμενοι, λοιπόν, στην ψυχοτραυματική
διαδικασία (psychotraumatization), ισχυρίζονται πως πιθανά ελλείματα στη δομή και
λειτουργεία της προσωπικότητας, έκθεση σε τραυματικά ή στρεσσογόνα γεγονότα και
δυσλειτουργικές αποκρίσεις ευθύνονται για την εμφάνιση της PTSD. Έτσι, για όσους βρίσκονται
περισσότερο κοντά στο άκρο της ευπάθειας, αρκεί ένα μικρής έντασης στρεσσογόνο ερέθισμα
για την εμφάνιση της διαταραχής, ενώ άτομα που βρίσκονται περισσότερο κοντά στο άκρο της
αντίστασης θα πρέπει να βιώσουν ένα πολύ πιο ισχυρό στρεσσογόνο ερέθισμα ώστε να
αναπτύξουν PTSD.
Για να ταξινομηθούν, όμως, τα διάφορα χαρακτηριστικά της προσωπικότητας ανάμεσα στους
δύο παραπάνω πόλους (ευπάθεια- αντίσταση), αυτά θα πρέπει να κατονομαστούν πολύ
συγκεκριμένα. Κάτι τέτοιο, βέβαια, είναι ιδιαίτερα δύσκολο καθότι δεν υπάρχει μία
συγκεκριμένη θεωρία που να διερευνά το πλήθος των ψυχολογικών χαρακτηριστικών του
ατόμου αλλά ποικίλες.
Κάποιες από τις πλέον διαδεδομένες είναι :


το μοντέλο των πέντε παραγόντων (Five-factor Model) των Costa & McCrae (1989)



το ψυχοβιολογικό μοντέλο της προσωπικότητας (psychobiological model) του Cloniger

(1993)


το μοντέλο τριών παραγόντων της προσωπικότητας (Three-factor Model) του Tellegen

(1985).
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3.1. Μοντέλο των πέντε παραγόντων
Η θεωρία των χαρακτηριστικών για την προσωπικότητα υποστηρίζεται από τη λεξικολογική
υπόθεση, σύμφωνα με την οποία τα άτομα ανεξάρτητα από την κουλτούρα και τη γλώσσα που
μιλούν, αναλύουν τη δομή της προσωπικότητας με το μοντέλο των πέντε παραγόντων (Pervin &
John, 1999).
Η θεμελιώδης λεξικολογική (γλωσσική) υπόθεση βασίζεται στη θεωρία του Galton (1884) ότι
τα πλέον σημαντικά στοιχεία της συμπεριφοράς του ατόμου αναφέρονται κωδικοποιημένα ως
χαρακτηριστικά στις περισσότερες ή και σε όλες τις γλώσσες του κόσμου (Τσαούσης, 1999).
Οι Costa και McCrae (1992) βασιζόμενοι τόσο στη λεξικολογική υπόθεση όσο και στις προ
υπάρχουσες θεωρίες χαρακτηριστικών της προσωπικότητας των Allport (1961), Eysenck (1958)
και Catell (1957), διατύπωσαν τη Μεγάλη Πεντάδα (Big Five) προσπαθώντας να δώσουν
έμφαση σε εκείνα τα ψυχολογικά χαρακτηριστικά που είναι σταθερά στο πέρασμα του χρόνου
και σε διάφορες καταστάσεις.
Οι βασικές διαστάσεις της θεωρίας τους είναι :
1. Νευρωτισμός (Neuroticism)
2. Εξωστρέφεια (Extraversion)
3. Πνευματική Διαθεσιμότητα (Openness to Experience)
4. Καλή Προαίρεση- Συνεργατικότητα (Agreeableness) και
5. Ευσηνειδησία (Conscientiousness).
Αναλυτικότερα, η Εξωστρέφεια αναφέρεται σε ένα άτομο ανοιχτό, κοινωνικό, ομιλητικό και
υψηλά στη θετική επίδραση. Ο Νευρωτισμός περιγράφεται ως μία τάση του ατόμου να αντιδρά
με έντονο συναίσθημα σε δυσμενή γεγονότα. Οι αντιδράσεις αυτών των ατόμων (με υψηλή
βαθμολογία σε αυτή τη διάσταση) είναι περισσότερο άμεσες, πιο έντονες και η επιστροφή στην
αρχική τους κατάσταση πιο αργή καθώς θεωρούνται περισσότερο ευαίσθητα στο στρες. Ενώ,
άτομα που τοποθετούνται σε χαμηλά επίπεδα ως προς τη συγκεκριμένη διάσταση, δεν
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επηρεάζονται σε τέτοιο βαθμό από στρεσσογόνα ερεθίσματα (Talbert, Braswell, Albrecht, Hyer
& Boundewyns, 1993). Ακόμη, η Πνευματική Διαθεσιμότητα ορίζεται ως η τάση του ατόμου να
ενδιαφέρεται για νέες καταστάσεις, ιδέες και εμπειρίες. Ως Καλή Προαίρεση- Συνεργατικότητα
περιγράφεται η τάση να είναι κάποιος ευχάριστος στις κοινωνικές συναναστροφές ενώ η
Ευσυνειδησία περιγράφεται σε χαρακτηριστικά όπως η αυτοπειθαρχία, η τάση του να είναι
προσεκτικό και διεξοδικό το άτομο, η αυτό-οργάνωση και η ανάγκη για επιτυχία.
Το ερώτημα, όμως, παραμένει. Ποιες και πως ακριβώς συνδέονται οι προαναφερθείσες
διαστάσεις προσωπικότητας του Μοντέλου των Πέντε Παραγόντων με την εμφάνιση της PTSD;
Πλήθος ερευνητών προσπάθησαν να απαντήσουν στο συγκεκριμένο ερώτημα μελετώντας τις
πέντε διαστάσεις σε άτομα ήδη πάσχοντα από PTSD σε σύγκριση τόσο με άτομα που δεν είχαν
εμφανίσει συμπτώματα ικανά σε αριθμό ώστε να τεθεί η εν λόγω διάγνωση αναφορικά με το
DSM-IV όσο και με άτομα που δεν παρουσίασαν κανένα σύμπτωμα έχοντας όμως έρθει
αντιμέτωπα με έναν ισχυρό στρεσσογόνο παράγοντα. Από τα ευρήματα των ερευνών προκύπτει
πως ο Νευρωτισμός αποτελεί τη σημαντικότερη διάσταση στην πρόβλεψη PTSD και άτομα με
υψηλή βαθμολογία στη συγκεκριμένη διάσταση θεωρούνται περισσότερο ευάλωτα στην
ανάπτυξη συμπτωμάτων μετατραυματικού στρες. Αντίθετα, η χαμηλή και όχι η υψηλή
βαθμολογία στη διάσταση Καλή Προαίρεση- Συνεργατικότητα ενοχοποιείται, επίσης, για
εμφάνιση PTSD (Hyer, Braswell, Albrecht, Boyd, Boudewyns & Talbert, 1994. Lawrence &
Fauerbach, 2003. Chung, Berger, Jones & Rudd, 2006. Chung, Dennis, Berger, Jones & Rudd,
2011).
Ενδεικτικά, οι Chung και συν. (2011) σύγκριναν βαθμολογίες στις διαστάσεις των ψυχολογικών
χαρακτηριστικών ασθενών που είχαν παρουσιάσει ένα επεισόδιο εμφράγματος του μυοκαρδίου.
Οι συμμετέχοντες χωρίστηκαν σε τρεις ομάδες. Στην πρώτη ομάδα τα άτομα είχαν εμφανίσει
ικανά συμπτώματα για διάγνωση PTSD, στη δεύτερη ομάδα οι ασθενείς παρουσίασαν ναι μεν
συμπτώματα μετατραυματικού στρες όχι, όμως, ικανά ώστε να τεθεί η διάγνωση και τέλος στην
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τρίτη ομάδα συμπεριελήφθησαν ασθενείς που μετά το επεισόδιο του εμφράγματος του
μυοκαρδίου δεν εμφάνισαν κανένα σύμπτωμα PTSD (ομάδα ελέγχου). Τα αποτελέσματα
έδειξαν πως ασθενείς της πρώτης ομάδας είχαν σημαντικά πιο υψηλή βαθμολογία στη διάσταση
του Νευρωτισμού συγκριτικά με ασθενείς της δεύτερης και τρίτης ομάδας. Επίσης, οι
συμμετέχοντες με διάγνωση PTSD εμφάνισαν χαμηλότερη βαθμολογία στη διάσταση της Καλής
Προαίρεσης- Συνεργατικότητας συγκριτικά με την ομάδα ελέγχου. Ακόμη, όσον αφορά τις
άλλες τρεις διαστάσεις της προσωπικότητας δεν υπήρξαν σημαντικές διαφορές μεταξύ των
συμμετεχόντων.
3.2 Ψυχοβιολογικό Μοντέλο του Cloninger
Το Ψυχοβιολογικό Μοντέλο της προσωπικότητας βασίζεται τόσο σε ιδιοσυγκρασιακές/ θυμικές
διαστάσεις όσο και σε χαρακτηριολογικές. Πιο συγκεκριμένα, η ιδιοσυγκρασία θεωρείται ότι
βιολογικά έγκειται σε συναισθηματικά πρότυπα αντίδρασης και ουσιαστικά αφορά εγγενείς
συναισθηματικές προδιαθέσεις. Ορισμένα τέτοιου είδους πρότυπα είναι ο φόβος, ο θυμός, η
προσκόλληση. Ενώ, οι ιδιοσυγκρασιακές διαστάσεις που απαντώνται είναι οι :


Αποφυγή τραύματος (Harm Avoidance)



Αποζήτηση καινοτομίας (Novelty seeking)



Εξάρτηση από ανταμοιβή (Reward Dependence) και



Επιμονή (Persistence).

Από την άλλη πλευρά, ο χαρακτήρας θεωρείται ένα εξελικτικό δημιούργημα που αποτελείται
από αυτοθεωρήσεις του ατόμου σχετικά με τις αξίες και τους στόχους του που επηρεάζουν την
σημαντικότητα των εμπειριών. Πιο αναλυτικά, ο χαρακτήρας σχετίζεται με τις σκόπιμες
συμπεριφορές και παρουσιάζει τρεις διαστάσεις :


Αυτο-προσδιορισμό (Self-directedness)/ με σκοπό- δίχως σκοπό



Συνεργατικότητα (Cooperativeness)/ ανεκτικός, επιβοηθητικός- προκατειλημμένος,

εκδικητικός
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Αυτό-υπέρβαση (Self-transcedence) ιδεαλιστής- υλιστικός (Cloninger, Svrakic &

Przybeck, 1993. Gil, 2005).
Η Αποφυγή τραύματος/ βλάβης προσδιορίζεται από μία τάση έντονης αντίδρασης σε προ
εγκατεστημένα σήματα δυσάρεστων ερεθισμάτων και παθητικής μάθησης όσον αφορά την
αποφυγή τιμωρίας, την καινοτομία και τις μη επιβραβεύσιμες καταστάσεις. Άτομα με υψηλή
βαθμολογία στη διάσταση Αποζήτηση Καινοτομίας αντιδρούν με έντονο ενθουσιασμό σε νέα
ερεθίσματα ή σε όσα σχετίζονται με πιθανή ανακούφιση από τιμωρία. Η Εξάρτηση από
επιβράβευση εμπεριέχεται σε μία τάση έντονης αντίδρασης σε σήματα ανταμοιβής ή σε
επανάληψη και διατήρηση συμπεριφοράς που έχει συνδεθεί είτε με επιβράβευση είτε με
αποφυγή τιμωρίας. Ακόμη, η Επιμονή αναφέρεται στην τάση των ατόμων να είναι φιλόδοξοι,
να μην αποθαρρύνονται και να μην εφησυχάζουν με χαμηλότερη απόδοση από το αναμενόμενο.
Σύμφωνα με έρευνες που προσπαθούν να προσδιορίσουν τη σχέση μεταξύ των
προαναφερόμενων διαστάσεων (ιδιοσυγκρασιακών και χαρακτηριολογικών ) με την εμφάνιση
PTSD ουσιαστικό ρόλο φαίνεται να διαδραματίζουν η Αποφυγή τραύματος/ βλάβης, η
Αναζήτηση Καινοτομίας και η Αυτο-υπέρβαση. Σε μελέτη που αφορούσε προπτυχιακούς
φοιτητές, οι οποίοι εκτέθηκαν σε τρομοκρατική ανατίναξη φάνηκε υψηλή θετική συσχέτιση
ανάμεσα στη διάσταση Αποφυγή τραύματος και του κινδύνου ανάπτυξης PTSD ενώ η
Αναζήτηση Καινοτομίας ήταν αρνητικά συσχετισμένη με αυτόν τον κίνδυνο (Gil, 2005).
Οι North, Abbachi & Cloninger (2012) μελετώντας περιπτώσεις ατόμων που επέζησαν
βομβιστικής επίθεσης και στη συνέχεια ανέπτυξαν PTSD διαπίστωσαν πως υπάρχει υψηλή
συσχέτιση μεταξύ της εμφάνισης PTSD και των διαστάσεων της Αυτό-υπέρβασης και της
Αποφυγής τραύματος (υψηλή βαθμολογία) αλλά και με τις διαστάσεις του Αυτό-προσδιορισμού
και της Συνεργατικότητας (χαμηλή βαθμολογία).
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3.3Μοντέλο των τριών παραγόντων του Tellengen
Το μοντέλο των τριών παραγόντων αναφέρεται στις τρεις σπουδαιότερες κατά τον Tellengen
διαστάσεις προσωπικότητας. Οι διαστάσεις αυτές είναι :


Θετική Συναισθηματικότητα/ Εξωστρέφεια (Positive Emotionality/ Extraversion)



Αρνητική Συναισθηματικότητα/ Νευρωτισμός (Negative Emotionality/ Neuroticism)



Αυτοσυγκράτηση/ Αναστολή (Constraint/ Inhibition) .

Όλες αυτές οι διαστάσεις εμφανίζουν σημαντική κληρονομικότητα και μακροπρόθεσμη
σταθερότητα καθόλη τη διάρκεια της ζωής (Watson & Walker, 1996. Miller & Resick, 2007).
Η Θετική Συναισθηματικότητα, που συνάδει με τη διάσταση της Εξωστρέφειας του Μοντέλου
των Πέντε Παραγόντων, αναφέρεται στην ικανότητα βίωσης θετικών συναισθημάτων και στην
τάση

για

ενεργή

συμμετοχή

στις

κοινωνικές

αλληλεπιδράσεις.

Η

Αρνητική

Συναισθηματικότητα, από την άλλη πλευρά, αναφέρεται στην τάση προς αρνητικά
συναισθήματα που παρουσιάζει το άτομο και στην αρνητικότητά του ως προς τις
αλληλεπιδράσεις στα πλαίσια του κοινωνικού συνόλου. Παρουσιάζεται ως συνώνυμο με τον
Νευρωτισμό του μοντέλου προσωπικότητας των Costa & McCrae. Ακόμη, η Αναστολή
περιλαμβάνει εκείνα τα γνωρίσματα που προσδίδουν στο άτομο έλλειψη αυθορμητισμού,
αυστηρό προγραμματισμό, τάση προς αποφυγή βίωσης τραυματικών γεγονότων και προσπάθεια
μη ανάληψης ρίσκου. Εμφανίζεται ως ταυτόσημο με τη διάσταση Αναζήτηση Καινοτομίας που
αναφέρεται στο μοντέλο του Cloninger.
Από τις παραπάνω διαστάσεις, η Αρνητική Συναισθηματικότητα ενοχοποιείται περισσότερο και
παρουσιάζει υψηλή συσχέτιση με την ανάπτυξη συμπτωμάτων PTSD. Οι παράγοντες Θετική
Συναισθηματικότητα και Αναστολή χαρακτηρίζονται ως διαμεσολαβητικοί. Δηλαδή όταν
συναντώνται

σε

χαμηλά

επίπεδα

με

ταυτόχρονα

υψηλά

επίπεδα

Αρνητικής

Συναισθηματικότητας ευνοούν την ανάπτυξη της συγκεκριμένης διαταραχής (Miller, 2003).
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Η παραπάνω διαπίστωση υποστηρίζεται και από τα αποτελέσματα της μελέτης των Maia και
συν. (2011). Υψηλά επίπεδα Αρνητικής Συναισθηματικότητας ευθύνονται για εμφάνιση
μειωμένης ικανότητας ρύθμισης αρνητικών συναισθημάτων και αύξηση της έντασης των
συναισθηματικών και σωματικών αποκρίσεων του ατόμου απέναντι σε ένα ισχυρό τραυματικό
γεγονός.
4. Κατάθλιψη
Κατάθλιψη ονομάζεται η δυσάρεστη συναισθηματική διάθεση του ατόμου που συνοψίζεται σε
μια κατάσταση παθολογικής (έντονης και παρατεταμένης) θλίψης και συνοδεύεται από
σημαντική μείωση του αισθήματος προσωπικής αξίας και από την επώδυνη συνείδηση της
επιβράδυνσης των νοητικών, ψυχοκινητικών και οργανικών διαδικασιών.
Επεξηγηματικά, η συναισθηματική διάθεση (mood) είναι ο σταθερός και συναισθηματικός τόνος
που βιώνεται εσωτερικά από το άτομο σε αντίθεση με το συναίσθημα, το οποίο αναφέρεται στην
εξωτερική έκφραση του συναισθήματος. Ανήκει, δηλαδή, στην κατηγορία διαταραχών της
διάθεσης (APA, 2007).
Πιο συγκεκριμένα, σε καταθλιπτικές καταστάσεις η διάθεση είναι ζοφερή, απαισιόδοξη και
απελπιστική. Μία βαθιά αίσθηση ματαιότητας συχνά συνοδεύεται από την πεποίθηση ότι η
δυνατότητα βίωσης ευχαρίστησης έχει απωλεσθεί μόνιμα. Παρατηρείται μια επιβράδυνση ή
ελάττωση σχεδόν σε όλες τις πτυχές του συναισθήματος και της συμπεριφοράς,
συμπεριλαμβανομένων της ταχύτητας της σκέψης, της ενέργειας, της σεξουαλικότητας και της
ικανότητας βίωσης ευχαρίστησης, ενώ βασικές φυσικές δραστηριότητες επηρεάζονται, όπως η
διατροφή, ο ύπνος και ο καλλωπισμός.

4.1 Επιδημιολογικά Στοιχεία
Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας (World Health Organization ), σε ανακοίνωσή του το 2012,
κατατάσσει την κατάθλιψη στην 4η θέση, παγκοσμίως από πλευράς απώλειας ζωής, αναπηρίας
και κοινωνικής δυσλειτουργίας ενώ προβλέπεται ότι το κατά το έτος 2020, θα καταλάβει την 1η
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θέση, στις Δυτικές κοινωνίες. Τρεις βασικοί λόγοι φαίνεται να καθορίζουν το συγκεκριμένο
αποτέλεσμα. Πρώτον, οι καταθλιπτικές διαταραχές στο σύνολό τους ξεκινούν συχνά σε νεαρή
ηλικία. Δεύτερον, σημαντικό χαρακτηριστικό τους αποτελεί η μείωση της λειτουργικότητας του
ατόμου και τρίτον, συχνά επανεμφανίζονται.
Ειδικότερα, η συγκεκριμένη ψυχική διαταραχή θεωρείται ότι προσβάλλει γύρω στα 350
εκατομμύρια ανθρώπους. Ενώ, σε έρευνα που διενεργήθηκε σε 17 χώρες, βρέθηκε πως κατά
μέσο όρο 1 στα 20 άτομα βίωσαν την εμπειρία ενός καταθλιπτικού επεισοδίου κατά τη διάρκεια
του προηγούμενου έτους.
Παρόλο που η κατάθλιψη (Καταθλιπτική Διαταραχή) επηρεάζει και τα δύο φύλα, οι γυναίκες
εμφανίζουν διπλάσια πιθανότητα να προσβληθούν από τη συγκεκριμένη νόσο συγκριτικά με
τους άνδρες. Επιπλέον, η κατάθλιψη καταλαμβάνει την πρώτη θέση στο σύνολο των ασθενειών
που πλήττουν το γυναικείο φύλο και τα δεδομένα αυτά επαληθεύονται τόσο σε χώρες υψηλού,
μέτριου αλλά και χαμηλού βιοτικού επιπέδου. Ενώ, ο κίνδυνος εμφάνισης καταθλιπτικής
διαταραχής σε όλη την διάρκεια ζωής του ατόμου (επιπολασμός) είναι 10%-20% για τις γυναίκες
και 5% - 12% για τους άντρες και στο σύνολο του πληθυσμού κυμαίνεται στο 4-6% (WHO,
2008).
Επίσης, συνήθως το πρώτο επεισόδιο προκαλείται από γεγονότα ζωής αλλά τα μετέπειτα είναι
ανεξάρτητα από αυτό. Όταν η κατάθλιψη ακολουθεί κάποιο στρεσσογόνο συμβάν, αυτό το
συμβάν συνήθως είναι ένα μη ελεγχόμενο συμβάν απώλειας. Η κοινωνική υποστήριξη θεωρείται
προστατευτικός παράγοντας τόσο όσον αφορά την εμφάνιση του πρώτου επεισοδίου όσο και της
υποτροπής της διαταραχής γενικότερα.
Άλλοι παράγοντες επικινδυνότητας σχετίζονται με δυσκολίες στην παιδική ηλικία (σωματική &
σεξουαλική κακοποίηση, διαζύγιο, δυσκολίες στο γάμο των γονιών), Νευρωτισμός (ως
χαρακτηριστικό της προσωπικότητας ) και στην ενήλικη φάση με χαμηλό κοινωνικό- οικονομικό
επίπεδο, έλλειψη κοινωνικού δικτύου, μοναξιά (WHO, 2012).
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Η βαρύτητα και η συμπτωματολογία που εμφανίζει το πάσχον από τη συγκεκριμένη ψυχική
διαταραχή άτομο ποικίλει από ήπια σωματική και πνευματική επιβράδυνση έως σοβαρού
βαθμού ψύχωση με βαθιές αρνητικές ψευδαισθήσεις και παραισθήσεις.
Τα συμπτώματα διακρίνονται στις εξής κατηγορίες και είναι αυτά που σχετίζονται:


με το συναίσθημα (κακή διάθεση, ανηδονία, άγχος, συναισθηματική αμβλύτητα και
αδυναμία)



με το αυτόνομο νευρικό σύστημα (κόπωση, εξάντληση, μείωση της σεξουαλικής διάθεσης,
διαταραχές του ύπνου, της όρεξης, ψυχοκινητική επιβράδυνση ή διέγερση)



με την κινητοποίηση (ανημπορία, απώλεια ενδιαφέροντος, έλλειψη ελπίδας, αμέλεια
προσωπικών ευθυνών και ατομικής φροντίδας, σκέψεις ή ακόμη και απόπειρες αυτοκτονίας)



με την σκέψη και την αντίληψη (δυσκολία στη συγκέντρωση, μειωμένη προσοχή και μνήμη,
αισθήματα και σκέψεις ενοχής, αναξιότητας, χαμηλή αυτοεκτίμηση, ψυχωτικά συμπτώματα)



σωματικής φύσεως ενοχλήσεις.

Ενώ, οι παράγοντες που ευθύνονται για την εμφάνιση της παραπάνω συμπτωματολογίας στα
πλαίσια της συγκεκριμένης διαταραχής – είτε ως παράγοντες ευπάθειας είτε ως εκλυτικοί – είναι
ένας συνδυασμός γενετικών, νευροβιολογικών καθώς και ψυχοκοινωνικών στοιχείων.

5.Άγχος
Το χαρακτηριστικό του άγχους, αναφέρεται σε μια γενικότερη τάση του ατόμου να
αντιλαμβάνεται στρεσσογόνες καταστάσεις ως επικίνδυνες ή απειλητικές. Το άγχος μπορεί να
έχει ψυχογενή προέλευση ή μπορεί να είναι συνέπεια σωματικής πάθησης. Επιπλέον, εξαρτάται
τόσο από τις γνωστικές, συναισθηματικές διεργασίες όσο και από τον τρόπο ζωής και αντίληψης
του ατόμου.
Κάθε άτομο έχει ένα ορισμένο βαθμό άγχους, ο οποίος θεωρείται φυσιολογικός κάτω από
ορισμένες περιστάσεις. Όταν, όμως, το συγκεκριμένο για κάθε άτομο επίπεδο «αποδοτικού»
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άγχους ξεπεραστεί, τότε το άτομο οδηγείται σε δυσάρεστες καταστάσεις και διαταράσσεται η
φυσιολογική λειτουργία του οργανισμού.
Πιο αναλυτικά, το άγχος είναι ένα διάχυτο, δυσάρεστο, συχνά ασαφές συναίσθημα που
εκδηλώνεται με φόβο, ένταση και ανησυχία και που τις περισσότερες φορές συνοδεύεται από
πλήθος σωματικών συμπτωμάτων όπως ταχυκαρδία, καρδιακή αρρυθμία, πεπτικές εσωτερικές
διαταραχές, ξηροστομία, ωχρότητα, τρόμος, κεφαλαλγία.
Ως συνέπεια των παραπάνω, τα άτομα με υψηλό βαθμό γενικού άγχους έχουν ένα ευαίσθητο
αυτόνομο νευρικό σύστημα, το οποίο υποδηλώνει ότι μπορεί να αντιδρούν έντονα σε
καταστάσεις τραύματος (Marais & Stuart, 2005). Τα επίπεδα διέγερσής τους απαιτούν
περισσότερο χρόνο να ομαλοποιηθούν και ξεκινούν από υψηλότερο, αρχικό επίπεδο διέγερσης.
Έτσι, είναι λογικό να υποθέσουμε πως τα άτομα αυτά όταν έρθουν αντιμέτωπα με ιδιαίτερα
στρεσσογόνους παράγοντες, είναι πολύ πιθανό να εμφανίσουν ορισμένα PTSD συμπτώματα ή
ακόμη και την ίδια τη διαταραχή.
Μελέτες έχουν επιβεβαιώσει αυτή την υπόθεση. Ενδεικτικά, σε έρευνά τους, οι Hensley &
Verela (2008) εξέτασαν τις αντιδράσεις των συμμετεχόντων μετά την έκθεσή τους σε ένα
τραυματικό γεγονός και αναζήτησαν τις επιδράσεις του άγχους και της ευαισθησίας στη
διαχείριση αγχογόνων ερεθισμάτων σε συνδυασμό με την εμφάνιση PTSD και ανάλογων
σωματικών ενοχλήσεων. Κατέληξαν στο συμπέρασμα πως η συσχέτιση ανάμεσα στο άγχος και
τα συμπτώματα PTSD που προκλήθηκαν ήταν σημαντική ανεξάρτητα από την έκθεση στο
στρεσσογόνο παράγοντα. Ενώ, συγκεκριμένοι παράγοντες ευαισθησίας του άγχους
αλληλοεπίδρασαν με το γενικότερο, ιδιοσυγκρασιακό άγχος για να προβλέψουν την εμφάνιση
PTSD διαταραχής και των αντίστοιχων σωματικών ενοχλημάτων.
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6.Ερευνητικά δεδομένα για τις διαστάσεις της κατάθλιψης και του άγχους
Σε έρευνα των Burriss, Ayers, Ginsberg & Powell (2008), μελετήθηκε η πιθανή έκπτωση
γνωστικών λειτουργιών (ικανότητας μάθησης και μνήμης) σε συνδυασμό με τη διερεύνηση του
ρόλου που διαδραματίζει η μεταβλητή της κατάθλιψης σε άτομα που πάσχουν από PTSD
διαταραχή. Αξίζει να σημειωθεί πως η παραπάνω μεταβλητή μετρήθηκε με τη χρήση της
κλίμακας Zung Self-Rating Depression Scale ενώ η μεταβλητή του άγχους με την κλίμακα του
Spielberger για το καταστασιακό και γενικό άγχος State-Trait Anxiety Scale. Το δείγμα
αποτελούνταν από απόμαχους βετεράνους με διάγνωση PTSD (πρώτη ομάδα), απόμαχους
βετεράνους χωρίς διάγνωση PTSD (2η ομάδα) και μη-απόμαχους βετεράνους. Τα αποτελέσματα
έδειξαν πως οι απόμαχοι βετεράνοι με PTSD παρουσίασαν γενικευμένη έκπτωση στις
λειτουργείες της μάθησης και της μνήμης συγκριτικά με τη δεύτερη και τρίτη ομάδα
συμμετεχόντων. Οι παράμετροι όπως η διαφορετικότητα της φυλής, οι διαγνώσεις
συννοσηρότητας και η λήψη κατάλληλης ψυχιατρικής αγωγής δεν μπόρεσαν να εξηγήσουν τη
διαφορά των αποτελεσμάτων μεταξύ των βετεράνων που έπασχαν ή όχι από PTSD. Το
ενδιαφέρον σημείο στη συγκεκριμένη μελέτη βρίσκεται στο γεγονός πως εάν στην ανάλυση δεν
συμπεριλαμβάνονταν οι μεταβλητές της κατάθλιψης και του άγχους, τότε οι δύο ομάδες δεν
παρουσίαζαν ουσιαστική διαφορά στις επιδόσεις τους στα τεστ μέτρησης γνωστικών
λειτουργιών που χρησιμοποιήθηκαν. Ενώ, σε επόμενη στατιστική ανάλυση που ακολούθησε, οι
ερευνητές διαπίστωσαν πως ανάμεσα στις δύο μεταβλητές ως υπεύθυνη για τα γνωστικά
ελλείμματα πιθανολογείται αυτή της κατάθλιψης και όχι του άγχους. Οι διαφορές αποδόθηκαν
στην αυξημένη συχνότητα και ένταση της κατάθλιψης που συνήθως πλήττονται τα άτομα που
πάσχουν από PTSD.
Βέβαια, δεν έχει διευκρινιστεί ακόμη εάν τα άτομα που μελετήθηκαν στην παραπάνω έρευνα
εμφάνισαν κατάθλιψη ως αποτέλεσμα της PTSD ή εάν είχαν προηγουμένως πληγεί από τη
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διαταραχή της κατάθλιψης και πρέπει να θεωρηθεί ως προδιαθεσικός παράγοντας ανάπτυξης
PTSD (Burriss, Ayers, Ginsberg & Powell, 2008).
Παρόμοια αποτελέσματα εμφανίζονται και σε έρευνα που πραγματοποιήθηκε το 2012 σε
στρατιωτικούς βετεράνους που είχαν λάβει μέρος στις επιχειρήσεις στο Αφγανιστάν και στο
Ιράκ. Μελετήθηκε η νευρογνωστική τους λειτουργία και πιο συγκεκριμένα μετρήθηκαν οι
διαστάσεις της προσοχής και της μνήμης εργασίας, καθώς υποστηρίζεται από παλαιότερα
ερευνητικά ευρήματα πως άτομα που έχουν πληγεί από PTSD παρουσιάζουν έκπτωση στο
επίπεδο των παραπάνω λειτουργικών διαστάσεων. Το δείγμα αποτελούνταν από 23 εν ενεργεία
στρατιωτικούς που είχαν διαγνωσθεί με PTSD και την αντίστοιχη ομάδα ελέγχου. Ως πιθανοί
μεσολαβητές στην διαφορά που παρουσίασε η PTSD ομάδα με την ομάδα ελέγχου μελετήθηκαν
οι εξής παράγοντες : η εμπειρία στο πεδίο της μάχης, η βαρύτητα των συμπτωμάτων PTSD, η
κατανάλωση αλκοόλ, η κατάθλιψη και το άγχος. Τα αποτελέσματα έδειξαν πως τα ελλείμματα
που εμφανίζονται στο επίπεδο λειτουργίας της μνήμης εργασίας μπορούν να αποδοθούν μερικώς
σε συμπτώματα άγχους και κατάθλιψης (Dretsch, Thiel, Athy, Irvin, Sirmon-Fjordbak &
Salvatore, 2012).
Επίσης, σε άλλη σχετική μελέτη βρέθηκε, μετά από στατιστική ανάλυση των δεδομένων, πως οι
διαφορές στη μάθηση και τη μνήμη μεταξύ της ομάδας με διάγνωση PTSD και αυτής που δεν
υπήρχε αντίστοιχη διάγνωση υφίσταντο μόνο όταν στα άτομα με PTSD εμφανιζόταν
συννοσηρότητα με κατάθλιψη ή διαταραχή σχετιζόμενη με χρήση ουσιών (Neylan et al., 2004).
Η σημαντικότητα των διαστάσεων της κατάθλιψης και του άγχους διαφαίνονται και στη μελέτη
των Johnsen & Asbjornsen (2009), όπου τα δεδομένα υποστηρίζουν την υπόθεση της αλλαγής
των στρατηγικών μνήμης σε ασθενείς με PTSD που σχετίζονται με μια συγκεκριμένη
δυσλειτουργία στην εκτελεστική διαδικασία. Ωστόσο, η εξασθένηση της μνήμης και η χρήση
αναποτελεσματικών στρατηγικών μάθησης δεν μπορεί να σχετίζονται μόνο με τη

25

συμπτωματολογία της PTSD, αλλά και με την εμφάνιση συμπτωμάτων κατάθλιψης και
γενικευμένου άγχους.
Συμπερασματικά, η διαταραχή PTSD, η κατάθλιψη και το άγχος μπορεί να συνδέονται με
ποικίλους τρόπους. Όσον αφορά την προ υπάρχουσα κατάθλιψη, έχει βρεθεί ότι τα άτομα με
κατάθλιψη είναι πιο πιθανό να έχουν τραυματικές εμπειρίες συγκριτικά με ανθρώπους χωρίς
κατάθλιψη και άρα αυξάνεται η πιθανότητα παρουσίασης PTSD συμπτωμάτων (κατάθλιψη ως
παράγοντας ευπάθειας PTSD διαταραχής). Ωστόσο, εμπειρικά δεδομένα μέχρι σήμερα
παρουσιάζουν την κατάθλιψη περισσότερο ως προστατευτικό παράγοντα στην ανάπτυξη PTSD
παρά ως παράγοντα ευπάθειας (Kendler & Karkowski-Shuman, 1997. Koenen et al., 2002).
Δεδομένου, όμως, πως οι έρευνες που αναζητούν αυτή τη σχέση μεταξύ κατάθλιψης και PTSD
διαταραχής είναι λίγες, το παραπάνω ζήτημα χρήζει περαιτέρω διερεύνησης.
Μια δεύτερη πιθανότητα είναι ότι τα συμπτώματα της PTSD μπορεί να είναι τόσο οδυνηρά και
εξουθενωτικά για το άτομο ώστε να προκαλέσουν την ανάπτυξη κατάθλιψης (κατάθλιψη ως
συνέπεια της PTSD διαταραχής). Μερικοί άνθρωποι με PTSD μπορεί να αισθάνονται
αποκομμένοι από τους φίλους και την οικογένεια τους, να αποφεύγουν δραστηριότητες που πριν
την εμφάνιση της PTSD τους προσέφεραν χαρά και ευτυχία και να οδηγούνται σε κοινωνική
απομόνωση. Ακόμη, αδυνατούν να βιώσουν θετικά συναισθήματα και ζουν σε συνθήκες
γενικευμένου άγχους λόγω της συχνής αναβίωσης του στρεσσογόνου γεγονότος που ευθύνεται
για την έναρξη εμφάνισης PTSD συμπτωμάτων. Επίσης, πέραν του γενικευμένου άγχους τα
άτομα αυτά έρχονται αντιμέτωπα και με συνθήκες που χαρακτηρίζονται από οξύ στρες καθώς
πολλά περιβαλλοντικά ερεθίσματα είναι ικανά λόγω της οποιαδήποτε ομοιότητάς τους με το
αρχικό, ισχυρό, στρεσσογόνο ερέθισμα να «ξυπνήσουν» αντίστοιχες αναμνήσεις και
συναισθήματα και να προκαλέσουν την αναβίωση του γεγονότος. Όλη αυτή η διαδικασία
αποτελεί έναν φαύλου κύκλο που επαναλαμβάνεται και είναι εύκολο να οδηγήσει το πάσχον από
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PTSD διαταραχή άτομο και σε κατάθλιψη (Erickson et al., 2001. Thompson et al., 2004. Wells
et al., 2010).

7. Παρούσα μελέτη
Η συγκεκριμένη μελέτη χρησιμοποιώντας ένα βίντεο με μία σκήνη βίας ανάλογη του
τραυματικού γεγονότος είχε ως στόχο την διερεύνηση των παραγόντων ευπάθειας στην
ανάπτυξη συμπτωμάτων PTSD σε υγιή πληθυσμό, κατά τη διάρκεια μίας εβδομάδας και μετά
από αυτήν. O κυριότερος λόγος για την διεξαγωγή της μελέτης ήταν η διερεύνηση της
πιθανότητας, τα αποτελέσματα προγενέστερων ερευνών εάν επιβεβαιώνονται σε ένα
διαφορετικό πληθυσμό, όπως είναι ο ελληνικός. Επιπροσθέτως, κρίθηκε πολύ σημαντική η
μελέτη ορισμένων επιπλέον παραγόντων (συναισθηματική αυτορρύθμιση). Πιο συγκεκριμένα,
η βασική υπόθεση της έρευνας ήταν ότι οι ψυχολογικοί παράγοντες ευπάθειας που μετρήθηκαν
πριν από την έκθεση σε στρεσσογόνο γεγονός θα διαφοροποιούσαν την πορεία της αναφοράς
παρεισφρήσεων κατά τη διάρκεια των επτά επόμενων ημερών. Οι παράγοντες ευπάθειας που
εξετάστηκαν ήταν το επίπεδο άγχους και κατάθλιψης (ένταση αναφερόμενων συμπτωμάτων),
καθώς και οι 5 διαστάσεις συναισθηματικής αυτορρύθμισης.

8. MΕΘΟΔΟΣ
8.1 Σχεδιασμός
Ένας πειραματικός σχεδιασμός ανάλογος του τραύματος εφαρμόστηκε με σκοπό να ελέγξει τις
σχέσεις μεταξύ διεισδύσεων, συμπτωμάτων μετατραυματικού στρες, γνωστικών λειτουργιών,
ψυχολογικών - συναισθηματικών παραγόντων και της διαφοράς του καταστασιακού άγχους πριν
και μετά το βίντεο. Επίσης, ελέγχθηκε η δυνατότητα πρόβλεψης των εξαρτημένων μεταβλητών
από τις ανεξάρτητες. Πιο συγκεκριμένα, ανεξάρτητες μεταβλητές (IV) αποτέλεσαν τα σκορ των
γνωστικών δοκιμασιών, των ερωτηματολόγιων κατάθλιψης, ιδιοσυγκρασιακού άγχους,
συναισθηματικής αυτορρύθμισης και η διαφορά καταστασιακού άγχους. Οι εξαρτημένες
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μεταβλητές (DV) ή αλλιώς κριτήρια αποτέλεσαν ο συνολικός αριθμός των διεισδύσεων και τα
συμπτώματα μετατραυματικού στρες (αναβίωση, αποφυγή και υπερδιέγερση).
8.2 Συμμετέχοντες
Στην μελέτη συμμετείχαν 26 άτομα και η δειγματοληψία τους έγινε συμπτωματικά, καθώς ήταν
ιατρικό/ νοσηλευτικό προσωπικό ή παρευρίσκονταν στο χώρο του νοσοκομείου (όχι ασθενείς).
Η ενημέρωση των συμμετεχόντων για την έρευνα έγινε μέσω προφορικής ανακοίνωσης. Tα
άτομα που είχαν διαγνωστεί με οποιαδήποτε ψυχική ασθένεια στο παρελθόν ή λάμβαναν
κάποιου είδους θεραπεία ψυχικής υγείας ή είχαν βιώσει ένα τραυματικό γεγονός τους
τελευταίους έξι μήνες αποκλείστηκαν από την μελέτη. Η μέση ηλικία των συμμετεχόντων ήταν
τα 34,34 χρόνια (SD= 8,94) και κατά μέσο όρο είχαν ολοκληρώσει 16,11 χρόνια σπουδών (SD
= 2,7).

8.3 Υλικά
8.3.1. Bίντεο (American History-X)
Το βίντεο που παρακολούθησαν οι συμμετέχοντες ανακτήθηκε από το διαδικτυακό ιστότοπο
“youtube.com”. Ήταν διάρκειας περίπου τεσσάρων λεπτών και περιείχε σκηνές έντονης βίας
από την ταινία American History-X (σκηνοθεσία: Tony Kaye,1998). H σκηνή αυτή,
διαδραματίζει τη δολοφονία δύο αφροαμερικανών ανδρών από έναν άνδρα με ναζιστικές
πεποιθήσεις. Ο ναζιστής πυροβολεί τους δύο αφροαμερικανούς έπειτα από τη προσπάθεια τους,
να του κλέψουν το αυτοκίνητο. Ο ένας από τους δύο πεθαίνει ακαριαία, ενώ ο άλλος όχι. Τότε
ο εγκληματίας μιλώντας με ιδιαίτερα επιτακτικό και απειλητικό τρόπο, λέει στο θύμα που έχει
επιβιώσει να τοποθετήσει τα επάνω δόντια του στη πλευρά του πεζοδρομίου. Έπειτα, τον
κλωτσάει στο κεφάλι. Τα γεγονότα διαδραματίζονται μπροστά στα μάτια του έφηβου αδερφού
του ναζιστή. Το συγκεκριμένο βίντεο έχει χρησιμοποιηθεί και σε προηγούμενες μελέτες
ανάλογες του τραύματος, καθώς έχει αποδειχθεί ότι τηρεί τις προϋποθέσεις (Verwoerd, Wessel,
de Jong, Nieuwenhuis & Huntjens, 2011; Wessel, Huntjens & Verwoerd, 2010).
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8.3.2. Ερωτήσεις για τον έλεγχο της Ψυχοπαθολογίας (SCID-I)
Δώδεκα ερωτήσεις από την ημι-δομημένη κλινική συνέντευξη (SCID-I) για τον άξονα I των
ψυχιατρικών διαταραχών του DSM-IV-TR (SCID-I), χρησιμοποιήθηκαν για τον έλεγχο της
ψυχοπαθολογίας των ατόμων. Σύμφωνα με τους Williams et al. (1992) oι ερωτήσεις έχουν δείξει
καλή αξιοπιστία, καθώς το συνολικό kappa ήταν ίσο με .61 για τρέχουσες διαγνώσεις. Οι 12
αυτές ερωτήσεις αξιολογούν συμπτώματα κατάθλιψης, γενικευμένης αγχώδους διαταραχής,
καταναγκασμούς, διατροφικές διαταραχές, φοβίες, κρίσεις πανικού, χρήσης ουσιών και
φαρμάκων. Χρησιμοποιήθηκαν για να επιβεβαιωθεί ότι οι συμμετέχοντες δεν είχαν κάποιο είδος
ψυχοπαθολογίας.
8.3.3. Ερωτήσεις πειραματικού ελέγχου (Laposa & Rector, 2012; Laposa & Alden,
2008)
Στο τέλος της πρώτης φάσης του πειράματος οι συμμετέχοντες ρωτήθηκαν εάν έχουν ξαναδεί τη
ταινία στο παρελθόν. Επιπροσθέτως, σε μία κλίμακα από το 1 (καθόλου) έως το 10 (πλήρης
προσοχή) βαθμολόγησαν τη προσοχή που έδωσαν στο βίντεο. Στη δεύτερη φάση του
πειράματος, ερωτήθηκαν σε ποιο βαθμό ξέχασαν να καταγράψουν τις σκέψεις τους στο
ημερολόγιο, σε μια κλίμακα από το 1 (πλήρης) έως το 10 (εξαιρετικά πολύ).
8.3.4. Ψυχολογικοί και συναισθηματικοί παράγοντες
Καταστασιακό-Ιδιοσυγκρασιακό Άγχος (STAI, Spielberger, Gorssuch, Lushene, Vagg
& Jacob, 1983)
Για την εκτίμηση του καταστασιακού και ιδιοσυγκρασιακού άγχους των συμμετεχόντων
χρησιμοποιήθηκαν οι δύο κλίμακες STAI, η Α και Β αντίστοιχα. Οι κλίμακες αυτές
αποτελούνται από 20 ερωτήσεις η καθεμία και οι συμμετέχοντες δηλώνουν το βαθμό (1:
Καθόλου – 5: Πολύ), στον οποίο ανταποκρίνεται η κάθε ερώτηση. Το ελάχιστο σκορ που
ενδέχεται να έχει κάποιος είναι 20 ενώ το μέγιστο 100. Επίσης, όσο υψηλότερο είναι το σκορ
τόσο πιο αυξημένα είναι και τα επίπεδα άγχους. Αξιοσημείωτο είναι, ότι και στα δυο
ερωτηματολόγια σε κάποιες ερωτήσεις (π.χ. «Αισθάνομαι ήρεμος»), χρειάστηκε να
αντιστραφούν οι κλίμακες για την έκβαση της βαθμολογίας. Για τη μέτρηση της διαφοράς του
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καταστασιακού άγχους το ερωτηματολόγιο Β χορηγήθηκε δύο φορές στους συμμετέχοντες, μία
φορά πριν το βίντεο και άλλη μία αμέσως μετά. Οι κλίμακες Α και Β παρουσιάζουν πολύ καλή
εσωτερική συνέπεια στο Ελληνικό πληθυσμό με α = .92, α=.93 και δείκτες αξιοπιστίας
επαναληπτικών μετρήσεων r = .96, r =.98, αντίστοιχα (Fountoulakis et al., 2006).
Συναισθηματική αυτορρύθμιση (Difficulties in Emotion Regulation Scale (DERS)
Για την αξιολόγηση της συναισθηματικής αυτορρύθμισης των συμμετεχόντων χρησιμοποιήθηκε
η Ελληνική έκδοση του Difficulties in Emotion Regulation Scale (DERS) των Gratz και Roemer
(2004). Το DERS χωρίζεται σε έξι υποκλίμακες α) επίγνωση (6 ερωτήσεις, π.χ., «γνωρίζω
ακριβώς πως αισθάνομαι» β) αποδοχή (8 ερωτήσεις, π.χ., «όταν νιώθω μεγάλη ταραχή δεν τα
βάζω με τον εαυτό που αισθάνεται έτσι»), γ)παρόρμηση (6 ερωτήσεις, π.χ., «όταν είμαι
ταραγμένος είμαι εκτός ελέγχου»), δ)στρατηγικές (8 ερωτήσεις π.χ., «όταν είμαι ταραγμένος
ξέρω ότι μπορώ να βρω ένα τρόπο για να αισθανθώ καλύτερα στο τέλος»), ε) σαφήνεια (5
ερωτήσεις π.χ., «δυσκολεύομαι να κατανοήσω τα συναισθήματά μου») και ζ) στόχοι (5
ερωτήσεις, π.χ., «όταν είμαι ταραγμένος δυσκολεύομαι να σκεφτώ οτιδήποτε άλλο»). Οι
συμμετέχοντες καλούνται να απαντήσουν σε 36 ερωτήσεις σε μία 5-βάθμη κλίμακα (1: Σχεδόν
ποτέ- 5:σχεδόν πάντα). Η έκβαση της βαθμολογίας γίνεται αθροίζοντας τις απαντήσεις είτε για
κάθε κλίμακα ξεχωριστά είτε σαν ένα συνολικό σκορ. Η μεγαλύτερη βαθμολογία συνεπάγεται
και μεγαλύτερη δυσκολία στη ρύθμιση των συναισθημάτων. Οι έξι υποκλίμακες που
αναφέρονται παραπάνω, παρουσιάζουν πολύ καλή εσωτερική συνέπεια α=.76, α= .81, α=.87, α=
.85, α= .73, α=.79 και οι δείκτες αξιοπιστίας επαναληπτικών μετρήσεων ήταν r = .79, r = .81, r
= .70, r = .71 r =.63 και r = .66 αντιστοίχως (Mitsopoulou, Kafetsios Karademas, Papastefanakis
& Simos, 2012).
Κατάθλιψη (CES-D Scale)
Η κλίμακα αυτοαναφοράς Center for Epidemiological Studies-Depression Scale (CES-D,
Radloff, 1977), η οποία περιλαμβάνει 20 ερωτήσεις χρησιμοποιήθηκε για την μέτρηση
συμπτωμάτων κατάθλιψης. Τα άτομα δηλώνουν πόσο συχνά εμφανίζονται ορισμένα
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συναισθήματα σε μία κλίμακα 4-βάθμη (0: λiγο – 3: σχεδόν πάντα). Η μέγιστη βαθμολογία που
μπορεί να σκοράρει κάποιος είναι το 60. Η ελληνική έκδοση της κλίμακας CES-D παρουσιάζει
καλή εσωτερική συνοχή για το σύνολο των ερωτήσεων με α = .95 (Fountoulakis et al., 2001)

8.3.5. Ημερολόγιο καταγραφής
Κατά τη διάρκεια της μία εβδομάδας οι συμμετέχοντες συμπλήρωναν ένα ημερολόγιο, στο οποίο
κατέγραφαν τις αυθόρμητες σκέψεις και εικόνες για το βίντεο. Στο ημερολόγιο αυτό κλήθηκαν
να καταγράψουν τον αριθμό των πιθανών διεισδύσεων, τη φύση (δηλαδή αν ήταν εικόνα, σκέψη
ή όνειρο), την κατάσταση, στην οποία βρίσκονταν τη στιγμή της σκέψης, καθώς και τα
συναισθήματα που ένιωσαν. Επίσης, περιέγραφαν σύντομα τη σκέψη και βαθμολογούσαν την
ένταση της σε μία κλίμακα από το 0=Καθόλου έντονη έως 100= Εξαιρετικά έντονη, ενώ σε μία
άλλη κλίμακα (από το 0=Καθόλου έως 100=Εξαιρετικά πολύ), βαθμολογούσαν τον έλεγχο της
σκέψης (Holmes, Brewin & Hennessy, 2004; Holmes & Steel, 2004).
8.3.6. Συμπτώματα μετατραυματικού στρες (PCL-C Scale)
Για την αξιολόγηση των πιθανών συμπτωμάτων μετατραυματικού στρες μία εβδομάδα μετά,
χρησιμοποιήθηκε η κλίμακα PTSD Checklist–Civilian Version (PCL-C Weathers, Litz, Herman,
Juska & Keane, 1993), προσαρμοσμένη στον συγκεκριμένο πειραματικό σχεδιασμό. Το
ερωτηματολόγιο αυτό αποτελείται από μία κλίμακα αυτοαναφοράς με 17 συμπτώματα και
προβλήματα που παρουσιάζονται συνήθως στα άτομα με μετατραυματικό στρες, σύμφωνα με
το DSM-IV-TR. Ο εξεταζόμενος καλείται να απαντήσει σε μία 5-βαθμη κλίμακα από το 1=λίγο
έως το 5=πάρα πολύ. Η κλίμακα αυτή χωρίζεται σε 3 υποκλίμακες: α) αναβίωση του
τραυματικού γεγονότος (π.χ. «Επαναλαμβανόμενα, ενοχλητικά όνειρα που σχετίζονται με το
βίντεο»), β) αποφυγή (π.χ. «Αποφεύγετε να συμμετέχετε σε δραστηριότητες ή να βρεθείτε σε
καταστάσεις που ξυπνούν αναμνήσεις και σας θυμίζουν το βίντεο;») και γ) υπερδιέγερση (π.χ.
«Είστε ευερέθιστος ή έχετε εκρήξεις θυμού;»). Το PCL-C δίνει μία βαθμολογία για κάθε έναν
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από τους παραπάνω παράγοντες. Τέλος, παρουσιάζει καλούς δείκτες εσωτερικής συνέπειας και
για τους τρεις, α=.41, α=.48, α=.46 (Calbaria & Anagnostopoulos, 2010).

8.4 Διαδικασία
Η διαδικασία του πειράματος έλαβε χώρα σε έναν ουδέτερο χώρο νοσοκομείου της Αθήνας για
την αποφυγή πιθανών περισπασμών. Αρχικά, δόθηκε στους συμμετέχοντες μία φόρμα
πληροφοριών (παράρτημα 1) για την ενημέρωση της φύσης της μελέτης. Έπειτα, εξασφαλίστηκε
η συγκατάθεση τους με την υποβολή της υπογραφή τους στην ανάλογη φόρμα (παράρτημα 2).
Οι συμμετέχοντες αρχικά, απάντησαν σε κάποια δημογραφικά στοιχεία (ηλικία, φύλο, έτη
εκπαίδευσης και ιατρικό ιστορικό) και έπειτα στις ερωτήσεις για τον έλεγχο της ψυχοπαθολογίας
έτσι ώστε να διαβεβαιωθεί ότι μπορούν να συμμετάσχουν στην μελέτη. Η διαδικασία του
πειράματος εξελίχθηκε με τον τρόπο και τη σειρά που περιγράφονται παρακάτω. Πρώτα
χορηγήθηκαν τα τεστ μνήμης ιστοριών και έπειτα το τεστ λεκτικής ευχέρειας. Αμέσως μετά,
δόθηκαν τα ερωτηματολόγια για την αξιολόγηση του καταστασιακού και γενικού άγχους, τη
συναισθηματική αυτορρύθμιση και το ερωτηματολόγιο διάθεσης. Έπειτα, αφού οι
συμμετέχοντες ξεκουράζονταν για λίγα λεπτά, ακολουθούσε η προβολή του βίντεο σε μία οθόνη
22 ιντσών. Πριν την έναρξη του βίντεο, τους ζητήθηκε να έχουν όλη τη προσοχή τους στην
οθόνη και να προσπαθήσουν να μη κοιτάξουν αλλού ή να κλείσουν να μάτια τους, κατά τη
διάρκεια της προβολής. Αξιοσημείωτο είναι ότι, εκείνη τη στιγμή ο κάθε συμμετέχοντας ήταν
μόνος του. Έπειτα, απάντησαν στις ερωτήσεις πειραματικού ελέγχου. Για την μέτρηση του
άγχους που προκλήθηκε λόγω του βίντεο οι συμμετέχοντες συμπλήρωσαν το δεύτερο
ερωτηματολόγιο για το καταστασιακό άγχος. Στο τέλος της πρώτης φάσης, δόθηκε το
ημερολόγιο καταγραφής, λεκτικές οδηγίες για τη συμπλήρωσή του καθώς και η ημερομηνία
προσέλευσης για την αποπεράτωση της δεύτερης φάσης. Μία εβδομάδα μετά, αφού είχε γίνει
υπενθύμιση στους συμμετέχοντες μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, τα άτομα προσέρχονταν
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στο χώρο του νοσοκομείου για την ολοκλήρωση της διαδικασίας του πειράματος. Αρχικά,
ρωτήθηκαν πόσο συνεπείς ήταν στη καταγραφή των σκέψεων τους στο ημερολόγιο και έπειτα
συμπλήρωσαν το ερωτηματολόγιο PCL-C.

9.Στατιστική Ανάλυση
Ως κύριες μεταβλητές θεωρήθηκαν ο συνολικός αριθμός παρεισφρήσεων για κάθε μία από τις
επτά ημέρες που ζητήθηκε από τους συμμετέχοντες να συμπληρώσουν το ημερολόγιο
καταγραφής, η συνολική βαθμολογία κάθε ατόμου τόσο στην κλίμακα του ιδιοσυγκρασιακού
άγχους (STAI) όσο και στην κλίμακα αυτοαναφοράς των συμπτωμάτων κατάθλιψης (CES-D)
καθώς, επίσης και η βαθμολογία των συμμετεχόντων ξεχωριστά σε κάθε μία από τις έξι
υποκλίμακες DERS. Οι υποθέσεις της μελέτης ελέγχθηκαν μέσω αναλύσεων διακύμανσης με
εξαρτημένη μεταβλητή τον αριθμό παρεισφρήσεων, παράγοντα εντός υποκειμένων την ημέρα
καταγραφής (1-7), και παράγοντα μεταξύ υποκειμένων την ομάδα που διαμορφώθηκε με βάση
τις ατομικές επιδόσεις στις κλίμακες κατάθλιψης, άγχους, και στις υποκλίμακες του
ερωτηματολογίου συναισθηματικής αυτορρύθμισης DERS (χαμηλή, υψηλή βαθμολογία). Όλες
οι αναλύσεις έγιναν με τη χρήση του SPSS 20.0.

Αποτελέσματα
Αναφορικά με την επίδραση του ιδιοσυγκρασιακού άγχους στο σύνολο των παρεισφρήσεων,
από το σύνολο του δείγματος δημιουργήθηκαν δύο ομάδες βάσει κριτηρίου βαθμολογίας = 38
μονάδων στο ερωτηματολόγιο STAI (trait). Η αλληλεπίδραση μεταξύ των επαναλαμβανόμενων
μετρήσεων συνολικού αριθμού παρεισφρήσεων και των ομάδων άγχους δεν ήταν στατιστικά
σημαντική, F (6, 144) = 2.98, p > .1. Αυτό σημαίνει ότι η ομάδα επηρεάζει σημαντικά τον τρόπο
με τον οποίο διαφοροποιούνται οι παρεισφρήσεις από μέρα σε μέρα. Περαιτέρω διερεύνηση
προσδιόρισε ότι η διαφοροποίηση αυτή δεν φαίνεται να αφορά μεμονωμένα το υποσύνολο των
σκέψεων, F(6, 144) = 1.14, p > .1, ή των εικόνων, F (6, 126) = 1.61, p> .1 (βλ. Διάγραμμα 1).
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Εικόνα 1. Μέσος αριθμός παρεισφρήσεων (οριζόντιος άξονας) για την ομάδα χαμηλού (μπλε
γραμμή, n=13) και υψηλού άγχους (πράσινη γραμμή, n=13).

Στη συνέχεια, εκτιμήθηκε η επίδραση των συμπτωμάτων κατάθλιψης στο συνολικό αριθμό
παρεισφρήσεων. Όπως φαίνεται στο Διάγραμμα 2, βάσει κριτηρίου βαθμολογίας 30 μονάδων
στην κλίμακα CESD, δημιουργήθηκαν δύο ομάδες από το σύνολο του δείγματος. Η
αλληλεπίδραση

μεταξύ

των

επαναλαμβανόμενων

μετρήσεων

συνολικού

αριθμού

παρεισφρήσεων και των ομάδων με βάση την κλίμακα CESD δεν έφτασε σε επίπεδο στατιστικής
σημαντικότητας F (6, 144) = 1.63, p> .1. Έτσι, η τάση αναφοράς καταθλιπτικών συμπτωμάτων
δεν φαίνεται να επηρεάζει σημαντικά τον τρόπο με τον οποίο διαφοροποιούνται οι
παρεισφρήσεις από μέρα σε μέρα ούτε να αφορά μεμονωμένα το υποσύνολο των σκέψεων, F (6,
144) = .73, p> .1, ή των εικόνων, F (6, 126) = 1.88, p> .1.
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Εικόνα 2. Μέσος αριθμός παρεισφρήσεων (οριζόντιος άξονας) για την ομάδα χαμηλής (μπλε
γραμμή) και υψηλής αναφοράς καταθλιπτικών συμπτωμάτων (πράσινη γραμμή).

Στη διερεύνηση της επίδρασης των Δυσκολιών Αυτορρύθμισης- Μη αποδοχής συναισθημάτων
στο σύνολο των παρεισφρήσεων δημιουργήθηκαν δύο ομάδες από το σύνολο του δείγματος με
median split (τιμή = 1.51 ) της υποκλίμακας Μη Αποδοχής του ερωτηματολογίου DERS ενώ η
αλληλεπίδραση

μεταξύ

των

επαναλαμβανόμενων

μετρήσεων

συνολικού

αριθμού

παρεισφρήσεων και των ομάδων Μη Αποδοχής δεν έφτασε σε επίπεδο στατιστικής
σημαντικότητας F(6, 144) = 1.32, p>.1. Η αποδοχή ή όχι των συναισθημάτων ως στρατηγική
συναισθηματικής αυτορρύθμισης δεν επηρεάζει σε επίπεδο στατιστικής σημαντικότητας τον
τρόπο με τον οποίο γίνεται η διαφοροποίηση των παρεισφρήσεων από μέρα σε μέρα ούτε
μεμονωμένα στο υποσύνολο των σκέψεων (F (6, 144) = .73, p.>.1 ) ή των εικόνων (F (6, 126) =
.80, p>.1) (βλ. Διάγραμμα 3).
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Εικόνα 3. Μέσος αριθμός παρεισφρήσεων (οριζόντιος άξονας) για την ομάδα χαμηλής (μπλε
γραμμή, n=13) και υψηλής αναφοράς Μη Αποδοχής συναισθημάτων (πράσινη γραμμή, n=13).

Ακόμη, εκτιμήθηκε η επίδραση των Δυσκολιών Αυτορρύθμισης- Ανάκαμψης δραστηριοτήτων
στο σύνολο των παρεισφρήσεων. Από το σύνολο του δείγματος δημιουργήθηκαν δύο ομάδες με
median split (τιμή=2.00) της υποκλίμακας Ανάκαμψη δραστηριοτήτων του ερωτηματολογίου
DERS. Τα αποτελέσματα έδειξαν πως η αλληλεπίδραση μεταξύ των επαναλαμβανόμενων
μετρήσεων του συνολικού αριθμού παρεισφρήσεων και των ομάδων Ανάκαμψης
δραστηριοτήτων έφτασε σε επίπεδο στατιστικής σημαντικότητας, F (6, 144) = 2.44, p < 0.05. Η
ύπαρξη δυσκολιών στην ανάκαμψη δραστηριοτήτων ως δυσλειτουργική στρατηγική
αυτορρύθμισης συναισθημάτων φαίνεται να ασκεί επίδραση στον τρόπο με τον οποίο
διαφοροποιούνται οι παρεισφρήσεις από μέρα σε μέρα. Περαιτέρω διερεύνηση προσδιόρισε ότι
η διαφοροποίηση αυτή δεν φαίνεται να αφορά μεμονωμένα το υποσύνολο των σκέψεων, F (6,
144) = 1.20, p>.1, ή των εικόνων, F (6, 126) = .70, p>.1 (βλ. Διάγραμμα 4).
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Εικόνα 3. Μέσος αριθμός παρεισφρήσεων (οριζόντιος άξονας) για την ομάδα χαμηλής (μπλε
γραμμή) και υψηλής δυσκολίας Ανάκαμψης δραστηριοτήτων (πράσινη γραμμή).

Όσον αφορά την επίδραση των επαναλαμβανόμενων καταγραφών παρεισφρήσεων και της
ατομικής βαθμολογίας στην υποκλίμακα Επίγνωση συναισθημάτων, δημιουργήθηκαν δύο
ομάδες με mean split (τιμή=2.00) της υποκλίμακας Επίγνωσης του ερωτηματολογίου DERS. Η
αλληλεπίδραση μεταξύ των επαναλαμβανόμενων μετρήσεων και των ομάδων Επίγνωσης δεν
εκφράζεται σε επίπεδο στατιστικής σημαντικότητας, F (6,144) = .64, p>.1. Η ύπαρξη δυσκολιών
στην Επίγνωση συναισθημάτων δεν φαίνεται να ασκεί επίδραση στον τρόπο με τον οποίο
διαφοροποιούνται οι παρεισφρήσεις από μέρα σε μέρα σε επίπεδο στατιστικής σημαντικότητας
και η διαφοροποίηση αυτή δεν φαίνεται να αφορά μεμονωμένα το υποσύνολο των σκέψεων, F
(6, 144)= .62, p>.1, ή των εικόνων, F (6, 126) = .68, p>.1, όπως φαίνεται στο Διάγραμμα 5.

37

Εικόνα 5. Μέσος αριθμός παρεισφρήσεων (οριζόντιος άξονας) για την ομάδα χαμηλής (μπλε
γραμμή) και υψηλής δυσκολίας Επίγνωσης συναισθημάτων (πράσινη γραμμή).

Ακόμη, προχωρώντας στην επόμενη υποκλίμακα του DERS που σχετίζεται με τις δυσκολίες
αυτορρύθμισης, την Εφαρμογή αποτελεσματικών στρατηγικών διαχείρισης συναισθημάτων,
εκτιμήθηκε η επίδρασή της στο σύνολο των παρεισφρήσεων. Από το σύνολο του δείγματος
δημιουργήθηκαν δύο ομάδες με mean split (τιμή=2.3) της υποκλίμακας Εφαρμογής
αποτελεσματικών στρατηγικών διαχείρισης συναισθημάτων του ερωτηματολογίου DERS. Δεν
παρουσιάστηκε στατιστικά σημαντική αλληλεπίδραση μεταξύ των επαναλαμβανόμενων
μετρήσεων

του

συνολικού

αριθμού

παρεισφρήσεων και

των

ομάδων Εφαρμογής

αποτελεσματικών στρατηγικών διαχείρισης συναισθημάτων, F (6, 144) = .06, p>.1. Κατά
συνέπεια, η ύπαρξη δυσκολιών στην υιοθέτηση αποτελεσματικών στρατηγικών διαχείρισης
συναισθημάτων εκτιμήθηκε να μην ασκεί επίδραση στον τρόπο με τον οποίο διαφοροποιούνται
οι παρεισφρήσεις από μέρα σε μέρα. Περαιτέρω διερεύνηση προσδιόρισε ότι η διαφοροποίηση
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αυτή δεν φαίνεται να αφορά μεμονωμένα το υποσύνολο των σκέψεων, F (6, 144)= .32, p>.1, ή
των εικόνων, F (6, 126) = .36, p.>.1 (βλ. Διάγραμμα 6).

Εικόνα 6. Μέσος αριθμός παρεισφρήσεων (οριζόντιος άξονας) για την ομάδα χαμηλής (μπλε
γραμμή) και υψηλής δυσκολίας Εφαρμογής αποτελεσματικών στρατηγικών διαχείρισης
συναισθημάτων (πράσινη γραμμή).

Επιπλέον διερευνήθηκε εάν η έλλειψη Διαύγειας συναισθημάτων ως υποκλίμακα των
Δυσκολιών Αυτορρύθμισης επιδρά στο σύνολο των παρεισφρήσεων. Από το σύνολο του
δείγματος δημιουργήθηκαν δύο ομάδες βάσει του mean split (τιμή= 1.6) της υποκλίμακας
Διαύγεια συναισθημάτων του ερωτηματολογίου DERS. Οι επαναλαμβανόμενες μετρήσεις και
οι μετρήσεις των ομάδων Διαύγειας συναισθημάτων δεν αλληλοεπιδρούν μεταξύ τους σε
επίπεδο στατιστικής σημαντικότητας, F (6, 144) = .76, p>.1. Άρα, η έλλειψη Διαύγειας
συναισθημάτων δεν φαίνεται να ασκεί επίδραση στον τρόπο με τον οποίο διαφοροποιούνται οι
παρεισφρήσεις από μέρα σε μέρα. Ενώ, η διαφοροποίηση αυτή δεν φαίνεται να αφορά
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μεμονωμένα κανένα από τα δύο υποσύνολα, των σκέψεων, F (6, 144)= 1.26, p>.1, ή των
εικόνων, F (6, 126) = .28, p>.1 (βλ. Διάγραμμα 7).

Εικόνα 7. Μέσος αριθμός παρεισφρήσεων (οριζόντιος άξονας) για την ομάδα χαμηλής (μπλε
γραμμή) και υψηλής έλλειψης Διαύγειας συναισθημάτων (πράσινη γραμμή).

Τέλος, εκτιμήθηκε η επίδραση των Δυσκολιών Αυτορρύθμισης – Δυσκολία Ελέγχου
Παρορμήσεων στο σύνολο των παρεισφρήσεων. Από το σύνολο του δείγματος δημιουργήθηκαν
δύο ομάδες βάσει της τιμής mean split=2.6 της υποκλίμακας Ελέγχου παρορμήσεων του
ερωτηματολογίου DERS. Η αλληλεπίδραση μεταξύ των επαναλαμβανόμενων μετρήσεων και
των ομάδων Ελέγχου παρορμήσεων δεν έφτασε σε επίπεδο στατιστικής σημαντικότητας, F (6,
144) = .82, p>.1. Αυτό σημαίνει ότι η δυσκολία ελέγχου παρορμήσεων δεν φαίνεται να ασκεί
επίδραση στον τρόπο με τον οποίο διαφοροποιούνται οι παρεισφρήσεις από μέρα σε μέρα.
Περαιτέρω διερεύνηση προσδιόρισε ότι η διαφοροποίηση αυτή δεν φαίνεται να αφορά
μεμονωμένα το υποσύνολο των σκέψεων, F (6, 144)= .95, p>.1, ή των εικόνων, F (6, 126) = .46,
p.>.1, όπως φαίνεται στο Διάγραμμα 8.
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Εικόνα 7. Μέσος αριθμός παρεισφρήσεων (οριζόντιος άξονας) για την ομάδα χαμηλής (μπλε
γραμμή) και υψηλής έλλειψης Ελέγχου παρορμήσεων (πράσινη γραμμή).

Συζήτηση
Τα αποτελέσματα της παρούσας έρευνας εστιάστηκαν στην ανάλυση της ημερήσιας αναφοράς
παρεισφρήσεων, με τη μορφή σκέψεων και εικόνων, συμμετεχόντων που δεν έπασχαν από
ψυχιατρική διαταραχή (συμπεριλαμβανομένης της διαταραχής μετατραυματικού στρες) μετά
από ελεγχόμενη έκθεση σε στρεσσογόνο ερέθισμα. Στην προκειμένη περίπτωση η έκθεση στο
στρεσσογόνο γεγονός αναφέρεται στο περίπου τεσσάρων λεπτών βίντεο που περιέχει σκηνές
έντονης βίας και επιθετικότητας. Ως στοιχεία ευαλωτότητας στην επίδραση του ερεθίσματος
μετρήθηκαν μια σειρά από ψυχολογικά χαρακτηριστικά πριν από την έκθεση στο ερέθισμα και
συγκεκριμένα το ιδιοσυγκρασιακό άγχος, συμπτώματα κατάθλιψης καθώς και επιμέρους
διαστάσεις ικανότητας συναισθηματικής αυτορρύθμισης. Μελετήθηκε η αλληλεπίδραση του
συνόλου των παρεισφρήσεων επί των τιμών των προαναφερόμενων μεταβλητών. Η
σπουδαιότητα της συγκεκριμένης μέτρησης (σύνολο παρεισφρήσεων) φαίνεται από το
χαρακτηριστικό στοιχείο που διέπει την πιθανή ανάπτυξη PTSD διαταραχής και ορίζεται ως
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αναβίωση εικόνων, σκέψεων και συναισθημάτων που σχετίζονται με το στρεσσογόνο γεγονός,
με το οποίο έχει έλθει αντιμέτωπο το άτομο. Δηλαδή, ένα άτομο που παρουσιάζει αυξημένο
κίνδυνο εμφάνισης της διαταραχής αυτής, είναι πιθανό όταν έρθει σε επαφή με έναν ήπιο
στρεσσογόνο παράγοντα, όπως π.χ. το βίντεο που χρησιμοποιήθηκε, να συγκεντρώσει υψηλή
βαθμολογία στο σύνολο των παρεισφρήσεων που θα πραγματοποιηθούν σε διάστημα μιας
εβδομάδας. Εκτός και αν συντρέχουν ταυτοχρόνως και άλλοι παράγοντες όπως η λειτουργική
χρήση στρατηγικών συναισθηματικής αυτορρύθμισης, η απουσία συμπτωμάτων κατάθλιψης και
το χαμηλό επίπεδο ιδιοσυγκρασιακού άγχους.
Πιο συγκεκριμένα, βρέθηκε σημαντική αλληλεπίδραση μεταξύ των επαναλαμβανόμενων
καταγραφών παρεισφρήσεων και της ατομικής βαθμολογίας στην υποκλίμακα Ανάκαμψη
Δραστηριοτήτων του ερωτηματολογίου Δυσκολιών Συναισθηματικής Αυτορρύθμισης:
Συμμετέχοντες που αναφέρουν αυξημένη δυσκολία ανάκαμψης καθημερινών δραστηριοτήτων
μετά από τη βίωση στρεσσογόνων γεγονότων (και των αρνητικών συναισθημάτων που αυτά
προκαλούν) είχαν περισσότερες παρεισφρήσεις (σκέψεων και εικόνων) από την ταινία κατά τη
διάρκεια της επόμενης εβδομάδας. Σύμφωνα με το διάγραμμα 4, η αυξημένη τάση
παρεισφρήσεων σημειώθηκε κυρίως κατά τη δεύτερη έως τέταρτη ημέρα ενώ οι δύο ομάδες δε
φαίνεται να διαφέρουν στη συνέχεια.
Η συγκεκριμένη υποκλίμακα αναφέρεται στην ικανότητα του ατόμου να χρησιμοποιεί
περιστασιακά κατάλληλες στρατηγικές συναισθηματικής αυτορρύθμισης, ευέλικτες τόσο όσο να
ικανοποιούν τους προσωπικούς του στόχους και απαιτήσεις ανά περίσταση. Όταν, όμως, η
συναισθηματική διέγερση (ιδίως

η

αρνητικά φορτισμένη)

καταστέλλεται

και

δεν

αντιμετωπίζεται με την κατάλληλη για τη συγκεκριμένη περίπτωση στρατηγική (το άτομο
εμφανίζεται ανίκανο να την αναγνωρίσει και να την εφαρμόσει), τότε βάσει εμπειρικών
δεδομένων οδηγείται στην εμφάνιση ποικίλων ψυχικών ασθενειών, μεταξύ των οποίων και η
διαταραχή PTSD (Cloitre, 1998. Stewart, Zvolensky, & Eifert, 2002).
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Αντίθετα, σύμφωνα με τα αποτελέσματα της παρούσας μελέτης, οι υπόλοιπες υποκατηγορίες
Δυσκολιών

Αυτορρύθμισης

(Μη

αποδοχή,

Επίγνωση,

Εφαρμογή

αποτελεσματικών

στρατηγικών, Διαύγειας και Ελέγχου παρορμήσεων) δεν φάνηκε να επιδρούν με το Σύνολο των
παρεισφρήσεων και να επηρεάζουν τον τρόπο που αυτές διαφοροποιούνται από μέρα σε μέρα.
Αρνητικά ήταν τα αποτελέσματα της μελέτης και ως προς τη συμβολή προϋπαρχόντων
συμπτωμάτων άγχους και κατάθλιψης ως προδιαθεσικών για την ένταση και διάρκεια
παρεισφρήσεων από το πειραματικό τραυματικό γεγονός (ταινία). Ο ρόλος των μεταβλητών του
άγχους και της κατάθλιψης διερευνήθηκε και σε άλλες μελέτες που αναφέρονται αναλυτικότερα
παραπάνω όπως αυτή των Johnsen & Asbjornsen (2009). Εκεί, η εξασθένηση της μνήμης και η
χρήση αναποτελεσματικών στρατηγικών μάθησης δεν συσχετίσθηκαν μόνο με τη
συμπτωματολογία της PTSD, αλλά και με την εμφάνιση συμπτωμάτων κατάθλιψης και
γενικευμένου άγχους. Επίσης, οι Dretsch et al. (2012), υποστήριξαν πως τα νευρογνωστικά
ελλείμματα που εμφανίζονται σε ασθενείς με PTSD διαταραχή και πιο συγκεκριμένα τα
ελλείμματα στη λειτουργία της μνήμης εργασίας οφείλονται μερικώς στο αυξημένο επίπεδο
κατάθλιψης και άγχους. Αντίθετα, σε έρευνα των Burriss, Ayers, Ginsberg & Powell (2008), που
μελετήθηκε η πιθανή έκπτωση γνωστικών λειτουργιών σε συνδυασμό με τη διερεύνηση του
ρόλου που διαδραματίζουν οι μεταβλητές της κατάθλιψης και του γενικευμένου άγχους σε άτομα
που πάσχουν από PTSD διαταραχή, υπερτονίσθηκε αυτός της κατάθλιψης και όχι του άγχους ως
υπεύθυνης για τα γνωστικά ελλείματα των συμμετεχόντων. Ίσως, όπως υποστηρίζουν εμπειρικά
δεδομένα η κατάθλιψη να αποτελεί περισσότερο έναν προστατευτικό παράγοντα στην ανάπτυξη
PTSD παρά έναν παράγοντα ευπάθειας (Kendler & Karkowski-Shuman, 1997. Koenen et al.,
2002). Βέβαια, δεν μπορούμε να προβούμε σε τέτοιου είδους συμπεράσματα καθώς το δείγμα
της συγκεκριμένης έρευνας ήταν μικρό σε μέγεθος (Ν=26) και απαιτείται περαιτέρω διερεύνηση
του θέματος ώστε να λάβουμε στατιστικώς σημαντικά αποτελέσματα σχετικά με τη σημασία
παρουσίας άγχους και καταθλιπτικών συμπτωμάτων.
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Συμπέρασμα
Εν κατακλείδι, φαίνεται πως από τους ψυχολογικούς παράγοντες ευπάθειας που σχετίστηκαν με
τον αριθμό των συνολικών διεισδύσεων κατά τη διάρκεια της μίας εβδομάδας και αποτέλεσαν
παράγοντες πρόβλεψης τους, υπερτερεί η συναισθηματική αυτορρύθμιση, η οποία βρέθηκε
ικανή εν μέρει να προβλέψει το συνολικό αριθμό διεισδύσεων όπως και τα συμπτώματα
αναβίωσης, αποφυγής και υπερδιέγερσης καθώς στατιστικά σημαντικά αποτελέσματα
εξασφαλίστηκαν στην υποκλίμακα Δυσκολίες Αυτορρύθμισης- Ανάκαμψη Δραστηριοτήτων
(Goals).
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1

ΕΝΤΥΠΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ
Σκοπός του παρόντος πειράματος είναι η διερεύνηση της αλληλεπίδρασης
ψυχολογικών παραγόντων και γνωστικών λειτουργιών κατά την ανάπτυξη αυθόρμητων
σκέψεων και εικόνων μετά την προβολή ενός βίντεο.
H διαδικασία του πειράματος θα εξελιχθεί σε δύο φάσεις. Αρχικά, θα ζητηθεί από
εσάς να απαντήσετε ορισμένες δημογραφικές ερωτήσεις καθώς και σε ερωτήσεις που
αφορούν επιμέρους πτυχές ψυχικής υγείας που σχετίζονται με το άγχος, την κατάθλιψη και
τον τρόπο διαχείρισης των συμπτωμάτων.
Στο τέλος της πρώτης φάσης θα παρακολουθήσετε ένα βίντεο διάρκειας περίπου 3
λεπτών, το οποίο περιέχει μία σκηνή έντονης βίας. Έπειτα, θα κληθείτε να απαντήσετε ξανά
σε ερωτηματολόγιο για την αξιολόγηση σημείων άγχους.
Η επόμενη φάση του πειράματος θα διεξαχθεί μία εβδομάδα μετά, κατά τη διάρκεια
της οποίας θα σας ζητηθεί να κρατάτε ένα ημερολόγιο καταγραφής όλων των περιπτώσεων
που σκεφτήκατε το βίντεο. Στη φάση αυτή θα κληθείτε να απαντήσετε σε ένα
ερωτηματολόγιο που αφορά στις πιθανές επιδράσεις που είχε αυτό το μικρό βίντεο σε εσάς.
Τα δεδομένα θα χρησιμοποιηθούν μόνο για την έκβαση των αποτελεσμάτων του
πειράματος, η οποία τελείται υπό την επίβλεψη του πανεπιστημίου και του υπεύθυνου
καθηγητή. Βεβαιώνεται ότι τα στοιχεία σας θα παραμείνουν απόρρητα και ανώνυμα και ότι
σε καμία περίπτωση δε σας προκληθεί κάποια σωματική ή ψυχολογική βλάβη.
Έχετε το δικαίωμα να αποσυρθείτε από το πείραμα οποιαδήποτε στιγμή θελήσετε,
χωρίς να είναι απαραίτητο από εσάς να δώσετε καμία δικαιολογία ή σχετική εξήγηση.
Σε περίπτωση που έχετε κάποιες ενοχλήσεις σχετικά με το βίντεο, μετά το τέλος και
της δεύτερης φάσης του πειράματος, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μου:
zisiakara@hotmail.com
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2

ΕΝΤΥΠΟ ΣΥΓΚΑΤΑΘΕΣΗΣ
Ημερομηνία

•

Έχω ενημερωθεί και έχω κατανοήσει τη φύση της μελέτης.

•

Είμαι άνω των 18 ετών

•

Έχουν απαντηθεί τυχόν ερωτήσεις σχετικά με το πείραμα.

•

Έχω καταλάβει ότι μπορώ να αποσυρθώ οποιαδήποτε στιγμή και ότι δεν υπάρχουν

συνέπειες.
•

Έχω κατανοήσει ότι δεν θα δημοσιευθούν πληροφορίες από τις οποίες θα μπορώ να

αναγνωριστώ.
•

Έχω ενημερωθεί ότι η διαδικασία του πειράματος δεν θα είναι επιβλαβής για τη σωματική

ή τη ψυχική μου κατάσταση όπως επίσης ότι δεν υπάρχουν περαιτέρω διαδικασίες ή εξαπάτηση
στη μελέτη.

Βεβαιώνω ότι παίρνω μέρος στη έρευνα με την δική μου ελεύθερη βούληση

Υπογραφή Ερευνητή
........................

Υπογραφή Συμμετέχοντα
.......................
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Πίνακας 1
Μέσοι όροι, Τυπικές αποκλίσεις και συνάφειες μεταξύ των μεταβλητών της μελέτης.

1. Intrusions Day 1
2. Intrusions Day 2
3. Intrusions Day 3
4. Intrusions Day 4
5. Intrusions Day 5
6. Intrusions Day 6
7. Intrusions Day 7
8. STAI trait
9. CESD
10. DERS Μη αποδοχή
11. DERS Ανάκαμψη
δραστηριοτήτων
12. DERS Επίγνωση
13. DERS Δυσκολία
ελέγχου παρορμήσεων
14. DERS Εφαρμογή
αποτελεσματικών
στρατηγικών διαχείρισης
15. DERS Διαύγεια

M
1.15
.50
.34
.53
.38
.26
.11
40.96
31.23
1.75

SD
1.08
.98
.97
1.27
.89
.72
.32
11.18
8.93
.76

1.
.55**
.68**
.57**
.43*
.70**
.62**
-.32
0.7
-.41*

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

.89**
.85**
.76**
.80**
.55**
.09
.07
-.19

.89**
.64**
.86**
.67**
.05
.20
-.55

.75**
.79**
.71**
.19
.41*
-.11

.51**
.38*
.00
.24
-.18

.71**
.02
.13
-.25

.32
.58**
.00

.65**
.70**

.54**

-

2.36

.79

-.19

-.18

.08

.05

-.00

-.05

.-07

.22

.05

.19

-

2.18

.62

.10

-.12

-.13

-.05

-.00

-.02

.18

.02

.37

.22

-.07

-

2.94

.97

.29

.19

.17

.12

.13

.09

.31

.09

.27

-.06

.54*

.82

-

2.52

.85

-.27

-.03

-.13

-.10

-.14

-.14

05.

.59**

.17

.49*

.69**

.02

.51**

-

1.80

.67

-.37

-.19

-.20

-.11

-.20

-.07

-.07

.58**

.13

.48*

.22

.16

-.02

.58**

Note: * p <.05; ** p <.01; STAI = State and Trait Anxiety Inventory; CESD= Center for Epidemiological Studies Depression Scale; DERS= Difficulties of Emotion Regulation Scale
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