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ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Τα τελευταία χρόνια διαπιστώνεται αυξανόµενο το ενδιαφέρον για τη µελέτη του φαινοµένου του στρεσ. Η µελέτη του στρεσ είναι δικαιολογηµένη, καθώσ συνδέεται µε την εκδήλωση συµπτωµάτων/ενδείξεων σε οργανικό
και ψυχολογικό επίπεδο. Σε ό,τι αφορά το πρώτο, συνήθωσ εκδηλώνονται ήπια ή σοβαρά ψυχοσωµατικά προβλήµατα. Σε ό,τι αφορά στο ψυχολογικό επίπεδο, το στρεσ επηρεάζει τη συµπεριφορά (αυξηµένη ανησυχία και
ευερεθιστότητα), τισ συναισθηµατικέσ αντιδράσεισ αυξηµένο άγχοσ, συναισθηµατικέσ µεταπτώσεισ), τη γνωστική λειτουργικότητα ( δυσκολία συγκέντρωσησ) και την κοινωνική συµπεριφορά ( απόσυρση, περιορισµό των κοινωνικών σχέσεων). Στο συγκεκριµένο άρθρο γίνεται αναφορά στον ορισµό του στρεσ, στη θεωρητική προσέγγιση του στρεσ και κριτική ανασκόπηση των κυριότερων θεωριών του στρεσ.
Λέξεισ- κλειδιά: στρεσ, θεωρίεσ, προσέγγιση, υγεία.
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ΘΕΩΡΙΕΣ ΤΟΥ ΑΓΧΟΥΣ
Ορισµόσ άγχουσ

Ω

σ άγχοσ ορίζεται (Μάνοσ, 1997) η δυσάρεστη
συναισθηµατική κατάσταση που περιλαµβάνει
αισθήµατα τάσησ, φόβου ή ακόµη και τρόµου σαν
απάντηση σε κίνδυνο του οποίου η πηγή είναι σε µεγάλο βαθµό άγνωστη ή µη αναγνωρίσιµη. Το άγχοσ είναι
µια κοινή αντίδραση που σε κάποιο βαθµό απαντάται
στουσ περισσότερουσ ανθρώπουσ µε τη µορφή τησ υπερβολικήσ αντίδρασησ σε ήπια στρεσογόνα γεγονότα.
Το άγχοσ θεωρείται ένα σύνθετο συναίσθηµα που
συναντάται αργότερα στην ανάπτυξη του ατόµου και κάνει
την εµφάνιση του χωρίσ σαφή ή σηµαντική για τη ζωή
απειλή. Η κινητοποίηση του άγχουσ περιλαµβάνει πολλέσ παραµέτρουσ που έχουν να κάνουν µε τη συνολική
ψυχική ζωή (συνειδητή και µη), τη σχέση µε τον εαυτό
και µε τουσ άλλουσ, το σύστηµα αξιών, τον τρόπο ερµηνείασ των πραγµάτων, τισ απαιτήσεισ του κοινωνικού
περιβάλλοντοσ και τη δυνατότητα ανταπόκρισησ σε αυτέσ,
αλλά και µε ποικίλουσ βιολογικούσ παράγοντεσ. Το άγχοσ
είναι, µέχρι ενόσ σηµείου, φυσιολογικό και χρήσιµο
στοιχείο τησ ανθρώπινησ προσωπικότητασ. Με αυτό, οι
σωµατικέσ και πνευµατικέσ επιδόσεισ αυξάνονται και
ενδυναµώνονται (Barlow, 2000). Σε φυσιολογικό βαθµό αποτελεί την ψυχολογική ετοιµότητα προσ επαγρύπνηση και προετοιµασία του ατόµου για να δράσει εφόσον µια κατάσταση απειλεί την ψυχοσωµατική συγκρότησή
του. Σε υπερβολικό βαθµό, όµωσ, το άγχοσ αποτελεί
νοσηρή εκδήλωση, χαρακτηριστική διαταραχή τησ προσαρµοστικήσ ικανότητασ του ανθρώπου.
Πολύ συχνά το άγχοσ συγχέεται µε το στρεσ και το
φόβο και είναι πιθανό να θεωρηθούν ωσ όµοιεσ έννοιεσ, ενώ στην πραγµατικότητα δεν είναι. Ο φόβοσ ορίζεται ωσ συναίσθηµα πολύ στενά συνδεδεµένο µε το
στρεσ, που αφορά σε µια ρεαλιστική µάλλον, παρά
απροσδιόριστη όπωσ το άγχοσ, εντύπωση απειλήσ και
ανησυχίασ, απέναντι, ακριβώσ, σε έναν πραγµατικό
κίνδυνο (Παλαιολόγου, 2001). Έτσι το άγχοσ πρέπει να
διακριθεί από το φόβο, στον οποίο το άτοµο αντιλαµβάνεται τον κίνδυνο, αναγνωρίζει δηλαδή την πηγή του
φόβου του, προετοιµάζει τη δράση του και κατεργάζεται ενδόµυχα τισ συνέπειέσ τησ, σύµφωνα µε τισ
αρχέσ τησ θεωρίασ του Cannon. Το άγχοσ αντίθετα δεν
έχει συγκεκριµένο αντικείµενο. Αναφέρεται σε αόριστη απειλή, σε µελλοντικό και αναµενόµενο κίνδυνο
τον οποίο το άτοµο δεν γνωρίζει και συνεπώσ η προετοιµασία του για δράση είναι αδύνατη.
Συµπτώµατα του άγχουσ
Όταν το άτοµο βρίσκεται σε κατάσταση άγχουσ είναι
πιθανό να εκδηλώσει ορισµένα συµπτώµατα, τα οποία
κατηγοριοποιούνται σε Ψυχολογικά και Σωµατικά
συµπτώµατα.

Ο Μ. Μαδιανόσ, στο βιβλίο του «Κλινική Ψυχιατρική»
(2003), αναφέρει ότι στα ψυχολογικά συµπτώµατα ανήκουν: η ανησυχία και η ανυποµονησία, το αίσθηµα απροσδιόριστου φόβου και αγωνίασ, η νευρικότητα, η διάσπαση τησ προσοχήσ, η δυσκολία στη συγκέντρωση και το
αίσθηµα µειωµένησ αντιληπτικήσ ικανότητασ.
Στα σωµατικά συµπτώµατα συγκαταλέγονται: η
δύσπνοια, το αίσθηµα πνιγµού, το αίσθηµα ''κόµπου
στο λαιµό'', ο πόνοσ στο στήθοσ, η δυσκαταποσία, το
αίσθηµα παλµών, τα κρύα χέρια, η λιποθυµική τάση,
η ξηροστοµία, η ανορεξία, η ναυτία, ο ίλιγγοσ, τα κοιλιακά άλγη, η µυϊκή τάση, η κινητική ανησυχία, ο τρόµοσ, η αδυναµία, η ζάλη, οι εφιδρώσεισ, η συχνοουρία και η κεφαλαλγία τάσησ.
ΘΕΩΡΊΕΣ ΤΟΥ AΓΧΟΥΣ
Ψυχαναλυτική θεωρία
Ο Freud ήταν εκείνοσ, που πρώτοσ εισηγήθηκε τον
κρίσιµο ρόλο, που παίζει το άγχοσ στο σχηµατισµό
νευρωτικών και ψυχοσωµατικών καταστάσεων. Για
εκείνον, το άγχοσ ήταν «το θεµελιακό φαινόµενο και
το κεντρικό πρόβληµα τησ νεύρωσησ». Κατέληξε στην
άποψη, ότι η κατανόηση του άγχουσ ήταν «το πιο δύσκολο καθήκον, που τέθηκε µπροστά µασ», ένα καθήκον,
που η λύση του απαιτούσε «τη σύσταση των σωστών
αφηρηµένων ιδεών και την εφαρµογή τουσ στο ακατέργαστο υλικό των παρατηρήσεων, ώστε να φέρουµε τάξη και διαύγεια σ’ αυτό» (Spielberger, 1982).
Το άγχοσ λειτουργεί ωσ «σήµα» ότι το Εγώ απειλείται
(Freud, 1926), και γι’ αυτό έχει τη δυνατότητα να θέσει
σε λειτουργία τουσ µηχανισµούσ άµυνασ. Υπάρχουν
διάφορα είδη άγχουσ. Ένα είδοσ είναι το ηθικό άγχοσ
το οποίο δηµιουργείται από τισ απαιτήσεισ του Υπερεγώ και τισ παραβιάσεισ των εσωτερικοποιηµένων
γονεϊκών αξιών. Παρόµοιο είναι το νευρωτικό άγχοσ,
το οποίο προκαλείται από τισ πραγµατικέσ ή φανταστικέσ συγκρούσεισ µε τουσ γονείσ (ή άλλεσ µορφέσ
που ασκούν έλεγχο επί των παρορµήσεών µασ). Το
άγχοσ αυτό συνδέεται µε τισ εµπειρίεσ από σκληρούσ
ή αδιάφορουσ γονείσ και το φόβο ότι δεν είναι δυνατό να ελεγχθούν οι εσωτερικέσ παρορµήσεισ. ∆ιαφορετικό είναι το άγχοσ που δηµιουργείται από την επιδίωξη αντιτιθέµενων στόχων, και το οποίο έχει να κάνει
µε την αντίληψη τησ πραγµατικότητασ (Hall & Lindzey,
1985, Weiner, 1985). Αυτό ονοµάζεται άγχοσ τησ πραγµατικότητασ (Κωσταρίδου-Ευκλείδη, 1995).
Φαινοµενολογικά µοντέλα
Τα φαινοµενολογικά µοντέλα-και ειδικά οι
ανθρωπιστικέσ/επικεντρωµένεσ στον πελάτη προσεγγίσεισ και ο υπαρξισµόσ-είναι κάτι περισσότερο από
θεωρίεσ τησ προσωπικότητασ και τησ ψυχολογικήσ
προσαρµογήσ. Αυτά τα µοντέλα συχνά θεωρούνται
φιλοσοφίεσ ζωήσ ή κατευθυντήριεσ αρχέσ, µε βάση
τισ οποίεσ ζει ένασ άνθρωποσ τη ζωή του. Ο ανθρω-
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πισµόσ και ο υπαρξισµόσ είναι φαινοµενολογικέσ θεωρίεσ, µε δεδοµένο ότι σε αυτέσ η κεντρική έννοια είναι
η προσωπική εµπειρία του ατόµου ή του πελάτη.
Τα φαινοµενολογικά µοντέλα απορρίπτουν την αιτιοκρατική θεώρηση τησ ανθρώπινησ φύσησ. Η συµπεριφορά δεν λογίζεται ούτε ωσ προϊόν των ανεξέλεγκτων
ασυνείδητων ενορµήσεων και βιολογικών ενστίκτων,
ούτε ωσ αποτέλεσµα περιβαλλοντικών συνεξαρτήσεων
ενίσχυσησ. Το άτοµο είναι υπεύθυνο να κάνει τισ επιλογέσ του σχετικά µε το πώσ θα συµπεριφερθεί και θα
βιώσει τον κόσµο. Η προσωποκεντρική θεωρία είναι ένα
παράδειγµα αυτήσ τησ θεωρητικήσ προσέγγισησ.
Η προσωποκεντρική (ή πελατοκεντρική) θεωρία.
Αυτό το θεωρητικό ρεύµα προέκυψε από την εξέλιξη
τησ προσέγγισησ του Carl Rogers (1942, 1951, 1961)
για την ατοµική ψυχοθεραπεία. Η πρωταρχική θέση
τησ θεωρίασ αυτήσ είναι ότι οι άνθρωποι έχουν την
εγγενή ικανότητα να ενεργοποιούν το δυναµικό τουσ.
Με δεδοµένο ότι το δυναµικό κάθε ατόµου είναι µοναδικό, δίνεται πρωταρχική σηµασία στην εµπειρία του
και στισ αντιλήψεισ του για τη ζωή. Ο εγγενήσ αυτοκαθορισµόσ είναι εµφανήσ κιόλασ από τισ πρώτεσ φάσεισ
τησ ανάπτυξησ. Η έννοια του εαυτού, η αυτοαντίληψη,
αναπτύσσεται όταν το άτοµο διαφοροποιεί το φυσικό
του εαυτό από το περιβάλλον. Μέσω τησ συνεχούσ
αλληλεπίδρασησ µε τουσ άλλουσ, ο κοινωνικόσ εαυτόσ αναπτύσσεται και συµβάλλει στη δηµιουργία τησ
έννοιασ του εαυτού. Η έννοια του εαυτού αναφέρεται
στην οργανωµένη και σταθερή εικόνα του εαυτού.
Σε αντιστοιχία µε την ανάπτυξη τησ έννοιασ του εαυτού προκύπτει η ανάγκη για θετική εκτίµηση. Η ανάγκη για αυτήν µπορεί να ικανοποιηθεί µόνο όταν το άτοµο νιώσει την αναγνώριση και την αποδοχή εκ µέρουσ
των άλλων. Η αναγνώριση από µέρουσ των άλλων σηµαντικών για το άτοµο προσώπων συχνά γίνεται υπό όρουσ,
αφού το πρόσωπο που την παρέχει αναµένει να καλύπτονται κάποιεσ προϋποθέσεισ προτού προσφέρει την
αναγνώριση αυτή. Αν δεν υπάρχουν περιορισµοί και η
αναγνώριση προσφέρεται χωρίσ όρουσ, το παιδί κατορθώνει να αντιµετωπίζει τον εαυτό του µε θετικό τρόπο.
Αυτό όµωσ συµβαίνει σπάνια. Τισ περισσότερεσ φορέσ
το παιδί βάζει σε κατώτερη µοίρα τισ προσωπικέσ του
αξίεσ προκειµένου να αποκτήσει την υπό όρουσ αναγνώριση, δηµιουργώντασ έτσι συνθήκεσ αυτοαξίασ. Η
αυτοαξία γίνεται στη συνέχεια ιδιαίτερα σηµαντική, για
να καλυφθούν οι απαιτήσεισ που έθεσαν προηγουµένωσ τα πρόσωπα που προσφέρουν αναγνώριση.
Αν οι συνθήκεσ αξιότητασ είναι υπερβολικά περιοριστικέσ, το άτοµο αρνείται κάποιεσ πλευρέσ τησ εµπειρίασ του και έτσι παρεµποδίζεται η αυτοπραγµάτωση.
Στην περίπτωση που οι συνθήκεσ αξίασ δεν είναι πολύ
περιοριστικέσ και το πρόσωπο µπορεί να συνεχίσει να
βιώνει την εµπειρία τησ δικήσ του αναγνώρισησ και
σεβασµού, το άτοµο µπορεί να αναπτύξει µια ευέλικτη έννοια του εαυτού.

Αν οι νέεσ εµπειρίεσ έρχονται σε µεγάλη ασυµφωνία µε την έννοια του εαυτού, η ισορροπία τησ έννοιασ του εαυτού διαταράσσεται. Στην περίπτωση αυτή το
αποτέλεσµα µπορεί να είναι η εκδήλωση άγχουσ ή η
αποδιοργάνωση τησ δοµήσ του εαυτού. Αν η εµπειρία
και η έννοια του εαυτού διαφέρουν σε µεγάλο βαθµό,
είναι πιθανό να εµφανιστεί αµυντική συµπεριφορά,
όπωσ η εκλογίκευση, η φαντασίωση και η προβολή.
Αυτό καταλήγει σε µια ανικανότητα αυτοπραγµάτωσησ
η οποία είναι βασισµένη στην υιοθέτηση των αξιών των
άλλων, αντί να βασίζεται στην εγγενή διαδικασία αξιών
(Καλαντζή-Αζίζι, Α., & Αναγνωστόπουλοσ, Φ., 1999).
Γνωσιακά µοντέλα
Οι Hoehn-Saric και McLeod (1988) και ο Freeman
(1990) περιγράφουν το άγχοσ ωσ µια παγκοσµίωσ γνωστή εµπειρία, η οποία λειτουργεί σα µηχανισµόσ προειδοποίησησ (ασφάλειασ). Ο µηχανισµόσ αυτόσ εκπέµπει προειδοποιητικά σήµατα σε καταστάσεισ κινδύνου
που έχουν σχέση µε αβεβαιότητα, ενώ φαίνεται να
δυσλειτουργεί σ’ έναν αριθµό περιπτώσεων, όπωσ
όταν: (α) το άγχοσ είναι υπερβολικά έντονο, (β) διαρκεί πέρα από την έκθεση σε κάποιο κίνδυνο, (γ) παρουσιάζεται σε καταστάσεισ οι οποίεσ αντικειµενικά δεν
εµπεριέχουν κίνδυνο ή απειλή, ή (δ)παρουσιάζεται
χωρίσ κανέναν ιδιαίτερο λόγο.
Μετά τισ θεωρίεσ των Lazarus (1966) και Bandura
(1977), το γνωσιακό µοντέλο του Aaron Tim Beck (Beck
& Emery, 1985) παρουσιάζεται ωσ ένα καλά επεξεργασµένο µοντέλο του κλινικού άγχουσ (Clark & Beck,
1988). Το µοντέλο αυτό υποστηρίζει ότι υφίσταται µια
σχέση µεταξύ συναισθηµάτων και σκέψησ στισ διαταραχέσ του άγχουσ, οι οποίεσ ορίζονται πρωταρχικά ωσ
διαταραχέσ τησ σκέψησ (Blackburn & Davidson, 1990).
Η έµφαση σ’ αυτό το µοντέλο τοποθετείται στον τρόπο
µε τον οποίο ερµηνεύονται γεγονότα και καταστάσεισ
από τουσ ανθρώπουσ, παρά στα ίδια τα γεγονότα. Αυτέσ
οι ερµηνείεσ δηµιουργούν µε τη σειρά τουσ έναν αριθµό αρνητικών συναισθηµάτων (π.χ. άγχοσ, θυµό, θλίψη) που στην περίπτωση του κλινικού άγχουσ χαρακτηρίζονται από: (α) µη ρεαλισµό, (β) υπερεκτίµηση
τησ πιθανότητασ παρουσίασησ και του βαθµού δριµύτητασ των άσχηµων καταστάσεων, και (γ) υποεκτίµηση των υπαρχόντων τρόπων αντιµετώπισησ των καταστάσεων ή των τρόπων επίλυσησ (Clark & Beck, 1988).
Οι Clark και Beck (1988) παρουσιάζουν ένα πρόγραµµα άγχουσ (anxiety program) το οποίο τίθεται σε
λειτουργία αυτόµατα από τη στιγµή που µια κατάσταση εκλαµβάνεται ωσ επικίνδυνη. Το πρόγραµµα αυτό
θεωρείται ωσ εξέλιξη ενόσ πρωτόγονου µηχανισµού
του ανθρώπου που σκοπό έχει να τον προστατέψει από
κινδύνουσ. Έτσι παρατηρούνται οργανικέσ, συµπεριφοριστικέσ και γνωσιακέσ αλλαγέσ: (α) στο αυτόνοµο
νευρικό σύστηµα (ΑΝΣ) µε την προετοιµασία για φυγή
ή επίθεση, (β) στην αναστολή τησ παρούσασ συµπε-
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ριφοράσ και στην αντικατάστασή τησ από κάποια άλλη
η οποία είναι συνήθωσ λιγότερο αποτελεσµατική, και
(γ) σε µια συνεχή εξέταση του περιβάλλοντοσ για άλλουσ
κινδύνουσ ή απειλέσ. Με την πάροδο του χρόνου, αυτή
η συµπεριφορά αποκτά το νόηµα του ότι οι γνωσιακέσ
λειτουργίεσ δίνουν µεγαλύτερη έµφαση στην ανίχνευση πληροφοριών για πιθανούσ κινδύνουσ και αυτή η
έµφαση συµβάλλει έτσι ώστε πληροφορίεσ που είναι
αντίθετεσ µε την ύπαρξη (ή πιθανή ύπαρξη κινδύνου)
να µην παρατηρούνται ή να µη λαµβάνονται υπόψη. Οι
Clark και Beck παρατηρούν ότι, στην πρωτόγονη εποχή, το πρόγραµµα άγχουσ θα βοηθούσε, όπωσ και στη
σηµερινή εποχή, στην προστασία του ατόµου από πραγµατικούσ κινδύνουσ. Ωστόσο, όταν ο κίνδυνοσ δεν είναι
πραγµατικόσ (δηλαδή δεν απειλεί τη ζωή του ατόµου)
αλλά µια λανθασµένη ερµηνεία µιασ κατάστασησ ή
κάποιασ υπερβολικήσ εκτίµησησ ωσ προσ το µέγεθοσ
του κινδύνου, το πρόγραµµα για την αντιµετώπιση του
άγχουσ είναι ακατάλληλο. Επιπλέον, τα συµπτώµατα
του άγχουσ εκλαµβάνονται ωσ περαιτέρω απειλέσ,
οδηγώντασ σε µια σειρά από φαύλουσ κύκλουσ οι οποίοι διατηρούν και ενισχύουν την ένταση του άγχουσ.
Το γνωσιακό µοντέλο του άγχουσ από τουσ Blackburn
και Davidson (1990) αποτελείται από τρία µέρη: το
ερέθισµα (stimulus), τη µεσολάβηση (mediation) και
την αντίδραση (response). Η µεσολάβηση µεταξύ ενόσ
ερεθίσµατοσ (που µπορεί να είναι µια κατάσταση, σκέψη, ανάµνηση κ.λπ.) και µιασ αντίδρασησ (άγχοσ,
συµπτώµατα ΑΝΣ κ.ά.) αντιπροσωπεύει το αποτέλεσµα τησ αλληλεπίδρασησ των εν ενεργεία γνωσιακών
σχηµάτων και διαδικασιών µε τισ αυτόµατεσ σκέψεισ.
Σύµφωνα µε τουσ Blackburn και Davidson (1990), ο
αρνητικόσ τρόποσ µε τον οποίο ένα άτοµο αντιλαµβάνεται
ή σκέφτεται για τον εαυτό του, τον κόσµο και το µέλλον
ορίζει την αγχογενή γνωστική τριάδα (anxiogenic cognitive
triad), βάσει τησ οποίασ τα άτοµα µε άγχοσ θεωρούν:

• τον εαυτό τουσ ευάλωτο (στο άγχοσ, στην κατάθλιψη, παρουσιάζουν έλλειψη αυτοπεποίθησησ, αποφυγή και αυξηµένη εξάρτηση)
• τον κόσµο απειλητικό (συµπτώµατα ΑΝΣ, ταραγµένοσ ύπνοσ, έλλειψη αυθορµητισµού και χαµηλή αυτοσυγκέντρωση) και
• το µέλλον απρόβλεπτο (συνεχήσ επαγρύπνηση) .
Η θεραπεία του άγχουσ βάσει τησ γνωσιακήσ θεωρίασ,
επικεντρώνει την προσοχή τησ στην ανακάλυψη των αυτόµατων αρνητικών σκέψεων, στην αναγνώριση των πιθανών συνεπειών και στην προσπάθεια αντικατάστασησ
αυτών των σκέψεων µε άλλεσ, περισσότερο λειτουργικέσ (ρεαλιστικέσ, λογικέσ) σκέψεισ (Beck, 1976). Μετά

από αυτή τη διαδικασία, χρειάζεται η κατάλληλη επεξεργασία και αξιολόγηση έτσι ώστε να καθοριστεί η ορθότητα των καινούργιων σκέψεων (Καλπάκογλου, 1998).
Η Βιολογική Προσέγγιση
Στη βιολογική προσέγγιση του Hans Selye (1950, 1956,
1975), το άγχοσ γίνεται αντιληπτό ωσ φυσιολογική αντίδραση του οργανισµού, η ένταση τησ οποίασ εξαρτάται εξ ολοκλήρου από την ένταση των ερεθισµάτων
(τόσο µε την έννοια του υπερβολικού ερεθισµού όσο
και µε την έννοια τησ αισθητηριακήσ αποστέρησησ).
Εν προκειµένω το άγχοσ γίνεται αντιληπτό ωσ δύναµη
ή δυνάµεισ που υπάρχουν έξω από το άτοµο και που
ασκούν πίεση. Το άγχοσ εδώ βασίζεται στη µέτρηση
τησ έντασησ των εξωτερικών ερεθισµάτων, στην εκτίµηση του βαθµού πίεσησ που ασκούν τα διάφορα γεγονότα τησ ζωήσ. Το µοντέλο αυτό µοιάζει µε εκείνο που
χρησιµοποιούν οι µηχανικοί για να περιγράψουν µια
κατάσταση στην οποία µία δύναµη (φορτίο) δρα σε ένα
φυσικό αντικείµενο προκαλώντασ ένταση σε αυτό. Σε
µια τέτοια αντίληψη του άγχουσ δεν υπάρχει καθόλου
χώροσ για ατοµικέσ διαφορέσ και ιδιαίτερα για την
ιδιοσυγκρασία, καθότι το άγχοσ θεωρείται ή ορίζεται
ωσ καθαρά εξωτερικόσ παράγοντασ, ωσ κατάσταση που
καθορίζεται εξ ολοκλήρου από την ένταση των εξωτερικών στρεσογόνων ερεθισµάτων ή συνθηκών (από το
πόσο πιεστικέσ είναι για τον οργανισµό κάποιεσ καταστάσεισ). Σε αυτή την προσέγγιση δεν έχει σηµασία αν
η κατάσταση είναι ευχάριστη ή δυσάρεστη. Το σηµαντικό είναι η ένταση τησ απαίτησησ για προσαρµογή
στισ συνθήκεσ του περιβάλλοντοσ.
Ο Selye ανέπτυξε το µοντέλο τησ αντίδρασησ του ατόµου στα στρεσογόνα ερεθίσµατα, γνωστό ωσ «Σύνδροµο Γενικήσ Προσαρµογήσ» (General Adaptation
Syndrome-GAS), το οποίο αναγνωρίζει τρεισ φάσεισ
αντίδρασησ, και συγκεκριµένα:
• την αντίδραση συναγερµού
• το στάδιο αντίστασησ
• το στάδιο εξάντλησησ.
Σύµφωνα µε αυτό το µοντέλο, η πιο κοινή αντίδραση
προσαρµογήσ του οργανισµού, όταν εκτίθεται σε µια
απειλή, είναι η αντίδραση πάλησ/φυγήσ. Ο οργανισµόσ
προκειµένου να προετοιµαστεί για µια τέτοια αντίδραση τροποποιεί κάποιεσ φυσιολογικέσ λειτουργίεσ του,
µε στόχο να αυξήσει την ενέργεια που είναι διαθέσιµη για έκτακτεσ περιστάσεισ. Εάν η αντίδραση πάλησ
ή φυγήσ του οργανισµού επιτευχθεί, ο οργανισµόσ ανακτά την ισορροπία του. Στην αντίθετη περίπτωση, ο
οργανισµόσ δεν παραιτείται, αλλά συνεχίζει την προσπάθεια µέχρι να επιτύχει ή να εξαντληθεί (στάδιο
αντίστασησ). Στην περίπτωση που ο οργανισµόσ δεν
καταφέρει να αντιµετωπίσει την απειλή, τότε εισέρχεται στο τρίτο στάδιο (το στάδιο τησ εξάντλησησ) όπου
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είναι πλέον εµφανή τα σηµάδια εξάντλησησ του οργανισµού, λόγω τησ παρατεταµένησ κατάστασησ υπερδιέγερσησ του (Αντωνίου, 2002).
Παρόµοιεσ προσεγγίσεισ παρουσιάζονται από τουσ
Elliot και Eisdorfer (1982), τον Weick (1970) και άλλουσ.
Μερικοί µάλιστα µιλούν για την ύπαρξη αντικειµενικών, καθολικών στρεσογόνων παραγόντων (αναφερόµενοι στισ τραυµατικέσ, κρίσιµεσ ή ακραίεσ αλλαγέσ
τησ ζωήσ, όπωσ είναι, για παράδειγµα, µια µεγάλη
καταστροφή, ο πόλεµοσ, ο θάνατοσ, κ.λπ.) που προκαλούν άγχοσ, ανεξάρτητα από την αντίληψη, την ηλικία, το φύλο, την κοινωνική κατάσταση ή τάξη, την
εκπαίδευση κ.λπ. των ατόµων (Aldwin, Levenson,
Spiro, & Bosse, 1989, Freedy, Kilpatrick, & Resnick,
1993, Pellegrini, 1990). Η προσέγγιση των κρίσιµων
γεγονότων ζωήσ, αν και έχει εν µέρει τροποποιηθεί,
δέχθηκε αρκετή κριτική, κυρίωσ λόγω των µονοδιάστατων αντικειµενικών τησ παραδοχών. Οι διάφορεσ
κλίµακεσ κρίσιµων γεγονότων ζωήσ χαρακτηρίστηκαν
ωσ απλοϊκέσ και µονοδιάστατεσ, µε χαµηλούσ δείκτεσ
εγκυρότητασ. Καµιά από αυτέσ, για παράδειγµα, δεν
δίνει έγκυρα στοιχεία για την πρόβλεψη τησ ψυχοσωµατικήσ κατάστασησ του ατόµου στο µέλλον (Dohrenwend
& Dohrenwend, 1974). Μερικοί από τουσ βασικότερουσ παράγοντεσ που θεωρείται ότι αγνοούνται εντελώσ στην προσέγγιση των κρίσιµων γεγονότων ζωήσ
είναι οι εξήσ:
1. Οι διαµεσολαβητικοί παράγοντεσ που σχετίζονται
µε την υποκειµενική αντίληψη (π.χ. ενόσ ατόµου µε
την νοητική καθυστέρηση), την προσωπικότητα και τισ
ατοµικέσ διαφορέσ γενικότερα.
2. Τα δηµογραφικά χαρακτηριστικά, όπωσ η ηλικία,
το µορφωτικό επίπεδο, η οικονοµική κατάσταση, το
επάγγελµα κ.ά.
3. Η αναδροµική επίδραση τησ µνήµησ στισ επαναληπτικέσ έρευνεσ (Monroe, 1982).
4. Οι αµφισηµίεσ όσον αφορά το τι επιδρά σε τι (π.χ.
δυσκολίεσ στην ξεκάθαρη διαφοροποίηση µεταξύ ενόσ
στρεσογόνου γεγονότοσ ζωήσ και του παρατηρήσιµου
υποτιθέµενου αποτελέσµατόσ του. Για παράδειγµα, το
διαζύγιο θεωρείται αιτιατόσ παράγοντασ για την ανάπτυξη τησ κατάθλιψησ, αλλά η κατάθλιψη σε κάποιεσ
περιπτώσεισ µπορεί να είναι παράγοντασ που συµβάλλει στην επιδείνωση τησ κατάστασησ όσον αφορά το
διαζύγιο.
5. Οι παράγοντεσ που σχετίζονται µε την κοινωνικοοικονοµική διαστρωµάτωση και εθνικότητα (ταξικέσ και εθνικέσ διαφορέσ) όσον αφορά την επιλογή
του δείγµατοσ και την ανάλυση των δεδοµένων (οι
Dohrenwend και Dohrenwend [1969], για παράδειγµα, παρουσίασαν δεδοµένα που υποστηρίζουν ότι υπάρχει κάποια σχέση µεταξύ τησ τάξησ και τησ εθνικότητασ των ατόµων και του τρόπου µε τον οποίο βιώνουν
τα κρίσιµα γεγονότα ζωήσ).
Μερικοί ερευνητέσ, ασκώντασ κριτική στην προσέγ-
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γιση των κρίσιµων γεγονότων ζωήσ, εστίασαν την προσοχή τουσ στα καθηµερινά στρεσογόνα µικρογεγονότα ζωήσ των ατόµων (daily hassles) και στισ αλληλεπιδράσεισ τουσ µε τα πράγµατα και τουσ άλλουσ (Delongis
και συν., 1988, Lazarus, 1984). Η προσέγγιση των
καθηµερινών στρεσογόνων µικρογεγονότων, αν και
αύξησε το βαθµό εγκυρότητασ των χρησιµοποιούµενων κλιµάκων µέτρησησ του στρεσ (Kanner και συν.,
1981, Zika & Chamberlain, 1987), δεν έλυσε πολλά
από τα προβλήµατα που αναφέρθηκαν πιο πάνω (Βασιλάκη Ε., Τριλίβα Σ., & Μπεζεβέγκησ Η., 2001).
Η Θεωρία του Spielberger
Αν και η διάκριση ανάµεσα στο παροδικό άγχοσ και στο
άγχοσ ωσ χαρακτηριστικό προσωπικότητασ ξεκίνησε να
αναδύεται κατά τη δεκαετία του 1950, ο Spielberger
(1966b) ήταν αυτόσ που διαµόρφωσε τη θεωρία του παροδικού και µόνιµου άγχουσ. Σύµφωνα µε τον Spielberger,
το παροδικό άγχοσ (state anxiety) αναφέρεται στην υπάρχουσα ή άµεση συναισθηµατική κατάσταση που χαρακτηρίζεται από ανησυχία και ένταση. Το άγοσ ωσ χαρακτηριστικό προσωπικότητασ (trait anxiety) αναφέρεται
στην προδιάθεση να αντιλαµβάνεται κανείσ συγκεκριµένεσ καταστάσεισ ωσ απειλητικέσ και να αντιδρά σε
αυτέσ µε ποικίλα επίπεδα παροδικού άγχουσ. Χρησιµοποιώντασ τα λόγια του Spielberger (1966b), το παροδικό άγχοσ χαρακτηρίζεται από υποκειµενικά, αντιληπτά
συναισθήµατα ανησυχίασ και έντασησ, συνοδευόµενα ή
συσχετιζόµενα µε την ενεργοποίηση ή διέγερση του Αυτόνοµου Νευρικού Συστήµατοσ. Το µόνιµο άγχοσ είναι µια
αποκτηµένη συµπεριφορική προδιάθεση που κάνει το
άτοµο να αντιλαµβάνεται ένα σύνολο αντικειµενικά µη
απειλητικών καταστάσεων ωσ απειλητικέσ και να αντιδρά σε αυτέσ µε άγχοσ δυσανάλογο στην ένταση σε σχέση µε το µέγεθοσ του αντικειµενικού κινδύνου.
Τα άτοµα που χαρακτηρίζονται από υψηλό δοµικό άγχοσ
είτε αντιλαµβάνονται περισσότερεσ καταστάσεισ ωσ απειλητικέσ και αντιδρούν στισ απειλητικέσ καταστάσεισ µε
υψηλότερα επίπεδα παροδικού άγχουσ κατάστασησ είτε
και τα δύο ανωτέρω.
Η θεωρία του Spielberger (1972a) για το µόνιµο και
παροδικό άγχοσ βασίζεται στισ παρακάτω υποθέσεισ:
1. Τα εσωτερικά ή εξωτερικά ερεθίσµατα για ένα άτοµο που γίνονται αντιληπτά ωσ απειλητικά προκαλούν αντιδράσεισ παροδικού άγχουσ. Μέσω των αισθητηριακών
και γνωστικών µηχανισµών ανατροφοδότησησ τα υψηλά
επίπεδα παροδικού άγχουσ βιώνονται ωσ δυσάρεστα.
2. Όσο µεγαλύτερη είναι η ένταση τησ απειλήσ που
γίνεται αντιληπτή, τόσο πιο έντονη είναι η αντίδραση
παροδικού άγχουσ.
3. Όσο µεγαλύτερησ διάρκειασ είναι η απειλή που το
άτοµο βιώνει, τόσο πιο µόνιµη είναι η αντίδραση παροδικού άγχουσ.
4. Σε σύγκριση µε τα άτοµα που συγκεντρώνουν χαµηλό επίπεδο µόνιµου άγχουσ, τα άτοµα µε υψηλό επίπε-
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δο µόνιµου άγχουσ, αντιλαµβάνονται περισσότερεσ καταστάσεισ ωσ απειλητικέσ, απαντούν µε πιο έντονεσ αντιδράσεισ παροδικού άγχουσ ή και τα δύο. Οι καταστάσεισ
που ενέχουν τον κίνδυνο αποτυχίασ ή απειλήσ τησ αυτοεκτίµησησ είναι περισσότερο πιθανό να αποτελέσουν
πηγέσ απειλήσ απ’ ό,τι είναι οι καταστάσεισ που µπορούν να απειλήσουν τη φυσική υγεία.
5. Τα υψηλά επίπεδα παροδικού άγχουσ εµπεριέχουν
τέτοια ώθηση ώστε να εκ-δηλώνονται στη συµπεριφορά ή να κινητοποιούν τουσ ψυχολογικούσ µηχανισµούσ
που έχουν υπάρξει ικανοί κατά το παρελθόν στη µείωση του παροδικού άγχουσ.
6. Η συχνή εµφάνιση στρεσογόνων καταστάσεων µπορεί να οδηγήσει το άτοµο στην ανάπτυξη συγκεκριµένων
ψυχολογικών µηχανισµών άµυνασ µε στόχο τη µείωση
του παροδικού άγχουσ.
Βάσει τησ θεωρίασ γίνεται ξεκάθαρο ότι έµφαση πρέπει να δοθεί στο ερέθισµα που προκαλεί παροδικό άγχοσ,
στισ γνωστικέσ διαδικασίεσ που ερµηνεύουν το ερέθισµα ωσ απειλητικό και στισ συµπεριφορέσ που εκδηλώνονται σε απάντηση στην αντιλαµβανόµενη απειλή (Martens,
R. & συν, 1990).
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