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Σωστό ή λάθος;
1.Η γνώση των δεξιοτήτων διαχείρισης του άγχους μπορεί να βελτιώσει την 
προσωπική αυτοεκτίμηση και την παραγωγικότητα στην εργασία.
a.Σωστό
b.Λάθος
2. Εάν αποφεύγετε άτομα που σας προκαλούν άγχος, δεν θα ωφελήσετε τη 
δουλειά σας.
a.Σωστό
b.Λάθος
3. Η κατανόηση των αγχωτικών καταστάσεων στη δουλειά δεν θα με βοηθήσει 
να λύσω προβλήματα.
a.Σωστό
b.Λάθος

Αρχική Αξιολόγηση
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Αναγνώριση της ανάγκης για ολοκληρωμένη προσέγγιση  
για την πρόληψη ή την αντιμετώπιση του άγχους

PICTURE FROM PIXABAY.COM



Εισαγωγή & Μαθησιακοί Στόχοι picture from pixsaby.com

«Το άγχος επηρεάζει αρνητικά τόσο την ευημερία όσο και τη συνολική απόδοση των 
ανθρώπων. Το άγχος μπορεί και πρέπει να αντιμετωπιστεί, προκειμένου να προστατευθεί 
αποτελεσματικά και να ενισχυθεί η ψυχική υγεία των ανθρώπων. 
Αυτή η ενότητα επικεντρώνεται στο να παρέχει στους αναγνώστες Γνώση προκειμένου να 
αξιολογήσουν πότε και πώς το άγχος γίνεται κίνδυνος ή ευκαιρία, Να αναγνωρίσουν την 
ανάγκη ανάπτυξης μιας ολοκληρωμένης προσέγγισης για την πρόληψη ή την αντιμετώπιση 
προβλημάτων που προέρχονται από το στρες και να μάθουν πώς να μειώνουν τη ζημιά που 
προκαλείται από το στρες, ενισχύοντας τις δεξιότητες προσαρμογής της θετικής συμπεριφοράς 
και αντιμετωπίζοντας τις αρνητικές επιπτώσεις του στρες.
Πριν διαβάσετε το περιεχόμενο του μαθήματος πατήστε το κουμπί με τους μαθησιακούς 
στόχους για να μάθετε περισσότερα

Μαθησιακοί Στόχοι



Επισκόπηση θέματος
Αυτή η ενότητα αναφέρεται στις γνώσεις, τις δεξιότητες και τις στάσεις σχετικά με το άγχος και τον τρόπο με τον

οποίο αυτό επηρεάζει το άτομο. Ένα γεγονός γίνεται αντιληπτό ως στρεσογόνος παράγοντας εάν περιλαμβάνει

βλάβη ή απώλεια που έχει ήδη συμβεί, απειλή κάποιου μελλοντικού κινδύνου ή πρόκληση που πρέπει να

ξεπεραστεί. Αυτή η ενότητα θα εκφράσει τη συσχέτιση μεταξύ θετικού στρες και εποικοδομητικής συμπεριφοράς

και αρνητικού στρες και ανακατασκευαστικής συμπεριφοράς. Η διαφορά μεταξύ μιας αισιόδοξης και απαισιόδοξης

άποψης και η διαφορετική συμπεριφορά λόγω προσωπικών χαρακτηριστικών, εργασιακού περιβάλλοντος,

ψυχοκοινωνικών πτυχών, προηγούμενης εμπειρίας κ.λπ. Οι συμμετέχοντες θα κληθούν να διακρίνουν αν το άγχος

αποτελεί ευκαιρία ή κίνδυνο. Θα αποκτήσουν γνώσεις πώς να διαχειρίζονται στρεσογόνες καταστάσεις

τοποθετώντας τους στρεσογόνους παράγοντες σε κατηγορίες, μαθαίνοντας περισσότερα για τη διαδικασία του

κύκλου του στρεσογόνου παράγοντα. Επιπλέον, κατά τη διάρκεια αυτής της διαδικασίας οι συμμετέχοντες θα έχουν

την ευκαιρία να εξασκηθούν σε θέματα άγχους και περιπτωσιολογικές μελέτες και να απαντήσουν σε σχετικές

ερωτήσεις που θα τους βοηθήσουν να κατανοήσουν καλύτερα το πλαίσιο. Τέλος, οι ερωτήσεις αξιολόγησης θα

βοηθήσουν στην κατανόηση της γνώσης που έχει αποκτήσει ο συμμετέχων μέσω αυτής της ενότητας.



Προσωπική αντίδραση στο άγχος picture from pixsaby.com

Σύμφωνα με τον Λάζαρο συνήθως ένα γεγονός εκλαμβάνεται ως στρεσογόνος παράγοντας εάν 
περιλαμβάνει βλάβη ή απώλεια που έχει ήδη συμβεί, απειλή κάποιου μελλοντικού κινδύνου ή 
πρόκληση που πρέπει να ξεπεραστεί. Αυτό θα μπορούσε να δείξει την προσωπική σας 
δέσμευση στη διαδικασία ασφάλειας και να σας επιτρέψει να συλλέξετε διαφορετικές απόψεις 
(Lazarus 1966, 1991)
«Ακόμα κι αν είσαι στο σωστό δρόμο, θα περάσουν από πάνω σου εάν κάτσεις εκεί» — Γουίλ 
Ρότζερς

Lazarus, R. S., Psychological Stress and the Coping Process, McGraw-Hill, New York, 1966.

Lazarus, R. S., Emotion and Adaptation, Oxford University Press, New York, 1991



Πώς ένα συμβάν εκλαμβάνεται ως στρεσογόνο συμβάν
picturefrompixsaby.com

Lazarus, R. S. and 
Folk man, N., Stress 

Appraisal and 
Coping, Springer, 
New York, 1984.

ΠρόκλησηΑπειλήΖημία

Θέμα 1



Πώς ένα συμβάν εκλαμβάνεται ως στρεσογόνο συμβάν
picture from pixsabay.com

Θετικοί 
στρεσογόνοι
παράγοντες και 
εποικοδομητική 
συμπεριφορά 
Lazarus, R. S. and Folkman, N., Stress Appraisal and 
Coping, Springer, New York, 1984.

Αρνητικοί 
στρεσογόνοι 
παράγοντες και 
καταστροφική 
συμπεριφορά Lazarus, R. S. and 
Folkman, N., Stress Appraisal and Coping, Springer, New 
York, 1984.



Είναι το άγχος κίνδυνος ή ευκαιρία;
Picture from pixsabay.com

Το άγχος μπορεί να προκαλέσει και Κίνδυνο, αλλά και ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ
τα αποτελέσματα των οποίων εξαρτώνται από τη ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥ ΣΤΡΕΣ

Κίνδυνος Ευκαιρία



Διάγνωση δυσφορίας

picture from pixsabay.com

• Το άγχος συνήθως εκδηλώνεται σε μία από τις δύο πιθανές συμπεριφορές:

ΜΑΧΗΦΥΓΗ



"Περπατάς σε ένα σκοτεινό δρομάκι τη νύχτα, ολομόναχος, και ξεχνάς τα γυαλιά σου. Στα μισά 
του δρόμου, εντοπίζεις μια μεγάλη φιγούρα που κουβαλάει ένα ρόπαλο και διασχίζει το 
μονοπάτι σου. Τι νιώθεις;"
Όταν αντιμετωπίζουμε μια απειλή, ξεκινούν σωματικά συμπτώματα όπως η καρδιά μας χτυπά 
πιο γρήγορα και το σώμα μας προετοιμάζεται να χειριστεί την κατάσταση είτε για να παλέψουμε 
είτε να φύγουμε (τρέξουμε μακριά). Ο Walter Cannon το περιέγραψε ως την «απόκριση μάχης ή 
φυγής», που είναι η συνήθης φυσιολογική μας απόκριση στο στρες.
Ο McNerney (1974) δήλωσε ότι «το άγχος είναι οι φυσικές, ψυχικές και χημικές αντιδράσεις του 
σώματός σας σε συνθήκες που σας φοβίζουν, σας μπερδεύουν, θέτουν σε κίνδυνο ή σας 
ερεθίζουν».
Ο Hans Selye προσδιόρισε τις αλλαγές στη φυσιολογική του σώματος που προέκυψαν από το 
στρες. Στο βιβλίο του «Το άγχος της ζωής», συνόψισε την αντιδραστικότητα στο στρες ως μια 
διαδικασία τριών φάσεων που ονομάζεται σύνδρομο γενικής προσαρμογής
http://stress.hkbu.edu.hk/English%20Version/stress_reasons.html http://www.brainimmune.com/walter-cannon-homeostasis-the-fight-or-flight-response

Θέμα 2

Τι είναι το άγχος;

http://stress.hkbu.edu.hk/English%20Version/stress_reasons.html


Διαδικασία 3 σταδίων (http://stress.hkbu.edu.hk/English%20Version/stress_reasons.html ) picture from 
pixsabay.com

ΕξάντλησηΑντίστασηΣυναγερμός

http://stress.hkbu.edu.hk/English%20Version/stress_reasons.html


Παράγοντες ατόμου - απαισιόδοξη ή αισιόδοξη άποψη «Πώς βλέπετε το ποτήρι νερό;» 
Είναι μισογεμάτο ή μισοάδειο;
( Bandura, A., Self-efficacy mechanism in human agency, Am. Psychol., 37, 122, 1982. Scheier, M. F. and Carver, C. S., Effects of optimism on psychological and 
physical well-being: theoretical overview and empirical update, Cognit. Ther. Res., 16, 201, 1992., Seligman, M. E. P., Helplessness: On Depression Development and Death, 
Freeman, San Francisco, CA, 1975) pictures from pixsa.com

Χαρακτηριστικά 
προσωπικότητας

Προσωπική διαχείριση 
άγχους

Σκέψου… Διάκριση 
απαισιόδοξου 

εναντίον 
αισιόδοξου

Αισθάνομαι 
ανήμπορος

Μαθημένη 
αισιοδοξία



Σκεφτείτε τις 6 πιο αγχώδεις καταστάσεις στη ζωή σας
(Lieberman, M. A., The effects of social support on response to stress, in Handbook of Stress Management, Goldberg, G. and Bresnitz, D. S., Eds., Free Press, New 
York, 1983)

Στρεσογόνες
καταστάσεις

Μισθός

Αφεντικό

Φίλοι

Οικογένεια

Καταληκτικές
ημερομηνίες

Συμπεριφορές



Συναισθηματικές συνήθειες και διαχείριση άγχους picturefrompixsaby.com

1. Αποφασίστε να ζήσετε σε μια όμορφη πόλη/χωρίο
2. Προσδιορίστε τις συναισθηματικές σας συνήθειες
3. Να εκπαιδεύσετε τον εαυτό σας σωματικά
4. Μην μένετε σε απογοητευμένη κατάσταση
5. Έχετε κίνητρα που ξεπερνούν τον εαυτό σας
6. Αυξάνετε ελάχιστα τα πρότυπά σας κάθε μέρα
7. Καλύτερα τον εαυτό σου
8. Ενισχύστε τα πιστεύω σας

(Lazarus, R. S., Emotion and Adaptation, Oxford University Press, New York, 1991,  Lazarus, R. S., Psychological Stress and 
the Coping Process, McGraw-Hill, New York, 1966).



Αρνητικοί στρεσογόνοι παράγοντες Vs θετικοί στρεσογόνοι παράγοντες picturefrompixsaby.com

Στρεσογόνος
κύκλος

Μικρές δυνατότητες

Αυξήστε τις δυνατότητες

Μικρή 
δράση

Μαζική 
Δράση

Μικρά Αποτελέσματα

Τεράστια αποτελέσματα

Αρνητική 
πίστη

θετική 
πεποίθηση



Παράδειγμα picture from 

pixabay.com

«Τι κάνω όταν νιώθω την «παράλυση του φόβου», να μην κινείται τίποτα; Συνήθως αυτό 
συμβαίνει όταν αρχίζω να αναρωτιέμαι για διαφορετικές καταστάσεις της ζωής μου, 
εκατομμύρια και εκατομμύρια σκέψεις. Το μυαλό μου δεν σταματά και αρχίζει να τρέχει 
ξέφρενο …… ένας τεράστιος αριθμός σκέψεων τρέχει στο μυαλό μου φαίνεται σαν να υπάρχει 
ένας καταρράκτης σκέψεων καταστροφής και θλίψης και δεν νιώθω ότι μπορώ να κάνω κάτι που 
δεν μπορώ να ελέγξω τους …….Φαίνεται ότι δεν μπορώ να κάνω καμία ενέργεια καμία 
απολύτως ενέργεια….. Απλώς ανησυχώ….. απλά ανησυχώ τίποτα άλλο…»



Μάθε πώς να είσαι αισιόδοξος picturefrompixsaby.com

• Κάντε δραστηριότητες που θα σας ενθαρρύνουν και θα σας 
ενδυναμώσουν να κάνετε τη διαφορά και να αλλάξετε την 
αντίληψή σας για τη ζωή. Σκεφτείτε πώς μπορείτε να 
πετύχετε

• Οι άνθρωποι που πιστεύουν ότι οι προσπάθειές τους 
μπορούν να κάνουν τη διαφορά στη διαχείριση του άγχους, 
αναπτύσσουν ένα αντίδοτο για την μαθημένη αδυναμία. 
Αυτό έχει ονομαστεί «μαθημένη αισιοδοξία»(Scheier and 
Carver, 1992; Seligman, 1991).

Τι μπορεί να γίνει για να βοηθήσει τους 
ανθρώπους που νιώθουν αβοήθητοι;

Seligman, M. E. P., Learned Optimism, Alfred 
A. Knopf, New York, 1991. 

• Ενδυναμώστε τον εαυτό σας, μπορείτε εύκολα να πάρετε 
τον έλεγχο των γεγονότων της ζωής σας και να 
διαχειριστείτε το άγχος μέσω των δικών σας ενεργειών. 
Αυτό ενισχύει τη μαθημένη αισιοδοξία και τα 
συναισθήματα του ελέγχου.

• Εκτός από το να βλέπουν το ποτήρι μισογεμάτο, οι 
αισιόδοξοι άνθρωποι που βρίσκονται υπό πίεση βρίσκουν 
τρόπους να γεμίσουν το υπόλοιπο ποτήρι.

Πώς μπορούμε να επιτύχουμε μια διαδικασία 
πρόληψης και θετικής διαχείρισης του στρες;

Seligman, M. E. P. and Garber, J., Eds., Human 
Helplessness: Theory and Application, 

Academic Press, New York, 1980.



Διαδικασία αντιμετώπισης picturefrompixsaby.com

Η διαδικασία αντιμετώπισης είναι μια συναλλαγή μεταξύ του ατόμου και του περιβάλλοντος. 
Σύμφωνα με το συναλλακτικό μοντέλο του στρες του Lazarus (1984), υπάρχουν τέσσερις 
κύριες συνιστώσες στην αντιμετώπιση.

1. Πρωτογενής αξιολόγηση (αντίληψη απειλής για την ευημερία)
2. Δευτερεύουσα αξιολόγηση (Εντοπισμός πιθανών στρατηγικών αντιμετώπισης)
3. Εφαρμογή της απάντησης αντιμετώπισης
4. Αξιολόγηση του κατά πόσον η απόκριση ήταν αποτελεσματική για να μπορέσει το άτομο να 

αντιμετωπίσει τους στρεσογόνους παράγοντες
Lazarus, R. S. and Folkman, N., Stress Appraisal and Coping, Springer, New York, 1984.

Θέμα 3



Διαδικασία Αντιμετώπισης – Πρωτογενείς και δευτερογενείς αξιολογήσεις
(Lazarus R.Folkman.,S(1984) Stress appraisal and Coping  New York Springer Publications, Perewee & Zellars (1999) Use of Both Qualitative and Quantitative Approaches to 

Study Job Stress in Different Gender and Occupational Groups, Park, C. L., & Folkman, S. (1997). Meaning in the Context of Stress and Coping. Review of General Psychology,
Folkman, S. (1984). Personal control and stress and coping processes: a theoretical analysis. Journal of Personality and Social Psychology, 46, 839-852.)

• Άμεσες ενέργειες για την απομάκρυνση του 
στρεσογόνου παράγοντα ή τη μείωση των 
επιπτώσεών του

Στρατηγικές 
εστιασμένες στο 

πρόβλημα
• Ελαχιστοποιήστε τις συναισθηματικές 

επιπτώσεις ενός στρεσογόνου παράγοντα
• Υποβάθμιση της σημασίας ενός γεγονότος 

(γνωστική αναδιάρθρωση)

Στρατηγικές 
εστιασμένες στο 

συναίσθημα

Στρατηγικές εστιασμένες στο πρόβλημα



Διαδικασία αντιμετώπισης picturefrompixsaby.com

Το Ερωτηματολόγιο Τρόποι Αντιμετώπισης που κατηγοριοποιεί συγκεκριμένες 
συμπεριφορές αντιμετώπισης όπως:
• Σχεδιασμός και επίλυση προβλημάτων απόδραση/αποφυγή
• Αποστασιοποίηση από τις πηγές του άγχους
• Αλλαγή της συναισθηματικής απόκρισης σε πολύ αγχωτικές καταστάσεις
• Σύγκρουση λόγω υπερφόρτωσης ρόλων, που αντιμετωπίζεται όταν τίθενται 

προτεραιότητες και γνωστική επανεκτίμηση της κατάστασης
• Αντιμετώπιση με επίκεντρο το συναίσθημα – αλλαγή της αξιολόγησης των 

στρεσογόνων παραγόντων
Dewe.P., Cox. T. and Ferguson, E(1993). Individual strategies for coping with stress at work: A rewiew Work and stress



Αξιολόγηση picturefrompixsaby.com

1) Πολλά άτομα που πιστεύουν ότι ελέγχουν τη μοίρα τους και γενικά περιμένουν το καλύτερο από τη ζωή είναι πιο ικανά να αποκτήσουν τον έλεγχο των στρεσογόνων παραγόντων 
τους και να βιώσουν θετικό στρες.
α) Σωστό ή β) Λάθος

2) Προηγούμενες αποτυχίες που εξαρτώνται από πειραματικά θέματα κάνουν τους ανθρώπους να αισθάνονται αβοήθητοι, στην πραγματικότητα να είναι αβοήθητοι
Ποια είναι τα κύρια χαρακτηριστικά που έχουν συνήθως οι ανήμποροι;

3) Εάν τους ρωτήσατε τι κάνουν συνήθως για να διαχειριστούν το άγχος τους και να βελτιώσουν τη ζωή τους, η συνηθισμένη απάντη ση είναι:
A. Τίποτα
Β. Τα πάντα
Γ. Λίγα

4) Η αντίδραση Καταπολέμησης ή Φυγής οδηγεί το άτομο σε κρίση ή σε μια ευκαιρία για αλλαγή;
Α) Σε μια ευκαιρία για αλλαγή ή να εισέλθουν σε κατάσταση κρίσης εξαρτάται πάντα από το πώς ενεργούν 
Β) Σε μια ευκαιρία για αλλαγή 
Γ) Κρίση  
Δ) Κανένα από τα παραπάνω

5) Ποιες ενέργειες κάνει το άτομο αν αντιληφθεί ένα γεγονός ως θετικό στρεσογόνο παράγοντα ;
Α) Καμία ενέργεια 
Β) Θετικές ενέργειες
C) Αρνητικές ενέργειες

6) Η διαφορά μεταξύ των Στρατηγικών με επίκεντρο το πρόβλημα και των Στρατηγικών με επίκεντρο το συναίσθημα βασίζεται σε
Α) Οι στρατηγικές εστιασμένες στο πρόβλημα βασίζονται σε άμεσες ενέργειες για την απομάκρυνση του στρεσογόνου παράγοντα ή τη μείωση των επιπτώσεών του σε 
σύγκριση με τις στρατηγικές εστιασμένες στο συναίσθημα που ελαχιστοποιούν τις συναισθηματικές επιπτώσεις ενός στρεσογόνου παράγοντα μέσω της γνωστικής 
αναδιάρθρωσης. 
Β) Οι εστιασμένες στο πρόβλημα βασίζονται σε φυσικές ενέργειες και οι εστιασμένες στο συναίσθημα σε συναισθηματικές ενέργειες
C) Οι εστιασμένες στο πρόβλημα στρατηγικές ελαχιστοποιούν τις αρνητικές επιπτώσεις του στρες και οι εστιασμένες στο συναίσθημ α στρατηγικές τις θετικές επιπτώσεις του 
στρες 
Δ) Κανένα από τα παραπάνω 
Ε) Όλα τα παραπάνω



Αξιολόγηση
picturefrompixsaby.com

7) α) Θα πρέπει να ενθαρρύνετε και να ενδυναμώνετε τον εαυτό σας για να κάνετε τη διαφορά και να αντιληφθείτε 
ότι είστε επιτυχημένοι

β) Όταν πιστεύετε μέσω της προσωπικής εμπειρίας ότι η προσπάθειά σας μπορεί να κάνει τη διαφορά στη 
διαχείριση του άγχους, αναπτύσσετε ένα αντίδοτο για την μαθημένη αδυναμία. Αυτό έχει ονομαστεί «μαθημένη 
αισιοδοξία»

γ) Έμαθαν οι εργαζόμενοι εκτός από το να βλέπουν το ποτήρι μισογεμάτο, αν θέλουν να είναι αισιόδοξοι θα 
πρέπει υπό πίεση να βρουν τρόπους να γεμίσουν το υπόλοιπο ποτήρι.
Οι παραπάνω δηλώσεις είναι παρεμβάσεις σχετικά με τον τρόπο δέσμευσης μιας προληπτικής πρόληψης και 
θετικής διαχείρισης του άγχους
α) Σωστό ή β) Λάθος;

8) Στρατηγικές αντιμετώπισης με επίκεντρο το συναίσθημα - αλλαγή της αξιολόγησης των στρεσογόνων 
παραγόντων από το άτομο Πώς συμβαίνει αυτό;
Α) Ελαχιστοποίηση των συναισθηματικών επιπτώσεων ενός στρεσογόνου παράγοντα και υποβάθμιση της 
σημασίας ενός γεγονότος σωστή απάντηση 
Β) Επικεντρώνεται στην απομάκρυνση του στρεσογόνου γεγονότος 
C) Προσπαθήστε να κάνετε το άτομο να σκέφτεται θετικά 
Δ) Όλα τα παραπάνω 

9) Εάν βάλετε λίγες δυνατότητες, θα λάβετε (λίγη) δράση (λίγα) Αποτελέσματα και (αρνητική) συμπεριφορά



Διαχείριση Άγχους
Ενότητα 1 Εφαρμογή 

αντιμετώπισης με 
βάση τις ατομικές 
ανάγκες

Θέμα 1 Παρέμβαση
Θέμα 2 Ψυχολογική Διάσταση
Θέμα 3 Διαχείριση Άγχους
Αξιολόγηση



Εφαρμογή ανταπόκρισης αντιμετώπισης με βάση τις 
ατομικές ανάγκες

Ενότητα 2



Εισαγωγή & Μαθησιακοί Στόχοι

Αυτό το μέρος θα κάνει μια ανασκόπηση σχετικά με το πώς οι άνθρωποι αντιμετωπίζουν το άγχος και πώς αυτές οι 
προσπάθειες σχετίζονται με την ψυχολογική, κοινωνική προσαρμογή και τη σωματική υγεία. Με αυτόν τον τρόπο, 
θα βασιστείτε σε τεχνικές αντιμετώπισης και αυτορρύθμισης. Η αντιμετώπιση αποτελείται από δραστηριότητες που 
αναλαμβάνονται για τον έλεγχο, τη μείωση ή την ανοχή περιβαλλοντικών ή ενδοψυχικών απαιτήσεων που 
θεωρούνται ότι αντιπροσωπεύουν πιθανή απειλή, υπάρχουσα βλάβη ή απώλεια (Lazarus & Folkman, 1984). Η 
αυτορρύθμιση ορίζεται ως η διαδικασία μέσω της οποίας οι άνθρωποι συνειδητοποιούν ότι η δράση τους αλλάζει 
την αντίληψή τους για τις πράξεις τους και προσπαθούν να ελέγξουν, να κατευθύνουν και να διορθώσουν τις 
πράξεις τους καθώς κινούνται προς ή μακριά από τους στόχους τους (Carver, 2001; Carver & Scheier, 1998). Αν και 
αυτό το μέρος επικεντρώνεται στο να παρέχει στους αναγνώστες Γνώση προκειμένου να κατανοήσουν τον ρόλο 
τους στη διαχείριση του άγχους, αναγνωρίζουν τη σημασία των δεξιοτήτων επικοινωνίας, των δεξιοτήτων επίλυσης 
συγκρούσεων την αντίληψή τους και τη γνώση τους για το άγχος και πώς αυτό επηρεάζει τη δράση τους για τη 
διαχείρισή του. Επιπλέον, οι αναγνώστες θα έχουν την ευκαιρία να μάθουν πώς τα συναισθήματα, οι σκέψεις και οι 
συμπεριφορές τους επηρεάζουν τις πράξεις τους. Πριν διαβάσετε το περιεχόμενο του μαθήματος πατήστε το κουμπί 
με τους μαθησιακούς στόχους για να μάθετε περισσότερα
Μαθησιακοί Στόχοι



Περιγραφή ενότητας

Αυτό η ενότητα αναφέρεται στη μέτρηση του άγχους και της αντιμετώπισης. Όπως γνωρίζουμε υπάρχουν διαφορές

στην αντιμετώπιση του άγχους ανά άτομο, άρα και διάφορα αποτελέσματα. Υπάρχουν πολλές διαδικασίες

προσαρμογής και αποτελέσματα ανάλογα με τις διαφορετικές ανάγκες τους.. Επιπλέον, στόχος αυτού του μέρους

είναι να μάθουν οι συμμετέχοντες τεχνικές αυτορρύθμισης που εξάγονται στη μελέτη του άγχους και της

αντιμετώπισης. Οι αναγνώστες θα έχουν την ευκαιρία να αναθεωρήσουν ορισμένα κοινά προβλήματα στην

εννοιολόγηση και τη μέτρηση του άγχους, της αντιμετώπισης και των αποτελεσμάτων, θα κατανοήσουν τι είναι οι

στρεσογόνοι παράγοντες, τι κάνουν οι άνθρωποι για να τους διαχειριστούν και πώς συγκεκριμένοι τρόποι

αντιμετώπισης σχετίζονται με ψυχοκοινωνικές και αποτελέσματα υγείας με την πάροδο του χρόνου. Επιπλέον, οι

αναγνώστες θα αποκτήσουν τη γνώση σχετικά με το νόημα των τεχνικών αντιμετώπισης «Έλεγχος σε τι;» και «Τι

αντιμετωπίζεις;». Στο τέλος οι ερωτήσεις αξιολόγησης θα σας βοηθήσουν να μετρήσετε τη γνώση που αποκτάτε



Εφαρμογή τεχνικών αντιμετώπισης στρες βασισμένοι στις Ατομικές ανάγκες (Coyne, J. C. and 
Downey, G., Social factors and psychopathology: stress, social support, and coping processes, Ann. Rev. Psychol., 42, 401, 1991,pixsabay.com)

Σωματική 
Διάσταση

Ψυχολογική 
Διάσταση 

Κοινωνική 
Διάσταση Πνευματική 

Διάσταση 

Διανοητική 
Διάσταση



Σχέση ανάμεσα στο Στρες & Υλοποίηση 

Η θεωρία ανεστραμμένου U, αναφέρεται στο ότι ένα άτομο θα έχει μια ιδανικά βέλτιστη απόδοση 
κάτω από το ιδανικό βέλτιστο επίπεδο διέγερσης. Το επίπεδο διέγερσης επηρεάζει το επίπεδο της 
επιδείνωσης, για παράδειγμα, όσο μεγαλύτερη είναι η διέγερση, τόσο μεγαλύτερη είναι η 
επιδείνωση της απόδοσης. Στην καθημερινή ζωή μπορείτε να χρησιμοποιήσετε παραδείγματα 
όπως αθλήματα, εξετάσεις, διαγωνισμούς και να κάνετε μια δημόσια ομιλία για να εξηγήσετε 
αυτή τη σχέση.
http://stress.hkbu.edu.hk/EnglishVersion/stress_reasons.html

Pixsabay.com



Διαπροσωπικές παρεμβάσεις στο στρες – Σωματική Διάσταση 

Αν το μυαλό αντιλαμβάνεται ένα ερέθισμα ως απειλή, στέλνει μήνυμα στο ενδοκρινικό σύστημα και το ενδοκρινικό 
σύστημα προετοιμάζει το σώμα για το τρόπο αντιμετώπισης τη πάλη -η- την φυγή .αν το μυαλό αντιλαμβάνεται τη 
κατάσταση ως ασφαλή δεν διεγείρει το ενδοκρινικό σύστημα και επικρατεί ηρεμία. Γενετικοί παράγοντες και 
προηγούμενες εμπειρίες στη νεαρή ηλικία καθορίζουν το πως το μυαλό θα ερμηνεύσει τις διαφορετικές εμπειρίες 
και μπορεί να αντιληφθεί ένα γεγονός ως απειλή σε σχέση με κάποιον άλλο ο οποίος μπορεί να αντιληφθεί το ίδιο 
γεγονός απόλυτα ασφαλές
Επιδράσεις του στρες στις Βιολογικές αλλαγές 
Αύξηση της λειτουργίας του αυτόνομου νευρικού συστήματος και του συστήματος του φλοιού των επινεφριδίων  
Αύξηση του καρδιακού ρυθμού και αρτηριακής πίεσης – καθυστέρηση στη ανάπτυξη των παιδιών - μυϊκή ένταση 
Αύξηση στην αναπνοή 
Ο ρυθμός της αναπνοής και του μεταβολισμού αυξάνεται 
Αύξηση γλυκόζης 

Dubbert, P. M., Exercise in behavioral medicine, J. Consult. Clin. Psychol., 1992
Pixsabay.com

Θέμα 1



Παρεμβάσεις για το στρες – Διαπροσωπικές (Dubbert, P. M., Exercise in behavioral medicine, J. Consult. Clin. Psychol., 60, 
613, 1992 American Cancer Society, Cancer Facts and Figures—1989, Atlanta, GA, 1989., )

BIOLOGICAL Factors (Biological Model)

ΦΥΣΙΚΗ ΕΥΕΞΙΑ 

ΠΑΛΗ Η ΦΥΓΗ 

• Μειώστε ή εξαλείψτε το κάπνισμα
• τρώτε ισορροπημένα γεύματα με μειωμένα 

λιπαρά, αλάτι και ζάχαρη
• Μειώστε ή εξαλείψετε τη κατανάλωση αλκοόλ
• Ασκηθείτε 3 φορές την εβδομάδα για 30 λεπτά 
• Ικανοποιητικός ύπνος ( 7-8 ώρες για το 24ωρο )

• Αλλάζοντας την αντίληψη μας μπορούμε να 
έχουμε και να αποδεχτούμε περισσότερο 
προσωπικό έλεγχο να αντιμετωπίσουμε 
προβλήματα 

• Αν αποφύγεις το πρόβλημα, (φυγή ) το πρόβλημα 
παραμένει και θα το ξανασυναντήσουμε 



Παρεμβάσεις για το στρες – Διαπροσωπικές – Προσωπικός έλεγχος (Dubbert, P. M., Exercise in 
behavioral medicine, J. Consult. Clin. Psychol., 60, 613, 1992,pixsabay.com)

( Πνευματικότητα-
Ηρεμία- Ευεξία )

Ισορροπία στη ζωή 
(εργασία-ελεύθερος 
χρόνος- ξεκούραση 

ύπνος )

Αύξηση καθημερινής 
φυσικής άσκησης 

Πάρε το πινέλο και 
ζωγράφισε τη ζωή σου 

όπως επιθυμείς 



Παρεμβάσεις στο στρες – Διαπροσωπικές – Διεκδικώντας τον εαυτό σου

Διεκδικώντας τον εαυτό σας 
Η έκφραση είναι η πιο σημαντική επικοινωνιακή δεξιότητα που 
μας βοηθά να επικοινωνούμε με άλλους ανθρώπους και να 
αποδεχόμαστε ή να αρνηθούμε μια γνώμη, μια απόφαση, μια 
δήλωση και μας δίνει το θάρρος να λέμε όχι όταν πρέπει, ναι όταν 
θέλουμε. Αυτή η επικοινωνιακή δεξιότητα μας βοηθά να 
συζητήσουμε με τους άλλους τα βασικά ανθρώπινα δικαιώματα 
και τις παραδοσιακές εσφαλμένες υποθέσεις.
«Κατανοήστε τον ρόλο σας στη ζωή εστιάστε σε στόχους που 
μπορείτε να υλοποιήσετε "
http://stress.hkbu.edu.hk/EnglishVersion/stress_reasons.html

Pixsabay.com



Παρεμβάσεις στο στρες – Διαπροσωπικές 

Επιλύοντας τις συγκρούσεις 
Ακούτε τους άλλους με ενεργητικό τρόπο είναι το κλειδί για την 

εύκολη επίλυση των συγκρούσεων. Το πρώτο βήμα είναι να 
προσπαθήσετε να κατανοήσετε το άτομο με το οποίο είστε σε 
σύγκρουση και να προσπαθήσετε να βρείτε εναλλακτικές λύσεις και 
να εργαστείτε μαζί του για την επίλυση
http://stress.hkbu.edu.hk/EnglishVersion/stress_reasons.html

Pixsabay.com



Παρεμβάσεις στο στρες – Διαπροσωπικές 

Επικοινωνία
Οι σχέσεις βασίζονται στις δεξιότητες επικοινωνίας. Οι επικοινωνιακές δεξιότητες θα βοηθήσουν  να 
τα πηγαίνετε καλύτερα με τους άλλους, την οικογένεια και τους φίλους, βοηθώντας τους να είναι πιο 
σίγουροι και λιγότερο αγχωτικοί. Για να κατανοήσουμε και να βελτιώσουμε την επικοινωνία μας με 
τους άλλους πρέπει να δώσουμε προσοχή τόσο στη μη λεκτική όσο και στη λεκτική επικοινωνία.
http://stress.hkbu.edu.hk/EnglishVersion/stress_reasons.html

Pixsabay.com



Παρεμβάσεις στο στρες – Διαπροσωπικές

Κοινωνική υποστήριξη και κοινωνικό δίκτυο 
Όλοι χρειάζονται κοινωνική υποστήριξη, έχουν  
ανάγκη να ανήκουν, να γίνονται αποδεκτοί, να 
αγαπιούνται ή να χρειάζονται. Κοινωνική 
υποστήριξη μπορεί να παρέχεται από τα μέλη της 
οικογένειας, από φίλους, εραστές ή οποιοσδήποτε 
μπορεί να προσφέρει κοινωνική υποστήριξη και 
μπορεί να βοηθήσει και να προστατεύσει ένα άτομο 
από τις αρνητικές συνέπειες του στρες.
( Lieberman, M. A., The effects of social support on response to stress, in Handbook of 

Stress Management, Goldberg, G. and Bresnitz, D. S., Eds., Free Press, New York, 1983)

Pixsabay.com



Παρεμβάσεις στο στρες – Διαπροσωπικές

Παρεμβάσεις αντίληψης :
Η αλλαγή είναι μια διαδικασία που πετυχαίνει περισσότερο 
όταν είσαι θετικός και αλλάζεις τις αρνητικές σκέψεις σε 
θετικές. Εάν σκέφτεστε αρνητικά, χρησιμοποιήστε τη θετική 
στάση της σκέψης και αναδιοργανώστε τη σκέψη σας
«Κοίταξε τα πράγματα από άλλη οπτική γωνιά, τη θετική»
«Αντικειμενικός τρόπος σκέψης για εξεύρεση λύσεων» 
«μπορείς να το δεις (9) εξαρτάται από ποια οπτική γωνιά το βλέπεις»
Lazarus, R. S., Emotion and Adaptation, Oxford University Press, New York, 1991.

Lazarus, R. S. and Folkman, N., Stress Appraisal and Coping, Springer, New York, 1984

Pixsabay.com



Παρεμβάσεις στο στρες – Διαπροσωπικές

Διαχείριση Χρόνου pixsabay.com

Ιεράρχηση δραστηριοτήτων – Δημιουργήστε ΑΒΓ λίστα για να βάλεις προτεραιότητα στις δραστηριότητες σου .
A – αυτά που πρέπει να γίνουν 
B – σου αρέσει να τα κάνεις και χρειάζεται να γίνουν 
C – σου αρέσει να τα κάνεις αν πρώτα γίνουν όλα τα A & B δραστηριότητες
Πρόγραμμα – Πρώτα βάλε προτεραιότητες στις δραστηριότητες σου και μετά προγραμμάτισε σε ημερήσιο ή εβδομαδιαίο 
χρονοδιάγραμμα 
Να λες “ΟΧΙ” – αν είναι αναγκαίο έτσι ώστε να αποφύγεις υπερφόρτωσή ευθυνών μην νιώθεις ενοχή να λές “ΟΧΙ”.
Ανάθεση – Όταν δεν έχετε χρόνο και είστε υπερφορτωμένοι, μη διστάσετε να αναζητήσετε βοήθεια, μπορεί να κάνετε τους 
άλλους να κάνουν εκείνα τα πράγματα που δεν χρειάζονται την προσωπική σας προσοχή αλλά πρέπει να γίνουν.
Περιορισμός διακοπών – προσπαθήστε όσο μπορείτε να ελαχιστοποιήσετε τις διακοπές, όπως τηλεφωνικές κλήσεις, επισκέπτες. 
Τηρήστε το πρόγραμμά σας όσο περισσότερο μπορείτε.
http://stress.hkbu.edu.hk/EnglishVersion/stress_reasons.html



Παρεμβάσεις στο στρες – Διαπροσωπικές- Κοινωνική διάσταση 

✔Ομαδική εργασία 
✔Σύνδεση με άλλους 

◦ Αποτελεσματική Επικοινωνία 

✔https://www.youtube.com/watch?v=8XNnG2da40E

Muchinsky P. M (1987): Psychology Applied to  Work an introduction to Industrial and Organizational Psychology



Ψυχολογική Διάσταση -Το θεμελιώδες σφάλμα απόδοσης (Ross, L., The intuitive psychologist and his  
shortcomings: distortions in the attribution process, in Advances in Experimental Social Psychology, Vol. 10, Berkowitz, L., Ed., Academic 
Press, New York, 1977, 
Ross, L. D., Amabile, T. M., and Steinmetz, J. L., Social roles, social control, and biases in social perception processes, J. Personal. Soc. 
Psychol., 35, 485, 1977)

Προσπάθα να 
εξηγήσεις τις 
δράσεις των 

άλλων 

• Γιατί μου το είπε αυτό;
• Γιατί άφησε τη θέση εργασίας του σε τέτοιο χάλι;
• Γιατί μου έκλεισε το τηλέφωνο η γραμματέας;

Επισημάνετε 
εξωτερικούς 
παραγόντες

• Γιατί ο Γιώργος πήρε άδεια ασθένειας;
• Γιατί το άτομο αρνήθηκε να απαντήσει αυτή την ερώτηση ;
• Γιατί ο οδηγός τράβηξε ένα όπλο από το ντουλαπάκι του για να πυροβολήσει κάποιον στο διπλανό 

αυτοκίνητο;

Προσωπικοί  
παράγοντες 

• Γιατί η Nicole Brown-Simpson και ο Ronald Goldman δολοφονήθηκαν τόσο βάναυσα;
• Γιατί επιτρέπει στα μικρά παιδιά της να ανεβαίνουν στο κρεβάτι της νταλίκας της;
• Προσωπικότητα –ευφυΐα – στάση- ή απογοήτευση

Θέμα 2



Παράδειγμα βασικού σφάλματος απόδοσης

«Οι φοιτητές μου σπεύδουν να με κρίνουν ως εξωστρεφή και κοινωνικό.
Όταν δίνω διαλέξεις σε μεγάλες τάξεις 600 έως 800 μαθητών, ζω και ενθουσιάζομαι, 
και αποδίδουν την απόδοσή μου σε εσωτερικά χαρακτηριστικά της προσωπικότητας, 
αλλά εγώ ξέρω καλύτερα. Βλέπω τον εαυτό μου σε πολλές διαφορετικές καταστάσεις 
και συνειδητοποιώ πόσο αλλάζει η συμπεριφορά μου ανάλογα με το πού βρίσκομαι. 
Σε πολλά κοινωνικά περιβάλλοντα είμαι εντελώς ντροπαλή και συγκρατημένη. Είμαι 
πολύ ευαίσθητη στις εξωτερικές επιρροές»

Ross, L., The intuitive psychologist and his  shortcomings: distortions in the attribution process, in Advances in 
Experimental Social Psychology, Vol. 10, Berkowitz, L., Ed., Academic Press, New
York, 1977

Ross, L. D., Amabile, T. M., and Steinmetz, J. L., Social roles, social control, and biases in social perception processes, J. 
Personal. Soc. Psychol., 1977



Ερωτηματολόγιο Στρες 

Αυτό το ερωτηματολόγιο στοχεύει να σας δώσει μια επισκόπηση 

http://isma.org.uk/wp-content/uploads/2013/08/Stress-
Questionnaire.pdf



Διαχείριση στρες 

Το στρες είναι μια κατάσταση 
ΑΛΛΑ

pixsabay.com  ΕΣΥ 
ΕΙΣΑΙ 

Η ΔΥΝΑΜΗ

Topic 3



Τρόποι δράσης 

Αλλάξετε την κατάσταση 

Αντιδράστε στη κατάσταση ή

Αποδεχτείτε την κατάσταση 



Γράψετε κάτω την κατάσταση 

ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΑΛΛΑΓΗ ΑΠΟΔΟΧΗ



Πρόγραμμα κατάρτισης δεξιοτήτων
Βήμα με Βήμα Αναπτύχθηκε πρόγραμμα δεξιοτήτων επίλυσης προβλημάτων από τον Wasik (1984) :

1. Αναγνώρισε το πρόβλημα (Ποιο είναι το πρόβλημα ;)
2. Επέλεξε τους στόχους (Τι θέλω να πετύχω με το να λύσω το πρόβλημα;)
3. Βρες εναλλακτικές επιλογές (Τι άλλο μπορώ να κάνω ;)
4. Εξετάστε τις συνέπειες (Τι μπορεί να συμβεί;) 
5. Πάρε μια απόφαση (Ποια είναι η απόφαση;) 
6. Εφαρμόστε την απόφαση (Έκανα αυτό που αποφάσισα;)
7. Αξιολογήστε την απόφαση (Δουλεύει η απόφαση αυτή ;) 

Warr P. (2002): Psychology at Work fifth edition

Η ζωή μου είναι γεμάτη στρες τι μπορώ να 
κάνω; Ακολούθα τα πιο κάτω βήματα 



Γνωσιακή Συμπεριφορική Θερπαπεία
(Kennerley, H, Kirk ,J, Westbrook, D Cognitive Behavior Therapy Skills and Applications, 2017, picture pixsabay.com)

Γεγονός

Κατάσταση 
Ερμηνεία 
του 
Γεγονότος 

Σκέψεις 
Συμπεριλαμβάνει 
συναισθήματα 
και 
συμπεριφορές 

Αντίδραση 



Παράλογη Πίστη (Kennerley, H, Kirk ,J, Westbrook, D Cognitive Behavior Therapy Skills and Applications, 2017 Picture 
pixsabay.com)

Κατάσταση(φίλος 
δεν απαντά το 
τηλέφωνο)

Σκέψεις Συναισθήματα Συμπεριφορά 

Απάντησε Είμαι 
χαρούμενος 

Θα έπρεπε να πω κάτι 
διαφορετικό Θα 
σκέφτεται ότι είμαι 
άχρηστος 

Πρέπει να 
είναι 

απασχολη
μένος 

Πρέπει να 
μην του 
αρέσω



Οι ρόλοι της συμπεριφοράς (Kennerley, H, Kirk ,J, Westbrook, D Cognitive Behavior Therapy Skills and Applications, 2017)

Στη πορεία θα 
έχει λιγότερους 
φίλους λόγω του 

ότι αποφεύγει 

Αίσθημα στρες 
και άγχους όταν 

έρχομαι σε επαφή 
με μελλοντικές 

κοινωνικές 
καταστάσεις 

Η θεραπεύτρια θα 
με βοηθήσει 

προσπαθώντας να 
μου αλλάξει τις 
αρνητικές μου 

σκέψεις 

Σε καλούν σε 
έξοδο με 

φίλους και λες 
ΟΧΙ

Αρνητική παράλογη 
πεποίθηση «Πρέπει να είμαι 
πολύ δύστροπος γι' αυτό 
δεν έχω φίλους»



Αξιολόγηση Στρες & Επαναξιολόγηση 

(Michinsky P.M (1987): Psychology applied to Work an introduction to Industrial Organizational Psychology)Picture pixsabay.com

Για ποιους 
ισχύει αυτό ;

Πόσο 
σοβαρό 

είναι;

Τι χρειάζεται 
να γίνει ;

Ο έλεγχος 
λειτουργεί;



Ιεράρχηση αναγκών βάση της Πυραμίδας του Maslow’s 

(Michinsky P.M (1987): Psychology applied to Work an introduction to Industrial Organizational Psychology) Picture 

pixsabay.com

Ανάγκες 
Αυτοπεποίθησης 

Κοινωνικές Ανάγκες

Ανάγκες Ασφάλειας 

Βιολογικές Ανάγκες 

Ανάγκες 
Αυτοπραγμάτωσης



Στρατηγική Επίλυσης Προβλήματος 

Η αντιμετώπιση μπορεί επίσης να θεωρηθεί ως στρατηγική επίλυσης προβλημάτων
(Cox, 1987; Fisher, 1986; Dewe, 1993; Aspinwall & Taylor, 1997). Picture pixsabay.com

Αναγνώριση Δράση Αξιολόγηση 



Ερωτήσεις 

1) Σκεφτείτε την πιο αγχωτική πτυχή του γεγονότος ή της κατάστασής (π.χ. εισαγωγή στο 
κολέγιο, χειρουργική επέμβαση καρκίνου, μετεγκατάσταση, διαζύγιο. Αλλαγή εργασίας) 
μέσα σε μια δεδομένη χρονική περίοδο (π.χ. τους τελευταίους τρεις μήνες) και προσπαθήστε 
να βρείτε διαφορετικές στρατηγικές αντιμετώπισης που πρόκειται να χρησιμοποιήσετε 

• «έφτιαξα ένα σχέδιο δράσης και το ακολούθησα», 
• «προσπάθησα να ξεχάσω το όλο θέμα»,
• «άφησα με κάποιο τρόπο τα συναισθήματά μου»
2) Ιεράρχησε τις ανάγκες της ζωής σου 
3) Ποιες είναι οι πεποιθήσεις σου για το περιβάλλον σου; Και πως αυτές επηρεάζουν τη 
καθημερινή δραστηριότητα σου και τι κάνεις για να τις διευθετήσεις;
4) Καταστάσεις (Στρεσογόνο Γεγονός ) _ Σκέψεις _ Συναισθήματα _ Συμπεριφορά. 
Προσπάθησε να χρησιμοποιήσεις αυτό το μοτίβο και γράψε τα αποτελέσματα σε ένα χαρτί 
5) Η τεχνική αφαίρεση και αλλαγή είναι κάτι που βοηθά πολύ όταν αντιμετωπίζεις στρες και 
γράψε κάτω καθημερινά τα αποτελέσματα 



Ερωτήσεις 

6) Ο σωστός τρόπος για να βάζεις προτεραιότητες στις δραστηριότητες σου είναι:
A – μου αρέσει να της κάνω και χρειάζονται να γίνουν
B…..πρέπει να γίνουν
B -- C – μου αρέσει να τις κάνω  αν κάνεις πρώτα όλες τις A & B στη λίστα δραστηριότητες
a) Σωστό η b) Λάθος 
7) Αποδοχή σημαίνει καμιά δράση και παθητικά αποδοχή της κατάστασης η σημαίνει 
συνειδητοποίηση και κατανόηση της ανάγκης που χρειάζεται να γίνει ?
a) Σωστό ή b) Λάθος 
8) Αλλαγή είναι η διαδικασία η οποία πετυχαίνει περισσότερο όταν είσαι θετικός και αλλάζεις 
τις αρνητικές σκέψεις σε θετικές. Άλλαξε τις αρνητικές σου σκέψεις σε θετικές γράψε πως θα το 
πετύχεις;
a) Σωστό ή b) Λάθος 
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