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Περίληψη

 Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι η δημιουργία ενός διαδραστικού προγράμματος

αυτοβοήθειας  που  εστιάζει  στο  κοινωνικό  άγχος.  Το  πρόγραμμα  έχει  σκοπό  να

βοηθήσει  να  βελτιωθεί  η  διάθεσή  και  η  συναισθηματική  κατάσταση,  και  να

αντιμετωπιστούν οι καθημερινές προκλήσεις. Παρέχονται πληροφορίες σχετικά με τα

συναισθηματικά  προβλήματα,  τι  τα  προκαλεί,  πώς  να  τα  αποτρέψουμε  και  πως  να

σταθούμε απέναντι τους. Περιλαμβάνει ασκήσεις για να βοηθήσει στην κατανόηση του

εαυτού μας και των άλλων καλύτερα. Παρουσιάζονται μια σειρά από στρατηγικές που

θα μπορούσαν να βοηθήσουν να βελτιωθεί η ποιότητα της ζωής. Το πρόγραμμα παρέχει

πληροφορίες  που  είναι  επιστημονικά  τεκμηριωμένες  και  στρατηγικές  οι  οποίες

παρέχονται από την γνωστική συμπεριφορική προσέγγιση.
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Εισαγωγή

Για  τους  σκοπούς  της  έρευνας  δημιουργήθηκε  ο  ιστότοπος  (http://koinoniko-

agxos.uom.gr/) ο οποίος αποτελείτε από τρία μέρη. Στο πρώτο μέρος υπάρχουν γενικές

πληροφορίες  για  το  κοινωνικό  άγχος  (ορισμός,  αγχώδεις  διαταραχές,  συμπτώματα,

διάγνωση,  θεραπεία,  κτλ.).  Το δεύτερο και  τρίτο μέρος αποτελείτε από τα εργαλεία

γνωστικής  αναδόμησης  και  έκθεσης  που  χρησιμοποιούνται  στην  γνωστική

συμπεριφορική  ψυχολογική  προσέγγιση.  Από  τα  ερωτηματολόγια  που  δόθηκαν

ελέγχτηκαν  τα  δημογραφικά  στοιχειά,  τα  σωματικά  συμπτώματα  του  άγχους,  η

διαδραστική  κλίμακα  άγχους,  η  κλίμακα  άγχους  και  ανησυχίας,  η  κλίμακα

αυτοεκτίμησης, η κλίμακα κατάθλιψης και η αξιολόγηση του ιστότοπου.
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Εικόνα από τον ιστότοπο (http://koinoniko-agxos.uom.gr/)
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Θεωρητική Προσέγγιση

Εικόνα από τον ιστότοπο (http://koinoniko-agxos.uom.gr/)

1.1 Το Άγχος 

 Το άγχος  είναι  περισσότερο  ένας  τεχνικός  όρος  τον  οποίο  χρησιμοποιούμε για  να

περιγράψουμε  έναν  συνδυασμό  ανήσυχων  σκέψεων  ή  ιδεών  και  των  σωματικών

αντιδράσεων  που  προκαλούν.  Το  άγχος  χαρακτηρίζεται  από  τα  συναισθήματα  της

έντασης,  τις  ανησυχητικές  σκέψεις  και  τις  σωματικές  αλλαγές  όπως  η  αυξημένη

αρτηριακή  πίεση. Οι  αντιδράσεις  αυτές  μπορεί  να  περιλαμβάνουν  ταχυκαρδία,

εφίδρωση, ξηροστομία, στομαχικές διαταραχές και αίσθημα ζάλης.
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 Το άγχος μπορεί  να προκαλέσει ψυχικά και σωματικά συμπτώματα.  (World Health

Organization (2009) )  (Testa A, Giannuzzi R, Sollazzo F, Petrongolo L, Bernardini L,

Daini S (2013)).  Τα αισθήματα άγχους, στρες ή ανησυχίας είναι φυσιολογικό κομμάτι

της ζωής. Όλοι μπορεί να τα βιώσουν κάποια στιγμή στην ζωή τους. Το στρες, ως ένα

βαθμό, μπορεί να είναι ακόμα και χρήσιμο - μπορεί να παρακινήσει στο να αναλάβουμε

δράση,  στην  επίλυση  προβλημάτων  και  σε  αποδοτικότερη  λειτουργία.  Ωστόσο,

υπέρμετρη  ανησυχία,  στρες  ή  άγχος  μπορούν  να  αποσπάσουν  την  προσοχή,  να

μειώσουν τα επίπεδα λειτουργικότητάς  και  να αποτρέψουν την δοκιμή καινούργιων

εμπειριών.

 Αν  το  άγχος  είναι  έντονο,  μπορεί  να  έχει  σημαντική  επίδραση  στη  ζωή  και  στην

ευημερία. Το υπερβολικό άγχος κατά τη διάρκεια μιας μακράς περιόδου μπορεί επίσης

να οδηγήσει σε συμπτώματα κατάθλιψης. Κοινή σε όλα τα είδη άγχους είναι η αίσθηση

απειλής. Η αίσθηση απειλής μπορεί να αφορά τη σωματική ασφάλεια καθώς και την

κοινωνική και  ψυχολογική ευημερία.  Η αίσθηση απειλής  μπορεί  να εμφανίζεται  ως

απάντηση είτε σε κάτι που πρόκειται να συμβεί άμεσα, είτε σε κάτι που ίσως συμβεί

στο μέλλον. Τα συμπτώματα του άγχους μπορεί να διαφέρουν σε αριθμό, ένταση και

συχνότητα,  ανάλογα με  το άτομο.  Ενώ σχεδόν όλοι  έχουν βιώσει  άγχος  σε κάποιο

σημείο της ζωής τους, οι περισσότεροι δεν αναπτύσσουν μακροχρόνια προβλήματα με

το άγχος. 

 Δεν είναι πάντα ξεκάθαρη η διαφορά ανάμεσα στο στρες, την ανησυχία, το άγχος και

τον φόβο. Συχνά χρησιμοποιούμε αυτές τις λέξεις για να αναφερθούμε στην ίδια έννοια.

Το άγχος δεν είναι το ίδιο με το φόβο, που αποτελεί απάντηση σε μια πραγματική ή

άμεσα  αντιληπτή  απειλή  ενώ  το  άγχος  είναι  η  προσδοκία  μελλοντικής  απειλής

(American Psychiatric Association (2013).

 Ο φόβος και το άγχος μπορούν να διαφοροποιηθούν σε τέσσερις τομείς: (1) διάρκεια

της συναισθηματικής εμπειρίας, (2) εστιάζοντας στην χρονική διάρκεια, (3) εξειδίκευση

της  απειλής  και  (4)  κίνητρα.  Ο φόβος  ορίζεται  ως  βραχύβιος,  επικεντρωμένος  στο

παρόν,  προσανατολισμένος  προς  μια  συγκεκριμένη  απειλή  και  διευκολύνοντας  την

απόδραση από την απειλή. Το άγχος, από την άλλη πλευρά, ορίζεται ως μακροχρόνιο,

επικεντρωμένο στο μέλλον, σε μια όχι συγκεκριμένη απειλή και παροτρύνοντας στην

υπερβολική προσοχή ενώ πλησιάζει σε πιθανή απειλή και επιδρά σαν τροχοπέδη στην

αντιμετώπιση της απειλής. (Sylvers,  Patrick;  Lilienfeld,  Scott O.;  Laprairie,  Jamie L.

(2011)). 
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 Η ύπαρξη κάποιου άγχους είναι φυσιολογική, αλλά όταν το άγχος βιώνεται τακτικά το

άτομο  μπορεί  να  πάσχει  από  κάποια  διαταραχή  άγχους.  (American Psychiatric

Association (2013)). 
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1.2 Ο Φόβος

 Ο φόβος συχνά θεωρείται ως άμεση αντίδραση στον κίνδυνο που είτε είναι παρόν, είτε

πρόκειται  να  συμβεί.  Μπορεί  να  διακριθεί  από  το  άγχος,  καθώς  ο  φόβος  είναι  η

συναίσθηση  του  κινδύνου  ή  της  απειλής,  ενώ  το  άγχος  είναι  η  συναισθηματική

αντίδραση  σε  απειλή  ή  κίνδυνο.  Ο φόβος  στον  άνθρωπο  μπορεί  να  εμφανιστεί  ως

αντίδραση σε ένα συγκεκριμένο ερέθισμα που συμβαίνει στο παρόν ή σε αναμονή ή

προσδοκία  μιας  μελλοντικής  απειλής  που  θεωρείται  ως  κίνδυνος  για  τη  σωματική

ακεραιότητα  ή  τη  ζωή.  Η  αντίδραση  στο  φόβο  προέρχεται  από  την  αντίληψη  του

κινδύνου που οδηγεί στην αντιμετώπιση ή απόδραση - αποφυγή της απειλής (γνωστή

και ως αντίδραση μάχης ή φυγής). Η αντίδραση του φόβου εξυπηρετεί την επιβίωση

δημιουργώντας τις κατάλληλες συμπεριφορικές αντιδράσεις, έτσι έχει διατηρηθεί στην

εξέλιξη.  (Olsson,  A.;  Phelps,  E.  A. (2007)). Στους ανθρώπους και  τα ζώα, ο φόβος

διαμορφώνεται από τη διαδικασία της γνώσης και της μάθησης. Έτσι ο φόβος κρίνεται

λογικός  ή  κατάλληλος  και  παράλογος  ή  ακατάλληλος.  Ένας  παράλογος  φόβος

ονομάζεται φοβία.

1.2.1 Ψυχολογική διαχείριση του φόβου

 Η γνωστική συμπεριφορική θεραπεία είναι επιτυχής στο να βοηθά τους ανθρώπους να

ξεπεράσουν  το  φόβο.  Μια  ενεργή  και  επιτυχημένη  προσέγγιση  περιλαμβάνει  τους

ανθρώπους που αντιμετωπίζουν επανειλημμένα τους  φόβους τους.  Αντιμετωπίζοντας

τους φόβους τους με έναν ασφαλή τρόπο, ένα άτομο μπορεί να καταστείλει τη μνήμη

που πυροδοτεί τον φόβο ή το κίνητρο που προκαλεί φόβο (Kaplan, J. S.; Tolin, D. F.

(2011)). Η πρακτική γνωστή ως "θεραπεία έκθεσης", βοήθησε μέχρι 90% των ατόμων

με ειδικές φοβίες να μειώσουν σημαντικά τον φόβο τους σταδιακά στο πέρασμα του

χρόνου (Travis, John (2004)) (Kaplan, J. S.; Tolin, D. F. (2011)).
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1.3 Αγχώδεις διαταραχές

 Οι διαταραχές άγχους είναι μια ομάδα ψυχικών διαταραχών που χαρακτηρίζονται από 

σημαντικά αισθήματα άγχους και φόβου. Το άγχος είναι μια ανησυχία για τα 

μελλοντικά γεγονότα και ο φόβος είναι μια αντίδραση στα τρέχοντα γεγονότα. Αυτά τα 

συναισθήματα μπορεί να προκαλέσουν σωματικά συμπτώματα, όπως ταχυκαρδία και 

τρεμούλιασμα. Υπάρχουν διάφορες αγχώδεις διαταραχές: συμπεριλαμβανομένης της 

διαταραχής γενικευμένου άγχους, της ειδικής φοβίας, της διαταραχής του κοινωνικού 

άγχους, της διαταραχής του άγχους αποχωρισμού, της αγοραφοβίας, της διαταραχής 

πανικού και της επιλεκτικής αλαλίας. Η διαταραχή διαφέρει ως προς τα αποτελέσματα 

των συμπτωμάτων. Οι άνθρωποι συχνά παρουσιάζουν περισσότερες από μία 

διαταραχές άγχους. (American Psychiatric Association (2013)).

 Η αιτία των διαταραχών άγχους είναι ένας συνδυασμός γενετικών και περιβαλλοντικών

παραγόντων  ("Anxiety  Disorders".  NIMH.  (March 2016)). Οι  διαταραχές  άγχους

εμφανίζονται συχνά με άλλες ψυχικές διαταραχές, ιδιαίτερα με μείζονα καταθλιπτική

διαταραχή,  διαταραχή προσωπικότητας  και  διαταραχή χρήσης ουσιών (Craske,  MG;

Stein,  MB (June 2016)).  Για να διαγνωσθούν τα συμπτώματα κατά κανόνα, πρέπει να

είναι  παρόντα  για  τουλάχιστον  έξι  μήνες,  να  είναι  περισσότερα  από  αυτά  που

αναμένονται  για  την  κατάσταση,  καθώς  και  μειωμένη  λειτουργικότητα  (American

Psychiatric Association (2013)).  Άλλα  προβλήματα  που  μπορεί  να  οδηγήσουν  σε

παρόμοια συμπτώματα συμπεριλαμβανομένου του υπερθυρεοειδισμού είναι καρδιακή

ασθένεια, η κατανάλωση καφεΐνης, αλκοόλ ή κάνναβης και τα συμπτώματα στέρησης

από ορισμένα φάρμακα.  (Testa A, Giannuzzi R, Daini S, Bernardini L, Petrongolo L,

Gentiloni Silveri N (2013)).

 Χωρίς θεραπεία, οι διαταραχές άγχους τείνουν να παραμένουν (American Psychiatric

Association (2013)). Η θεραπεία μπορεί να περιλαμβάνει αλλαγές στον τρόπο ζωής,

συμβουλευτική και φάρμακα. Η συμβουλευτική συνήθως γίνετε μέσο της γνωστικής

συμπεριφορικής θεραπείας  (American Psychiatric Association (2013)). Φάρμακα, όπως

αντικαταθλιπτικά,  βενζοδιαζεπίνες  ή  β-αναστολείς,  μπορεί  να  βελτιώσουν  τα

συμπτώματα. ("Anxiety Disorders". NIMH. (March 2016)) 

 Περίπου  το  12% των  ανθρώπων  επηρεάζονται  από  μια  διαταραχή  άγχους  σε  ένα

δεδομένο  έτος  και  μεταξύ  5-30%  επηρεάζονται  σε  κάποιο  σημείο  της  ζωής  τους

(Kessler; et al. (2007)). Εμφανίζονται σε διπλάσια περίπου συχνότητα στα θηλυκά από
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ότι στα αρσενικά και γενικά αρχίζουν πριν από την ηλικία των 25. Τα πιο συνηθισμένα

είναι η ειδική φοβία που πλήττει σχεδόν το 12% και η διαταραχή κοινωνικού άγχους

που επηρεάζει το 10% σε κάποιο σημείο της ζωής. Επηρεάζουν περισσότερο μεταξύ

των ηλικιών 15 και 35 και γίνονται λιγότερο συχνές μετά την ηλικία των 55 ετών. Τα

ποσοστά εμφανίζονται υψηλότερα στις Ηνωμένες Πολιτείες και στην Ευρώπη (Craske,

MG; Stein, MB ( June 2016)).

1.3.1 Εμμονή στο άγχος

 Σε  χαμηλά  επίπεδα,  το  άγχος  δεν  είναι  κακό.  Στην  πραγματικότητα,  η  ορμονική

αντίδραση στο άγχος έχει αναπτυχτεί ως πλεονέκτημα, καθώς βοηθά τους ανθρώπους

να αντιδράσουν σε  κινδύνους.  Οι  ερευνητές  στην  εξελικτική  ιατρική  πιστεύουν ότι

αυτή  η  προσαρμογή επιτρέπει  στους  ανθρώπους  να  συνειδητοποιήσουν ότι  υπάρχει

κάποια πιθανή απειλή ώστε να ενεργήσουν αναλόγως για να εξασφαλίσουν την μέγιστη

προστασία. Η έλλειψη φόβου μπορεί να οδηγήσει σε τραυματισμό ή θάνατο. (Grinde, B

(2005)).  Στην  άγρια  φύση,  τα  ευάλωτα  άτομα,  για  παράδειγμα  εκείνα  που  είναι

τραυματισμένα ή εγκυμονούν, έχουν χαμηλότερο όριο για την αντίδραση στο άγχος,

καθιστώντας τους σε εγρήγορση. (Bateson, M; B. Brilot; D. Nettle (2011)). 

1.3.2 Διάγνωση

 Οι  διαταραχές  άγχους  είναι  συχνά σοβαρές  χρόνιες  παθήσεις,  οι  οποίες  μπορεί  να

εμφανιστούν από νεαρή ηλικία ή να αρχίσουν ξαφνικά μετά από ένα γεγονός που θα τις

πυροδοτήσει.  Είναι  επιρρεπείς  σε  εξάψεις  σε  περιόδους  υψηλού  στρες  και  συχνά

συνοδεύονται  από φυσιολογικά συμπτώματα όπως πονοκέφαλος,  εφίδρωση, μυϊκούς

σπασμούς, ταχυκαρδία, αίσθημα παλμών και υπέρταση, που σε ορισμένες περιπτώσεις

οδηγούν σε κόπωση. 

 Η διάγνωση των διαταραχών άγχους είναι δύσκολη επειδή δεν υπάρχουν αντικειμενικοί

δείκτες, και βασίζεται σε συμπτώματα (Rose M, Devine J (2014))  που κατά κανόνα

πρέπει να είναι παρόντα τουλάχιστον έξι μήνες, να είναι περισσότερα από αυτά που

αναμένονται  για  την  κατάσταση  και  μειώνουν  τη  λειτουργικότητα  (American

Psychiatric Association (2013)) (Craske, MG; Stein, MB (June 2016)).
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 Οι διαταραχές άγχους συμβαίνουν συχνά μαζί με άλλες ψυχικές διαταραχές - ιδίως

κατάθλιψη - οι οποίες μπορεί να εμφανιστούν σε ποσοστό έως και 60% των ατόμων με

διαταραχές  άγχους.  Το  γεγονός  ότι  υπάρχει  σημαντική  επικάλυψη  μεταξύ  των

συμπτωμάτων  του  άγχους  και  της  κατάθλιψης,  και  ότι  οι  ίδιοι  περιβαλλοντικοί

παράγοντες  μπορεί  να  προκαλέσουν  τα  συμπτώματα  σε  κάθε  μια  από  τις  δύο

περιπτώσεις,  μπορεί  να  βοηθήσει  στην  εξήγηση  του  υψηλού  ποσοστού

συννοσηρότητας. (Cameron OG (December 2007)). Μελέτες έχουν δείξει επίσης ότι οι

διαταραχές  άγχους  είναι  πιο  πιθανές  μεταξύ  εκείνων  με  οικογενειακό  ιστορικό

διαταραχών άγχους, ιδιαίτερα ορισμένων τύπων. (McLaughlin K; Behar E; Borkovec T

(25 August 2005)). 
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1.4  Διαταραχή Κοινωνικού Άγχους

 Το κοινωνικό άγχος είναι μια αίσθηση έντασης ανησυχίας και φόβου, που νιώθουμε σε

καταστάσεις στις οποίες εμπλέκονται άλλοι άνθρωποι. 

1.4.1 Συμπεριφορισμός στην Διαταραχή Κοινωνικού Άγχους

 Η  διαταραχή  κοινωνικού  άγχους  είναι  ένας  επίμονος  φόβος  μιας  ή  περισσοτέρων

καταστάσεων  στις  οποίες  το  άτομο  εκτίθεται  σε  πιθανή  εξέταση  από  άλλους  και

φοβάται ότι μπορεί να κάνει κάτι ή να ενεργήσει με τρόπο που θα είναι ταπεινωτικό ή

ενοχλητικό.  Ξεπερνά  την  φυσιολογική  ντροπαλότητα,  καθώς  οδηγεί  σε  υπερβολική

κοινωνική  αποφυγή  και  σημαντική  κοινωνική  ή  επαγγελματική  αποδυνάμωση.  Οι

φοβικές  δραστηριότητες  μπορεί  να  περιλαμβάνουν  σχεδόν  οποιοδήποτε  είδος

κοινωνικής  αλληλεπίδρασης  ιδιαίτερα  μικρές  ομάδες,  ραντεβού,  πάρτι,  ομιλία  με

ξένους, εστιατόρια, συνεντεύξεις κλπ.

 Εκείνοι που υποφέρουν από κοινωνική αγχώδη διαταραχή φοβούνται να κριθούν από

τους άλλους στην κοινωνία. Συγκεκριμένα, τα άτομα με κοινωνικό άγχος είναι νευρικά

στην  παρουσία  ανθρώπων  με  εξουσία  και  αισθάνονται  άβολα  κατά  τη  διάρκεια

εξετάσεων (Schneier,  Franklin (September 2006)).  Οι άνθρωποι που υποφέρουν από

αυτή την διαταραχή μπορεί να συμπεριφέρονται με κάποιο συγκεκριμένο τρόπο ή να

λένε κάτι και στη συνέχεια να αισθάνονται ντροπή ή ταπείνωση. Ως αποτέλεσμα, συχνά

επιλέγουν  να  απομονώνονται  από  την  κοινωνία  για  να  αποφεύγουν  τέτοιες

καταστάσεις. Μπορεί επίσης να αισθάνονται άβολα όταν συναντούν ανθρώπους που

δεν γνωρίζουν και  να είναι  απόμακροι  σε μεγάλες ομάδες ανθρώπων. Σε ορισμένες

περιπτώσεις,  μπορεί  να  παρουσιάσουν  ενδείξεις  της  διαταραχής,  αποφεύγοντας  την

επαφή με  τα  μάτια,  ή  με  το  να  κοκκινίζουνε  όταν  κάποιος  τους  μιλάει.  (Schneier,

Franklin (September 2006)).

 Σύμφωνα με τον  ψυχολόγο Β.  F.  Skinner,  οι  φοβίες  ελέγχονται  από συμπεριφορές

διαφυγής  και  αποφυγής.  Για παράδειγμα,  ένας  φοιτητής  μπορεί  να εγκαταλείψει  το

δωμάτιο  όταν  μιλάει  μπροστά  από  την  τάξη  (διαφυγή)  και  να  αποφεύγει  να  κάνει

λεκτικές  παρουσιάσεις  εξαιτίας  του  προηγούμενου γεγονότος  άγχους  (αποφυγή).  Οι

μείζονες  αποφευκτικές  συμπεριφορές  συμπεριλαμβάνουν  μια  σχεδόν  παθολογική

-ψυχαναγκαστική  ψεύτικη  συμπεριφορά,  για  να  προστατευτεί  η  εικόνα  που  έχουν
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δημιουργήσει για τον εαυτό τους, και για να αποφύγουν την κριτική από άλλους. Σε

τέτοια γεγονότα ενεργοποιείτε συνήθως η αντίδραση μάχης-φυγής. 

1.4.2 Σωματικά συμπτώματα

 Σωματικές  αντιδράσεις,  παρόμοιες  με  αυτές  από  άλλες  αγχώδεις  διαταραχές,

εμφανίζονται στην κοινωνική φοβία.  Στους ενήλικες μπορεί να είναι ταχυκαρδία καθώς

και αίσθημα πνιγμού, ναυτία, λαχάνιασμα, αστάθεια και κοκκίνισμα ως αποτέλεσμα της

αντίδρασης  του  μηχανισμού  μάχης-φυγής.  Το  κοκκίνισμα  είναι  κοινό  γνώρισμα  σε

άτομα που πάσχουν από κοινωνική φοβία (Furmark, Thomas. (February, 2006 )). Αυτά

τα εμφανή συμπτώματα ενισχύουν περαιτέρω το άγχος μπρος στην παρουσία άλλων.

1.4.3 Συννοσηρότητα 

 Η διαταραχή κοινωνικού άγχους παρουσιάζει υψηλό βαθμό συνυπάρξεως με άλλες

ψυχικές διαταραχές. Μια δημογραφική μελέτη διαπίστωσε ότι το 66% των ατόμων με

διαταραχή κοινωνικού άγχους είχε μία ή περισσότερες επιπλέον ψυχικές διαταραχές

(Acarturk,  C.;  De Graaf,  R.;  Van Straten,  A.;  Have,  M.  T.;  Cuijpers,  P.  (2008)).  Η

διαταραχή κοινωνικού άγχους συνυπάρχει μαζί με χαμηλή αυτοεκτίμηση και ακόμα πιο

συχνά με κλινική κατάθλιψη, πιθανόν λόγω έλλειψης προσωπικών σχέσεων και μακρών

περιόδων  απομόνωσης  που  συνδέονται  με  την  κοινωνική  αποφυγή  (The Wiley

Blackwell Handbook of Social Anxiety Disorder. (2014). Η κλινική κατάθλιψη είναι

1,49 έως 3,5 φορές πιο πιθανή σε εκείνους με διαταραχή κοινωνικού άγχους (Beesdo,

K.; Bittner, A.; Pine, D. S.; Stein, M. B.; Höfler, M.; Lieb, R.; Wittchen, H. U. (2007)).

Οι διαταραχές άγχους είναι επίσης πολύ συχνές σε ασθενείς με διαταραχή κοινωνικού

άγχους, συγκεκριμένα με διαταραχή γενικευμένου άγχους (Chartier,  M.  J.;  Walker,  J.

R.; Stein, M. B. (2003)) (Sanderson, W. C.; Dinardo, P. A.; Rapee, R. M.; Barlow, D.

H. (1990)). Η αποφευκτική διαταραχή προσωπικότητας συσχετίζεται επίσης σε μεγάλο

βαθμό  με  τη  διαταραχή  κοινωνικού  άγχους  ,  με  ποσοστά  συννοσηρότητας  που

κυμαίνονται  από  25% έως  89% (Chambless,  D.  L.;  Fydrich,  T.;  Rodebaugh,  T.  L.

(2008)).  (Schneier,  F.  R.;  Spitzer,  R.  L.;  Gibbon,  M.;  Fyer,  A.  J.;  Liebowitz,  M. R.

(1991)).

17



 Για  να  προσπαθήσουν  να  μειώσουν  το  άγχος  τους  και  να  ανακουφίσουν  την

κατάθλιψη, τα άτομα με κοινωνική φοβία μπορεί  να καταναλώνουν αλκοόλ ή άλλα

φάρμακα, τα οποία μπορεί να οδηγήσουν σε κατάχρηση ουσιών. Εκτιμάται ότι το ένα

πέμπτο  των  ασθενών  με  διαταραχή  κοινωνικού  άγχους  πάσχουν  επίσης  από  την

εξάρτηση από το αλκοόλ (Buckner, J. D.; Schmidt, N. B.; Lang, A. R.; Small, J. W.;

Schlauch,  R.  C.;  Lewinsohn,  P.  M.  (2008)).  Όσοι  υποφέρουν  από  αλκοολισμό  και

διαταραχή κοινωνικού άγχους έχουν περισσότερες πιθανότητες στο να αποφύγουν τις

θεραπείες  που  βασίζονται  σε  ομάδες  και  να  υποτροπιάσουν,  σε  σύγκριση  με  τους

ανθρώπους που δεν έχουν αυτόν τον συνδυασμό (Kushner, M. G.; Abrams, K.; Thuras,

P.; Hanson, K. L.; Brekke, M.; Sletten, S. (2005)). 

1.4.4 Διαφοροδιάγνωση

 Τα κριτήρια στο DSM-IV αναφέρουν ότι ένα άτομο δεν μπορεί να λάβει διαγνωστική

διαταραχή του κοινωνικού άγχους εάν τα συμπτώματά του εμπίπτουν στις διαταραχές

του φάσματος του αυτισμού, όπως το σύνδρομο Asperger (Gagan Joshi.; Carter Petty.;

Janet Wozniak.; Aude Henin.; Ronna Fried.; Maribel Galdo.; Meghan Kotarski.; Sarah

Walls.;  Joseph Biederman (2010)).  Λόγω  της  στενής  σχέσης  και  των

αλληλεπικαλυπτόμενων συμπτωμάτων,  η  θεραπεία  των ατόμων με  κοινωνική  φοβία

μπορεί  να  βοηθήσει  στην  κατανόηση  των  βαθύτερων  συνδέσεων  με  άλλες  ψυχικές

διαταραχές. Η διαταραχή κοινωνικού άγχους συνδέεται με τη Διπολική Διαταραχή και

τη  Διαταραχή Ελλειμματικής  Προσοχής και  Υπερκινητικότητας (ΔΕΠΥ)  και

μοιράζονται μια βαθύτερη διάθεση κυκλοθυμικής-αγχώδης-ευαισθησίας (Pini S, Maser

JD, Dell'Osso L, et al. (2006)) (Perugi G, Akiskal HS (December 2002).

1.4.5 Διάγνωση

 Η διάγνωση της κοινωνικής αγχώδους διαταραχής γίνεται συνήθως από επαγγελματία

ψυχικής υγείας χρησιμοποιώντας ένα σύστημα που περιλαμβάνει κατάλογο ενδείξεων

και  συμπτωμάτων.  Το σύστημα αυτό ονομάζεται  DSM-5 και  αναπτύχθηκε από την

Αμερικανική  Ψυχιατρική  Εταιρεία.  Το  2013,  στην  5η  έκδοση  του  Diagnostic and

Statistical Manual of Mental Disorders (Διαγνωστικό και Στατιστικό Εγχειρίδιο για τις

Ψυχικές Διαταραχές), (DSM-5), η κοινωνική φοβία ορίζεται ως εξής:
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Α.  Έντονος  και  επίμονος  φόβος  μιας  ή  περισσότερων  κοινωνικών  καταστάσεων  ή

καταστάσεων στις οποίες το άτομο θα πρέπει να επιτελέσει ένα έργο, να εκτίθεται σε

άγνωστο κόσμο ή σε πιθανό εξονυχιστικό έλεγχο από μέρους των άλλων. Φοβάται ότι

θα δείξει συμπτώματα άγχους και θα ενεργήσει με τρόπο που θα είναι ταπεινωτικός ή

αμήχανος.

Β. Η έκθεση στην επίφοβη κοινωνική κατάσταση προκαλεί σχεδόν πάντοτε άγχος που

μπορεί να παίρνει τη μορφή Προσβολής Πανικού.

Γ. Οι επίφοβες κοινωνικές καταστάσεις  ή καταστάσεις  όπου το άτομο θα πρέπει να

επιτελέσει  ένα  έργο  αποφεύγονται  ή  αλλιώς  υπομένονται  με  έντονο  άγχος  ή

υποκειμενική ενόχληση.

Δ.  Η  αποφυγή,  αγχώδης  αναμονή  ή  υποκειμενική  ενόχληση  κατά  την  επίφοβη

κοινωνική κατάσταση ή την κατάσταση όπου το άτομο θα πρέπει να επιτελέσει ένα

έργο παρεμποδίζουν σημαντικά την καθημερινή φυσιολογική ρουτίνα του ατόμου, την

επαγγελματική ή τη σχετική με τις σπουδές λειτουργικότητά του, τις κοινωνικές του

δραστηριότητες, τις σχέσεις του. Υπάρχει έντονη υποκειμενική ενόχληση από το άτομο

που έχει τη φοβία.

Ε.  Ο  φόβος,  η  ανησυχία  ή  η  αποφυγή  είναι  επίμονα  και  συνήθως  διαρκούν  6  ή

περισσότερους μήνες.

ΣΤ. Ο φόβος ή η αποφυγή δεν οφείλονται στα άμεσα φυσικά αποτελέσματα της δράσης

μιας  ουσίας  (π.χ.  ουσία  κατάχρησης  ή  φάρμακο)  ή  μιας  γενικής  παθολογικής

κατάστασης, ούτε αιτιολογούνται στα πλαίσια άλλης ψυχικής διαταραχής.

 Το κοινωνικό άγχος είναι το άγχος που οφείλεται στην ανησυχία που έχουμε για το τι

σκέφτονται οι άλλοι για εμάς. Τα άτομα με διαταραχή κοινωνικού άγχους έχουν έναν

κοινό  φόβο,  ότι  οι  άλλοι  θα  σκεφτούν  άσχημα  για  αυτούς.  Οι  πιο  συνηθισμένες

καταστάσεις είναι οι εξής: όταν μιλάμε δημόσια, όταν συζητάμε με αγνώστους, όταν

βγαίνουμε ραντεβού και όταν είμαστε διεκδικητικοί.
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1.4.6 Συνδυασμός θεραπείας και φαρμακευτικής αγωγής 

 Η φαρμακευτική αγωγή, σε συνδυασμό με τη γνωστική - συμπεριφορική θεραπεία,

αποδίδει ικανοποιητικά με διάφορους τρόπους. Η φαρμακοθεραπεία μπορεί να κάνει

πιο  εύκολη  την  έκθεση  σε  φοβικές  καταστάσεις  μειώνοντας  την  ένταση  των

συμπτωμάτων του άγχους. Επίσης, μπορεί να βοηθήσει στην αλλαγή του τρόπου που

σκεφτόμαστε. Η γνωστική - συμπεριφορική θεραπεία μπορεί να αυξήσει τα οφέλη της

φαρμακευτικής αγωγής προτρέχοντας στο να εκτεθούμε σε φοβικές καταστάσεις και να

διαπιστώσουμε  ότι  η  φαρμακοθεραπεία  βοηθάει.  Το  πιο  σημαντικό  προτέρημα  των

φαρμάκων στη θεραπεία της διαταραχής κοινωνικού άγχους, μπορεί να είναι η γρήγορη

μείωση του άγχους ενώ το ποιο σημαντικό προτέρημα της γνωστικής - συμπεριφορικής

θεραπείας,  μπορεί  να  είναι  η  σταθερότητα  της  βελτίωσης  και  η  αύξηση  της

αυτοπεποίθησης  που  ακολουθεί.  Υπάρχει  η  πιθανότητα  αυτές  οι  δυο  διαφορετικές

μορφές  θεραπείας  να  λειτουργούν  ενάντια  ή  μια  στην  άλλη.  Όταν  ακολουθούμε

φαρμακοθεραπεία και παράλληλα κάνουμε και γνωστική -  συμπεριφορική θεραπεία,

μπορεί να μην είμαστε τόσο πρόθυμοι ή έτοιμοι  να κάνουμε τις  ασκήσεις  έκθεσης,

πιθανόν διότι  πιστεύουμε ότι  δε χρειάζεται  να δουλέψουμε τόσο σκληρά επειδή θα

δουλέψει για εμάς η φαρμακευτική αγωγή.

1.4.7 Επιδημιολογία 

Όταν οι εκτιμήσεις επικράτησης βασίστηκαν σε έρευνες από δείγματα σε ψυχιατρικές

κλινικές,  η  διαταραχή  του  κοινωνικού  άγχους  θεωρήθηκε  ότι  ήταν  σχετικά  σπάνια

διαταραχή. Βρέθηκε όμως να ισχύει το αντίθετο. Το κοινωνικό άγχος ήταν κοινό, αλλά

πολλοί φοβόντουσαν να αναζητήσουν ψυχιατρική βοήθεια, οδηγώντας σε λανθασμένη

αναγνώριση του προβλήματος (Furmark, Thomas. (2006 )). Το 1994 η Εθνική Έρευνα

Συννοσηρότητας με περισσότερους από 8.000 Αμερικανούς συμμετέχοντες αποκάλυψε

ποσοστά επικράτησης 7,9% σε δωδεκάμηνη βάση και 13,3% σε ισόβια βάση (American

Family  Physician.  (1999)).  Τα  αποτελέσματα  αυτά  καθιστούν  την  διαταραχή  του

κοινωνικού  άγχους  την  πιο  συχνή  από  τις  διαταραχές  άγχους  και  την  τρίτη  πιο

διαδεδομένη ψυχική διαταραχή μετά την κατάθλιψη και την εξάρτηση από το αλκοόλ.

Σύμφωνα με τα επιδημιολογικά δεδομένα από το Εθνικό Ινστιτούτο Ψυχικής Υγείας

των ΗΠΑ, η κοινωνική φοβία πλήττει 15 εκατομμύρια ενήλικες Αμερικανούς σε ετήσια

βάση. Οι εκτιμήσεις κυμαίνονται μεταξύ 2%-7% του ενήλικου πληθυσμού των ΗΠΑ.
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( National Institute of Mental Health. (2015)). Οι εκτιμήσεις κυμαίνονται μεταξύ 2%

και 7% του ενήλικου πληθυσμού των ΗΠΑ. 

Η εμφάνιση μετά την ηλικία 25 είναι σπάνια και συνήθως ακολουθείται από διαταραχή

πανικού  ή  κατάθλιψη  (Rapee  R.  M.;  Spence  S.  H.  (2004)).Οι  έρευνες  που

πραγματοποιήθηκαν  το  2002  δείχνουν  ότι  ο  παιδικός  πληθυσμός  της  Αγγλίας,  της

Σκωτίας και της Ουαλίας έχει ποσοστό επικράτησης 0,4%, 1,8% και 0,6%, αντίστοιχα.

Από το 2003 στην Αυστραλία, η κοινωνική φοβία κατατάσσεται ως η 8η διαταραχή

μεταξύ αντρών 15-24 ετών και η 5η διαταραχή μεταξύ γυναικών 15-24 ετών.

Χώρα Συχνότητα

Ηνωμένες

Πολιτείες
2–7%

Αγγλία 0.4% (παιδιά)

Σκωτία 1.8% (παιδιά)

Ουαλία 0.6% (παιδιά)

Αυστραλία 1–2.7%

Βραζιλία 4.7–7.9%

Ινδία 12.8% (έφηβοι)

Ιράν 0.8%

Ισραήλ 4.5%

Νιγηρία 9.4% (φοιτητές)

Σουηδία 15.6%

Τουρκία 9.6% (φοιτητές)

Πολωνία 7-9% (2002)

Ταϊβάν 7% παιδιά (2002~2008)

1.4.8 Ιστορία του κοινωνικού άγχους
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Η  πρώτη  αναφορά  στον  ψυχιατρικό  όρο  κοινωνική  φοβία  (phobie  des  situations

sociales) έγινε στις αρχές της δεκαετίας του 1900 (Haustgen, T. (2004)). Οι ψυχολόγοι

χρησιμοποίησαν  τον  όρο  "κοινωνική  νεύρωση"  για  να  περιγράψουν  εξαιρετικά

ντροπαλούς ασθενείς στη δεκαετία του 1930. Μετά από εκτεταμένη δουλειά του Joseph

Wolpe στη συστηματική απευαισθητοποίηση, η έρευνα σχετικά με τις φοβίες και τη

θεραπεία τους αυξήθηκε. Η ιδέα ότι η κοινωνική φοβία ήταν μια ξεχωριστή οντότητα

από άλλες φοβίες προήλθε από τον Βρετανό ψυχίατρο Isaac Marks στη δεκαετία του

1960.  Αυτό  έγινε  δεκτό  από  την  Αμερικανική  Ψυχιατρική  Εταιρεία  και  αρχικά

συμπεριλήφθηκε  επίσημα  στην  τρίτη  έκδοση  του  Διαγνωστικού  και  Στατιστικού

Εγχειριδίου Ψυχικών Διαταραχών. Ο ορισμός της φοβίας αναθεωρήθηκε το 1989 για να

επιτραπεί  η  συννοσηρότητα  με  αποφευχθείσα  διαταραχή  της  προσωπικότητας  και

εισήγαγε τη γενικευμένη κοινωνική φοβία (Furmark,  Thomas.  (2006)).  Η κοινωνική

φοβία είχε αγνοηθεί σε μεγάλο βαθμό πριν από το 1985 (Liebowitz, M. R.; Gorman, J.

M.; Fyer, A. J.; Klein, D. F. (1985)). Ο ψυχίατρος Michael Liebowitz και ο κλινικός

ψυχολόγος Richard Heimberg, συνέβαλαν πολύ ώστε να υπάρξει αύξηση της προσοχής

και της έρευνας σχετικά με τη διαταραχή. Το DSM-IV έδωσε στην κοινωνική φοβία την

εναλλακτική ονομασία διαταραχή κοινωνικού άγχους. Η έρευνα για την ψυχολογία και

την  κοινωνιολογία  της  καθημερινής  κοινωνικής  ανησυχίας  συνεχίστηκε.  Γνωστικά

συμπεριφορικά μοντέλα και  θεραπείες  αναπτύχθηκαν για την διαταραχή κοινωνικού

άγχους.  Στη  δεκαετία  του  1990,  η  παροξετίνη  έγινε  το  πρώτο  συνταγογραφούμενο

φάρμακο στις Η.Π.Α. που εγκρίθηκε για τη θεραπεία της διαταραχής του κοινωνικού

άγχους. 
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2. Γνωστική Αναδόμηση

Εικόνα από τον ιστότοπο (http://koinoniko-agxos.uom.gr/)

2.1 Το γνωστικό μοντέλο στο κοινωνικό άγχος

Στο γνωστικό μοντέλο τα άτομα με διαταραχή κοινωνικού άγχους έχουν έναν κοινό

φόβο,  το  ότι  οι  άλλοι  θα  σκεφτούν  άσχημα  γι  αυτούς.  Αισθάνονται  υπερβολική

αμηχανία καθώς περιμένουν από το εαυτό τους να έχει τέλειες επιδόσεις. Ενώ δεν είναι

αυστηροί με τους άλλους τείνουν να είναι αυστηροί στον εαυτό τους. Πριν από κάθε

πρόκληση της κοινωνικής κατάστασης καλό θα ήταν να γίνει ένας απολογισμός του τι

μπορεί να πάει στραβά και πως θα μπορούσε να αντιμετωπιστεί. Μετά το γεγονός δεν

είναι αντικειμενικοί κριτές του εαυτού τους καθώς εστιάζουν στην φτωχή και αρνητική

επίδοση.  Οι  σκέψεις  ότι  τα  πράματα  πήγαν  στραβά  μπορεί  να  τον  βασανίζει  για

βδομάδες.  Οι  γνωστικές  διαστρεβλώσεις  μαθαίνονται  να  αντιμετωπίζονται  στην

γνωστική αναδόμηση. Οι σκέψεις που γίνονται αυτόματα δεν είναι προϊόν επαγωγικής

σκέψης.  Τείνουν  να  ερμηνεύουν  ουδέτερες  ή  ασαφής  συνομιλίες  με  αρνητικές

προοπτικές,  και  θυμούνται  πιο  αρνητικές  αναμνήσεις  από  ότι  λιγότερο  αγχωμένοι.

(Furmark, Thomas. (2006)).
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2.2 Η γνωστική διάσταση

Εικόνα από τον ιστότοπο (http://koinoniko-agxos.uom.gr/)

Η λέξη «γνωστική» είναι η λέξη που χρησιμοποιούν οι ψυχολόγοι για τις σκέψεις και

τις  διαδικασίες  σκέψης.  Οι  γνωστικές  αλλαγές  εμπεριέχουν  την  αλλαγή  των

δυσλειτουργικών πεποιθήσεων και προσδοκιών σε περισσότερο λειτουργικούς τρόπους

αντίληψης του εαυτού, των άλλων ανθρώπων και του κόσμου. 
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2.3 Η γνωστική αναδόμηση

Εικόνα από τον ιστότοπο (http://koinoniko-agxos.uom.gr/)

Η γνωστική αναδόμηση είναι μια σειρά διαδικασιών μέσω των οποίων μπορούμε να

επιτεθούμε κατευθείαν στον δυσλειτουργικό τρόπο σκέψης, αναλύοντας συστηματικά

αυτά  που  λέμε  στον  εαυτό  μας,  όταν  είμαστε  αγχωμένοι.  Οι  τεχνικές  γνωστικής

αναδόμησης μας μαθαίνουν να αμφισβητούμε τις  πεποιθήσεις,  τις  υποθέσεις  και  τις

προσδοκίες μας, προκειμένου να διαπιστώσουμε εάν πραγματικά έχουν νόημα και είναι

χρήσιμες.  Αν  και  η  γνωστική  αναδόμηση  στοχεύει  στη  γνωστική  διάσταση  του

κοινωνικού άγχους, θα διαπιστώσουμε ότι ταυτόχρονα βοηθάει και στη σωματική και

στη συμπεριφορική διάσταση.

2.3.1 Ιεράρχηση φόβων και αποφυγών

Συντάσσοντας την «Ιεράρχηση φόβων και αποφυγών», Υπάρχουν τέσσερα βήματα, για

να συντάξετε την « Ιεράρχηση των φόβων και των αποφυγών»:
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1) Αφήστε το μυαλό ελεύθερο να σκεφτεί όσο πιο πολλές καταστάσεις μπορεί.

2) Κατατάξτε τις καταστάσεις σε μια σειρά.

3) Ανακαλύψτε τι είναι αυτό που κάνει μια κατάσταση πιο δύσκολη ή πιο εύκολη. 

4) Βαθμολογήστε τις καταστάσεις.

Ίσως μερικές από τις παρακάτω καταστάσεις να σας αφορούν:

 να μιλάτε μπροστά σε μια ομάδα ατόμων

 να είστε το επίκεντρο της προσοχής

 να κάνετε καθημερινές συζητήσεις

 να συναντήσετε κάποιο καινούργιο άτομο

 να τρώτε ή να πίνετε μπροστά σε άλλους

 να γράφετε ή να δακτυλογραφείτε ενώ σας παρατηρούν

 να είστε διεκδικητικοί 

 να απαντάτε στο τηλέφωνο

 να μιλάτε με κάποιο άτομο εξουσίας

 να μιλάτε με κάποιο πολύ ελκυστικό άτομο

 να δίνετε συνέντευξη για πρόσληψη

 να μεταλάβετε στην Εκκλησία

 να συναντήσετε απροσδόκητα έναν γνωστό

 να κάνετε ή να σας κάνουν κομπλιμέντα

 να πείτε «όχι» σε κάποιον

 να παίρνετε μέρος σε συγκεντρώσεις
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2.4 Αυτόματες σκέψεις

Εικόνα από τον ιστότοπο (http://koinoniko-agxos.uom.gr/)

Οι αυτόματες σκέψεις είναι οι σκέψεις ή και οι εικόνες οι οποίες έρχονται στο μυαλό

του ατόμου με αφορμή ένα εκλυτικό γεγονός και είναι πιο εύκολα ανιχνεύσιμες από το

άτομο. Οι άνθρωποι, καθώς μαθαίνουν να αλλάζουν τις αυτόματες σκέψεις, νιώθουν

λιγότερο αγχωμένοι και καταθλιπτικοί. Από το να καταπιέζουμε τις αυτόματες σκέψεις

για να σκεφτόμαστε θετικά, καλύτερα είναι να τις αντιμετωπίζουμε κατευθείαν.

2.4.1 Αναγνώριση των γνωστικών λαθών

Η  έννοια  των  διαστρεβλωμένων  σκέψεων  αναφέρετε  στο  στοιχείο  της  αυτόματης

σκέψης που είναι κατά κάποιο τρόπο παράλογο και το οποίο στην πραγματικότητα,
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όταν κρατήσουμε μια απόσταση από αυτό και καθίσουμε να το σκεφτούμε καλύτερα,

διαπιστώνουμε ότι είναι ανούσιο.

Ο κατάλογος των γνωστικών διαστρεβλώσεων

Η σκέψη «όλα ή τίποτα» (ονομάζεται επίσης και σκέψη του μαύρου και του άσπρου,

πολωτική  ή  διχοτόμος  σκέψη):  Βλέπετε  μια  κατάσταση  χωρισμένη  σε  δύο  μόνο

κατηγορίες και όχι ως αδιάσπαστη αλληλουχία. 

Η πρόβλεψη των αρνητικών εκβάσεων: Περιμένετε ότι κάτι αρνητικό συμβαίνει ή

πρόκειται  να συμβεί.  Δύο τύποι  γνωστικών διαστρεβλώσεων ανήκουν σε αυτήν την

κατηγορία.

 Η πρόβλεψη του μέλλοντος : Προβλέπετε ότι κάτι αρνητικό θα συμβεί στο

μέλλον σαν να κοιτάζετε σε κάποια κρυστάλλινη σφαίρα.

 Η καταστροφολογία: Πιστεύετε ότι κάτι πολύ άσχημο συμβαίνει ή πρόκειται

να  συμβεί,  χωρίς  να  εξετάζετε  αν  υπάρχουν  και  άλλα  ενδεχόμενα  τα  οποία

μπορεί να είναι περισσότερο πιθανά και/ή λιγότερο αρνητικά.

Η απόρριψη ή η ακύρωση του θετικού: Πιστεύετε αδικαιολόγητα ότι οι θετικές σας

εμπειρίες, οι πράξεις σας και οι ικανότητες σας δεν μετράνε.

Η συναισθηματική λογική: Σκέφτεστε ότι κάτι πρέπει να είναι αληθινό,  επειδή το

«νιώθετε»  -  στην  πραγματικότητα  το  πιστεύετε  -  τόσο  έντονα,  αγνοώντας  ή

ακυρώνοντας τις ενδείξεις που υποστηρίζουν το αντίθετο.

Βάζοντας ετικέτες: Βάζετε  απόλυτες  και  γενικές  ετικέτες  στον εαυτό σας  ή  στους

άλλους χωρίς να υπολογίζετε πως οι ενδείξεις μπορεί λογικά να οδηγούν σε λιγότερο

καταστροφικά συμπεράσματα.

Το  ψυχικό  φίλτρο (ονομάζεται  επίσης  επιλεκτική  αφαίρεση):  Δίνετε  υπερβολική

προσοχή σε μια αρνητική λεπτομέρεια αγνοώντας τη συνολική εικόνα.

Το  διάβασμα  της  σκέψης: Πιστεύετε  ότι  γνωρίζετε  τι  σκέφτονται  οι  άλλοι,

αποτυγχάνοντας έτσι να δείτε και άλλες περισσότερο πιθανές εναλλακτικές υποθέσεις

και δεν κάνετε καμία προσπάθεια για αυτό.
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Η υπεργενίκευση: Καταλήγετε σε αρνητικό συμπέρασμα το οποίο κάθε άλλο παρά

ανταποκρίνεται στη συγκεκριμένη κατάσταση.

Οι  δηλώσεις  του  «πρέπει»  (ονομάζονται  επίσης  και  προσταγές):  Έχετε  μια

συγκεκριμένη  και  άκαμπτη  ιδέα  για  τον  τρόπο  που  εσύ  ή  οι  άλλοι  πρέπει  να

συμπεριφέρονται  και  υπερεκτιμάτε  πόσο  αρνητική  είναι  η  ματαίωση  αυτών  των

προσδοκιών.

Δυσπροσαρμοστικές σκέψεις: Προβληματικές σκέψεις που δεν περιέχουν γνωστικές

διαστρεβλώσεις.  Αυτές  οι  σκέψεις  μπορεί  να είναι  αληθινές.  Ωστόσο, η επιμονή σε

αυτές μπορεί να προκαλέσει περισσότερο άγχος και να επηρεάσει την απόδοση σας.

Πολλές  αυτόματες  σκέψεις  μπορεί  να  έχουν  περισσότερες  από  μία  γνωστικές

διαστρεβλώσεις, ανάλογα με τη διάσταση της σκέψης στην οποία δίνουμε έμφαση. Εάν

γνωρίζετε την ύπαρξη πολλών γνωστικών διαστρεβλώσεων στις σκέψεις, δε σημαίνει

ότι το κοινωνικό άγχος είναι περισσότερο σοβαρό.
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2.4.2 Αναγνώριση των γνωστικών λαθών στις αυτόματες σκέψεις

Εικόνα από τον ιστότοπο (http://koinoniko-agxos.uom.gr/)

 Εάν  κρατήσουμε  για  ένα  λεπτό  απόσταση  από  τις  αυτόματες  σκέψεις,  τις

αμφισβητήσουμε και τις αντιμετωπίσουμε περισσότερο λογικά, μπορούμε με αυτόν τον

τρόπο  να  μειώσουμε  το  άγχος.  Η  διαδικασία  αυτή  είναι  γνωστή  ως  γνωστική

αναδόμηση.

Αναγνωρίστε  τα  γνωστικά  λάθη  των  αυτόματων  σκέψεων.  Η  καταγραφή  των

αυτόματων σκέψεων που κάνουμε σε μια κατάσταση η οποία μας άγχωσε μας δίνει την

ευκαιρία  να  εξασκήσουμε  την  πρώτη  δεξιότητα  της  γνωστικής  αναδόμησης  –  την

αναγνώριση των αυτόματων σκέψεων.

30



Τα δύο πρώτα βήματα της γνωστικής αναδόμησης περιλαμβάνουν:

1. Αναγνώριση των αυτόματων σκέψεων και των συναισθημάτων που προκαλούν.

2. Εντοπισμό των γνωστικών διαστρεβλώσεων στις αυτόματες σκέψεις.
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2.5 Διατύπωση λογικής απάντησης

Εικόνα από τον ιστότοπο (http://koinoniko-agxos.uom.gr/)

 Η «λογική απάντηση» είναι η δήλωση η οποία συνοψίζει ή τονίζει τα σημεία-κλειδιά

που  βρίσκουμε,  δουλεύοντας  στον  διάλογο  μεταξύ  του  αγχώδους  εαυτού  και  του

ρεαλιστή  εαυτού  που τα  καταφέρνει.  Πολύ  συχνά,  η  «λογική  απάντηση»  είναι  μια

στενογραφημένη υπενθύμιση, ώστε να μπορούμε να μένουμε συγκεντρωμένοι και να

σκεφτόμαστε περισσότερο λογικά. Με τον τρόπο αυτό, οι άνθρωποι που βρίσκονται σε

αγχώδη κατάσταση, μπορούν να επαναλάβουν τη λογική απάντηση στον εαυτό τους,

όταν εμφανιστούν οι αυτόματες σκέψεις. Η λογική απάντηση πρέπει να είναι σύντομη

και να περιλαμβάνει  τα πιο σημαντικά σημεία της γνωστικής αναδόμησης τα οποία

θέλουμε να θυμόμαστε. Η λογική απάντηση πρέπει να είναι εύκολη, ώστε να μπορούμε

να  την  θυμηθούμε  όταν,  κάνουμε  θεραπεία  έκθεσης  ή  όταν  αντιμετωπίζουμε

οποιαδήποτε στιγμή τη φοβική κατάσταση.
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2.6  Πυρηνικές πεποιθήσεις

Εικόνα από τον ιστότοπο (http://koinoniko-agxos.uom.gr/)

 Οι πυρηνικές πεποιθήσεις  είναι αυτόματες σκέψεις  οι οποίες σχετίζονται  άμεσα με

κεντρικές και βασικές πεποιθήσεις που έχουμε για τον εαυτό μας και για τον κόσμο.

Πυρηνική πεποίθηση αναφέρεται σε όσα έχουμε μάθει νωρίς στη ζωή μας για τον εαυτό

μας, για τον τρόπο που λειτουργεί ο κόσμος, για το τι μπορούμε να περιμένουμε από

τους  άλλους  και  ποιον  και  γιατί  μπορούμε  να  εμπιστευτούμε.  Αυτά  που  μάθαμε

λειτουργούν  στη  ζωή  μας  ως  «κανόνες»  οι  οποίοι  μας  υποδεικνύουν  τι  πρέπει  να

κάνουμε και τι πρέπει να περιμένουμε από τους άλλους. 
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2.7  Βασικές δεξιότητες γνωστικής αναδόμησης

2.7.1 Η ανώτερη γνωστική αναδόμηση

 Στην αντιμετώπιση των πυρηνικών πεποιθήσεων  αναγνωρίζουμε και αμφισβητούμε τις

αυτόματες σκέψεις που κάνουμε σε καταστάσεις οι οποίες τυπικά μας αγχώνουν. Η

αλλαγή  των  σκέψεων  μας  βοηθάει  να  ελέγξουμε  το  άγχος  μας. Η  προσπάθεια  να

κατανοήσουμε  τις  πυρηνικές  πεποιθήσεις  που  αποτελούν  την  βάση  των  αυτόματων

σκέψεων  δεν  είναι  ταυτόσημη  με  το  γεγονός  που  «προκάλεσε»  την  ανάπτυξη  του

κοινωνικού άγχους. Επίσης, η αναγνώριση της πυρηνικής πεποίθησης δε σημαίνει ότι

αυτή θα αλλάξει αυτόματα. Μπορούμε να συνεχίσουμε την προσπάθεια να αλλάξουμε

τη  δυσλειτουργική  πεποίθηση,  ακόμα  και  αν  δεν  ξέρουμε  από  πού  προήλθε.  Η

προσπάθεια να ανακαλύψουμε την πηγή της πυρηνικής πεποίθησης μπορεί να βοηθήσει

να την ορίσουμε πιο ξεκάθαρα. Ωστόσο, η γνώση της πηγής δεν αποτελεί απαραίτητη

προϋπόθεση προκειμένου να υπάρξει αλλαγή.

 Οι άνθρωποι που αντιμετωπίζουν δυσκολίες με το άγχος και την κατάθλιψη συνήθως

παρουσιάζουν  μία  ή  περισσότερες  δυσλειτουργικές  πυρηνικές  πεποιθήσεις  για  τον

εαυτό τους, τους άλλους ανθρώπους, τον κόσμο ή το μέλλον. Για να βρούμε αυτές τις

πεποιθήσεις,  χρειάζεται  να  ψάξουμε  μέσα  από  διαφορετικά  επίπεδα  αυτόματων

σκέψεων και συναισθημάτων. Το αίσθημα της αναστάτωσης ή της συγκίνησης αποτελεί

ένα από τα πιο ενδεδειγμένα σημάδια για να αναγνωρίσουμε την πυρηνική πεποίθηση.

Μπορεί να είναι δύσκολο να αφήσουμε τον εαυτό μας να βιώσει το συναίσθημα, διότι

κανένας δεν θέλει να νιώθει στενοχωρημένος, θυμωμένος ή φοβισμένος. Ωστόσο, όπως

θα δούμε και στη θεραπεία έκθεσης, αρχικά ο φόβος αυξάνεται, όμως αν παραμείνουμε

σε  αυτό  που  βιώνουμε,  τότε  ο  φόβος  σταδιακά  μειώνεται.  Με  τον  ίδιο  τρόπο

λειτουργούν  και  τα  άλλα  συναισθήματα.  Αν  αφήσουμε  τον  εαυτό  μας  να  νιώσει

στενοχώρια ή θυμό, αρχικά τα συναισθήματα αυτά θα αυξηθούν σε ένταση και μετά,

εφόσον τα έχουμε βιώσει πλήρως, θα μειωθούν. Προσπαθούμε υπερβολικά έτσι ώστε οι

αυτόματες  σκέψεις  να  μην  πραγματοποιηθούν.  Ως  αποτέλεσμα,  ποτέ  δεν

αναρωτηθήκαμε τι θα συνέβαινε αν όντως οι αυτόματες σκέψεις μας έπαιρναν σάρκα

και  οστά.  Αν  προσπαθούμε  υπερβολικά  να  αποφύγουμε  κάτι,  τότε  αυτό  που

αποφεύγουμε σχετίζεται με την πυρηνική μας πεποίθηση.
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3. Θεραπεία Έκθεσης

Εικόνα από τον ιστότοπο (http://koinoniko-agxos.uom.gr/)

3.1 Τι είναι η Έκθεση;

Θεραπεία  έκθεσης  σημαίνει  αντιμετώπιση  των  καταστάσεων  που  μας  αγχώνουν.  Ο

σκοπός  της  θεραπείας  είναι  να  νιώθουμε  πιο  άνετα  με  τους  άλλους  ανθρώπους.  Η

θεραπεία έκθεσης είναι σαν να αντιμετωπίζουμε τον φόβο μας κατάματα. Η έκθεση

αφορά την ίδια την κοινωνική κατάσταση η οποία προκαλεί φόβο. Το άτομο εκθέτει τον

εαυτό  του  στην  κατάσταση  αυτή  και  σταδιακά  εξοικειώνεται  με  τα  αγχώδη

συναισθήματα  τα  οποία  βιώνει.  Στα  πλαίσια  της  θεραπείας  έκθεσης  μπορούμε  να

χρησιμοποιήσουμε τεχνικές χαλάρωσης, όπως βαθιές αναπνοές. Μπορούμε ταυτόχρονα

να επικεντρωθούμε στην παρακολούθηση των σκέψεών μας.Οι άνθρωποι που βιώνουν

κοινωνικό άγχος συχνά κάνουν αρνητικές προβλέψεις και ερμηνείες όσον αφορά τον

εαυτό τους στις καταστάσεις τις οποίες φοβούνται, με αποτέλεσμα να δυσκολεύονται

ακόμα  περισσότερο  να  τις  αντιμετωπίσουν.  Η  ενεργητική  αλλαγή  των  αρνητικών
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σκέψεων κατά την  άσκηση της  έκθεσης  βοηθάει  στο  να  αντιμετωπιστεί  η  επίφοβη

κατάσταση. 

Η θεραπεία έκθεσης είναι μια πολύ ισχυρή τεχνική, η οποία βοηθάει και στις τρεις

διαστάσεις του κοινωνικού άγχους – τη σωματική, τη συμπεριφορική και τη γνωστική.

Η θεραπεία έκθεσης βοηθάει με τουλάχιστον τέσσερις τρόπους:

1. Εξοικείωση

2. Εξάσκηση

3. Αναγνώριση των αυτόματων σκέψεων

4. Εξέταση των αυτόματων σκέψεων

Η θεραπεία έκθεσης είναι ένα ισχυρό εργαλείο μάθησης που βοηθά να:

 διαχειριζόμαστε και να μειώνουμε τα επίπεδα άγχους στις επίφοβες καταστάσεις

 μην  αποφεύγουμε  καταστάσεις  και  εμπειρίες  οι  οποίες  συμβάλλουν  στην

προσωπική μας ανάπτυξη

 αναπτύξουμε δεξιότητες σε κοινωνικές καταστάσεις

 αναπτύξουμε περισσότερη αυτοπεποίθηση, καθώς η άσκηση έκθεσης επηρεάζει

άμεσα τις ικανότητες μας να αντιμετωπίζουμε καταστάσεις.
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3.2 Σταδιακή Συστηματική Έκθεση

Εικόνα από τον ιστότοπο (http://koinoniko-agxos.uom.gr/)

 Ο τελικός σκοπός είναι να νιώσουμε άνετα στις καταστάσεις που τώρα προκαλούν

φόβο. Με μικρά βήματα μπορούμε να φτάσουμε πολύ μακριά. Μπορεί να μην είναι

ανώδυνη,  ωστόσο  η  σταδιακή  έκθεση  διευκολύνει.  Εάν  και  τρομάζει  η  σκέψη  να
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αντιμετωπίσουμε  άμεσα  την  επίφοβη  κοινωνική  κατάσταση  μπορούμε  να

ακολουθήσουμε  μικρά  βήματα.  Από  τις  πιο  απλές,  μέχρι  να  φτάσουμε  στις  πιο

απαιτητικές και δύσκολες κοινωνικές καταστάσεις. Έτσι μπορούμε να εδραιώσουμε τις

δεξιότητές  μας,  ώστε  να  έχουμε  μια  σταθερή  βάση  για  να  αντιμετωπίσουμε  πιο

δύσκολες καταστάσεις. Αυτή η τεχνική ονομάζεται σταδιακή έκθεση.

3.2.1 Σταδιακή Έκθεση

Αρχικά  αντιμετωπίζουμε  κοινωνικές  καταστάσεις  κατά  τις  οποίες  αισθανόμαστε

ελάχιστο άγχος. Με την πάροδο του χρόνου, καθώς εξοικειωνόμαστε με την διαχείριση

του άγχους μας, περνάμε σε καταστάσεις οι οποίες μας προκαλούν περισσότερο άγχος.

Τέλος, αντιμετωπίζουμε τις περισσότερο αγχογόνες καταστάσεις.

Η έκθεση λειτουργεί με τρεις τουλάχιστον τρόπους:

Πρώτον,  όσο  παραμένουμε  στην  κατάσταση,  εξοικειωνόμαστε  με  τα  σωματικά

συμπτώματα. Η εξοικείωση είναι μια φυσιολογική διαδικασία του σώματος, κατά την

οποία η αυξημένη διέγερση μειώνεται με τον χρόνο. Επίσης η εξοικείωση είναι άμεσα

συνδεδεμένη με την επανάληψη των ασκήσεων σε μια κατάσταση, έτσι ώστε με το

πέρασμα  του  χρόνου  να  νιώθουμε  λιγότερο  αγχωμένοι  και  το  άγχος  να  φεύγει  πιο

γρήγορα.

Δεύτερον, η έκθεση είναι αποτελεσματική, διότι εξασκούμαστε πάνω σε αυτό ακριβώς

που χρειαζόμαστε.

Τρίτον, η έκθεση είναι αποτελεσματική, γιατί δίνει την ευκαιρία να δοκιμάσουμε κατά

πόσο ευσταθούν στην πραγματικότητα οι δυσλειτουργικές πεποιθήσεις.
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3.3 Η γνωστική αναδόμηση στην έκθεση

Εικόνα από τον ιστότοπο (http://koinoniko-agxos.uom.gr/)

Πριν από κάθε έκθεση εφαρμόζουμε τα βήματα της γνωστικής αναδόμησης. Αυτή η

γνωστική προετοιμασία επιτρέψει να ξεκινήσουμε την έκθεση, διαθέτοντας μια λογική

απάντηση για τις αυτόματες σκέψεις που αναμένετε ότι θα έχουμε. Επίσης, η γνωστική

προετοιμασία αυξάνει τις πιθανότητες να είναι η έκθεση χρήσιμη στην αντιμετώπιση

του άγχους.

1. Φανταζόμαστε πώς περίπου θα εξελίσσονται τα γεγονότα στην κατάσταση την οποία

διαλέξαμε για την πρώτη έκθεση.

2.  Αναγνωρίζουμε τις  γνωστικές  διαστρεβλώσεις  (ή  γνωστικά λάθη)  στις  αυτόματες

σκέψεις.
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3.  Διαλέγουμε μία  ή δύο σκέψεις  που φαίνονται  πιο  ενοχλητικές  ή  σημαντικές  και

προσπαθήστε να τις αμφισβητήσουμε.

4.  Κάνουμε  ανασκόπηση  των  αυτόματων  σκέψεων  που  αμφισβητήσαμε  στο

προηγούμενο  βήμα  και  προσπαθούμε  να  τις  συνοψίσουμε  σε  μια  ή  δυο  λογικές

απαντήσεις τις οποίες θα χρησιμοποιήσουμε κατά τη διάρκεια της έκθεσης.
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3.4 Ο καθορισμός ενός εφικτού συμπεριφορικού στόχου

Εικόνα από τον ιστότοπο (http://koinoniko-agxos.uom.gr/)

Εφικτός  «συμπεριφορικός»  στόχος  σημαίνει  ότι  ο  στόχος  είναι  αντιληπτός  και

αντικειμενικός.  Όλοι  οι  συμπεριφορικοί  στόχοι  βασίζονται  σε  ένα  είδος  αντιληπτής

συμπεριφοράς ή σε κάτι  που μπορεί  να εκτιμηθεί  αντικειμενικά. Ο πιο κατάλληλος

μακροπρόθεσμος στόχος είναι να μπορούμε να κατορθώνουμε αυτά που θέλουμε στις

καταστάσεις ανεξάρτητα από το άγχος που βιώνουμε.  Ο προσδιορισμός ενός εφικτού

συμπεριφορικού στόχου  μας  βοηθάει  να  αναγνωρίσουμε την επιτυχία  μας  μετά  την

έκθεση  και  να  προετοιμαστούμε  πιο  εύκολα  για  μελλοντικές  καταστάσεις.  Οι

περισσότεροι  άνθρωποι  με  κοινωνικό  άγχος  δυσκολεύονται  να  αναλύσουν

αντικειμενικά εάν τον πέτυχαν.
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4. Κατά πόσο τα διαδικτυακά προγράμματα αυτοβοήθειας βοηθούν? 

Η γνωστική συμπεριφορική θεραπεία μέσο υπολογιστή (CCBT) έχει περιγραφεί από τη

NICE ως "γενικός όρος παροχής (CBT) Γνωστικής Συμπεριφορικής Θεραπείας μέσω

μιας διαδραστικής επαφής υπολογιστή που παραδίδεται από προσωπικό υπολογιστή,

διαδίκτυο ή διαδραστικό σύστημα φωνητικής απόκρισης" (National Institute for Health

and Care Excellence.  (2012)) αντί  για  πρόσωπο  με  πρόσωπο  με  έναν  άνθρωπο  -

θεραπευτή. Είναι επίσης γνωστή ως γνωστική συμπεριφορική θεραπεία που παρέχεται

μέσω  Διαδικτύου  ή  «ICBT»  (Nordgren,  L.B.;  Hedman,  E.;  Etienne,  J.;  Bodin,  J.;

Kadowaki,  A.;  Eriksson,  S.;  Lindkvist,  E.;  Andersson,  G.;  et al.  (August 2014).  Η

CCBT έχει τη δυνατότητα να βελτιώσει την πρόσβαση σε τεκμηριωμένες θεραπείες και

να ξεπεράσει το υψηλό κόστος και την έλλειψη διαθεσιμότητας που συνδέεται μερικές

φορές με τη απασχόληση ενός ανθρώπινου θεραπευτή (Marks, Isaac M.; Mataix-Cols,

David; Kenwright,  Mark; Cameron, Rachel;  Hirsch,  Steven;  Gega,  Lina (2003)) .Σε

αυτό το σημείο, είναι σημαντικό να ξεχωρίζουμε τη CBT από την «κατάρτιση μέσω

υπολογιστή», η οποία σήμερα αναφέρεται συχνότερα ως ηλεκτρονική μάθηση. 

 Η CCBT έχει βρεθεί σε αρκετές μελέτες να αποδίδει ικανοποιητικά για το κόστος της,

σχέση τιμής - απόδοσης, και αρκετά φθηνότερα από το κόστος ιατρικής περίθαλψης (P.

Musiata1 c1 and N. Tarriera1. (2014)) (Adelman CB, Panza KE, Bartley CA, Bontempo

A,  Bloch  MH  (2014)).  Μελέτες  έχουν  δείξει  ότι  άτομα  με  κοινωνικό  άγχος  και

κατάθλιψη  παρουσίασαν  βελτίωση  με  μεθόδους  που  βασίζονται  στο  CBT  στο

διαδίκτυο.  (Andrews,  G;  Cuijpers,  P;  Craske,  MG;  McEvoy,  P;  Titov,  N  (October

2010)). Μια ανασκόπηση της CCBT για τη θεραπεία της ψυχαναγκαστικής διαταραχής

«OCD» σε παιδιά διαπίστωσε ότι, αυτή η αλληλεπίδραση έχει μεγάλες δυνατότητες για

μελλοντική  θεραπεία  της  ψυχαναγκαστικής  διαταραχής  σε  παιδιά  και  εφήβους

(Freeman,  J;  Garcia,  A;  Frank,  H;  Benito,  K;  Conelea,  C;  Walther,  M;  Edmunds,  J

(2014)).  Επιπλέον,  οι  περισσότερες  παρεμβάσεις  του  διαδικτύου  για  θεραπεία

διαταραχής μετατραυματικού στρες χρησιμοποιούν CCBT. Η CCBT ακόμα προτείνετε

για  τη  θεραπεία  των  διαταραχών  της  διάθεσης  μεταξύ  μη  ετεροφυλοφιλικών

πληθυσμών, οι οποίοι μπορεί να αποφεύγουν τη θεραπεία πρόσωπο με πρόσωπο από

φόβο του στιγματισμού. Ωστόσο, τα προγράμματα CCBT σπάνια εξυπηρετούν αυτούς

τους πληθυσμούς (Rozbroj, Tomas; et, al. (2014)). 
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Ένα βασικό ζήτημα στη χρήση της CCBT είναι τα χαμηλά ποσοστά πρόσληψης και

ολοκλήρωσης,  ακόμη  και  μετά  από  σαφή  εξήγηση  και  διάθεση.  (Twomey Conal

(2014)). Τα ποσοστά ολοκλήρωσης της CCBT και η αποτελεσματικότητα της θεραπείας

έχουν  βρεθεί  σε  ορισμένες  μελέτες,  να  είναι  υψηλότερα  όταν  η  χρήση  CCBT

υποστηρίζεται  προσωπικώς,  με  υποστηρικτές  που  δεν  περιορίζονται  μόνο  σε

θεραπευτές, παρά όταν η χρήση γίνεται μόνο σε μορφή αυτοβοήθειας (P. Musiata1 c1

and N. Tarriera1. (2014)). (Spurgeon,  Joyce A.;  Wright,  Jesse H. (2010)). Μια άλλη

προσέγγιση  για  τη  βελτίωση  του  ρυθμού  πρόσληψης  και  ολοκλήρωσης  του

προγράμματος, καθώς και των αποτελεσμάτων της θεραπείας, είναι ο σχεδιασμός του

λογισμικού ώστε να υποστηρίζει το σχηματισμό μιας ισχυρής θεραπευτικής συμμαχίας

μεταξύ του χρήστη και της τεχνολογίας (Duggan, G.B. (2016). Μια σχετικά νέα τάση

είναι ο συνδυασμός της τεχνητής νοημοσύνης και της CCBT. Έχει προταθεί η χρήση

σύγχρονης  τεχνολογίας  για  τη  δημιουργία  CCBT  που  προσομοιώνει  τη  θεραπεία

πρόσωπο με  πρόσωπο.  Αυτό μπορεί  να επιτευχθεί  για  μια  συγκεκριμένη διαταραχή

χρησιμοποιώντας στοχευμένα την γνώση της γνωστικής συμπεριφορικής προσέγγισης.

(Helgadóttir,  Fjóla Dögg; Menzies, Ross G; Onslow, Mark; Packman, Ann; O'Brian,

Sue (2009)).  Ένας τομέας όπου επιχειρήθηκε αυτό είναι ο συγκεκριμένος τομέας του

κοινωνικού άγχους σε όσους τραυλίζουνε (Helgadóttir, Fjóla Dögg; Menzies, Ross G;

Onslow, Mark; Packman, Ann; O'Brian, Sue (2009)). 
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5. Μέθοδος

Διαδικασία

Για την δημιουργία του ιστότοπου χρησιμοποιήθηκε η πλατφόρμα του Wordpress που

είναι ένα σύστημα διαχείρισης περιεχομένου (CMS content management system). Για

να μπορέσει  να τρέξει  η  πλατφόρμα αρχικά χρησιμοποιήθηκε το πρόγραμμα  Wamp

server (Windows, Apache, Msql, Php) που είναι με απλά λόγια ένας ψηφιακός οικιακός

server πριν ανέβει σε  server στο διαδίκτυο. Για τα ερωτηματολόγια που λειτουργούν

μέσα στον ιστότοπο χρησιμοποιήθηκε η υπηρεσία Google Forms.
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Αποτελέσματα

Τα  ερωτηματολόγια  που  χρησιμοποιήθηκαν  έχουν  αναφορικό  χαρακτήρα  για  την

παρακολούθηση  τάσεων.  Τα  δεδομένα  συλλέχτηκαν  σε  διάστημα  δύο  μηνών

(Φεβρουάριος – Μάρτιος 2018).

Τα ερωτηματολόγια που προσφέρονται είναι τα εξής.

 Δημογραφικά Στοιχεία

 Σωματικά Συμπτώματα

 Κλίμακα Άγχους

 Κλίμακα Άγχους και Ανησυχίας

 Κλίμακα Αυτοεκτίμησης

 Κλίμακα Κατάθλιψης

 Αξιολόγηση Προγράμματος
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Δημογραφικά Στοιχεία

Συνολικά  57  άτομα  συμπλήρωσαν  την  καρτέλα  με  τα  στοιχεία.  Τα  στοιχεία  που

ζητήθηκαν ήταν η ηλικία, το φύλλο και το μορφωτικό επίπεδο. Η ηλικία κυμάνθηκε

μεταξύ 18 και 64 ετών. Αναφορικά με το φύλλο των συμμετεχόντων, 14 (25%) ήταν

άνδρες και 43 (75%) γυναίκες. 

Φύλλο

24,56%

75,44%

Άνδρας Γυναίκα
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Μορφωτικό Επίπεδο
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Σωματικά Συμπτώματα

Την καρτέλα με τα σωματικά συμπτώματα συμπλήρωσαν 43 άτομα.

Τα σωματικά συμπτώματα του άγχους

Συμτώματα
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Έντονος χτύπος καρδιάς
Ταχυκαρδία
Έξαψη / Κοκκίνισμα
Αστάθεια
Σφίξιμο στο στήθος
Κόμπος στο λαιμό
Ρίγη
Διάρροια
Ζαλάδα
Λαχάνιασμα
Αίσθημα πνιγμού
Αποπροσωποποίηση
Βούισμα στα αυτιά
Ναυτία
Παραθεσία
Πονοκέφαλος
Θολή όραση
Πόνος στο στήθος
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Τα συμπτώματα σε ποσοστά %
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Παραθεσία
Πονοκέφαλος
Θολή όραση
Πόνος στο στήθος
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Κλίμακα Άγχους

Η  κλίμακα  άγχους  στην  κοινωνική  διαντίδραση  που  χρησιμοποιήθηκε  είναι  μια

προσαρμογή των (R.P.  Mattick &  J.C,  Clarke,(1998). Η συμμετέχοντες σε αυτήν την

κλίμακα ήταν 44. Για την βαθμολογία χρησιμοποιήθηκε κλίμακα τύπου  likert από το

1(καθόλου) έως το 5(πάρα πολύ). Ο μέσος όρος του συνολικού σκορ κατά άτομο, ήταν

Μ.Ο. = 22, η μέγιστη τιμή max=40, η ελάχιστη min=12 και η τυπική απόκλιση Τ.Α.=

7.46 .
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Κλίμακα Άγχους και Ανησυχίας

Στην κλίμακα άγχους και ανησυχίας χρησιμοποιήθηκε μια προσαρμογή του The Penn

State Worry Questionnaire (PSQW-short form). Η συμμετέχοντες σε αυτήν την κλίμακα

ήταν 42.  Για  την  βαθμολογία  χρησιμοποιήθηκε κλίμακα  τύπου  likert από το  1(Δεν

ισχύει καθόλου) έως το 5(Ισχύει πάρα πολύ). Ο μέσος όρος του συνολικού σκορ κατά

άτομο, ήταν Μ.Ο. = 15.95, η μέγιστη τιμή  max=25, η ελάχιστη  min=6 και η τυπική

απόκλιση Τ.Α.= 5.14 .
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Κλίμακα Αυτοεκτίμησης

Στην κλίμακα αυτοεκτίμησης χρησιμοποιήθηκε μια προσαρμογή του -  ROSENBERG

SELF-ESTEEM SCALE- όπου οι ερωτήσεις 3,5,8,9,10 έχουν αντίστροφη βαρύτητα. Η

συμμετέχοντες σε αυτήν την κλίμακα ήταν 44. Για την βαθμολογία χρησιμοποιήθηκε

κλίμακα τύπου likert από το 1(Συμφωνώ Απόλυτα) έως το 4(Διαφωνώ Απόλυτα).
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Κλίμακα Κατάθλιψης
Στην  κλίμακα  κατάθλιψης  χρησιμοποιήθηκε  μια  προσαρμογή  του  DASS21  όπου

χρησιμοποιήθηκαν μόνο οι ερωτήσεις για την κατάθλιψη. Η συμμετέχοντες σε αυτήν

την κλίμακα ήταν 44. Για την βαθμολογία χρησιμοποιήθηκε κλίμακα τύπου likert από

το 1(Δεν ισχύει καθόλου) έως το 5(Ισχύει πάρα πολύ). Ο μέσος όρος του συνολικού

σκορ κατά άτομο, ήταν Μ.Ο.=14.5, η μέγιστη τιμή  max=36 η ελάχιστη  min=2 και η

τυπική απόκλιση Τ.Α.= 10.03 .
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Αξιολόγηση Προγράμματος

Στις  αντιδράσεις  σχετικά  με  το  πρόγραμμα συμμετείχαν  συνολικά  σε  αυτήν  την

κλίμακα ήταν 38. Για την βαθμολογία χρησιμοποιήθηκε κλίμακα τύπου  likert από το

1(καθόλου) έως το 10(πάρα πολύ). 
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Συζήτηση 

 Στόχος  της  παρούσας  διπλωματικής  εργασίας  ήταν  η  πιλοτική  –  πειραματική

λειτουργία του ιστότοπου για την διαταραχή του κοινωνικού άγχους ώστε να φάνουν οι

δυνατότητες και αδυναμίες του προγράμματος ώστε σε βάθος χρόνου να τροποποιηθεί

και να βελτιωθεί στον βαθμό που είναι δυνατό, λόγο της πολυπλοκότητας της σύνθεσης

του αντικειμένου. Για το σύντομο χρονικό διάστημα που έτρεξε το πρόγραμμα και με

το υπάρχων δείγμα, τα αποτελέσματα από τις αξιολογήσεις του ιστοτοπου έδειξαν μια

ισχυρή θετικά στατιστική τάση.
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Περιορισμοί

Ο  ιστότοπος  χρειάζεται  βάθος  χρόνου  για  να  λειτουργήσει,  ώστε  να  υπάρχει

ανατροφοδότηση  από  τους  χρήστες  του  προγράμματος  για  να  μπορέσει  να  εξάγει

συμπεράσματα.  Καθώς  και  το  λογισμικό  πρέπει  να  ανανεώνεται  τακτικά  για  να

εξασφαλίσει έναν δυνατό δεσμό με τον χρήστη.

72



Βιβλιογραφικές αναφορές

Acarturk, C.; De Graaf, R.; Van Straten, A.; Have, M. T.; Cuijpers, P. (2008). "Social

phobia and number of social fears, and their association with comorbidity, health-related

quality of life and help seeking". Social Psychiatry and Psychiatric Epidemiology.  43

(4): 273–9. doi:10.1007/s00127-008-0309-1. PMID 18219433.

Adelman CB, Panza KE, Bartley CA, Bontempo A, Bloch MH (2014). "A meta-analysis

of  computerized  cognitive-behavioral  therapy  for  the  treatment  of  DSM-5  anxiety

disorders".  J  Clin  Psychiatry.  75:  e695–704.  doi:10.4088/JCP.13r08894.

PMID 25093485.

American Psychiatric Association (2013). Diagnostic and Statistical Manual of Mental

Disorders  (Fifth  ed.).  Arlington,  VA:  American  Psychiatric  Publishing.  p. 189.

ISBN 978-0-89042-555-8.

Andrews,  G;  Cuijpers,  P;  Craske,  MG;  McEvoy,  P;  Titov,  N  (13  October  2010).

"Computer therapy for the anxiety and depressive disorders is effective, acceptable and

practical  health  care:  a  meta-analysis".  PLOS  ONE.  5 (10):  e13196.

doi:10.1371/journal.pone.0013196. PMC 2954140. PMID 20967242.

Bateson, M; B. Brilot; D. Nettle (2011). "Anxiety: An evolutionary approach" (PDF).

Canadian Journal of Psychiatry. 56 (12): 707–715. Archived (PDF) from the original on

19 October 2013. 

Beesdo, K.; Bittner, A.; Pine, D. S.; Stein, M. B.; Höfler, M.; Lieb, R.; Wittchen, H. U.

(2007). "Incidence of Social Anxiety Disorder and the Consistent Risk for Secondary

Depression in the First Three Decades of Life". Archives of General Psychiatry. 64 (8):

903–912. doi:10.1001/archpsyc.64.8.903. PMID 17679635.

Bella  TT;  Omigbodun  O.  MF  (Jun  2009).  "Social  phobia  in  Nigerian  university

students: prevalence, correlates and co-morbidity". Soc Psychiatry Psychiatr Epidemiol.

44: 458–63. doi:10.1007/s00127-008-0457-3. PMID 18979054.

Buckner, J. D.; Schmidt, N. B.; Lang, A. R.; Small, J. W.; Schlauch, R. C.; Lewinsohn,

P. M. (2008). "Specificity of social anxiety disorder as a risk factor for alcohol and

cannabis  dependence".  Journal  of  Psychiatric  Research.  42 (3):  230–9.

doi:10.1016/j.jpsychires.2007.01.002. PMC 2254175 . PMID 17320907.

Cameron OG (1 December 2007). "Understanding Comorbid Depression and Anxiety".

Psychiatric Times. 24 (14). 

73



Chambless, D. L.; Fydrich, T.; Rodebaugh, T. L. (2008). "Generalized social phobia and

avoidant  personality  disorder:  Meaningful  distinction  or  useless  duplication?".

Depression and Anxiety. 25 (1): 8–19. doi:10.1002/da.20266. PMID 17161000.

Chartier, M. J.; Walker, J. R.; Stein, M. B. (2003). "Considering comorbidity in social

phobia".  Social  Psychiatry  and  Psychiatric  Epidemiology.  38 (12):  728–34.

doi:10.1007/s00127-003-0720-6. PMID 14689178.

Craske,  MG;  Stein,  MB  (24  June  2016).  "Anxiety".  Lancet.  doi:10.1016/S0140-

6736(16)30381-6. PMID 27349358.

Duggan,  G.B.  (2016).  "Applying  psychology  to  understand  relationships  with

technology:  from  ELIZA  to  interactive  healthcare".  Behaviour  and  Information

Technology. 35: 536–547. doi:10.1080/0144929X.2016.1141320. 

Freeman,  J;  Garcia,  A;  Frank,  H;  Benito,  K;  Conelea,  C;  Walther,  M;  Edmunds,  J

(2014).  "Evidence  base  update  for  psychosocial  treatments  for  pediatric  obsessive-

compulsive disorder". Journal of Clinical Child and Adolescent Psychology. 43 (1): 7–

26. doi:10.1080/15374416.2013.804386. PMC 3815743 . PMID 23746138.

Furmark, Thomas. Social Phobia – From Epidemiology to Brain Function. 

Gagan Joshi • Carter Petty • Janet Wozniak • Aude Henin • Ronna Fried • Maribel Galdo

• Meghan Kotarski • Sarah Walls • Joseph Biederman (2010). "The Heavy Burden of

Psychiatric  Comorbidity  in  Youth  with  Autism  Spectrum  Disorders:  A  Large

Comparative  Study of  a  Psychiatrically  Referred  Population"  (PDF).  J  Autism Dev

Disord. 40 (11): 1361–1370. doi:10.1007/s10803-010-0996-9. PMID 20309621.

Grinde, B (2005). "An approach to the prevention of anxiety-related disorders based on

evolutionary  medicine"(PDF).  Preventive  Medicine.  40 (6):  904–909.

doi:10.1016/j.ypmed.2004.08.001. PMID 15850894. 

Haustgen, T. (2004). "À propos du centenaire de la psychasthénie (1903) Les troubles

obsessionnels-compulsifs  dans  la  psychiatrie  française:  revue  historique".  Annales

médico-psychologiques. 162 (6): 427–440. doi:10.1016/j.amp.2003.09.012.

Helgadóttir, Fjóla Dögg; Menzies, Ross G; Onslow, Mark; Packman, Ann; O'Brian, Sue

(2009).  "Online  CBT I:  Bridging the  Gap Between Eliza  and Modern  Online  CBT

Treatment Packages". Behaviour Change. 26 (4): 245–53. doi:10.1375/bech.26.4.245.

Iulian  Iancua;  Jennifer  Levinc;  Haggai  Hermeshd;  Pinhas  Dannonb;  Amir  Porehc;

Yoram  Ben-Yehudaa;  Zeev  Kaplana;  Sofi  Maromd;  Moshe  Kotler  MF  (September

2006). "Social phobia symptoms: prevalence, sociodemographic correlates, and overlap

74



with  specific  phobia  symptoms".  Comprehensive  Psychiatry.  47 (5):  399–405.

doi:10.1016/j.comppsych.2006.01.008. PMID 16905404.

Izgiç F; Akyüz G; Doğan O; Kuğu N. MF (September 2004). "Social phobia among

university students and its relation to self-esteem and body image". Can J Psychiatry. 49

(9): 630–634. PMID 15503736.

Kaplan, J. S.; Tolin, D. F. (2011). "Exposure therapy for anxiety disorders: Theoretical

mechanisms of exposure and treatment strategies". Psychiatric Times. 28 (9): 33–37.

Kessler;  et  al.  (2007).  "Lifetime prevalence and age-of-onset distributions of mental

disorders in the World Health Organization's World Mental Health Survey Initiative".

World Psychiatry. 6 (3): 168–76. PMC 2174588. PMID 18188442.

Khyati Mehtalia1, G.K. Vankar MF (September 2004). "Social Anxiety in Adolescents".

Indian J Psychiatry. 46 (3): 221–227. PMC 2951647 . PMID 21224903.

Kushner, M. G.; Abrams, K.; Thuras, P.; Hanson, K. L.; Brekke, M.; Sletten, S. (2005).

"Follow-up  Study  of  Anxiety  Disorder  and  Alcohol  Dependence  in  Comorbid

Alcoholism Treatment Patients". Alcoholism: Clinical & Experimental Research. 29 (8):

1432–1443. doi:10.1097/01.alc.0000175072.17623.f8.

Liebowitz,  M. R.;  Gorman,  J.  M.;  Fyer,  A.  J.;  Klein,  D.  F.  (1985).  "Social  phobia.

Review of a neglected anxiety disorder". Archives of General Psychiatry. 42 (7): 729–

736. doi:10.1001/archpsyc.1985.01790300097013. PMID 2861796.

Marks,  Isaac  M.;  Mataix-Cols,  David;  Kenwright,  Mark;  Cameron,  Rachel;  Hirsch,

Steven;  Gega,  Lina  (2003).  "Pragmatic  evaluation  of  computer-aided  self-help  for

anxiety  and  depression".  The  British  Journal  of  Psychiatry.  183:  57–65.

doi:10.1192/bjp.183.1.57. PMID 12835245.

McLaughlin  K;  Behar  E;  Borkovec  T  (25  August  2005).  "Family  history  of

psychological  problems  in  generalized  anxiety  disorder".  Journal  of  Clinical

Psychology. 64 (7): 905–918. doi:10.1002/jclp.20497. PMC 4081441. PMID 18509873.

Mohammadi  MR;  Ghanizadeh  A;  Mohammadi  M;  Mesgarpour  B.  MF  (2006).

"Prevalence of social  phobia and its comorbidity with psychiatric disorders in Iran".

Depress Anxiety. 23 (7): 405–411. doi:10.1002/da.20129. PMID 16817174.

75



Morris,  E.  P.;  Stewart,  S.  H.;  Ham,  L.  S.  (2005).  "The  relationship  between social

anxiety  disorder  and  alcohol  use  disorders:  A critical  review".  Clinical  Psychology

Review. 25 (6): 734–60. doi:10.1016/j.cpr.2005.05.004. PMID 16042994.

National Statistics. The mental health of young people looked after by local authorities

in Scotland. 2002–2003.

Nordgren,  L.B.;  Hedman,  E.;  Etienne,  J.;  Bodin,  J.;  Kadowaki,  A.;  Eriksson,  S.;

Lindkvist, E.; Andersson, G.; et al. (August 2014). "Effectiveness and cost-effectiveness

of  individually  tailored  Internet-delivered  cognitive  behavior  therapy  for  anxiety

disorders  in  a  primary  care  population:  A randomized  controlled  trial".  Behaviour

Research  and  Therapy.  59:  1–11.  doi:10.1016/j.brat.2014.05.007.  PMID 24933451.

Retrieved 18 August 2014.

Olsson, A.; Phelps, E. A. (2007). "Social learning of fear". Nature Neuroscience. 10 (9):

1095–1102. doi:10.1038/nn1968. PMID 17726475.

P. Musiata1 c1 and N. Tarriera1. "Cambridge Journals Online - Psychological Medicine

- Abstract - Collateral outcomes in e-mental health: a systematic review of the evidence

for added benefits of computerized cognitive behavior therapy interventions for mental

health". Journals.cambridge.org.

Perugi G, Akiskal HS (December 2002). "The soft bipolar spectrum redefined: focus on

the cyclothymic, anxious-sensitive, impulse-dyscontrol, and binge-eating connection in

bipolar  II  and  related  conditions".  Psychiatr.  Clin.  North  Am.  25 (4):  713–37.

doi:10.1016/S0193-953X(02)00023-0. PMID 12462857.

Pini S, Maser JD, Dell'Osso L, et al. (2006). "Social anxiety disorder comorbidity in

patients with bipolar disorder: a clinical replication". J Anxiety Disord. 20 (8): 1148–57.

doi:10.1016/j.janxdis.2006.03.006. PMID 16630705.

Rabe-Jabłońska  J  (2002).  "Fobia  społeczna.  Rozpowszechnienie,  kryteria

rozpoznawania,  podtypy,  przebieg,  współchorobowość,  leczenie".  Psychiatria  w

Praktyce Ogólnolekarskiej. (in Polish). 2 (3): 161–166. ).

Rapee R. M.; Spence S. H. (2004). "The etiology of social phobia: empirical evidence

and  an  initial  model".  Clin  Psychol  Rev.  24 (7):  737–767.

doi:10.1016/j.cpr.2004.06.004. PMID 15501555.

Rocha FL, Vorcaro CM, Uchoa E, Lima-Costa MF (September 2005). "Comparing the

prevalence rates of social phobia in a community according to ICD-10 and DSM-III-R".

76



Rev  Bras  Psiquiatr.  27 (3):  222–4.  doi:10.1590/S1516-44462005000400011.

PMID 16224610.

Rose  M,  Devine  J  (2014).  "Assessment  of  patient-reported  symptoms  of  anxiety".

Dialogues  Clin  Neurosci  (Review).  16 (2):  197–211  (Table  1).  PMC 4140513.

PMID 25152658.

Rozbroj,  Tomas;  et,  al.  (2014).  "Assessing  the  Applicability  of  E-Therapies  for

Depression,  Anxiety,  and  Other  Mood  Disorders  Among  Lesbians  and  Gay  Men:

Analysis  of  24  Web-  and  Mobile  Phone-Based  Self-Help  Interventions".  Journal  of

Medical  Internet  Research.  16 (5):  e166.  doi:10.2196/jmir.3529.  PMC 4115263 .

PMID 24996000.

Sanderson, W. C.;  Dinardo, P.  A.;  Rapee,  R. M.; Barlow, D. H. (1990).  "Syndrome

comorbidity  in  patients  diagnosed  with  a  DSM-III--R  anxiety  disorder".  Journal  of

Abnormal  Psychology.  99 (3):  308–12.  doi:10.1037/0021-843X.99.3.308.

PMID 2212281.

Schneier, F. R.; Spitzer, R. L.; Gibbon, M.; Fyer, A. J.; Liebowitz, M. R. (1991). "The

relationship  of  social  phobia  subtypes  and  avoidant  personality  disorder".

Comprehensive  Psychiatry.  32 (6):  496–502.  doi:10.1016/0010-440X(91)90028-B.

PMID 1778076.

Schneier, Franklin (7 September 2006). "Social Anxiety Disorder". The New England

Journal of Medicine. 355: 1029–1036. doi:10.1056/nejmcp060145. PMID 16957148.

Senate Select Committee on Mental Health.Mental Health Archived 2006-03-25 at the

Wayback Machine.. 2003.

Social  Anxiety  Disorder:  A Common,  Underrecognized  Mental  Disorder.  American

Family Physician.

Spurgeon, Joyce A.; Wright, Jesse H. (2010). "Computer-Assisted Cognitive-Behavioral

Therapy". Current Psychiatry Reports. 12 (6): 547–52. doi:10.1007/s11920-010-0152-4.

PMID 20872100.

Stein, M. B.; Fuetsch, M.; Müller, N.; Höfler, M.; Lieb, R.; Wittchen, H. U. (2001).

"Social Anxiety Disorder and the Risk of Depression: A Prospective Community Study

of Adolescents and Young Adults". Archives of General Psychiatry.  58 (3): 251–256.

doi:10.1001/archpsyc.58.3.251. PMID 11231832.

Surgeon General and Mental Health 1999.

77



Sylvers, Patrick; Lilienfeld, Scott O.; Laprairie, Jamie L. (2011). "Differences between

trait  fear  and  trait  anxiety:  Implications  for  psychopathology".  Clinical  Psychology

Review. 31 (1): 122–37. doi:10.1016/j.cpr.2010.08.004. PMID 20817337. 

Testa A, Giannuzzi R, Daini S, Bernardini L, Petrongolo L, Gentiloni Silveri N (2013).

"Psychiatric  emergencies  (part  III):  psychiatric  symptoms  resulting  from  organic

diseases"  (PDF).  Eur  Rev  Med  Pharmacol  Sci  (Review).  17  Suppl  1:  86–99.

PMID 23436670. 

Tillfors  M;  Furmark  T.  MF  (January  2007).  "Social  phobia  in  Swedish  university

students:  prevalence,  subgroups  and  avoidant  behavior".  Soc  Psychiatry  Psychiatr

Epidemiol. 42 (1): 79–86. doi:10.1007/s00127-006-0143-2. PMID 17160591.

Travis, John (2004). "Fear not: Scientists are learning how people can unlearn fear".

Science News. 165 (3): 42–44. doi:10.2307/4014925. JSTOR 4014925.

Twomey  Conal  (2014).  "A randomized  controlled  trial  of  the  computerized  CBT

programme,  MoodGYM,  for  public  mental  health  service  users  waiting  for

interventions".  British  Journal  of  Clinical  Psychology.  53:  433–450.

doi:10.1111/bjc.12055. Retrieved 2014-08-14.

World Health Organization (2009). Pharmacological Treatment of Mental Disorders in

Primary Health Care (PDF). Geneva. ISBN 978-92-4-154769-7. 

78



Παράρτημα

Α) Ερωτηματολόγιο Δημογραφικών Στοιχείων
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4.Μορφωτικό επίπεδο *

Καθόλου
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Λύκειο

ΙΕΚ

ΤΕΙ

ΑΕΙ
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Μεταπτυχιακό

Β) Ερωτηματολόγιο Σωματικών Συμπτωμάτων

ΤΑ ΣΩΜΑΤΙΚΑ ΣΥΠΤΩΜΑΤΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΑΓΧΟΥΣ ΠΟΥ ΒΙΩΣΑ

* Required

1. Email address *

Τα σωματικά συμπτώματα κοινωνικού άγχους που βίωσα *

Έντονος χτύπος καρδιάς

Ταχυκαρδία

Ζαλάδα

Ναυτία

Αίσθημα πνιγμού

Κόμπος στο λαιμό

Αστάθεια (χέρια, κεφάλι, γόνατα)

Θολή όραση

Πονοκέφαλος

Ρίγη

Σφίξιμο στο στήθος

Πόνος στο στήθος

Βούισμα στα αυτιά

Λαχάνιασμα

Διάρροια

Έξαψη / Κοκκίνισμα

Παραθεσία (μυρμήγκιασμα στα χέρια, πόδια, πρόσωπο)

Αποπροσωποποίηση / Αποπραγματοποίηση (αίσθηση πως εσύ ή το περιβάλλον γύρω

σου δεν είναι όπως θα έπρεπε να είναι)
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Γ) Ερωτηματολόγιο Κλίμακας Άγχους

ΚΛΙΜΑΚΑ ΑΓΧΟΥΣ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΔΙΑΝΤΙΔΡΑΣΗ

* Required

1. Email address *

1. Δυσκολεύομαι να κοιτάξω τους άλλους στα μάτια. *

1  2 3 4 5

Καθόλου Πάρα πολύ

2. Δεν νιώθω άνετα να κάνω παρέα με τους συναδέλφους μου στην δουλειά. *

1  2 3 4 5

Καθόλου Πάρα πολύ

3. Σφίγγομαι όταν συναντώ κάποιον γνωστό μου στον δρόμο. *

1  2 3 4 5

Καθόλου Πάρα πολύ

4. Αγχώνομαι όταν βρίσκομαι μόνος με ένα άλλο άτομο. *

1  2 3 4 5

Καθόλου Πάρα πολύ

5. Δυσκολεύομαι όταν συζητώ με άλλους. *

1  2 3 4 5

Καθόλου Πάρα πολύ

6. Μου είναι δύσκολο να διαφωνήσω με την άποψη κάποιου άλλου. *

1  2 3 4 5

Καθόλου Πάρα πολύ

7. Με πιάνει νευρικότητα στην ιδέα ότι οι άλλοι με κοιτούν καθώς περπατάω στον 

δρόμο. *

1  2 3 4 5
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Καθόλου Πάρα πολύ

8. Ανησυχώ μήπως αρχίσω να τρέμω όταν με κοιτούν οι άλλοι. *

1  2 3 4 5

Καθόλου Πάρα πολύ

9. Θα αγχωνόμουν αν έπρεπε να καθίσω απέναντι από άλλους στο λεωφορείο ή στο 

τρένο. *

1  2 3 4 5

Καθόλου Πάρα πολύ

10. Ανησυχώ μήπως κάνω κάτι που θα τραβήξει την προσοχή των άλλων. *

1  2 3 4 5

Καθόλου Πάρα πολύ

11. Αγχώνομαι όταν βρίσκομαι μέσα στο ασανσέρ και με κοιτούν άλλοι. *

1  2 3 4 5

Καθόλου Πάρα πολύ

12. Νιώθω ότι τραβάω την προσοχή των άλλων όταν στέκομαι στην ουρά. *

1  2 3 4 5

Καθόλου Πάρα πολύ
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Δ) Ερωτηματολόγιο Κλίμακας Άγχους και Ανησυχίας

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΑΓΧΟΥΣ ΚΑΙ ΑΝΗΣΥΧΙΑΣ

* Required

1. Email address *

1.Πολλές καταστάσεις με κάνουν να ανησυχώ και να αγχώνομαι. *

1  2  3  4 5

Δεν ισχύει καθόλου Ισχύει πολύ

2.Ξέρω ότι δεν θα έπρεπε να ανησυχώ για διάφορα πράγματα, αλλά είναι πάνω από

τις δυνάμεις μου. *

1  2  3  4 5

Δεν ισχύει καθόλου Ισχύει πολύ

3.Όποτε είμαι κάτω από πίεση αγχώνομαι κάμποσο. *

1  2  3  4 5

Δεν ισχύει καθόλου Ισχύει πολύ

4.Είμαι αγχώδης σ’ όλη μου τη ζωή. *

1  2  3  4 5

Δεν ισχύει καθόλου Ισχύει πολύ

5.Προσέχω ότι ανησυχώ για διάφορα πράγματα. *

1  2  3  4 5

Δεν ισχύει καθόλου Ισχύει πολύ
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Ε) Ερωτηματολόγιο Κλίμακας Αυτοεκτίμησης

ΚΛΙΜΑΚΑ ΑΥΤΟ-ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ

* Required

1. Email address *

1. Αισθάνομαι ότι αξίζω ως άτομο τουλάχιστον όσο και οι άλλοι άνθρωποι. *

1  2 3  4

Συμφωνώ Απόλυτα Διαφωνώ Απόλυτα

2. Αισθάνομαι ότι ως άτομο με χαρακτηρίζει ένας αριθμός από καλά 

χαρακτηριστικά. *

1  2 3  4

Συμφωνώ Απόλυτα Διαφωνώ Απόλυτα

3. Τελικά, τείνω να θεωρήσω ότι είμαι αποτυχημένος/η ως άτομο. *

1  2 3  4

Συμφωνώ Απόλυτα Διαφωνώ Απόλυτα

4. Είμαι ικανός/ή να κάνω πράγματα τόσο καλά, όσο και οι άλλοι άνθρωποι. *

1  2 3  4

Συμφωνώ Απόλυτα Διαφωνώ Απόλυτα

5. Αισθάνομαι ότι δεν έχω πολλά πράγματα για τα οποία μπορώ να είμαι

υπερήφανος/η. *

1  2 3  4

Συμφωνώ Απόλυτα Διαφωνώ Απόλυτα

6. Έχω θετική στάση απέναντι στον εαυτό μου. *

1  2 3  4

Συμφωνώ Απόλυτα Διαφωνώ Απόλυτα

7. Συνολικά, είμαι ευχαριστημένος/η με τον εαυτό μου. *

1  2 3  4
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Συμφωνώ Απόλυτα Διαφωνώ Απόλυτα

8. Εύχομαι να σεβόμουν περισσότερο τον εαυτό μου. *

1  2 3  4

Συμφωνώ Απόλυτα Διαφωνώ Απόλυτα

9. Μερικές φορές νιώθω σίγουρα άχρηστος/η. *

1  2 3  4

Συμφωνώ Απόλυτα Διαφωνώ Απόλυτα

10. Μερικές φορές αισθάνομαι ότι δεν είμαι καθόλου καλός/ή. *

1  2 3  4

Συμφωνώ Απόλυτα Διαφωνώ Απόλυτα
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ΣΤ)Ερωτηματολόγιο Κλίμακας Κατάθλιψης

ΚΛΙΜΑΚΑ ΚΑΤΑΘΛΙΨΗΣ

* Required

1. Email address *

1. Δεν μπορούσα να βιώσω κανένα θετικό συναίσθημα. *

0 1  2 3

Δεν ίσχυσε καθόλου για μένα.  Ίσχυε για μένα πάρα πολύ, ή τις περισσότερες 

φορές.

2. Μου φάνηκε δύσκολο να αναλάβω την πρωτοβουλία να κάνω κάποια πράγματα. 

*

0 1  2 3

Δεν ίσχυσε καθόλου για μένα.  Ίσχυε για μένα πάρα πολύ, ή τις περισσότερες 

φορές.

3. Ένιωσα ότι δεν είχα τίποτα να προσμένω με ενδιαφέρον. *

0 1  2 3

Δεν ίσχυσε καθόλου για μένα.  Ίσχυε για μένα πάρα πολύ, ή τις περισσότερες 

φορές.

4. Ένιωθα μελαγχολικός και απογοητευμένος. *

0 1  2 3

Δεν ίσχυσε καθόλου για μένα.  Ίσχυε για μένα πάρα πολύ, ή τις περισσότερες 

φορές.

5. Τίποτα δεν μπορούσε να με κάνει να νιώσω ενθουσιασμό. *

0 1  2 3

Δεν ίσχυσε καθόλου για μένα.  Ίσχυε για μένα πάρα πολύ, ή τις περισσότερες 

φορές.

6. Ένιωσα ότι δεν άξιζα πολύ ως άτομο. *

0 1  2 3

Δεν ίσχυσε καθόλου για μένα.  Ίσχυε για μένα πάρα πολύ, ή τις περισσότερες 

φορές.

7. Ένιωσα πως η ζωή δεν είχε νόημα. *

0 1  2 3
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Δεν ίσχυσε καθόλου για μένα.  Ίσχυε για μένα πάρα πολύ, ή τις περισσότερες 

φορές.

Ζ) Ερωτηματολόγιο Αξιολόγησης Προγράμματος

ΑΝΤΙΔΡΑΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

* Required

1. Email address *

1.Πόσο λογικό φαίνεται αυτό το πρόγραμμα για εσένα; *

1  2 3  4 5 6 7 8  9  10

Όχι λογικό Πολύ λογικό

2.Πόσο σίγουρος είσαι ότι το πρόγραμμα θα έχει επιτυχία στην εξάλειψη του φόβου

σου;*

1  2 3  4 5 6 7 8  9  10

Όχι λογικό Πολύ λογικό

3.Πόσο σίγουρος είσαι ότι θα συνιστούσες αυτο το πρόγραμμα σε ένα φίλο σου με

Κοινωνικό Άγχος; *

1  2 3  4 5 6 7 8  9  10

Όχι λογικό Πολύ λογικό
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