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Ordo ab chao…
Η αυτορρύθμιση στην υπηρεσία της επιβίωσης (και ενίοτε της 
προόδου)…



Rasmussen et al., 2006
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• Αυτορρύθμιση

• Δυαδική ρύθμιση

• Κοινωνική ρύθμιση και ετερορύθμιση



Ψυχική ανθεκτικότητα

• Πολύεδρη έννοια που αφορά σε χαρακτηριστικά, αποτελέσματα, 
αλλά και διαδικασία (Bonanno et al., 2015).

• Δεν υπάρχει κοινά αποδεκτός ορισμός, αλλά οι υπάρχοντες δίνουν 
έμφαση στα εξής (Johnston et al., 2015. Windle, 2011):
• Δύσκολες συνθήκες

• Διευκόλυνση προσαρμογής

• Αποκατάσταση

• Καλή λειτουργία (ή και βελτίωση)



Οι περισσότεροι άνθρωποι είναι ανθεκτικοί ή επανέρχονται έστω μετά από 
κάποιο καιρό. Λίγοι (π.χ., 10-15%) αντιμετωπίζουν χρόνιες δυσκολίες 
προσαρμογής.



Πώς σχετίζονται αυτορρύθμιση και ανθεκτικότητα;

Η ανθεκτικότητα διευκολύνει την αυτορρύθμιση.

Η ανθεκτικότητα είναι γνώρισμα της αυτορρύθμισης πολλών 
ατόμων.

Η καλή αυτορρύθμιση γίνεται συχνά αντιληπτή και ως 
ανθεκτικότητα.

Κοινοί παράγοντες προσδιορίζουν και τα δύο.



Ας ρίξουμε μια ματιά σε βασικούς ψυχολογικούς παράγοντες που 
προσδιορίζουν τις δύο μεταβλητές. Σε παρένθεση τα της ανθεκτικότητας:

• (θετικές) αξιολογήσεις
• (ρεαλιστική) αποτίμηση πραγματικότητας
• (καλές) σχέσεις με άλλους
• (σαφείς, ρεαλιστικοί) στόχοι
• (υψηλή) αίσθηση ελέγχου
• αισιοδοξία
• (υψηλή ικανότητα) σχεδιασμού
• (ικανότητα για) ρύθμιση συναισθήματος
• (υψηλή) εμπιστοσύνη στον εαυτό
• (επαρκής) ικανότητα χειρισμού προβλημάτων
• (χαμηλό) γενικότερο στρες

• (ευνοϊκές) περιβαλλοντικές συνθήκες και χρονική συγκυρία



Τελικά, πώς σχετίζονται αυτορρύθμιση και ανθεκτικότητα;

• Φαίνεται πως το ένα ενισχύει το άλλο. 

• Η ανθεκτικότητα διευκολύνει την αυτορρύθμιση και η 
ικανοποιητική αυτορρύθμιση μεταφράζεται σε ανθεκτικότητα. 

• Ενισχύοντας το ένα, επιτυγχάνεται και το άλλο.



Όψεις της πανδημίας στην Ελλάδα

Έρευνα σε 20+ χώρες, με 35000+  συμμετέχοντες. Ειδικά στην Ελλάδα, όμως, 
φαίνεται να μας «δυσκολεύουν»…

• Η όλη κατάσταση, γενικώς

• Η πιθανότητα προσωπικής μόλυνσης

• Η πιθανότητα μόλυνσης οικείων 
• Η επίπτωση στην καθημερινότητα και τα άμεσα σχέδια

• Η αβεβαιότητα για το μέλλον 
• Οικονομία και οικονομικά/εργασιακά

• Η απομόνωση/μοναξιά
• Η επίπτωση της καραντίνας στην υγεία γενικά 

• Η δυσπιστία (για μέτρα, ειδικούς, πολιτεία, πανδημία)

• Δεν υπάρχει πρόβλημα



Μερικά ευρήματα από έρευνες στην Ελλάδα

• Υποστήριξη από συντρόφους/συζύγους

• Αναπαραστάσεις για την πανδημία

• Προσδοκίες αυτο-αποτελεσματικότητας

• Ρύθμιση συναισθήματος

Φτάνουν τα στοιχεία αυτά για να χαράξουμε πολιτική; Σαφώς, όχι.
• Κάτω Χώρες vs. Ελλάδα

Παράγοντες σημαντικοί για την 
αυτορρύθμιση στην πανδημία



Πιθανές παρεμβάσεις

Σε επίπεδο:

• Ατομικό

• Κοινοτικής πρόληψης & παρέμβασης

Τροποποίηση συμπεριφορών 
υγείας με «κλασικές» και νέες 
μεθόδους (π.χ., apps, social 
marketing)



Εν κατακλείδι,

• Η προαγωγή δεξιοτήτων αυτορρύθμισης μπορεί να αυξήσει την 
ψυχική ανθεκτικότητα και την καλύτερη προσαρμογή στην πανδημία.

• Χρειαζόμαστε καλά σχεδιασμένες έρευνες που να δίνουν έμφαση 
στη συμπεριφορά.

• Χρειάζονται ουσιαστικές προσπάθειες σχεδιασμού προγραμμάτων 
προαγωγής υγείας (και όχι μόνο για περιόδους κρίσεις).

• Οι επιστήμες της συμπεριφοράς έχουν τα εργαλεία για να 
επιτευχθούν οι στόχοι αυτοί.



Χρειάζεται εκπαίδευση (ή έστω συστηματική ενημέρωση):

• Ειδικών

• Δημοσιογράφων

• Πολιτικών

• Πολιτών



Σας ευχαριστώ πολύ!

karademas@uoc.gr


