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Περίληψη

Η έννοια της ψυχικής ανθεκτικότητας ορίζεται ως 
η ικανότητα του να μπορεί κάποιος να διαχειρίζεται 
με ευχέρεια ψυχολογικές δυσκολίες-κορυφώσεις 
και να καταφέρνει επιτυχώς να επανέρχεται στην 
κανονικότητα ή απλώς να αντέχει σε συνθήκες 
τεράστιας πίεσης και αλλαγής. Η ψυχική ανθεκτι-
κότητα συσχετίζεται στενά με το ρεύμα της θετικής 
οργανωσιακής ψυχολογίας. Σήμερα, το στοιχείο της κρίσης και της αλλαγής είναι 
έντονο και κυριαρχεί η απαίτηση για προσαρμοστικότητα και θετική θεώρηση της 
πραγματικότητας που μας περιβάλλει. Επομένως, η ανθεκτικότητα θα μπορού-
σε να αποτελέσει έναν παράγοντα που κρίνεται ως συστατικής και ουσιαστικής 
σημασίας για την αποτελεσματικότητα της ηγεσίας στην πράξη. Συνεπώς, ό,τι δεν 
μας σκοτώνει μας κάνει τελικά πιο δυνατούς και κατ’ επέκταση και πιο αποτελε-
σματικούς. Αυτό που χρήζει περαιτέρω μελέτης και διερεύνησης είναι ποιοι είναι 
αυτοί οι παράγοντες που υποβοηθούν και καθορίζουν την ανθεκτικότητα των 
ηγετών. Ποια τα χαρακτηριστικά εσωτερικά (χαρακτηριστικά προσωπικότητας) 
και εξωτερικά (σχέσεις-περιβάλλον) που μπορεί να συμβάλλουν σε μεγαλύτερη 
ανθεκτικότητα. Σε αυτά θα προσπαθήσουμε να κάνουμε μια πρώτη απόπειρα 
διερεύνησης και να δώσουμε αφορμή για περαιτέρω έρευνα.
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Abstract

The concept of psychological resilience is defined 
as being able to easily manage psychological 
difficulties – peaks and successfully succeed in 
returning to normality or simply enduring in 
conditions of enormous pressure and change. 
Psychological resilience is closely related to the 
current of positive organizational psychology. Today, 
the element of crisis and change is intense, and the demand for adaptability 
and a positive view of the reality that surrounds us prevails. Resilience could 
therefore be a crucial factor in the effectiveness of leadership in practice. 
Therefore, everything that not killing us ultimately makes us stronger and more 
expansive and furthermore efficient. The factors that help and determine the 
resilience of leadersare the internal (personality) characteristics and external 
(environment-relationships) characteristics resilience. In these factors that 
can contribute to greater resilience we will try to give a first attempt at 
investigation and a reason for further research.

1. Ψυχική ανθεκτικότητα και θετική ψυχολογία

Η έννοια της ψυχικής ανθεκτικότητας είναι μια έννοια στενά συνυφασμένη με τη 
θετική ψυχολογία. Τόσο η έρευνα της ανθεκτικότητας όσο και η θετική ψυχολογία 
εστιάζουν στα θετικά συναισθήματα και σε εκείνες τις δυνατότητες του ατόμου 
που το βοηθούν να αντεπεξέλθει στις δυσκολίες και τις αντιξοότητες της ζωής 
και στην ομαλή προσαρμογή του στην κανονικότητα, όταν τις έχει ξεπεράσει. 
Έτσι, λοιπόν, όπως και οι Tugade & Fredrickson (2007) απέδειξαν ερευνητικά, 
τα άτομα που διαθέτουν ψυχολογική ανθεκτικότητα βιώνουν τα γεγονότα θετικά, 
πράγμα που τα βοηθά να ξεπεράσουν με μεγαλύτερη ευκολία τις δύσκολες και 
στρεσογόνες καταστάσεις. Τα ανθεκτικά άτομα, όντας από τη φύση τους ανοικτά 
στο καινούργιο, καταφέρνουν και βιώνουν το θετικό στη ζωή τους ακόμα και στις 
πιο δύσκολες καταστάσεις (Fredrickson et al., 2003), όπως π.χ. ένα τρομοκρατικό 
χτύπημα, έχοντας λιγότερα συμπτώματα κατάθλιψης, που συνήθως εκδηλώνο-
νται μετά από ένα τραυματικό γεγονός. Δεν προχωρούν σε συναισθήματα αυτο-
λύπησης και εκδήλωσης αδυναμίας (learned helplessness), αντιθέτως δημιουρ-
γούν μια ανελισσόμενη ελικοειδή σπείρα θετικών συναισθημάτων, σύμφωνα με 
τη θεωρία διεύρυνσης και δόμησης (Fredrickson, 2001). Επομένως, βιώνουν το 
θετικό στην κάθε τους στιγμή, είτε αυτή είναι καλή είτε κακή.
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2. Η ψυχική ανθεκτικότητα ως στοιχείο ανάκαμψης

Στα πλαίσια της θετικής ψυχολογίας, και πιο συγκεκριμένα στη θετική οργανω-
σιακή ψυχολογία, έχει παρατηρηθεί τα τελευταία χρόνια ένα έντονο ερευνητικό 
ενδιαφέρον για θέματα που αφορούν την ανθεκτικότητα, τόσο αυτή που παρα-
τηρείται ατομικά στο εργασιακό περιβάλλον όσο και στα πλαίσια ομάδων ή και 
οργανισμών. Τόσο η έρευνα της ανθεκτικότητας όσο και η θετική ψυχολογία 
επικεντρώνονται στα θετικά συναισθήματα και συμπεριφορές. H ανθεκτικότητα 
(resilience, από το λατινικό απαρέμφατο resilire που σημαίνει αναπηδώ, ανα-
κάμπτω) ορίζεται ως η ικανότητα ανάκαμψης από τη δυσκολία, τη ματαίωση 
και την αποτυχία, και είναι ουσιώδης για την αποτελεσματική ηγεσία (Ledesma, 
2014). Σύμφωνα με τον Rutter (1987), η ανθεκτικότητα περιγράφει τις διατομι-
κές διαφορές ως προς την ανταπόκριση των ατόμων στο στρες και τη δυσκολία. 
Επιπλέον, ο Perry (2002) επισημαίνει ότι η ανθεκτικότητα αναφέρεται στην ικα-
νότητα του ατόμου να αντιμετωπίζει τους στρεσογόνους παράγοντες, χωρίς όμως 
να παρουσιάζει δυσπροσαρμοστικότητα στη λειτουργικότητά του. Επιπροσθέτως, 
ο Βonnano (2004) εστιάζει στην ανθεκτικότητα ως προστατευτικό παράγοντα σε 
συνθήκες κρίσης, που ενδυναμώνει την ανάπτυξη θετικών εκροών και υγιών 
χαρακτηριστικών της προσωπικότητας του ατόμου.

3. Ατομικές μεταβλητές της ψυχικής ανθεκτικότητας

Ως ατομικές μεταβλητές της ανθεκτικότητας θα μπορούσαν να οριστούν όλοι εκεί-
νοι οι ατομικοί παράγοντες που απορρέουν από την προσωπικότητα του ατόμου 
και έχουν σημαντική επίδραση στο πώς ένα άτομο διαχειρίζεται την κρίση, την 
αναποδιά και τη δυσχέρεια. Μπορεί να είναι οι στρατηγικές διαχείρισης που έχει 
στη φαρέτρα του ή η χρήση των εσωτερικών του πηγών, τόσο των γνωστικών όσο 
και των εσώτερων διαπροσωπικών του χαρακτηριστικών, και η γενικότερη αντι-
μετώπιση της ζωής μέσω της δικής του κοσμοθεωρίας. Έτσι, λοιπόν, θα μπορού-
σαμε να αναφέρουμε την ελπίδα-αισιοδοξία (hope-optimism), που αποτελούν και 
συστατικά στοιχεία του θετικού ψυχολογικού κεφαλαίου του ατόμου (Luthansetal, 
2004), το κουράγιο (courage), τη νοηματοδότηση της ζωής (meaningoflife), την 
αυτοπεποίθηση (self-confidence), την ταπεινότητα (humility), την ύπαρξη εσω-
τερικών αξιών (morality) και την αξιοποίηση της θετικής μοναξιάς ως στοιχείο 
θετικής παραγωγικότητας (solitude).
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4. Περιβαλλοντικές – κοινωνικές μεταβλητές  
της ψυχικής ανθεκτικότητας

Ως περιβαλλοντικές – κοινωνικές μεταβλητές της ανθεκτικότητας θα μπορούσαν 
να χαρακτηριστούν όλοι εκείνοι οι παράγοντες που σχετίζονται με τις σχέσεις που 
αναπτύσσει το άτομο στο περιβάλλον που ζει και εργάζεται και με τον αυτοκαθο-
ρισμό του απέναντι σε αυτές. Για παράδειγμα, οι σχέσεις του με ανωτέρους και 
υφισταμένους (relationships with the team-subordinates and the supervisors), 
καθώς και ο βαθμός της ισορροπίας προσωπικής και επαγγελματικής ζωής (balance 
of personal and professional life). 

5. Σχέση αποτελεσματικής ηγεσίας και ψυχικής 
ανθεκτικότητας

Η αποτελεσματική ηγετική συμπεριφορά και η ανθεκτικότητα συνδέονται άμεσα. 
Οι Bennis & Τommas (2002) μέσω της έρευνάς τους κατέληξαν ότι το κατά πόσον 
κάποιος θα παρουσιάσει στοιχεία αποτελεσματικής ηγεσίας συσχετίζεται: α) με τον 
τρόπο που το άτομο διαχειρίζεται την αντιξοότητα και β) με την ικανότητα νοηματο-
δότησης και μάθησης μέσω των αρνητικών γεγονότων και καταστάσεων με τις οποί-
ες έρχεται αντιμέτωπο. Από μία σειρά συνεντεύξεων που διεξήγαγαν, κατέληξαν στο 
συμπέρασμα ότι οι πιο πετυχημένοι από τους ηγέτες που συμμετείχαν στην έρευνα 
είχαν ξεπεράσει μια κρίση και είχαν ανακάμψει έπειτα από μια τραυματική εμπει-
ρία δυνατότεροι από πριν, όπως ο φοίνικας αναγεννάται από τη στάχτη του. Επίσης, 
έχει αποδειχθεί ότι η νοοτροπία και τα πιστεύω των ηγετικών στελεχών επηρεάζουν 
τον τρόπο που επιλέγουν να επιλύσουν ένα πρόβλημα που ανακύπτει Finkelstein & 
Hambrick (1996). Επιπλέον, οι Higgs και Rowlland (2008) αναφέρουν ότι οι ηγέτες 
διαδραματίζουν κομβικό ρόλο σε θέματα αλλαγών μέσω της συμπεριφοράς και της 
στάσης τους. Επιπροσθέτως, οι Avey et al. (2008) μελέτησαν κατά πόσον το θετικό 
ψυχολογικό κεφάλαιο (ελπίδα, αισιοδοξία αυτο-αποτελεσματικότητα και ανθεκτι-
κότητα) είναι πιθανόν να οδηγήσει σε στάσεις και συμπεριφορές που με τη σειρά 
τους θα έχουν ως αποτέλεσμα θετικές οργανωσιακές αλλαγές, γεγονός το οποίο και 
επιβεβαιώθηκε από την έρευνά τους. Επομένως, θετικοί και ανθεκτικοί ηγέτες είναι 
πιθανότερο να ενισχύσουν και να επιτύχουν δύσκολες οργανωσιακές αλλαγές στα 
πλαίσια της αποτελεσματικής και θετικής ηγεσίας. Αυτό μπορούν να το πετύχουν 
μέσω των στάσεων και συμπεριφορών που δεν κάμπτονται στις υψηλές ψυχολογι-
κές κορυφώσεις, έτσι ώστε με ευκολία να ξεπεράσουν τους σκοπέλους. Και επίσης, 
έχοντας στην αξιακή τους φαρέτρα το θάρρος, που προκύπτει από τη γνωστική τους 
βεβαιότητα ότι οι καταιγίδες είναι αυτές που κάνουν τις βελανιδιές να βγάζουν ρίζες.
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6. Ψυχική ανθεκτικότητα, ενδυνάμωση  
και αποτελεσματική ηγεσία

Ανάμεσα στην ψυχική ανθεκτικότητα και την αποτελεσματική ηγεσία ενδέχεται 
να παρεμβάλλεται η έννοια της ενδυνάμωσης, τόσο ως διαδικασία όσο και ως 
κατάσταση-αποτέλεσμα. Ως διαδικασία, η έννοια της ενδυνάμωσης σχετίζεται με 
ενέργειες του ηγέτη, που στόχο έχουν την υψηλότερη απόδοση των εργαζομένων, 
ενώ ως κατάσταση συντίθεται από τέσσερις διακριτές διαστάσεις: α) αίσθηση του 
νοήματος της εργασίας (sense of meaning), δηλαδή η εργασία που κάνω έχει 
κάποιο νόημα, β) αίσθηση ικανότητας (sense of competence), έχω αυτοπεποίθηση 
και διαθέτω τις απαραίτητες ικανότητες για να κάνω τη δουλειά μου αποτελεσμα-
τικά, γ) αίσθηση αυτοπροσδιορισμού (sense of self-determination). Διαθέτω τον 
απαραίτητο έλεγχο και ελευθερία για να ενεργώ αποτελεσματικά στην εργασία 
μου και δ) αίσθηση επιρροής (sense of impact). Μπορώ να ασκήσω επιρροή σε 
άλλους ανθρώπους, λειτουργίες και συστήματα, αλλά κυρίως στα αποτελέσματα 
του οργανισμού στον οποίο εργάζομαι. Σύμφωνα με την έρευνα, τα ενδυναμωμένα 
στελέχη είναι περισσότερο ικανοποιημένα και πιο αποτελεσματικά στην άσκηση 
των καθηκόντων τους και βιώνουν λιγότερο στρες (Kirkman & Rosen, 1999). 
Συνεπώς, η βίωση θετικής νοηματοδότησης και θετικού αυτοπροσδιορισμού μέσω 
της ενδυνάμωσης είναι πιθανόν να συσχετίζεται με την ανθεκτικότητα και κατ’ 
επέκταση με την αποτελεσματική ηγεσία, στα πλαίσια ανάπτυξης θετικών ενδυ-
ναμωτικών συμπεριφορών και τάσεων.

7. Επίλογος

Εν κατακλείδι, είναι σημαντικό να διερευνηθεί η ψυχική ανθεκτικότητα στο θεω-
ρητικό πλαίσιο που αναφέρθηκε παραπάνω, τόσο σε σχέση με τις εσωτερικές 
(ιδιαίτερα χαρακτηριστικά) και εξωτερικές (περιβάλλον – σχέσεις) μεταβλητές. Οι 
μεταβλητές αυτές ενδέχεται να παίζουν σημαντικό ρόλο ως προς την ανάπτυ-
ξη και εμφάνιση της ανθεκτικότητας ως συστατικό χαρακτηριστικό της επιτυ-
χημένης και αποτελεσματικής ηγεσίας. Επίσης, η ανθεκτικότητα μπορεί ακόμη 
να θεωρηθεί και ως ενδεχόμενη απόρροια της ενδυνάμωσης. Μέσω αυτής της 
συστηματικής ερευνητικής ενασχόλησης με τους παράγοντες και τις διαδικα σίες 
που εμπλέκονται στην ικανότητα του ατόμου να ξεπερνά τις δυσκολίες και τα 
στρεσογόνα γεγονότα της ζωής, αντιμετωπίζοντας αποτελεσματικά τα προβλή-
ματα που η ίδια η ζωή και η εργασιακή καθημερινότητα φέρνει, θα μπορέσουμε 
να συμβάλλουμε ώστε να αναπτυχθούν αποτελεσματικοί ηγέτες. Οι ηγέτες αυτοί, 
έχοντας στο δυναμικό τους τη γνώση και μέσω της κατάλληλης εκπαίδευσης και 
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αυτοανάπτυξης, θα είναι ικανοί να οδηγηθούν σε επαναξιολόγηση των δυσκο-
λιών της ζωής με θετική νοηματοδότηση. Επιπλέον, θα μπορούν να έχουν πίστη 
ότι είναι δυνατόν να επηρεάσουν οποιαδήποτε κατάσταση υπέρ τους μέσω της 
ενεργητικής αντιμετώπισης των προβλημάτων και της καλλιέργειας αλληλοϋ-
ποστηρικτικών σχέσεων στο εργασιακό τους περιβάλλον. Αφού, όπως πολύ σοφά 
έχει διατυπωθεί στη ρήση του Κομφούκιου, επιτυχία δεν είναι να μην πέφτεις, 
αλλά κάθε φορά που πέφτεις να μπορείς να σηκώνεσαι.

Βιβλιογραφία

Avey, J. B., Wernsing, T. S. & Luthans, F. (2008). “Can positive employees help positive orga-
nizational change? Impact of psychological capital and emotions on relevant attitudes 
and behaviors’’, The Journal of Applied Behavioral Science, 44 (1), pp. 48-70.

Bonanno, G. A. (2004). “Loss, trauma, and human resilience’’, American Psychologist, 59, 
pp. 20-28.

Finkelstein, S. & Hambrick, D. (1996). Strategic Leadership: Top Executives and Their Effects 
on Organizations. West Publishing Company, St. Paul, Minneapolis.

Fredrickson, B. L. (2001). “The role of positive emotions in Positive Psychology’’, American 
Psychologist, 56 (3), pp. 218-226.

Fredrickson, B. & Tugade, M. & Waugh, C. & Samanez-Larkin, G. (2003). “What Good Are 
Positive Emotions in Crises? A Prospective Study of Resilience and Emotions Following 
the Terrorist Attacks on the United States on September 11th, 2001’’, Journal of Per-
sonality and Social Psychology, 84, pp. 365-376.

Bennis, G., Warren, J. & Thomas, R.  (2002). “Crucibles of Leadership’’, Harvard Business 
Review, 80, pp. 39-45, 124. 

Higgs, M. & Rowland, D. (2008). “Change leadership that works: Τhe role of positive psy-
chology’’, Organisations & People, 15 (2), pp. 12-20.

Kirkman, B. L. & Rosen, B. (1999). “Beyond Self-Management: Antecedents and Consequences 
of Team Empowerment’’, The Academy of Management Journal, vol. 42, No. 1, pp. 58-74.

Ledesma, J. (2014). Conceptual Frameworks and Research Models on Resilience in Leader-
ship. SAGE Open. 

Luthans, F., Luthans, Κ. W. & Luthans, B. C. (2004). “Positive psychological capital: Beyond 
human and social capital’’, Business Horizons, 47 (1), pp. 45-50.

Perry, B. (2002). “How children become resilient’’, Scholastic Parent & Child, 10 (2), pp. 33-35, 
vol. 10, is. 2 Oct. 2002.

Rutter, M. (1987). “Psychosocial resilience and protective mechanisms’’, American Journal 
of Orthopsychiatry, 57, pp. 316-331.

Tugade, M. M. & Fredrickson, B. L. (2007). “Regulation of positive emotions: Imotion regu-
lation strategies that promote resilience’’, Journal of Happiness Studies, 8, pp. 311-333.


