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Περίληψη 

 

Η παρούσα εργασία έχει ως αντικείμενο τις χρόνιες ασθένειες και πως αυτές 

επηρεάζονται από τις γνωστικές και συναισθηματικές αντιδράσεις των ατόμων που 

πάσχουν από αυτές. 

Στο πρώτο κεφάλαιο θα αναφερθούν κάποιες πληροφορίες για τις χρόνιες ασθένειες. 

Πιο συγκεκριμένα θα γίνει ιστορική αναδρομή για το πώς έβλεπαν οι άνθρωποι την 

υγεία και τη ασθένεια ανάλογα με τη χρονική εποχή και το πολιτισμικό πλαίσιο. Στη 

συνέχεια θα αναφερθούν έρευνες σχετικές με το αν επιδρά η αισιοδοξία στη 

συναισθηματική και κοινωνική ζωή του ατόμου. Επίσης πως αυτή επιδρά στις 

γνωστικές του λειτουργίες και τον τρόπο που αντιμετωπίζει τις δυσκολίες. Στο 

επόμενο κεφάλαιο θα αναφερθούν έρευνες που δείχνουν πως επιδρά η αισιοδοξία 

στην υγεία και την ασθένεια. Πώς αντιμετωπίζουν οι αισιόδοξοι άνθρωποι την 

ασθένεια και πώς οι απαισιόδοξοι; Πώς αντιμετωπίζει καθεμία από τις παραπάνω 

ομάδες το μέλλον αφού προσβληθούν από μια χρόνια ασθένεια; Όλα αυτά τα 

ερωτήματα και πολλά ακόμη θα απαντηθούν. Στη συνέχεια θα συζητηθεί το θέμα της 

υγείας και της ασθένειας για τα δύο φύλα. Καθώς επίσης και ποιες διαφορές 

συναντώνται στα δυο φύλα όσον αφορά θέματα υγείας και ασθένειας. Ακόμα θα 

δούμε κατά πόσο η μόρφωση μπορεί να επηρεάσει την υγεία και την ασθένεια. 

Επίσης πως θα μπορούσε να βοηθήσει η εκπαίδευση χρόνιων ασθενών στη 

αντιμετώπιση της υγείας τους. 

Τέλος θα αναφερθούν τα ερευνητικά αποτελέσματα σχετικά με την έρευνα που 

διεξήχθη σε ενήλικους χρόνιους ασθενείς. Περιληπτικά τα αποτελέσματα έδειξαν ότι 

η αισιοδοξία επηρεάζει τη σωματική αλλά και τη ψυχική υγεία. Επίσης το φύλο δε 

φάνηκε να επηρεάζει ούτε τη σωματική ούτε τη ψυχική υγεία ούτε το αν θα είναι 
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κάποιος αισιόδοξος ως αποτέλεσμα του φύλου του. Ακόμα ερευνήθηκε αν το 

μορφωτικό επίπεδο επηρεάζει τη σωματική και ψυχική υγεία και τη αισιοδοξία. Τα 

αποτελέσματα όμως έδειξαν ότι μόνο η ανώτερη εκπαίδευση επηρεάζει τη σωματική 

υγεία. Ακόμη φάνηκε ότι ούτε η οικογενειακή κατάσταση επηρεάζει τη σωματική και 

ψυχική υγεία και την αισιοδοξία. Τέλος αποδείχτηκε ότι η σωματική υγεία μπορεί να 

προβλεφθεί κατά 14,7% από δύο παράγοντες αυτούς της αισιοδοξίας και του 

μορφωτικού επιπέδου. Επίσης η ψυχική υγεία μπορεί να προβλεφθεί κατά 33% από 

τον παράγοντα αισιοδοξία.      
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Α. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

1.1. Χρόνιες Ασθένειες 

 

Όπως ξέρουμε όσο πιο πίσω πάμε στο χρόνο οι χρόνιες ασθένειες εξηγούνταν πολύ 

διαφορετικά σε σύγκριση με σήμερα. Αρχικά οι προϊστορικοί άνθρωποι πίστευαν ότι 

αρρωσταίνουν γιατί κάποιο κακό πνεύμα τους κατέλαβε. Και στις μέρες μας φυσικά 

υπάρχουν πολλοί λαοί του μη Δυτικού κόσμου που ζουν όπως οι προϊστορικοί 

άνθρωποι και πιστεύουν σε αυτές τις δοξασίες κι όχι μόνο αυτοί. Στην αρχαιότητα 

έγινε μια προσπάθεια από τον Ιπποκράτη να εξηγηθεί η ασθένεια ως αιτία «χημικών» 

ανισορροπιών του οργανισμού. Κατά το Μεσαίωνα η Εκκλησία πείθει το λαό ότι 

αρρωσταίνει εξαιτίας των αμαρτωλών τους πράξεων. Πολύ αργότερα κατά τη 

Βιομηχανική Επανάσταση με τις ανακαλύψεις φαρμάκων και ιατρικών οργάνων, ένα 

μεγάλο μέρος των ανθρώπων απαλλάχτηκε τις παραπάνω δοξασίες και στράφηκε στα 

ιατροκεντρικά συστήματα υγείας. Με την ανάπτυξη του κλάδου της ψυχολογίας, 

ειδικά εμείς ως εκπρόσωποί της ελπίζουμε να γίνει κατανοητό ότι μια ασθένεια και 

δη μια χρόνια ασθένεια έχει να κάνει με βιολογικούς, ψυχολογικούς και κοινωνικούς 

παράγοντες. Με λίγα λόγια θεωρούμε ότι πρέπει να γίνει στροφή σε ένα 

βιοψυχοκοινωνικό μοντέλο αντιμετώπισης της υγείας και της ασθένειας. 

Αλλά ας εξηγήσουμε καλύτερα τι είναι οι χρόνιες ασθένειες. Σύμφωνα με τους 

Hoffman, Rice και Sung (1996) χρόνια ονομάζουμε μια ασθένεια που διαρκεί πάνω 

από τρεις μήνες. Οι χρόνιες ασθένειες είναι μια μεγάλη ομάδα που κλείνει μέσα 

διάφορες καταστάσεις υγείας οι οποίες διαρκούν αρκετό διάστημα. άλλωστε η λέξη 

χρόνιος αυτό υποδηλώνει. Συνήθως δεν τις «κολλάμε», τις περισσότερες φορές είναι 

κληρονομικές μεταφέρονται  μέσω των γονιδίων. 
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Το να έχει κάποιος μια χρόνια ασθένεια δε σημαίνει ότι θα είναι συνεχώς 

«άρρωστος» αλλά σίγουρα χρειάζεται να προετοιμάζεται ή να προφυλάσσεται 

περισσότερο σε σχέση με τους άλλους ανθρώπους. Δυστυχώς όσο ο μέσος όρος ζωής 

μεγαλώνει στις σύγχρονες κοινωνίες τόσο πιθανότερο είναι να υποφέρουμε κάποια 

στιγμή στη ζωή μας από κάποια χρόνια ασθένεια  Επίσης αρκετές φορές το άτομο 

που πάσχει από μια χρόνια ασθένεια να χρειαστεί να νοσηλευτεί, το πιθανότερο να 

χρειαστεί πολύ συχνά αν κάνει εξετάσεις κι επισκέψεις σε γιατρούς. Η ζωή του 

ατόμου μπορεί να αλλάξει πολύ όπως φυσικά κι ολόκληρης της οικογένειάς του σε 

ψυχολογικό, κοινωνικό, επαγγελματικό κι οικονομικό επίπεδο. Το άτομο νιώθει ότι 

ξαφνικά χάνει τον έλεγχο κι ότι ίσως είναι αναγκασμένο να εξαρτάται από τους 

άλλους. 

Σύμφωνα με φυλλάδιο του Myalgic Encephalomyelitis Association (1995) υπάρχουν 

κάποιοι «μύθοι» που έχουν εγκαθιδρυθεί στη συνείδηση των ανθρώπων, ακόμη κι αν 

οι ίδιοι πάσχουν από χρόνια ασθένεια. Αυτοί είναι: αν μια αναπηρία δε φαίνεται 

σημαίνει ότι δεν υπάρχει, αν αρρώστησες τότε εσύ φταις γι’αυτό, αν είσαι άρρωστος 

πρέπει να συμπεριφέρεσαι και σαν άρρωστος συνεχώς, ότι οι άνθρωποι δεν πρέπει να 

μιλούν για τα προβλήματα και τα συμπτώματά τους ποτέ, ότι το καλύτερο είναι οι 

άνθρωποι να τα κάνουν όλα εντελώς ανεξάρτητοι. Όλα τα παραπάνω δημιουργούν 

αισθήματα αναξιότητας για τους χρόνιους ασθενείς και δυσκολεύουν τόσο τους 

ίδιους όσο και την κοινωνία να τις διαχειριστεί.  

Στο βιβλίου του Καραδήμα (2005) στοιχεία ότι η υγεία κι η ασθένεια σχετίζονται με 

κάποιους βιοσυμπεριφορικούς παράγοντες, αυτοί είναι: η προσωπικότητα του 

ατόμου, τα συναισθήματα (θετικά κι αρνητικά), το στρες, η διαχείρισή του κι οι 

στρατηγικές αντιμετώπισής του, η κοινωνική υποστήριξη, η αίσθηση αντοχής, η 

αίσθηση ελέγχου του περιβάλλοντος, οι προσδοκίες αυτοαποτελεσματικότητας και 



 10

τέλος η θρησκευτικότητα-πνευματικότητα. Όλοι οι παραπάνω παράγοντες μπορούν 

να συμβάλλουν είτε στη βελτίωση είτε στη επιδείνωση μιας ασθένειας με ποικίλους 

τρόπους. 

Σύμφωνα με τους Stewart, Ross και Hartley (2004) η προσαρμογή σε μια χρόνια 

ασθένεια αφορά τέσσερις περιοχές: τη βιολογική (π.χ. σωματικά συμπτώματα), την 

κοινωνική (π.χ. στίγμα), τη συναισθηματική (π.χ. επαναπροσδιορισμός στόχων) και 

τέλος τη συμπεριφορά (π.χ. τήρηση ιατρικών οδηγιών). 

Επίσης σύμφωνα με τον Doca (1993) (όπως περιγράφεται στην Παπαδάτου, 1995) η 

χρόνια ασθένεια εξελίσσεται σε τέσσερις φάσεις: την προδιαγνωστική, την οξεία, τη 

χρόνια και την τελική. Στην προδιαγνωστική το άτομο έχει τα πρώτα συμπτώματα 

(ενδείξεις έναρξης ασθένειας). Στην οξεία φάση το άτομο παίρνει τη διάγνωση η 

οποία ακολουθείται από τις αντιδράσεις του ατόμου. Στη χρόνια φάση, η οποία 

εκτείνεται μέχρι την τελική έκβαση (ίαση ή θάνατος), οι ασθενείς μαθαίνουν να ζουν 

με την ασθένεια εφόσον πια έχει εγκαθιδρυθεί για τα καλά στη ζωή του ατόμου. Εάν 

στην τελική φάση το αποτέλεσμα είναι η ίαση της ασθένειας το άτομο νιώθει βέβαια 

θετικά συναισθήματα αλλά εξακολουθεί να φοβάται.       

  Το Clinical Center (National Institute of health) 1993 στην προσπάθεια του να 

βοηθήσει τους χρόνιους ασθενείς να διαχειριστούν την ασθένεια τους εξέδωσε μια 

σειρά από βήματα που θα βοηθήσουν στη βελτίωση της ψυχολογικής τους 

κατάστασης. Οι τρόποι που προτείνονται είναι οι εξής: προσπάθεια για 

αυτοεπιβεβαίωση (self-assertion), προσπάθεια το άτομο να έρθει σε αρμονία με τον 

εαυτό του (getting in tune with yourself), το να εκφράζουν τα συναισθήματα τους, να 

έχουν χιούμορ, να έχουν πίστη, να έχουν ελπίδα, να βοηθούν τον εαυτό τους μέσω 

της δραστηριοποίησης και πιο συγκεκριμένα μέσω της δημιουργικότητας, και των 
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ευχάριστων εμπειριών, το να προσπαθούν να αποσπούν την προσοχή τους, να 

προσπαθούν για την προσωπική τους ανάπτυξη μέσω ακόμη και δυσκολιών. 
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1.2. Αισιοδοξία 

 

Ως αισιοδοξία έχει οριστεί ως οι γενικευμένες θετικές προσδοκίες που αναφέρονται 

περισσότερο ή λιγότερο σε ολόκληρη τη ζωή ενός ατόμου (Carver & Scheier, 2005). 

Είτε εναλλακτικά σύμφωνα με τους Carver & Scheier, 1998, Carver & Scheier, 1992 

αισιοδοξία είναι όταν κανείς περιμένει θετικά αποτελέσματα ακόμη κι όταν τα 

πράγματα δεν πηγαίνουν καλά. Επίσης, αυτό παράγει μια μίξη από θετικά 

συναισθήματα. Τα οποία δρουν και αντιστρόφως, δηλαδή, όχι μόνο δημιουργούνται 

όταν είμαστε αισιόδοξοι αλλά κι αναπτύσσουν αισιοδοξία η οποία με τη σειρά της 

συμμετέχει στη διατήρηση υψηλού επιπέδου ευεξίας. Ενώ είναι δυνατό να 

¨αναιρέσουν¨ τις συνέπειες που δημιουργούνται από τα αρνητικά συναισθήματα και 

το στρες (Fredrickson, 1998). Ενώ οι απαισιόδοξοι περιμένουν άσχημα αποτελέσματα 

κι αυτό τους δημιουργεί περισσότερα συναισθήματα όπως άγχος, θυμός, λύπη ακόμη 

κι απόγνωση. 

Άλλος ορισμός για την αισιοδοξία σύμφωνα με τον Reker (1997) είναι όταν 

αντιδρούν οι ανθρώπινες ικανότητες ώστε να περιμένουν ένα θετικό μέλλον. Η 

αισιοδοξία σύμφωνα με τους Scheier, Carver & Bridges, (1994)  θεωρείται μια 

γενικευμένη διάθεση, η οποία και μετριέται με το LOT-R questionnaire. 

Επίσης, σύμφωνα με τον Segerstrom (2006) οι αισιόδοξοι είναι περισσότεροι από 

τους απαισιόδοξους. Μάλιστα αποτελούν μειοψηφία. Αλλά οι αισιόδοξοι διαφέρουν 

ως προς το βαθμό αισιοδοξίας τους. 

Ακόμη οι αισιόδοξοι άνθρωποι χρησιμοποιούν περισσότερο στρατηγικές επίλυσης 

προβλημάτων και πιο αποτελεσματικούς τρόπους ρύθμισης συναισθήματος. Και τα 

δύο εκ των οποίων συμβάλλουν στην καλύτερη λειτουργικότητα (Taylor & Armor, 

1996). Επίσης, σύμφωνα με τους Scheier και Carver (1993) χρησιμοποιούν και 
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περισσότερες εποικοδομητικές (construtive) στρατηγικές σε σχέση με τους 

απαισιόδοξους που στηρίζονται σε περισσότερο δυσπροσαρμοστικές προσεγγίσεις, οι 

οποίες τους καθιστούν πιο ευάλωτους όσον αφορά την ψυχολογική πίεση από άγχος. 

Στο σημείο αυτό θα αναφερθούμε σε κάποιες έρευνες που έχουν γίνει σε φοιτητές και 

μας δίνουν κάποια αποτελέσματα για την αισιοδοξία. Αρχικά, θα αναφερθούμε σε 

έρευνες των Scheier, Carver & Bridges (2001) οι οποίοι μελέτησαν τον τρόπο 

αντιμετώπισης για διάφορα θέματα φοιτητών του πρώτου εξαμήνου. Τα 

αποτελέσματα έδειξαν ότι όσοι ήταν αισιόδοξοι γενικά είχαν την τάση να 

προσπαθούν να ¨πλησιάσουν¨ τα προβλήματα τους ώστε να τα λύσουν (approach 

coppers). Ενώ οι πιο απαισιόδοξοι γενικά χρησιμοποιούσαν περισσότερο στρατηγικές 

αποφυγής. Άλλη έρευνα σε φοιτητές πρώτου εξαμήνου έδειξαν ότι όσοι είχαν πιο 

αισιόδοξη προοπτική αυτό προέβλεπε ότι θα αντιμετωπίσουν λιγότερα προβλήματα 

άγχους στο τέλος του εξαμήνου (Aspinwall & Taylor, 1992; Brissette et al., 2002). 

Η αισιοδοξία έχει συσχετιστεί και με υψηλό εισόδημα. Σύμφωνα με τον Segerstrom 

(2007) φοιτητές νομικής που ήταν αισιόδοξοι ήδη πριν αρχίσουν τη σχολή τους, 

προέβλεπε ότι δέκα χρόνια αργότερα θα είχαν υψηλότερο εισόδημα. Συγκεκριμένα οι 

αισιόδοξοι ως φοιτητές και τωρινοί δικηγόροι είχαν ετήσια αύξηση στο εισόδημα του 

που έφτανε τα 32,667$. 

Άλλη έρευνα του Heinonen et al. (2006) έδειξε ότι παιδιά που μετρήθηκαν σε ηλικία 

3 ή 6 ετών κι οι γονείς τους είχαν καλό κοινωνικοοικονομικό επίπεδο, φάνηκε ότι σε 

ηλικία 24 και 27 ετών ήταν αισιόδοξοι άνθρωποι. Το κοινωνικοοικονομικό επίπεδο 

δηλαδή προέβλεπε την αισιοδοξία των παιδιών εικοσιένα χρόνια μετά. 

Ένα άλλο φάσμα που φαίνεται να σχετίζεται με την αισιοδοξία είναι το προσδόκιμο 

ζωής. Φαίνεται ότι προβλέπει περισσότερα χρόνια ζωής. Μελέτη σε 900 

ηλικιωμένους Ελβετούς έδειξε ότι όσοι εξ αυτών παρουσίαζαν υψηλά επίπεδα 
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αισιοδοξίας ήταν λιγότερο πιθανό να αποβιώσουν τα επόμενα δέκα χρόνια (Giltay, 

Geleijnse, Zitman, Hoekstra & Schouten, 2004). 

Πολύ σημαντική πλευρά της ζωής ενός ανθρώπου καθιστά φυσικά τα κοινωνικά 

δίκτυα. Η αισιοδοξία σχετίζεται και με την κοινωνική ζωή του ατόμου. Έρευνα των 

Brissette et al. (2002) έδειξε ότι αισιόδοξοι φοιτητές είχαν πιο διευρυμένα κοινωνικά 

δίκτυα. Γενικά τα άτομα που είναι πιο αισιόδοξα είναι ευκολότερο να γίνουν 

συμπαθείς. Επίσης, θεωρείται ότι γίνονται περισσότερο αποδεκτά τα άτομα που 

εκφράζουν θετικές προσδοκίες για το μέλλον (Carver, Kus & Scheier, 1994; Helwey-

Larsen, Sadeghion & Webb, 2002). Ένας ακόμη λόγος που η αισιοδοξία βοηθάει τα 

άτομα να έχουν καλύτερες κοινωνικές σχέσεις είναι επειδή βλέπουν τα πράγματα με 

την καλύτερη δυνατή οπτική ίσως αυτό να κάνει και τα άτομα αυτά περισσότερο 

ικανοποιημένα στις σχέσεις τους ακόμα κι αν τα πράγματα δεν είναι ιδανικά. Αυτό 

επιβεβαιώθηκε κι από έρευνα σύμφωνα με την οποία τα αισιόδοξα άτομα βιώνουν 

μεγαλύτερη ικανοποίηση από τις στενές τους σχέσεις σε σχέση με τα απαισιόδοξα 

άτομα κι αυτό γιατί διαφέρουν οι αντιλήψεις που είχαν σχετικά με την υποστήριξη 

που δέχονταν από τους συντρόφους τους (Srivastava, Mc Goniga, Richards, Butler & 

Gross, 2006). Το γεγονός ότι τα αισιόδοξα άτομα δέχονται μεγαλύτερη κοινωνική 

υποστήριξη εν αντιθέσει με τα απαισιόδοξα άτομα προκύπτουν κι από άλλες πηγές ( 

Abend & Willamson, 2002; Trunzo & Pinto, 2003). Επιπλέον λόγοι που η αισιοδοξία 

¨βοηθάει¨ τις σχέσεις, είναι τα γεγονός ότι τα άτομα που τη διαθέτουν προσπαθούν 

πιο σκληρά ( ή προσπαθούν πιο αποτελεσματικά) στις σχέσεις τους. Κι αυτό γιατί 

γενικότερο δεσμεύονται περισσότερο σε καθήκοντα που θεωρούν ότι είναι πρώτα 

στις προτεραιότητες τους (Geers, Wellman & Lassiter, 2009). Τέλος, υποστηρίζεται 

ότι όσον αφορά τις σχέσεις τους τα αισιόδοξα άτομα λύνουν αποτελεσματικότερα τα 

προβλήματα τους. Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι χρησιμοποιούν τρόπους 
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αντιμετώπισης που εστιάζονται στο πρόβλημα όταν βρίσκονται σε καταστάσεις 

στρες, όπως έχει φανεί από έρευνες με ζευγάρια (Assad, Donnellan & Conger, 2007). 

Επιπροσθέτως η ¨ελαστική¨ αυτοαποτελεσματικότητα (resilience self-efficacy) κι η 

συναισθηματική κοινωνική υποστήριξη ως  χαρακτηριστικά ενός ατόμου προβλέπουν 

σημαντικά την αισιοδοξία και τα δυο με θετικό τρόπο (Karademas, 2006) Επίσης, η 

αυτοαποτελεσματικότητα ή η αισιοδοξία σχετίζονται με την αίσθηση της ευημερίας 

(well-being) (Karademas, Kafetsios, Sideridis, 2007). Στο ίδιο συμπέρασμα είχαν 

καταλήξει και παλαιότερες έρευνες σύμφωνα με τις οποίες η αισιοδοξία σχετίζεται με 

διάφορες πλευρές της ευημερίας. Πιο συγκεκριμένα η αισιοδοξία σχετίζεται αρνητικά 

με το άγχος και τα συμπτώματα κατάθλιψης (Shnek, Irrine, Stawart & Abbey, 2001; 

Vickers & Vogeltanz, 2000), ενώ σχετίζεται θετικά με την υποκειμενική ευημερία, τη 

λειτουργικότητα και το καλό συναισθηματικό επίπεδο (Carver et al., 2005; Eid & 

Diener, 2004). Σε έρευνα που έγινε με την τεχνική του Stroop βρέθηκε ότι άτομα 

αισιόδοξα και με υψηλές προσδοκίες αυτοαποτελεσματικότητας απασχολούνται για 

περισσότερο χρόνο με ερεθίσματα που είχαν να κάνουν με την ευημερία. Επίσης, 

είχαν πιο θετική οπτική για τον εαυτό και τον κόσμο κι εστίαζαν περισσότερο σε 

θετικές πλευρές αγχοτικών καταστάσεων (Karademas, Kafetsiοs, Sideridis, 2007).  

Άλλες έρευνες αποδεικνύουν ότι η αισιοδοξία σχετίζεται θετικά με την ευχαρίστηση 

από τη ζωή (Wrosch, Scheier, 2003) κι είναι λιγότερο πιθανό να σχετιστεί με 

ψυχολογικά προβλήματα. Επίσης, σχετίζεται με το νόημα για τη ζωή (Yee Ho, M. 

Cheung, F. Cheung, 2010) όπως είχαν δείξει και παλαιότερες έρευνες (Krause, 2003), 

(Taubman-Ben-Ari & Weintroub, 2008). Ο Carver και Scheier (1990)  είχαν προτείνει 

ότι τα θετικά συναισθήματα είναι ένδειξη ότι η ζωή κάποιου ενήλικα θα είναι γεμάτη 

στόχους στους οποίους θα προσπαθεί να έχει πρόοδο. Ίσως γι’ αυτό το λόγο η 

αισιοδοξία να σχετίζεται με το να βρίσκει κανείς νόημα στη ζωή επειδή έχει σχέση με 
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τον προσανατολισμό της συμπεριφοράς του που είναι προς την κατεύθυνση των 

στόχων του. Και στο σημείο αυτό πρέπει να αναφέρουμε ότι το να έχει κανείς νόημα 

στη ζωή κι αισιοδοξία είναι σημαντικοί προβλεπτικοί παράγοντες για να έχει ένα 

άτομο την αίσθηση της ευημερίας (Halama & Dedoro, 2007; Wrosch & Scheier, 

2003). 

Το αρνητικό κομμάτι της αισιοδοξίας όμως είναι ότι ακριβώς επειδή το άτομο έχει 

θετικές προσδοκίες για το μέλλον έχει και περισσότερες θετικές προσδοκίες όσον 

αφορά την χαρτοπαιξία. Είναι λιγότερο πιθανό γι’ αυτούς να σταματήσουν σταδιακά 

να παίζουν ακόμα κι αν έχουν μικρό εισόδημα (Gibson & Sanbonmatsu, 2004). 

Επιπλέον, έρευνες έχουν δείξει ότι η επιμονή που χαρακτηρίζει τα αισιόδοξα άτομα 

μπορεί να οδηγήσει σε προβλήματα καθώς τους είναι δύσκολο να αναγνωρίζουν τι 

δεν μπορούν να καταφέρουν. Ίσως δηλαδή οι αισιόδοξοι κάποιες φορές να μην 

ξέρουν που πρέπει να σταματήσουν όταν οι στόχοι τους είναι πλέον χαμένη (Wrosch, 

Scheier, Carver & Schulz, 2003).  
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1.3. Αισιοδοξία και Υγεία 

 

Στο προηγούμενο κεφάλαιο είδαμε κάποιους παράγοντες που σχετίζονται με την 

αισιοδοξία. Στο κεφάλαιο αυτό θα επικεντρωθούμε στο θέμα της αισιοδοξίας σε 

σχέση με την υγεία, την ασθένεια και την ψυχοπαθολογία. 

Φαίνεται, λοιπόν, ότι η αισιοδοξία συνδέεται με καλές συνήθειες υγιεινής. Ακόμα οι 

αισιόδοξοι άνθρωποι όταν προσβάλλονται από κάποια ασθένεια προσπαθούν να την 

αντιμετωπίσουν ενεργά και να λύσουν τα προβλήματα κι όχι να τα αποφύγουν 

(Scheier & Carver, 1992). Η αισιοδοξία σχετίζεται και με τη μείωση των σωματικών 

συμπτωμάτων όπως η κόπωση, ο πόνος κι ο ίλιγγος σε υγιείς αλλά κι ασθενείς. 

Επίσης η αισιοδοξία σε συνδυασμό με παράγοντες όπως το κοινωνικοοικονομικό 

επίπεδο και την κοινωνική αποδοχή φαίνεται να έχει θετικά αποτελέσματα στη 

σωματική αλλά και την ψυχική υγεία (House, Landis, & Umberson, 1988; Kawachi, 

& Berkman, 2001; Lorant  et al., 2003). Η αισιοδοξία φέρεται να έχει προστατευτικό 

ρόλο για όλες τις αιτίες θνησιμότητας στην τρίτη ηλικία (Giltay, Geleijne, Zitman, 

Hoekstra, Schouten, 2004).  

Υπάρχουν πολλές έρευνες που μας αποδεικνύουν τη σχέση αισιοδοξίας και 

καλύτερων αποτελεσμάτων σε διάφορες χρόνιες ασθένειες. Ασθενείς που θα έκαναν 

εγχείρηση bypass μετρήθηκε πριν την εγχείρηση το ποσοστό της αισιοδοξίας τους. 

όσοι ήταν αισιόδοξοι είχαν λιγότερο άγχος πριν την εγχείρηση κι ένιωθαν 

μεγαλύτερη ικανοποίηση για τη ζωή μετά την εγχείρηση (Fitzgerald et al., 1993). 

Παρόμοια έρευνα των Scheier et al (1989) έδειξε ότι τα αισιόδοξα άτομα είχαν 

καλύτερη ποιότητα ζωής ακόμα και πέντε χρόνια μετά την εγχείρηση. 

Επίσης έρευνα με φοιτητές νομικής πριν ξεκινήσουν τη σχολή έδειξε ότι όσοι ήταν 

πιο αισιόδοξοι θα περνούσαν λιγότερες μέρες ταλαιπωρίας από χρόνια συμπτώματα, 



 18

δέκα χρόνια μετά (Segerstrom, 2006). Ακόμη μεσήλικες γυναίκες με καρδιακά 

προβλήματα παρακολουθούνταν για τρία χρόνια. Όσες ήταν αισιόδοξες δεν 

παρουσίασαν καθόλου αύξηση των καρδιακών τους προβλημάτων σε αντίθεση με τις 

απαισιόδοξες (Mathiews et al., 2004). Σε άλλη έρευνα με καρδιοπαθείς που έκαναν 

εγχείρηση bypass υπήρχε μεγάλη πιθανότητα να νοσηλευτούν ξανά. Η αισιοδοξία 

που διέκρινε κάποιους από αυτούς ήταν ικανή να προβλέψει μικρότερες πιθανότητες 

να νοσηλευτούν πάλι (Scheier et al., 1999). Τέλος ο Tindale et al (2009) μελέτησαν 

95000 γυναίκες για οκτώ χρόνια. Οι γυναίκες αυτές όταν ξεκίνησε η έρευνα δεν 

αντιμετώπιζαν ούτε καρκίνο, ούτε καρδιακά προβλήματα. Τα αποτελέσματα έδειξαν 

ότι οι γυναίκες ήταν λιγότερο πιθανό σε σχέση με τις απαισιόδοξες, να 

αντιμετωπίσουν καρδιακά προβλήματα (CHD) και λιγότερο πιθανό να αποβιώσουν 

από αυτά κι είχαν λιγότερες πιθανότητες θνησιμότητας από όλες τις αιτίες κατά τη 

διάρκεια των οκτώ ετών της έρευνας. Σύμφωνα με τους Ridder, Fournier, & Bensing 

(2004) η αισιοδοξία σχετιζόταν με λιγότερα αρνητικά συναισθήματα και σε MS 

(sclerosis patients) και σε IDDM (diabetes mellitus patients) ασθενείς, λιγότερη 

άρνηση, λιγότερους ιλίγγους και λιγότερες αυτοαναφορές ασταθούς επιπέδου 

γλυκόζης στο αίμα.  Ακόμη και αισιοδοξία και στις δύο ομάδες ασθενών σχετίστηκε 

με περισσότερες συμπεριφορές αυτό- φροντίδας έξι μήνες μετά. Οι MS ασθενείς ήταν 

περισσότερο λειτουργικοί, ενώ οι IDDM ασθενείς ήταν πιο λειτουργικοί έξι μήνες 

αργότερα. 

Όπως αναφέρθηκε και νωρίτερα, οι αισιόδοξοι άνθρωποι αναπτύσσουν καλές 

στρατηγικές αντιμετώπισης κάτι το οποίο εξακολουθούν να κάνουν και όταν είναι 

ασθενείς. Σύμφωνα με το Scheier et al. (1989) αισιόδοξοι ασθενείς χρησιμοποιούσαν 

περισσότερο στρατηγικές που είχα να κάνουν με την εστίαση στο γνωστικό κομμάτι 

(attentional- cognitive strategies) για να διαχειριστούν την εμπειρία. Επίσης πριν την 
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επέμβαση έκαναν σχέδια για το μέλλον και έθεταν στόχους. Μετά το πέρας της 

επέμβασης οι αισιόδοξοι ασθενείς ήταν περισσότερο πιθανό να ψάξουν πληροφορίες 

σχετικά με τι έπρεπε να κάνουν τους επόμενους μήνες. Επίσης, άλλη έρευνα έδειξε 

ότι απαισιόδοξες γυναίκες που έπασχαν από καρκίνο χρησιμοποιούσαν περισσότερο 

την αποφυγή ως τρόπο αντιμετώπισης σε μία επερχόμενη βιοψία, σε σχέση με τις 

αισιόδοξες. Κάτι που προέβλεπε στρες ακόμη και αφότου οι γυναίκες πήραν θετικά 

αποτελέσματα (Staton & Snider, 1993). Άλλη έρευνα με γυναίκες που αντιμετώπιζαν 

καρκίνο του μαστού έδειξαν ότι ο τρόπος με τον οποίο διαχειρίστηκαν την ασθένεια 

ήταν, δεχόμενες την πραγματική κατάσταση, ως κάτι που έπρεπε να αντιμετωπίσουν, 

προσπαθώντας να βρουν κάτι θετικό από την κατάσταση όσο αυτό ήταν δυνατόν, και 

αντιμετωπίζοντας το γεγονός με χιούμορ (Carver at al., 1993). Τέλος, μία ακόμη 

έρευνα αναφερόμενη σε γυναίκες με καρκίνο του μαστού, απέδειξε ότι όσες από τις 

ασθενείς ήταν αισιόδοξες και υιοθέτησαν ως τρόπο αντιμετώπισης της κατάστασης 

μαχητικό πνεύμα (αντιμετωπίζοντας τον καρκίνο και προσπαθώντας να τον 

«χτυπήσουν»), είχαν καλύτερη ποιότητα ζωής για το διάστημα του ενός έτους που 

εξετάζονταν (Schou, Ekeberg, & Ruland, 2009).  

Έναν άλλο τομέα που επηρεάζει η αισιοδοξία, είναι η ψυχοπαθολογία. Φαίνεται ότι η 

αισιοδοξία βοηθά σε γεγονότα της ζωής που είναι ιδιαίτερα αγχογόνα και τα οποία 

είναι πιθανόν να οδηγήσουν σε ψυχοποπαθολογία (Ellicott, Hammen, Gitlin, Brown, 

& Jamison, 1990; Finlay-Janes & Brown, 1981). Έρευνα με καρδιοπαθείς έδειξε ότι 

όσοι εξ’ αυτών ήταν περισσότερο απαισιόδοξοι, αντιμετώπιζαν και περισσότερα 

καταθλιπτικά συμπτώματα, σε σύντομο χρονικό διάστημα μετά από τη νοσηλεία 

τους, αλλά και για ένα χρόνο μετά. 

Τέλος, μία ελβετική έρευνα, μελέτησε ηλικιωμένους άντρες ώστε να εξετάσει εάν η 

προσωπικότητα παίζει ρόλο στην εμφάνιση κατάθλιψης, δεκαπέντε χρόνια αργότερα. 
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Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι η αισιοδοξία ως στοιχείο της προσωπικότητας 

προέβλεπε μικρότερες πιθανότητες εμφάνισης καταθλιπτικών συμπτωμάτων (Giltay, 

Zitman, & Kromhout, 2006).  

Επιπλέον, όσον αφορά τον τομέα των καταχρήσεων, η αισιοδοξία φαίνεται πως 

βοηθά στην αντιμετώπισή τους. Γυναίκες που είχαν ιστορικό αλκοολισμού στην 

οικογένεια τους, φαίνεται ότι οι απαισιόδοξες ήταν πιο πιθανόν σε σχέση με τις 

αισιόδοξες, να παρουσιάσουν κι εκείνες προβλήματα αλκοολισμού (Ohannessian, 

Hesselbrock, Tennen & Affleck, 1993). Σε άλλη έρευνα άτομα που είχαν θεραπευθεί 

από την κατάχρηση αλκοόλ, παρακολούθησαν από ένα πρόγραμμα φροντίδας μετά τη 

θεραπεία. Το πρόγραμμα έδειξε ότι τα απαισιόδοξα άτομα σε σχέση με τα αισιόδοξα 

ήταν πιο πιθανό να υποτροπιάσουν και να ξανακάνουν χρήση αλκοόλ (Strack, Carver, 

& Blaney, 1987). Τέλος, έρευνα με έγκυες γυναίκες απέδειξε ότι όσες από αυτές ήταν 

αισιόδοξες είχαν λιγότερες πιθανότητες να ξεκινήσουν κατάχρηση ουσιών κατά τη 

διάρκεια της εγκυμοσύνης τους (Park, Moore, Turner & Adler, 1997). 
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1.3.1. Υπερβολική Αισιοδοξία και Υγεία 

 

Σύμφωνα με τις ενδείξεις που υπάρχουν, οι άνθρωποι τείνουν να είναι υπερβολικά 

αισιόδοξοι όσον αφορά το θέμα της υγείας τους. Φαίνεται όμως πως η 

εξωπραγματική αισιοδοξία, ωφελεί την υγεία. 

Κάποιοι, πιστεύουν το αντίθετο, όμως στην πραγματικότητα, η εξωπραγματική 

αισιοδοξία οδηγεί τους ανθρώπους να εφαρμόζουν καλύτερες συνθήκες υγείας. 

Σύμφωνα με τους Aspinwall & Brunhart (1996), οι άνθρωποι που έχουν αισιόδοξες 

προσδοκίες για την υγεία τους, δίνουν περισσότερη προσοχή σε πληροφορίες που 

αφορούν τον προσωπικό κίνδυνο, σε σχέση με τους απαισιόδοξους, πιθανότατα ώστε 

να ενεργήσουν προληπτικά (Aspinwall & Brunhart, 1996).  

Σε μία μελέτη με άνδρες ασθενείς του AIDS φάνηκε ότι όσοι ήταν υπερβολικά 

αισιόδοξοι για την ικανότητά τους να αποφύγουν τον ιό, εφάρμοζαν περισσότερες 

συμπεριφορές που προάγουν την υγεία σε σχέση με τους λιγότερο αισιόδοξους 

(Taylor et al.,1992).  

Στο βιβλίο των Atkinson, Atkinson, Bem, Nolen-Hoeksema, Smith (2004) 

αναφέρεται ότι άνδρες φορείς του AIDS που ήταν υπερβολικά αισιόδοξοι κι 

αποδείχτηκε ότι η ζωή τους παρατάθηκε κατά 9 μήνες σε αντίθεση με άλλους άνδρες 

φορείς που διατηρούσαν ρεαλιστική αισιοδοξία (Reed, Kemeny, Taylor, Wang, & 

Visscher, 1994). Επίσης αναφέρεται ότι απαισιόδοξοι καρκινοπαθείς απεβίωσαν πιο 

νωρίς σε αντίθεση με αισιόδοξους καρκινοπαθείς (Schulz, et al., 1994). 

Σε άλλο τμήμα του βιβλίου αναφέρεται ότι η κοινωνική υποστήριξη μειώνει την 

πιθανότητα ασθένειας αλλά και προάγει την ανάρρωση άρα οι αισιόδοξοι άνθρωποι 

τη χρησιμοποιούν για να αντιμετωπίσουν το στρες και την ασθένεια. Ακόμα 

αναφέρεται ότι η φυσική κατάσταση που προάγει την υγεία ή τη γρήγορη ανάρρωση 
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από ασθένεια συνδέεται με την αισιοδοξία. Φοιτητές νομικής που εξετάστηκαν στο 

πρώτο εξάμηνο των σπουδών τους, ενώ βρίσκονταν κάτω από έντονο στρες φάνηκε 

ότι όσοι ήταν αισιόδοξοι είχαν ανοσοποιητικό σύστημα με μεγαλύτερη αντίσταση 

όσον αφορά τις ασθένειες και τις μολύνσεις (Segerstom, Taylor, Kemeny, & Fahey, 

1998). 

Ακόμη στο ίδιο βιβλίο αναφέρεται ότι η υπερβολική αισιοδοξία προάγει τους 

κινδύνους για την υγεία. Ως αντεπιχείρημα οι Epstein και Meier (1989)  

υποστηρίζουν ότι οι περισσότεροι αισιόδοξοι άνθρωποι είναι «εποικοδομητικά» 

αισιόδοξοι προσέχοντας την υγεία και την ασφάλειά τους. Χωρίς όμως να λείπουν οι 

«αφελείς» απαισιόδοξοι, όσοι δηλαδή πιστεύουν ότι όλα θα πάνε κατ’ευχήν  χωρίς να 

κάνουν τίποτα οι ίδιοι .    

Τέλος, θα αναφερθούν κάποιες πολιτιστικές διαφορές σε σχέση με την αισιοδοξία. Σε 

έρευνα φάνηκε ότι Ασιάτες- Αμερικάνοι ήταν σημαντικά πιο απαισιόδοξοι, αλλά όχι 

λιγότερο αισιόδοξοι από τους Καυκάσιους- Αμερικάνους, που συμμετείχαν στην ίδια 

έρευνα. Η αισιοδοξία φάνηκε να είναι παράγοντας που προβλέπει την ψυχολογική και 

σωματική υγεία των Ασιατών- Αμερικάνων. Η απαισιοδοξία από την άλλη, φάνηκε 

να είναι ο επαναλαμβανόμενος προβλεπτικός παράγοντας για την ψυχική και 

σωματική υγεία των Καυκάσιων- Αμερικανών. Η απαισιοδοξία ήταν ο πιο ισχυρός 

προβλεπτικός παράγοντας για τα καταθλιπτικά συμπτώματα των Καυκάσιων-

Αμερικανών, ενώ η έλλειψη αισιοδοξίας ήταν ο ισχυρότερος προβλεπτικός 

παράγοντας για τη δυσφορία των Ασιατών- Αμερικάνων (Chang, 1996).  
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1.5. Υγεία και Δημογραφικά Στοιχεία (φύλο, μόρφωση κι εκπαίδευση)  

 

Όσον αφορά το θέμα της υγείας και της ασθένειας είναι πλέον ευρέως γνωστό στους 

ερευνητικούς κύκλους ότι υπάρχουν διαφορές που σχετίζονται με το φύλο. Για το 

λόγο αυτό η Παγκόσμια Οργάνωση Υγείας είχε δημιουργήσει ειδική Διεύθυνση που 

εξειδικεύεται σε θέματα υγείας του φύλου (πληροφορίες www.who.int). 

Στο βιβλίο των Κλεφτάρα, Μαλικιώση-Λοΐζου, Σιδηροπούλου-Δημακάκου (2006) 

παρατίθενται πολύ ενδιαφέροντα στοιχεία που αφορούν την υγεία των γυναικών αλλά 

τις διαφορές που υπάρχουν με τους άνδρες. Γενικότερα αναφέρονται έρευνες 

σύμφωνα με τις οποίες μέχρι σήμερα εμφανίζεται σταθερή διαφορά μεταξύ των δύο 

φύλλων όσον αφορά την υγεία και την ασθένεια. Οι γυναίκες φαίνεται να έχουν 

μεγαλύτερο μέσο όρο ζωής, παρόλα αυτά εμφανίζουν ή δηλώνουν μεγαλύτερη 

νοσηρότητα. Δηλαδή έχουν περισσότερα και συχνότερα σωματικά συμπτώματα και 

δυσκολίες πολλών ειδών ακόμα χρησιμοποιούν περισσότερα φάρμακα.  

Οι γυναίκες στις ΗΠΑ, τη Μεγάλη Βρετανία, την Ολλανδία και την Ελλάδα φαίνεται 

από έρευνες να δηλώνουν περισσότερα προβλήματα υγείας και γενικότερη αίσθηση 

αδυναμίας σε σχέση με τις δηλώσεις των ανδρών. Στο μόνο τομέα που μοιάζουν να 

υπερτερούν οι άνδρες, τουλάχιστον στην Ελλάδα είναι η αρτηριακή πίεση και το 

αλκοόλ. 

Επίσης σύμφωνα πάντα με στοιχεία του βιβλίου οι γυναίκες κάνουν πιο συχνές 

επισκέψεις σε γιατρούς από ότι οι άνδρες σε οποιαδήποτε συνθήκη.       

Ενδεικτικά θα αναφερθούν κάποια στοιχεία για τη χρήση των υπηρεσιών υγείας από 

γυναίκες για το 2000, στις ΗΠΑ. Σύμφωνα με έρευνα το 91% των γυναικών ηλικίας 

18 ετών και πάνω δήλωσαν ότι έκαναν χρήση των υπηρεσιών υγείας για το 2000. 
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επίσης σε ποσοστό 11% δήλωσαν ότι νοσηλεύτηκαν για 6,3 μέρες κατά μέσο όρο. 

Ακόμη 94% των γυναικών δέχτηκαν προληπτική φροντίδα καθόλη τη διάρκεια του 

έτους. Πάνω από τα δύο τρίτα των γυναικών δέχτηκαν τουλάχιστον μια ιατρική 

συνταγή και τέλος 3% δέχτηκε φροντίδα υγείας στο σπίτι κατά τη διάρκεια του έτους 

2000 (Taylor, Larson, & Correa-de-Araujo, 2006). 

Όσον αφορά την ψυχική υγεία οι γυναίκες υπερτερούν σε ποσοστό 2:1 σε σχέση με 

τους άνδρες. Στο άρθρο της Jayashri Kulkarni (2006) παρουσιάστηκαν τα εξής 

ευρήματα σε σχέση με την ψυχοπαθολογία των φύλων. Η διπολική κατάθλιψη 

φαίνεται να διαρκεί περισσότερο στις γυναίκες. Τα συμπτώματα της μείζονος 

κατάθλιψης είναι ίδια για άνδρες και γυναίκες αλλά αυτά των γυναικών είναι 

περισσότερα.                

Επίσης η εμφάνιση καταθλιπτικών συμπτωμάτων είναι συχνότερα κατά την 

εμμηνόπαυση μεταξύ 42 και 55 ετών. Οι γυναίκες είναι πιθανότερο να ζητήσουν 

ιατρική ή ψυχιατρική βοήθεια για διαταραχές που αφορούν το άγχος. Όσον αφορά τις 

φοβίες τα ποσοστά εμφάνισης είναι ίδια για άνδρες και γυναίκες. Η διαφορά 

υφίσταται στο γεγονός ότι ο κίνδυνος οι γυναίκες να εμφανίσουν μια ειδική φοβία 

είναι τρεις με τέσσερις φορές περισσότερο από τους άνδρες. Η αγοραφοβία 

εμφανίζεται σε ποσοστό 8% στις γυναίκες σε σχέση με 3% στους άνδρες. Ακόμα η 

διαταραχή πανικού είναι πιο συχνή στις γυναίκες. Επίσης η αγχώδη διαταραχή είναι 

συχνότερη στο γυναικείο πληθυσμό με ποσοστό 2,4%-5% σε αντίθεση με το ποσοστό 

των ανδρών που είναι 1%-24%.  

Επίσης διαταραχές λήψης τροφής φαίνεται να προσβάλλουν σχεδόν μόνο τις 

γυναίκες. 

Αρκετοί ερευνητές κάνουν κάποιες υποθέσεις προσπαθώντας να αιτιολογήσουν τις 

διαφυλικές διαφορές που αφορούν την υγεία και την ασθένεια. Επιγραμματικά, οι 
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υποθέσεις είναι τέσσερις: η βιολογική βάση για τις διαφορές στην υγεία, οι 

κοινωνικοί ρόλοι που παίρνουν οι γυναίκες στη ζωή τους, οι διαφορές στην ανατροφή 

και την κοινωνικοποίηση και τέλος η προκατάληψη των ειδικών και της ευρύτερης 

κοινωνίας. 

Άλλα στοιχεία του βιβλίου μας πληροφορούν με βάση τα αποτελέσματα έρευνας ότι 

δεν βρέθηκε διαφορά στην αυτοαξιολόγηση της προσωπικής υγείας ανδρών και 

γυναικών. Όσον αφορά όμως τη θετική πλευρά της υγείας υπάρχουν στοιχεία ότι 

υπερτερούν οι γυναίκες. Ενώ άλλοι ερευνητές επιχειρηματολογούν για να αποδείξουν 

ότι η ιδέα των «ασθενέστερων» γυναικών είναι αποτέλεσμα προκαταλήψεων των 

ειδικών, της κοινωνίας ή και των ίδιων των γυναικών κάποιες φορές.  

Αν προσπαθήσουμε να απαντήσουμε στο ερώτημα αν οι γυναίκες είναι ασθενέστερες 

από τους άνδρες τα συμπεράσματα από τις παραπάνω έρευνες οδηγούν μάλλον στο 

ότι οι γυναίκες ασθενούν περισσότερο και συχνότερα με βάση τις δικές τους 

δηλώσεις και αντικειμενικά-κλινικά ευρήματα. Τα πράγματα όμως γίνονται 

περιπλοκότερα όταν λάβουμε υπόψη τους δείκτες ευεξίας, κοινωνικούς παράγοντες 

και παράγοντες μάθησης, έτσι δε μπορούμε να απαντήσουμε μονολεκτικά 

(Μαλικιώση-Λοΐζου, Σιδηροπούλου-Δημακάκου, Κλεφτάρας, 2006). 

Στο σημείο αυτό θα αναφερθούν κάποια στοιχεία που αφορούν την υγεία και την 

ασθένεια στους άνδρες με βάση με βάση πληροφορίες από το βιβλίο των Μαλικιώση-

Λοΐζου και Παπαστυλιανού (2009). Σε όλο τον κόσμο είναι σταθερό το εύρημα για το 

χαμηλότερο ηλικιακό προσδόκιμο των ανδρών σε σύγκριση με τις γυναίκες. Πιο 

συγκεκριμένα στην Ελλάδα αυτό αιτιολογείται εξαιτίας των θανάτων από τροχαία 

ατυχήματα. Επίσης οι Έλληνες σε σχέση με τις Ελληνίδες καπνίζουν περισσότερο, 

καταναλώνουν περισσότερο αλκοόλ κι ασκούνται λιγότερο. Ακόμα οι άνδρες 
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παρουσιάζουν μεγαλύτερη θνησιμότητα από κακοήθη νοσήματα σε σχέση με τις 

γυναίκες.  

Επίσης σύμφωνα με τους Cash και White (2004) τα προβλήματα υγείας των ανδρών 

σχετίζονται με: βιολογικές διαφορές ανδρών-γυναικών, στον τρόπο ζωής των ανδρών 

(κατανάλωση αλκοόλ, κάπνισμα) που τους κάνει να είναι πιο ευάλωτοι στο ρίσκο, 

επίσης στο γεγονός ότι οι άνδρες καθυστερούν να ζητήσουν βοήθεια. Με λίγα λόγια 

από ένα συνδυασμό βιολογικών με πολιτισμικούς, κοινωνικούς και ψυχολογικούς 

παράγοντες.  

Η ελάχιστη έκφραση συναισθημάτων σχετίζεται με προβλήματα στην υγεία. Από την 

άλλη έκφραση συναισθημάτων όπως θυμός, υπερηφάνεια και ζήλια αφορά 

περισσότερο τους άνδρες .  

Σύμφωνα με τα στοιχεία που αντλούμε από το βιβλίο η ανάγκη των ανδρών να 

φαίνονται δυνατοί κι αλώβητοι σύμφωνα με έρευνες μειώνει τη διάρκεια ζωής τους.  

Ένα πολύ ενδιαφέρον εύρημα είναι ότι συχνά οι άνδρες θέτουν στα χέρια των 

γυναικών που μοιράζονται μαζί τη ζωή τους, την ευθύνη για την υγεία τους. Ενώ 

μοιάζει εκείνες να είναι υπεύθυνες και για την πορεία της ασθένειας αλλά και της 

υγείας των ανδρών, ακόμα και για τη λήψη των σχετικών αποφάσεων.  

Σύμφωνα με τους Davidson και Arbery (2003) όσοι άνδρες ζουν μόνοι έχουν 

«φτωχότερη» υγεία σε σχέση με αυτούς που ζουν με κάποια σύντροφο. Το 

συγκεκριμένο εύρημα είναι σα να εξηγείται από το αμέσως προηγούμενο. 
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1.4.1. Η υγεία σε σχέση με τη μόρφωση και την εκπαίδευση 

 

Ένα ακόμη κομμάτι που σχετίζεται με την υγεία είναι η μόρφωση και συγκεκριμένα 

κατά πόσο αυτή επηρεάζει. Σύμφωνα με έρευνα που έγινε στις ΗΠΑ σε γυναίκες, 

φάνηκαν τα εξής αποτελέσματα: όσες είχαν πάνω από 12 χρόνια εκπαίδευσης υπήρχε 

και μεγαλύτερη πιθανότητα να χρησιμοποιήσουν οποιαδήποτε μορφή ιατρικής 

φροντίδας με ποσοστό 93%. Αλλά αυτές οι γυναίκες είχαν μικρότερες πιθανότητες να 

δεχτούν νοσηλεία με ποσοστό 9% ή να κάνουν χρήση ιατρικής φροντίδας στο σπίτι 

με ποσοστό 2% σε σχέση με γυναίκες που είχαν εκπαίδευση λιγότερη από 12 χρόνια,. 

Ακόμα οι γυναίκες με την υψηλότερη μόρφωση με ποσοστό 97% θα έκαναν χρήση 

προληπτικών υπηρεσιών υγείας σε σχέση με τις γυναίκες με τη δωδεκάχρονη 

εκπαίδευση που θα έκαναν χρήση κατά 92% και σε σχέση με το 90% που θα έκαναν 

χρήση οι γυναίκες με μόρφωση λιγότερη από12 χρόνια (Taylor, Larson, & Correa-de-

Arauzo, 2006). 

Σύμφωνα με άλλη έρευνα που έγινε σε 330 υπερτασικούς ασθενείς έδειξε ότι: όσο 

λιγότερα ήταν τα χρόνια εκπαίδευσης κι όσο πιο περιορισμένη η μόρφωσή τους 

(literacy) τόσο λιγότερη ήταν η γνώση τους για την υπέρταση. Επίσης όσο λιγότερη 

μόρφωση είχαν οι ασθενείς τόσο λιγότερο έλεγχο της πίεσης του αίματος είχαν. 

Ακόμα η λιγότερο από 12 χρόνια εκπαίδευση κι η ανεπαρκής μόρφωση που είχε να 

κάνει με την υγεία σχετιζόταν με υπέρταση που δεν ελεγχόταν. Επιπλέον τα 

ευρήματα της συγκεκριμένης έρευνας έδειξαν ότι η μόρφωση εξηγεί τη σχέση μεταξύ 

εκπαίδευσης και γνώσεων που αφορούν την υγεία. Γενικά η μόρφωση είναι πιο 

πιθανό να οδηγήσει στην απόκτηση, την εκτίμηση και την κατανόηση των 

πληροφοριών που σχετίζονται με την υγεία (Pandit, Tang, Bailey, Davis, Bocchini, 

Persell, Federman, & Wolf, 2009). 
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Άλλη έρευνα με 223 ασθενείς που είχαν που είχαν μπει στο νοσοκομείο για θεραπεία  

καρδιακών προβλημάτων (systolic heart failure), δέχτηκαν εκπαίδευση από 

νοσοκόμες σχετικά με την ασθένειά τους. Φάνηκε ότι είχαν λιγότερες πιθανότητες να 

ξανανοσηλευτούν σε διάστημα 180 ημερών. Επίσης ασθενείς που δέχτηκαν 

εκπαίδευση ήταν πιθανότερο να δηλώσουν ότι ακολουθούσαν πρακτικές κατάλληλες 

για την ασθένειά τους και την αυτοφροντίδα τους. σύμφωνα με τη συγκεκριμένη 

έρευνα όλα τα προγράμματα που στοχεύουν στην εκπαίδευση των ασθενών για τα 

προβλήματά τους θα ήταν ένα τεράστιο όφελος για τις υπηρεσίες φροντίδας καθώς οι 

ασθενείς θα κάλυπταν για μικρότερο χρονικό διάστημα τις θέσεις του νοσοκομείου 

(Koelling, Johnson, Cody, & Aaronson, 2010). 

Κάποιοι ερευνητές προτείνουν τη συνεργατική διαχείριση (collaborative 

management) των χρόνιων ασθενειών. Η συνεργατική διαχείριση επέρχεται όταν οι 

ασθενείς κι οι φροντιστές τους μοιράζονται στόχους, «εργάζονται» μαζί, 

αναλαμβάνουν ρόλους κι ευθύνες και τις φέρουν εις πέρας. Εκτός από όλα αυτά οι 

ασθενείς θα εκπαιδεύονταν για την ασθένειά τους ώστε να τη διαχειριστούν και μόνοι 

τους (Korff, Gruman, Schaefer, Curry, & Wanger, 1997). 

Βλέπουμε για άλλη μια φορά τη σημαντικότητα της εκπαίδευσης των ασθενών για 

την εκάστοτε ασθένειά τους ώστε να λειτουργούν περισσότερο αυτόνομα όσο είναι 

δυνατόν. 

Η εκπαίδευση ασθενών σε θέματα υγείας μέσω των αλλαγών της συμπεριφοράς 

μπορεί να οδηγήσει σε επιτυχή προώθηση των στόχων που αφορούν την υγεία 

σύμφωνα με μετααναλύσεις. Η επιτυχία της εκπαίδευσης σε θέματα υγείας επέρχεται 

μέσα από τέσσερα βήματα. Αρχικά ξεκάθαρη τοποθέτηση της εκπαίδευσης σε θέματα 

υγείας για την προώθησή της. Δεύτερον συστηματική σχεδίαση που περιλαμβάνει την 

ανάλυση των συμπεριφορών, την ανάπτυξη της παρέμβασης. Τρίτον χρήση των 
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εκπαιδευτικών κομματιών στην παρέμβαση: αρμοδιότητα (relevance), εξατομίκευση, 

ενίσχυση, αμοιβές και βοήθεια. Τέλος συστηματική ενσωμάτωση των ενεργητικών 

αποτελεσματικών παρεμβάσεων (Kok, Van den Borne, & Mullen, 1997). 
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1.5. Στόχος της εργασίας  

 

Ο γενικότερος στόχος αυτής της εργασίας αφορά στις γνωστικές και συναισθηματικές 

αντιδράσεις ατόμων με χρόνιες ασθένειες, κι η σχέση τους με το επίπεδο της υγείας 

τους. πώς δηλαδή αυτές οι αντιδράσεις συνδυάζονται για να υπάρξει καλύτερο 

επίπεδο υγείας. Πιο συγκεκριμένα οι υποθέσεις της έρευνας είναι οι εξής: 

Εάν υπάρχει στατιστικά σημαντική σχέση ανάμεσα στη σωματική υγεία και την 

αισιοδοξία. 

Εάν υπάρχει στατιστικά σημαντικά σχέση ανάμεσα στην ψυχική υγεία και τη 

αισιοδοξία. 

Εάν υπάρχει επίδραση του φύλου στη σωματική υγεία, στην ψυχική υγεία και την 

αισιοδοξία. 

Εάν υπάρχει επίδραση του μορφωτικού επιπέδου (δημοτικό, μέση εκπαίδευση, 

ανώτερη εκπαίδευση), είτε στη σωματική υγεία, είτε στην ψυχική υγεία, είτε στην 

αισιοδοξία. 

Εάν υπάρχει επίδραση της οικογενειακής κατάστασης (έγγαμος, μόνος) στη 

σωματική υγεία, στην ψυχική υγεία ή στην αισιοδοξία. 

Εάν μπορεί να προβλεφθεί η σωματική υγεία, ή η ψυχική υγεία από τους εξής 

παράγοντες: οικογενειακή κατάσταση, αισιοδοξία, φύλο, μορφωτικό επίπεδο. Και σε 

ποιο ποσοστό θα μπορούσε κάποιος από τους παραπάνω παράγοντες να προβλέψει τη 

σωματική υγεία ή την ψυχική υγεία.   
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Β. ΜΕΘΟΔΟΣ 

 

2.1. Συμμετέχοντες-Δείγμα 

 

Στην έρευνα συμμετείχαν 195 άτομα εκ των οποίων οι 100 ήταν άνδρες κι οι 95 ήταν 

γυναίκες.  

Όσον αφορά το μορφωτικό τους επίπεδο τα 96 άτομα είχαν τελειώσει το δημοτικό τα 

65 είχαν τελειώσει τη μέση εκπαίδευση και τέλος 34 άτομα από το δείγμα ήταν 

απόφοιτη ανώτερης εκπαίδευσης.  

Τέλος από τα 195 άτομα της έρευνας τα 115 ήταν έγγαμοι, ενώ τα 80 ήταν μόνοι είτε 

γιατί ήταν διαζευγμένοι είτε γιατί ήταν χήροι. 
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2.2. Ψυχομετρικά εργαλεία-Κλίμακες μέτρησης 

 

Για τη δημιουργία του ερωτηματολογίου χρησιμοποιήθηκαν τα εξής εργαλεία για την 

υγεία: το τεστ Φυσικής Λειτουργικότητας (Physical Functioning scale) και το τεστ 

Συναισθηματικής Ευημερίας (Emotional Well-being scale) από το RAND, το 36-item 

Health Scale Survey (έκδοση 1.0) επίσης ένα τεστ αυτορρύθμισης της υγείας (self-

rated health scale) ώστε να εκτιμηθεί το τρέχον επίπεδο της υγείας. Τα εργαλεία του 

RAND Health Survey είναι ταυτόσημα με αυτά της Medical Outcomes Study SF 36 

(Ware & Sherbourne, 1992). Ωστόσο η RAND Survey χρησιμοποίησε μια πιο έντιμη 

πορεία βαθμολογίας. Τα τελικά ποσοστά βαθμολογίας από το 0 έως το 100, με 

υψηλότερες βαθμολογίες δηλώνουν καλύτερη υγεία (για πληροφορίες, 

http://www.rand.org/health/surveys-tools/mos/mos_core_36item.html). Το τεστ  

Physical Functioning αποτελείται από 10 items που αφορούν τρέχοντα όρια που 

επιβάλλονται από το επίπεδο της υγείας (για παράδειγμα climbing several flights of 

stairs; Cronbach’s α=,91). Το τεστ Emotional Well-being από 5 items που αφορούν 

προσωπικά αισθήματα κατά τη διάρκεια των προηγούμενων τεσσάρων εβδομάδων 

(για παράδειγμα, “felt downhearted and blue”; Cronbach’s α=,84). Τέλος ένα 

ξεχωριστό item μετρούσε την υγεία γενικά που υπολόγιζαν μόνοι τους οι 

συμμετέχοντες. Στους οποίους ζητήθηκε να μετρήσουν γενικά την υγεία τους σε ένα 

τεστ Likert-type το οποίο κυμαίνεται από 1 (κακή υγεία) μέχρι το 5 (άριστη υγεία). 

Το επίπεδο της υγείας εκτιμούταν από το follow-up. Όσον αφορά την αισιοδοξία η 

Dispositional Αισιοδοξία εκτιμήθηκε από το τεστ Life Orientation-Revised (Scheier, 

Carvey, & Bridges, 1994). Αποτελούνταν από 10 items 6 από τα οποία μετρούν την 

αισιοδοξία και τα υπόλοιπα 4 είναι fillers (Cronbach’s α=,74). 

2.3. Διαδικασία 
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Η συγκεκριμένη έρευνα εκπονήθηκε στα πλαίσια πτυχιακής εργασίας με επιβλέποντα 

καθηγητή τον κ. Ε. Καραδήμα. Τα στοιχεία συλλέχθηκαν μέσω ερωτηματολογίων σε 

ενήλικα άτομα άνδρες και γυναίκες, τα οποία αντιμετώπιζαν κάποια χρόνια ασθένεια. 

Για το λόγο αυτό απευθύνθηκα κυρίως στο νοσοκομείο Ρεθύμνου, στο Α’ και Γ’ 

Καπη Ρεθύμνου όπως και στο ΚΗΦΗ Ρεθύμνου. Αφότου φυσικά έπαιρνα τη 

συγκατάθεση των υπευθύνων της κάθε δομής. Στη συνέχεια έπαιρνα και τη 

συγκατάθεση των ατόμων με χρόνιες ασθένειες ώστε να συμπληρώσουν τα 

ερωτηματολόγια. Βρισκόμουν εκεί κατά τη συμπλήρωση των ερωτηματολογίων για 

τυχόν ερωτήσεις κι απορίες, ώστε να μην υπάρχουν όσο αυτό ήταν εφικτό 

παρανοήσεις ή δυσκολίες καθώς αρκετοί από τους συμμετέχοντες ήταν ηλικιωμένοι. 

Αυτό που παρατήρησα πολύ έντονα ήταν ότι οι περισσότεροι συμμετέχοντες ιδίως οι 

ηλικιωμένοι έδειχναν την ανάγκη να πουν τα προβλήματά τους και να μοιραστούν τα 

συναισθήματά τους σχετικά με τις ασθένειές τους. Για να πω την αλήθεια δεν πίστευα 

ότι θα ήταν τόσο δεκτικοί να μιλήσουν για ένα ζήτημα τόσο λεπτό. Ευτυχώς όμως 

κάτι τέτοιο δε συνέβη. 

Στο τέλος της συμπλήρωσης τους ευχαριστούσα θερμά για τη βοήθειά τους και τους 

ευχόμουν περαστικά. 
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Γ. ΕΥΡΗΜΑΤΑ  

 

Αρχικά χρησιμοποιήθηκε ο δείκτης συνάφειας Pearson r, ώστε να διερευνήσουμε την 

ύπαρξη στατιστικά σημαντικών συσχετίσεων μεταξύ των εξής μεταβλητών: 

σωματική υγεία, ψυχική υγεία κι αισιοδοξία. Τα αποτελέσματα έδειξαν την ύπαρξη 

στατιστικώς σημαντικής συσχέτισης ( Pearson r=,363, p<0.01) ανάμεσα στην 

αισιοδοξία και τη σωματική υγεία που δήλωσαν τα υποκείμενα της έρευνας. Δηλαδή 

όσο πιο αισιόδοξα ήταν τα άτομα τόσο καλύτερη σωματική υγεία είχαν. Επίσης 

διαπιστώθηκε υψηλή στατιστική συσχέτιση (Pearson r=,580, p<0.01) ανάμεσα στην 

αισιοδοξία και την ψυχική υγεία. Πιο συγκεκριμένα όσο πιο αισιόδοξα ήταν τα άτομα 

τόσο καλύτερη ήταν η ψυχική τους υγεία.  

Ενώ δε διαπιστώθηκε στατιστικά σημαντική συσχέτιση (Pearson r=,345, p<0.01) 

ανάμεσα στη σωματική υγεία και την ψυχική υγεία, δηλαδή η σωματική υγεία δε 

συσχετιζόταν με την ψυχική υγεία. 

Στη συνέχεια ακολούθησε ανάλυση διακύμανσης μονής κατεύθυνσης ώστε να 

διαπιστωθεί αν υπάρχει επίδραση του φύλου (άνδρας, γυναίκα), (ανεξάρτητη 

μεταβλητή) στη σωματική υγεία, στην ψυχική υγεία και στην αισιοδοξία (εξαρτημένη 

μεταβλητή). Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι το φύλο δεν επηρεάζει ούτε τη σωματική 

υγεία F(I,193)=0,88, p>0.349, ούτε την ψυχική υγεία F(1,190)=1,60, p>0.208, ούτε 

την αισιοδοξία F(1,194)=0,21, p>0.650. δηλαδή είτε είναι κάποιος άνδρας ή γυναίκα 

δεν επηρεάζει αυτό τη σωματική του υγεία. Επίσης το να είναι κάποιος άνδρας ή 

γυναίκα δεν επηρεάζει την ψυχική του υγεία. Τέλος είτε άνδρας είτε γυναίκα δεν 

επηρεάζει τα αν θα είναι κάποιος αισιόδοξος. 

Ακόμα μελετήθηκε με διακύμανση μονής κατεύθυνσης (One-way ANOVA) αν 

υπάρχει επίδραση του μορφωτικού επιπέδου (δημοτικό, μέση εκπαίδευση, ανώτερη 
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εκπαίδευση), (ανεξάρτητη μεταβλητή) στη σωματική υγεία, στην ψυχική υγεία και 

την αισιοδοξία (εξαρτημένη μεταβλητή). Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι υπάρχει 

επίδραση του μορφωτικού επιπέδου συγκεκριμένα της ανώτερης εκπαίδευσης στη 

σωματική υγεία F(2,192)=4,18, p<0.017. Ενώ δεν επηρεάζει το αν έχει τελειώσει 

κάποιος το δημοτικό, τη σωματική του υγεία, ούτε την ψυχική του υγεία ούτε αν θα 

είναι αισιόδοξος. Επίσης η μέση εκπαίδευση δεν επηρεάζει ούτε ση σωματική υγεία, 

ούτε την ψυχική υγεία, ούτε αν θα είναι κάποιος αισιόδοξος F(2,189=0,69, p>0.504. 

Τέλος η ανώτερη εκπαίδευση δε φάνηκε να επηρεάζει την ψυχική υγεία ούτε την 

αισιοδοξία F(2,193)=0,51, p>0.599. 

Επίσης ερευνήθηκε με ανάλυση διακύμανσης μονής κατεύθυνσης (One-way 

ANOVA) αν υπάρχει επίδραση της οικογενειακής κατάστασης (έγγαμοι, μόνοι), 

(ανεξάρτητη μεταβλητή) στη σωματική υγεία, στην ψυχική υγεία και στην αισιοδοξία 

(εξαρτημένη μεταβλητή). Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι δεν επηρεάζει η οικογενειακή 

κατάσταση ούτε τη σωματική υγεία F(1,192)=0,14, p>0.711, ούτε την ψυχική υγεία 

F(1,190)=0,26, p>0.614, ούτε την αισιοδοξία F(1,193)=0,03, p>0.875. 

Στο σημείο αυτό χρησιμοποιήθηκε ανάλυση παλινδρόμησης γιατί θέλουμε να 

προβλέψουμε την τιμή μιας μεταβλητής από τις τιμές μιας ή πολλών άλλων γνωστών 

μεταβλητών. Πιο συγκεκριμένα θέλουμε να διαπιστώσουμε αν μπορεί να προβλεφθεί 

η σωματική υγεία από τους εξής παράγοντες: οικογενειακή κατάσταση, αισιοδοξία, 

φύλο και μορφωτικό επίπεδο. Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι η σωματική υγεία μπορεί 

να προβλεφθεί σε ποσοστό 14,7%. Οι μεταβλητές που επηρεάζουν την τάση για 

σωματική υγεία είναι η αισιοδοξία (beta=,36) και το μορφωτικό επίπεδο (beta=,18). 

Άρα από τις μεταβλητές που εξετάστηκαν (οικογενειακή κατάσταση, αισιοδοξία, 

φύλο και μορφωτικό επίπεδο) η αισιοδοξία και το μορφωτικό επίπεδο επηρεάζουν τη 

σωματική υγεία.  
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Επίσης έγινε άλλη μια ανάλυση παλινδρόμησης για να διαπιστωθεί αν μπορεί να 

προβλεφθεί η ψυχική υγεία από τις μεταβλητές οικογενειακή κατάσταση, αισιοδοξία, 

φύλο και μορφωτικό επίπεδο. Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι η ψυχική υγεία μπορεί να 

προβλεφθεί σε ποσοστό 33%. Η μεταβλητή που επηρεάζει την τάση για αισιοδοξία 

είναι η αισιοδοξία (beta=,56). Άρα από όλες τις μεταβλητές που εξετάστηκαν η 

αισιοδοξία μπορεί να επηρεάσει την ψυχική υγεία. 
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Δ. ΣΥΖΗΤΗΣΗ 

 

Ο στόχος της συγκεκριμένης εργασίας ήταν μελετήσει πως μπορούν να επηρεάσουν 

τη χρόνια ασθένεια παράγοντες όπως η αισιοδοξία, το φύλο, η οικογενειακή 

κατάσταση (έγγαμος, μόνος) και το μορφωτικό επίπεδο (δημοτικό, μέση εκπαίδευση, 

ανώτερη εκπαίδευση). Πιο συγκεκριμένα αν οι παραπάνω παράγοντες επηρεάζουν τη 

σωματική και την ψυχική υγεία. 

Όπως προέκυψε από την ανασκόπηση της βιβλιογραφίας υπάρχουν πολλοί 

παράγοντες που επηρεάζουν την υγεία και τις χρόνιες ασθένειες. Οι κυριότεροι εκ 

των οποίων αφορούν ψυχοκοινωνικούς παράγοντες που παραπέμπουν στον τρόπο 

ζωής και συμπεριφοράς του ατόμου και του κοινωνικού συνόλου. Για παράδειγμα 

μόνο ο τρόπος ζωής υπολογίζεται ότι συμβάλει κατά 50% στο βαθμό της υγείας του 

ατόμου (Institute for the Future, 2000) (όπως περιγράφεται στον Καδαδήμα,2005).  

Μια από τις υποθέσεις της έρευνας ήταν αν η αισιοδοξία επηρεάζει τη σωματική και 

την ψυχική υγεία. Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι πράγματι υπάρχει στατιστικά 

σημαντική σχέση ανάμεσα στη σωματική και ψυχική υγεία και στην αισιοδοξία. Τα 

στοιχεία αυτά επαληθεύτηκαν κι από τη βιβλιογραφική αναφορά. Καθώς φάνηκε ότι 

η αισιοδοξία σχετίζεται με μείωση σωματικών συμπτωμάτων όπως ο πόνος, ο ίλιγγος, 

η κόπωση σε υγιείς αλλά κι ασθενείς (Ridder, Fournier, & Bensing, 2004). Επίσης η 

αισιοδοξία σε συνδυασμό με το κοινωνικοοικονομικό επίπεδο και την κοινωνική 

αποδοχή έχει θετικά αποτελέσματα και στη σωματική και στην ψυχική υγεία (House, 

Landis, & Umberson, 1998; Kawachi & Berkman, 2001; Lorant et al., 2003).  

Επίσης στην παρούσα έρευνα διερευνήθηκε αν το φύλο (άνδρας, γυναίκα) επηρεάζει 

τη σωματική υγεία, την ψυχική υγεία και την αισιοδοξία. Δε βρέθηκαν όμως 

στατιστικά σημαντικά αποτελέσματα. Η βιβλιογραφία παρουσιάζει έρευνες που 
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υποστηρίζουν και την άποψη ότι το φύλο επηρεάζει τη σωματική και την ψυχική 

υγεία αλλά και την άποψη ότι το φύλο δεν τις επηρεάζει. Σύμφωνα με όσα 

μελετήθηκαν στο κεφάλαιο που αφορά την υγεία και το φύλο και λαμβάνοντας 

υπόψη και τα αποτελέσματα της παρούσας έρευνας θα λέγαμε ότι καλύτερα να 

υπάρχουν επιφυλάξεις για τη διατύπωση απόψεων σχετικά με το φύλο και την 

επίδρασή του στη σωματική και ψυχική υγεία. Καλό θα ήταν να παρατηρηθεί η 

εξέλιξη των ερευνών για το ζήτημα αυτό.  

Στη συνέχεια έγινε προσπάθεια να διαπιστωθεί εάν το μορφωτικό επίπεδο επηρεάζει 

τη σωματική και ψυχική υγεία και την αισιοδοξία. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα, το 

μόνο που βρέθηκε στατιστικά σημαντικό αποτέλεσμα ήταν ότι η ανώτερη εκπαίδευση 

επηρεάζει τη σωματική υγεία. Η βιβλιογραφία ήταν αρκετά ελλιπής για το θέμα αυτό. 

Αυτό που φάνηκε ήταν ότι στις ΗΠΑ σε έρευνα που έγινε σε γυναίκες έδειξε ότι όσες 

είχαν λάβει πάνω από 12 χρόνια εκπαίδευσης υπήρχε ποσοστό 93% να 

χρησιμοποιήσουν κάποια μονάδα ιατρικής φροντίδας. Ακόμη αυτές οι γυναίκες κατά 

97% θα χρησιμοποιούσαν κάποια προληπτική μονάδα υγείας ( Taylor, Larson, & 

Correa-de-Araujo, 2006). Στοιχεία που δείχνουν για την παραπάνω έρευνα ότι όσο 

υψηλότερη εκπαίδευση τόσο μεγαλύτερη η προαγωγή της υγείας. Φυσικά δε 

μπορούμε να κάνουμε γενικεύσεις για όλο τον πληθυσμό εφόσον δε διαθέτουμε 

στοιχεία. 

Ένας ακόμα παράγοντας που μελετήθηκε ήταν αυτός της οικογενειακής κατάστασης 

(έγγαμος, μόνος). Κατά πόσο δηλαδή αυτός ο παράγοντας θα επηρέαζε τη σωματική 

και ψυχική υγεία και την αισιοδοξία. Τα αποτελέσματα δεν έδειξαν καμία στατιστικά 

σημαντική σχέση μεταξύ αυτών των μεταβλητών. 

Στη συνέχεια διερευνήθηκε εάν η σωματική υγεία μπορούσε να προβλεφθεί από τους 

παράγοντες οικογενειακή κατάσταση, αισιοδοξία, φύλο και μορφωτικό επίπεδο. 
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Σύμφωνα με τα αποτελέσματα των αναλύσεων η σωματική υγεία μπορούσε να 

προβλεφθεί κατά 14,7% από τους παράγοντες αισιοδοξία και μορφωτικό επίπεδο. 

Τέλος διερευνήθηκε κατά πόσο η ψυχική υγεία μπορούσε να προβλεφθεί από τους 

παραπάνω παράγοντες (οικογενειακή κατάσταση, φύλο, αισιοδοξία, μορφωτικό 

επίπεδο). Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι η ψυχική υγεία μπορεί να προβλεφθεί σε 

ποσοστό 33% από τον παράγοντα αισιοδοξία. 

Από την παραπάνω εργασία προκύπτει ότι μια χρόνια ασθένεια είναι πολύ περίπλοκη 

υπόθεση. Το άτομο έρχεται αντιμέτωπο όχι μόνο με την ασθένεια αλλά και με την 

ψυχολογία του την κοινωνία την οικογένειά του το επαγγελματικό το περιβάλλον 

αλλά το χειρότερο πρέπει να αντιμετωπίσει τον ίδιο του τον εαυτό. Για όλους αυτούς 

τους λόγους αν γνωρίζουμε κάποιον με χρόνια ασθένεια και θέλουμε να τον 

βοηθήσουμε πρέπει να μάθουμε όσο το δυνατόν περισσότερα πράγματα σχετικά με 

την ασθένειά του ώστε να έχουμε όσο γίνεται τον έλεγχο, να ξέρουμε τι να 

περιμένουμε και πως αντιμετωπίζεται. Επίσης πρέπει να εκφράζουμε τα 

συναισθήματά μας ώστε να ενθαρρύνεται το άτομο να κάνει το ίδιο για αν νιώσει 

καλύτερα. Μην ξεχνάμε ότι το χιούμορ βοηθά σε αρκετές περιστάσεις. Όπως είδαμε 

από την παραπάνω εργασία η αισιοδοξία προάγει την καλή υγεία οπότε κι εμείς να 

προσπαθούμε να την μεταδίδουμε στους πάσχοντες.  

Μια άλλη παρατήρηση είναι ότι υπάρχουν ελάχιστες έρευνες που αφορούν το 

μορφωτικό επίπεδο σε σχέση με την υγεία και την ασθένεια. Θα ήταν ενδιαφέρον να 

ερευνηθεί κατά πόσο η εκπαίδευση επηρεάζει την υγεία και την ασθένεια και μάλιστα 

και σε σχέση με το φύλο. Δηλαδή αν έχει σχέση το μορφωτικό επίπεδο κι αν είναι 

κάποιος άνδρας ή γυναίκα σε σχέση με την προαγωγή της υγείας ή τη βελτίωση μιας 

ασθένειας. Επίσης ενδιαφέρον θα ήταν να μελετηθεί ποιοι είναι πιο αισιόδοξοι οι 

άνδρες ή οι γυναίκες χρόνιοι ασθενείς. 
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Ακόμη αυτό που παρατηρήθηκε είναι ότι έχουν δημιουργηθεί πολλοί οργανισμοί για 

την προαγωγή της υγείας των γυναικών αλλά δε μπορούμε να πούμε το ίδιο και για 

οργανισμούς που να ανταποκρίνονται στους άνδρες. Γενικότερα είναι λιγότεροι και 

φυσικά κι η έρευνα για θέματα υγείας των ανδρών είναι πολύ πιο περιορισμένη σε 

σχέση με αυτές που αφορούν τις γυναίκες. Είναι όμως άκρως απαραίτητο να γίνουν κι 

έρευνες που αφορούν την ψυχολογία των ανδρών καθώς οι κοινωνικές αλλαγές που 

έχουν δημιουργηθεί κι έχουν φέρει τις γυναίκες στον επαγγελματικό τομέα κι έχει 

αλλάξει η θέση τους κι οι ρόλοι τους ίσως οι άνδρες να  νιώθουν ότι έχουν 

παραγκωνιστεί. Όλα αυτά σίγουρα έχουν σημαίνουν κι αλλαγές στα ψυχολογικά 

χαρακτηριστικά των ανδρών και πρέπει να γίνουν εμφανή ώστε να μπορούν να 

αντιμετωπιστούν.      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 41

Βιβλιογραφία 

 

Aaronson, K.D., Cody, R.J., Johnson, M.L., & Koelling, T.M. (2005). Discharge 

Education Improves Clinical Outcomes in Patients with Chronic Heart failure. 

American Heart Association, 111, 179-185. 

 

Abend, T.A., & Williamson, G.M. (2002). Feeling attractive in the wake of breast 

cancer: Optimism matters, and so do interpersonal relationships. Personality and 

Social Psychology Bulletin, 28, 427−436. 

 

Aspinwall, L.G., & Brunhart, S.N. (1996). Distinguishing optimism from denial: 

Optimistic beliefs predict attention to health threats. Personality and Social 

Psychology Bulletin, 22, 993−1003. 

 

Aspinwall, L.G., & Taylor, S.E. (1992). Modeling cognitive adaptation: A 

longitudinal investigation of the impact of individual differences and coping on 

college adjustment and performance. Journal of Personality and Social Psychology, 

61, 755−765. 

 

Assad, K.K., Donnellan, M.B., & Conger, R.D. (2007). Optimism: An enduring 

resource for romantic relationships. Journal of Personality and Social Psychology, 93, 

285−297. 

 

Atkinson, R.C., Atkinson, R.L., Bem, D.J., Nolen-Hoeksema, S., & Smith, E.E. 

(2004). Εισαγωγή στην Ψυχολογία του Hilgard. Αθήνα: Παπαζήση.  



 42

 

Bailey, S.C., Bocchini, M.V., Davis, T.C., Federman, A.D., Pandit, A.U., Persell, 

S.D., Tang, J.W., & Wolf, M.S. (2009). Education, literacy, and health: Mediating 

effects on hypertension knowledge and control. Patient Education and Counseling, 

75, 381-385. 

 

Bensing, J., De Ridder, D., & Fournier, M. (2004). Does optimism affect symptom 

report in chronic disease? What are its consequences for self-care behavior and 

physical functioning?. Journal of Psychosomatic Research, 56, 341-350. 

 

Brissette, I., Scheier, M.F., & Carver, C.S. (2002). The role of optimism in social 

network development, coping, and psychological adjustment during a life transition. 

Journal of Personality and Social Psychology, 82, 102−111. 

 

Carver, C.S., Kus, L.A., & Scheier, M.F. (1994). Effects of good versus bad mood 

and optimistic versus pessimistic outlook on social acceptance versus rejection. 

Journal of Social and Clinical Psychology, 13, 138−151. 

 

Carver, C.S., Pozo, C., Harris, S.D., Noriega, V., Scheier, M.F., Robinson, D.S., et al. 

(1993). How coping mediates the effect of optimism on distress: A study of women 

with early stage breast cancer. Journal of Personality and Social Psychology, 65, 

375−390. 

 

 

 



 43

Carver, C.S., & Scheier, M.F. (1990). Origins and functions of positive and negative 

affect: A control-process view. Psychological Bulletin, 97, 19–35. 

 

Carver, C.S., & Scheier, M.F. (1998). On the self-regulation of behavior. New York: 

Cambridge University Press. 

 

Carver, C.S., & Scheier, M.F. (2005). Optimism. In C.R. Snyder & S.J. Lopez (Eds.), 

Handbook of positive psychology (pp. 231–243). New York: Oxford University Press. 

 

Cash, K., & White, A. (2004). The state of men’s health in Western Europe. Journal 

of men’s health , 1, 60-66. 

 

Chang, E.C. (1996). Cultural differences in optimism, pessimism, and coping: 

Predictors of subsequent adjustment in Asian American and Caucasian American 

college students, Journal of Counseling Psychology, 43, 113-123. 

 

Cheung, F.M., Chaung, S.F., & Ho, M.Y. (2010). The role of meaning in life and 

optimism in promoting well-being. Personality and Individual Differences, 48, 658-

663. 

 

Correa-de-Araujo, R., Larson, S., & Taylor, A.K. (2006). Women’s health care 

utilization and expenditures. Women’s health Issues, 16, 66-79. 

 



 44

Curry, S.J., Gruman, J., Schaefer, J., Von Korff, M., & Wanger, E.H. (1997). 

Collaborative Management of Chronic Illness. Annals of Internal Medicine, 127, 

1097-1102. 

 

Davidson K, Arber S. Older men’s health: a life course issue? Men’s Health J 

2003;2(3): 72–5. 

 

Doval, E., Edo, S., Fernandez-Castro, J., & Rovira, T. (2009). Optimism and 

perceived competence: The same or different constructs?. Personality and Individual 

Differences, 46, 735-740. 

 

 Eid, M., & Diener, E. (2004). Global judgments of subjective well-being: Situational 

variability and long-term stability. Social Indicators Research, 65, 245–277. 

 

Ellicott, A., Hammen, C., Gitlin, M., Brown, G., & Jamison, K. (1990). Life events 

and the course of bipolar disorder. American Journal of Psychiatry, 147, 1194−1198. 

 

Finlay-Jones, R., & Brown, G.W. (1981). Types of stressful life event and the onset of 

anxiety and depressive disorders. Psychological Medicine, 11, 803−815. 

 

Fitzgerald, T.E., Tennen, H., Affleck, G., & Pransky, G.S. (1993). The relative 

importance of dispositional optimism and control appraisals in quality of life after 

coronary artery bypass surgery. Journal of Behavioral Medicine, 16, 25−43. 

 

 



 45

Geers, A.L., Wellman, J.A., & Lassiter, G.D. (2009). Dispositional optimism and 

engagement: The moderating influence of goal prioritization. Journal of Personality 

and Social Psychology, 96, 913−932. 

 

Gibson, B., & Sanbonmatsu, D.M. (2004). Optimism, pessimism, and gambling: The 

downside of optimism. Personality and Social Psychology Bulletin, 30, 149−160. 

 

Giltay, E.J., Geleijnse, J.M., Zitman, F.G., Hoekstra, T., & Schouten, E.G. (2004). 

Dispositional optimism and all-cause and cardiovascular mortality in a prospective 

cohort of elderly Dutch men and women. Archives of General Psychiatry, 61, 

1126−1135. 

 

Giltay, E.J., Zitman, F.G., & Kromhout, D. (2006). Dispositional optimism and the 

risk of depressive symptoms during 15 years of follow-up: The Zutphen Elderly 

Study. Journal of Affective Disorders, 91, 45−52. 

 

Halama, P., & Dedova, M. (2007). Meaning in life and hope as predictors of positive 

mental health: Do they explain residual variance not predicted by personality traits? 

Studia Psychologica, 49, 191–200. 

 

Heinonen, K., Räikkönen, K., Matthews, K.A., Scheier, M.F., Raitakari, O.T., Pulkki, 

L., et al. (2006). Socioeconomic status in childhood and adulthood: Associations with 

dispositional optimismand pessimismover a 21-year follow-up. Journal of 

Personality, 74, 1111−1126 

 



 46

House, J.S., Landis, K.R., & Umberson, D. (1988). Social relationships and health. 

Science, 241, 540−545. 

 

Kafetsios, K., Karademas, E.C., & Sideridis, G.D. (2007). Optimism, self-efficacy  

and information processing of threat-and well-being-related stimuli. Stress and 

Health, 23, 285-294. 

 

Karademas, E.C. (2006). Self-efficacy, social support and well-being. The mediating 

role of optimism. Personality and Individual Differences, 40, 1281-1290. 

 

Καραδήμας, Ε.Χ. (2005). Ψυχολογία της Υγείας. Αθήνα: Τυπωθήτω. 

 

Kawachi, I., & Berkman, L.F. (2001). Social ties and mental health. Journal of Urban 

Health, 78, 458−467. 

 

Κλεφτάρας, Γ., Μαλικιώση-Λοΐζου, Μ., Σιδηροπούλου-Δημακάκου, Δ. (2006). Η 

Συμβουλευτική Ψυχολογία στις Γυναίκες. Αθήνα: Ελληνικά Γράμματα. 

 

Kok, G., Mullen, P.D., & Vanden Borne, B. (1997). Effectiveness of health education 

and health promotion: meta-analyses of effect studies and determinants of 

effectiveness. Patient Education and Counseling, 30, 19-27. 

 

Krause, N. (2003). Religious meaning and subjective well-being in late life. The 

Journals of Gerontology. Series B, Psychological Sciences and Social Sciences, 160– 

170. 



 47

 

Kulkarni, J. (2006). Women’s mental health: an overview. Women’s health Medicine, 

55-58. 

 

Lorant,V.,Deliège, D., Eaton, W., Robert, A., Philippot, P., & Ansseau, M. (2003). 

Socioeconomic inequalities in depression: A meta-analysis. American Journal of 

Epidemiology, 157, 98−112. 

 

Μαλικιώση-Λοΐζου, Μ., Παπαστυλιανού, Α. (2009). Η Συμβουλευτική Ψυχολογία 

στους Άνδρες. Αθήνα: Ελληνικά Γράμματα.  

 

 Matthews, K.A., Räikkönen, K., Sutton-Tyrrell, K., & Kuller, L.H. (2004). 

Optimistic attitudes protect against progression of carotid atherosclerosis in healthy 

middleaged women. Psychosomatic Medicine, 66, 640−644. 

 

Ohannessian, C.M., Hesselbrock, V.M., Tennen, H., & Affleck, G. (1993). Hassles 

and uplifts and generalized outcome expectancies as moderators on the relation 

between a family history of alcoholism and drinking behaviors. Journal of Studies on 

Alcohol, 55, 754−763. 

 

Παπαδάτου, Δ., (1995). Φάσεις στην εξέλιξη στην εξέλιξη της χρόνιας ή και 

απειλητικής για τη ζωή αρρώστιας. Στο Δ. Παπαδάτου, & Φ. Αναγνωστόπουλος 

(Επιμ. Εκδ.), Η ψυχολογία στο χώρο της υγείας (σσ. 109-134). Αθήνα: Ελληνικά 

Γράμματα.    

 



 48

Park, C.L., Moore, P.J., Turner, R.A., & Adler, N.E. (1997). The roles of constructive 

thinking and optimism in psychological and behavioral adjustment during pregnancy. 

Journal of Personality and Social Psychology, 73, 584−592. 

 

Patient Education. (1996). National Institute of Health. 

 

Reker, G.T. (1997). Personal meaning, optimism, and choice: Existential predictors 

of depression in community and institutional elderly. The Gerontologist, 37, 709–716. 

 

Scheier, M.F., Carver, C.S., & Bridges, M.W. (1994). Distinguishing optimism from 

neuroticism (and trait anxiety, self-mastery, and self-esteem): A reevaluation of the 

Life Orientation Test. Journal of Personality and Social Psychology, 67, 1063-1078. 

 

Scheier, M.F., Carver, C.S., & Bridges, M.W. (2001). Optimism, pessimism, and 

psychological well-being. In E. C. Chang (Ed.), Optimism and pessimism: 

Implications for theory, research and practice, cap. 9 (pp. 189–215). Washington, DC: 

American Psychological Association. 

 

Scheier, M.F., & Carver, C.S. (1992). Effects of optimism on psychological and 

physical well-being: Theoretical overview and empirical update. Cognitive 

Therapy and Research, 16(2), 201–228. 

 

Scheier, M.F., & Carver, C.S. (1993). On the power of positive thinking: The benefits 

of being optimistic. Current Directions in Psychological Science, 2, 26–30. 

 



 49

Scheier, M.F., Matthews, K.A., Owens, J.F., Magovern, G.J., Lefebvre, R.C., Abbott, 

R.A., et al. (1989). Dispositional optimism and recovery from coronary artery bypass 

surgery: The beneficial effects on physical and psychological well being. Journal of 

Personality and Social Psychology, 57, 1024−1040. 

 

Scheier, M.F., Matthews, K.A., Owens, J.F., Schulz, R., Bridges, M.W., Magovern, 

G.J., Sr., et al. (1999). Optimism and rehospitalization following coronary artery 

bypass graft surgery. Archives of Internal Medicine, 159, 829−835. 

 

Schou, I., Ekeberg, O., & Ruland, C.M. (2005). The mediating role of appraisal and 

coping inthe relationship between optimism–pessimism and quality of life. Psycho 

Oncology, 14, 718−727. 

 

Segerstrom, S.C. (2006). Breaking Murphy's law. New York: Guilford 

 

Segerstrom, S.C. (2007). Optimism and resources: Effects on each other and on health 

over 10 years. Journal of Research in Personality, 41, 772-786. 

 

Shnek, Z.M., Irvine, J., Stewart, D., & Abbey, S. (2001). Psychological factors and 

depressive symptoms in ischemic heart disease. Health Psychology, 20, 141–145. 

 

Srivastava, S., McGonigal, K.M., Richards, J.M., Butler, E.A., & Gross, J.J. (2006). 

Optimism in close relationships: How seeing things in a positive light makes them so. 

Journal of Personality and Social Psychology, 91, 143−153. 

 



 50

Stanton, A.L., & Snider, P.R. (1993). Coping with breast cancer diagnosis: A 

prospective study. Health Psychology, 12, 16−23. 

 

Stewart, K.E., Ross, D., & Hartley, S. (2004). Patient adaptation to chronic illness. In 

T. Boll, J.M. Raczynski & L.C. Leviton (Eds), Handbook of clinical health 

psychology, vol. 2 (pp. 405-421). Washington, DC: American Psycological 

Association  

 

Strack, S., Carver, C.S., & Blaney, P.H. (1987). Predicting successful completion of 

an aftercare program following treatment for alcoholism: The role of dispositional 

optimism. Journal of Personality and Social Psychology, 53, 579−584. 

 

Taubman-Ben-Ari, O., & Weintroub, A. (2008). Meaning in life and personal growth 

among pediatric physicians and nurses. Death Studies, 32, 621–645. 

 

Taylor, S., Kemeny, M., Aspinwall, L., Schneider, S., Rodriguez, R., & Hebert, M. 

(1992). Optimism, coping, psychological distress, and high-risk sexual behavior 

among men at risk for acquired immunodeficiency (AIDS). Joyrnal of Personality 

and Social Psychology, 63, 460-473. 

 

 

Tindale, H.A., Chang, Y., Kuller, L.H., Manson, J.E., Robinson, J.G., Rosal, M.C., et 

al. (2009). Optimism, cynical hostility, and incident coronary heart disease and 

mortality in the Women's Health Initiative. Circulation, 120, 656−662. 

 



 51

Trunzo, J.J., & Pinto, B.M. (2003). Social support as a mediator of optimism and 

distress in breast cancer survivors. Journal of Consulting and Clinical Psychology, 4, 

805−811 

 

Vickers, K.S., & Vogeltanz, N.D. (2000). Dispositional optimism as a predictor of 

depressive symptoms over time. Personality and Individual Differences, 28, 259–272. 

 

Ware, J.E., Jr., & Sherbourne, C.D. (1992). The MOS 36-Item Short-Form Health 

Survey (SF-36): I. Conceptual framework and item selection. Medical Care, 30, 473-

483.  

 

Wrosch, C., Scheier, M.F., Carver, C.S., & Schulz, R. (2003). The importance of goal 

disengagement in adaptive self-regulation: When giving up is beneficial. Self and 

Identity, 2, 1−20. 

 

Youth Living with Chronic Illness (1995). Myalgic Encephalomyelitis Association of 

Ontario.  

 

 

 


