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                             Π Δ Ρ Η Λ Ζ ΦΖ  
                  

 

 Ζ απηό-αμηνιόγεζε ηεο πγείαο απνηειεί έλα άθξσο θαίξην θαη πνιύπιεπξν ζέκα, 

όπνπ δύζθνια κπνξνύλ λα ζπκπεξηιεθζνύλ ζε κηα έξεπλα όινη νη παξάγνληεο πνπ ην 

επεξεάδνπλ. Ζ παξνύζα κειέηε έρεη σο ζηόρν ηελ ζπζρέηηζε ηεο απηό-αμηνιόγεζεο 

κε παξάγνληεο όπσο ηα ζπλαηζζήκαηα, ηελ αηζηνδνμία, ην άγρνο πγείαο θαη ηελ 

ςπρηθή πγεία, αιιά θαη όισλ απηώλ ησλ κεηαβιεηώλ κεηαμύ ηνπο, ώζηε λα 

δηαπηζησζεί ηπρόλ ζρέζε. εκαληηθή ζεσξείηαη θαη ε δηεξεύλεζε ησλ δηαθνξώλ ησλ 

δπν θύισλ, ελώ ζπκπεξηιακβάλνληαη θαη θάπνηεο πιεξνθνξίεο από ην ηζηνξηθό ησλ 

ζπκκεηερόλησλ θαη ησλ νηθείσλ ηνπο. Σν δείγκα ηεο έξεπλαο απνηειείηαη από 210 

θνηηεηέο, κέζνπ όξνπ ειηθίαο 19,6 εηώλ. Γηα ηνπο ζθνπνύο ηεο έξεπλαο ρνξεγήζεθαλ 

ζηνπο ζπκκεηέρνληεο εξσηεκαηνιόγηα. Σα απνηειέζκαηα πξνήιζαλ έπεηηα από 

ζηαηηζηηθή αλάιπζε κε ηελ ρξήζε ηνπ πξνγξάκκαηνο SPSS, ελώ γηα ηηο ζπζρεηίζεηο 

ησλ κεηαβιεηώλ ρξεζηκνπνηήζεθε ν δείθηεο Pearson Correlation θαη γηα  ηελ 

αμηνπηζηία ηεο έξεπλαο ν δείθηεο ηνπ Cronbach a. Σα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο 

έδεημαλ όηη ε απηό-αμηνιόγεζε ηεο πγείαο ζπζρεηίδεηαη κε ηα ζεηηθά ζπλαηζζήκαηα, 

ελώ αλαδείρζεθαλ ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο ζπζρεηίζεηο κεηαμύ κεξηθώλ κεηαβιεηώλ. 

Αλάκεζα ζηα δπν θύια δηαπηζηώζεθαλ δηαθνξέο ζηα ζεηηθά ζπλαηζζήκαηα. Όζνλ 

αλαθνξά ην ηζηνξηθό ησλ ζπκκεηερόλησλ ππήξμαλ δηαθνξέο αλάκεζα ζε θάπνηνπο 

κέζνπο όξνπο. Με βάζε ηα απνηειέζκαηα πξνηείλεηε κηα πεξαηηέξσ εκβάζπλζε ζηηο 

ζρέζεηο ησλ κεηαβιεηώλ, ώζηε λα ρξεζηκνπνηεζνύλ γηα ηελ θαιύηεξε παξέκβαζε ζε 

πεξηπηώζεηο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ πγεία.  
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                           Δ Η  Α ΓΧ Γ Ζ  

 

Α Ν Σ Η Λ Ζ Φ Ζ   Τ Μ Π Σ Χ Μ Α Σ Χ Ν  

             

              Πνιινί εξεπλεηέο έρνπλ πξνζπαζήζεη λα νξίζνπλ ηελ αληίιεςε 

ζπκπησκάησλ, όκσο πξηλ κεηαβνύκε ζε απηόλ ηνλ νξηζκό δελ γίλεηαη  λα 

παξαθάκςνπκε ηνλ νξηζκό ηεο αληίιεςεο. Ωο αληίιεςε νξίδνληαη ηα απνηειέζκαηα 

ηεο γλσζηηθήο δηαδηθαζίαο γηα λα απνθηεζνύλ, λα νξγαλσζνύλ θαη λα 

ρξεζηκνπνηήζνπλ πιεξνθνξίεο γηα ηα εξεζίζκαηα (King, 1962). Οη αληηιήςεηο 

επεξεάδνληαη ηόζν από αληηθεηκεληθνύο όζν θαη από ππνθεηκεληθνύο παξάγνληεο. 

ηνπο ππνθεηκεληθνύο παξάγνληεο ζπκπεξηιακβάλνληαη πξνθαηαιήςεηο, ζηεξεόηππα, 

ζηάζεηο θαη αμηνινγήζεηο. Οη ζηάζεηο επεξεάδνπλ ηνλ ηξόπν κε ηνλ νπνίν νη 

άλζξσπνη αληηιακβάλνληαη θαη αληαπνθξίλνληαη ζηηο ιέμεηο (Allport, 1935). Μηα 

ζηάζε είλαη ε πξνδηάζεζε ηνπ αηόκνπ λα αληαπνθξηζεί ζε έλα ζπγθεθξηκέλν 

αληηθείκελν κε έλαλ γεληθά επλντθό ή δπζκελή ηξόπν (Michener θαη ζπλ., 1986). Ωο 

εθ ηνύηνπ, νη αληηιήςεηο  είλαη θαη αηζζεηεξηαθέο θαη γλσζηηθέο, ελώ επεξεάδνληαη 

από ηηο ζηάζεηο θαη ηηο πεπνηζήζεηο ηνπ αηόκνπ γηα ην ηη είλαη ζεκαληηθό γηα ηνλ ίδην. 

              Σν ζύκπησκα, όπσο νξίδεηαη από ηνπο Van Wijk θαη Kolk (1997), δελ είλαη 

απιώο κηα έλδεημε λόζνπ, αιιά κηα εζσηεξηθή θαηάζηαζε πνπ γίλεηαη αληηιεπηή κε 

αξλεηηθό ηξόπν από ην άηνκν. Ζ αληίιεςε ηνπ ζπκπηώκαηνο είλαη ηόζν ελεκεξσηηθή 

όζν θαη ελλνηνινγηθή θαη επεξεάδεηαη από ηα ζηνηρεία ή ηηο πιεξνθνξίεο πνπ έρεη 

έλα άηνκν γηα ην ζύκπησκα θαη από ηα έκθπηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ άηνκνπ. Σν  

κνληέιν αληίιεςεο ζπκπησκάησλ (Van Wijk & Kolk, 1997) απαξηζκεί έμη βήκαηα. 

Απηά είλαη ε είζνδνο ησλ ζσκαηηθώλ πιεξνθνξηώλ, ε επηινγή πιεξνθνξηώλ, ε 

αλίρλεπζε ησλ ζσκαηηθώλ αηζζήζεσλ, ε απόδνζε ησλ αηζζήζεσλ, ε πξνζσπηθόηεηα 

ή ε ςπρνινγηθή επηξξνή κε ηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο πξνζσπηθόηεηαο θαη  ε 
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ζπκπεξηθνξά ηεο αζζέλεηαο κε βάζε όια ηα πξνεγνύκελα ζηνηρεία. Άιινη 

παξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ ηελ αληίιεςε ησλ ζπκπησκάησλ είλαη ε θύζε ησλ ίδησλ 

ησλ ζπκπησκάησλ θαη νη εκπεηξίεο ηεο δσήο ζην πιαίζην ηεο πγείαο θαη ηεο 

αζζέλεηαο (Posey, 2006). Ζ αληίιεςε ζπκπησκάησλ είλαη ε ηθαλόηεηα λα 

θαηαιαβαίλεη ν θαζέλαο, αηνκηθά, ηηο αιιαγέο πνπ ζπκβαίλνπλ ζην ζώκα ηνπ, 

δειαδή ζσκαηηθά, ςπρηθά, ζηα ζπλαηζζήκαηα ηνπ αιιά θαη γεληθόηεξα. Αιιαγέο πνπ 

δελ είλαη θπζηνινγηθέο θαη ζπλήζσο έγθεηληαη ζε θάπνηα αζζέλεηα ή δηαηαξαρή.    

                Πνιινί παξάγνληεο επεξεάδνπλ ηελ αληίιεςε ζπκπησκάησλ, νη νπνίνη 

ζπλήζσο δελ κειεηώληαη αηνκηθά αιιά ζηα πιαίζηα ελόο πιεζπζκνύ. Σέηνηνη 

παξάγνληεο κπνξεί λα είλαη νη γλώζεηο πνπ έρεη έλαο πιεζπζκόο γηα δηάθνξεο 

αζζέλεηεο θαη ηα ζπκπηώκαηά ηνπο, πξάγκα πνπ ζρεηίδεηαη άκεζα κε ην γεληθόηεξν 

κνξθσηηθό επίπεδν ηνπ πιεζπζκνύ κηαο πεξηνρήο, αιιά θαη ηελ ελεκέξσζε πνπ 

δέρεηαη από ηνπο αξκόδηνπο θνξείο (Kolk, Hanewald, Schagen, & Gijsbers van Wijk, 

2002).  

              Έλα άιιν κνληέιν πνπ δηεξεπλά ηελ αληίιεςε ζπκπησκάησλ κε βάζε ηα 

δεκνγξαθηθά ζηνηρεία (θύιν, ειηθία, θνηλσληθν-νηθνλνκηθό επίπεδν) πξνηείλεη όηη, 

αλ θαη ν νξηζκόο απνηειείηαη από ηηο ζσκαηηθέο, θπζηνινγηθέο, ζπλαηζζεκαηηθέο 

αιιαγέο πνπ βηώλνπκε, είλαη ειιηπήο δηόηη κπνξεί λα βηώλνπκε ηέηνηεο αιιαγέο αιιά 

λα κελ ην ζπλεηδεηνπνηνύκε. Έηζη ινηπόλ ν ζπγθεθξηκέλνο νξηζκόο δελ είλαη πιήξεο 

δηόηη παξαιείπεηε έλαο βαζηθόο παξάγνληαο απηόο ηεο πξνζνρήο. Πην ζπγθεθξηκέλα, 

πνιιέο θνξέο βηώλνπκε κηα ζσκαηηθή αιιαγή, ηελ νπνία όκσο γηα θάπνηνπο ιόγνπο 

δελ πξνζέρνπκε ή δελ παξαηεξνύκε. Σέηνηνη ιόγνη κπνξεί λα είλαη ην ζηξεο ή αλ 

βηώλνπκε κηα αξλεηηθά θνξηηζκέλε θαηάζηαζε. Γηα παξάδεηγκα, ζε πεξίνδν 

απμεκέλσλ επηπέδσλ ζηξεο ν νξγαληζκόο βξίζθεηαη ζε ππεξδηέγεξζε, σο εθ ηνύηνπ 

είλαη πηζαλόλ λα κελ πξνζέμνπκε βηνινγηθέο αιιαγέο ή ζπκπηώκαηα θάπνηαο 
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αζζέλεηαο από ηελ νπνία κπνξεί λα πάζρνπκε (Kolk, Hanewald, Schagen, & Gijsbers 

van Wijk, 2003). 

                   Όπσο ζπλεπάγεηε από ηηο αλαθνξέο ζε όια ηα παξαπάλσ κνληέια θαη 

ζεσξίεο, ε αληίιεςε ζπκπησκάησλ απνηειεί έλα ζέκα πνιύπιεπξν θαη πνιύπινθν. 

Όηαλ αζρνιείηαη θαλείο κε απηό ην ζέκα, κε νπνηνδήπνηε ηξόπν, εηδηθόηεξα ζε 

εξεπλεηηθό επίπεδν, αμίδεη λα πξνζέρεη εμίζνπ όιεο ηηο πιεπξέο ηνπ, ώζηε λα 

κπνξέζεη λα δηεμάγεη έγθπξα θαη αμηόπηζηα απνηειέζκαηα. 
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Α Ν Σ Η Λ Ζ Π Σ Ζ  Τ Γ Δ Η Α  

 

              Ζ αληηιεπηή πγεία είλαη ε εηθόλα ηνπ αηόκνπ γηα ηελ γεληθή ηνπ πγεία, 

δειαδή πσο ην άηνκν αληηιακβάλεηαη ηελ πγεία ηνπ. Μηα κέζνδνο κέηξεζεο ηεο 

πγείαο από ην ίδην ην άηνκν είλαη ε αςηό - αξιολόγηζη ηηρ ςγείαρ (Self- Rated Test) κε 

ηελ νπνία κπνξνύλ λα πξνβιεθζνύλ θαη ηα απνηειέζκαηα ηεο πγείαο πνπ ζα έρεη ην 

άηνκν ζην κέιινλ  (Benyamini, Leventhal, &  Leventhal, 2004). 

              Σν SRH κεηξάεη ζπλήζσο κε έλα κόλν εξώηεκα, κέζσ κηα θιίκαθαο 

αληαπόθξηζεο από ηέζζεξα ή πέληε ζεκεία. Φαίλεηαη λα είλαη κηα νινθιεξσκέλε 

πεξίιεςε ηεο θαηάζηαζεο ηνπ αηόκνπ ζρεηηδόκελν κε πνιιά ζέκαηα πγείαο. ηε 

δηάξθεηα ησλ ηειεπηαίσλ δύν δεθαεηηώλ, πνιιέο κειέηεο έρνπλ αμηνινγήζεη ηελ 

πξνβιεπηηθή ηθαλόηεηα ηνπ SRH γηα ηελ έθβαζε ηεο πγείαο, όπσο ηεο λνζεξόηεηαο 

θαη ηεο ζλεζηκόηεηαο , ηνλ έιεγρν κηαο πνηθηιίαο κέηξσλ  πνπ αθνξνύλ ηελ ηαηξηθή 

θαηάζηαζε, αιιά θαη ηελ ζσκαηηθή, θνηλσληθή, ςπρηθή θαη λνεηηθή ιεηηνπξγία. 

Βησκαηηθνί παξάγνληεο, όπσο ηα θπζηνινγηθά ζπκπηώκαηα, ην επίπεδν ηεο 

ελέξγεηαο, θαη ν πεξηνξηζκόο ζηε ιεηηνπξγηθόηεηα, έρνπλ ηνλ κεγαιύηεξν αληίθηππν 

ζηελ απηό - αμηνιόγεζε ηεο πγείαο (Benyamini, Leventhal, & Leventhal, 2003). 

Μεξηθνί από ηνπο παξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ ηελ πγεία αληηπξνζσπεύνπλ ελ κέξεη 

θαη ηελ επηβίσζε (π.ρ. ιεηηνπξγία, ρξήζε θαξκαθεπηηθήο αγσγήο θαη ζνβαξέο 

αζζέλεηεο), ελώ άιινη παξάγνληεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ην SRH δελ έρνπλ ζρέζε κε ηελ 

επηβίσζε, όπσο νη ήπηεο αζζέλεηεο (Benyamini & Idler, 1999). 

 Όπσο αλαθέξζεθε παξαπάλσ ην SRH έρεη ζπλδεζεί θαη κε ηελ πξόβιεςε ηεο 

ζλεζηκόηεηαο. Πην ζπγθεθξηκέλα έρεη εμειηρζεί σο έλαο ηζρπξόο πξνβιεπηηθόο 

παξάγνληαο ηεο ζλεζηκόηεηαο, κηα ζρέζε πνπ ζπλερώο ηα ηειεπηαία ρξόληα 

εμειίζζεηαη όιν θαη θαιύηεξα. ε απηή ηελ πξνβιεπηηθή ζρέζε ην άηνκν θαη ε 
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αληίιεςε ηεο εηθόλαο ηνπ απνηεινύλ ηνλ πην ζεκαληηθό παξάγνληα γηα ηελ 

πξόβιεςε. Απηόο ν παξάγνληαο επεξεάδεη ην ηαηξηθό πξνζσπηθό θαη ηελ ζεξαπεία 

πνπ ζα δνζεί ζε πεξίπησζε αζζέλεηαο. Δπηπιένλ, ην άηνκν επεξεάδεηαη εμίζνπ από 

ηηο γλώζεηο πνπ έρεη γύξσ από ζέκαηα πγείαο θαη από ηα ζπκπηώκαηα δηαθόξσλ 

αζζελεηώλ. Έλαο παξάγνληαο όκσο πνπ δελ κπνξεί λα πξνβιεθζεί, όπσο είλαη 

αλακελόκελν, είλαη ηα αηπρήκαηα, γηα παξάδεηγκα έλα απηνθηλεηηζηηθό αηύρεκα 

(Schnittker & Bacak, 2014).  Ζ παξαπάλσ πξνβιεπηηθή ζρέζε δελ πεξηνξίδεηαη κόλν 

ζηελ ζλεζηκόηεηα αιιά θαη ζηελ πξόβιεςε ηεο γεληθόηεξεο πγείαο κέζσ ηνπ SRH, 

απηόο είλαη θαη ν ζεκαληηθόηεξνο ιόγνο αλαθνξάο ηεο. Παξόια απηά, ε ηζρύο ηνπ 

SRH αληαλαθιά κηα αθξηβή θαηαλόεζε  ηεο πγείαο (Schnittker & Bacak, 2014).  

                  Σν SRH έρεη εθαξκνζηεί γηα ηελ πξόγλσζε  πνιιώλ ζσκαηηθώλ αιιά θαη 

ςπρηθώλ αζζελεηώλ. Μηα ηέηνηα έξεπλα δεκνζηεύηεθε από ηνπο  Ambresin,  

Chondros,  Dowrick,  Herrman  θαη  Gunn (2014). Ζ έξεπλα βαζίζηεθε ζηα 

απνηειέζκαηα ησλ πέληε πξώησλ ρξόλσλ κηαο δεθάρξνλεο κειέηεο θαη ζθνπόο ήηαλ 

λα εμεηάζεη θαηά πόζνλ ε απηό - αμηνιόγεζε ηεο πγείαο (SRH) πξνβιέπεη ηα 

καθξνπξόζεζκα απνηειέζκαηα ηεο θαηάζιηςεο ζηελ πξσηνβάζκηα θξνληίδα πγείαο. 

Οη ζπκκεηέρνληεο ήηαλ  789 ελήιηθεο αζζελείο κε ηζηνξηθό θαηαζιηπηηθώλ 

ζπκπησκάησλ. Οη βαζηθέο κεηξήζεηο ζπκπεξηέιαβαλ θηλδύλνπο, δηαθνξέο ηνπ 

θηλδύλνπ  θαη αλαινγίεο θηλδύλνπ κείδνλνο θαηαζιηπηηθνύ ζπλδξόκνπ (MDS) κε ηε 

ρξήζε εξσηεκαηνιόγηνπ γηα ηελ πγεία ησλ αζζελώλ. ηελ αξρή ηεο έξεπλαο, ην 27% 

ησλ ζπκκεηερόλησλ δηαγλώζηεθε όηη πάζρεη από ην θαηαζιηπηηθό ζύλδξνκν MDS. 

Σα απνηειέζκαηα έδεημαλ όηη όζνη βαζκνιόγεζαλ κε θαθή ή δίθαηε πγεία ηνλ εαπηό 

ηνπο είραλ πεξηζζόηεξεο πηζαλόηεηεο λα λνζήζνπλ από θάπνηα ρξόληα αζζέλεηα, 

MDS, ελώ είραλ ρακειό θνηλσληθό-νηθνλνκηθό επίπεδν, ελ αληηζέζεη κε απηνύο πνπ 

ραξαθηήξηζαλ ηελ πγεία ηνπο  θαιή ή εμαηξεηηθή. Δλώ ηα απνηειέζκαηα παξέκελαλ 
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ζηαζεξά θαηά ηελ δηάξθεηα ησλ πξώησλ πέληε εηώλ ηεο έξεπλαο. Απαξαίηεην 

ζεσξήζεθε λα ιεθζνύλ ππόςε ζηνηρεία, όπσο ην θύιν, ε ειηθία, ε θαηάζηαζε θαη ε 

ζνβαξόηεηα ηεο θαηάζιηςεο γηα ηελ ζηαζεξόηεηα ησλ απνηειεζκάησλ. Ζ απηό-

αμηνιόγεζε πγείαο (SRH) πξνζθέξεη έλα απνηειεζκαηηθό θαη απιό ηξόπν, ώζηε λα 

εληνπηζηνύλ  αζζελείο πνπ δηαηξέρνπλ καθξνπξόζεζκα θάπνην θίλδπλν  θαηάζιηςεο 

θαη λα ιεθζνύλ κέηξα γηα παξέκβαζε  (Ambresin,  Chondros, Dowrick , Herrman & 

Gunn, 2014).  

                     Μηα άιιε άθξσο ελδηαθέξνπζα έξεπλα έγηλε από ηνπο Taur, Chai, Chen, 

Hou, Lin θαη Tsai (2012) κε ζηόρν ηελ δηεξεύλεζε ηεο πξνβιεπηηθήο ηθαλόηεηαο ηνπ 

Self-Rated Test, ζε αζζελείο λνζνθνκείνπ, ζηελ πηζαλόηεηα λα απηνθηνλήζνπλ. ην 

παξειζόλ έρεη δηαπηζησζεί όηη αζζελείο πνπ λνζειεύνληαη ζε γεληθά λνζνθνκεία γηα 

ζσκαηηθέο αζζέλεηεο έρνπλ απμεκέλεο πηζαλόηεηεο λα απηνθηνλήζνπλ κεηά ηελ 

εηζαγσγή ηνπο. Γηα ηηο αλάγθεο ηεο έξεπλαο νη λνζνθόκεο πνπ παξείραλ θξνληίδα 

ζηνπο αζζελείο δέρηεθαλ κηα ζεηξά καζεκάησλ θαηάξηηζεο δεμηνηήησλ, έπεηηα νη 

αζζελείο βαζκνινγήζεθαλ από εθπαηδεπκέλνπο λνζειεπηέο, ώζηε λα ειεγρζεί ν 

θίλδπλνο γηα απηνθηνλία. ηε ζπλέρεηα, νη αζζελείο ζπκπιήξσζαλ ην SRH θαη κηα 

θιίκαθα πνπ κεηξνύζε ηα αηζζήκαηα απώζεζεο ηεο δσήο θαη ηα ζπκπηώκαηα 

δπζθνξίαο. Οη ζπκκεηέρνληεο ήηαλ 54 εθπαηδεπκέλνη λνζειεπηέο θαη 205 αζζελείο, 

εθ ησλ νπνίσλ νη 76 κε ρξόληα απνθξαθηηθή πλεπκνλνπάζεηα θαη νη 129 κε θαξθίλν 

ηνπ πλεύκνλα. Σα απνηειέζκαηα έδεημαλ όηη ε εμέηαζε ηνπ θηλδύλνπ γηα απηνθηνλία 

πνπ βαζκνιόγεζαλ νη λνζειεπηέο ζπζρεηίδεηαη ζεκαληηθά κε ηελ απέρζεηα γηα ηε 

δσή θαη ηα ζύκπησκα δπζθνξίαο πνπ βαζκνιόγεζαλ νη αζζελείο. Οη αζζελείο κε 

ρξόληα απνθξαθηηθή πλεπκνλνπάζεηα θαη νη αζζελείο κε θαξθίλν ηνπ πλεύκνλα 

έδεημαλ κέηξηα έσο πςεινύ θηλδύλνπ απηνθηνληθέο ηάζεηο, ελώ ζεκαληηθόο 

παξάγνληαο είλαη όηη νη πεξηζζόηεξνη από απηνύο είραλ θαθή θνηλσληθή ζηήξημε.  
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Ζ βαζκνινγία ησλ λνζειεπηώλ ζε αζζελείο κε ρξόληα απνθξαθηηθή πλεπκνλνπάζεηα 

ήηαλ πςειόηεξε από ηηο απηό-αμηνινγήζεηο (SRH) ησλ αζζελώλ. Ζ εμέηαζε ηνπ 

θηλδύλνπ απηνθηνλίαο απνδείρζεθε ρξήζηκε όζνλ αθνξά ηελ πξνεηδνπνίεζε ησλ 

λνζειεπηώλ γηα ηνπο αζζελείο πςεινύ θηλδύλνπ. Πξνηείλεηαη ινηπόλ από ηνπο 

εξεπλεηέο όηη πξέπεη λα ελζσκαησζεί ζηελ εθπαίδεπζε ησλ λνζειεπηώλ ε θαηάξηηζε 

ηεο δηαινγήο ηνπ θηλδύλνπ γηα απηνθηνλία ησλ αζζελώλ (Taur, Chai, Chen, Hou, Lin 

& Tsai, 2012). 

                Παξόιε ηελ γεληθή αμηνπηζηία θαη εγθπξόηεηα ηνπ Self-Rated Test γηα ηελ 

πξνβιεπηηθή ηνπ ηθαλόηεηα, ππάξρνπλ θάπνηνη πεξηνξηζκνί. Οη πεξηνξηζκνί απηνί 

ππνδεηθλύνπλ νηη ην test δελ κπνξεί λα έρεη ηελ ίδηα ηθαλόηεηα ζε όιεο ηηο 

πεξηπηώζεηο πνπ εθαξκόδεηαη, δηόηη εμαξηάηαη θαη από άιινπο παξάγνληεο όπσο ην 

θύιν, ε ειηθία, ην ηζηνξηθό αζζελεηώλ, ην ππνζηεξηθηηθό πεξηβάιινλ αιιά θαη ην 

θνηλσληθν - νηθνλνκηθό επίπεδν. ε κηα δηαρξνληθή έξεπλα πνπ δεκνζηεύηεθε από 

ηνπο Benyamini, Blumstein, Murad θαη Lerner-Geva (2011), ζθνπόο ηεο κειέηεο 

ήηαλ λα θαηαλνεζεί γηα πνηνύο αλζξώπνπο θαη γηα πνην ιόγν ε  θησρή βαζκνινγία 

ζην SRH είλαη ιηγόηεξν έγθπξνο πξνγλσζηηθόο δείθηεο ηεο καθξνδσίαο ή ηεο 

κειινληηθήο πγείαο. Σν δείγκα ηεο έξεπλαο πεξηειάκβαλε 409 ζπκκεηέρνληεο, κέζνπ 

όξνπ ειηθίαο 75 ρξνλώλ  ζην Ηζξαήι, νη νπνίνη βαζκνιόγεζαλ ηελ πγεία ηνπο σο 

θαθή θαηά ηελ έλαξμε ηεο έξεπλαο, ελώ ζπλέρηδαλ λα παξαθνινπζνύληαη γηα 3,5 

ρξόληα αξγόηεξα. Βαζηθνί παξάγνληεο πνπ  ζπκπεξηιήθζεθαλ ήηαλ νη απηό-αλαθνξέο 

ησλ ζπκκεηερόλησλ ζρεηηθά κε ηελ ηαηξηθή ηνπο θαηάζηαζε δειαδή, ηε ζσκαηηθή, ηε 

γλσζηηθή, ηε ςπρνινγηθή θαη ηε θνηλσληθή ιεηηνπξγία. Σα επξήκαηα έδεημαλ όηη 

παξόιν πνπ ζηελ αξρή νη ζπκκεηέρνληεο δήισζαλ θαθή πγεία, ζηελ πνξεία ηεο 

έξεπλαο, ζε κεγάιν πνζνζηό, νη απηό-αλαθνξέο βειηηώζεθαλ, βαζκνινγώληαο ηελ 

πγεία ηνπο θαιή ή αθόκα θαη εμαηξεηηθή. Δπαθόινπζα, νη εξεπλεηέο δηαπίζησζαλ όηη 
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πνιινί από ηνπο ζπκκεηέρνληεο ηελ πεξίνδν πνπ άξρηζε ε έξεπλα βίσλαλ θάπνηα 

θαηαζιηπηηθά ζπκπηώκαηα, ηα νπνία ζηελ ζπλέρεηα μεπέξαζαλ θαη ήηαλ πην 

δξαζηήξηνη. Ζ ελεξγεηηθόηεηα ησλ ζπκκεηερόλησλ ηνπο έθαλε λα αηζζάλνληαη πην 

πγηείο θαη γεκάηνη επεμία.  Δπηπξόζζεηα, παξάγνληεο όπσο ε θνηλσληθή ζηήξημε 

κπνξεί λα αιιάμνπλ κεηά από θάπνην δηάζηεκα, γηα παξάδεηγκα πνιινί από ηνπο 

ζπκκεηέρνληεο ζηα επόκελα ρξόληα ηεο έξεπλαο έγηλαλ παππνύδεο θαη γηαγηάδεο, 

γεγνλόο πνπ ηνπο έθεξε πην θνληά ζηελ νηθνγέλεηα ηνπο, θαζώο επίζεο απέθηεζαλ 

έλαλ θαηλνύξγην θνηλσληθό ξόιν. Έλαο αθόκα πεξηνξηζκόο πνπ πξέπεη λα ηίζεηαη 

ζνβαξά ππόςε θαηά ηελ εθαξκνγή ηνπ SRH είλαη ε εζληθόηεηα, γηα παξάδεηγκα νη 

εξεπλεηέο ππνζέηνπλ όηη ε ηξίηε ειηθία κπνξεί λα βηώλεηε δηαθνξεηηθά ζε θάζε ρώξα 

ή θπιή (Benyamini, Blumstein, Murad & Lerner-Geva, 2011).  

Πάξα ηνπο όπνηνπο πεξηνξηζκνύο, ην Self-Rated Test είλαη έλα πνιύ δπλαηό 

πξνβιεπηηθό θξηηήξην θαη γηα ηελ κειινληηθή πγεία ηνπ αηόκνπ αιιά θαη γηα ηελ 

ζλεζηκόηεηα. εκαληηθό όκσο θξίλεηαη λα πξνεγείηαη πξνζαξκνγή ηνπ ηέζη ζηηο 

ζπλζήθεο ησλ ρσξώλ πνπ πξόθεηηαη λα εθαξκνζηεί αιιά θαη  λα ζπκπεξηιακβάλνληαη 

όζν δπλαηόλ πεξηζζόηεξνη πεξηνξηζκνί γηα ηελ κεγαιύηεξε αμηνπηζηία θαη 

εγθπξόηεηα ησλ απνηειεζκάησλ. 
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 Τ Ν Α Η  Θ Ζ Μ Α Σ Α  Κ Α Η  Τ Γ Δ Η Α   

 

                Σα ζπλαηζζήκαηα αλ θαη δηαδξακαηίδνπλ ζεκαληηθό ξόιν ζε  πνιιέο 

έξεπλεο, ζην πεδίν ηεο ζπζρέηηζεο ηνπο κε ηελ πγεία ηα εξεπλεηηθά δεδνκέλα είλαη 

θάπσο πεξηνξηζκέλα ζε ζρέζε κε ηελ ζεκαζία ηνπο. Όηαλ ν Seligman (1975) έζεζε 

επζέσο ην ζεκαληηθό ξόιν ηνπ ειέγρνπ ηεο ςπρνινγηθήο επεμίαο, ηδίσο ζε ζρέζε κε 

ηελ απειπηζία θαη ηελ θαηάζιηςε, έλα κεγάιν κέξνο ηεο έξεπλαο ζηξάθεθε ώζηε λα 

εμεηάζεη ηε ζρέζε κεηαμύ ηνπ ειέγρνπ ησλ πεπνηζήζεσλ θαη ησλ ζπλαηζζεκάησλ. 

Από ηηο κειέηεο πνπ έρνπλ γίλεη ζην παξειζόλ έρεη δηαπηζησζεί όηη ν αληηιεπηόο 

έιεγρνο (perceived control), δειαδή ν βαζκόο ζηνλ νπνίν νη άλζξσπνη πηζηεύνπλ όηη 

έρνπλ άκεζε επηξξνή ζηα γεγνλόηα ηεο δσήο ηνπο, απνηειεί θαζνξηζηηθό ςπρνινγηθό 

παξάγνληα.  Ο πςειόο αληηιεπηηθόο έιεγρνο έρεη βξεζεί όηη ζρεηίδεηαη κε ζεηηθά 

ζπλαηζζήκαηα, ελώ ν ρακειόο αληηιεπηηθόο έιεγρνο ζρεηίδεηαη ζπρλά κε αξλεηηθά 

ζπλαηζζήκαηα. Παξόια ηαύηα,  ν ιόγνο απηώλ ησλ ζρέζεσλ έρεη ιίγν δηεξεπλεζεί. 

Γηα πάλσ από ηξεηο δεθαεηίεο, ε έξεπλα έρεη θαηαδείμεη όηη ν αληηιεπηόο έιεγρνο 

(PC) πξνβιέπεη ηελ πγεία κε κηα πνηθηιία ζεκαληηθώλ ηξόπσλ. Σν PC θαίλεηαη όηη 

πξνζηαηεύεη έλαληη πηώζεο ηεο ζσκαηηθήο πγείαο θαη πξνζθέξεη ιεηηνπξγηθό 

πεξηνξηζκό, αθόκε θαη ηεο ζλεζηκόηεηαο ζε πξνρσξεκέλε ειηθία. Παξαθάησ 

αλαθέξεηαη κηα ζρεηηθή κειέηε από ηελ Dubberley (2012). ηόρνο ηεο έξεπλαο ήηαλ 

λα εμεηάζεη πώο ε ζρέζε ηνπ PC θαη ηνπ ζπλαηζζήκαηνο κπνξεί λα εμεγεζεί κέζσ 

ηεο δηεξεύλεζεο ηνπ ξόινπ ηεο πγείαο. Σν δείγκα ηεο έξεπλαο πξνήιζε από κηα 

θνηλόηεηα, όπνπ δνπλ ελήιηθεο ηξίηεο ειηθίαο (n=232) θαη εμεηάζηεθε κέζσ 

δεδνκέλσλ δεπηεξνγελώλ αλαιύζεσλ, πνπ πξνήιζαλ κέζσ ηνπ έξγνπ ε Γήξαλζε ζηε 

Μαληηόκπα (AIM) θαη από ην Successful Aging Study (SAS). Xξεζηκνπνηήζεθε 

αλάιπζε πνιιαπιήο παιηλδξόκεζεο γηα ηελ εθηίκεζε ησλ δπν κνληέισλ ρσξηζηά, 

ελώ ζπκπεξηιήθζεθαλ θιίκαθεο γηα ηελ απηό-αμηνιόγεζε ηεο πγείαο, ηνπο 
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πεξηνξηζκνύο πνπ αθνξνύλ ηελ πγεία, θαζώο θαη γηα ηα ζεηηθά θαη αξλεηηθά 

ζπλαηζζήκαηα. Δπηπιένλ, γηα ηελ πεξαηηέξσ εκβάζπλζε ηεο θαηαλόεζεο καο, ηα 

κνληέια απηά δνθηκάδνληαη ρσξηζηά γηα ηνπο λεόηεξνπο (79-84 εηώλ) θαη ελήιηθεο 

κεγαιύηεξεο ειηθίαο (85-96 εηώλ), αιιά θαη γηα δηαθξηηά ζπλαηζζήκαηα, όπσο ηελ 

επηπρία. Οη δηαπηζηώζεηο απηέο είλαη ζύκθσλεο κε ηελ πξνεγνύκελα εξεπλεηηθά 

δεδνκέλα, πνπ δείρλνπλ ηα νθέιε ηνπ PC ηόζν ζηε ζσκαηηθή, όζν θαη ζηελ 

ζπλαηζζεκαηηθή επεμία. Αμίδεη λα ζεκεησζεί όηη, ηα ζηνηρεία ζηελ πξόβιεςε ησλ 

αξλεηηθώλ ζπλαηζζεκάησλ ήηαλ πην ζπλαξπαζηηθά έλαληη ησλ ζεηηθώλ. Σα 

απνηειέζκαηα επηβεβαίσζαλ ηελ αξρηθή ππόζεζε ηεο έξεπλαο, δειαδή ηελ ζρέζε ηνπ 

PC κε ηα ζπλαηζζήκαηα κέζσ ηεο δηεξεύλεζεο ηνπ ξόινπ ηεο πγείαο. Σέινο, θάλεθε 

όηη ηα επξήκαηα έρνπλ επηπηώζεηο ζε ζεξαπεπηηθέο παξεκβάζεηο πνπ ρξεζηκνπνηνύλ 

γλσζηηθέο ζηξαηεγηθέο, ελώ ηνλίδεηαη ε ζεκαληηθόηεηα ηνπ PC θαη ησλ 

ζπλαηζζεκάησλ ζην ξόιν πνπ πξέπεη λα έρνπλ ζηελ πξναγσγή ηεο πγείαο θαη ζηελ 

ελίζρπζε ηεο ζπλαηζζεκαηηθήο επεμίαο (Dubberley, 2012). 

                   Οη πεξηζζόηεξεο από ηηο έξεπλεο πνπ έρνπλ γίλεη γηα ηελ κειέηε ηεο 

ζρέζεο ησλ ζπλαηζζεκάησλ θαη ηεο πγείαο, δηεξεπλνύλ ην ξόιν ησλ ζπλαηζζεκάησλ 

ζε ζπγθεθξηκέλεο αζζέλεηεο. Μηα ηέηνηα κεηαλάιπζε εξεπλώλ είλαη θαη ε παξαθάησ, 

όπνπ δηεξεπλά ηηο επηπηώζεηο ησλ ζπλαηζζεκάησλ θαη ηηο ζθέςεηο γηα ηελ αηηηνινγία 

θαη ηελ εμέιημε ηεο ζηεθαληαίαο λόζνπ. Ζ κειέηε πξνγελέζηεξσλ ζρεηηθώλ εξεπλώλ 

νδήγεζε ηνπο εξεπλεηέο ζην ζπκπέξαζκα όηη αξλεηηθά ζπλαηζζήκαηα θαη ζθέςεηο 

κπνξεί λα απμήζνπλ ηνλ θίλδπλν γηα ζηεθαληαία λόζν, ελώ ηα ζεηηθά ζπλαηζζήκαηα 

κπνξεί λα αληηπξνζσπεύνπλ πξνζηαηεπηηθό παξάγνληα γηα ηελ πγεία. Μηα πην 

νινθιεξσκέλε αμηνιόγεζε ηνπ θνηλσληθνύ πεξηβάιινληνο, ζε ζπλδπαζκό κε ηηο 

ζπλαηζζεκαηηθέο θαη γλσζηηθέο εκπεηξίεο, ζα κπνξνύζε λα δηεπθνιύλεη ηηο 

πξνζπάζεηεο γηα λα θαηαλνεζνύλ νη επηπηώζεηο ζηελ πγεία θαη νη παξάγνληεο 
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θηλδύλνπ. Δπηπιένλ, ζεκαληηθή είλαη ε εζηίαζε ζηηο πηζαλέο επηπηώζεηο ζε 

παξάγνληεο, όπσο ην θνηλσληθν-νηθνλνκηθό επίπεδν, ην θύιν θαη ν πνιηηηζκόο. 

Δληνύηνηο, ηα απνδεηθηηθά ζηνηρεία ζρεηηθά κε ηηο επηπηώζεηο ησλ ςπρνθνηλσληθώλ 

παξεκβάζεσλ θαη ηεο πγείαο δελ είλαη μεθάζαξα, νη ηερληθέο απηέο κπνξνύλ λα 

ζπκβάινπλ ζηελ βειηίσζε ηεο πνηόηεηαο δσήο ησλ αζζελώλ. Σέινο, νη κειεηεηέο 

πξνηείλνπλ όηη  κηα νιηζηηθή θαη δηεπηζηεκνληθή πξνζέγγηζε γηα ηελ ηξνπνπνίεζε 

ηνπ θαξδηαγγεηαθνύ θηλδύλνπ, ε νπνία ζα θαιύπηεη όιεο ηηο πηπρέο ηεο ςπρηθήο θαη 

ηαηξηθήο πεξίζαιςεο, κπνξεί λα απνδεηρζεί σθέιηκε (Gallo, Ghaed & Bracken, 

2004).  

                   Μηα παξόκνηα έξεπλα κε ηελ παξαπάλσ, όπνπ κειεηά ηελ επηξξνή ησλ 

ζπλαηζζεκάησλ ζε ζπγθεθξηκέλε αζζέλεηα έγηλε από ηνπο Hamilton,  Karoly  θαη 

Kitzman  (2004) κε ζηόρν ηνλ ρξόλην πόλν θαη ηελ απηό-ξύζκηζε κε βάζε ηα 

ζπλαηζζήκαηα. Ο ρξόληνο πόλνο θαη ε δύζθνιε πξνζαξκνγή ηεο θαζεκεξηλόηεηαο 

είλαη έλα ζέκα πνπ έρεη απαζρνιήζεη πνιινύο εξεπλεηέο ηα ηειεπηαία ρξόληα. Ο 

παξάγνληαο ησλ ζπλαηζζεκάησλ θαίλεηε λα παίδεη ζεκαληηθό ξόιν ζηνπο αζζελείο 

ηέηνηνπ είδνπο. ηελ έξεπλα απηή, εζηηάδνληαη ζηελ κειέηε δπν ζεσξηώλ θαη 

κνληέισλ πνπ έρνπλ αλαθεξζεί, κε ζέκα ηα ζπλαηζζήκαηα θαη ηε ξύζκηζε ηνπο. 

 Ζ πξώηε ζεσξία εζηηάδεη ζηηο αηνκηθέο δηαθνξέο θαη ζηελ απόθξηζε ζε εμειηθηηθά 

ζρεηηδόκελε αλαηξνθνδόηεζε. Πεξηέρεη κνληέια δπν παξαγόλησλ ηνπ 

ζπλαηζζήκαηνο, πνπ δείρλνπλ όηη ηα ζεηηθά ζπλαηζζήκαηα ζπλδένληαη κε ηελ 

ηθαλνπνίεζε ηνπ ζπζηήκαηνο δηάζεζεο (επίζεο γλσζηή σο Behavioral Activation 

System: BAS), ελώ ηα αξλεηηθά ζπλαηζζήκαηα ζπλδένληαη κε ηελ ελεξγνπνίεζε ησλ 

ζηόρσλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ απνθπγή βιαπηηθώλ παξαγόλησλ (Behavioral 

Inhabitation System: BIS). Σν κνληέιν απηνξξύζκηζεο δηεπθξηλίδεη όηη ην 

ζπλαίζζεκα πξνέξρεηαη από αμηνινγήζεηο ηεο δηαδηθαζίαο πξνόδνπ πξνο έλα ζηόρν. 
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Ζ ζπλαηζζεκαηηθή καο απόθξηζε θαζνξίδεη ηηο επαθόινπζεο  δξάζεηο καο πξνο έλαλ 

ζηόρν. Ζ δεύηεξε ζεσξία πξνηείλεη κηα γεληθή ζεσξεηηθή ζρέζε κεηαμύ ηεο 

ζπγθίλεζεο, ηεο γλσζηηθήο ιεηηνπξγίαο, θαη ηνπ πόλνπ πνπ απνηεινύλ ην Dynamic 

Model  Affect (κνληέιν δπλακηθήο επηξξνήο). Ζ πξώηε ζεσξία ππνζηεξίδεη όηη ην 

ΗBAS θαη ην BIS ζηελ επαηζζεζία απνηεινύλ ζεκαληηθό πξνγλσζηηθό παξάγνληα 

ησλ αηνκηθώλ δηαθνξώλ ζηελ πξνζαξκνγή ησλ ζπλαηζζεκάησλ. Ωζηόζν, ε δεύηεξε 

ζεσξία ηζρπξίδεηαη όηη ε αλαπξνζαξκνγή ζρεηίδεηαη κε ηηο αηνκηθέο δηαθνξέο πνπ 

επεξεάδεη ηελ ππνθεηκεληθή δνκή θαζώο θαη ηνπο πεξηνξηζκνύο ηεο επεμεξγαζίαο  

πιεξνθνξηώλ. ε αληίζεζε κε ηα κνληέια πνπ ππνδειώλνπλ έλα ακεηάβιεην εληαίν 

ηξηζδηάζηαην κνληέιν ή έλα δηζδηάζηαην, νξζνγώλην κνληέιν επεξεάδνπλ ηε ζρέζε 

κεηαμύ ζεηηθώλ θαη αξλεηηθώλ πιεπξώλ. ε όιεο ηηο κειέηεο  αηόκσλ κε θάπνηα 

αζζέλεηα, θαζώο θαη ζε ελήιηθεο κεγαιύηεξεο ειηθίαο κε ή ρσξίο πόλν, νη αλαθνξέο 

ηνπο ζηελ δηάζεζε δείρλνπλ όηη θαηά ηε δηάξθεηα πεξηόδσλ ρακεινύ ζηξεο, νη ζεηηθέο 

θαη αξλεηηθέο δηαζέζεηο θαίλεηαη λα θπκαίλνληαη αλεμάξηεηα. Αληίζεηα, θαηά ηε 

δηάξθεηα πεξηόδσλ πςεινύ ζηξεο, ε ζεηηθή επίδξαζε πεξηνξίδεηαη από αξλεηηθέο 

επηπηώζεηο. Ζ απηνξξύζκηζε απνηειεί κηα πξόθιεζε γηα ηνπο αλζξώπνπο πνπ 

δηαρεηξίδνληαη ην ρξόλην πόλν. Ζ θύξηα ιεηηνπξγία ηνπ πόλνπ είλαη λα δηαηαξάζζεη 

όιεο ηηο ηξέρνπζεο δξαζηεξηόηεηεο θαη λα ζηξέθεη ηελ πξνζνρή πξνο ηελ αηηία ηεο 

δεκίαο ή ηελ έθηαζε ηεο βιάβεο ηνπ ηζηνύ. Δπηπιένλ, ε έλαξμε ηνπ πόλνπ ηππηθά 

ελεξγνπνηεί αξλεηηθά ζπλαηζζήκαηα. Πεξαηηέξσ, όρη κόλν ε εκπεηξία ηνπ πόλνπ, 

αιιά θαη ε πξόβιεςε ηνπ κπνξεί λα κεηώζεη ηελ ηθαλόηεηα επεμεξγαζίαο γηα ζεηηθέο 

πιεξνθνξίεο.  

 

Αθ’ εηέξνπ, ν πόλνο θαη ην ζπλαίζζεκα επεξεάδνπλ ηελ απηνξξύζκηζε, ε νπνία 

θαίλεηαη επίζεο λα επεξεάδεη ην ζπλαίζζεκα.  Γηα παξάδεηγκα, νη ζηόρνη ηεο 
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δηαρείξηζεο ηνπ πόλνπ ζπζρεηίζηεθαλ όρη κόλν κε αξλεηηθό ζπλαίζζεκα, αιιά θαη κε 

ηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο θνηλσληθήο δηθηύσζεο. Μειέηεο δείρλνπλ όηη νη ζεξαπεπηέο 

πνπ αλαιακβάλνπλ αζζελείο κε ρξόλην πόλν είλαη θαιύηεξν λα ζπκπεξηιακβάλνπλ 

θαη ηελ νηθνγέλεηα ηνπ πάζρνληα γηα κεγαιύηεξε απνηειεζκαηηθόηεηα ζηελ 

παξέκβαζε. Αλ ν αζζελήο δελ έρεη ηελ ζηήξημε πνπ ρξεηάδεηαη από ην πεξηβάιινλ 

ηνπ πηζαλώλ λα κελ θαηαθέξεη ηνπο ζηόρνπο ηνπ. Θεξαπείεο όπσο, ε γλσζηαθή-

ζπκπεξηθνξηθή παξέκβαζε (CBT), νη νπνίεο εζηηάδνπλ ζηελ αιιαγή ηεο ζρέζεο 

κεηαμύ ησλ ζθέςεσλ θαη ησλ ζπλαηζζεκάησλ, έρεη βξεζεί όηη βειηηώλνπλ ηηο 

ξπζκηζηηθέο δεμηόηεηεο ησλ ζπλαηζζεκάησλ θαη θαη’ επέθηαζε είλαη 

απνηειεζκαηηθέο ζε πεξηπηώζεηο ρξόληνπ πόλνπ (Hamilton, Karoly & Kitzman, 

2004).  

                   Παξά ηνλ όρη θαη ηόζν εθηεηακέλν αξηζκό εξεπλώλ ζην ζέκα ησλ 

ζπλαηζζεκάησλ θαη ηεο πγείαο, νη παξαπάλσ πιεξνθνξίεο δίλνπλ κηα ζαθή εηθόλα 

ζρεηηθά κε ηελ ζρέζε ηνπο. Δίλαη επηζηεκνληθά απνδεδεηγκέλν όηη ηα ζπλαηζζήκαηα 

αξλεηηθά θαη ζεηηθά επεξεάδνπλ ηελ πνξεία ηεο πγείαο, εληνύηνηο πηζαλόηεηα ε 

επηξξνή είλαη κηθξή, κπνξνύλ λα απνηειέζνπλ πξνβιεπηηθνύο παξάγνληεο εηδηθά 

ζηελ πεξίπησζε κειέηεο κεγαιύηεξνπ ειηθηαθά πιεζπζκνύ (θαζώο νη πεξηζζόηεξεο 

έξεπλεο  έρνπλ γίλεη ζε άηνκα άλσ ησλ 65ρξνλώλ), πξνβιέπνληαο ηελ εμέιημε 

θάπνηαο αζζέλεηαο αθόκα θαη πεξηπηώζεηο ζλεζηκόηεηαο. Μηα πξόηαζε πνπ κπνξεί 

λα γίλεη είλαη λα πξαγκαηνπνηεζνύλ πεξηζζόηεξεο έξεπλεο, όπνπ λα κειεηνύλ ηελ 

επίδξαζε ζπλαηζζεκάησλ ζε πάζρνληεο από ζνβαξέο θαη ίζσο ρξόληεο αζζέλεηεο, 

ώζηε λα κπνξέζνπλ λα εθαξκνζηνύλ ηξόπνη ελζσκάησζεο ηερληθώλ ζην ζύζηεκα 

πγείαο πνπ λα πεξηιακβάλνπλ θαη παξάγνληεο, όπσο ην ζπλαίζζεκα γηα ηελ θαιύηεξε 

δπλαηή παξέκβαζε.   
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             Ζ επίδξαζε ησλ ςπρνινγηθώλ παξαγόλησλ ζπρλά ιακβάλεηαη ππόςε θαηά 

ηελ αμηνιόγεζε ηεο πνηόηεηαο δσήο. Ωζηόζν, ε δπλακηθή ηεο αηζηνδνμίαο θαη ην 

γλώξηζκα ηνπ άγρνπο παξακέλεη ακθηιεγόκελν. Ωο εθ ηνύηνπ, πνιινί εξεπλεηέο 

έρνπλ πξνζπαζήζεη λα πξνζδηνξίζνπλ ηα ραξαθηεξηζηηθά γηα θαζέλαλ από ηνπο δπν 

παξάγνληεο (αηζηνδνμηά, άγρνο). ρεηηθά κε ηελ αηζηνδνμία νη Scheier θαη Carver 

έρνπλ δηαηππώζεη κηα ζεσξία, ζηελ νπνία αλαθέξνπλ όηη ε «δηάζεζε» πξνο ηελ 

αηζηνδνμία ζα κπνξνύζε λα νλνκαζηεί «δηαζεζηαθή αηζηνδνμία» θαη πξόηεηλαλ ηελ 

έλλνηα ηνπ κέηξνπ γηα ηελ αηζηνδνμία.  Ζ αηζηνδνμία κπνξεί λα νξηζηεί σο έλα 

ζρεηηθά ζηαζεξό ραξαθηεξηζηηθό ηεο πξνζσπηθόηεηαο, ην νπνίν έρεη ζεκαληηθέο 

ζπλέπεηεο ζηνλ ηξόπν πνπ έλα πξόζσπν ξπζκίδεη ηηο δξάζεηο ηνπο ζε δύζθνιεο ή 

αγρσηηθέο θαηαζηάζεηο. Γηα ην άγρνο, ν Spielberger δηέθξηλε ηηο έλλνηεο ηεο 

«θαηάζηαζεο» θαη ηνπ «ραξαθηεξηζηηθνύ» ηνπ άγρνπο. Δπηζήκαλε όηη ππάξρνπλ 

αηνκηθέο δηαθνξέο ζηελ ηάζε γηα άγρνο. Απηή ε ηάζε επεξεάδεηαη από ηνπο 

δηαθνξεηηθνύο ηύπνπο ησλ αγρσηηθώλ θαηαζηάζεσλ θαη ην άγρνο είλαη ζηαζεξό κε 

ηελ πάξνδν ηνπ ρξόλνπ. 

             Ζ έξεπλα πνπ αλαθέξεηε παξαθάησ, πξαγκαηνπνηήζεθε από ηνπο Kepka, 

Baumann, Annota,  Buron,  Spitz, Auquer θαη ζπλ. (2013), έρεη σο ζηόρν λα 

κειεηήζεη ηελ επίδξαζε ηεο αηζηνδνμίαο θαη ηνπ άγρνπο ζηελ πνηόηεηα δσήο ρξόλησλ 

αζζελώλ κεηά από λνζειεία ηνπο. Πξσηίζησο, όκσο γηα  ηελ θαιύηεξε θαηαλόεζε 

ηεο έξεπλαο είλαη ζεκαληηθό λα αλαθεξζνύλ θάπνηεο βαζηθέο ζεσξίεο θαη ζεσξεηηθά 

κνληέια ζηα νπνία βαζίζηεθαλ νη εξεπλεηέο. 

 Αξρηθά, γηα ηελ παξαθνινύζεζε ησλ ρξόλησλ λόζσλ, είλαη αλαγθαίν λα 

αλαπηπρζνύλ δείθηεο πνπ κπνξνύλ εύθνια λα αμηνινγεζνύλ, όπσο ην κέηξν ηεο 

πνηόηεηαο ηεο πγείαο πνπ ζρεηίδεηαη κε ηε δσή, ε νπνία δηέπεηαη από εηδηθέο 
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θαηεπζπληήξηεο γξακκέο γηα ηελ εθαξκνγή. Ο ζπγθεθξηκέλνο δείθηεο παξέρεη 

βαζηθέο πιεξνθνξίεο ζηνπο θιηληθνύο ηαηξνύο, ώζηε λα εθηηκεζεί ε 

απνηειεζκαηηθόηεηα ησλ ζεξαπεπηηθώλ θαη πξνιεπηηθώλ ελεξγεηώλ. Οη αζζελείο πνπ 

πάζρνπλ από ρξόληεο αζζέλεηεο έρνπλ έλα ζπγθεθξηκέλν πξνθίι, εμαηηίαο ηεο 

ηαθηηθήο πξνζθπγήο ηνπο ζε λνζνθνκεία θαη ηεο αλάγθεο λα πξνζαξκνζηνύλ ζηηο 

ζπλζήθεο ηεο λόζνπ θαη απηό κπνξεί λα επεξεάζεη ηελ αμηνιόγεζή ηνπο. Σν πξνθίι 

ησλ αζζελώλ απηώλ είλαη λα βξίζθνληαη ζε θαθή ςπρνινγηθή θαηάζηαζε, γεγνλόο 

πνπ νδεγεί ζε ρεηξόηεξε πνηόηεηα δσήο.  Σν ελλνηνινγηθό  πιαίζην γηα ηε κειέηε ησλ 

αζζελώλ απηώλ είλαη κηα παξαιιαγή ηνπ νηθνινγηθνύ κνληέινπ ηνπ Broffenbrenner, 

πνπ πξνηάζεθε από ηνλ McLeroy, θαη εμεγεί ηα πνιιαπιά επίπεδα ηεο επηξξνήο ησλ 

απνηειεζκάησλ πγείαο, ηόζν ζε αηνκηθό, όζν θαη ζε πεξηβαιινληηθό επίπεδν. Σν 

κνληέιν ηνπ McLeroy δείρλεη πέληε επίπεδα επηξξνήο : (α) ελδνπξνζσπηθνί 

παξάγνληεο (κεκνλσκέλα ραξαθηεξηζηηθά, όπσο εθείλα ηεο πξνζσπηθόηεηαο, ηεο 

γλώζεο, ησλ ζηάζεσλ, ησλ ζπκπεξηθνξώλ, ηεο απηό-αληίιεςεο, ησλ δεμηνηήησλ, 

θ.ιπ.), (β) δηαπξνζσπηθέο ζρέζεηο (ηππηθά θαη άηππα ζπζηήκαηα θνηλσληθήο 

ππνζηήξημεο, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο νηθνγέλεηαο, νκαδηθή εξγαζία, θαη δίθηπα 

θηιίαο), (γ) ζεζκηθνί παξάγνληεο (θνηλσληθνί ζεζκνί θαη νξγαληζκνί, όπσο ζρνιεία 

θαη εγθαηαζηάζεηο πγεηνλνκηθήο πεξίζαιςεο), (δ) παξάγνληεο πνπ αθνξνύλ ηε 

θνηλόηεηα (ζρέζεηο κεηαμύ ζεζκηθώλ νξγάλσλ θαη ησλ άηππσλ θνηλσληθώλ δηθηύσλ 

ζε κηα θαζνξηζκέλε πεξηνρή), θαη (ε) δεκόζηα πνιηηηθή (ηνπηθέο, πνιηηεηαθέο θαη 

εζληθέο λνκνζεζίεο θαη πνιηηηθέο). ηελ έξεπλα ζπκπεξηιήθζεζαλ θαη παξάγνληεο 

όπσο ην θύιν, ην είδνο ηεο λόζνπ, ε ειηθία θαη ηα θνηλσληθν-δεκνγξαθηθά 

ραξαθηεξηζηηθά (π.ρ. επίπεδν εθπαίδεπζεο, επαγγεικαηηθή δξαζηεξηόηεηα, θ.ι.π.). Ζ 

ζπγθεθξηκέλε  κειέηε επηθεληξώλεηαη ζηα πξνζσπηθά ραξαθηεξηζηηθά, ηδίσο ζην 

άγρνο θαη ζηελ αηζηνδνμία, ηα νπνία είλαη  εγγελή ζε θάζε άηνκν θαη δελ αιιάδνπλ κε 
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ηελ πάξνδν ηνπ ρξόλνπ. Δπηπιένλ, νη ςπρνινγηθνί παξάγνληεο κπνξνύλ λα 

ζεσξεζνύλ σο νη παξάγνληεο γηα ηνλ θαζνξηζκό ηεο πνηόηεηαο ηεο δσήο. 

πκπιεξσκαηηθά, ην άγρνο θαη ε αηζηνδνμία κπνξεί λα επεξεάζνπλ ην πσο δέρνληαη 

νη αζζελείο ηε δηάγλσζε, θαη κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί γηα λα αμηνινγεζεί ε 

απνηειεζκαηηθόηεηα κηαο ζπγθεθξηκέλεο ζεξαπεπηηθήο πξνζέγγηζεο. Οη αηζηόδνμνη 

αζζελείο ραξαθηεξίδνληαη από θαιύηεξε απνδνρή ηεο λόζνπ, θαη απηό κπνξεί λα 

ζπκβάιεη ζε πεξηνξηζκέλν θίλδπλν νξηζκέλσλ ρξόλησλ αζζελεηώλ, σο απνηέιεζκα 

ηελ θαιύηεξε πνηόηεηα δσήο. Αληηζέησο, ζε αζζελείο κε αξλεηηθή αληηκεηώπηζε ηεο 

δηάγλσζεο έρεη αλαθεξζεί όηη έρνπλ ρακειά επίπεδα αηζηνδνμίαο, πςειό επίπεδν 

άγρνπο θαη θαηά ζπλέπεηα ρεηξόηεξε πνηόηεηα δσήο. Βαζηδόκελνη ζε απηά ηα ζηνηρεία 

από πξνεγνύκελεο κειέηεο αιιά θαη ζηα κνληέια ησλ Ferrans θαη Wilson,  νη 

εξεπλεηέο  πξαγκαηνπνίεζαλ κηα πνιπθεληξηθή κειέηε, όπνπ ζπκπεξηέιαβαλ 

αζζελείο πνπ λνζειεύνληαη ιόγσ ησλ ρξόλησλ παζήζεσλ ηνπο. Έμη κήλεο κεηά ηε 

λνζειεία, νη αζζελείο ζπκπιήξσζαλ έλα γεληθό εξσηεκαηνιόγην γηα ηελ πνηόηεηα 

ηεο δσήο ηνπο θαη ηα εξσηεκαηνιόγηα  STAI θαη LOT-R γηα ηελ αμηνιόγεζε ηεο 

αηζηνδνμίαο θαη ηνπ άγρνπο. ηελ έξεπλα ζπκκεηείραλ 1.529 αζζελείο πνπ 

λνζειεύνληαλ ζε ηξία λνζνθνκεία, ελώ ππήξρε κηα πνηθηιία ρξόλησλ αζζελεηώλ από 

ηηο νπνίεο έπαζραλ. Σα απνηειέζκαηα έδεημαλ όηη ε αηζηνδνμία θαη ηα 

ραξαθηεξηζηηθά ηνπ άγρνπο θαίλεηαη λα ζπζρεηίδνληαη ζεκαληηθά κε ηελ πνηόηεηα 

δσήο. Δπηπιένλ, ππήξμε ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή αιιειεπίδξαζε κεηαμύ ηεο 

πξνδηάζεζεο ηνπ άγρνπο θαη ηεο αηζηνδνμίαο (Kepka, Baumann, Anota, Buron, Spitz 

& Auquier, 2013).  

                    Πνιιέο κειέηεο εξεπλνύλ ηνλ παξάγνληα ηεο αηζηνδνμίαο ζε αζζελείο 

πνπ πάζρνπλ από θάπνηα ζπγθεθξηκέλε ζσκαηηθή ή ςπρηθή αζζέλεηα. Μηα ηέηνηα 

έξεπλα έγηλε κε θαξθηλνπαζείο θαηά ηελ πεξίνδν ηεο ζεξαπείαο. Ζ ςπρνινγηθή 
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επίδξαζε, όζν ζηε πεξίνδν ηεο δηάγλσζεο ηνπ θαξθίλνπ, ηόζν θαη ζηελ απνζεξαπεία 

ηνπ, κπνξεί λα επεξεάδεηαη από κηα ζεηξά ςπρνθνηλσληθώλ πόξσλ. ε δηαθνξεηηθά 

ζηάδηα απηήο ηεο πνξείαο, ε αηζηνδνμία είλαη γλσζηό όηη επεξεάδεη άκεζα ηελ 

επεκεξία. Ζ ζπγθεθξηκέλε  κειέηε δηεξεπλά ηε ζρέζε κεηαμύ ηεο αηζηνδνμίαο θαη ηε 

ζεηηθή ηεο επίδξαζε θαηά ηε δηάξθεηα ηεο επηβίσζεο από ηνλ θαξθίλν. 

πκπεξηιακβάλνληαη ηέζζεξηο παξάγνληεο πνπ πηζαλώλ λα επεξεάδνπλ ηε κειέηε, 

απηνί είλαη ε θνηλσληθή ζηήξημε, ε καρεηηθή δηάζεζε, ν έιεγρνο ηεο εζσηεξηθήο 

ελεξγεηηθήο πγείαο θαη ε αλεζπρία ηνπ θαξθίλνπ, νη νπνίνη έρνπλ απνδεηρζεί όηη είλαη 

ζεκαληηθνί πξνάγγεινη ηεο επεκεξίαο ζε αζζελείο κε θαξθίλν. Οη ζπκκεηέρνληεο 

(Ν=102) ζπκπιήξσζαλ, κέζσ ηνπ δηαδηθηύνπ, ηππνπνηεκέλα εξσηεκαηνιόγηα. Ζ 

αλάιπζε ησλ απνηειεζκάησλ επηβεβαίσζε όηη ε αηζηνδνμία έρεη άκεζε ζεηηθή 

επίδξαζε ζε πξώελ θαξθηλνπαζείο. Ζ  θνηλσληθή ζηήξημε θαη ε καρεηηθόηεηα 

απνδείρζεθαλ ζεκαληηθνί κεζνιαβεηέο απηήο ηεο ζρέζεο, πνπ επζύλνληαη ζπλνιηθά 

γηα ην 50% ηεο δηαθύκαλζεο ησλ ζεηηθώλ επηπηώζεσλ. Οη παξάγνληεο ηεο αλεζπρίαο 

ηνπ θαξθίλνπ θαη ηνπ ειέγρνπ ηεο εζσηεξηθήο ελεξγεηηθήο πγείαο, όπνπ  κπνξνύλ  λα 

πξνβιεθζνύλ από ηα επίπεδα ηεο αηζηνδνμίαο, ζπλέβαιαλ ώζηε ε αηζηνδνμία λα 

επεξεάζεη ζεηηθά ηελ εμέιημε ηεο ζεξαπεία ηνπ θαξθίλνπ. Οη πξνζπάζεηεο γηα ηελ 

πξνώζεζε αηζηνδνμίαο ζηελ δηάγλσζε αιιά θπξίσο ζηελ ζεξαπεία ηνπ θαξθίλνπ, 

κέζσ ηεο ελίζρπζεο ηεο αγσληζηηθόηεηαο ηνπ αζζελή αιιά θαη ηεο θαηάιιειεο 

θνηλσληθήο ζηήξημεο, κπνξνύλ λα ζπληειέζνπλ ζηελ απνηειεζκαηηθόηεξε 

παξέκβαζε (Hodges & Winstanley, 2012). 
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Α Γ Υ Ο   Τ Γ Δ Η Α   

 

            Σν άγρνο πγείαο παξόιν πνπ είλαη έλα αξθεηά ζπρλό θαηλόκελν σο επί ην 

πιείζηνλ, δελ ππάξρνπλ πνιιέο πιεξνθνξίεο πνπ λα ην νξίδνπλ ζηελ παγθόζκηα 

βηβιηνγξαθία. Σα ηειεπηαία ρξόληα έρεη αξρίζεη λα απνηειεί αληηθείκελν κειέηεο όιν 

θαη πεξηζζόηεξν. ηελ πιεηνςεθία ησλ εξεπλώλ, ην άγρνο πγείαο δηεξεπλάηαη 

παξάιιεια κε άιιεο αζζέλεηεο ή δηαηαξαρέο, γηα παξάδεηγκα ζε ζπλδπαζκό κε ηνλ 

ζαθραξώδε δηαβήηε, ην HIV, ηηο εκηθξαλίεο, ηνλ πόλν, ηελ ππνρνλδξίαζε, ηηο ρξόληεο 

αζζέλεηεο αιιά θαη κε δηάθνξεο θαηαζηάζεηο, όπσο ζηελ ρξήζε νπζηώλ ή άιισλ 

θαξκάθσλ.  

           Δίλαη ινγηθό ην άγρνο πγείαο λα εξεπλάηαη ζε ζπλδπαζκό κε θάπνηεο αζζέλεηεο 

θαη δηαηαξαρέο, θαζώο ηηο πεξηζζόηεξεο θνξέο δεκηνπξγείηαη κέζα από 

δπζιεηηνπξγηθέο πεπνηζήζεηο, ζρεηηθά κε ηελ πγεία. Το γλσζηαθν-ζπκπεξηθνξηθό 

κνληέιν πξνηείλεη όηη νη δπζιεηηνπξγηθέο πεπνηζήζεηο είλαη θεληξηθήο ζεκαζίαο γηα 

ηελ θαηλνκελνινγία ηεο πγείαο ηνπ άγρνπο  (Abramowitz & Braddock, 2008).  

Πην ζπγθεθξηκέλα, ην κνληέιν δείρλεη όηη ηα άηνκα πνπ ζπζρεηίδνπλ ηελ πγεία κε 

δπζιεηηνπξγηθέο πεπνηζήζεηο είλαη ηδηαίηεξα πηζαλό λα βηώζνπλ ην άγρνο σο 

απνηέιεζκα παξεξκελεύζεσλ αβιαβώλ αηζζήζεσλ ηνπ ζώκαηνο (π.ρ. ρηύπνο ηεο 

θαξδηάο) ή ζπκπηώκαηα (π.ρ. πιεγέο ηνπ ζώκαηνο) ζαλ ζεκάδη αλεζπρίαο γηα ηελ 

πγεία. Οη Salkovskis and Warwick πεξηγξάθνπλ ηέζζεξηο δπζιεηηνπξγηθέο 

πεπνηζήζεηο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ πγεία, νη νπνίεο εκθαλίδνπλ ηδηαίηεξε ζεκαζία 

γηα ην άγρνο πγείαο. Απηέο νη πεπνηζήζεηο θαηεγνξηνπνηήζεθαλ σο εμήο: (α) 

πηζαλόηεηα λα αληηκεησπίδεηαη θάπνην πξόβιεκα πγείαο, (β) απαηζηνδνμία 

αληηκεηώπηζεο ελόο πξνβιήκαηνο πγείαο, (γ) αδπλακία λα αληηκεησπηζηεί έλα 

πξόβιεκα πγείαο θαη (δ) αλεπάξθεηα ησλ ηαηξηθώλ πόξσλ γηα ηελ αληηκεηώπηζε ελόο 
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πξνβιήκαηνο πγείαο. ε ζρέζε κε απηέο ηηο δπζιεηηνπξγηθέο πεπνηζήζεηο, νη 

Salkovskis θαη Warwick απνθάλζεθαλ όηη νη ηέζζεξηο απηνί παξάγνληεο πξέπεη 

ζπρλά λα ιακβάλνληαη ππόςε ηόζν ζηε ζύλζεζε, όζν θαη ζε νπνηεζδήπνηε 

ζεξαπεπηηθέο παξεκβάζεηο.  

         Με βάζε ινηπόλ ηε ζρέζε ηνπ άγρνπο πγείαο θαη ησλ δπζιεηηνπξγηθώλ 

πεπνηζήζεσλ, όζνλ αθνξά ηελ πγεία, δεκνζηεύηεθε κηα κειέηε από ηνλ Fergus 

(2014). Ο εξεπλεηήο πξνηείλεη όηη ην άγρνο πγείαο κπνξεί λα αλήθεη ζηελ νκάδα ησλ 

ςπραλαγθαζηηθώλ δηαηαξαρώλ, OCD (Abramowitz & Braddock, 2008). Δπίζεο, ηα 

άηνκα πνπ πάζρνπλ από OCD ζπρλά εκθαλίδνπλ ζπκπηώκαηα πνπ επηθεληξώλνληαη 

ζε πξνβιήκαηα πγείαο. Με βάζε απηέο ηηο εθηηκήζεηο, πνπ αθνξνύλ ηηο 

δπζιεηηνπξγηθέο πεπνηζήζεηο ζρεηηθά κε ηελ πγεία ζα κπνξνύζε λα αλακέλεηαη λα 

κνηξάδνληαη κηα ηζρπξή ζρέζε κε ηα ςπραλαγθαζηηθά ζπκπηώκαηα θαη έηζη κπνξεί 

λα κελ είλαη εηδηθά γηα ην άγρνο πγείαο. Ζ επαηζζεζία ζην άγρνο ζρεηίδεηαη κε ηηο 

πεπνηζήζεηο, όζνλ αθνξά ηηο αξλεηηθέο θπζηθέο, γλσζηηθέο θαη θνηλσληθέο ζπλέπεηεο 

ηεο δηέγεξζεο, νη νπνίεο δηαδξακαηίδνπλ ξόιν  ζηηο αηζζήζεηο (Taylor θαη ζπλ., 

2007). Ζ ππεξεθηίκεζε ηεο απεηιήο, ε ηειεηνκαλία θαη ε αλαζθάιεηα είλαη κεξηθέο 

από ηηο δπζιεηηνπξγηθέο πεπνηζήζεηο, νη νπνίεο έρνπλ ηδηαίηεξε ζεκαζία γηα ηελ 

ηδενςπραλαγθαζηηθή δηαηαξαρή. Σν άγρνο θαη ε OCD, δπν αιιεινεμαξηώκελεο 

έλλνηεο, έρνπλ ηδηαίηεξε ζρέζε κε ην άγρνο γηα ηελ πγεία, θαζώο ην ίδην έρεη 

δηαπηζησζεί θαη ζε πξνεγνύκελεο έξεπλεο (Wheaton, Berman, Franklin & 

Abramowitz, 2010). 

Γηα ηελ ζπγθεθξηκέλε κειέηε ηνπ Fergus ρξεζηκνπνηήζεθε έλα ηαηξηθά πγηέο δείγκα 

(Ν = 410, κέζνο όξνο ειηθίαο: 32,9 ρξόληα, 55,4 % γπλαίθεο). Σα δνκηθά κνληέια 

εμηζώζεσλ ρξεζηκνπνηήζεθαλ γηα λα ζπγθξίλνπλ ηελ ηζνδπλακία ησλ ιαλζάλσλ 

ζπζρεηίζεσλ, νη νπνίνη ειέγρνπλ ηηο δπζιεηηνπξγηθέο πεπνηζήζεηο.  
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Σα απνηειέζκαηα έδεημαλ όηη νη δπζιεηηνπξγηθέο πεπνηζήζεηο πγείαο ζρεηίδνληαη κε 

ην άγρνο θαη ηα ςπραλαγθαζηηθά ζπκπηώκαηα. Δπηπιένλ, νη ζρεηηδόκελεο κε ηελ 

πγεία, δπζιεηηνπξγηθέο πεπνηζήζεηο, κνηξάδνληαη ηζρπξέο ζρέζεηο κε ην άγρνο πγείαο, 

απνηέιεζκα πνπ πξνέθπςε κεηά ηνλ έιεγρν ησλ δπζιεηηνπξγηθώλ πεπνηζήζεσλ, αλ 

θαη ε επαηζζεζία ζην άγρνο εκθάληζε ηδηαίηεξε ζύλδεζε θαη κε ην άγρνο πγείαο. 

Απηά ηα απνηειέζκαηα επηβεβαηώλνπλ ηελ ηδηαηηεξόηεηα ηεο ζρέζεο, πνπ 

ππνζηήξημαλ νη Salkovskis θαη Warwick, ησλ δπζιεηηνπξγηθώλ πεπνηζήζεσλ πγείαο 

κε ην άγρνο πγείαο, όπσο επίζεο θαη ηεο ζεκαζίαο πνπ δίλεηαη ζηε ζρέζε ησλ 

δπζιεηηνπξγηθώλ πεπνηζήζεσλ κε ην γλσζηαθν-ζπκπεξηθνξηθό κνληέιν θαη ηελ 

παξέκβαζε πνπ αθνινπζεί γηα ην άγρνο πγείαο (Fergus, 2014). 
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Π Α Ρ Ο Τ  Α  Μ Δ Λ Δ Σ Ζ  

 

             θνπόο ηεο παξνύζαο κειέηεο είλαη ε ζπζρέηηζε ηεο απηό-αμηνιόγεζεο ηεο 

πγείαο (SRH) κέζα από εξσηεκαηνιόγηα, πνπ κειεηνύλ ηα ζεηηθά θαη αξλεηηθά 

ζπλαηζζήκαηα, ηελ αηζηνδνμία, ην άγρνο πγείαο θαη ηελ ςπρηθή πγεία, ζε ζρέζε κε 

ηελ εηθόλα ηεο γεληθήο πγείαο ηνπ αηόκνπ θαη ηελ αμηνιόγεζε ηεο. 

Παξαπάλσ κειεηήζεθε, αξρηθά, ε ππάξρνπζα βηβιηνγξαθία ζρεηηθά κε ηελ αληίιεςε 

ζπκπησκάησλ, έλα γεληθό ζέκα ην νπνίν απνηειεί θαη βαζηθό άμνλα ηεο έξεπλαο, 

θαζώο ην γεληθό ζέκα ηεο έξεπλαο πνπ ζρεδηάζηεθε κειεηά ηελ ζρέζε ηεο αληίιεςεο 

ζπκπησκάησλ ζηηο ρξόληεο αζζέλεηεο.  Αλαγθαίν θξίζεθε λα αλαθεξζνύλ 

εθηελέζηεξα θαη νη έξεπλεο πνπ έρνπλ γίλεη ζηηο κεηαβιεηέο πνπ ζπζρεηίδνληαη ζηελ 

παξνύζα κειέηε, ζεκαληηθόο επίζεο ζεσξήζεθε θαη ν νξηζκόο θάζε κηαο κεηαβιεηήο, 

ώζηε λα γίλεη πην θαηαλνεηή ε έξεπλα ζηνλ αλαγλώζηε. Από ηελ εθηεηακέλε 

αλαθνξά πνπ έγηλε παξαπάλσ θαη από ηελ κειέηε ηεο δηεζλνύο βηβιηνγξαθίαο 

παξαηεξήζεθε έλα θελό όζνλ αθνξά ηε ζπζρέηηζε ησλ ζπλαηζζεκάησλ (ζεηηθώλ θαη 

αξλεηηθώλ) κε ηελ απηό-αμηνιόγεζε ηεο πγείαο (SRH). Απηό ην θελό πξόθεηηαη λα 

θαιπθζεί ζηελ παξνύζα κειέηε. Γεληθόηεξα, όκσο δελ έρεη πξαγκαηνπνηεζεί θάπνηα 

ζπζρέηηζε όισλ απηώλ ησλ κεηαβιεηώλ, πνπ εξεπλώληαη ζ’ απηή ηε κειέηε, κε ηελ 

απηό-αμηνιόγεζε ηεο πγείαο (SRH). Ωο επαθόινπζν, απηή ε έξεπλα έξρεηαη λα 

πξνζηεζεί θαη λα ζπκπιεξώζεη ην θελό απηό. Ωζηόζν, γηα λα εξεπλεζεί ε ππόζεζε 

απηή ζεσξήζεθε όηη πξέπεη λα ιεθζνύλ ππόςε θαη παξάγνληεο, όπσο ην θύιν ησλ 

ζπκκεηερόλησλ αιιά θαη ηπρόλ αζζέλεηα ηελ νπνία πηζαλώλ λα βηώλνπλ νη ίδηνη, ην 

δηάζηεκα δηεμαγσγήο ηεο έξεπλαο ή άιια ζπγγεληθά πξόζσπα ησλ ζπκκεηερόλησλ.  
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 πλνπηηθά ινηπόλ νη εξεπλεηηθέο ππνζέζεηο πνπ κειεηώληαη ζηελ παξνύζα έξεπλα 

είλαη:  

                  1) ηα επίπεδα ησλ ζεηηθώλ θαη αξλεηηθώλ ζπλαηζζεκάησλ, ηεο 

αηζηνδνμίαο, ηνπ άγρνπο πγείαο θαη ηεο ςπρηθήο πγείαο έρνπλ ζρέζε κε ηελ 

απηό – αμηνιόγεζε ηεο πγείαο ηνπ αηόκνπ, ελώ ζπζρεηίδνληαη θαη κεηαμύ 

ηνπο. Πην ζπγθεθξηκέλα, αλακέλεηαη όηη ηα ζεηηθά ζπλαηζζήκαηα θαη ε 

αηζηνδνμία ζα έρνπλ ζεηηθή ζρέζε κε ηελ γεληθή πγεία, θαζώο όζν απμάλνληαη 

ηα επίπεδα ηνπο ζα απμάλνληαη ηα επίπεδα απηό- αμηνιόγεζεο ηεο πγείαο. 

Αληίζεηα, όζν απμάλνληαη ηα αξλεηηθά ζπλαηζζήκαηα, ην άγρνο πγείαο θαη ηα 

ςπρνινγηθά ζπκπηώκαηα ζα κεηώλνληαη ηα επίπεδα ηεο απηό-αμηνιόγεζεο ηεο 

πγείαο, αλακέλεηαη ινηπόλ αξλεηηθή ζρέζε κεηαμύ απηώλ ησλ κεηαβιεηώλ,  

                  2) ππάξρνπλ δηαθνξέο αλάκεζα ζηα δπν θύια ζηα επίπεδα όισλ ησλ                   

κεηαβιεηώλ αιιά θαη ζηελ απηό-αμηνιόγεζε ζηεο πγείαο,  

      θαη       3) ε απηό-αμηνιόγεζε ηεο πγείαο επεξεάδεηαη από ην αλ νη ζπκκεηέρνληεο 

έρνπλ βηώζεη ηώξα ή ζην παξειζόλ, νη ίδηνη ή ζπγγεληθά ηνπο πξόζσπα, 

θάπνην ζνβαξό πξόβιεκα πγείαο. Αλ βηώλνπλ νη ίδηνη θάπνηα αζζέλεηα ηελ 

πεξίνδν ηεο έξεπλαο ζα κεηώζεη ηε βαζκνινγία ηεο γεληθήο πγείαο, ε ίδηα 

ζρέζε ζα ππάξμεη θαη βίσλαλ ζην παξειζόλ αλ βίσλαλ ζην παξειζόλ. Αλ 

πάζρνπλ ή έπαζραλ ζπγγεληθά ηνπο πξόζσπα από θάπνηα αζζέλεηα 

αλακέλεηαη λα κελ ππάξμεη θάπνηα ζρέζε.  
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                            Μ Δ Θ Ο ΓΟ   
 

Γ Δ Η Γ Μ Α  

 

          ηελ έξεπλα ζπκκεηείραλ 210 άηνκα. Σν δείγκα ηεο έξεπλαο ήηαλ 

νκνγελνπνηεκέλν, ελώ ε δεηγκαηνιεςία ήηαλ ζπζηεκαηηθή,  αθνύ ζπκκεηείραλ 

θνηηεηέο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Κξήηεο, ειηθίαο 18-25 εηώλ.  Οη γπλαίθεο ήηαλ 148 

θαη νη άληξεο 62. Σν εθπαηδεπηηθό επίπεδν όισλ ησλ ζπκκεηερόλησλ ήηαλ ην ίδην 

θαζώο βξίζθνληαλ όινη ζηελ ηξηηνβάζκηα εθπαίδεπζε( κέζνο όξνο ειηθίαο: 19,6). 

 

 

 

Δ Ρ Γ Α Λ Δ Η Α  

 

              Γηα ηνπο ζθνπνύο ηεο έξεπλαο ρξεζηκνπνηήζεθε έλα εξσηεκαηνιόγην,  ην 

νπνίν πεξηείρε θιίκαθεο θαη πεξηειάκβαλε πξνζσπηθέο εξσηήζεηο. Πην ζπγθεθξηκέλα 

ρξεζηκνπνηήζεθε κηα θιίκαθα γηα ηελ απηό-αμηνιόγεζε ηεο πγείαο (SRH, Self- rated 

Health),  ην ζπλαίζζεκα (ζεηηθό θαη αξλεηηθό), ηελ αηζηνδνμία, ην άγρνο πγείαο θαη 

ηελ ςπρηθή πγεία. 

               ηελ αςηό-αξιολόγηζη ηηρ ςγείαρ (SRH) δεηήζεθε από ηνπο ζπκκεηέρνληεο  

λα βαζκνινγήζνπλ ηελ εηθόλα ηεο ησξηλήο ηνπο πγείαο, ρξεζηκνπνηώληαο κηα 

βαζκνινγηθή θιίκαθα από ην 1(σο ηε ρεηξόηεξε πγεία) κέρξη ην 100(σο ηελ θαιύηεξε 

πγεία).      
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                    Σν ζςναίζθημα  εθηηκήζεθε κε ηνλ Καηάινγν ηεο Θεηηθήο θαη Αξλεηηθήο 

πλαηζζεκαηηθόηεηαο (Positive and Negative Affectivity Schedule, PANAS· Watson, 

Clark & Tellegen, 1988), ην νπνίν απνηειείηαη από 10 επίζεηα πνπ πεξηγξάθνπλ 

αξλεηηθή δηάζεζε (π.ρ., αλαζηαησκέλνο, ληξνπηαζκέλνο· Cronbach a= .80) θαη 10 

επίζεηα πνπ πεξηγξάθνπλ ζεηηθά ζπλαηζζήκαηα( π.ρ., ελδηαθέξνλ, ζε έκπλεπζε· 

Cronbach a= .77).  Οη ζπκκεηέρνληεο απάληεζαλ ζε κηα πεληαβάζκηα Likert type 

θιίκαθα βαζκνινγώληαο από ην 1 (πνιύ ιίγν ή θαζόινπ) κέρξη ην 6 (πνιύ). 

                 Ζ αιζιοδοξία αμηνινγήζεθε κε ηελ ρξήζε ηνπ Αλαζεσξεκέλνπ ηεζη γηα 

ηνλ Πξνζαλαηνιηζκό ηεο Εσήο (Life Orientation Test- Revised· Scheier, Carver & 

Bridges, 1994), ην νπνίν πεξηέρεη 10 εξσηήζεηο, έμη από ηηο νπνίεο κεηξνύλ ηελ 

αηζηνδνμία θαη νη ππόινηπεο 4 είλαη ζπκπιεξσκαηηθέο (Cronbach a= .74). Ζ 

αηζηνδνμία βαζκνινγήζεθε ζηελ αξρή ηεο έξεπλαο. 

                 Σν άγσορ ςγείαρ εθηηκήζεθε κε ηελ θιίκαθα ζπζρέηηζεο από ην 

Πνιπδηάζηαην Δξσηεκαηνιόγην ηεο Τγείαο (Multidimensional Health Questionnaire· 

Shell & Johnson, 1997).  Ζ θιίκαθα πεξηέρεη πέληε πξνηάζεηο (π.ρ., Αηζζάλνκαη 

άγρνο όηαλ ζθέθηνκαη ηελ πγεία κνπ· Cronbach a= .84). Οη ζπκκεηέρνληεο 

απάληεζαλ κε κηα πεληαβάζκηα Likert type θιίκαθα, βαζκνινγώληαο από ην 1 (¨δελ 

κε ραξαθηεξίδεη θαζόινπ¨) κέρξη ην 5(¨κε ραξαθηεξίδεη απόιπηα¨). 

                Σα τςσολογικά ζςμπηώμαηα, κεηξήζεθαλ κε ην Δξσηεκαηνιόγην Γεληθήο 

Τγείαο, ζηαζκηζκέλν γηα ηελ Διιάδα ζηελ έθδνζε ησλ 12 πξνηάζεσλ (General 

Health Questionnaire-12· Μνπηδνύθεο, Αδακνπνύινπ, Γαξύθαιινο & 

Καξαζηεξγίνπ, 1990).  Σν GHQ-12 επξένο ρξεζηκνπνηνύκελν εξγαιείν ζρεδηάζηεθε 

γηα λα θαιύςεη ηα βαζηθά ζηνηρεία ηνπ άγρνπο ζε κηα πνηθηιία πιεζπζκώλ 

(Crobach’s a= .81). Εεηείηε από ηνπο εξσηώκελνπο λα απαληήζνπλ αλ έρνπλ βηώζεη 
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θάπνην ζπγθεθξηκέλν ζύκπησκα ζηε δηάξθεηα ησλ ηειεπηαίσλ εκεξώλ.  Σν GHQ-12 

ζπιιέγεη ηελ ηειηθή βαζκνινγία  κε ηελ πςειόηεξε λα δειώλεη πην έληνλα 

ζπκπηώκαηα.  

 

 

Γ Η Α Γ Η Κ Α  Η Α  

 

                    Όιεο νη παξαπάλσ κεηαβιεηέο θαη ηα εξγαιεία κειεηήζεθαλ κέζσ ελόο 

κεγάινπ εξσηεκαηνινγίνπ πνπ ηα πεξηείρε. Ζ ρνξήγεζε ησλ εξσηεκαηνινγίσλ 

γηλόηαλ ηαπηόρξνλα ζε κεγάιν αξηζκό θνηηεηώλ (50-100 άηνκα), ηα νπνία ήηαλ 

ζπγθεληξσκέλα ζε δηαιέμεηο καζεκάησλ ζε δηάθνξεο ζρνιέο ηνπ παλεπηζηεκίνπ. 

Αθνύ ηνπο δόζεθαλ νη θαηάιιειεο νδεγίεο από ηνπο εμεηαζηέο, ζρεηηθά κε ην γεληθό 

ζέκα ηεο έξεπλαο, αιιά θαη γηα ηελ δηαηήξεζε ηεο αλσλπκίαο ηνπο θαη ηεο 

εκπηζηεπηηθόηεηαο ησλ απνηειεζκάησλ, ζπκπιεξώζεθαλ ηα εξσηεκαηνιόγηα.  Ζ 

δηάξθεηα γηα ηελ δηεμαγσγή ηεο έξεπλαο θξάηεζε πεξίπνπ 40 κε 50 ιεπηά. Οη 

εξεπλεηέο πξνζπάζεζαλ, ώζηε λα κνηξαζηνύλ ηα εξσηεκαηνιόγηα ζε όζν γίλεηαη 

κεγαιύηεξν αξηζκό αγνξηώλ, παξά ηελ ζαθή πιεηνςεθία ησλ θνξηηζηώλ ζε θάζε 

αίζνπζα.  
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                        Α Π Ο Σ Δ Λ Δ  ΜΑ Σ Α  

  

                 

                    Γηα ηελ αλάδεημε ησλ απνηειεζκάησλ ρξεζηκνπνηήζεθε ην πξόγξακκα 

IBM SPSS 20. Ο δείθηεο πνπ επηιέρζεθε γηα ηελ ζπζρέηηζε ησλ κεηαβιεηώλ είλαη ν 

Pearson Correlation, ελώ γηα ηελ εζσηεξηθή αμηνπηζηία ρξεζηκνπνηήζεθε ν Cronbach 

(Cronbach’s  a).  Αξρηθά, νη κεηαβιεηέο ζπζρεηίζηεθαλ όιεο κεηαμύ ηνπο γηα λα 

δηαπηζησζεί αλ ππάξρεη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή ζρέζε. Όζνλ αθνξά ηελ ζπζρέηηζε 

ησλ αλεμάξηεησλ κεηαβιεηώλ (ζεηηθά θαη αξλεηηθά ζπλαηζζήκαηα, αηζηνδνμία, άγρνο 

πγείαο θαη ςπρηθή πγεία) κε ηελ εμαξηεκέλε κεηαβιεηή, απηό-αμηνιόγεζε ηεο πγείαο 

ηα απνηειέζκαηα ηεο ζπζρέηηζεο έδεημαλ όηη,  ε γεληθή πγεία έρεη ζηαηηζηηθά 

ζεκαληηθή ζρέζε κε ηα ζεηηθά ζπλαηζζήκαηα θαη σο επί ην πιείζησλ ηα ζεηηθά 

ζπλαηζζήκαηα ζπζρεηίδνληαη κε ηελ γεληθή πγεία, ελώ έρνπλ κηα ειαθξώο αξλεηηθή 

ζρέζε, r  = -.001, p .05.  Ζ αμηνιόγεζε ηεο ζρέζεο ησλ αξλεηηθώλ ζπλαηζζεκάησλ 

κε ηελ γεληθή πγεία έδεημε αξλεηηθή ζπζρέηηζε ηεο πξώηεο κεηαβιεηήο ζηελ δεύηεξε, 

ελώ δελ εκθάληζε θάπνηα ζηαηηζηηθώο ζεκαληηθή ζπζρέηηζε, θαζώο r = -.183,  p 

.05. Έπεηηα, ε ζύγθξηζε ηεο αηζηνδνμίαο κε ηελ γεληθή πγεία έδεημε όηη έρνπλ ζεηηθή 

ζρέζε r  = .279, αιιά ζηαηηζηηθώο κε ζεκαληηθή p .05.  Δλ ζπλερεία, ην άγρνο πγείαο 

αζθεί αξλεηηθή ζρέζε ζηελ γεληθή πγεία, θαζώο r = -.189, p .05. Σέινο, αξλεηηθή 

ζρέζε έρνπλ θαη ηα ςπρνινγηθά ζπκπηώκαηα κε ηελ γεληθή πγεία,   r =-.208, p .05 

(Πίλαθαο 1). 
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Πίλαθαο 1 

Σςζσέηιζη ηυν μεηαβληηών ηηρ έπεςναρ 

                                         1.         2.          3.           4.         5.           6. 

1.Γενική υγεία 1 -.001    -.183**    .279**    -.189**     -.208** 
2.Θετικά 
ςυναιςθήματα 

-.001 1    .279** .148* -.081 -.109 

3.Αρνητικά 
ςυναιςθήματα 

     -.183**     .279** 1    -.252** .102       .373** 

4.Αιςιοδοξία       .279**   .148*    -.252** 1     -.236**      -.358** 
5.Άγχοσ 
υγείασ 

    -.189** -.081 .102     -.236** 1 .076 

6.Ψυχολογικά 
ςυμπτώματα 

    -.208** -.109     .373**     -.358** .076 1 

 

* p < 0,05. ** p < 0,001 

 

 

ηνλ πξώην πίλαθα αλαθέξνληαη ηα απνηειέζκαηα απηώλ ησλ ζπζρεηίζεσλ. 

ηαηηζηηθά ζεκαληηθέο ζπζρεηίζεηο εκθάληζαλ ηα ζεηηθά ζπλαηζζήκαηα κε ηελ 

αηζηνδνμία, r =.148, p .05, ηα ζεηηθά ζπλαηζζήκαηα κε ην άγρνο πγείαο, έρνληαο 

αξλεηηθή ζρέζε, r = -.081, p .05. Αξλεηηθή ζρέζε όκσο έρνπλ θαη ηα ζεηηθά 

ζπλαηζζήκαηα κε ηελ ςπρνινγηθά ζπκπηώκαηα, θαζώο  r = -.109, p  .05. Σα 

αξλεηηθά ζπλαηζζήκαηα έρνπλ ζεηηθή ζπζρέηηζε κε ην άγρνο πγείαο,  r = .102, p  .05. 

Σέινο, ηα ςπρνινγηθά ζπκπηώκαηα κε ην άγρνο πγείαο έρνπλ ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή 

θαη ζεηηθή ζρέζε, r =.076, p .05.  Όιεο νη ζπζρεηίζεηο ησλ ππόινηπσλ κεηαβιεηώλ 

δελ ήηαλ ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο.  
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              Οη δηαθνξέο αλάκεζα ζην θύιν δελ ήηαλ ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο. Δθηόο από 

κηα πεξίπησζε όπνπ νη κέζνη όξνη είραλ αμηόινγε δηαθνξά. Απηή ε πεξίπησζε ήηαλ 

ζηα ζεηηθά ζπλαηζζήκαηα, όπνπ ζηηο γπλαίθεο ήηαλ πην κεγάινο Μ.Ο= 28,03, ζε 

αληίζεζε κε ηνπο άλδξεο Μ.Ο=25,40, ε δηαθνξά ησλ κέζσλ όξσλ θαλεξόλεηαη από 

ηελ ζπλάξηεζε   t(201, 108.949)= 2.494, p< .05. 

 

 

Πίλαθαο 2 

Διαθοπέρ μέζυν όπυν θεηικών ζςναιζθημάηυν ζηο θύλο 

                 

 Μ.Ο.                  t                          p 

Θεηηθά ζπλαηζζήκαηα        

                                        άλδξεο 

                                        γπλαίθεο 

  

 28,03                 2,49                    0,14 

25,40                  

 

 

  

ρεηηθά κε ην ελδερόκελν λα βηώλνπλ νη ζπκκεηέρνληεο ηεο έξεπλαο, θάπνηα ζνβαξή 

αζζέλεηα ηελ πεξίνδν ηεο κειέηεο, ε ζύγθξηζε ησλ κέζσλ όξσλ έδεημε ζεκαληηθέο 

δηαθνξέο αλάκεζα ζηελ γεληθή πγεία, Μ.Ο=76,10 (ζεηηθέο απαληήζεηο) θαη Μ.Ο= 

82,41 (αξλεηηθέο απαληήζεηο), t(206, 35.638)= -2.150, p<.05. ηνπο κέζνπο όξνπο 

ηνπ άγρνπο πγείαο, Μ.Ο= 16,83 (ζεηηθέο απαληήζεηο)  θαη Μ.Ο=14,48 (αξλεηηθέο 

απαληήζεηο), t(207, 49.426)= 2.895, p< .05. ην εξεπλεηηθό εξώηεκα γηα ζνβαξή 

αζζέλεηα ζην παξειζόλ δελ δηαπηζηώζεθε θακία ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή δηαθνξά 

αλάκεζα ζηνπο κέζνπο όξνπο. Σν ίδην ηζρύεη θαη γηα ην εαλ έρεη βηώζεη ή βηώλεη ηώξα 

θάπνην ζνβαξό πξόβιεκα πγείαο έλα άηνκν από ην ζηελό νηθνγελεηαθό πεξηβάιινλ. 
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Καη εδώ δελ παξαηεξήζεθε θάπνηα ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή δηαθνξά ζηνπο κέζνπο 

όξνπο ησλ απνηειεζκάησλ.   

 

 

Πίλαθαο 3 

Σύγκπιζη Μέζυν Όπυν ζηην Γενική Υγεία και ζηο Άγσορ Υγείαρ 

              Μ.Ο.                           t                                p 

    Γεληθή πγεία      

                         Ναη 

                           Όρη 

   

  Άγρνο πγείαο       

                          Ναη 

                           Όρη 

             

            76,10                       - 2,15                          ,038 

            82,41                     

 

             

            16,83                       2,89                             ,006 

            14,48 
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                           Τ ΕΖ Σ Ζ  Ζ  

 

                 Από ηελ παξαπάλσ έξεπλα κπνξνύλ λα δηεμαρζνύλ αξθεηά 

ζπκπεξάζκαηα. Αλαιύζεθαλ νη ζρέζεηο όισλ ησλ εξεπλεηηθώλ κεηαβιεηώλ κεηαμύ 

ηνπο, κειεηήζεθαλ νη επηδξάζεηο ηνπ θύινπ θαη δηεξεπλήζεθε ηπρόλ ζρέζε κε 

εκπεηξία ηνπ ζπκκεηέρνληα κε θάπνηα αζζέλεηα.   

                  Σν πην ζεκαληηθό από ηα θύξηα επξήκαηα είλαη ε ζπζρέηηζε ησλ ζεηηθώλ 

ζπλαηζζεκάησλ κε ηελ γεληθή πγεία. Πιεζώξα αληίζηνηρσλ εξεπλώλ επηβεβαηώλνπλ 

απηήλ ηε ζρέζε. Πνιινί εξεπλεηέο έρνπλ κειεηήζεη ηo παξαπάλσ εξεπλεηηθό 

εξώηεκα θαηαιήγνληαο όηη ηα ζεηηθά ζπλαηζζήκαηα έρνπλ πξνζηαηεπηηθό ξόιν γηα 

ηελ πγεία. Μηα κεηαλάιπζε εξεπλώλ έγηλε ην 2010 θαη νη κειεηεηέο θαηέιεμαλ ζην 

ζπκπέξαζκα όηη ηα ζεηηθά ζπλαηζζήκαηα αιιά θαη άιιεο ηερληθέο, όπσο ν γλσζηηθόο 

έιεγρνο ηνπ ζπλαηζζήκαηνο, ε ζπλαηζζεκαηηθή απνθάιπςε, νη ζεηηθέο 

ζπλαηζζεκαηηθέο εκπεηξίεο θαη νη πεξηζζόηεξεο από ηηο δηαζηάζεηο ηεο 

ζπλαηζζεκαηηθήο λνεκνζύλεο έρνπλ κηα επεξγεηηθή επίδξαζε ζρεηηθά κε ηελ 

θαηάζηαζε ηεο πγείαο ελόο αηόκνπ (Pandey & Choubey, 2010).  Πνιιέο είλαη νη 

κειέηεο πνπ έρνπλ θαηαδείμεη ηελ επεξγεηηθόηεηα ηεο ζεηηθήο ζπλαηζζεκαηηθόηεηαο. 

Μηα από απηέο ππνζηήξημε ηελ θαιύηεξε γεληθή πγεία αιιά θαη ηελ γξεγνξόηεξε 

πξνζαξκνγή, έπεηηα από ηξαπκαηηθέο θαηαζηάζεηο, κέζσ ησλ ζεηηθώλ 

ζπλαηζζεκάησλ (King & Miner, 2000). Πνιύ ελζαξξπληηθά είλαη ηα απνηειέζκαηα 

εξεπλώλ πνπ ππνζηεξίδνπλ ηελ ζεηηθή επηξξνή ηνπο ζηελ αλνζνινγηθή  ιεηηνπξγία 

ηνπ ζπζηήκαηνο, από ηελ άπνςε ηεο εληζρπκέλεο δξαζηεξηόηεηαο ησλ Σ-βνεζεηηθώλ 

θπηηάξσλ θαη άιισλ παξακέηξσλ ηνπ αλνζνπνηεηηθνύ (Pennebaker, Kiecolt-Glaser, 

&  Glaser, 1988).  

Δπηπιένλ, κειέηεο απνδεηθλύνπλ όηη ε ζεηηθή ζπλαηζζεκαηηθόηεηα έρεη επεξγεηηθό 

απνηέιεζκα ζηελ ςπρνινγηθή ιεηηνπξγία θαη ηελ ςπρηθή πγεία. Γηα παξάδεηγκα, κηα 
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έξεπλα αλαθέξεη ηε βειηησκέλε ςπρνινγηθή ιεηηνπξγία ζε αζζελείο κε ξεπκαηνεηδή 

αξζξίηηδα (Kelly,  Lumley & Leisen, 1997). Οκνίσο, ππάξρνπλ εκπεηξηθέο απνδείμεηο, 

νη νπνίεο δείρλνπλ όηη ε απνθάιπςε ή αληαιιαγή ησλ ζπλαηζζεκάησλ νδεγεί ζε 

ιηγόηεξεο απηναλαθνξέο ζπκπησκάησλ ή πξνβιεκάησλ πγείαο (Greenberg & Stone, 

1992).   

                        Σα ζεηηθά ζπλαηζζήκαηα θαη ε αηζηνδνμία παξνπζηάδνπλ ζεηηθή 

ζπζρέηηζε, θαζώο όζν απμάλεηαη ε κηα κεηαβιεηή απμάλνληαη θαη ηα επίπεδα ηεο 

άιιεο. Σα ζπλαηζζήκαηα κπνξνύλ λα ζπκβάινπλ απνηειεζκαηηθά ζηηο αλζξώπηλεο 

απνθάζεηο, γηα παξάδεηγκα έλα άηνκν κε θαηάζιηςε ή άγρνο ηείλεη λα θάλεη 

απαηζηόδνμεο ζθέςεηο, ελώ άηνκα κε πην ζεηηθά ζπλαηζζήκαηα είλαη ζπρλά πην 

αηζηόδνμνη. Σν ζπγθεθξηκέλν εξεπλεηηθό εύξεκα επηβεβαηώλεηαη θαη ζε άιιεο 

κειέηεο. Μηα από απηέο ηηο έξεπλεο έγηλε ην 2011 από ηνπο Cristea, Sucala, Stefan, 

Igna, David, θαη Tatar  θαη ζηόρνο ηεο ήηαλ λα δηεξεπλήζεη ηε ζρέζε ηεο αηζηνδνμίαο 

θαη ησλ ζεηηθώλ ζπλαηζζεκάησλ ζε αζζελείο κε ζηεθαληαία λόζν. Σα απνηειέζκαηα 

έδεημαλ όηη νη αηνκηθέο δηαθνξνπνηήζεηο κεηαμύ ησλ πξνζδνθηώλ θαη ηεο ειπίδαο 

ζρεηίδνληαη κε άγρνο θαη ζεηηθά ζπλαηζζήκαηα. Παξαδόμσο όκσο, νη ζρέζεηο κεηαμύ 

ησλ πξνζδνθηώλ, ηεο ειπίδαο θαη ησλ ζεηηθώλ ζπλαηζζεκάησλ θαίλεηαη λα 

δηακεζνιαβείηε από ην γλώξηζκα ηεο αηζηνδνμίαο, γεγνλόο πνπ δείρλεη όηη ε 

αηζηνδνμία κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί γηα ηελ πξναγσγή ζεηηθώλ ζπλαηζζεκάησλ 

(Cristea, Sucala, Stefan, Igna, David & Tatar, 2011).   

                        ηαηηζηηθά ζεκαληηθή ζπζρέηηζε βξέζεθε αλάκεζα θαη ζηα ζεηηθά 

ζπλαηζζήκαηα κε ην άγρνο πγείαο, έρνληαο αξλεηηθή ζρέζε, δειαδή όηαλ ε κηα 

κεηαβιεηή απμάλεηαη ε άιιε ηείλεη λα κεηώλεηαη. Απηή ε αξλεηηθή ζρέζε θαίλεηαη 

ινγηθή, θαζώο από ηελ ζηηγκή πνπ ππάξρεη ζπζρέηηζε δελ ζα κπνξνύζε λα ήηαλ 

ζεηηθή. Παξόιν πνπ ηα εξεπλεηηθά δεδνκέλα είλαη θάπσο πεξηνξηζκέλα, γεγνλόο πνπ 
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ηνλίδεηαη ζηηο ζρεηηθέο έξεπλεο, επηβεβαηώλνπλ ην παξαπάλσ εύξεκα. ε κειέηε πνπ 

έγηλε ην 2011 από ηνπο   Castilla θαη Vázquez, εμεηάζηεθε ην άγρνο πγείαο ζε 

αζζελείο πνπ είραλ ππνζηεί έκθξαγκα ηνπ κπνθαξδίνπ ζε ζπλάξηεζε κε ηα ζεηηθά 

ζπλαηζζήκαηα. Οη κεηξήζεηο έγηλαλ ζε ηξεηο πεξηόδνπο (48-72 ώξεο κεηά ην 

έκθξαγκα, 5 κήλεο κεηά θαη έπεηηα από 13 κήλεο). Σα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο 

έδεημαλ όηη ζηαδηαθά από ηελ κηα κέηξεζε ζηελ άιιε ηα επίπεδα ηνπο άγρνπο πγείαο 

κεησλόληνπζαλ, ελώ ηα ζεηηθά ζπλαηζζήκαηα απμαλόληνπζαλ ζην κεγαιύηεξν 

πνζνζηό ησλ ζπκκεηερόλησλ (Castilla, & Vázquez, 2010).   

                      Σν άγρνο πγείαο εκθαλίδεη ζεηηθή ζπζρέηηζε θαη κε ηα αξλεηηθά 

ζπλαηζζήκαηα. Έξεπλεο ππνδεηθλύνπλ απηό ην εύξεκα. Έρεη βξεζεί όηη ε επίδξαζε 

είλαη ηόζν κεγάιε, ώζηε ν εληνπηζκόο άγρνπο πγείαο επδνθηκεί ηελ  δεκηνπξγία 

αξλεηηθώλ ζπλαηζζεκάησλ. Μάιηζηα, ε ύπαξμε ηεο ζρέζεο απηήο επηβαξύλεη ηελ 

πνξεία αζζελεηώλ, θαζώο δεκηνπξγεί επηπιένλ ςπρνινγηθό βάξνο γηα ηνπο πάζρνληεο 

(Jasper & Witthöft, 2013).  

                        Σν άγρνο πγείαο ζπζρεηίδεηαη ζεηηθά θαη κε ηα ςπρνινγηθά 

ζπκπηώκαηα. Δίλαη ινγηθό, όζν κεγαιύηεξα επίπεδα άγρνπο πγείαο εληνπίδνληαη ηόζν 

πεξηζζόηεξα λα είλαη ηα ςπρνινγηθά ζπκπηώκαηα θαη θαη’ επέθηαζε λα επηβαξύλεηαη 

ε ςπρηθή πγεία. Μηα έξεπλα, ε νπνία δεκνζηεύηεθε ην 2014, κειεηνύζε απηή 

αθξηβώο ηε ζρέζε θαη επηβεβαίσζε απηά ηα πνξίζκαηα. ηελ ζπγθεθξηκέλε κειέηε, 

νη ζπκκεηέρνληεο πνπ αλέθεξαλ πεξηζζόηεξν άγρνο πγείαο, αιιά θαη ζηξεο γεληθά, 

εκθάληδαλ θησρόηεξε ςπρηθή, αιιά θαη ζσκαηηθή πγεία, θαζώο εθδήισλαλ ςπρηθά 

θαη ζσκαηηθά ζπκπηώκαηα (Stanton & Campbell, 2014).  

                      Όζνλ αθνξά ηα ςπρνινγηθά ζπκπηώκαηα, ζηα απνηειέζκαηα ηεο 

έξεπλαο, απνθαιύθζεθε κηα ζεηηθή ζπζρέηηζε κε ηα ζεηηθά ζπλαηζζήκαηα.  ε κηα 

έξεπλα, ε νπνία έγηλε ην 2008, δηεξεπλήζεθε ε ζρέζε ησλ ςπρνινγηθώλ 
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ζπκπησκάησλ από δηάθνξεο δηαηαξαρέο, όπσο ε θαηάζιηςε, κε ηα ζεηηθά 

ζπλαηζζήκαηα θαη ηελ έθθξαζή ηνπο. Σα επξήκαηα ππνζηήξημαλ όηη απξνζπκία ησλ 

ζπκκεηερόλησλ λα εθθξάζνπλ ηα ζπλαηζζήκαηα ηνπο ζρεηίδεηαη κε απμεκέλα 

ςπρνινγηθά ζπκπηώκαηα, ελώ αληίζεηα ηα ζεηηθά ζπλαηζζήκαηα κεηώλνπλ ηα 

ςπρνινγηθά ζπκπηώκαηα (Barr, Kahn & Schneider, 2008). Ζ βειηίσζε ηεο 

ηθαλόηεηάο λα πξνβιεθζεί κε αθξίβεηα ν θίλδπλνο γηα ηελ εθδήισζε ςπρνινγηθώλ 

ζπκπησκάησλ, όπσο ε θαηάζιηςε ζα έρεη βαζηά νθέιε γηα ηε δεκόζηα πγεία. Δθόζνλ, 

ππάξρνπλ εξεπλεηηθά δεδνκέλα πνπ εληζρύνπλ ηνλ ξόιν ησλ ζεηηθώλ ζπλαηζζεκάησλ 

σο πξνβιεπηηθό δείθηε, ζα πξέπεη λα εληζρπζεί θαη λα γίλεη πην πνιύπιεπξε ε κειέηε 

ζ’ απηόλ ην ηνκέα. Γηόηη αλ θαη ππάξρεη επίδξαζε ηεο επεκεξίαο θαη άιισλ ζεηηθώλ 

ζπλαηζζεκάησλ ζηα ςπρνινγηθά ζπκπηώκαηα, δελ είλαη ζαθέο θαηά πόζνλ ηα 

ρακειά επίπεδα επεκεξίαο είλαη έλαο αλεμάξηεηνο πξνγλσζηηθόο δείθηεο ηνπ 

θηλδύλνπ βξαρππξόζεζκσλ ζπκπησκάησλ, πνπ κπνξεί λα επηβαξύλνπλ ηελ ςπρηθή 

πγεία. Ωζηόζν, κηα έξεπλα αμηνιόγεζε θαηά πόζνλ ε ρακειή επεκεξία είλαη έλαο 

παξάγνληαο θηλδύλνπ γηα ςπρνινγηθά ζπκπηώκαηα. Οη ζπκκεηέρνληεο 

αμηνινγήζεθαλ θαηά ηελ έλαξμε ηεο κειέηεο, έπεηηα από ηξεηο κήλεο θαη ζηε 

ζπκπιήξσζε ελόο ρξόλνπ από όηαλ άξρηζε ε δηαδηθαζία. Σα ρακειά επίπεδα 

ππνθεηκεληθήο επεκεξίαο πξνέβιεςε ζεκαληηθά απμεκέλε βαζκνιόγεζε 

ςπρνινγηθώλ ζπκπησκάησλ, ηα νπνία αλαθέξνληαη ζηελ θαηάζιηςε. Ζ αμηνιόγεζε 

ησλ ζεηηθώλ ζπλαηζζεκάησλ κπνξεί λα ρξεζηκεύζεη ζηελ πξόβιεςε κειινληηθνύ  

θηλδύλνπ γηα θαηάζιηςε (Grant, Guille & Sen, 2013).  

                       ηα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο αλαδείρζεθε κηα δηαθνξά αλάκεζα ζε 

άλδξεο θαη γπλαίθεο ζρεηηθά κε ηελ επίδξαζε πνπ έρνπλ ηα ζεηηθά ζπλαηζζήκαηα. Οη 

γπλαίθεο εθθξάδνπλ κεγαιύηεξα επίπεδα ζεηηθώλ ζπλαηζζεκάησλ. Μηα αηηία πνπ 

δηθαηνινγεί απηή ηε δηαθνξά είλαη ε νηθνγέλεηα, ε θνηλσλία θαη ν πνιηηηζκόο κηαο 
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ρώξαο, όπνπ θαζνξίδνπλ θαη εληζρύνπλ ηδηαίηεξα ηνπο ξόινπο ησλ δύν θύισλ, όζνλ 

αθνξά ηε ζπλαηζζεκαηηθή έθθξαζε (Eagly & Wood, 1999). ηηο ΖΠΑ νη γπλαίθεο 

αλακέλεηαη λα είλαη πην ζπλαηζζεκαηηθέο από ηνπο άλδξεο (Briton & Hall, 1995). Οη 

γνλείο θαηά ηελ αιιειεπίδξαζε κε ηηο θόξεο ηνπο,  ζε ζύγθξηζε κε ηνπο γηνύο ηνπο, 

είλαη πην πηζαλό λα επηθεληξσζνύλ ζε ζπλαίζζεκα θαη λα ζπδεηήζνπλ ηα κε 

πεξηζζόηεξεο ιεπηνκέξεηεο (Fivush & Sales, 2006).  Οη δηαθνξέο αλάκεζα ζηα δπν 

θύια ζηε ζπλαηζζεκαηηθόηεηα, δελ ζηακαηνύλ ζηελ παηδηθή ειηθία αιιά 

ζπλερίδνληαη θαη ζηελ ελήιηθε δσή.  Οη γπλαίθεο αληηκεησπίδνπλ ηα ζεηηθά 

ζπλαηζζήκαηα πην έληνλα από όηη νη άλδξεο, επηπιένλ, εξεπλεηηθά δεδνκέλα 

ππνζηεξίδνπλ όηη νη γπλαίθεο είλαη πην πηζαλό λα αλαδεηήζνπλ  θνηλσληθή 

ππνζηήξημε, ζε ζρέζε κε ηνπο άλδξεο (Baker & Berenbaum, 2007). Οη γπλαίθεο 

θαίλεηαη λα έρνπλ κεγαιύηεξε ηθαλόηεηα λα δηαρεηξίδνληαη ζηξαηεγηθέο 

ζπλαηζζεκάησλ, όπσο λα ηα εθθξάδνπλ επθνιόηεξα ζε ζύγθξηζε κε ηνπο άλδξεο 

(Bryant & Verhoff, 2007). Σέινο, είλαη βαζηθό λα επηζεκαλζεί, θαζώο αλαθεξόηαλ ζε 

πνιιέο έξεπλεο, ε αλάγθε γηα πεξαηηέξσ έξεπλα ζηνλ ηνκέα ησλ ζεηηθώλ 

ζπλαηζζεκάησλ αλάκεζα ζηα δπν θύια. 

                       ηελ παξνύζα έξεπλα, κειεηήζεθαλ εμίζνπ θαη ηα αξλεηηθά 

ζπλαηζζήκαηα σο πξνο ηηο δηαθνξέο ηνπο αλάκεζα ζηα δύν θύια, ηα νπνία δελ 

έδσζαλ ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή δηαθνξά. Μειεηώληαο ηελ παγθόζκηα βηβιηνγξαθία, 

θαηαιήγεη θαλείο ζην ζπκπέξαζκα όηη ελώ ηα δεδνκέλα όζνλ αθνξά ηα ζεηηθά 

ζπλαηζζήκαηα είλαη πην μεθάζαξα, ζηα αξλεηηθά ζπλαηζζήκαηα ηα πξάγκαηα 

πεξηπιέθνληαη.  Από ηελ κηα πιεπξά, πνιιέο έξεπλεο ππνζηεξίδνπλ όηη ζηα αξλεηηθά 

ζπλαηζζήκαηα ππάξρνπλ δηαθνξέο αλάκεζα ζηα δπν θύια, από ηελ άιιε πιεπξά 

όκσο ππάξρνπλ θαη έξεπλεο πνπ δελ εληνπίδνπλ δηαθνξέο. Κνηλό ζπκπέξαζκα όκσο 

ζηηο πεξηζζόηεξεο κειέηεο είλαη όηη νη δηαθνξέο ζηα αξλεηηθά αιιά θαη ζηα ζεηηθά 
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ζπλαηζζήκαηα, έγθεηληαη θπξίσο ζε πνιηηηζκηθέο δηαθνξέο θαη κεηέπεηηα ζε αηνκηθέο. 

Πξάγκαηη, είλαη πνιύ ζεκαληηθόο ν παξάγνληαο ησλ ξόισλ πνπ κνηξάδεη ε θνηλσλία 

ζηνπο άλδξεο θαη ζηηο γπλαίθεο. Γηα παξάδεηγκα, πνιύ ζπρλά νη άλδξεο δελ 

εθθξάδνπλ ηα αξλεηηθά ηνπο ζπλαηζζήκαηα, δηόηη θάηη ηέηνην δελ αξκόδεη ζηνλ ξόιν 

ηνπ άλδξα, πνπ ηνπ έρεη ππνδείμεη ε θνηλσλία ζηελ νπνία δεη. Αληίζηνηρα, ε γπλαίθα 

ζε θάπνηνπο πνιηηηζκνύο νθείιεη λα είλαη πην ζπλαηζζεκαηηθή θαη ίζσο πην επάισηε 

από ηνλ άλδξα. ηελ πξαγκαηηθόηεηα όκσο απηά ηα ραξαθηεξηζηηθά κπνξεί είλαη 

κεησκέλα ή λα κελ ππάξρνπλ θαζόινπ ζηα ίδηα ηα άηνκα (Safdar, Friedlmeier, 

Matsumoto, Seung Hee, Kwantes, Kakai, θαη ζπλ., 2009).   

                       Ζ ζύγθξηζε ησλ κέζσλ όξσλ ησλ απαληήζεσλ (ζεηηθώλ θαη 

αξλεηηθώλ) γηα ην εάλ νη ζπκκεηέρνληεο βηώλνπλ θάπνηα ζνβαξή αζζέλεηα 

παξνπζηάδεη δηαθνξά ζηελ γεληθή πγεία. Παξόιν πνπ, νη ζπκκεηέρνληεο ήηαλ κηθξνί 

ζε ειηθία (Μ.Ο.= 19,6) θαίλεηαη όηη όζνη έπαζραλ από θάπνηα ζνβαξή αζζέλεηα ζηελ 

πεξίνδν ηεο έξεπλαο, είρε επεξεαζηεί, όπσο είλαη θπζηθό θαη ε γεληθή ηνπο πγεία. 

ύκθσλα κε έξεπλεο, άηνκα πνπ πάζρνπλ έζησ θαη ζε κηθξή ειηθία, από θάπνηα 

ζνβαξή πάζεζε έρνπλ ρεηξόηεξε αληίιεςε γηα ηελ γεληθή ηνπο πγεία. Απηή ε ζρέζε  

είλαη πνιππαξαγνληηθή θαη καθξόρξνλε, ελώ απαηηείηαη δηεπηζηεκνληθή εξεπλεηηθή 

ζπλεξγαζία θαη νκαδηθά κέηξα, καθξάο δηαξθείαο από ηελ πγεηνλνκηθή πεξίζαιςε  

(Palmcrantz, Holmqvist, & Sommerfeld, 2014).   

                      Παξά ηηο πξνζπάζεηεο πνπ έγηλαλ γηα ηελ θαιύηεξε δπλαηή νξγάλσζε 

θαη εθηέιεζε ηεο έξεπλαο,  δελ είλαη δπλαηόλ λα πξνβιεθζνύλ όιεο νη παξάκεηξνη, γη’ 

απηό ππάξρνπλ θάπνηεο αδπλακίεο.  Αξρηθά, ην δείγκα ηεο έξεπλαο αθνξά θνηηεηέο 

θαη δελ ππάξρεη πνηθηιία ειηθηώλ. Έπεηηα, ε έξεπλα είλαη βαζηζκέλε ζε 

απηναλαθνξέο. ηε ζπλέρεηα, ιόγσ ηνπ όηη ζπκκεηείραλ θνηηεηέο, ην εθπαηδεπηηθό 

επίπεδν είλαη ην ίδην, αλ θαη ε πιεηνςεθία ησλ ππνθεηκέλσλ βξίζθνληαλ ζην πξώην 
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έηνο ησλ ζπνπδώλ ηνπο θαη δελ είραλ πεξάζεη ηελ  ηξηηνβάζκηα εθπαίδεπζε, πηζαλώο 

λα κελ είραλ επεξεαζηεί από ηνλ ηξόπν ζθέςεο πνπ αλαπηύζζεηαη ζην παλεπηζηήκην. 

Γη’ απηό ην ιόγν, απνθεύρζεθαλ θνηηεηέο ςπρνινγίαο, άλσ ηνπ πξώηνπ έηνπο, δηόηη 

ζεσξήζεθε πσο ιόγσ ηνπ αληηθεηκέλνπ ησλ ζπνπδώλ αιιά θαη ησλ ςπρνινγηθώλ 

εξσηεκαηνινγίσλ ζα είλαη πην εμεηδηθεπκέλνη ζηηο απαληήζεηο ηνπο, θάηη ην νπνίν ζα 

επεξέαδε ηελ αμηνπηζηία ηεο έξεπλαο.  Σν γεγνλόο όηη όινη νη ζπκκεηέρνληεο ήηαλ 

κηθξήο ειηθίαο θαη ην όηη ε έξεπλα ζρεηίδεηαη κε αληίιεςε ζπκπησκάησλ ρξόλησλ 

αζζελεηώλ, πνπ σο επί ην πιείζησλ εκθαλίδνληαη ζε κεγαιύηεξε ειηθία, πηζαλώο λα 

επεξέαζε ηα απνηειέζκαηα ζηελ ηειεπηαία εξεπλεηηθή ππόζεζε. Πηζαλόλ, δειαδή, νη 

πεξηζζόηεξεο αξλεηηθέο απαληήζεηο ζην αλ νη ζπκκεηέρνληεο ή θάπνηνη ζπγγελείο 

ηνπο, βηώλνπλ ή βίσλαλ ζην παξειζόλ θάπνηα ρξόληα αζζέλεηα, λα κελ επέηξεςε ηελ 

θαιύηεξε δπλαηή κειέηε ηεο ζρέζεο ηνπο κε ηελ απηό-αμηνιόγεζε. Ίζσο απηό λα 

δηθαηνινγεί θαη ην εύξεκα ηεο έξεπλαο γηα ζηαηηζηηθά κε ζεκαληηθή δηαθνξά ζην αλ 

είραλ εκπεηξία ζην παξειζόλ νη ζπκκεηέρνληεο ή νηθεία ηνπο πξόζσπα κε θάπνηα 

ρξόληα πάζεζε.  Μηα επηπιένλ παξαηήξεζε είλαη όηη θάπνηα άηνκα από ην δείγκα 

ζεσξνύζαλ ζνβαξέο αζζέλεηεο, παζήζεηο πνπ γεληθά δελ ζεσξνύληαη ηδηαίηεξα 

ζνβαξέο, γηα παξάδεηγκα αλαθέξζεθαλ παζήζεηο όπσο ε ακπγδαιίηηδα ή ν ρακειόο 

ζίδεξνο. Κάηη ηέηνην όκσο δελ έγηλε ζε κεγάιν βαζκό γη’ απηό θαη δελ ζεσξείηε όηη 

επεξέαζε ην ηειηθό απνηέιεζκα. Έλα ζεκείν ηεο έξεπλαο ην νπνίν πξνζέρζεθε 

ηδηαίηεξα, ήηαλ ε αλαινγία ησλ ζπκκεηερόλησλ ζε γπλαίθεο θαη άλδξεο. Αλ θαη 

ηειηθά είλαη ζαθήο ε πιεηνςεθία ησλ γπλαηθώλ, είλαη θάηη πνπ δελ κπνξνύζε λα 

απνθεπρζεί θαζώο νη πεξηζζόηεξνη θνηηεηέο ζην παλεπηζηήκην Κξήηεο είλαη 

γπλαίθεο. Σν γεγνλόο απηό πηζαλώο λα επεξέαζε ηηο δηαθνξέο θύινπ όζνλ αθνξά ηα 

αξλεηηθά ζπλαηζζήκαηα. ηελ παξνύζα έξεπλα δελ εκθαλίζηεθε θάπνηα ζηαηηζηηθά 

ζεκαληηθή δηαθνξά ζηνπο κέζνπο όξνπο ησλ δύν θύισλ, θάηη ην νπνίν έξρεηαη ζε 
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αληηπαξάζεζε κε πνιιέο έξεπλεο ηεο παγθόζκηαο βηβιηνγξαθίαο, αλ θαη ππάξρνπλ 

ελδείμεηο πνπ ππνζηεξίδνπλ θαη ην παξώλ απνηέιεζκα. Απηά ηα δπν ηειεπηαία 

ζεκεία (ε επίδξαζε αζζελεηώλ ζηελ απηό-αμηνιόγεζε ηεο πγείαο, δηαθνξέο ηνπ 

θύινπ ζηα αξλεηηθά ζπλαηζζήκαηα) ίζσο, ρξεηάδνληαη κεγαιύηεξε δηεξεύλεζε από 

κειινληηθέο έξεπλεο, δηόηη όπσο θαίλεηαη δελ ππάξρεη μεθάζαξε ζρέζε ζε πνιιέο 

κειέηεο πνπ έρνπλ ήδε γίλεη. 

                      Σα απνηειέζκαηα ηεο παξνύζαο έξεπλαο δείρλνπλ κηα μεθάζαξε ζρέζε 

ησλ ζεηηθώλ ζπλαηζζεκάησλ κε ηελ απηό-αμηνιόγεζε ηεο πγείαο. Πξαθηηθά απηό 

ζεκαίλεη όηη ηα ζεηηθά ζπλαηζζήκαηα, ζύκθσλα θαη κε άιια εξεπλεηηθά δεδνκέλα, 

απνηεινύλ έλα πξνζηαηεπηηθό ξόιν γηα ηελ αληίιεςε ησλ ζπκπησκάησλ πγείαο, 

γεγνλόο πνπ ζα κπνξνύζε θάιιηζηα λα ρξεζηκνπνηεζεί ζε πεξηπηώζεηο πξναγσγήο 

ηεο πγείαο αιιά θαη ζε θαηαζηάζεηο ρξόλησλ αζζελεηώλ ή παζρόλησλ από ζνβαξέο 

αζζέλεηεο. Καηά ζπλέπεηα, απηό ζα βνεζνύζε ζηελ θαιύηεξε αληηκεηώπηζε ηεο 

αζζέλεηαο θαη ζίγνπξα ζηελ θαιύηεξε ςπρνινγηθή θαηάζηαζε ηνπ αζζελή αιιά θαη 

ησλ νηθείσλ ηνπ. Δίλαη κηα ζρέζε πνπ κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί σο ηξόπνο 

παξέκβαζεο ζε δηάθνξεο θαηαζηάζεηο. Σν ίδην ηζρύεη θαη γηα άιιεο ζεκαληηθέο 

ζπζρεηίζεηο πνπ θαηέδεημε ε ζπγθεθξηκέλε έξεπλα, όπσο ε ζρέζε ησλ ζεηηθώλ 

ζπλαηζζεκάησλ κε ηελ αηζηνδνμία θαη ησλ ςπρνινγηθώλ ζπκπησκάησλ, ελώ 

ζεσξήζεθε ζεκαληηθή ε θαηαπνιέκεζε ηνπ άγρνπο πγείαο θαη ησλ αξλεηηθώλ 

ζπλαηζζεκάησλ. Δπαθόινπζνο, όια ηα παξαπάλσ επξήκαηα είλαη άθξσο 

ελδηαθέξνληα γηα ηελ πξναγσγή ηεο πγείαο ζην γεληθό ζύλνιν, ηελ πξόιεςε αιιά 

θαη ηελ θαιύηεξε αληηκεηώπηζε αζζελεηώλ. Μειινληηθά ζα πξέπεη λα ιεθζνύλ 

παξεκβάζεηο πνπ λα ελζσκαηώλνπλ ηνπο παξαπάλσ παξάγνληεο ζην ζύζηεκα πγείαο.                                                                                                           

                    Δλ ηνύηνηο, ηα εξεπλεηηθά απνηειέζκαηα ηεο παξνύζαο έξεπλαο δελ είλαη 

αξθεηά, θαζώο δελ γίλεηαη λα ζπκπεξηιεθζνύλ όινη νη παξάγνληεο θηλδύλνπ, ελώ δελ 
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δίλνπλ όιεο ηηο ιεπηνκέξεηεο πνπ ρξεηάδνληαη γηα επηκέξνπο ζέκαηα ηεο έξεπλαο, 

αθνύ ην κειεηνύλ ζθαηξηθά. Γίλνπλ όκσο, ην έλαπζκα γηα πεξαηηέξσ δηεξεύλεζε ηνπ 

ζέκαηνο ησλ ζπλαηζζεκάησλ, ηεο αηζηνδνμίαο, ηεο ςπρηθήο πγείαο, ηνπ άγρνπο πγείαο 

θαη ηεο ζπζρέηηζήο ηνπ κε ηελ απηό-αμηνιόγεζε ηεο πγείαο. Μειινληηθέο έξεπλεο ζα 

κπνξνύζαλ λα κειεηήζνπλ θαιύηεξα ηελ επίδξαζε ηνπ θύινπ ζηα ζεηηθά θαη 

αξλεηηθά ζπλαηζζήκαηα. Δπηπιένλ, ζα κπνξνύζαλ λα γίλνπλ έξεπλεο γηα πην 

ιεπηνκεξή εμέηαζε ηεο απηό-αμηνιόγεζεο ηεο πγείαο ζε ζπγθεθξηκέλεο αζζέλεηεο, 

αιιά θαη κε δηάθνξεο πνιηηηζκηθέο, θνηλσληθέο θαη ειηθηαθέο νκάδεο ηνπ πιεζπζκνύ. 

Οη κεηαβιεηέο ηεο ζπγθεθξηκέλεο έξεπλαο είλαη παξάγνληεο πνπ ζα πξέπεη λα 

ιακβάλνληαη ππόςε θαη λα απνηεινύλ θεληξηθό άμνλα ζε όιεο ηηο κειέηεο πνπ 

ζρεηίδνληαη κε ζέκαηα πγείαο, όπσο αληίιεςε ζπκπησκάησλ θαη απηό-αμηνιόγεζεο, 

αιιά θαη λα εμεηάδνληαη σο πξνιεπηηθνί παξάκεηξνη γηα ηελ θαιύηεξε αλίρλεπζε 

αλάπηπμεο πηζαλήο αζζέλεηαο, ςπρηθήο θαη ζσκαηηθήο, ζην κέιινλ.  
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