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Περίληψη 

Στην παρούσα εργασία διερευνάται η σχέση που έχουν οι χρόνιες ασθένειες- 

και ειδικότερα οι καρδιαγγειακές νόσους µε την ψυχική υγεία και την αισιοδοξία. Πιο 

συγκεκριµένα αναλύονται οι παράγοντες που συµβάλουν στην ανάπτυξη της 

αισιοδοξίας και στην διατήρηση της, ιδιαίτερα όταν το άτοµο βρίσκεται κάτω από 

δύσκολες περιστάσεις όπως η αντιµετώπιση µιας χρόνιας ασθένειας. Μερικοί 

παράγοντες που θα εξεταστούν είναι η συζυγική κατάσταση, η έκφραση ή καταπίεση 

των συναισθηµάτων, σωµατική και ψυχική υγεία. 

Το πρώτο µέρος της εργασίας ασχολείται µε την αισιοδοξία, στην ανάπτυξη και 

στην διατήρηση της, γίνεται αναφορά επίσης στις χρόνιες ασθένειες και στην 

κατάσταση που αντιµετωπίζει ο κάθε ασθενής που υποβάλλεται σε αυτές. Τέλος 

αναλύονται κάποιες σκέψεις από σύγχρονες θεωρίες όσον αφορά την διαχείριση 

συναισθηµάτων και αποτελεσµάτων της θετικής άποψης για την ζωή. 

Το δεύτερο κοµµάτι είναι ερευνητικό και αφορά την παρούσα έρευνα που 

πραγµατοποιήθηκε µε δείγµα ασθενείς µε χρόνια καρδιοπάθεια. Για τη συλλογή των 

δεδοµένων χρησιµοποιήθηκαν ερωτηµατολόγια αυτό-αναφοράς, στα οποία οι 

ασθενείς κλήθηκαν να καταγράψουν τα συναισθήµατά τους σε σχέση µε το πρόβληµα 

υγείας τους. Τα αποτελέσµατα των ερωτηµατολογίων αναλύθηκαν µε το πρόγραµµα 

SPSS και µελετήθηκαν λαµβάνοντας υπόψη τις υποθέσεις που είχαν διατυπωθεί. Η 

αξιολόγησή τους επιβεβαίωσε µεγάλο µέρος των υποθέσεων και απεδείχθη πως η 

έκφραση των συναισθηµάτων επηρεάζει θετικά την έκβαση της ασθένειας των 

ατόµων µε χρόνια καρδιοπάθεια, εν αντιθέσει µε τη συναισθηµατική καταπίεση, η 

οποία επιβαρύνει την υγεία τους. Φάνηκε επίσης ότι υπάρχει στατιστικά πολλή 
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σηµαντική σχέση στην αισιοδοξία και στην ψυχική υγεία του υποκειµένου. Τέλος 

διαπιστώθηκε ότι η ψυχική και η σωµατική υγεία ερµηνεύουν προβλέπουν ένα 

τεράστιο ποσοστό της αισιοδοξίας. 

 

ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙ∆ΙΑ: chronic disease, optimism, mental health, somatic health.   
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1.1.Εισαγωγή 

 

Σαν εισαγωγή αυτής της εργασίας  ασχολούµαστε µε την ανάλυση των επί 

µέρων στοιχείων που παρουσιάσαµε στο εξώφυλλο της εργασίας. Έτσι πιο 

συγκεκριµένα θα αφιερώσουµε χρόνο για να γίνει πιο κατανοητή η έννοια της 

αισιοδοξίας, πως αυτή δηµιουργείται και αναπτύσσεται στην πορεία της ζωής µας και 

πως χαρακτηρίζονται τα άτοµα που διακατέχονται από αυτήν την ιδιότητα. 

Στο δεύτερο µέρος της εισαγωγής αναλύεται διεξοδικά το θέµα των χρόνιων 

ασθενειών, το πώς επηρεάζουν τους ασθένειες οι οποίοι ήταν υποκείµενα στην 

έρευνα µας και τις φάσεις που διέρχονται αυτοί. Το τελικό κοµµάτι της εισαγωγής 

ασχολείται µε διάφορες θεωρητικές προσεγγίσεις οι οποίες προσπαθούν να ρίξουν 

φως στο ζητήµατα που ερευνάµε.  
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1.1.2 Αισιοδοξία 

 

Προφανώς δεν µπορούµε να αναφερόµαστε στην αισιοδοξία σε όλη αυτή την 

εργασία χωρίς να δώσουµε έναν σχετικό ορισµό αυτής ή να ασχοληθούµε στο πώς 

την αντιλαµβάνονται οι άνθρωποι και οι ερευνητές.  

Ο όρος optismism πρωτοεµφανίστηκε το 1737 και περιέγραφε τον κόσµο µε 

βάση το επιχείρηµα ότι ο Θεός επέλεξε να δηµιουργήσει τον καλύτερο δυνατό κόσµο 

ανάµεσα σε πολλές άλλες πιθανότητες. Είναι ένα γνώρισµα το οποίο εξελίσσεται όσο 

αναπτύσσεται το άτοµο από την παιδική ηλικία προς τα µετέπειτα στάδια της ζωής 

του. Μάλιστα αρκετοί έχουν την άποψη ότι η αισιοδοξία ορίζεται γενικότερα πως 

είναι η άποψη ότι η πραγµατικότητα που βιώνουµε κάθε µέρα είναι καλή ή τόσο καλή 

όσο θα µπορούσε αντιληπτώς να είναι, στην ουσία τα καλά της ζωής υπερκαλύπτουν 

τον πόνο και το κακό που υπάρχουν σε αυτήν. Τέλος ένας απλός αλλά εξίσου 

ουσιαστικός ορισµός είναι ότι τα αισιόδοξα άτοµα έχουν ελπιδοφόρα οπτική των 

πραγµάτων που γίνονται γύρω τους (Klein, 1967). 

Ωστόσο τι περιλαµβάνει η γενική έννοια της αισιοδοξίας; Αυτή περιλαµβάνει 

τουλάχιστον τρία είδη αισιόδοξων πεποιθήσεων. α) Τις προσδοκίες θετικών 

εκβάσεων (positive outcome expectancies), αυτές οι προσδοκίες ορίζονται από την 

τάση του υποκειµένου να πιστεύει γενικά ότι θα βιώνει καλά αποτελέσµατα στην ζωή 

του (Scheier & Carver, 1985) και αντιπροσωπεύουν γενικευµένες προσδοκίες σε 

ποικιλία καταστάσεων. β) Προσδοκίες θετικής αποτελεσµατικότητας 

χαρακτηρίζονται από την συνολική πεποίθηση που έχει κάποιος στην ικανότητα του 
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να αντιµετωπίζει δύσκολες και απαιτητικές καταστάσεις (Schwarzer, 1993) και 

αντιπροσωπεύουν την πεποίθηση κάποιου ότι είναι ικανός να ασκεί έλεγχο στα 

γεγονότα που επηρεάζουν την ζωή του (Bandura, 1988). γ) Τέλος υπάρχει και η µη 

ρεαλιστική αισιοδοξία η οποία όπως γίνεται αντιληπτό είναι η στρατηγική κατά την 

οποία η πραγµατικότητα διαστρεβλώνεται γνωστικά µέσω της πεποίθησης κάποιου 

ότι ευχάριστα πράγµατα είναι πιθανότερο να συµβούν σε αυτόν παρά σε κάποιον 

άλλο και παράλληλα είναι λιγότερο πιθανό ο ίδιος να αντιµετωπίσει αρνητικά 

γεγονότα. (Weinstein, 1980).  Τα άτοµα που εµπίπτουν στην τελευταία κατηγορία 

συχνά αντιλαµβάνονται ότι έχουν καλύτερες πιθανότητες, σε σχέση µε τον µέσο όρο, 

να πραγµατοποιήσουν τους στόχους τους και να βιώσουν µια ποικιλία µελλοντικών 

εκβάσεων, όπως το να αποφύγουν ασθένειες και άλλες ατυχίες (Harris, Mddleton, & 

Joiner, 2000).  
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1.1.3  Χαρακτηριστικά των Αισιόδοξων Ατόμων 

 

Σχετικές έρευνες µε αυτό το θέµα µας ενηµερώνουν πως τα άτοµα που 

χαρακτηρίζονται από αυτήν την ιδιότητα είναι λιγότερο πιθανό να παρουσιάσουν 

κατάθλιψη, χειρίζονται µε πιο αποτελεσµατικό τρόπο τις στρεσσογόνες καταστάσεις 

και αναρρώνουν γρηγορότερα από σωµατικές εντάσεις (Scheier & Carver, 1993) ενώ 

παράλληλα η σωµατική τους υγεία είναι καλύτερη, συχνά δε ασυνήθιστα καλή, 

µπορεί να παρουσιάσουν µάλιστα σχετική µακροζωία (Seligman, 1991).  Όταν ένας 

αισιόδοξος άνθρωπος έρθει αντιµέτωπος µε δύσκολες καταστάσεις ή ατυχίες τείνει να 

υιοθετήσει την άποψη ότι το φταίξιµο δεν ήταν δικό του και ότι µε αρκετή υποµονή 

και προσπάθεια εκ µέρους του τα πράγµατα µπορούν να αλλάξουν και οι δύσκολες 

καταστάσεις να ξεπεραστούν (Puskar, Sereika, Lamb, Tusaie-Mumford, & 

McGuinness, 1999).  Αυτή η υποµονή- επιµονή που µπορούµε να την 

χαρακτηρίσουµε γνωστική συνήθεια, εφόσον το αισιόδοξο άτοµο ενσωµατώνει στην 

ζωή του  αυτές τις ιδιότητες, βοηθάει τα συγκεκριµένα άτοµα να έχουν καλύτερες 

επιδόσεις στο σχολείο και αργότερα στην εργασία τους (Puskar et all., 1999). Επίσης 

έχει εκτιµηθεί ότι η αισιοδοξία έχει ευεργετικές συνέπειες όσον αφορά την βελτίωση 

της ψυχολογικής λειτουργικότητας, της αποτελεσµατικής αντιµετώπισης του στρες 

και της ψυχολογικής ευεξίας (Ek, Remes, & Sovio, 2004). Κάτι επίσης αρκετά 

ενδιαφέρον είναι το γεγονός ότι οι αισιόδοξοι άνθρωποι εµφανίζουν έντονες διαφορές 

στις εκτιµήσεις τους και στη αντιµετώπιση των προβληµάτων τους σε σχέση µε τα 

απαισιόδοξα άτοµα. Τι µπορεί να σηµαίνει αυτό; Αυτό κάλλιστα θα µπορούσε να 

σηµαίνει ότι τα αισιόδοξα άτοµα αν και ζουν στις ίδιες καταστάσεις και προβλήµατα 
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µε τα απαισιόδοξα άτοµα, επιλέγουν να δώσουν µια πιο ευνοϊκή και θετική ερµηνεία 

σε αυτές τις καταστάσεις απ’ ότι τα απαισιόδοξα   άτοµα (Isaacowitz, 2005). Με άλλα 

λόγια, δεν ζουν «στον κόσµο» τους µην αντιλαµβανόµενοι τι γίνεται γύρω τους αλλά 

επιλέγουν να δηµιουργήσουν έναν πιο ευνοϊκό κόσµο  βιώνοντας γνωστικά το 

περιβάλλον τους ερµηνεύοντας το µε βάση την αισιοδοξία. 
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1.1.4 Δημιουργία και Ανάπτυξη της Αισιοδοξίας 

 

Ανατρέχοντας στην ιστορία µπορούµε να αντιληφτούµε ότι πολλές διαδικασίες 

έχουν ενοχοποιηθεί ως εξήγηση για τις ατοµικές διαφορές στην ανάπτυξη της 

αισιοδοξίας. Κάποιες από αυτές που µπορούµε να σχολιάσουµε είναι οι γενετικοί 

παράγοντες, οι εµπειρίες που αποκοµίζουµε σαν ενήλικες αλλά και πρώιµοι 

παράγοντες όπως σχέσεις µε τους γονείς µας στην παιδική ηλικία και ιδιαίτερα η 

έκθεση των παιδιών σε αντιξοότητες σε πολύ νεαρή ηλικία. 

∆υστυχώς αν και αρκετά ενδιαφέρον η τελευταία σκέψη δεν έχουν γίνει πολλές 

µελέτες για τις σχέσεις γονέων- παιδιών µε παρουσία αντιξοοτήτων. Το ευχάριστο 

τουλάχιστον είναι ότι το 2004 ολοκληρώθηκες µια πολλή ενδιαφέρουσα µελέτη των 

Korkeila et all. Από αυτήν λοιπόν την µελέτη µπορούµε να παραφράσουµε κάποια 

σηµαντικά αποτελέσµατα τα οποία σίγουρα θα µας βοηθήσουν να αντιληφτούµε 

καλύτερα το θέµα που συζητάµε. Αρχίζουµε µε τα λογικά, φάνηκε λοιπόν ότι 

σηµαντικό ρόλο στην ανάπτυξη της αισιοδοξίας παίζουν οι πρώιµες εµπειρίες των 

υποκειµένων. Πιο συγκεκριµένα ο αυξανόµενος αριθµός αντιξοοτήτων στην παιδική 

ηλικία σχετίζεται µε την µείωση της αισιοδοξίας, ενώ στην αντίπερα όχθη οι καλές 

σχέσεις γονέων-παιδιών σχετίζονται µε υψηλότερα επίπεδα αισιοδοξίας ενώ 

ενδιαφέρον παρουσιάζει το γεγονός ότι αυτές οι καλές σχέσεις προφυλάσσουν εν 

µέρει την προαναφερθείσα µείωση της αισιοδοξίας που σχετίζεται µε τις αντιξοότητες 

ακόµα και αν οι καλές σχέσεις υφίστανται µεταξύ του ενός γονέα και του παιδιού. 

Κάτι τέτοιο βέβαια δεν µας κάνει ιδιαίτερη εντύπωση αν θυµηθούµε παλιότερη 

βιβλιογραφία η οποία υποστηρίζει ότι η ύπαρξη µιας σχέσης η οποία παρέχει το 
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αίσθηµα της ασφάλειας είναι καθοριστική απέναντι στις επιπτώσεις των 

αντιξοοτήτων (Rutter, 1985). Κάτι άλλο που µπορούµε να θυµηθούµε είναι η έρευνα 

των Hjelle, Busch, & Warren (1996) η οποία τεκµηρίωνε ότι η τάση για αισιοδοξία 

σχετίζεται µε την αναδροµικά αναφερόµενη µητρική και πατρική αποδοχή και 

αρνητικά µε τα συναισθήµατα απόρριψης κατά την µέση παιδική ηλικία. Τέλος ο 

Eisner (1995) υποστηρίζει ότι η εµπιστοσύνη των οικείων επηρεάζει την ανάπτυξη 

των ατοµικών διαφορών στις προσδοκίες οι οποίες σχετίζονται µε τις εκβάσεις 

µελλοντικών γεγονότων. 

Από έρευνα Korkeila et all. αντιλαµβανόµαστε µια ακόµα µεγάλη πηγή για την 

µείωση της αισιοδοξίας. Αυτή έγκειται στην ύπαρξη φόβου για κάποιο από τα µέλη 

της οικογένειας, συναισθηµατικά οξεία και ενδεχοµένως µεγάλης διάρκειας 

κατάσταση. Λιγότερο έντονη αλλά σίγουρα στατιστικά σηµαντική βρέθηκε η µείωση 

αισιοδοξίας που σχετίζεται µε τις οικονοµικές δυσκολίες.  Και αυτό το εύρηµα µας 

φαίνεται αρκετά γνωστό εφόσον οι προηγούµενες έρευνες υποστήριζαν πως όσο πιο 

δύσκολες και χρονικά δυσµενείς είναι οι παιδικές εµπειρίες τόσο πιο αβοήθητο και 

χωρίς ελπίδα- αισιοδοξία, µεγαλώνει ένα παιδί και τόσο πιο βαθιές συνέπειες 

µπορούν να έχουν αυτές οι εµπειρίες στην ανάπτυξη της προσωπικότητας (Korkeila 

et all., 2004). 

Όσον αφορά τις συνέπειες των  δυσκολιών στην παιδική ηλικία που έχουν 

αντίκτυπο στην αισιοδοξία και στις τυχόν διαφορές ανάµεσα στα δύο φύλα, κάποιες 

µελέτες, όπως µια πρόσφατη, αναφέρουν ότι οι δυσµενείς εµπειρίες στην παιδική 

ηλικία σχετίζονται σηµαντικά µε την έλλειψη ελπίδας- αισιοδοξίας µόνο στις 

γυναίκες. (Haatainen et all., 2003). Από την άλλη η έρευνα των Korkeila et all. (2004) 

υποστηρίζει ότι µια σειρά από προβλήµατα στις οικογένειες µε µέτριες ή φτωχές 



Χρόνια Ασθένεια και Αισιοδοξία Page 14 

 

σχέσεις γονέων- παιδιών επηρεάζουν τα επίπεδα της αισιοδοξίας των αντρών 

περισσότερο από των γυναικών. 

Ο Seligman µίλησε για την αισιοδοξία και τον αντίκτυπό της. Αυτός µας εξηγεί 

ότι η αισιοδοξία σχετίζεται µε τον ερµηνευτικό τρόπο µε τον οποίο τα άτοµα εξηγούν 

στον εαυτό τους το πώς και το γιατί τα γεγονότα εξελίσσονται µε τον συγκεκριµένο 

τρόπο. Αυτός ο ερµηνευτικός τρόπος του κάθε ατόµου αποκρυσταλλώνεται στην 

παιδική ηλικία και είναι δυνατόν να παράγει προσαρµοστικότητα εν όψει 

αντιξοοτήτων ή καταθλιπτικά συµπτώµατα ως αντίδραση σε συνήθεις ατυχίες ενώ 

θεωρείται κρίσιµος στην εξήγηση των εµποδίων, τα οποία θα αντιµετωπιστούν, και 

των επιτευγµάτων στα οποία θα φτάσει το άτοµο (Puskar et all., 1999). Ο Seligman 

συνεχίζει και προτείνει ότι η γέννηση της αισιοδοξίας ή της απαισιοδοξίας σχετίζεται 

µε τρεις επιρροές στη ζωή των παιδιών. α) Μεγάλη επιρροή ασκεί οι αιτιολογικές 

αναλύσεις που ακούνε τα παιδιά από τους γονείς τους, και ιδιαίτερα τις µητέρες τους. 

Έτσι εάν το παιδί ακούει αισιόδοξες εξηγήσεις για το πώς εξελίσσονται τα γεγονότα 

θα ενσωµατώσει αυτή την προσέγγιση στην ζωή του. β) Η µορφή που έχει η κριτική 

την οποία λαβαίνουν τα παιδιά αποτυγχάνουν επηρεάζει την ανάπτυξη της 

αισιοδοξίας ή της απαισιοδοξίας αντίστοιχα. γ) Η ύπαρξη συγκεκριµένων συµβάντων, 

όπως πρόωρες απώλειες και τραύµατα µπορεί να σχετίζεται µε την ανάπτυξη του 

απαισιόδοξου ερµηνευτικού τρόπου. Ο κίνδυνος να συµβεί κάτι τέτοιο είναι ιδιαίτερα 

µεγάλος στην περίπτωση του θανάτου της µητέρας ενός νεαρού κοριτσιού, πριν από 

αυτό να φτάσει στην εφηβεία. 
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1.2.1 Χρόνιες Ασθένειες Σήμερα 

 

Σήµερα στην χώρα που ζούµε αλλά και γενικά στις περισσότερες   

αναπτυγµένες χώρες πλήττονται όχι τόσο πολύ από µοιραίες και σχετικά 

βραχυπρόθεσµες ασθένειες αλλά από χρόνιες . Οι ασθένειες αυτές δε θεραπεύονται 

οριστικά, αλλά αποτελούν καταστάσεις που προσπαθούµε να ελέγξουµε. Η χρήση 

φαρµακευτικών σκευασµάτων και οι αλλαγές στη ζωή και τις συνήθειες του ατόµου 

επιτρέπουν πλέον στους χρόνιους ασθενείς να ζήσουν για πολύ µεγάλα χρονικά 

διαστήµατα µία σχεδόν «φυσιολογική» ζωή, παρόλο που η ασθένεια εξακολουθεί να 

τους συνοδεύει. 

 Συχνά, οι αιτίες εµφάνισης των χρόνιων ασθενειών είναι ποικίλες, 

περιλαµβάνοντας τη συµπεριφορά ή γενικότερα τον τρόπο ζωής του πάσχοντα 

(Sanderson, 2004). Κάποιοι ασθενείς επιρρίπτουν τις ευθύνες της ασθένειάς τους 

στον ίδιο τους τον εαυτό, θεωρώντας πως ο τρόπος ζωής τους συνέβαλε στην 

εµφάνιση του προβλήµατός τους- όπως το κάπνισµα, η κακή διατροφή ή η έλλειψη 

άσκησης. Άλλοι θεωρούν την ασθένειά τους αιτία κληρονοµικότητας (Taylor, 1999). 

Σε κάποιες περιπτώσεις, η ασθένεια αργεί να εκδηλωθεί και η έντασή της αυξάνεται 

σταδιακά. ∆υστυχώς όµως, οι χρόνιες ασθένειες µπορούν µόνο να ελεγχθούν και να 

περιοριστεί η δράση τους, και όχι να ιαθούν πλήρως. Άτοµα µε χρόνιο πρόβληµα 

υγείας άλλοτε έχουν σταθερή κατάσταση υγείας, άλλοτε αυτή χειροτερεύει, αλλά δε 

µπορούν  να γιατρευτούν εντελώς (Sanderson, 2004). 

Στις περισσότερες φορές ο ασθενής που πάσχει από µια τέτοια ασθένεια πρέπει 

να µάθει να διαχειρίζεται συµπτώµατα, όπως: ο πόνος, διάφορα δυσάρεστα 
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συµπτώµατα, σηµαντική αδυναµία, αλλαγές και περιορισµούς στις καθηµερινές 

δραστηριότητες, παρενέργειες της φαρµακευτικής αγωγής κλπ. Παράλληλα 

αντιµετωπίζουν νέους φόβους, π.χ. για την εξέλιξη της ασθένειας, για την ίδια τη ζωή 

και το µέλλον. 

Αυτό που σίγουρα µας ενδιαφέρει κατά πολύ είναι το γεγονός ότι τα άτοµα µε 

χρόνια ασθένεια αντιµετωπίζουν µία σειρά διακριτών και έντονων στρεσογόνων 

καταστάσεων, όπως: η διάγνωση, η θεραπεία, η υποτροπή κλπ., τα οποία µπορούν να 

καταβάλλουν ακόµα και ένα άτοµο µε αυξηµένες δυνάµεις (Καραδήµας, 2005). Το 

στρες προκύπτει στα πλαίσια της δυναµικής αλληλεπίδρασης µεταξύ του ατόµου και 

του περιβάλλοντος. Όταν το άτοµο αντιλαµβάνεται µία ασυµφωνία ή αντίφαση 

ανάµεσα στις απαιτήσεις που προβάλλει µία κατάσταση (συγκεκριµένα η χρόνια 

ασθένεια) και στα αποθέµατα- βιολογικά, ψυχολογικά και κοινωνικά- που διαθέτει 

για να την αντιµετωπίσει, τότε βιώνει στρες (Παπαδάτου, Αναγνωστόπουλος, 1995). 

Η προσαρµογή εποµένως σε µία χρόνια ασθένεια είναι εξαιρετικά πολύπλοκη. 

Επηρεάζεται από όλους σχεδόν τους τοµείς της ανθρώπινης λειτουργικότητας, αλλά 

και τους επηρεάζει όλους (Καραδήµας, 2005). Παρά το πρόβληµα υγείας όµως, 

συχνά ο άρρωστος επανακτά ένα «φυσιολογικό» ρυθµό ζωής και επανεντάσσεται στο 

κοινωνικό και εργασιακό του περιβάλλον. Στα πλαίσια αυτής της νέας 

πραγµατικότητας,  ο «α-σθενής» δε στερείται «σθένους» γιατί συµµετέχει ενεργά και 

ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις της καθηµερινής ζωής, ακόµα και αν η αρρώστια από 

την οποία πάσχει απειλεί τη ζωή του (Παπαδάτου, Αναγνωστόπουλος, 1995).  

Η προσαρµογή σε µία χρόνια ασθένεια, κατά τους Stewart, Ross και Hartley 

(2004) αφορά τέσσερις περιοχές: τη βιολογική (σε θέµατα όπως η κόπωση, ο πόνος 

και άλλα συµπτώµατα, οι παρενέργειες της αγωγής, η λειτουργικότητα, η 
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προσαρµογή στην εξέλιξη της ασθένειας), την κοινωνική (σε θέµατα όπως η 

αποµόνωση, το στίγµα, οι σχέσεις µε την οικογένεια, τους φίλους και το προσωπικό 

υγείας), τη συναισθηµατική (αυτό-εικόνα, οικονοµικά ζητήµατα, επαναπροσδιορισµός 

στόχων και προσδοκιών, επαναξιολόγηση των αξιών, θέµατα πνευµατικότητας, 

εύρεση νοήµατος στην όλη εµπειρία) και τη συµπεριφορά (έλεγχοι υγείας, τήρηση 

των ιατρικών οδηγιών, διαχείριση της εξέλιξης της ασθένειας). Επιπροσθέτως, οι 

χρόνιοι ασθενείς αντιµετωπίζουν προβλήµατα και ζητήµατα επαγγελµατικής υφής. 

Αίφνης προβάλλει η ανάγκη ενός πιθανού επαγγελµατικού αναπροσανατολισµού, η 

απειλή απόλυσης εξαιτίας µειωµένων δυνατοτήτων, η υποχρεωτική συνταξιοδότηση, 

κλπ. Επίσης προβάλλουν θέµατα που αφορούν στις αλλαγές στην εικόνα του 

σώµατος: νέες µειωµένες δυνατότητες και αντοχές, αίσθηση µεγαλύτερης ευπάθειας, 

περιορισµοί στη µετακίνηση, ύπαρξη πόνου και άλλων συµπτωµάτων, 

«µορφολογικές» αλλαγές είτε εξαιτίας της ασθένειας (π.χ. ακρωτηριασµός εξαιτίας 

ενός τροχαίου), είτε εξαιτίας της θεραπείας (π.χ. µαστεκτοµή). 

Οι προαναφερθείσες τέσσερις περιοχές είναι αλληλένδετες, κάτι που σηµαίνει 

πως η αλλαγή σε µία περιοχή επηρεάζει και όλες τις άλλες, ενώ πλευρές της µίας 

περιοχής επηρεάζουν την άλλη. Για παράδειγµα, οι σχέσεις µέσα στην οικογένεια 

µπορούν να συµβάλλουν στην τήρηση των ιατρικών οδηγιών, ο βαθµός αυτονοµίας 

µπορεί να καθορίσει τη συναισθηµατική αντίδραση του ασθενούς και της οικογένειάς 

τους, όπως και το οικογενειακό κλίµα κλπ. (Καραδήµας, 2005). 
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1.2.2 Αντίδραση στην Ασθένεια 

 

Μία από τις πρώτες περιγραφές του τρόπου αντίδρασης του ατόµου µετά τη 

διάγνωση µίας σοβαρής ασθένειας έγινε από τον Shontz το 1975. Ο Shontz 

περιέγραψε τις αντιδράσεις υπό τη µορφή µίας διαδοχής: α) Αρχικό σοκ, όπου το 

άτοµο νιώθει κεραυνοβοληµένο, συµπεριφέρεται κατά τρόπο αυτόµατο και 

αισθάνεται σα να είναι έξω από την πραγµατικότητα, ως ένας παρατηρητής. Το σοκ 

µπορεί να διαρκέσει µερικές ηµέρες ή και για εβδοµάδες και είναι µάλλον πιο έντονο, 

όταν η κατάσταση αναπτύσσεται απροειδοποίητα. β) Αντιπαράθεση, που 

χαρακτηρίζεται από αποδιοργάνωση της σκέψης και µία αίσθηση απώλειας, πένθος 

και απελπισία. γ) Υποχώρηση, κατά την οποία το άτοµο τείνει να χρησιµοποιεί την 

αποφυγή και την άρνηση για να διαχειριστεί την πραγµατικότητα, η οποία όµως 

βαθµηδόν «εγκαθίσταται» στη ζωή του ατόµου και τη µεταβάλλει. Σταδιακά λοιπόν, 

το άτοµο αντιλαµβάνεται τι συµβαίνει και αρχίζει να προσαρµόζεται (Καραδήµας, 

2005). 

 ∆εν είναι απαραίτητο να αντιδρούν όλα τα άτοµα κατά τον τρόπο αυτό. 

Κάποιοι εµφανίζονται πιο ψύχραιµοι, ενώ άλλοι «παραλύουν» λόγω άγχους ή 

γίνονται «υστερικοί» (Sarafino, 2006). Οι ασθενείς που «χρησιµοποιούν» την άρνηση 

και άλλες στρατηγικές αποφυγής , δρουν έτσι προκειµένου να ελέγξουν τις 

συναισθηµατικές τους αντιδράσεις απέναντι σε κάποιον στρεσογόνο παράγοντα, και 

ιδιαίτερα όταν πιστεύουν πως δε µπορούν να κάνουν τίποτα για να αλλάξουν την 

κατάσταση. Τα περισσότερα άτοµα πάντως λειτουργούν κατά τη σειρά των 

διαδοχικών αντιδράσεων του  Shontz (Καραδήµας, 2005).  
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Η διάγνωση µίας χρόνιας ή απειλητικής ασθένειας όµως, αποτελεί την αρχή 

µίας µακράς διαδικασίας προσαρµογής, η οποία µπορεί να χαρακτηριστεί ως µία 

κρίση. Ο Moos  (Moos, 1982 και Moos & Schaefler, 1986) πρότεινε ένα µοντέλο 

περιγραφής των παραγόντων που επιδρούν στο άτοµο, όταν αντιµετωπίζει µία κρίση, 

όπως είναι και η χρόνια ασθένεια. Σύµφωνα λοιπόν µε τη θεωρία της κρίσης, η 

προσαρµογή εξαρτάται από τις στρατηγικές αντιµετώπισης του στρες που 

χρησιµοποιεί το άτοµο (Καραδήµας, 2005). Ο Lazarus και η Folkman (1984) καθώς 

και άλλοι συνεργάτες τους (Cohen & Lazarus, 1983 και Lazarus & Launier, 1978) 

διακρίνουν δύο σηµαντικές διεργασίες που περιλαµβάνονται στο βίωµα και την 

αντιµετώπιση στρεσογόνων συνθηκών: α) τη γνωστική εκτίµηση της κατάστασης 

(cognitive appraisal) και β) την προσπάθεια αντιµετώπισής της (coping)                  

(Παπαδάτου, Αναγνωστόπουλος, 1995). Οι στρατηγικές προσδιορίζονται από τρεις 

οµάδες παραγόντων: εκείνους που σχετίζονται µε την ασθένεια, προσωπικούς 

παράγοντες και περιβαλλοντικούς παράγοντες. Οι παράγοντες αυτοί επιδρούν στη 

γνωστική αξιολόγηση της κατάστασης και στην υιοθέτηση και εφαρµογή των 

στρατηγικών διαχείρισης του στρες. 

Ως προς τους παράγοντες που σχετίζονται µε την ασθένεια, αυτοί αφορούν: α) 

στη φύση της ασθένειας, καθώς κάποιες ασθένειες παρουσιάζονται ως πιο 

απειλητικές, επώδυνες ή αποδιοργανωτικές από κάποιες άλλες, β) τις επιπτώσεις στον 

οργανισµό και τη λειτουργικότητα του ατόµου, καθώς και γ) τις πλευρές της 

θεραπείας. Οι προσωπικοί παράγοντες αφορούν στο φύλο, την ηλικία, το κοινωνικο-

οικονοµικό επίπεδο, τις φιλοσοφικές και θρησκευτικές πεποιθήσεις, το βαθµό 

ωριµότητας και το βαθµό πρότερης προσαρµογής, προϋπάρχοντα προβλήµατα και 

δυσκολίες ψυχικής υγείας, πεποιθήσεις για την υγεία και την ασθένεια κλπ. Τέλος, οι 
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περιβαλλοντικοί παράγοντες αναφέρονται σε πλευρές του νοσοκοµειακού πλαισίου, 

του στενού κοινωνικού περιβάλλοντος (κοινότητα, κοινωνία), καθώς επίσης και σε 

θέµατα κοινωνικής υποστήριξης (Καραδήµας, 2005). Οι παράγοντες αυτοί 

αλληλεπιδρούν µεταξύ τους, επηρεάζοντας το υποκειµενικό βίωµα της αρρώστιας, 

ενώ ταυτόχρονα παρεµποδίζουν ή διευκολύνουν την προσαρµογή του ατόµου σε 

αυτήν (Παπαδάτου, Αναγνωστόπουλος, 1995). 

Σύµφωνα µε τη θεωρία του Moos, τα άτοµα θα πρέπει να διαχειριστούν και να 

αντιµετωπίσουν ζητήµατα που σχετίζονται µε την ασθένεια και τη θεραπεία (π.χ. 

συµπτώµατα, πιθανούς περιορισµούς, ιατρικές διαδικασίες, σχέσεις µε ειδικούς), 

καθώς και ζητήµατα που αφορούν στη γενικότερη λειτουργικότητά τους (αρνητικά 

συναισθήµατα, φόβος για τον µέλλον, αυτό-εικόνα, σχέσεις µε τους άλλους). Αν και 

τα παραπάνω αποτελούν πολύ δύσκολα στη διαχείρισή τους ζητήµατα, πολλοί, αν όχι 

οι περισσότεροι άνθρωποι, τα καταφέρνουν λίγο έως πολύ καλά. 

Αντίστοιχες δυσκολίες και προβλήµατα όµως πρέπει να διαχειριστούν και οι 

οικογένειες και το οικείο περιβάλλον των χρόνια ασθενών. Ο βαθµός προσαρµογής 

των οικείων σχετίζεται µε το βαθµό προσαρµογής των ίδιων των ασθενών. Τόσο οι 

ασθενείς όσο και οι οικείοι τους χρησιµοποιούν µία σειρά στρατηγικών 

αντιµετώπισης των προβληµάτων τους, όπως: η άρνηση ή η ελαχιστοποίηση της 

σοβαρότητας της κατάστασης, η αναζήτηση πληροφόρησης, ο έλεγχος του 

προβλήµατος, ο καθορισµός σαφών στόχων (π.χ. η διατήρηση του βάρους σε 

συγκεκριµένα επίπεδα, η ενίσχυση των κοινωνικών σχέσεων κ.α), η χρήση 

συναισθηµατικής και υλικής βοήθειας από άλλους, η διατήρηση µιας θετικής 

προοπτικής (π.χ. η ανεύρεση «νοήµατος» ή ενός «σκοπού» στην εµπειρία). 
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Η µετέπειτα προσαρµογή ενός ασθενούς σχετίζεται άµεσα µε τον τρόπο 

αντίδρασής του στα πρώτα στάδια µετά την εκδήλωση ή τη διάγνωση της ασθένειας. 

Για παράδειγµα, οι Elliot, Shewchuk  & Richards (1999) βρήκαν ότι όσο περισσότερη 

δυσφορία και καταθλιπτική συµπτωµατολογία εµφάνιζαν οι ασθενείς στο 

νοσοκοµείο, τόσο µικρότερη ήταν και η αποδοχή του προβλήµατος και της νέας 

κατάστασης , άρα δυσχερέστερη η προσαρµογή µετά την έξοδο από το νοσοκοµείο. 

Η προσαρµογή σε µία χρόνια ασθένεια προκαλεί αρκετές γνωστικές 

προσαρµογές. Η Taylor (1983) βρήκε ότι οι ασθενείς προσπαθούν 1) να βρουν ένα 

νόηµα στην ασθένειά τους (γιατί συνέβη, ποιοι παράγοντες έπαιξαν ρόλο, 

επαναπροσδιορισµός αξιών και προτεραιοτήτων), 2) να επανακτήσουν την αίσθηση 

ελέγχου (ενηµερώνονται για την ασθένεια, τηρούν πιστά τις ιατρικές οδηγίες, 

αλλάζουν τον τρόπο ζωής τους) και 3) να αποκαταστήσουν την αυτο-εκτίµησή τους 

(µέσω των κοινωνικών συγκρίσεων ή µέσω των συγκρίσεων µε χειρότερα πιθανά 

σενάρια) (Καραδήµας, 2005). 
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1.2.3 Φάσεις που Περνάει ο Χρόνιος Ασθενής 

 

Κάθε χρόνια ή/και σοβαρή για τη ζωή ασθένεια διακρίνεται από διάφορες 

φάσεις. Σύµφωνα µε τον Doka (1993), κάθε φάση χαρακτηρίζεται από συγκεκριµένες 

«προκλήσεις» ή «έργα» που εµφανίζονται στο οργανικό, ψυχολογικό, κοινωνικό και 

πνευµατικό επίπεδο, και απαιτούν διευθέτηση, ώστε ο ασθενής και η οικογένειά του 

να προσαρµοστούν στις συγκεκριµένες συνθήκες που επιβάλλει η ασθένεια και η 

θεραπεία της. 

Το µοντέλο που προτείνει ο Doka (1993), σκιαγραφεί µία πολύπλοκη ατοµική 

διεργασία. Οι προκλήσεις δεν είναι οι ίδιες για όλους τους αρρώστους, ενώ καθένας 

επιλέγει τον τρόπο µε τον οποίο θα τις αντιµετωπίσει. Επίσης, η πορεία της υγείας δεν 

περιλαµβάνει πάντα όλες τις φάσεις που αναφέρονται. Για παράδειγµα, η χρόνια 

φάση µπορεί να µην αποτελεί µέρος της πορείας ενός ατόµου, το οποίο µετά τη 

διάγνωση υποβάλλεται σε χειρουργική επέµβαση (π.χ. αφαίρεση όγκου, 

µεταµόσχευση) που συµβάλλει στην αποκατάσταση της υγείας του. Άλλοτε πάλι η 

διάγνωση µιας ασθένειας που γίνεται µε καθυστέρηση (π.χ. µεταστατικός καρκίνος 

του ύπατος) επηρεάζει την έκβαση της νόσου που µπαίνει αµέσως στην τελική φάση 

(Παπαδάτου, Αναγνωστόπουλος, 1995). 

Οι φάσεις του µοντέλου του Doka είναι: η προδιαγνωστική, η οξεία η οποία 

περιλαµβάνει και τη διάγνωση, η χρόνια και η τελική φάση, που καταλήγει ορισµένες 

φορές στο θάνατο του ασθενούς (Καραδήµας, 2005). 
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Είναι πολύ σηµαντικό το ότι οι περισσότεροι άνθρωποι, ακόµα και κάτω από 

εξαιρετικά δυσχερείς συνθήκες, καταφέρνουν να ανταπεξέλθουν και να συνεχίσουν 

τη ζωή τους, ξαναβρίσκοντας την αισιοδοξία τους και την αίσθηση επάρκειας 

(Folkman,1997, όπως αναφέρεται στον Καραδήµα, 2005). Το ίδιο συµβαίνει και µε 

τους πάσχοντες από χρόνιες ασθένειες. Βέβαια, ο φόβος και η ανησυχία για το 

µέλλον δεν εξαλείφονται πλήρως, δικαιολογηµένα. Η επανεµφάνιση της ασθένειας, η 

υποτροπή ή η επιδείνωσή της σηµατοδοτούν µία νέα κατάσταση κρίσης, ενώ για τους 

περισσότερους αποτελεί ένα ανησυχητικό σηµάδι πρόγνωσης. Τα άτοµα 

αντιµετωπίζουν και πάλι τους αρχικούς φόβους τους. Συχνά επαναλαµβάνουν τις 

αρχικές αντιδράσεις και τις προσπάθειες, προκειµένου να αντιµετωπίσουν το 

πρόβληµα, αλλά αυτή τη φορά µε έναν ίσως λιγότερο ελπιδοφόρο τρόπο. Η 

«επιβίωση» µε µία ασθένεια υψηλού κινδύνου αποτελεί µία εξαιρετικά στρεσογόνο 

κατάσταση (Καραδήµας, 2005).  

Εν τούτοις, η διατήρηση της ελπίδας, επηρεάζει το νόηµα που αποδίδει ο 

άρρωστος στις εµπειρίες που βιώνει, και ενισχύει την αυτοεκτίµησή του. Ο 

Hutchnecker (1981) διακρίνει δύο µορφές ελπίδας που έχουν διαφορετικές 

επιπτώσεις στην αντιµετώπιση της αρρώστιας: 1) την ενεργητική ελπίδα (active hope) 

και 2) την παθητική ελπίδα (passive hope). Η πρώτη, αποτελεί την εσωτερική 

ενέργεια που κινητοποιεί το άτοµο για δράση και ο ασθενής κινείται προς ένα 

συγκεκριµένο άµεσο ή απώτερο στόχο, έχοντας πεποίθηση στις ικανότητές του. Η 

παθητική ελπίδα χαρακτηρίζει τον ασθενή που βασίζεται σε όνειρα, ελπίζοντας ότι θα 

συµβούν θαύµατα και οι δυσκολίες θα εξαφανιστούν ως δια µαγείας. Αποφεύγει να 

δραστηριοποιηθεί και ζει σε έναν φαντασιωσικό κόσµο (Παπαδάτου, 

Αναγνωστόπουλος, 1995). 
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1.2.4 Επιπτώσεις 

 

Εξαιτίας του ότι οι χρόνιες ασθένειες µπορούν να αντιµετωπιστούν, αλλά όχι να 

ιαθούν πλήρως, τα άτοµα µε τέτοιου είδους διάγνωση προσπαθούν σε όλη τους τη 

ζωή να κατευνάσουν τα συµπτώµατα και να βελτιώσουν την κατάσταση της υγείας 

τους. Άτοµα που έχει διαγνωσθεί ότι πάσχουν από κάποια χρόνια ασθένεια, 

αντιµετωπίζουν διάφορα σωµατικά, ψυχολογικά και κοινωνικά προβλήµατα.  

Πολλοί πάσχοντες παρουσιάζουν σωµατική εξασθένιση. Το είδος αυτής 

εξαρτάται από την ασθένεια, αλλά µπορεί να περιλαµβάνει συµπτώµατα ισχυρής 

κόπωσης, όπως η παράλυση, ακράτεια και πόνο. Αρκετοί ασθενείς ανησυχούν για τις 

αλλαγές στο σώµα τους και ιδιαίτερα όταν η ασθένειά τους ή η θεραπεία της 

προκαλεί σηµαντικές αλλαγές στη σωµατική τους λειτουργία.  

Ένα από τα πιο σηµαντικά θέµατα που προκύπτουν στην περίπτωση µίας 

χρόνιας ασθένειας είναι η επίδραση που αυτή µπορεί να έχει στις διαπροσωπικές 

σχέσεις. Οι πάσχοντες πολλές φορές επιλέγουν να κρύψουν το πρόβληµά τους από 

τους άλλους, εν µέρει επειδή φοβούνται την εγκατάλειψη ή τον εξευτελισµό και 

αποφεύγουν τις κοινωνικές συναναστροφές. Η ενηµέρωση των  οικείων του ασθενούς 

για το πρόβληµά του µπορεί να συµβάλλει στην κοινωνική υποστήριξή του. Αυτή η 

εκδοχή όµως µπορεί να έχει και αρνητικές επιπτώσεις, καθώς υπάρχει περίπτωση να 

αποµακρυνθούν οι φίλοι από τον ασθενή, φοβούµενοι µήπως «κολλήσουν» και αυτοί, 

ή επειδή δε µπορούν να αντιµετωπίσουν τις σωµατικές αλλαγές του. ∆υστυχώς, 

πολλοί ασθενείς νιώθουν πως οι άλλοι τους αποφεύγουν και πως δε δέχονται 

κοινωνική υποστήριξη, τη στιγµή που τη χρειάζονται περισσότερο. Σε κάποιες 
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περιπτώσεις, η οικογένεια και οι φίλοι των ατόµων µε χρόνιο πρόβληµα υγείας, έχουν 

υψηλές, µη ρεαλιστικές προσδοκίες σχετικά µε την αντιµετώπιση της ασθένειάς τους. 

Επιπλέον, µέλη της οικογένειας ασθενών µπορεί να αντιµετωπίσουν αρνητικές 

ψυχολογικές αντιδράσεις, λόγω του ότι οι ασθενείς πλέον εξαρτώνται όλο και 

περισσότερο από τους οικείους τους και αποζητούν βοήθεια στην προσωπική τους 

υγιεινή, στην ιατρική τους φροντίδα κλπ. Κάποια µέλη της οικογένειας είναι πιθανό 

να εµφανίσουν κατάθλιψη ή άγχος λόγω της σοβαρότητας της κατάστασης του 

αγαπηµένου τους προσώπου. 

Τα άτοµα που πάσχουν από µία χρόνια ασθένεια συχνά αντιµετωπίζουν ένα σοκ 

και δυσπιστούν. Πρέπει να αλλάξουν τα σχέδιά τους, τα όνειρά τους. Πολλοί 

παθαίνουν κατάθλιψη, λόγω-εν µέρει- της απώλειας ελέγχου που οφείλεται στην 

ασθένεια. Το άγχος που οφείλεται και στην αβεβαιότητα λόγω της διάγνωσης µίας 

χρόνιας νόσου, είναι ακόµα ένα πρόβληµα. Συχνά οι ασθενείς µαθαίνουν για την 

ασθένειά τους πριν καν εµφανίσουν συµπτώµατα. 

Παρά το γεγονός ότι οι επιπτώσεις της εµφάνισης µίας χρόνιας ασθένειας είναι 

κυρίως αρνητικές, οι ασθενείς µπορεί να αναφέρουν πως νιώθουν πιο κοντά µε την 

οικογένεια και τους φίλους τους, πως εκτιµούν περισσότερο τη ζωή, πως νιώθουν πιο 

«ελεύθεροι» και πως αλλάζει θετικά η αυτο-εικόνα τους, καθώς νιώθουν πιο δυνατοί 

και ικανοί να αντιµετωπίσουν τα όποια άλλα προβλήµατα προκύπτουν στη ζωή τους 

(Sanderson, 2004).  

Σήµερα, χρόνιες ασθένειες όπως είναι οι καρδιαγγειακές παθήσεις (κυρίως η 

καρδιακή ανεπάρκεια και η καρδιακή προσβολή) και ο καρκίνος, είναι από τα πιο 

συνηθισµένα και πιο σοβαρά προβλήµατα υγείας. Περισσότεροι από ενενήντα 

εκατοµµύρια Αµερικάνοι – περίπου το 1/3 των ανδρών, γυναικών και παιδιών-, ζουν 
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µε κάποια χρόνια ασθένεια. Οι χρόνιες ασθένειες αποτελούν την αιτία του 70% των 

θανάτων στις Η.Π.Α και του θανάτου πριν το 65ο έτος της ζωής (Sperry,  2005). 
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1.3.1 Θεωρητική Προσέγγιση περί Ρύθμισης 

Συναισθημάτων 

 

Στο βιβλίο του  Gross (2007), τα είδη προσκόλλησης περιλαµβάνουν ποικίλες 

γνωστικές και συµπεριφορικές κινήσεις (maneuvers), οι οποίες µπορεί να αλλάζουν, 

να εµποδίζουν ή να καταπιέζουν την παραγωγή, την ενεργοποίηση και την έκφραση 

των συναισθηµάτων. Αυτές οι στρατηγικές ελέγχουν τη διαδικασία της ρύθµισης του 

συναισθήµατος και διαµορφώνουν τα συναισθήµατα, τις αξιολογήσεις και τις τάσεις 

για δράση. Το µοντέλο του µηχανισµού των συναισθηµάτων, των Shaver, Schwartz, 

Kirson Connor’s (1987), (όπως αναφέρεται στον Gross, 2007), βασίζεται στις 

θεωρητικές µελέτες και στις «θεωρίες» των ατόµων για της συναισθηµατικές τους 

εµπειρίες και χρησιµοποιήθηκε για να την κατανόηση της έννοιας των 

συναισθηµάτων και την συναισθηµατικής ανάπτυξης.  

Στο µοντέλο, τα συναισθήµατα θεωρούνται ως οργανωµένα σύνολα σκέψης 

και οι τάσεις δράσης δηµιουργούνται από την αξιολόγηση των εξωτερικών και 

εσωτερικών γεγονότων, σε σχέση µε τους στόχους του ατόµου. Τα συναισθήµατα που 

προκύπτουν, βιώνονται και εκφράζονται µέσα από αλλαγές στη γνωστική 

προσβασιµότητα των διάφορων νοητικών  αντικειµένων ανάλυσης και στις τάσεις 

δράσης, τις συµπεριφορές και τα υποκειµενικά συναισθήµατα (Oatley & Jenkins, 

1996, όπως αναφέρεται στον Gross, 2007). Η παραγωγή και η έκφραση των 

συναισθηµάτων επηρεάζονται από τις προσπάθειες για τη ρύθµισή τους, οι οποίες 

µπορεί να αλλάζουν, να εµποδίζουν ή να καταπιέζουν την αξιολόγηση, τις τάσεις για 

δράση και τα υποκειµενικά συναισθήµατα. 
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Σύµφωνα µε το µοντέλο των Shaver et al. (1987) (όπως αναφέρεται στον 

Gross, 2007), οι προσπάθειες ρύθµισης µπορούν να κατευθυνθούν προς διάφορα 

σηµεία του µηχανισµού των συναισθηµάτων. Οι πιο άµεσες ρυθµιστικές κινήσεις 

είναι οι προσπάθειες αλλαγής ή τερµατισµού των γεγονότων που προκάλεσαν το 

συναίσθηµα. Επίσης, οι ρυθµιστικές κινήσεις µπορούν να συσχετιστούν (directed) µε 

τις αξιολογήσεις που συνδέουν τα εξωτερικά γεγονότα µε τις συναισθηµατικές 

αντιδράσεις.  

Η αξιολόγηση µπορεί να οδηγήσει στην επίλυση του προβλήµατος µε το να 

χαλαρώσει το άτοµο ώστε αυτό να µπορέσει να χειριστεί σωστά το πρόβληµα που 

αντιµετωπίζει. Όταν η αξιολόγηση είναι ελλιπής για την εξάλειψη των αρνητικών 

συναισθηµάτων, οι προσπάθειες ρύθµισης κατευθύνονται προς το ίδιο το συναίσθηµα 

και µπορούν να διαχωρίσουν το συναίσθηµα από το πώς αυτό εµφανίζεται στη 

σκέψη, τα συναισθήµατα και τις συµπεριφορές. Στην ουσία, η πρόσβαση του 

συναισθήµατος στη συναίσθηση µπορεί να εµποδιστεί και να καταπιεστεί η 

υπερβολική έκφρασή του.  
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1.3.2 Ορισμός και Λειτουργία  

Τα άτοµα που εκφράζουν ελεύθερα τις σκέψεις και τα συναισθήµατά τους 

σχετικά µε στρεσογόνα  γεγονότα της ζωής τους, ωφελούνται σωµατικά και 

ψυχολογικά. Αρχικά, η έκφραση των συναισθηµάτων θεωρείτο ότι διευκόλυνε την 

προσαρµογή σε προηγούµενες µη εκπεφρασµένες τραυµατικές εµπειρίες. Αργότερα 

όµως φάνηκε πως βοηθά και στην αντιµετώπιση σοβαρών και στρεσογόνων 

γεγονότων. Η συναισθηµατική έκφραση βοηθά στη βελτίωση των σωµατικά και 

ψυχικά ασθενών ατόµων (Nyklicek, Temoshok & Vingerhoets, 2004).  

 Η µελέτη του συναισθήµατος και της ρύθµισής του έχει επηρεαστεί από την 

προσέγγιση της κοινωνικής επιστήµης. Πολλές έρευνες τονίζουν τη σηµασία της 

ρύθµισης του συναισθήµατος σχετικά µε την ανάπτυξη κοινωνικών σχέσεων και την 

κατανόηση της µη οµαλής ανάπτυξης. Τα συναισθήµατα αποδιοργανώνουν ή 

επεµβαίνουν µε γνωστική µεταποίηση. Βάσει αυτού, τα συναισθήµατα αναπαριστούν 

το «ψυχολογικό υπόγειο» που διαταράσσει την παραγωγική και λογική σκέψη. 

Έρευνα αναφορικά µε τη ρύθµιση του συναισθήµατος έδειξε πως ο στόχος 

της ρύθµισης είναι η µείωση των αρνητικών επιδράσεων και της ψυχολογικής 

εξάντλησης. Από λειτουργικής άποψης, τα συναισθήµατα είναι µία συµπεριφορά 

οργάνωσης και έχουν συγκεκριµένες λειτουργίες, ανάλογα µε τις απαιτήσεις του 

περιβάλλοντος. ∆εν είναι µόνο αντιδράσεις που πρέπει να ρυθµιστούν, αλλά 

αποτελούν από µόνα τους «ρυθµιστές» της περιβαλλοντικής αλληλεπίδρασης. Ο 

στόχος της ρύθµισης του συναισθήµατος δεν είναι µόνο η εναρµόνιση της αρνητικής 

επίδρασης , αλλά και η ρύθµιση της εξάντλησης, µέσω της ενεργοποίησης άλλων 

συναισθηµάτων. Αυτή η διπλής κατεύθυνσης επίδραση µπορεί να πραγµατοποιηθεί 
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µε τη διατήρηση ή ενίσχυση της συναισθηµατικής  «έξαρσης», ή ακόµα και µε τη 

µείωσή της. 

Κοινό σηµείο απασχόλησης των σχετικών µε τη ρύθµιση του συναισθήµατος 

ερευνών, είναι το πώς η συναισθηµατική «έξαρση» έχει διαφορετική σηµασία για τα 

διάφορα άτοµα και η ρύθµιση του συναισθήµατος είναι ένα σηµαντικό συστατικό των 

διαφορών µεταξύ των ατόµων (Fox, 1994).  

Με τον όρο «συναίσθηµα», δεν εννοούµε µόνο τα απλά συναισθήµατα. Είναι 

µία πλειάδα ψυχολογικών και βιολογικών χαρακτηριστικών τα οποία  συνιστούν µία 

οµάδα γύρω από µία συγκεκριµένη κατάσταση επιρροής, και περιλαµβάνουν  

χαρακτηριστικές σκέψεις, κίνητρα, τάσεις αντίδρασης και σωµατικές αλλαγές. Με 

τον όρο «ρύθµιση συναισθήµατος», εννοούµε όλες τις διαδικασίες- ασυναφείς και 

«φυσικές», συνειδητές και ασυνείδητες-  που είναι υπεύθυνες για τον έλεγχο, την 

εκδήλωση, την αξιολόγηση, την τροποποίηση των συναισθηµατικών αντιδράσεων και 

φυσικά τα αποτελέσµατά τους (Gross, 2007).   

Τα συναισθήµατα θεωρούνται ως έντονα πάθη που έρχονται και φεύγουν 

περισσότερο ή λιγότερο αυτοβούλως. Παρόλα αυτά, εκτιµάται ότι οι άνθρωποι 

ασκούν σηµαντικό έλεγχο στα συναισθήµατά τους, χρησιµοποιώντας ένα ευρύ φάσµα 

στρατηγικών, προκειµένου να επηρεάσουν ποια συναισθήµατα θα έχουν και πότε 

(Gross, 1998, όπως αναφέρεται στον Gross & John, 2003). 

 Η Frijda (1986) ταξινόµησε διάφορα είδη ρύθµισης συναισθήµατος, από τη 

σύγκρουση µε συναισθηµατικά γεγονότα  µε την αξιολόγηση αυτών των γεγονότων 

και των συναισθηµάτων που προκαλούν, µε την καταπίεση ή ενίσχυση των 

συναισθηµάτων και κινήτρων, µε τον έλεγχο, τη διαµόρφωση, ή την αντικατάσταση 

των απροκάλυπτων αντιδράσεων.  Η ρύθµιση του συναισθήµατος µπορεί και γίνεται 
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µε πολλούς τρόπους και σε πολλά σηµεία κατά τη διάρκεια της εµπειρίας ενός 

συναισθήµατος. Επίσης, η «ρύθµιση» υπαινίσσεται την ελεύθερη επιλογή, αλλά οι 

επιδράσεις στη ρύθµιση του συναισθήµατος συχνά γίνονται αυτόµατα (Gross, 2007).  

Η ρύθµιση του συναισθήµατος µπορεί να περιλαµβάνει τη διατήρηση και την 

ενίσχυση της συναισθηµατικής έκρηξης, καθώς επίσης και την αναστολή ή την 

καταστολή τους. Επιπλέον, περιλαµβάνει όχι µόνο τις απαιτούµενες στρατηγικές της 

αυτο-διαχείρισης του συναισθήµατος, αλλά και τις διάφορες εξωτερικές επιρροές, 

µέσω των οποίων ρυθµίζεται το συναίσθηµα. Πολλές φορές επηρεάζει το ξεχωριστό 

συναίσθηµα που νιώθει το άτοµο, δηλαδή επιδρά στα έντονα χαρακτηριστικά του 

συναισθήµατος αυτού. Με άλλα λόγια, κάποιες πλευρές της διαχείρισης του 

συναισθήµατος καταστέλλουν (ή ενισχύουν) την ένταση του συναισθήµατος που 

βιώνει το άτοµο, επιβραδύνουν (ή επιταχύνουν) την εκδήλωση ή την αποκατάσταση, 

περιορίζουν (ή ενισχύουν) τη διάρκειά του στο χρόνο, µειώνουν (ή αυξάνουν) το 

εύρος του συναισθήµατος και επηρεάζουν άλλα ποιοτικά χαρακτηριστικά της 

συναισθηµατικής αντίδρασης. Τέλος, η ρύθµιση του συναισθήµατος θα πρέπει να 

µελετηθεί λειτουργικά, δηλαδή στα πλαίσια των στόχων του ρυθµιστή για µία 

συγκεκριµένη κατάσταση. Αυτοί οι στόχοι µπορεί να είναι ποικίλοι και να αλλάζουν. 

Ίσως το κεντρικότερο προσδιοριστικό «αδιέξοδο» σχετικά µε τη ρύθµιση του 

συναισθήµατος είναι το τι είναι αυτό που ρυθµίζεται, όταν µιλάµε για διαχείριση του 

συναισθήµατος. Εξαιτίας του ότι το συναίσθηµα είναι ένα πολυδιάστατο φαινόµενο 

(συµπεριλαµβανοµένης και της σωµατικής έξαρσης, της νευρολογικής 

ενεργοποίησης, της γνωστικής αξιολόγησης και των διαδικασιών προσοχής), 

υπάρχουν ποικίλοι τρόποι διαχείρισής του και η προσεκτική εξέταση αυτών των 

τρόπων αποκαλύπτει ότι ο όρος «ρύθµιση του συναισθήµατος» αναφέρεται σε 

ποικίλες διαδικασίες που δε συνδέονται στενά µεταξύ τους (Fox, 1994). 
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1.3.3 Προσωπικότητα και Ρύθμιση Συναισθημάτων   

 
Η προσωπικότητα/ ψυχισµός (temperament) είναι οι βασισµένες στην 

ιδιοσυγκρασία ατοµικές διαφορές στην αντιδραστικότητα και τη ρύθµιση του 

συναισθήµατος, στον τοµέα της επίδρασης, της ενεργητικότητας και της προσοχής. 

Έχει βιολογική βάση και επηρεάζεται από την κληρονοµικότητα, την ωρίµανση και 

την εµπειρία. Η ρύθµιση των συναισθηµάτων αποτελεί την τροποποίηση µίας 

συναισθηµατικής αντίδρασης, συµπεριλαµβανοµένης και της απώθησης και της 

ενεργοποίησης. Περιλαµβάνει στρατηγικές προσοχής που εφαρµόζονται µετά από 

έλεγχο, όπως επίσης και τις τροποποιητικές επιδράσεις άλλων συναισθηµάτων. Η 

προσωπικότητα και η ρύθµιση του συναισθήµατος δεν θεωρούνται ξεχωριστές 

οντότητες, ούτε θεωρείται πως ο ψυχισµός προκαλεί τη ρύθµιση του συναισθήµατος 

ή το αντίστροφο. Στην ουσία, οι ατοµικές διαφορές του ψυχισµού αναφέρονται σε µία 

ισορροπία ανάµεσα στις συναισθηµατικές τάσεις και την εκτελεστική προσοχή. Οι 

στρατηγικές ρύθµισης του συναισθήµατος εξελίσσονται πέρα από τον ψυχισµό, παρά 

το ότι τα χαρακτηριστικά του µπορεί να επηρεάζουν την ανάπτυξή τους. 

Η ρύθµιση του συναισθήµατος µπορεί να αναφέρεται στο πώς τα 

συναισθήµατα ρυθµίζουν άλλες αντιδράσεις ή στο πώς µπορεί να ρυθµίζονται τα ίδια. 

Όσον αφορά στον ψυχισµό, θα πρέπει να ξεκαθαριστεί το πώς ένα σύστηµα 

συναισθηµάτων επηρεάζει ένα άλλο, και πώς επηρεάζει και επηρεάζεται από την 

προσοχή. Υπάρχουν κάποιες «ψυχικές κατασκευές» που έχουν µεγάλη σχέση µε τη 

ρύθµιση του συναισθήµατος, όπως η επιµονή, η συµπεριφορική παρεµπόδιση, η 

προσαρµοστικότητα και ο έλεγχος (Gross, 2007).  
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1.3.4 Ευεργετικά Αποτελέσματα από έκφραση  

συναισθημάτων  

∆ιάφορες έρευνες αποδεικνύουν πως τα άτοµα που εκφράζουν τα 

συναισθήµατά τους και τα µοιράζονται µε τους οικείους τους, φαίνεται να ευνοούνται 

περισσότερο σε σύγκριση µε αυτά που µοιράζονται απλά γεγονότα ή µη-

συναισθηµατικές εµπειρίες. Θεωρούν τη συναισθηµατική τους έκφραση ως θετική, 

καθώς τους ανακουφίζει συναισθηµατικά, τους βοηθά γνωστικά, αλλά και στο 

επίπεδο των διαπροσωπικών σχέσεων, καθώς η αντίδραση του «δέκτη» των 

πληροφοριών τους είναι θετική. Από τη µία, η συναισθηµατική έκφραση δε µετριάζει 

το φορτίο της εκπεφρασµένης συναισθηµατικής εµπειρίας, αλλά από την άλλη, τα 

άτοµα που εκφράζονται συναισθηµατικά εµφανίζονται ευνοηµένα. Οι άνθρωποι 

γενικά, έχουν την τάση να µοιράζονται τα συναισθήµατά τους, όσο αρνητικά και αν 

είναι αυτά. 
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1.3.5 Θεωρία της Fredrickson 

 

Πριν προχωρήσουµε και δώσουµε τον ορισµό της Θεωρίας αυτής θα πρέπει να 

επισηµάνουµε ότι ο τρόπος που βλέπει η Fredrickson τα πράγµατα διαφοροποιείται 

κάπως  από προηγούµενες µέχρι τώρα θεωρίες συναισθήµατος. Πιο συγκεκριµένα η 

προγενέστερη βιβλιογραφία υποστήριζε ότι τα συναισθήµατα ορίζονται ως 

προδιαθέσεις για συγκεκριµένη δράση, ως κινητήρια δύναµη δηλαδή των πράξεων 

µας (Lazarus 1991). Ο ορισµός αυτός είναι σωστός, αναφέρεται ωστόσο περισσότερο 

στα αρνητικά συναισθήµατα, καθώς όπως ήδη αναφέραµε αυτά έχουν µονοπωλήσει 

µέχρι στιγµής το ενδιαφέρον των ερευνητών. Ή για να το καταλάβουµε καλύτερα ας 

υποθέσουµε ότι ένα άτοµο φοβάται, αυτό δεν θα καταφύγει, την συγκεκριµένη στιγµή 

που αισθάνεται αυτό το αρνητικό συναίσθηµα, σε συµπεριφορές που προϋποθέτουν 

ευρηµατική επεξεργασία του ερεθίσµατος  και καθαρό µυαλό, οπότε δεν µπορεί να 

έχει ποικιλία αντιδράσεων, λύσεων. ∆εν έχει την ψυχραιµία εκείνη την στιγµή να 

σκεφτεί, οπότε αντιδρά ενστικτωδώς. 

Έτσι, λοιπόν, η Fredrickson επισήµανε ότι ο ορισµός αυτός για τα 

συναισθήµατα παρουσίαζε µονοδιάστατο χαρακτήρα και υποστήριξε ότι θα έπρεπε 

να αποδίδεται αποκλειστικά και µόνο στα αρνητικά συναισθήµατα. Στην συνέχεια 

τόνισε ότι τα θετικά συναισθήµατα δεν µας δηµιουργούν την προδιάθεση για µια 

συγκεκριµένη και αναπόφευκτη δράση, (βλ. φόβο) αλλά κατά κύριο λόγο µας 

«ελευθερώνουν», µας βοηθάνε να χαλαρώσουµε, να ισορροπήσουµε, να σκεφτούµε 

µια µεγάλη πληθώρα από εναλλακτικές λύσεις και ιδέες, να αναπτυχθούµε και να 

ωριµάσουµε. Μάλιστα ενδιαφέρον παρουσιάζει ο ισχυρισµός ότι όταν οι άνθρωποι 
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βιώνουν θετικά συναισθήµατα βελτιώνουν τον µηχανισµό αντιµετώπισης δυσκολιών 

και προβληµάτων. Κάτι τέτοιο ισχύει διότι (πάντα συµφώνα µε την θεωρία) όταν 

βιώνουµε τέτοιου είδος θετικά συναισθήµατα αγάπη, χαρά, αισιοδοξία  αυτά  

εµπλουτίζουν το ρεπερτόριο σκέψεων και πράξεων µας. Αυτά µε την σειρά τους 

µπορούν να το χρησιµοποιήσουν όταν αντιµετωπίζουµε διάφορα προβλήµατα,. 

δηλαδή διευρύνουν το πεδίο των εναλλακτικών λύσεων στις οποίες µπορούµε να 

στραφούµε για να επιλύσουµε ένα πρόβληµα και χαρακτηρίζονται από µεγάλη 

ποικιλία δράσεων, στις οποίες µπορούµε να καταφύγουµε για να επιτύχουµε ένα 

στόχο. (Fredrickson & Branigan 2000) 

Ένα δεύτερο πολύ ενδιαφέρον σηµείο σε αυτήν την θεωρία έγκειται στην 

«ατέρµονα ανελισσόµενη αλυσίδα» (upward spiral). Η «ατέρµονα ανελισσόµενη 

αλυσίδα» αποτελεί το µακροπρόθεσµο αποτέλεσµα της βίωσης θετικών 

συναισθηµάτων. Με την στιγµιαία βίωση κάποιου θετικού συναισθήµατος το άτοµο 

οδηγείται σε µια διαδικασία «διεύρυνσης» - εµπλουτισµού των προσωπικών του 

πόρων, όπως περιγράψαµε προηγουµένως. Η «διεύρυνση» αυτή ωφελεί το άτοµο και 

µάλιστα η επίδραση της δεν είναι παροδική (όπως είναι το θετικό συναίσθηµα που 

την προκάλεσε) αλλά συνεχής, µε την έννοια ότι στρέφει το άτοµο στην βίωση και 

άλλων θετικών συναισθηµάτων, τα οποία µε την σειρά τους θα οδηγήσουν σε νέα 

«διεύρυνση» δηµιουργώντας µε αυτόν τον τρόπο µια αδιάκοπη αλυσίδα (Fredrickson 

1998, Fredrickson & Branigan 2001). Χάρις στην «ατέρµονα ανελισσόµενη αλυσίδα» 

η ζωή του ατόµου κατακλύζεται από θετικά συναισθήµατα. Ο µηχανισµός της 

«ατέρµονα ανελισσόµενης αλυσίδας» βοηθάει το άτοµο να αναπτυχθεί και να 

ωριµάσει µε ιδανικό τρόπο, ενώ παράλληλα συντελεί στο να θωρακίσει την ψυχική 

υγεία του απέναντι σε κάθε ψυχική διαταραχή (Fredrickson & Joiner, in press). 
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Τέλος αναφέρουµε την "Υπόθεση του αντιδότου" (The Undoing Hypothesis), η 

οποία µας πληροφορεί ότι ανάµεσα στα ποικίλα και πολυάριθµα αποτελέσµατα της 

δράσης των θετικών συναισθηµάτων είναι και η δυνατότητα που παρέχουν στο άτοµο 

που τα βιώνει, να καταπολεµήσει τις περιοριστικές συνέπειες των αρνητικών 

συναισθηµάτων. Τα θετικά συναισθήµατα δηλαδή µπορούν να βοηθήσουν το άτοµο 

απέναντι στα αρνητικά συναισθήµατα λειτουργώντας ως αντίδοτο (Baron 1976, 

Fredrickson & Levenson 1998, Fredrickson, Mancuso, Branigan & Tugade 2002, 

Solomon & Corbit 1974, Wolpe 1958 
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1.4.1 Παρούσα Έρευνα 

 

Στόχος της έρευνας που θα παρατεθεί παρακάτω ήταν η µελέτη του κατά 

πόσον και µε ποιον τρόπο (αρνητικά ή θετικά) σχετίζεται αισιοδοξία µε την πορεία 

της υγείας ατόµων που παρουσιάζουν χρόνιο πρόβληµα υγείας, και ειδικότερα τους 

ασθενείς µε καρδιαγγειακά νοσήµατα. Αποσκοπεί δηλαδή στη µέτρηση των ατοµικών 

διαφορών στη χρήση της αισιοδοξίας και στην ανάλυση των µακροπρόθεσµων 

συνεπειών που συσσωρεύονται, καθώς τα άτοµα χρησιµοποιούν αυτή την γενικότερη 

στάση στην ζωή τους. 

 Συγκεκριµένα, χορηγήθηκαν ερωτηµατολόγια σε ασθενείς µε χρόνια 

καρδιοπάθεια, για να διαπιστωθεί το αν η ασθένειά τους επηρεάζει τη 

συναισθηµατική τους κατάσταση και το αντίστροφο, καθώς επίσης και το αν 

εκφράζουν αισιοδοξία ή όχι, και πόσο αυτό τους βοηθά. Αξιολογήθηκαν δηλαδή κατά 

πόσο επιδράει η αισιοδοξία σε άλλες παραµέτρους όπως η ψυχική και η σωµατική 

υγεία, έτη διάγνωσης και νοσηλείας µορφωτικό επίπεδο, συζυγική κατάσταση, 

έκφραση ή καταπίεση των συναισθηµάτων.  

Βασική µας υπόθεση ήταν ότι τα υποκείµενα µε αναπτυγµένο αίσθηµα της 

αισιοδοξίας θα παρουσίαζαν καλύτερη ψυχική και σωµατική υγεία. Επίσης 

υποθέσαµε ότι η έκφραση των συναισθηµάτων θα επηρέαζε την αισιοδοξία του 

υποκειµένου, άρα κατ’ επέκταση και την ψυχική και σωµατική του υγεία. Άλλη µια 

υπόθεση που έπρεπε να ελεγχθεί ήταν αν η έγγαµη ζωή επηρέαζε την αισιοδοξία του 

κάθε υποκειµένου. Τέλος χρησιµοποιήσαµε και άλλες µεταβλητές για να 

διαπιστώσουµε την συσχέτισή τους ή όχι µε την αισιοδοξία.     

 



Χρόνια Ασθένεια και Αισιοδοξία Page 38 

 

2.Μέθοδος 

 

2.1 Συμμετέχοντες 

 

Στη συγκεκριµένη έρευνα συµµετείχαν 195 χρόνιοι καρδιοπαθείς (n=195), από 

τους οποίους το 61,8% (n=63) ήταν άνδρες και το 38,1% (n=39) ήταν γυναίκες. Ο 

µέσος όρος ηλικίας τους ήταν τα 64,4 έτη (µ.ο: 64,4), µε τυπική απόκλιση 11,81. 

Αναφορικά µε τη µόρφωση, το 61,8% (n =63) είχε την υποχρεωτική µόρφωση, το 

23,5% (n =24) είχε φοιτήσει µέχρι το λύκειο και το 14,7% (n =15) ανέφερε  ανώτερη 

µόρφωση, δηλαδή ΑΕΙ/ΤΕΙ. Από τους συµµετέχοντες, το 37,3% (n =38) ήταν µόνοι 

(είτε σε χηρεία, είτε άγαµοι, είτε σε διάσταση) και το 62,7% (n =64) παντρεµένοι. Ο 

µέσος όρος των ετών από τη διάγνωση της ασθένειας ήταν µ.ο=9,41 , µε τ.α=6,52 και 

το ελάχιστο έτος διάγνωσης τα 2 χρόνια. Επιπλέον, το 72,5% (n =74) των 

καρδιοπαθών ανέφεραν ότι έχουν νοσηλευθεί εξαιτίας του προβλήµατος υγείας τους. 
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2.2 Διαδικασία 

 

Για τη διεξαγωγή της έρευνας επιλέχθηκαν άτοµα µε χρόνια καρδιοπάθεια από 

το νοσοκοµείο Π.Α.Γ.Ν.Η και από άλλα ιδρύµατα, χωρίς περιορισµό στην ηλικία. 

Βέβαια, τα καρδιαγγειακά νοσήµατα είναι πιο σύνηθες φαινόµενο σε άτοµα 

µεγαλύτερης ηλικίας, και γι’ αυτό άλλωστε ο µέσος όρος ηλικίας του δείγµατος ήταν 

τα 64,4 έτη.  

Τα ερωτηµατολόγια δόθηκαν άµεσα στους συµµετέχοντες και συλλέχθηκαν 

µετά από συγκεκριµένη ώρα. Ήταν ανώνυµα, έτσι ώστε να διατηρηθεί το απόρρητο, 

αλλά και να διασφαλισθεί η ειλικρίνεια των απαντήσεών τους. Απαραίτητη 

προϋπόθεση για τη συµπλήρωση του ερωτηµατολογίου ήταν η χρονιότητα της 

ασθένειάς τους και η απάντηση στις ερωτήσεις από τους ίδιους τους ασθενείς και όχι 

από κάποιον συγγενή τους. 
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2.3 Εργαλεία Μέτρησης 

 

2.3.1 Ερωτηματολόγιο ERQ 

 

Για την αξιολόγηση της σχέσης µεταξύ της ασθένειας και της ρύθµισης του 

συναισθήµατος, χορηγήθηκε στους ασθενείς το ερωτηµατολόγιο ρύθµισης 

συναισθήµατος ERQ (Emotion Regulation Questionnaire). Οι ερωτήσεις τίθενται 

έτσι, ώστε να φαίνεται καθαρά η διαδικασία ρύθµισης που επιδιώξαµε να 

µετρήσουµε, όπως η ερώτηση «Ελέγχω τα συναισθήµατά µου για την υγεία µου, 

αλλάζοντας τον τρόπο που σκέφτοµαι για αυτή» (επαναξιολόγηση) και «Ελέγχω τα 

συναισθήµατά µου για την υγεία µου µε το να µην τα εκφράζω» (καταπίεση). 

 Εκτός από αυτές τις ερωτήσεις για γενικά συναισθήµατα, η κλίµακα 

επαναξιολόγησης και η κλίµακα καταπίεσης περιελάµβαναν τουλάχιστον µία 

ερώτηση για τη ρύθµιση αρνητικών συναισθηµάτων (λύπη, θυµός) και µία ερώτηση 

για τη ρύθµιση θετικών συναισθηµάτων (χαρά). Ακόµη, δόθηκε προσοχή στο να 

περιοριστεί η ερώτηση που περιέχει τη σκόπιµη στρατηγική ρύθµισης του 

συναισθήµατος και στο να αποφευχθεί κάποια πιθανή «ανατροπή» µε την αναφορά 

θετικών ή αρνητικών συνεπειών στην κοινωνική λειτουργικότητα ή την ευεξία. Οι 

δέκα τελικές ερωτήσεις παρατίθενται στον Πίνακα 2 και µετρήθηκαν σε µία κλίµακα 

από το 1 (∆ιαφωνώ απόλυτα) έως το 7 (Συµφωνώ απόλυτα).  

Ο πρώτος παράγοντας προσδιορίζεται από τις ερωτήσεις για την 

επαναξιολόγηση, συµπεριλαµβάνοντας την ερώτηση κλειδί «Ελέγχω τα συναισθήµατά 

µου για την υγεία µου, αλλάζοντας τον τρόπο που σκέφτοµαι για αυτήν» µε δείκτη 

εσωτερικής συνοχής (Alpha Cronbach) α=.80. Ο δεύτερος παράγοντας 
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προσδιορίζεται από τις ερωτήσεις για την καταπίεση των συναισθηµάτων, 

συµπεριλαµβάνοντας την ερώτηση κλειδί «Ελέγχω τα συναισθήµατά µου για την υγεία 

µου, µε το να µην τα εκφράζω» µε α=.82. Οι ερωτήσεις για τη θετική και αρνητική 

ρύθµιση του συναισθήµατος συνυπάρχουν στους παράγοντες επαναξιολόγησης και 

καταπίεσης και δε βρέθηκε κάποιος παράγοντας αρνητικού ή θετικού συναισθήµατος 

αυτούσιος. Επιπλέον, η έξι ερωτήσεων κλίµακα επαναξιολόγησης και η τεσσάρων 

ερωτήσεων κλίµακα καταπίεσης ήταν ανεξάρτητες σε κάθε δείγµα. 

 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 2 : Ερωτήσεις επαναξιολόγησης και καταπίεσης του συναισθήµατος του Ερωτηµατολογίου Ρύθµισης του 

Συναισθήµατος (ERQ).  

(Gross & John, 2003) 
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2.3.2 Κλίμακα Σωματικής Υγείας και 

Συναισθηματικής Ευεξίας 

 

Όσον αφορά στα κριτήρια για την υγεία (health measures), χρησιµοποιήθηκαν 

οι κλίµακες Σωµατικής Υγείας και Συναισθηµατικής Ευεξίας από την RAND 

36βαθµη κλίµακα της έρευνας για την υγεία, προκειµένου να αξιολογηθεί η τρέχουσα 

κατάσταση υγείας. Οι ερωτήσεις της RAND έρευνας για την υγεία ήταν ίδιες µε 

αυτές για τη µελέτη των ιατρικών επιπτώσεων  (Medical Outcomes Study), (Ware & 

Sherbourne, 1992; Stewart & Ware, 1992). Παρόλα αυτά, η έρευνα RAND 

χρησιµοποίησε µία πιο άµεση διαδικασία βαθµολογίας. Οι τελικές βαθµολογίες 

κυµαίνονταν από το 0 µέχρι το 100, µε τα υψηλότερα σκορ να υποδεικνύουν 

καλύτερη υγεία. Η κλίµακα της Σωµατικής Υγείας περιελάµβανε 10 ερωτήσεις 

σχετικά µε τους τωρινούς περιορισµούς που επέβαλε η κατάσταση της υγείας (π.χ. το 

να ανεβαίνει ο ασθενής µερικές σειρές από σκαλοπάτια, Cronbach’s a=.91). Η 

κλίµακα της Συναισθηµατικής Ευεξίας περιελάµβανε 5 ερωτήσεις σχετικά µε τα 

προσωπικά συναισθήµατα κατά τη διάρκεια των τεσσάρων τελευταίων εβδοµάδων 

(π.χ. αίσθηση κακοκεφιάς και µελαγχολίας, Cronbach’s a=.84).   
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2.3.3 Τεστ προσανατολισμού για την Ζωή  LOT-R 

 

Τέλος χρησιµοποιήθηκε και το Τεστ προσανατολισµού για την Ζωή LOT-R το 

οποίο µας έδωσε την το επίπεδο αισιοδοξίας που αισθάνονταν οι ασθενείς την ώρα 

που συµπλήρωναν το ερωτηµατολόγιο αλλά και την γενικότερη στάση τους. Το τεστ 

αυτό αποτελείται από δέκα ερωτήσεις από τις οποίες οι έξι µετρούν τα επίπεδα 

αισιοδοξίας και οι τέσσερεις είναι φίλτρα. Χρησιµοποιήθηκε η ελληνική µετάφραση 

από τους Λυράκος Γ., ∆αµίγος ∆., Μαυρέας Β., Κωστοπαναγιώτου Γ., ∆ηµολιάτης Γ.  

Οι ερωτήσεις µετρήθηκαν µε βάσει κλίµακα από 0 (∆ιαφωνώ απόλυτα) µέχρι 4 

(Συµφωνώ απόλυτα). Επίπεδο εσωτερικής συνοχής παρατηρήθηκε (Alpha Cronbach)    

a = .74. Στον παρακάτω πίνακα παρατίθεται ενδεικτικά το ερωτηματολόγιο. 
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3.Ευρήματα 

3.1 Αnova και Σχετικές με την Έρευνά μας 

Μεταβλητές 

 

Το τεστ one-way Anova ελέγχει την διακύµανση των µεταβλητών του 

δείγµατος. Με αυτόν τον τρόπο δίνεται η δυνατότητα να διαπιστώσουµε τον τρόπο µε 

τον οποίο διαφοροποιείται  οι εξαρτηµένη µας µεταβλητή (αισιοδοξία) σε σχέση µε 

τις ανεξάρτητες (ηλικία, φύλο, έγγαµος, µόρφωση, έκφραση συναισθηµάτων ή όχι, 

σωµατική και ψυχική υγεία). Επίπεδο σηµαντικότητας ορίστηκε το p<0,05. 

Στον παρακάτω πίνακα φαίνονται τα αποτελέσµατα που ανήλθαν από την 

ανάλυση διακύµανσης της αισιοδοξίας ως προς το φύλο, την ηλικία, την συζυγική 

κατάσταση την µόρφωση, την έκφραση συναισθηµάτων, και την σωµατική και 

ψυχική υγεία. Αξιόλογο είναι το εύρηµα ότι η αισιοδοξία επηρεάζεται πιο πολύ από 

την ψυχική υγεία σε επίπεδο σηµαντικότητας (F22,169= 4.921, p<0.001). Στην αµέσως 

συνέχεια έχουµε να πούµε πως η σωµατική υγεία είναι πολλή σηµαντική για την 

αισιοδοξία καθώς παρουσιάζεται στατιστική σηµαντικότητα (F22,172=2.262, p=0,002). 

Το τρίτο εύρηµα που παρουσιάζει στατιστική σηµαντικότητα είναι η συζυγική 

κατάσταση (F22,172=2.257, p=0,002). Τέταρτο σηµαντικό εύρηµα είναι η 

συναισθηµατική έκφραση (F22,171=1.921, p=0,011) Τέλος παρατηρούµε πως τάση για 
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σηµαντικότητα παρουσιάζει η καταπίεση των συναισθηµάτων (F22,172=1.516, 

p=0,074)   

Ενώ όλες οι υπόλοιπες µεταβλητές ούτε που πλησιάζουν το όριο 

σηµαντικότητας όπως παρατηρούµε και πιο κάτω 

 

1.1 Πίνακας Διακύμανσης Anova 

 

Β. Ελευθερίας Μ. Όρος F 

Επ. 

Σημαντικότητας 

Καταπίεση 

Συναισθημάτων 
150 3.597 1.516 0.074 

Φύλο 151 0.250 0.995 0.473 

Ηλικία 151 129.845 0.689 0.846 

Νοσηλεία Σε 

Νοσοκομείο 
151 0.214 0.955 0.524 

Μορφωτικό Επίπεδο 151 3.011 0.894 0.603 

Χρόνος Διάγνωσης  

Ασθένειας 
150 65.999 1.328 0.159 

Συζυγική Κατάσταση 150 0.480 2.257 0.002 

Έκφραση 

Συναισθημάτων 
149 2.922 1.921 0.011 

Σωματική Υγεία 150 1613.789 2.262 0.002 

Ψυχική Υγεία 147 1939.696 4.921 0.000 
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3.2 Σχέση Αισιοδοξίας και Ψυχικής Υγείας 

 

Στην συνέχεια χρησιµοποιήθηκε η βηµατική πολλαπλή παλινδρόµηση και 

παρατηρήθηκε ότι το κατά 32,7% είναι υπεύθυνη η ψυχική υγεία για την διακύµανση 

της αισιοδοξίας των ασθενών (F1,186=90.267, p<0.0001). H σωµατική υγεία 

προστέθηκε στην και βρέθηκε ότι είναι υπεύθυνη για επιπλέον 2,9% µε (F1,185=8.409, 

p=0.004) Ενώ συζυγική κατάσταση δεν βρέθηκε ότι συµβάλει στατιστικά σηµαντικά 

στην διακύµανση της αισιοδοξίας µε συµβολή 0,1% και µε (F1,184=0.367, p=0.504). 

Ενώ στο τέλος συµπληρώσαµε µε την παράµετρο της έκφρασης ή όχι των 

συναισθηµάτων και αυτή µας έδωσε στατιστικά σηµαντικά αποτελέσµατα στις τάξεις 

των 2,4% ερµηνείας και µε (F2,184=3.518, p=0.032) 

Ακολουθεί ο πίνας 2 µε αναλυτικά τα αποτελέσµατα από την βηµατική 

παλινδρόµηση 
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1.2Πίνακας Παλινδρόμησης 

 

Τυπικό 

Σφάλμα 1 

Αλλαγή στο 

τετράγωνο 

του R 

Αλλαγή στο 

F 

DF 

Επίπεδο 

Σημαντικότητας 

1 0.78387 0.327 90.267 185 0.000 

2 0.76871 0.029 8.409 184 0.004 

3 0.77001 0.001 0.376 183 0.540 

4 0.75968 0.024 3.518 182 0.032 

 

1. Σταθερά: Ψυχική Υγεία 

2. Σταθερές: Ψυχική Υγεία, Σωματική Υγεία 

3. Σταθερές: Ψυχική Υγεία, Σωματική Υγεία, Συζυγική Κατάσταση 

4. Σταθερές: Ψυχική Υγεία, Σωματική Υγεία, Συζυγική Κατάσταση, Συναισθηματική 

Έκφραση, Συναισθηματική Καταπίεση. 

5. Εξαρτημένη: Αισιοδοξία  
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3.3 Συσχέτιση με Pearson r 

 

Τέλος όπως είναι αναµενόµενο ελέγξαµε την συσχέτιση της αισιοδοξίας µε τις 

άλλες σηµαντικές παραµέτρους- συζυγική κατάσταση, έκφραση ή καταπίεση 

συναισθηµάτων, σωµατική και ψυχική υγεία. 

Η µεγαλύτερη συσχέτιση παρουσιάστηκε στο ζευγάρι της αισιοδοξίας µε την 

ψυχική υγεία.  Υπάρχει στατιστικά σηµαντική σχέση µεταξύ αισιοδοξίας και ψυχικής 

υγείας. (r=0.580, DF=190, p<0.0001). Βέβαια για να σιγουρευτούµε ότι δεν υπάρχει 

κάποιο πρόβληµα µε την διασπορά συµβουλευτήκαµε το διάγραµµα διασποράς  το 

οποίο το παραθέτουµε  στην συνέχεια, και πράγµατι από την κλίση και από το πώς 

είναι διασκορπισµένες οι κουκίδες. ∆εύτερο σε στατιστική σηµαντικότητα ανήλθε  η 

σωµατική υγεία (r=0,363, DF=193, p<0.0001). Στην συνέχεια παρουσιάζεται θετική 

συσχέτιση για την έκφραση των συναισθηµάτων (r=0.259, DF=192, p<0.0001). 

Επόµενο είναι η αρνητική συσχέτιση της καταπίεσης των συναισθηµάτων (r=-0.180, 

DF=193, p=0.012) Τέλος δεν  παρατηρείται συσχέτιση µε την συζυγική κατάσταση 

και την αισιοδοξία. 
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Πίνακας 3.3 Συσχέτιση Pearson r 

 

 

 Αισιοδοξία Ψυχική Υγεία Σωματική Υγεία 

Αισιοδοξία 1 0.580 0.363 

Καταπίεση 

Συναισθημάτων 
-0.180 -0.160 -0.067 

Μορφωτικό Επίπεδο 0.031 0.083 0.193 

Συζυγική Κατάσταση 0.11 -0.037 -0.027 

Σωματική Υγεία 0.363 0.345 1 

Ψυχική Υγεία 0.580 1 0.345 

Έκφραση 

Συναισθημάτων  
0.259 0,205 0.133 
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Σχεδιάγραμμα Διασποράς 3.1 
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4.1 Συζήτηση 

Η συγκεκριµένη έρευνα πραγµατοποιήθηκε στα πλαίσια της µελέτης της 

σχέσης ανάµεσα στις χρόνιες ασθένειες- και συγκεκριµένα τα καρδιαγγειακά 

νοσήµατα- και την αισιοδοξία. Στόχος της ήταν να διαπιστωθεί το πώς (αρνητικά ή 

θετικά) σχετίζεται η χρόνια καρδιοπάθεια µε την αισιοδοξία. Ειδικότερα εστίασε στο 

πώς αλληλεπιδρά η αισιοδοξία µε άλλες µεταβλητές όπως η ψυχική υγεία, σωµατική 

υγεία, συζυγική κατάσταση, µορφωτικό επίπεδο, έκφραση ή καταπίεση των 

συναισθηµάτων, έτη νοσηλείας σε νοσοκοµείο και έτη διάγνωσης της ασθένειας. Τα 

αποτελέσµατα επιβεβαίωσαν το µεγαλύτερο µέρος των  υποθέσεών µας, καθώς 

αποδείχτηκε πως η αισιοδοξία παρουσιάζει άµεση συσχέτιση µε την ασθένεια. 

Μάλιστα η αυξηµένη αίσθηση της αισιοδοξίας βελτιώνει κατά πολύ την ψυχική υγεία 

κατά πρώτον και την σωµατική κατά δεύτερον. Ενώ σηµαντική συσχέτιση 

παρουσιάζεται και στην έκφραση ή καταπίεση των συναισθηµάτων. 

Η σχέση που διαπιστώθηκε από την παρούσα έρευνα συµφωνεί απόλυτα µε τις 

συνυπάρχουσες µέχρι τώρα έρευνες. Πιο συγκεκριµένα Η έρευνα στη θετική 

ψυχολογία τα τελευταία δέκα χρόνια έχει αναδείξει επαρκώς την σύνδεση της 

ψυχικής υγείας – ευεξίας µε τα θετικά συναισθήµατα. Η ψυχική υγεία υπό το πρίσµα 

της θετικής ψυχολογίας  συµπεριλαµβάνει τα θετικά συναισθήµατα, την δέσµευση 

και νοηµατοδότηση της ζωής, τις θετικές και δηµιουργικές σχέσεις µε τους άλλους 

και την επίτευξη στόχων. Τα στοιχεία αυτά υπογραµµίζουν και συνάδουν µε την 

διακηρυγµένη θέση ότι η ψυχική υγεία είναι πέρα και πάνω από την απουσία ψυχικής 

νόσου. Έτσι το σύνορο µεταξύ ψυχικής υγείας και ευεξίας είναι µάλλον εγγύτερο, οι 

έννοιες αυτές πλησιάζουν και ανατροφοδοτούν η µια την άλλη, τόσο σε θεωρητικό 

και ερευνητικό επίπεδο όσο και σε κλινικό (Seligman, 2008). Η έρευνα τονίζει ότι η 



Χρόνια Ασθένεια και Αισιοδοξία Page 52 

 

υποκειµενική ευεξία, όπως µετράται µε κλίµακες αισιοδοξίας και θετικών 

συναισθηµάτων, προστατεύει από ψυχική και σωµατική νόσο (Ostir, Ottenbacher & 

Markides, 2001). 

Τα οφέλη από την έρευνα στην ευεξία, στο πλαίσιο της θετικής ψυχολογίας, 

είναι ήδη ορατά, όσον αφορά στη µακροζωία, τη µείωση του κόστους υπηρεσιών 

στην ψυχική υγεία και την καλύτερη πρόγνωση ψυχικών διαταραχών, κυρίως 

καταθλιπτικών και αγχωδών διαταραχών (Fredrickson, 2008). Ειδικότερα, οι µελέτες 

βασισµένες στην απόδειξη (evidence-based) έχουν αναδείξει  σηµαντική αύξηση της 

υποκειµενικής ευεξίας σε κλινικούς και µη πληθυσµούς, µετά από σχεδιασµένη 

παρέµβαση τεχνικών βασισµένων στην θετική ψυχολογία (Sin & Lyubomirsky, 

2009). Ήδη στρατηγικές διαχείρισης άγχους, που συµπεριλαµβάνουν στο 

θεραπευτικό τους σχεδιασµό τα θετικά συναισθήµατα (π.χ., θετική αναπλαισίωση και 

διερεύνηση καθηµερινών γεγονότων µε θετικό πρίσµα), αποδεδειγµένα συνέβαλλαν 

στην αντιµετώπιση του άγχους και της καταθλιπτικής διάθεσης (Seligman, Rashid, & 

Parks, 2006, Seligman, Steen, Park, & Peterson, 2005, Davis, Nolen-Hoeksene & 

Larson, 1998). Αυτές οι στρατηγικές βοήθησαν τα άτοµα να ανακάµψουν από κρίσεις 

οπλίζοντας τους µε νέες ικανότητες για την αντιµετώπιση του άγχους, στενότερες 

σχέσεις και επαφές µε τους άλλους και ουσιαστική εκτίµηση της ζωής, στοιχεία που 

αύξησαν εκ νέου την ψυχική τους ευεξία. 

  Όσον αφορά την έκφραση ή καταπίεση των συναισθηµάτων η έρευνα των  

Consedine και Moskowitz (2007) επιβεβαιώνει θέση της έρευνάς µας, αναφέροντας 

πως τα αρνητικά συναισθήµατα προκαλούν αρνητικές συνέπειες στην υγεία του 

ατόµου µε πολλούς τρόπους, όπως λόγω του παρατεταµένου άγχους  ή του θυµού, 

προβλήµατα τα οποία καταστρέφουν το καρδιαγγειακό σύστηµα και εµποδίζουν την 
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οµαλή λειτουργία του ανοσοποιητικού συστήµατος. Ακόµη,  ο τρόπος µε τον οποίο 

τα άτοµα διαχειρίζονται το άγχος τους -δηλαδή η έκφραση ή µη έκφρασή του- µπορεί 

να καθορίσει την εµφάνιση ή όχι κάποιου καρδιαγγειακού νοσήµατος. Έτσι, τα 

αρνητικά συναισθήµατα σχετίζονται µε τους παράγοντες κινδύνου για την εµφάνιση 

τέτοιου είδους ασθενειών, όπως η υπέρταση. Η έκφραση και η καταπίεση του άγχους 

συνδέονται µε την αύξηση της αρτηριακής πίεσης και την εµφάνισή της (Kubzansky 

& Kawachi, 2000).  

Αντίθετα, τα θετικά συναισθήµατα σχετίζονται µε χαµηλή αρτηριακή πίεση, 

άρα και µε µειωµένες πιθανότητες εµφάνισης νόσου. Επίσης, προωθούν τις 

προσαρµοστικές ικανότητες και την αντοχή στην αντιµετώπιση στρεσογόνων 

καταστάσεων. Στην ουσία, δηλαδή, ο διαδραµατίζουν έναν προστατευτικό ρόλο 

ενάντια στις καρδιαγγειακές ασθένειες. Ο Folkman µάλιστα αναγνωρίζει τρεις 

µηχανισµούς αντίδρασης που σχετίζονται µε τα θετικά συναισθήµατα: τη θετική 

επαναξιολόγηση, την «εστιασµένη στο πρόβληµα» αντιµετώπιση και την ανάκληση 

θετικών γεγονότων από τη µνήµη. Αυτοί οι τρεις µηχανισµοί εµπλέκονται στην 

ανάγκη δηµιουργίας ή ενίσχυσης του νοήµατος της ζωής (Ostir et al, 2006). Σε άλλη 

έρευνα όπου φοιτητές κλήθηκαν να αναφέρουν κάποιους τρόπους αντιµετώπισης των 

συναισθηµάτων τους και επίσης -σε κάποιο συγκεκριµένο περιστατικό- ποιο 

συναίσθηµα δεν εξέφρασαν, ενέτειναν, θεώρησαν πιο ασήµαντο ή έκρυψαν, 

διαπιστώθηκε πως τα «κρυµµένα» συναισθήµατα ήταν πολύ πιο σηµαντικά από τα 

εκπεφρασµένα και φανέρωναν άγχος και δισταγµό για την αποκάλυψή τους. Ήταν 

ισχυρώς αρνητικά, ενώ αυτά που οι ίδιοι εξέφρασαν ήταν θετικότερα και 

εκφράζοντάς τα ένιωθαν ανακούφιση (Hayes & Metts, 2008). 
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4.2 Περιορισμούς και Προτάσεις 

 

Η παρούσα έρευνα πραγµατοποιήθηκε µε σκοπό την εξέταση του αν η ρύθµιση 

του συναισθήµατος επηρεάζει την ψυχική και σωµατική υγεία των ατόµων µε χρόνια 

ασθένεια, και συγκεκριµένα µε καρδιοπάθεια. Τα αποτελέσµατα ήταν αξιόλογα και 

επιβεβαιώθηκαν οι υποθέσεις µας, καθώς φάνηκε ότι όντως η αισιοδοξία συντελεί 

στην καλύτερη ψυχική και σωµατική υγεία του ασθενούς, 

Εν τούτοις, παρουσιάζει κάποιους περιορισµούς που υποδεικνύουν την 

ανάγκη για την περεταίρω συγκέντρωση δεδοµένων, ανάλυση και αξιολόγησή τους, 

ώστε να «παραχθεί» µία πιο έγκυρη και αξιόπιστη έρευνα (χωρίς αυτό να αναιρεί την 

εγκυρότητα και αξιοπιστία της παρούσας). Συγκεκριµένα, στη διεξαγωγή της έρευνας 

συµµετείχε µικρός αριθµός ασθενών µε χρόνιες ασθένειες (Ν=195). Αυτό σηµαίνει 

πως εξαιτίας του µικρού δείγµατος, είναι αυξηµένες οι πιθανότητες σφάλµατος, οι 

οποίες θα ήταν µειωµένες στην περίπτωση που τα δεδοµένα είχαν συλλεχθεί από 

περισσότερους συµµετέχοντες.  

Ακόµα ένας περιορισµός της συγκεκριµένης έρευνας είναι το γεγονός ότι η 

ηλικιακή οµάδα στην οποία απευθύνεται είναι περιορισµένου εύρους και αφορά σε 

άτοµα ενήλικα, κυρίως µέσης και τρίτης ηλικίας. Μπορεί τα καρδιαγγειακά νοσήµατα 

να αποτελούν σε µεγάλο βαθµό «πρόβληµα» που αντιµετωπίζουν οι «γηραιότεροι», 

αλλά δεν παύει να αφορά και νεότερα άτοµα. Θα ήταν εποµένως πολύ ενδιαφέρον να 

διερευνηθεί το πώς η ασθένεια επηρεάζει τη συναισθηµατική έκφραση της κάθε 

ηλικιακής οµάδας και το πώς η ρύθµιση του συναισθήµατος αλληλεπιδρά µε την 

ασθένεια και την έκβασή της. Έτσι, µπορεί να αξιολογηθεί  και το αν τα αρνητικά ή 
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θετικά συναισθήµατα έχουν µεγαλύτερη σχέση µε τη νεαρή ηλικία ή τις µεγαλύτερες 

ηλικίες. 

Εποµένως, τα δεδοµένα της έρευνας θα µπορούσαν να γίνουν πιο 

συγκεκριµένα, ώστε να εξαχθούν και πιο συγκεκριµένα συµπεράσµατα. Ειδικότερα, 

θα ήταν ενδιαφέρον να γίνει η έρευνα σε τρεις ηλικιακές οµάδες, µε τη µία να 

περιλαµβάνει τα παιδιά µε χρόνια ασθένεια, την άλλη τους εφήβους και την άλλη 

ενήλικες µέχρι την ηλικία των 50, και να διερευνηθεί το πώς ο διαφορετικός τρόπος 

σκέψης των τριών ηλικιακών οµάδων µπορεί να επηρεάσει την άποψή τους για την 

ασθένειά τους, αλλά και το πώς αντιµετωπίζουν την κατάσταση εκφράζοντας ή όχι 

αισθήµατα αισιοδοξίας. Στους εφήβους θα ήταν ενδιαφέρον να αξιολογηθεί και το 

θέµα της επιθετικότητας (αν π.χ. εµφανίζουν αυξηµένα ποσοστά επιθετικότητας οι 

έφηβοι που καταπιέζουν τα συναισθήµατά τους και ξεσπούν επιθετικά εις βάρος 

συνοµηλίκων τους) και της πιθανής εµπλοκής τους στη χρήση ναρκωτικών ουσιών 

και πώς επηρεάζονται αυτά από τη αισιοδοξία όσον αφορά το µέλλον. Στα παιδιά 

µπορεί να µελετηθεί το πώς εκφράζονται και πώς αντικατοπτρίζεται η αισιοδοξία στη 

ζωή τους και στο τρόπο που αλληλεπιδρούν µε τους άλλους. Βάσει αυτής της µελέτης 

των διάφορων ηλικιακών οµάδων, µπορούν να ελεγχθούν οι προβλέψεις που 

σχετίζονται µε την ηλικία, όπως η πιθανή αύξηση στη χρήση της επαναξιολόγησης 

και η µείωση της αισιοδοξίας όσο το άτοµο µεγαλώνει και ωριµάζει (Gross et al., 

1997, όπως αναφέρεται από τους Gross & John, 2003). 

Έτσι κλείνοντας είναι πολύ σηµαντικό οι µελλοντικές έρευνες να συµβάλλουν 

στην εξειδίκευση της αναπτυξιακής προέλευσης και της διατήρησης της αισιοδοξίας. 

Άλλη µια πρόταση λοιπόν θα ήταν  να γίνουν έρευνες που να εστιάζουν σε οµάδες 

συγκεκριµένης εθνικότητας και να µετρούν τις διαφορές στις διάφορες πολιτισµικές 

πρακτικές που έχουν τη δυνατότητα «δηµιουργίας» πιο εξειδικευµένων υποθέσεων 



Χρόνια Ασθένεια και Αισιοδοξία Page 56 

 

αναφορικά µε τις ατοµικές και οµαδικές διαφορές στην απόκτηση και χρήση της 

αισιοδοξίας. 
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