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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
 
 

Η παρούσα έρευνα είχε σκοπό να μελετήσει την επίδραση της κοινωνικής 

υποστήριξης και της αίσθησης προσωπικού ελέγχου χρόνιων ασθενών στην ποιότητα 

ζωής τους και στην αντίληψη που διαμορφώνουν οι ίδιοι σχετικά με την υγεία τους. 

Πολυάριθμες έρευνες υποστηρίζουν ότι οι ασθενείς που δέχονται υψηλά επίπεδα 

στήριξης και έχουν υψηλή αίσθηση ελέγχου παρουσιάζουν καλύτερη ποιότητα ζωής. 

Στην έρευνα συμμετείχαν 58 χρόνιοι ασθενείς και οι σύντροφοι τους ( 58 ζευγάρια), 

όλου του ηλικιακού φάσματος (μέσος όρος ηλικίας 62,29 έτη), οι οποίοι 

συμπλήρωσαν για την κοινωνική υποστήριξη το  Significant Other Scale ( SOS) και 

για τον προσωπικό έλεγχο το Illness Perceprion Questionnaire (IPQ). Η ανάλυση των 

δεδομένων παρουσίασε αρκετές συνάφειες με την ήδη υπάρχουσα ερευνητική 

προσπάθεια, καθώς φάνηκε η κοινωνική υποστήριξη και η αίσθηση ελέγχου να 

αποτελούν προβλεπτικούς παράγοντες για την ποιότητα ζωής και την αντίληψη για 

την υγεία. Ωστόσο υπήρξαν και ευρήματα που ήταν αντίθετα με το σύνολο των 

βιβλιογραφικών πηγών που προσπαθήσαμε να εξηγήσουμε βάση των περιορισμών 

της έρευνας μας . 

 

Λέξεις κλειδιά: χρόνιοι ασθενείς, κοινωνική υποστήριξη, προσωπικός 

έλεγχος, ποιότητα ζωής, αντίληψη για την υγεία.       
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2. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
 

 2.1 Ορισμός χρόνιας ασθένειας 

 

 

 Πριν την δεκαετία του 1990, οι περισσότεροι άνθρωποι πέθαιναν από οξείες 

ασθένειες, όπως πνευμονία, φυματίωση ή τυφοειδή πυρετό ( Grob, 1983 στο 

Sanderson, 2004). Πολλές από αυτές τις ασθένειες προκαλούνταν από την έκθεση σε 

ένα ειδικό υιό, που ήταν μεταδοτικός και μπορούσε να οδηγήσει ακόμη και στο 

θάνατο. Σε αντίθεση με τις οξείες ασθένειες, οι χρόνιες που σήμερα είναι υπεύθυνες 

για τους  8 στους 10 θανάτους στις Η.Π.Α παρουσιάζουν τα εξής χαρακτηριστικά: οι 

χρόνιες ασθένειες συχνά είναι απόρροια πολλαπλών αιτιών, συμπεριλαμβανομένων 

των ανθρώπινων συμπεριφορικών επιλογών και του τρόπου ζωής . Για παράδειγμα το 

85% των διαφόρων μορφών καρκίνου ενδέχεται να οφείλεται σε ανθρώπινες 

συμπεριφορές όπως το κάπνισμα ή η κατανάλωση αλκοόλ. Δεύτερον οι χρόνιες 

ασθένειες έχουν αργή εκδήλωση και η ένταση τους αυξάνεται με το πέρασμα του 

χρόνου. Τέλος ενώ οι οξείες ασθένειες συχνά μπορεί να είναι θεραπεύσιμες, με 

φαρμακευτική αγωγή η με διαφορετικής μορφής παρεμβάσεις, οι χρόνιες μπορούν να 

αντιμετωπιστούν μερικώς. Άνθρωποι με χρόνια ασθένεια μερικές φορές  

εμφανίζονται να είναι χειρότερα και άλλες πάλι παραμένουν στην ίδια κατάστασή, 

αλλά πότε δεν θεραπεύονται απόλυτα (Βurish & Bradrey, 1983 στο Sanderson, 2004). 

Ωστόσο η χρήση φαρμακευτικών σκευασμάτων και οι αλλαγές στο τρόπο ζωής του 

ατόμου επιτρέπουν στους χρόνιους ασθενείς να ζουν για μεγάλα χρονικά διαστήματα  

μια σχεδόν «φυσιολογική» ζωή παρόλο που η ασθένεια εξακολουθεί να υπάρχει. 

Οι χρόνιες λοιπόν ασθένειες αναφέρονται στις παθήσεις εκείνες που έχουν ένα 

ή περισσότερα από τα παρακάτω χαρακτηριστικά: οφείλονται σε παθολογική αιτία 

για την οποία δεν υπάρχει γνωστή θεραπεία, έχουν διαρκή επιδείνωση η οποία είναι 

σε θέση να οδηγήσει σε μερική ανικανότητα και επιβάλλουν μεγάλο διάστημα 

επίβλεψης, παρακολούθησης και φροντίδας καθώς και ειδικής αποκατάστασης για 

τον ασθενή ( Καραμανίδου, 2003) 

Μια σωματική  ασθένεια μπορεί να χαρακτηριστεί χρόνια από διάφορα 

στοιχεία όπως, η διάρκεια της ασθένειας, ο βαθμός σοβαρότητας της, η επίδραση που 

είναι δυνατόν να επιφέρει στην λειτουργικότητα του ατόμου αλλά και η ανάγκη την 
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οποία δημιουργεί για διαρκή φροντίδα από τις υπηρεσίες υγείας. Έτσι «χρόνια 

σωματική ασθένεια ή διαταραχή μπορεί να οριστεί κάθε οργανική διαταραχή η οποία 

διαρκεί άνω των τριών μηνών ή συνεπάγεται μια περίοδο νοσηλείας άνω του ενός 

μήνα, η οποία προκαλεί περιορισμούς στη κλίμακα των ικανοτήτων και των 

συμπεριφορών του ατόμου και επιφέρει μεταβολές στην κοινωνική λειτουργικότητα ή 

την άσκηση των κοινωνικών του ρόλων»(Ασημόπουλος, 2003).  

Τα άτομα με χρόνια ασθένεια έχουν να αντιμετωπίσουν μια σειρά έντονών 

στρεσογόνων καταστάσεων, όπως: η διάγνωση, η θεραπεία, η υποτροπή οι οποίες 

είναι σε θέση να πλήξουν ένα άτομο και να επηρεάσουν όλους σχεδόν τους τομείς της 

λειτουργικότητας του. Η προσαρμογή σε μια χρόνια ασθένεια κατά τους Stewart, 

Ross, και Hartley (2004) αφορά τέσσερις περιοχές : τη βιολογική, την κοινωνική, τη 

συναισθηματική και τη συμπεριφορά. 

Όσο αναφορά τη βιολογική, πολλοί άνθρωποι με χρόνιες ασθένειες 

αντιμετωπίζουν μια σειρά από οργανικές αδυναμίες (Devins & Binik, 1996 στο 

Sanderson, 2004). Αυτές μπορεί να είναι απόρροια τις ασθένειας, αλλά είναι δυνατόν 

να συνδέονται και με υψηλά επίπεδα άγχους που μπορεί να έχουν ως συνέπεια 

παράλυση, αισθήματα κόπωσης, ακράτεια και πόνο. Επιπλέον αδυναμία μπορεί να 

προκληθεί στον ασθενή από την ίδια την θεραπευτική αγωγή που λαμβάνει η οποία 

μπορεί να είναι καταστροφική για την υγεία του (Jacobson, Bovbjerg, & Reid, 1993; 

Jacobsenet al., 1995 στο Sanderson, 2004). Ακόμη η ίδια η χρόνια ασθένεια αλλά και 

η θεραπευτική αγωγή μπορούν να προκαλέσουν σεξουαλικές δυσλειτουργίες στο 

άτομο ( Andersen, Woods, & Copeland, 1997 στο Sanderson, 2004). 

Πολλές δυσκολίες μπορούν επιπλέον να αντιμετωπίσουν οι χρόνιοι ασθενείς 

και στις κοινωνικές τους σχέσεις ( Taylor & Aspinwall, 1993 στο Sanderson, 2004). 

Έτσι αναγκάζονται κάποιες φορές να κρύβουν την ασθένεια τους από τους άλλους 

είτε επειδή θέλουν να αποφύγουν την εκδήλωση υπερβολικού ενδιαφέροντος είτε 

επειδή φοβούνται την επικείμενη εγκατάλειψη η οποία μπορεί να πηγάζει από το 

στίγμα που η ίδια η χρόνια ασθένεια επιφέρει. Πολλοί χρόνιοι ασθενείς αισθάνονται 

να αποκόπτονται από το κοινωνικό τους δίκτυο ή ότι χρειάζονται περισσότερη 

κοινωνική υποστήριξη. Η ανάγκη τους αυτή κάνει τα μέλη της οικογένειας τους να 

τους παρέχουν υπερβολική φροντίδα γεγονός που είναι σε θέση να προκαλέσει την 

εξάρτηση του αρρώστου από την οικογένεια του και να αλλάξει τους ρόλους μέσα 

στην οικογένεια.  
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Σχετικά με την συναισθηματική προσαρμογή, ο ασθενής καλείται να 

επαναπροσδιορίσει τους στόχους και της προσδοκίες του, να προβεί σε 

επαναξιολόγηση των αξιών και να αποδώσει νόημα στην όλη εμπειρία. Τέλος όσο 

αναφορά την συμπεριφορά του, τώρα είναι ανάγκη να υιοθετήσει πιο ασφαλής για 

την υγεία του συμπεριφορές, όπως συχνοί έλεγχοι αλλά και τήρηση των ιατρικών 

οδηγιών ( Καραδήμας, 2005) . 

Ο Shontz to 1975 (όπως αναφέρεται στο Καραδήμας, 2005), περιγράφει τις 

αντιδράσεις του ατόμου μετά τη διάγνωση μιας χρόνιας ασθένειας υπό την μορφή 

τριών σταδίων: α) Αρχικό σοκ, όπου το άτομο νιώθει κεραυνοβολημένο, αισθάνεται 

εκτός πραγματικότητας, σαν απλός παρατηρητής. Η διάρκεια του σοκ ποικίλει και 

εξαρτάται από το κατά πόσο το άτομο είναι έτοιμο να δεχτεί μια τέτοια ασθένεια. β) 

Αντιπαράθεση, όπου το άτομο είναι τελείως αποδιοργανωμένο, βιώνει έντονη 

απελπισία και πένθος. γ) Υποχώρηση, κατά τη φάση αυτή το άτομο βιώνει άρνηση 

της πραγματικότητας, ως μηχανισμός άμυνας για να αντιμετωπίσει την νέα αυτή 

κατάσταση η οποία μπαίνει στην ζωή του και προκαλεί ραγδαίες αλλαγές. 

Παρατηρούμε πως οι περισσότεροι άνθρωποι μπροστά στην προοπτική μιας χρόνιας 

ασθένειας βιώνουν έντονα αρνητικά συναισθήματα. Όμως οι περισσότεροι 

καταφέρνουν να διαχειριστούν την ασθένεια τους και να συνεχίσουν τη ζωή τους 

έστω και κάνοντας κάποιες αλλαγές.  Παρόλα αυτά υπάρχουν και οι περιπτώσεις 

χρόνιων ασθενών που δεν κατορθώνουν να προσαρμοστούν στην ασθένεια και στις 

αλλαγές που αυτή επιφέρει με αποτέλεσμα να εκδηλώνουν κατάθλιψη η οποία 

οφείλεται στην αίσθηση απώλειας ελέγχου που η χρόνια ασθένεια προκαλεί ( Epping- 

Jordan et al., 1996  στο Sanderson, 2004). Στην πραγματικότητα υπολογίζεται ότι ένα 

ποσοστό 35% αυτών που πάσχουν από χρόνιες ασθένειες υποφέρει από κατάθλιψη, 

σε σύγκριση με το 12% που υποφέρει από τη διαταραχή αυτή χωρίς να εμφανίζει 

κάποια οργανική ασθένεια. Οι χρόνιοι ασθενείς όμως βιώνουν και έντονα αισθήματα 

άγχους . Μια μελέτη σε 80 γυναίκες που έπασχαν από καρκίνο του μαστού έδειξε ότι 

το 40% αυτών εμφάνιζαν υψηλά επίπεδα άγχους που ήταν σημαντικά μεγαλύτερα 

από το γενικό πληθυσμό(Epping- Jordan et al., 1996  στο Sanderson, 2004). 

Παρόλα αυτά, η εμφάνιση μιας χρόνιας ασθένειας δεν έχει μονάχα αρνητικές 

συνέπειες στη ζωή του ασθενούς αλλά μπορεί να επιφέρει και κάποιες θετικές 

επιδράσεις (Collins et al., 2002). Οι χρόνιοι ασθενείς συχνά κατορθώνουν να 

αναπτύξουν ουσιαστικότερες επαφές και να δεθούν περισσότερο με την οικογένεια 

και τους φίλους τους, να εκτιμήσουν περισσότερο τη ζωή τους, να αισθανθούν 
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λιγότερες αναστολές, να είναι περισσότερο συμπονετικοί και να αναπτύξουν 

αυτοάμυνα να αισθάνονται δηλαδή πιο δυνατοί αναπτύσσοντας ικανότητες 

αντιμετώπισης των προβλημάτων (coping).   

Έτσι ο Doca to 1993 (όπως αναφέρεται στην Παπαδάτου, 1995) διέκρινε 

διάφορες φάσεις στη χρόνια ασθένεια, όπου κάθε φάση χαρακτηρίζεται από 

συγκεκριμένες « προκλήσεις» ή «έργα» (tasks) που αναφέρονται στο οργανικό, 

ψυχολογικό, κοινωνικό και πνευματικό επίπεδο .Οι φάσεις του μοντέλου του Doca 

είναι: η προδιαγνωστική, η οξεία, που περιλαμβάνει και τη διάγνωση, η χρόνια και η 

τελική φάση η οποία καταλήγει και στο θάνατο. 

Στην προδιαγνωστική φάση  το άτομο αρχίζει να αναγνωρίζει συμπτώματα τα 

οποία ίσως θα μπορούσαν να αποτελέσουν στοιχεία κάποιας ασθένειας. Έτσι καλείτε 

να διερευνήσει την πιθανότητα η υγεία του να έχει διαταραχθεί, επίσης χρειάζεται να 

διαχειριστεί το άγχος του και να αναζητήσει ιατρική βοήθεια. Η οξεία φάση 

ταυτίζεται με την περίοδο της διάγνωσης της ασθένειας. Στο στάδιο αυτό ο ασθενής 

έρχεται αντιμέτωπος με μια σειρά αποφάσεων που αφορούν αλλαγές στο τρόπο ζωής 

του. Το μέλλον του μοιάζει αβέβαιο, βιώνει υπαρξιακό άγχος πράγμα που απαιτεί να 

επαναπροσδιορίσει τους στόχους τους πριν η ασθένεια τον καταβάλλει.  

Η χρόνια φάση η οποία θα μας απασχολήσει στην εργασία αυτή αφορά τη 

περίοδο από τη διάγνωση μέχρι και την τελική έκβαση της ασθένειας που μπορεί να 

είναι και ο θάνατος. Βασικό μέλημα του ασθενούς είναι να διατηρήσει την 

λειτουργικότητα του αλλά και να εξασφαλίσει ικανοποιητική ποιότητα ζωής , να 

μάθει να υπακούει στις ιατρικές οδηγίες, να αναζητά κοινωνική υποστήριξη αλλά και 

να διαχειρίζεται τυχών αρνητικά συναισθήματα που η ίδια η ασθένεια του προκαλεί. 

Η φάση της ανάρρωσης συνδέεται αδιαμφισβήτητα με αισθήματα 

ανακούφισης καθώς ο ασθενής αποθεραπεύεται ή αναρρώνει παρόλα αυτά όμως 

συνεχίζουν να βιώνουν έντονα συναισθήματα θυμού, απογοήτευσης και ενοχών.     

Σημαντικό σε όλες τις φάσεις της ασθένειας να δίδεται έμφαση στην 

«ποιότητα ζωής»  όπου σύμφωνα με την Falowfield (1990) είναι ένα πολυδιάστατο 

φαινόμενο που εξασφαλίζει την ικανοποιητική λειτουργία του ατόμου σε διαφόρους 

τομείς της λειτουργικότητας του, όπως το ψυχολογικό, τον κοινωνικό , τον εργασιακό 

και τέλος τον οργανικό τομέα.    
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Πίνακας 1. Προκλήσεις που περιέχονται στην  οξεία και χρόνια φάση της χρόνιας ή 

απειλητικής ασθένειας σύμφωνα με το μοντέλο του Doka (Παπαδάτου, 1995). 

 

ΦΑΣΗ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ 

  

ΟΞΕΙΑ 1. Κατανόηση ασθένειας 

 2. Αλλαγή τρόπου ζωής και συμπεριφορών που 

σχετίζονται με         την υγεία 

 3. Αντιμετώπιση της ασθένειας και των συνεπειών της 

 4. Έκφραση συναισθημάτων 

 5. Αναγνώριση της νέας κατάστασης και των επιπτώσεων 

της 

 στον εαυτό, τη ζωή και στις σχέσεις με τους άλλους 

  

ΧΡΟΝΙΑ  

1.Εξασφάλιση της ποιότητας ζωής σε επίπεδο 

ψυχολογικό, κοινωνικό, εργασιακό και βιολογικό 

 2. Τήρηση των  ιατρικών οδηγιών 

 3. Κινητοποίηση του υποστηρικτικού δικτύου 

 4. Κατανόηση της κατάστασης της υγείας και της 

θεραπείας  

 5. Έκφραση συναισθημάτων 

  6. Αναγνώριση των επιπτώσεων της κατάστασης στον 

εαυτό, τη ζωή και στις σχέσεις με τους άλλους 

 

 

         

         

             2.2 Η γνωστική αναπαράσταση της ασθένειας 

 
 Κάθε άτομο σχηματίζει την αντίληψη για την ασθένεια από την οποία πάσχει 

συλλέγοντας πληροφορίες από το ιατρονοσηλευτικό προσωπικό αλλά και τους 

οικείους του. Τις πληροφορίες αυτές τις χρησιμοποιεί για να κατασκευάσει γνωστικές 

αναπαραστάσεις (cognitive representations) ή για να δημιουργήσει μοντέλα κοινής 

λογικής, «κοινού νου» (common sense) σχετικά με τις διάφορες αρρώστιες Οι 
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συνιστώσες που καθορίζουν αυτές τις αναπαραστάσεις είναι α) η ταυτότητα της 

ασθένειας, β) τα αίτια και η υποκείμενη παθογένεια της ασθένειας, γ) οι 

βραχυπρόθεσμες και μακροπρόθεσμες συνέπειες της, δ) η εξέλιξη της ασθένειας και ε) 

η ίαση της ασθένειας ( Αναγνωστόπουλος, 1995). 

 Το άτομο δεν επεξεργάζεται μεμονωμένα στοιχεία των πληροφοριών 

που προσλαμβάνει, αλλά προσπαθεί να τα συγκροτήσει σε «σχήματα». Το «σχήμα» 

είναι μια υποθετική, αφηρημένη γνωστική δομή, ένα «δέμα πληροφοριών», 

αποθηκευμένο στη μνήμη, που αναπαριστά γενική γνώση για καταστάσεις, 

αντικείμενα, γεγονότα. Η γνώση αυτή έχει αποθηκευτεί στη μνήμη κατά οργανωμένα 

σύνολα, καθένα από τα οποία ενσωματώνει όλες τις πληροφορίες που έχουν αποκτηθεί 

από την παρελθούσα εμπειρία σχετικά με κάποιο δεδομένο τύπο συμβάντων ή 

αντικειμένων. Τα «σχήματα» βοηθούν το άτομο να ερμηνεύσει τις πληροφορίες που 

«ρέουν» από τον εξωτερικό κόσμο (Παπαδάτου & Αναγνωστόπουλος, 1999).  

Ο Leventhal και οι συνεργάτες του (1984) έχουν επισημάνει ότι οι γνωστικές 

αναπαραστάσεις που αναπτύσσουν οι άρρωστοι για ασθένειες όπως η υπέρταση και ο 

καρκίνος παίζουν σημαντικό ρόλο στη συμπεριφορά τους όσον αφορά τη θεραπεία 

που θα ακολουθήσουν, τις παρενέργειες της και την αντιμετώπιση της ίδιας της 

ασθένειας.   

Τέλος η γνωστική αναπαράσταση κάθε ασθένειας διαμορφώνεται σημαντικά 

και από το συμβολικό περιεχόμενο που αποδίδεται στην ονομασία της στα πλαίσια 

ενός πολιτισμού. Για παράδειγμα, η λέξη «καρκίνος», έχει για πολλούς ανθρώπους 

ιδιαίτερη συμβολική, μεταφορική σημασία, με αποτέλεσμα να την έχουν συνδέσει 

απόλυτα με το θάνατο (Αναγνωστόπουλος ,1999). 

      

  

2.3 Η ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΣΤΗ ΧΡΟΝΙΑ ΑΣΘΕΝΕΙΑ 

2.3.1 Προσδιορισμός της έννοιας 
Η «κοινωνική υποστήριξη» , έχει θεωρηθεί ότι είναι ένας σημαντικός 

προβλεπτικός παράγοντας για την ψυχολογική και τη σωματική ευεξία των χρόνιων 

ασθενών .Θα ήταν παράλειψη να αναφερθούμε μονάχα σε ένα ορισμό για να 

προσδιορίσουμε την κοινωνική υποστήριξη καθώς οι Williams, Barclay & Schmied 

(2004) εντόπισαν τριάντα διαφορετικούς ορισμούς στην υπάρχουσα βιβλιογραφία. 

Από τους πιο γνωστούς ορισμούς είναι αυτός του Cobb (1976), ο οποίος  
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προσδιορίζει την κοινωνική υποστήριξη ως μια πληροφορία, η οποία καθοδηγεί το 

άτομο στην ανάπτυξη της πεποίθησης ότι τυγχάνει φροντίδας, αγάπης και σεβασμού, 

καθώς και ότι αποτελεί μέλος ενός δικτύου επικοινωνίας και αμοιβαίων δεσμεύσεων. 

Ο Straub (2002) θεωρεί πως η κοινωνική υποστήριξη αναφέρεται στην συντροφιά 

που παρέχουν οι άλλοι και η οποία μεταβιβάζει συναισθηματικά μηνύματα, υλική 

βοήθεια αλλά και ειλικρινή ανταπόκριση στα διάφορα γεγονότα της ζωής. Στην 

παροχή φροντίδας, σεβασμού ή βοήθειας που το άτομο αντιλαμβάνεται ότι λαμβάνει 

από τους ανθρώπους ή ομάδες εστιάζει και ο Sarafino (1999), αλλά και οι Hobfoll & 

Stephens (1990) την ορίζουν ως την αλληλεπίδραση ή την σχέση η οποία παρέχει 

πραγματική βοήθεια η αίσθηση ουσιαστικού δεσμού για ένα πρόσωπο ή μια ομάδα 

από όπου το άτομο λαμβάνει φροντίδα και αγάπη.   

Η κοινωνική υποστήριξη έχει τη βάση της σε τρεις διαφορετικές θεωρίες: α) 

την «θεωρία της κοινωνική σύγκρισης»( social comparison theory) όπου σύμφωνα με 

τους Swann & Brown(1990), οι άνθρωποι αναπτύσσουν την αυτοαντίληψη τους με το 

να συγκρίνουν τους εαυτούς τους με τους άλλους . Έτσι η κοινωνική σύγκριση, 

αποτελεί σημαντική διαδικασία στην ανάπτυξη της αυτοαντίληψης, στην κατάκτηση 

ικανοτήτων αντιμετώπισης προβλημάτων, στην συναισθηματική προσαρμογή, την 

αυτοεκτίμηση αλλά και την ψυχολογική ευεξία( Steward, 1993) .β) την «θεωρία της 

κοινωνικής ανταλλαγής»( social exhange theory) η οποία υποστηρίζει πως η 

κοινωνική ανταλλαγή συμβάλλει στον ορισμό της κοινωνικής υποστήριξης ( Cobb, 

1976; House, 1981; Shumaker & Brownell, 1984) . Οι Tilden & Gaylen (1987), 

ανέφεραν ότι η θεωρία της  κοινωνική ανταλλαγής εξηγεί την ανθρώπινη 

συμπεριφορά ως «την ανταλλαγή αμοιβαίων δραστηριοτήτων όπου το άτομο 

αντιλαμβάνεται την αμοιβή και ανταποδίδει». Και τέλος γ) την κοινωνική 

«ικανότητα»( social competence)όπου περιγράφηκε από τους Pender(1987) & White 

(1959) και θεωρήθηκε ως η ικανότητα του ατόμου να δρα αποδοτικά στο περιβάλλον 

του. Ο Steward (1993) πρότεινε ότι η κοινωνική ικανότητα αφορά μια ειδική 

πληροφορία, συμβάλλει στη διατήρηση των σχέσεων και αποτελεί βασικό συστατικό 

της κοινωνικής υγείας η οποία θεωρείται πως ισοδυναμεί με την ψυχολογική ευεξία. 

Η κοινωνική υποστήριξη δεν αφορά μια απλή έννοια αλλά αποτελείται από 

διακριτά στοιχεία.. Βασικό στοιχείο αυτής αποτελεί το κοινωνικό δίκτυο ( social 

network) όπου ορίζεται ως η «μηχανή»  μέσω της οποίας η κοινωνική υποστήριξη 

παρέχεται ( Hogue, 1985) . Σύμφωνα με τον  Berkman (1984) το κοινωνικό δίκτυο 

αποτελεί μια ομάδα ανθρώπων, που μέσω της διαδικασίας «δούνε και λαβείν» 
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παρέχουν βοήθεια και προστασία. Ακόμη περιλαμβάνει στοιχεία γύρω από το 

μέγεθος, την συχνότητα και την ένταση των επαφών (Catellier et al., 2007). Oι 

κοινωνικές σχέσεις (social embeddedness) που αφορούν τους δεσμούς που 

πραγματοποιεί το άτομο με τους σημαντικούς άλλους οι οποίοι αποτελούνε μέλη του 

κοινωνικού δικτύου ( Barrera, 1986). Oι κοινωνικές σχέσεις αφορούν τη δύναμη των 

δεσμών μεταξύ του ατόμου και των άλλων μελών του κοινωνικού δικτύου. Τέλος 

αναφέρονται οι εμπράγματες παροχές, όπως την παροχή πληροφόρησης, υλικών 

αγαθών, συγκεκριμένης βοήθειας (House & Kahn, 1985). 

   Οι Cohen & Wills το 1985 (όπως αναφέρεται στο Καραδήμας, 2004) 

διακρίνουν μεταξύ «δομικής στήριξης» που αφορά την παρουσία κοινωνικών δεσμών 

ή δικτύων ( γάμος, φίλοι) και «λειτουργική στήριξη», η οποία αφορά τις παροχές που 

προέρχονται από τους δεσμούς αυτούς και αποτελείται από διάφορα είδη όπως η 

πρακτική, η οικονομική αλλά και η συναισθηματική στήριξη( Catellier et al., 2007). 

Τέλος οι Martin & Brantley το 2004 (όπως αναφέρεται στο Καραδήμας, 2004) 

διακρίνουν μεταξύ « συμπεριφοριστικής κοινωνικής υποστήριξής» που αναφέρεται 

στη αξιολόγηση που τα άτομα κάνουν για την υποστήριξη που πράγματι λαμβάνουν 

από τους άλλους, και «γνωστικής κοινωνικής υποστήριξης» , της αξιολόγησης 

δηλαδή, που τα άτομα κάνουν για τη διαθέσιμη σε αυτά υποστήριξη. 

Η κοινωνική υποστήριξη είναι δυνατόν να εκφραστεί μέσα από πέντε 

βασικούς τύπους : α) συναισθηματική στήριξη( emotional support) που αφορά την 

διαθεσιμότητα των ανθρώπων να ακούσουν, να προβάλλουν ενδιαφέρον, να 

ενθαρρύνουν τους ασθενείς να μιλήσουν και κρίνεται ιδιαίτερα αποδοτική στην 

αντιμετώπιση των δύσκολων καταστάσεων που βιώνουν οι χρόνιοι ασθενείς 

(Sanderson, 2004), αφορά την προσφορά φροντίδας, ζεστασιάς και ενσυναίσθησης 

καθησυχάζοντας το άτομο και δείχνοντας του αγάπη, β) στήριξη 

«εκτίμησης»(appraisal support) εξασφαλίζει στο άτομο την αίσθηση ότι οι άλλοι τον 

αποδέχονται και τον εκτιμούν (Sanderson, 2004), γεγονός που πραγματοποιείται 

μέσω της έκφρασης σεβασμού, ενθάρρυνσης ή συμφωνίας προς ιδέές ή 

συναισθήματα, καταστάσεις που είναι σημαντικές, εφόσον ενισχύουν την αίσθηση 

αυταξίας και επάρκειας του ατόμου ( Cohen & McKay, 1984 ; Sarafino, 1999), γ) 

πρακτική υποστήριξη (instrumental support) που ορίζεται ως η παροχή υλικών 

αγαθών(π.χ χρήματα) και υπηρεσιών όπως παροχή βοήθειας σε καθημερινές 

αγγαρείες, μεταφορά ασθενών (Sanderson, 2004), γεγονός που είναι σε θέση ίσως να 

μειώσει την αίσθηση έλλειψης ελέγχου που συχνά βιώνουν οι χρόνιοι ασθενείς 
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(Ringdal et al., 2007), δ) πληροφόρηση( Informational support) μέσω συμβουλών και 

απαντήσεις στις διάφορες ερωτήσεις που προκύπτουν. Δίδεται ιδιαίτερα από 

επαγγελματίες και λιγότερο από την οικογένεια και τους φίλους (Sanderson, 2004), 

και βοηθάει στην ανάπτυξη του ελέγχου, μειώνοντας τη σύγχυση και βελτιώνοντας 

παράλληλα τις στρατηγικές αντιμετώπισης δύσκολών καταστάσεων (Ringdal et al., 

2007), ε) υποστήριξη που προέρχεται από το κοινοτικό και ευρύτερο κοινωνικό 

δίκτυο.  

Παρ’ όλη τη μοναξιά που νιώθει το άτομο που βρίσκεται σε κρίση η 

υποστήριξη που του παρέχει το περιβάλλον μπορεί να συμβάλλει ουσιαστικά στη 

μείωση της. Για πολλά άτομα η αναζήτηση υποστήριξης ισοδυναμεί με αδυναμία, 

εξάρτηση και απόδειξη της ανεπάρκειας τους, και ενώ την αποφεύγουν ταυτόχρονα 

την χρειάζονται. Η υποστήριξη μπορεί να είναι ηθική (συναισθηματική 

συμπαράσταση, φροντίδα κ.λ.π.) ή πρακτική (ανάληψη ρόλων, διευθέτηση 

εκκρεμοτήτων κ.λ.π.). Η υποστήριξη δεν είναι πάντα βοηθητική. Σε μερικές 

περιπτώσεις μπορεί να έχει αρνητικό αντίκτυπο, κυρίως όταν δεν ανταποκρίνεται σε 

συγκεκριμένες ανάγκες του ασθενή. (Παπαδάτου & Αναγνωστόπουλος, 1999). 

Ιδιαίτερα σημαντικό ρόλο στον προσδιορισμό της κοινωνικής υποστήριξης  

διαδραματίζει ο παροχέας της κοινωνικής υποστήριξης καθώς και ο τύπος και η 

καταλληλότητα της υποστήριξης που κάθε φορά προσφέρεται. Η υποστήριξη που ένα 

άτομο λαμβάνει δεν είναι πάντα εκείνη που επιθυμεί αλλά το αντίστροφο. Ο τύπος 

υποστήριξης που ένα άτομο επιθυμεί εξαρτάται τόσο από χαρακτηριστικά τόσο του 

ατόμου όσο και των συνθηκών που επικρατούν. Επίσης είναι αξιοσημείωτο ότι δεν 

λαμβάνουν όλα τα άτομα την κατάλληλη κάθε στιγμή υποστήριξη, παρόλο που οι 

περισσότεροι θεωρούν αυτονόητη την προσφορά βοήθειας από τους άλλους 

(Gregory, 2005). 

Είναι λοιπόν σημαντικό να αναφερθούμε στις πηγές υποστήριξης που 

διατίθονται στο άτομο . Έτσι είναι δυνατόν να λαμβάνει βοήθεια και στήριξη  από τα 

μέλη της οικογένειας του, του ειδικούς αλλά και τους στενούς φίλους . Η οικογένεια 

είναι σε θέση να επιδράσει στην υγεία του ασθενούς καθώς οι σχέσεις στην 

οικογένεια αποτελούν από τους πιο ισχυρούς δεσμούς . Χαρακτηριστικά αναφέρεται 

πως η ποιότητα του γάμου επηρεάζει την ψυχολογική και τη σωματική υγεία( Coyne 

& DeLongis, 1986 στο Camic 1998). Εξίσου σημαντική είναι και η προσφορά των 

φίλων καθώς η φιλία μπορεί να οριστεί «ως διάχυτη μορφή έρωτα».Επομένως 

δικαιολογημένα πολλοί ερευνητές υποστηρίζουν πως οι άνθρωποι που δέχονται 
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υποστήριξη από την οικογένεια και τους φίλους διατηρούν καλύτερα επίπεδα υγείας 

και αναρρώνουν ευκολότερα από τις επιδράσεις του στρες από αυτούς που είναι 

κοινωνικά απομονωμένοι. 

Μια ακόμη σημαντική πηγή στήριξης αποτελούν «οι ομάδες κοινωνικής 

υποστήριξης» που αποτελούνται από ανθρώπους που υποφέρουν από την ίδια 

ασθένεια. Σκοπός της ομάδας αυτής είναι να βοηθήσει τους ασθενείς να 

αντιμετωπίσουν τις δυσκολίες που προκύπτουν από την χρόνια ασθένεια, δίνοντας 

τους τη δυνατότητα να συγκρίνουν τις διάφορες στρατηγικές αντιμετώπισης των 

προβλημάτων και παράλληλα παρέχοντας στήριξη ο ένας στον άλλο. Είναι σε θέση 

να μοιραστούν τα συναισθήματα τους, να μιλήσουν για σωματικά προβλήματα που 

αντιμετωπίζουν, για τις σχέσεις στην οικογένεια, να αποδώσουν νόημα στη ζωή τους 

αλλά και να αντιμετωπίσουν την προοπτική του θανάτου. Οι ομάδες αυτοβοήθειας 

είναι ιδιαίτερα αποδοτικές στους ασθενείς που πάσχουν από διαβήτη, καρκίνο και 

άλλες γενετικές ασθένειες( Sanderson, 2004)          

 

2.3.2 Κοινωνική υποστήριξη και υγεία 
Ο Durkeim (1952) ήταν από τους πρώτους που υπογράμμισε τη σχέση μεταξύ 

υποστήριξης και υγείας, όταν ανέφερε ότι υψηλότερη συχνότητα αυτοκτονιών 

συναντάται μεταξύ των λιγότερο «κοινωνικά ενταγμένων» ατόμων ( στο Cohen & 

Syne, 1985). O Brown (1979) υποστήριξε ότι οι άνθρωποι που λαμβάνουν την 

καλύτερη δυνατή στήριξη και οι οποίοι διαθέτουν προσωπικές πηγές παροχής 

βοήθειας, προσαρμόζονται καλύτερα στο στρες αλλά και οι Cohen and Wills (1985) 

συνέδεσαν την κοινωνική υποστήριξη με την εμφάνιση λιγότερων καταθλιπτικών 

συμπτωμάτων στο σύνολο του πληθυσμού. 

Μια από τις πρώτες δημοσιευμένες έρευνες ήταν αυτή των Berkman and Syne 

(1979) που πραγματοποιήθηκε σε μια πόλη της Καλιφόρνιας και έδειξε ότι οι 

κοινωνικές σχέσεις ασκούν σημαντικές επιδράσεις στην θνησιμότητα (στο Sanderson, 

2004). Παρόμοια ευρήματα ανέφεραν και οι Stroebe & Stroebe (1996), ότι δηλαδή, οι 

άνθρωποι που δέχονται υψηλά επίπεδα στήριξης λαμβάνουν ποικίλες αμοιβές στην 

υγεία τους, παρουσιάζουν ψυχολογική ευεξία, καλύτερη σωματική ευεξία, 

γρηγορότερη ανάρρωση από την ασθένεια αλλά και χαμηλότερα επίπεδα 

θνησιμότητας (Sanderson, 2004). 
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Τα πλεονεκτήματα της κοινωνικής υποστήριξης στην ψυχολογική ευεξία είναι 

ξεκάθαρα καθώς τα άτομα που δέχονται υψηλότερη κοινωνική υποστήριξη 

εμφανίζονται να αντιμετωπίζουν λιγότερες ψυχολογικές διαταραχές( Schwarzer & 

Leppin, 1992 στο Sanderson, 2004). Το γεγονός αυτό αποδεικνύεται και από την 

έρευνα που πραγματοποιήθηκε στην Ιαπωνία και στις Η.Π.Α και έδειξε ότι οι 

άνθρωποι που έχουν ισχυρούς κοινωνικούς δεσμούς, όπως πιο στενές επαφές με τα 

παιδιά τους, τους φίλους, τους συγγενείς και τους γείτονες εμφάνισαν λιγότερα 

καταθλιπτικά συμπτώματα( Sugisawa, Shibata, Hougham, Sugihara & Liang, 2002 

στο Sanderson, 2004). H συμβολή της κοινωνικής υποστήριξης στην σωματική 

ευεξία είναι επίσης ξεκάθαρη. Σύμφωνα με τον Berkman ( 1985) οι άνδρες που 

λαμβάνουν χαμηλά επίπεδα στήριξης εμφανίζουν μεγαλύτερη πιθανότητα να 

προσβληθούν από μια καρδιαγγειακή διαταραχή συγκρινόμενοι με αυτούς που 

δέχονται υψηλή στήριξη. Παρόμοια μπορούν να εμφανίσουν διάφορες μορφές 

καρκίνου σε μεγαλύτερη συχνότητα αυτοί που είναι κοινωνικά απομονωμένοι (Stone, 

Mezzacappa, Donatone, & Gonder, 1995 στο Sanderson, 2004) 

H κοινωνική υποστήριξη φαίνεται ότι συνδέεται με την υγεία, 

συμπεριλαμβάνει στοιχεία που συνδέονται με την χρόνια ασθένεια και ιδιαίτερα με 

μεταβλητές όπως η ευεξία που είδαμε παραπάνω αλλά και η αίσθηση ικανοποίησης 

από τη ζωή ( Antonucci & Knipscher, 1990 ; Gummins& Nistico, 2002). Έτσι φάνηκε 

ότι οι ηλικιωμένοι που δέχονται υψηλά επίπεδα στήριξης και παρουσιάζονται 

περισσότερο αισιόδοξοι βιώνουν λιγότερα καταθλιπτικά συμπτώματα(Finch & 

Graziano, 2001) και αισθάνονται περισσότερο ικανοποιημένοι από τη ζωή τους 

(Ferriere & Sherman, 2007). 

Επιπλέον η επίδραση της κοινωνικής υποστήριξης στην πορεία και την 

εξέλιξη διάφορων χρόνιων ασθενειών παρουσιάζεται μέσα από πολλές πρόσφατες 

ερευνητικές προσπάθειες. Στους ασθενείς με οστεοπόρωση, η κοινωνική υποστήριξη 

συνδέεται με την εμφάνιση λιγότερων καταθλιπτικών συμπτωμάτων αλλά και 

μικρότερων επιπέδων πόνου (Evers, Kraimaat, Geenen, and Bijlsma, 1998), ασθενείς 

με καρκίνο τελικού σταδίου οι οποίοι δέχονται υψηλή στήριξη εμφανίζουν καλύτερη 

συναισθηματική λειτουργία και λιγότερες αντιδράσεις στο στρες από εκείνους που 

δεν λαμβάνουν τέτοια βοήθεια( Ringdal et al., 2007). Oι αποδοτικές επιδράσεις της 

κοινωνικής υποστήριξης είναι εμφανής και στους ασθενείς που πάσχουν από HIV 

καθώς τους προστατεύει από την εμφάνιση κατάθλιψης (Hays et al., 1992 ; Lackner 

et al., 1993 ; Nott et al., 1995 ; Siegel et al., 1994). Ο Perry το 1994 τόνισε πως η ήδη 



 15

υπάρχουσα κατάθλιψη, οι διαταραχές προσωπικότητας αλλά και τα χαμηλά επίπεδα 

κοινωνικής υποστήριξης αποτελούν προβλεπτικούς παράγοντες που συνδέονται με 

την εμφάνιση κατάθλιψης σε ασθενείς με HIV.  Επιπρόσθετα σε μια διαφορετική 

μελέτη που πραγματοποιήθηκε σε καρδιαγγειακούς ασθενείς έδειξε ότι υψηλή 

κοινωνική υποστήριξη συνδέονταν με την υιοθέτηση επαρκών ικανοτήτων για την 

αντιμετώπιση δύσκολων καταστάσεων, με μειωμένη παθητικότητα και χαμηλότερη 

έκφραση αρνητικών συναισθημάτων ( Van Rijen et al., 2003). 

Ακόμη η κοινωνική υποστήριξη όπως πολλές μελέτες έχουν δείξει 

συνεισφέρει στην διατήρηση της διανοητικής υγείας του πληθυσμού ( Nott et al., 

1994), επιδρά θετικά στην αυτοεκτίμηση και στην ποιότητα ζωής του ατόμου 

(Friedland et al., 1996), συνδέεται με χαμηλά επίπεδα μοναξιάς (Gant &Ostrow, 

1995) και απαισιοδοξίας ( Zick & Temoshok, 1987). Επίσης, συνδέεται με λιγότερα 

σωματικά συμπτώματα, καλύτερη αντιλαμβανόμενη υγεία αλλά και βελτίωση του 

ανοσοποιητικού συστήματος ( Pakenham et al., 1994).  

Η παροχή κοινωνικής υποστήριξης παρέχει ψυχολογική ασφάλεια και 

κινητοποιεί το άτομο να στηρίζεται στις δικές του δυνάμεις για την αντιμετώπιση των 

δύσκολών καταστάσεων ( Wethington & Kessler, 1986). Επιπλέον είναι σε θέση να 

επηρεάσει την ικανότητα του ατόμου να προσαρμόζεται και να ζει με μια χρόνια 

ασθένεια( Hegelson & Cohen, 1996) ενώ η προσφορά αυτή βοήθειας από την 

οικογένεια και τους φίλους καλλιεργεί την αισιοδοξία, προστατεύει το άτομο από το 

στρες που βιώνει λόγω της ασθένειας του, μειώνει την κατάθλιψη των ασθενών, 

βελτιώνει τις συμπεριφορές που σχετίζονται με την ασθένεια και τέλος δίνει πρακτική 

βοήθεια( Shumaker & Hill, 1991) 

 

 

2.3.3 Μηχανισμοί επίδρασης της κοινωνικής υποστήριξης στην 

υγεία 
Οι Cohen and Wills ( 1985), ανέφεραν δυο διαφορετικούς μηχανισμούς 

επίδρασης της κοινωνικής υποστήριξης στην υγειά. 

Το μοντέλο της κύριας επίδρασης ( main – effect models ) υποστηρίζει ότι η 

κοινωνική υποστήριξη έχει άμεση επίδραση στην υγεία ανεξάρτητα από τα επίπεδα 

του στρες(Ringdal et al., 2007), αυτό σημαίνει πως η κοινωνική υποστήριξη 

συνδέεται με τα οφέλη στην υγεία καθώς προσφέρει μια γενική ευεργετική επίδραση    
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και λαμβάνει χώρα με ορμονικές και νευροενδοκρινικές επιρροές στο ανοσοποιητικό 

σύστημα αλλά και μέσω της μείωσης στη συχνότητα ή την ένταση επικίνδυνων 

συμπεριφορών υγείας, όπως το κάπνισμα(Brantley & Ames, 2001) . Ο   Cohen and 

Wills ( 1985) υποστήριξαν ότι η άμεση επίδραση ασκείται, καθώς το κοινωνικό 

δίκτυο παρέχει σημαντική ενίσχυση και αναγνωρισμένους ρόλους στο πλαίσιο της 

κοινότητας. Η κοινωνική αυτή  ενίσχυση και οι αναγνωρισμένοι ρόλοι παρέχουν μια 

αίσθηση βεβαιότητας και προβλεψιμότητας του περιβάλλοντος, προάγοντας έτσι το 

αίσθημα ευεξίας . Οι Baumaister and Leary (1995) υποστηρίζουν ότι η κοινωνική 

επαφή αποτελεί θεμελιώδη και εγγενή ανάγκη του οργανισμού. Η έλλειψη της οδηγεί 

σε αρνητικά αποτελέσματα ενώ η παρουσία της σε θετικά 

  H έμμεση επίδραση ( The buffering model ) προάγει θετικά την υγεία καθώς 

το υποστηρικτικό δίκτυο «θωρακίζει» το άτομο από τις επιδράσεις του στρες, 

επόμένος, έχει επίδραση μονάχα όταν οι εμπειρίες του ατόμου χαρακτηρίζονται 

στρεσσογόνες (Ringdal et al., 2007).Η κοινωνική υποστήριξη λοιπόν, μπορεί να 

δράσει κατά δυο τρόπους :α) επηρεάζοντας την γνωστική αξιολόγηση του ατόμου, 

πρωτογενής και δευτερογενής, για την επάρκεια δυνατοτήτων ή διαθέσιμων για την 

διαχείριση της κατάστασης και, β) συμβάλλει στη μείωση της έντασης των 

αντιδράσεων του στρες και προκαλεί θετικά συναισθήματα. Τα θετικά συναισθήματα 

προκαλούνται από την παρουσία άλλων προσώπων και από τις θετικές 

διαπροσωπικές αλληλεπιδράσεις που αναπτύσσονται (Καραδήμας, 2004). Έτσι η 

έμμεση επίδραση επηρεάζει την σκέψη, τον τρόπο ζωής, της συμπεριφορές υγείας 

(Connell, Davis, Gallant & Sharpe, 1994) αλλά και άλλες πλευρές της ψυχολογικής 

λειτουργίας ( DiMatteo, Lepper and Croghan, 2000 ; Goodenow, Reisine & Grady, 

1990) και προστατεύει τα υποκείμενα από τις αρνητικές επιδράσεις του στρες, όπως 

κατάθλιψη αδυναμία του ανοσοποιητικού συστήματος ( House & French, 1980). 

Ωστόσο οι ερευνητές υποστηρίζουν ότι και τα δυο μοντέλα επίδρασης της 

κοινωνικής υποστήριξης στην υγεία μπορεί να είναι ευεργετικά, και πως τα οφέλη της 

στήριξης αυτή φαίνονται στη σχέση της με την ευεξία (Ηonn & Bornstein, 2002).   

Ενδιαφέρουσα είναι και η σχέση που αναπτύσσεται μεταξύ υποστήριξης και 

αντιμετώπισης του στρες . Οι Schreuers and de Ridder το 1997( όπως αναφέρεται στο 

Καραδήμας, 2004) αναγνωρίζουν τέσσερις τρόπους μέσω των οποίων συνδέεται η 

κοινωνική υποστήριξη με τις στρατηγικές αντιμετώπισης του στρες:  α) η αναζήτηση 

κοινωνικής υποστήριξης ως στρατηγικής αντιμετώπισης του στρες, β) ως διαθέσιμο 

που προσδιορίζει τις στρατηγικές που θα επιλέγουν και θα εφαρμοστούν, γ) ως 
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εξαρτημένη από τον τρόπο με τον οποίο το άτομο διαχειρίζεται το στρες και, δ) η 

διαχείριση του στρες ως ενταγμένη στο σύστημα σχέσεων και υποστήριξης του 

ατόμου. 

Η κοινωνική υποστήριξη είναι μια ευρεία έννοια και η επίδραση της 

εξαρτάται από πληθώρα παραγόντων, όπως τα χαρακτηριστικά του ασθενούς, τον 

τύπο υποστήριξης που προσφέρεται αλλά και το βαθμός της υποστήριξης κ.α. 

(Χατήρα, 2000). 

  Από όλα αυτά που αναφέραμε μπορούμε να δεχτούμε ως συμπέρασμα την 

άποψη του Heitman το 2006  ότι  η κοινωνική υποστήριξη μπορεί να επηρεάσει την 

υγεία όταν εμφανίζεται τόσο καλά πριν από μια ασθένεια όσο και σε όλη την τροχιά 

της ασθένειας (Heitman,2006). 

 

2.3.4 Αρνητική κοινωνική υποστήριξη 

 
Παρά την πλειάδα των ερευνών που υποστηρίζουν την θετική συμβολή της 

κοινωνικής υποστήριξης στην υγεία, υπάρχουν και μελέτες οι οποίες είναι αντίθετες 

με αυτή τη συμβολή και οι οποίες θεωρούν πως η πραγματική κοινωνική υποστήριξη 

δεν βελτιώνει την προσαρμογή στο στρες ( Barrena, 1986; Bolger, Foster, Vinokur, & 

Ng, 1996) .Πολλές μελέτες συνδέουν την κοινωνική υποστήριξη με ελλιπής 

προσαρμογή ή ότι κάνει τους λήπτες της να μην νιώθουν καλύτερα σε σχέση με 

αυτούς που δεν λαμβάνουν κάποια στήριξη( Βolger et al., 2000)  

H κοινωνική υποστήριξη αν και όπως είπαμε τις περισσότερες φορές κρίνεται 

ευεργετική, ωστόσο υπάρχει περίπτωση ένα άτομο να μην αντιλαμβάνεται αυτήν ως 

αποδοτική και αυτό μπορεί να συμβαίνει καθώς το άτομο μπορεί να μην θέλει 

βοήθεια, ή ακόμη να πιστεύει ότι η βοήθεια που του παρέχεται δεν είναι επαρκής ή 

ακόμη να τον αναστατώνει η προοπτική ότι χρειάζεται βοήθεια ( Wilcox, Kasl and 

Berkman, 1994 στο Straub, 2003). Οι Wilcox et al. (1994) και οι Dukel-Schetter και 

Bennett (1990) επισημαίνουν ότι αυτό μπορεί να συμβαίνει γιατί το άτομο μπορεί να 

μην αξιολογεί την παρεχόμενη στήριξη ως ωφέλιμη, είτε γιατί κρίνει ότι δεν είναι 

επαρκής , ή ακόμη ότι δεν ταιριάζει σε αυτό που ο ίδιος χρειάζεται. Μάλιστα 

θεωρείται πως οι άνθρωποι οι οποίοι δέχονται στήριξη βρίσκονται κάτω από 

μεγαλύτερα επίπεδα στρες σε σχέση με την ομάδα ελέγχου( Βolger et al., 2000). 
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Το είδος της υποστήριξης που προσφέρεται είναι δυνατόν να μην κρίνεται 

χρήσιμο από τους λήπτες την δεδομένη στιγμή. Για παράδειγμα θεωρείται πως η 

πρακτική στήριξη είναι ωφέλιμη σε ελεγχόμενο άγχός ενώ για μη ελεγχόμενο 

χρησιμοποιείται η συναισθηματική στήριξη (Straub, 2003). Η υποστήριξη απαιτεί να 

έχει ειδική μορφή ώστε να είναι βοηθητική πράγμα που πιστοποίησαν οι έρευνες των 

Cohen και Mckay (1984), οι οποίοι υποστήριξαν πως οι πηγές του στρες δημιουργούν 

ειδικές απαιτήσεις που μπορούν να αντιμετωπισθούν μόνο από εκείνη τη μορφή 

υποστήριξης που τους ταιριάζει.   Η υποστήριξη θα πρέπει να εναρμονίζεται τόσο με 

τις υφισταμένες συνθήκες όσο και με τα άλλα άτομα και τις ανάγκες τους, ώστε να 

είναι αποτελεσματική. Σε άλλη περίπτωση η υποστήριξη μπορεί να εντείνει το στρες.  

Ενώ λοιπόν οι προσπάθειες των παροχέων της στήριξης μπορεί να είναι 

καλοπροαίρετες οι λήπτες αυτής δεν τις ερμηνεύουν πάντα με αυτό τον τρόπο, με 

αποτέλεσμα οι προσπάθειες αυτές να αποτυγχάνουν και να κάνουν το άτομο να 

αισθάνεται χειρότερα, ειδικά όταν βρίσκεται κάτω από στρες (Βolger et al., 2000).  

Η υπερβολική στήριξη μπορεί να αυξήσει το άγχος σε κάποιο άτομο και να 

μειώσει την αυτοεκτίμηση του καθώς αντιλαμβάνεται ότι δεν είναι σε θέση να 

αντιμετωπίσει δύσκολες καταστάσεις ( Fisher, Nadler, & Whitcher-Alagna, 1982) 

μπορεί να τον κάνει να είναι περισσότερο ευπαθής σε διάφορές ασθένειες ή η ίδια η 

ύπαρξη των κοινωνικών σχέσεων να είναι καταστροφική για την υγεία με την 

υιοθέτηση συμπεριφορών όπως το κάπνισμα, αποφυγή σωματικής άσκησης ή μη 

υγιεινή διατροφή (Straub, 2003).  

Έτσι ορισμένοι κοινωνικοί δεσμοί, που σε άλλη περίπτωση θα ήταν 

ευεργετικοί, μπορεί να προκαλέσουν δεινά (Sarafino, 1999). Ως παράδειγμα 

μπορούμε να αναφέρουμε τα πρότυπα δυσλειτουργικής συμπεριφοράς, τις 

υπερπροστατευτικές σχάσεις, τις δυσλειτουργικές στάσεις των οικείων. Επίσης, η 

οικογένεια μπορεί να αποτελέσει ένα πλαίσιο κακοποίησης και εκμετάλλευσης, ενώ 

καταστάσεις όπως οι συγκρούσεις, οι απογοητεύσεις και η απόρριψη έχουν 

σημαντικές αρνητικές επιδράσεις στο άτομο και τη λειτουργικότητα του ( Lakey, 

Tardiff, & Drew, 1994; Rhodes & Woods, 1995 στο Καραδήμας, 2004).    
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2.3.5 Οικογένεια, άτυποι «φροντιστές» και ασθένεια 

 
Στο τέλος της αναφοράς μας στην κοινωνική υποστήριξη δεν θα μπορούσαμε 

να μην κάνουμε λόγο για τους παροχής αυτής και κυρίως για την οικογένεια του 

ασθενούς η οποία επωμίζεται το βάρος της φροντίδας του και μοιράζεται το στρες 

που ο ίδιος βιώνει. 

Αξίζει λοιπόν να εστιάσουμε στην παροχή κοινωνικής υποστήριξης και 

προσφοράς  από τους σημαντικούς άλλους και κυρίως την οικογένεια η οποία 

θεωρείτε πως αποτελεί την σημαντικότερη πηγή στήριξης. Έτσι η κοινωνική στήριξη 

που παρέχεται από τα μέλη της οικογένειας είναι συνδεδεμένη με μείωση του στρες, 

διευκολύνοντας παράλληλα τους ασθενείς να αναπτύξουν ικανότητες αντιμετώπισης 

δυσκολιών που συνδέονται με πολλές χρόνιες ασθένειες ( Taniguchi et al., 2003; 

Baider et al., 2003) Συχνά η ασθένεια γίνεται ο κεντρικός άξονας γύρω από τον οποίο 

περιστρέφεται  η ζωή της οικογένειας προκαλώντας σημαντικές αλλαγές στη δομή 

και τις συνήθεις της. Οι οικογένειες που αντιμετωπίζουν μια χρόνια ασθένεια 

εμφανίζουν μια σειρά αλλαγών στους οικογενειακούς ρόλους γεγονός που τους 

προκαλεί επιπρόσθετο άγχος (Ohman & Soderberg, 2004). 

Η ικανότητα της οικογένειας να αντιμετωπίζει την κατάσταση, το νόημα που 

της προσδίδει και η κοινωνική υποστήριξη που είναι διαθέσιμη στην οικογένεια 

επηρεάζουν σημαντικά την προσαρμογή της οικογένειας στη χρόνια ασθένεια. 

Έρευνες έχουν δείξει ότι τα υψηλά επίπεδα κοινωνικής υποστήριξης και οι 

περισσότερες κοινωνικές επαφές σχετίζονται με μεγαλύτερη ευεξία των οικογενειών 

και ιδιαίτερα των φροντιστών και κυρίως με λιγότερα καταθλιπτικά συμπτώματα. Το 

ίδιο ισχύει και για τους ασθενείς στους οποίος η προσφορά κοινωνικής υποστήριξης 

από τα μέλη της οικογένειας τους είναι ιδιαίτερα βοηθητική (LeMaistre, 1999). 

 

  

 

 

2.3.6 Οι «άτυποι φροντιστές» και η προσαρμογή τους  
Οι « άτυποι φροντιστές» είναι οι παροχής στήριξης και μέριμνας στους 

ασθενείς, οι οποίοι δεν λαμβάνουν οικονομικά αντισταθμίσματα για τις υπηρεσίες 

τους ( Vitaliano, Zhang & Scanlan, 2003 στο Καραδήμας, 2005). Το ρόλο του 
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φροντιστή όπως είδαμε και παραπάνω τον αναλαμβάνουν άτομα από τον κοντινό 

περίγυρο του ατόμου, κυρίως από την ίδια του την οικογένεια. Συνήθως τέτοιους 

ρόλους αναλαμβάνουν οι γυναίκες ως σύζυγοι ή ως κόρες. Οι γυναίκες σε ρόλο 

φροντιστή δηλώνουν περισσότερη δυσφορία σε σχέση με τους άντρες, ακόμη τα δύο 

φύλα διαφέρουν και ως προς την επιθυμία τους να αναλάβουν ρόλους ως φροντιστές 

(Hagedoorn et al., 2001).  

Τα άτομα που αναλαμβάνουν ρόλους φροντιστών, έχουν να φέρουν σε πέρας 

μια σειρά από εργασίες και να εκπληρώσουν σημαντικά καθήκοντα όπως  χορήγηση 

φαρμάκων, ψώνισμα, μαγείρεμα, τάισμα, λούσιμο, ντύσιμο, σήκωμα από το κρεβάτι, 

αλλαγή θέσεων στο κρεβάτι, βοήθεια για φυσικές ανάγκες, άλλαγμα ρούχων 

(Medlook, 2006). Οι υποχρεώσεις αυτές κάνουν το άτομο να μένει στο σπίτι για 

αρκετό χρόνο και να περιορίζει σημαντικά το χρόνο που αφιερώνει στη ζωή του. 

Καθώς λοιπόν η φροντίδα που καλούνται να παρέχουν είναι χρόνια, η ζωή του 

φροντιστή αλλάζει ραγδαία έχοντας πια ως κυρίαρχο μέλημα να φροντίσει τον 

άρρωστο συγγενή του, αυτό οδηγεί τον ίδιο στο να περιορίζει σημαντικά την δική του 

ζωή, προκαλώντας του τόσο σωματικά, όσο και ψυχολογικά προβλήματα.     

Η παροχή φροντίδας σε ένα χρόνιο ασθενή σημαίνει συχνά περιορισμό της 

κοινωνικής , επαγγελματικής και προσωπικής ζωής των φροντιστών. Ή έρευνα έχει 

δείξει ότι η παροχή φροντίδας έχει συσχετισθεί με αυξημένα επίπεδα κατάθλιψης και 

άγχους, φτωχότερη σωματική υγεία και αυξημένη θνησιμότητα. Επιπλέον βρέθηκε 

ότι οι γυναίκες δηλώνουν περισσότερα προβλήματα υγείας, όπως και οι μεγαλύτερης 

ηλικίας φροντιστές (Tsai & Jirovec, 2005). O Oyebode το 2003 επισήμανε ότι το 1/3 

των φροντιστών ασθενών με άνοια υποφέρουν από κατάθλιψη, άγχος ή άλλη ψυχική 

διαταραχή. Ακόμη επιβαρύνεται η σωματική τους υγεία και αυξάνεται η λήψη 

φαρμάκων. Αναφορά στην επιβάρυνση των φροντιστών κάνει και οKornblith  et  αl 

(1994) διαπίστωσαν ότι οι σύζυγοι των ασθενών με Καρκίνο του προστάτη εξέθεσαν 

τη μεγαλύτερη ψυχολογική καταπόνηση από ότι οι ασθενείς. Όλο αυτό το βάρος της 

φροντίδας οδηγεί στην εμφάνιση των ακόλουθων προβλημάτων ( Medlook, 2006). 

 Σωματική κούραση και καταπόνηση 

 Μειωμένο επίπεδο ενεργητικότητας 

 Αϋπνία 

 Υπερφαγία ή αντίθετα ανορεξία 

 Στρες 

 Απογοήτευση 
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 Κατάθλιψη 

 Θυμός εναντίον αυτού που φροντίζουν 

 Μείωση των κοινωνικών επαφών με συγγενείς και φίλων 

 Απώλεια ενδιαφέροντος για συνήθεις ευχάριστες δραστηριότητες 

 Αίσθημα ότι δεν έχουν πια χρόνο για τους ίδιους.   
Έτσι καταδεικνύεται το πόσο σημαντικό είναι να γνωρίζουμε ότι εκτός από το 

άτομο που πάσχει από μια χρόνια ασθένεια υποφέρει και εκείνος που αναλαμβάνει 

την φροντίδα του. Η προσφορά λοιπόν στήριξης από την κοινότητα δεν πρέπει να 

αφορά μονάχα τον ασθενή αλλά και τον φροντιστή, καθώς και ο ίδιος υποφέρει σε 

βαθμό που να είναι καταστροφικό για την υγεία του.  

 

2.5 Ο ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΤΗ ΧΡΟΝΙΑ ΑΣΘΕΝΕΙΑ 

 

 

2.5.1 Προσδιορισμός της έννοιας 
 Μερικοί άνθρωποι αποδίδουν τα γεγονότα και τις συνθήκες της ζωής τους 

στην δική τους δράση, ενώ άλλοι πιστεύουν ότι η ζωή τους καθοδηγείται από 

εξωτερικές δυνάμεις, όπως η τύχη, οι συμπτώσεις, η μοίρα ή ακόμη και η δύναμη των 

άλλων. Η αίσθηση του προσωπικού έλεγχου, παίζει πρωταρχικό ρόλο στον τρόπο με 

τον οποίο οι άνθρωποι αντιλαμβάνονται αλλά και αντιδρούν στις δυσκολίες.  

 Η έννοια του έλεγχου ή της αίσθησης ελέγχου δεν περιγράφεται στην 

βιβλιογραφία κατά ένα τρόπο που να είναι κοινά αποδεκτός ( Litt, 1988).H 

Τhompson (1981) όρισε τον έλεγχο ως « την πεποίθηση ότι κάποιός κατέχει την 

ικανότητα να αντιδράσει με τέτοιο τρόπο, ώστε να επηρεάσει την έκβαση ενός 

γεγονότος», ή ακόμη μπορεί να οριστεί ως « η ικανότητα του ατόμου να ασκεί 

επίδραση προς την κατεύθυνση που επιθυμεί ( Rodin, 1986; Sharipo et al., 1993). 

Επιπλέον, η Frankl (1967), αναφέρει ότι η αίσθηση του προσωπικού ελέγχου (sense 

of personal control) αφορά την ικανότητα του ατόμου να επιδρά σε μια δύσκολη 

κατάσταση μέσω της άσκησης γνώσεως, των δυνατοτήτων του αλλά και μέσω της 

επιλογής συγκεκριμένης στάσης ενώ κατά τη γνωστική θεωρία ο προσωπικός έλεγχος 

είναι μια γενική προσδοκία( Παπακώστας, 1994). Οι προσδοκίες είναι γνωστικές 

δομές (γνωσίες) βασισμένες στην παρελθούσα εμπειρία, που λειτουργώντας 

προβλεπτικά προετοιμάζουν το άτομο γι’ αυτό που επίκειται. Αυτά τα στοιχεία 
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επηρεάζουν την σκέψη των υποκειμένων μέσω της διαδικασίας λήψης αποφάσεων οι 

οποίες είναι ή όχι παρατηρίσιμες. Σύμφωνα με τους ορισμούς που ήδη αναφέρθηκαν 

θα μπορούσαμε να χαρακτηρίσουμε την αίσθηση του έλέγχου ως την δυνατότητα του 

ατόμου να είναι κυρίαρχος, να έχει τον έλεγχο και να καθοδηγεί ο ίδιος τη ζωή του. Η 

αίσθηση του έλεγχου επόμένος, είναι αντίθετη με την έννοια της αδυναμίας. Ο 

αντιλαμβανόμενος έλεγχος(perceived control) ορίζεται ως «η πεποίθηση ότι κάποιος 

μπορεί να ασκήσει εσωτερικό έλεγχο και να διαμορφώσει συμπεριφορές που θα 

επηρεάσουν το περιβάλλον, και θα προκαλέσουν τα οφέλη που επιθυμεί ο ίδιος ( 

Wallston, Smith and Dobbins, 1987) 

 Η έννοια του έλεγχου στη χρόνια ασθένεια, στηρίζεται στο μοντέλο αυτό- 

ρύθμισης του Leventhal et al (1984), το οποίο αποτελεί μια προσπάθεια ώστε να 

κατανοηθεί, πως οι άνθρωποι «γεννούν» ικανότητες αντιμετώπισης δυσκολιών, 

καταφέρνουν δηλαδή να επιλύσουν τα προβλήματα τους, να αντεπεξέλθουν στις 

αντιξοότητες και στο φόβο που πηγάζει από τη χρόνια ασθένεια. Αυτό γίνεται 

αντιληπτό από τους ασθενείς «ως μια δραστηριότητα επίλυσης προβλημάτων», που 

τους κάνει να μην έχουν παθητική στάση, να ζητούν συμβουλές για την ασθένεια 

τους και να διαμορφώνουν αντιλήψεις σύμφωνα με τις γνωστικές αναπαραστάσεις 

που έχουν για αυτήν. 

 Ο αντιλαμβανόμενος έλεγχος συνδέεται με τις έννοιες του εσωτερικού 

κέντρου ελέγχου, με την αυτοαποτελεσματικότητα, την απόκτηση υπεροχής και την 

προσωπική αυτονομία. 

 Η έννοια του κέντρου ελέγχου ( locus of control), είναι μέρος της θεωρίας της 

κοινωνικής μάθησης του Rotter (1966) για την προσωπικότητα και παριστά μια 

γενικευμένη προσδοκία του ατόμου για τους παράγοντες που καθορίζουν τις 

επιβραβεύσεις και τις τιμωρίες στη ζωή του . Στο ένα άκρο βρίσκονται οι άνθρωποι 

που πιστεύουν πως έχουν την ικανότητα να ελέγχουν τα γεγονότα της ζωής τους, 

έχοντας την δυνατότητα επιλογής, δηλαδή έχουν εσωτερικό κέντρο ελέγχου (internal 

locus of control). Ενώ στο άλλο άκρο έχουμε τα άτομα που πιστεύουν πως η ζωή τους 

καθορίζεται από εξωτερικές δυνάμεις, όπως την τύχη ή την μοίρα, χαρακτηρίζουν 

τους εαυτούς τους αδύναμους, θεωρώντας πως βρίσκονται στο έλεος των συνθηκών, 

δηλαδή έχουν εξωτερικό κέντρο έλέγχου ( external locus of control). 

 Η αίσθηση του προσωπικού ελέγχου παρουσιάζει συνάφεια με την έννοια της 

αυτοαποτελεσματικότητας, ενώ ο Bandura (1986) ισχυρίζεται ότι η αίσθηση του 

προσωπικού έλέγχου και η αυτοαποτελεσματικότητα είναι αντίθετες έννοιες. Η 
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αυτοαποτελεσματικότητα, σύμφωνα με τον Bandura εστιάζει στην πεποίθηση των 

ατόμων ότι μπορούν να εκτελέσουν μια συγκεκριμένη δράση, ενώ ο έλεγχος εστιάζει 

στην πεποίθηση ότι η ασφαλής δράση θα επιτευχθεί σύμφωνα με τον επιθυμητό 

στόχο (Ross and Sastry, 1993). 

 Οι απόψεις λοιπόν των ανθρώπων που πιστεύουν στο εξωτερικό κέντρο 

ελέγχου μοιάζουν πολύ με τις απόψεις για το επίκτητο αίσθημα αβοήθητου. Το 

αίσθημα αβοήθητου ( Ηelplessness) ορίζεται ως « η έκθεση ενός ατόμου σε μια μη 

ελεγχόμενη και στρεσογόνα συνθήκη και χαρακτηρίζεται από την χαμηλή συχνότητα 

αντίδρασης αλλά και την έλλειψη ικανότητας να μάθει επιτυχημένες συμπεριφορές 

αντίδρασης ( Seligman, 1975). O Hiroto (1974) βρήκε ότι συγκρινόμενοι με αυτούς 

που παρουσιάζουν εσωτερικό κέντρο ελέγχου, αυτοί με εξωτερικό κέντρο ελέγχου 

είναι λιγότερο πιθανόν να δουν ότι υπάρχει σύνδεση μεταξύ της συμπεριφοράς και 

της ενίσχυσης, με αποτέλεσμα να μαθαίνουν με ιδιαίτερα αργούς ρυθμούς. 

 Εκτός από την σύνδεση όμως του προσωπικού ελέγχου με συναφείς έννοιες, 

αρκετοί ερευνητές έχουν ασχοληθεί με το θέμα άσκησης ελέγχου στο περιβάλλον 

δημιουργώντας τυπολογίες ελέγχου. Ο Averill (1973) αναφέρει χαρακτηριστικά τρεις 

μορφές ελέγχου: α) τον συμπεριφορικό έλεγχο ( behavioral control)που αναφέρεται 

στην άμεση επιρροή που ασκεί το άτομο στο περιβάλλον του, μπορεί δηλαδή να 

επηρεάσει άμεσα ή και να τροποποιήσει τα χαρακτηριστικά του στρεσογόνου 

γεγονότος, β) γνωστικός έλεγχος (cognitive control) που αφορά τον τρόπο ερμηνείας 

των γεγονότων, ώστε η απειλητική κατάσταση να γίνει λιγότερο στρεσογόνος και γ) 

τον «κριτικό» έλεγχο (desisional control)που εκφράζει τη δυνατότητα του ατόμου να 

παίρνει μια απόφαση μεταξύ διαφόρων επιλογών. Παρόμοια τυπολογία ακολουθεί 

και η Thompson to 1981, η οποία ανέφερε τέσσερα είδη ελέγχου: τον  έλεγχο στο 

επίπεδο της συμπεριφοράς, στο γνωστικό επίπεδο, στο επίπεδο των πληροφοριών και 

σε αναδρομικό επίπεδο, το οποίο αναφέρεται σε πεποιθήσεις για τα αίτια 

παρελθόντων γεγονότων. Σημαντική είναι επίσης και η συμβολή του Rotter στο θέμα 

της άσκησης ελέγχου. 

 Είναι ακόμη σημαντικό τέλος,  να αναφερθούμε σε διάφορους παράγοντες οι 

οποίοι μπορεί να επηρεάσουν τα επίπεδα του προσωπικού ελέγχου στο άτομο. 

Χαρακτηριστικά αναφέρονται το κοινωνικοοικονομικό επίπεδο, το φύλο, η εργασία, 

η οικογένεια, ηλικία και η εθνικότητα. 
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Πίνακας 3: Ο προσωπικός έλεγχος ως μεσολαβητικός παράγοντας των επιδράσεων των 

κοινωνικών στοιχείων στο άγχος και την κατάθλιψη (Ross and Sastry, 1993). 

 

1) Κοινωνικοοικονομικό επίπεδο : Πολλές έρευνες συνδέουν το 

κοινωνικοοικονομικό επίπεδο με την αίσθηση προσωπικού ελέγχου. Έτσι το υψηλό 

γενικό κοινωνικοοικονομικό επίπεδο ( κοινωνική – επαγγελματική θέση) συνδέεται 

αρνητικά με την αίσθηση αδυναμίας ενώ παρουσιάζει θετική συσχέτιση με την 

αίσθηση ελέγχου (Mirowsky and Ross, 1983). Η καλή οικονομική κατάσταση 
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συνδέεται άμεσα με το αίσθημα υπεροχής. Δουλείες με χαμηλό κοινωνικό προφίλ 

προάγουν την αίσθηση αδυναμίας, καθώς η δουλειά, οι δυνατότητες και τα έσοδα 

από αυτήν συντελούν στην επίτευξη κάποιων στόχων που το ίδιο το άτομο επιθυμεί 

(Wheaton, 1980). Η εργασία παρέχει αυτονομία, ελευθερία και βοηθάει στην 

αύξηση του προσωπικού ελέγχου (Bird & Ross, 1993) 

2) Φύλο: Οι διάφορες θεωρίες υποστηρίζουν ότι οι γυναίκες έχουν χαμηλή 

αίσθηση ελέγχου στη ζωή τους από τους άνδρες, ως αποτέλεσμα της οικονομικής 

εξάρτησης, των περιορισμένων ευκαιριών, της ανάληψης χαμηλών ρόλων στην 

κοινωνία αλλά και της ρουτίνας που προκαλεί η παραμονή τους στο σπίτι και η 

ενασχόληση τους με οικιακές εργασίες ( Ross & Sastry, 1993). 

3) Ηλικία: Πρόσφατες έρευνες κάνουν αναφορά στο ρόλο της ηλικίας στην 

αίσθηση προσωπικού ελέγχου. Θεωρείτε ότι οι άνθρωποι τρίτης ηλικίας έχουν 

χαμηλή αίσθηση ελέγχου από τους νεότερους, και ότι ο αντιλαμβανόμενος έλεγχος 

μειώνεται με την αύξηση της ηλικίας (Mirowsky, 1995). Παλαιότερη έρευνα του 

Lachman (1986) η οποία αναφέρονταν στην ανασκόπηση άλλων ερευνητικών 

προσπαθειών, έδειξε ότι το 1/3 των ερευνών βρήκαν χαμηλά επίπεδα ελέγχου στους 

ηλικιωμένους, το 1/3 αυτών υψηλά  και τέλος το υπόλοιπο 1/3 υποστήριζε ότι δεν 

υπάρχει σύνδεση της ηλικίας με την αίσθηση ελέγχου, ενώ ο Rodin (1986) εμμένει 

στην αρνητική συσχέτιση του ελέγχου και της ηλικίας. 

4) Εθνικότητα: Θεωρείτε ότι στο δυτικό κόσμο οι άνθρωποι εμφανίζουν υψηλά 

επίπεδα προσωπικού ελέγχου και μειωμένη ψυχολογική δυσφορία (Aneshensel, 

1992) H σχέση αυτή ίσως αναπαριστά μια δυτική προκατάληψη, καθώς η αίσθηση 

αυτονομίας αποτελεί μέρος των δυτικών αξιών και δεν εμφανίζεται στις ανατολικές 

αξίες (Schaubreck, Lam & Xie, 2000). Ο Sastry and Ross (1998) υποστήριξαν ότι οι 

Ασιάτες παρουσίαζαν σημαντικά χαμηλότερα επίπεδα προσωπικού ελέγχου 

συγκρινόμενοι με τους Αμερικανούς ενώ οι O’ Connor and Shimizu (2002) βρήκαν 

ότι οι Βρετανοί έχουν υψηλότερη αίσθηση προσωπικού ελέγχου σε σχέση με τους 

Ιάπωνες.         
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2.5.2 Προσωπικός έλεγχος και υγεία 

 
 Η σχέση μεταξύ του προσωπικού ελέγχου, του στρες και της ψυχολογικής 

ευεξίας είναι αποδεδειγμένη μέσα από πλειάδα ερευνών (Lazarus and Folkman, 1984; 

Averill, 1973). Το στρες συνδέεται με την έκφραση παραπόνων που σχετίζονται με το 

επίπεδο υγείας (Beecman et al., 1997) αλλά και την αίσθηση του πόνου ( Von Knoff 

& Simon, 1996) . Έτσι η ψυχολογική δυσφορία αυξάνει τις δυσκολίες που 

συνδέονται με την χρόνια ασθένεια, πράγμα που εκφράζεται από τους ασθενείς με 

την μεγαλύτερη αίσθηση του πόνου, με την έκφραση παραπόνων για την κατάσταση 

τους αλλά και την συχνότερη εισαγωγή στο σύστημα πρωτοβάθμιας φροντίδας ( 

Glozier et al., 2005). 

 Η εκπαίδευση στον προσωπικό έλεγχο αφορά μια διαδικασία εκμάθησης 

συμπεριφορικών ή γνωστικών ικανοτήτων προκειμένου να είναι σε θέση το άτομο να 

αντιμετωπίσει τα διάφορα στρεσογόνα γεγονότα (Krantz, 1980). Μια άποψη 

αναφέρει ότι η εξάσκηση στον έλεγχο δρα ενισχυτικά και μειώνει τις επιδράσεις του 

στρες. Ενώ μια διαφορετική τοποθέτηση είναι ότι η αύξηση του ελέγχου 

(αντιλαμβανόμενου ελέγχου) πάνω στα στρεσογόνα γεγονότα αποτελεί καλύτερη 

προβλεψιμότητα στο στρες, γεγονός που μειώνει το στρες (Averill, 1973; Folkman, 

1984; Seligman, 1975) και προκαλεί λιγότερες αρνητικές συνέπειες. 

 Οι ερευνητές ισχυρίζονται ότι η αίσθηση προσωπικού ελέγχου μειώνει τις 

αρνητικές επιδράσεις του στρες σε ασθενείς που νοσηλεύονται στο νοσοκομείο. 

Αυτές οι μελέτες αφορούν γεγονότα, όπως μείωση του πόνου κατά τη διάρκεια 

σωματικής δραστηριότητας αλλά και οφέλη όπως μείωση της φαρμακευτικής αγωγής 

για την αντιμετώπιση του πόνου και γρηγορότερη ανάρρωση ( Jonson, Christman, & 

Stitt, 1985). Επιπλέον υψηλά επίπεδα ελέγχου συνδέονται με καλύτερη θεραπευτική 

προσαρμογή (Horne and Weinman, 1999) και λιγότερη εξασθένηση (Janson, 2000). 

 H αίσθηση προσωπικού ελέγχου είναι ένας σημαντικός παράγοντας ο οποίος 

είναι σε θέση να επηρεάσει τα επίπεδα του οξέος πόνου κατά την διάρκεια 

στρεσογόνων κλινικά διαδικασιών (Gedney and Logan, 2007). H χαμηλή αίσθηση 

ελέγχου, η χαμηλή αντίληψη για τις συνέπειες της ασθένειας, το άγχος, η κατάθλιψη, 

το φύλο και η ηλικία αποτελούν προβλεπτικούς παράγοντες για την πρόωρη 

εγκατάλειψη από ένα πρόγραμμα αποκατάστασης ασθενών με καρδιακές διαταραχές 

(Weinman et al., 1996). H αίσθηση προσωπικού ελέγχου μπορεί να επιδράσει 
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καταλυτικά στις αρνητικές συνέπειες της θεραπείας χρόνιων ασθενών (Feldner and 

Hekmat, 2001). H ένταξη των ασθενών σε ένα πρόγραμμα διαχείρισης του πόνου, 

αύξησε την αίσθηση προσωπικού ελέγχου, πράγμα που μείωσε τις αποδόσεις πόνου 

των ασθενών στους σημαντικούς άλλους όπως τους  γιατρούς, την οικογένεια ή την 

τύχη ( Lipchik et al., 1993). 

 Μια διαφορετική πτυχή του προσωπικού ελέγχου αποτελεί η συμβολή του 

στην προσαρμογή των ασθενών κατά τη διάρκεια της νοσηλείας τους στο 

νοσοκομείο. Η παράμετρος αυτή είναι ιδιαίτερα σημαντική για τους χρόνιους 

ασθενείς οι οποίοι αναγκάζονται να νοσηλεύονται πολύ συχνά. Πολλοί ερευνητές 

έχουν επισημάνει ότι φυσικά χαρακτηριστικά του περιβάλλοντος( όπως θόρυβος, 

φως) μπορεί να θεωρηθούν ιδιαίτερα στρεσογόνα (Torf, 1984). Οι θόρυβοι που είναι 

παρόντες στο νοσοκομείο έχουν αποδεικτεί ιδιαίτερα στρεσογόνοι (Baker, 1984) και 

μπορεί να έχουν αρνητικές επιδράσεις στον ύπνο των ασθενών ( Hilton, 1976), η 

αίσθηση όμως προσωπικού ελέγχου μειώνει το στρες εξαιτίας των παραμέτρων 

αυτών και βελτιώνει τον ύπνο των ασθενών όταν νοσηλεύονται (Torf, 1992). 

 O πρότερος και μεταγενέστερος τρόπος αντιμετώπισης του διαβήτη αποτελεί 

πρόκληση και συνδέεται με την αίσθηση ελέγχου. Ο προσωπικός έλεγχος 

υποστηρίζεται ότι επιδρά στην αιτιολογία των διατροφικών διαταραχών (Sharipo et 

al., 1993) αλλά και στον μεταβολικό έλεγχο σε ασθενείς με διαβήτη τύπου Ι . Η 

έρευνα των Schwartz et al (2002) σε 45 έφηβες κοπέλες με διαβήτη  τύπου Ι έδειξε 

ότι αυτέ που παρουσίαζαν χαμηλή αίσθηση συνολικού ελέγχου και έλεγχου στο σώμα 

τους εμφάνιζαν περισσότερα συμπτώματα διατροφικών διαταραχών από εκείνες με 

υψηλότερα επίπεδα ελέγχου. Επιπλέον οι Surgenor et al (2000) παρατήρησαν ότι οι 

ενήλικες γυναίκες με καλύτερο μεταβολικό έλεγχο έχουν υψηλότερη αίσθηση 

ελέγχου. Ενώ εκείνες που παρουσίαζαν χαμηλό μεταβολικό έλεγχο εξέφραζαν την 

επιθυμία τους για προσωπικό έλεγχο. Η σπουδαιότητα του προσωπικού ελέγχου στο 

διαβήτη φαίνεται και από την έρευνα του Maclean ( 1991) όπου οι ασθενείς όπου 

αποτυγχάνουν να προσαρμοστούν εμφανίζονται δυστυχισμένοι, επιδεικνύουν 

μνησικακία, έχουν χαμηλή αίσθηση προσωπικού ελέγχου, αισθάνονται τιμωρημένα 

και πιστεύουν πως η ασθένεια τους ελέγχεται από την τύχη και όχι τους ίδιους, 

αντίληψη που συνδέεται με θνησιμότητα και πιθανή ψυχοπαθολογία ( Sharipo et al., 

1993; Bandura, 1989). 

 Τέλος μια σειρά ερευνών και πειραμάτων έδειξε ότι η σχέση μεταξύ της 

αίσθησης ελέγχου και του στρες είναι πιο πολύπλοκή από ότι αρχικά θεωρήθηκε. Η 
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Litt το 1988 (όπως αναφέρεται στο Καραδήμας, 2005)  προβαίνοντας σε μια 

εξαντλητική ανασκόπηση των ερευνών αυτών, καταλήγει σε δυο γενικά 

συμπεράσματα: 1) η παραχώρηση ελέγχου δεν είναι πάντοτε ευεργετική, για 

παράδειγμα σε άτομα που έχουν ένα μη αυτόνομο στυλ ζωής και 2) χαρακτηριστικά 

της προσωπικότητας μπορούν να επηρεάσουν την επιθυμία για άσκηση ελέγχου σε 

μια στρεσογόνο κατάσταση, ανάλογα με το πώς αυτά τα χαρακτηριστικά συντελούν 

στη διαμόρφωση της πρωτογενούς και δευτερογενούς γνωστικής αξιολόγησης.    

 

 

 

 

2.6 Κοινωνική υποστήριξη και αίσθηση ελέγχου  

 

 

Οι Ross και Mirowsky (1989) ανέφεραν τρεις θεωρίες για τη σχέση του 

ελέγχου και της υποστήριξης, καθώς και της επίδρασης αυτών στην ευεξία: την 

θεωρία της αντικατάστασης, της διευκόλυνσης και της λειτουργικής αντικατάστασης. 

 Σύμφωνα με την πρώτη θεωρία, η κοινωνική υποστήριξη μειώνεται από τον 

έλεγχο και αντικαθίσταται από την ικανότητα επίλυσης προβλημάτων. Η κοινωνική 

υποστήριξη υποδηλώνει την ύπαρξη ενός δικτύου αμοιβαιότητας αλλά και αμοιβαίων 

υποχρεώσεων χωρίς όρια, γεγονός που ενθαρρύνει την εξάρτηση μεταξύ των ατόμων. 

Οι άνθρωποι που λύνουν μόνοι τους τα προβλήματα τους έχουν καλύτερη αίσθηση 

ελέγχου και αυτοεκτίμηση, θεωρώντας περισσότερο αποδοτικό να λύνουν μόνοι τα 

προβλήματα τους από το να στρέφονται στους άλλους (Brown, 1978). Οι Pearlin & 

Schooler (1978) υποστήριξαν ότι εκείνη που στρέφονται στους άλλους, προκειμένου 

να επιλύσουν τα προβλήματα τους δεν εμπιστεύονται τον ίδιο τους τον εαυτό ενώ 

είναι περισσότερο αποδοτικό να βρίσκεις ο ίδιος λύσεις αφού με τον τρόπο αυτό 

μειώνεται το στρες που βιώνεις περισσότερο από το να στρέφεσαι στους σημαντικούς 

άλλους.  

Η δεύτερη θεωρία υποστηρίζει ότι η κοινωνική υποστήριξη διευκολύνει την 

επίλυση των προβλημάτων και προάγει την δράση του ατόμου. Η σπουδαιότητα της 

υποστήριξης δεν έγκειται στο γεγονός ότι αφήνει τους άλλους να δώσουν λύσεις στις 

δυσκολίες που απασχολούν το άτομο, αλλά στο ότι η αντιλαμβανόμενη υποστήριξη 
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δίνει κουράγιο και δύναμη στους λήπτες της να δράσουν. Η άποψη αυτή 

επιβεβαιώνεται από το γεγονός ότι το στρες μειώνεται από την αντιλαμβανόμενη 

διαθέσιμη υποστήριξη και όχι από την πραγματική λήψη υποστήριξης (Wethington & 

Kessler, 1986).  

Τέλος η τρίτη θεωρία, αναφέρει ότι η υποστήριξη και ο έλεγχος μπορούν να 

αναπληρώσουν ο ένας τον άλλο μειώνοντας  την κατάθλιψη. Έτσι αποτελούν 

εναλλακτικούς τρόπους για τη μείωση των αντιλαμβανόμενων απειλών. Ο έλεγχος 

παρέχει εμπιστοσύνη για τις ικανότητες του ατόμου, ενώ η υποστήριξη για την αξία 

του. Καθένα από αυτά μειώνει τη δυσφορία και επιδρά στα στρεσογόνα γεγονότα 

(Turner & Noh, 1983).Ο έλεγχος είναι περισσότερο αποδοτικός και μειώνει την 

δυσφορία περισσότερο όταν η υποστήριξη είναι χαμηλή. Ομοίως η υποστήριξη είναι 

περισσότερο αποδοτική όταν ο έλεγχος είναι χαμηλός.          
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        3 . ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΕΡΕΥΝΑΣ 
 

Η επιστήμη της Ψυχολογίας δεν ασχολήθηκε εξαρχής με το χώρο της 

σωματικής λειτουργικότητας αλλά και της υγείας γενικότερα. Επηρεασμένη από την 

προσοχή που δόθηκε από την ιατρική αλλά και την ευρύτερη κοινωνία στην ασθένεια 

και την αντιμετώπιση των συνεπειών της, ασχολήθηκε και η ίδια με το χώρο της 

ψυχικής διαταραχής, αφήνοντας τα ζητήματα της υγείας και της ευεξίας στην 

Ιατρική. Όμως καθώς οι οξείες ασθένειες υποχωρούσαν και οι ασθενείς έπασχαν 

πλέον από χρόνιες που αναμφισβήτητα η διάγνωση τους συνδέεται με υψηλά 

ποσοστά στρες αλλά και κατάθλιψης,  καταστάσεις που ήταν σε θέση να επηρεάσουν 

την σωματική και τη ψυχική ισορροπία του ασθενούς και να δυσχεράνουν την 

ποιότητα ζωής του, ανάγκασε τους Ψυχολόγους να εντείνουν την έρευνα που 

αφορούσε θέματα υγείας και να παίξουν καθοριστικό ρόλο στην στήριξη του ίδιου 

του ασθενούς αλλά και της οικογένειας, σημαντική πηγή παροχής φροντίδας στη 

χρόνια ασθένεια. Στο εξής παρουσιάστηκαν  πλειάδα ερευνών οι οποίες στόχευαν 

στην αντιμετώπιση του στρες σε χρόνιους ασθενείς μελετώντας παράλληλα 

μεταβλητές που ήταν σε θέση να παίξουν σημαντικό ρόλο στη διατήρηση της ευεξίας 

τους και αφορούσαν την ψυχολογική αντοχή, την αισιοδοξία, τις ικανότητες 

αντιμετώπισης δύσκολών καταστάσεων, το προσωπικό έλεγχο και την κοινωνική 

υποστήριξη. 

Στην παρούσα ερευνητική προσπάθεια θα ασχοληθούμε με δυο μεταβλητές, 

την κοινωνική υποστήριξη και τον προσωπικό έλεγχο και βασισμένοι στην ήδη 

υπάρχουσα βιβλιογραφία για τον ρόλο αυτών στην υγεία θα διατυπώσουμε τα 

ακόλουθα ερευνητικά ερωτήματα. 

 

1.Υπάρχει συσχέτιση του προσωπικού ελέγχου και της κοινωνικής 

υποστήριξης με μεταβλητές όπως η ποιότητα ζωής, η αντίληψη του 

ασθενούς για την κατάσταση της υγείας του αλλά και του χρόνου 

διάγνωσης ; 

 

2.Υπάρχουν διαφορές ανάμεσα στα δυο φύλλα ως προς την 

αξιολόγηση της αντιλαμβανόμενης υποστήριξης που δέχεται ο 

ασθενής από τον/ την σύντροφο του; 
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3.Υπάρχουν διαφορές ανάμεσα στα δυο φύλλα όσο αναφορά την 

αίσθηση προσωπικού ελέγχου 

 

4.Υπάρχουν διαφορές ως προς τα επίπεδα κοινωνικής υποστήριξης 

όπως αξιολογούνται από τους ασθενείς από αυτά που θεωρούν ότι 

παρέχουν οι σύντροφοι ; 

  

5.Η κοινωνική υποστήριξη και η αίσθηση προσωπικού ελέγχου πάνω 

στην ασθένεια μπορούν να αποτελέσουν προβλεπτικό παράγοντα της 

ποιότητας ζωής; 

 

6. Η κοινωνική υποστήριξη και η αίσθηση προσωπικού ελέγχου πάνω 

στην ασθένεια μπορούν να αποτελέσουν προβλεπτικό παράγοντα για 

την αντίληψη των ασθενών σχετικά με την υγεία τους;  
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4. ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΊΑ 

 

4.1 Συμμετέχοντες  

 
 Στην παρούσα έρευνα συμμετείχαν χρόνιοι ασθενείς και συγγενείς πρώτου 

βαθμού (σύζυγοι, γονείς παιδιά) . Το δείγμα προέρχονταν από ασθενείς οι οποίοι 

νοσηλεύονταν στο νοσοκομείο ή ασθενείς που ήρθαμε σε επαφή μαζί τους μέσω των 

Κ.ΑΠ.Η τα οποία επισκέπτονταν. Συνολικά συλλέξαμε πληροφορίες από 58 χρόνιους 

ασθενείς (Ν=58) και τους συντρόφους τους( 58 ζευγάρια), στις περιπτώσεις που 

μπορούσαμε να έρθουμε σε επαφή μαζί τους. Από αυτούς οι 34 ήταν άνδρες ( 58,6%) 

και οι 24 ήταν γυναίκες ( 41,4%), ο μέσος όρος ηλικίας ήταν 62,29 έτη (Τ.Α = 12,9 

έτη). Οι ασθένειες από τις οποίες έπασχαν, ήταν καρδιακές νόσοι ( αρτηριακή πίεση, 

διαβήτης, καρδιά, ζάχαρο το 20.5%), νόσοι του κυκλοφοριακού συστήματος ( χρόνια 

νευρική ανεπάρκεια, ουρικό οξύ, θρόμβωση το 22,3%), νόσοι των οστών ( 

ρευματοειδής αρθρίτιδα, οστεοπόρωση το 8,5%), νόσοι του αναπνευστικού ( άσθμα 

το 3,4%), ενδοκρινικές νόσοι ( θυρεοειδής το 5.2%) καρκίνος το 3.4% και επιληψία 

το 1.7%. Ένα ποσοστό 34,5% δεν απάντησε στην συγκεκριμένη ερώτηση. Πιο συχνά 

τείνουν να εμφανίζονται οι καρδιακές νόσοι και οι νόσοι του κυκλοφοριακού 

συστήματος. Το μορφωτικό επίπεδο των ερωτηθέντων ποικίλει με το μεγαλύτερο 

ποσοστό να έχει τελειώσει το δημοτικό ( 39,7%), ακολουθούν εκείνοι που έχουν 

τελειώσει το λύκειο (22,4% ), το γυμνάσιο ( 12,1%), τεχνικές σχολές (10,3%), και 

τέλος αυτοί που έχουν τελειώσει δημοτικό, ΑΕΙ και ΤΕΙ σε ποσοστό 5,2% για την 

κάθε κατηγορία. Ανάλογη του μορφωτικού επιπέδου είναι και η επαγγελματική 

απασχόληση των ερωτηθέντων. Ασχολούνται με χειρονακτικές εργασίες ( αγρότης, 

κηπουρός, οικοδόμος, σιδεράς, ξυλουργός, ηλεκτρολόγος, μηχανικός, 

ελαιοχρωματιστής το 22,3%), ελεύθεροι επαγγελματίες ( αγιογράφος, βιβλιοπώλης, 

ιερέας το 5,1%), δημόσιοι υπάλληλοι (ΔΕΙ το 3,4%), οικιακά το 10,3% και 

συνταξιούχοι το 17,2%. Το μεγαλύτερο ποσοστό του δείγματος υποστηρίζει ότι η 

υγεία του δεν είναι ούτε καλή ούτε κακή ( 39,7%), το 24,1% την χαρακτηρίζει κακή, 

το 31% καλή, ενώ μονάχα το 5,2% την χαρακτηρίζει ως πολύ καλή. Τέλος ο μέσος 

όρος ετών που υποφέρουν οι ασθενείς υπολογίζεται στα 10.4 έτη (Τ.Α = 8,2).   
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4.2 Ψυχομετρικά εργαλεία 

 

 
Όπως αναφέραμε παραπάνω στόχος της παρούσας ερευνητικής προσπάθειας 

ήταν να αξιολογήσουμε την αντιλαμβανόμενη κοινωνική υποστήριξη που λαμβάνουν 

οι χρόνιοι ασθενείς από τους συντρόφους τους και την αίσθηση προσωπικού ελέγχου 

των ίδιων πάνω στην ασθένεια τους και πως οι μεταβλητές αυτές επηρεάζουν την 

προσαρμογή τους. 

Για το σκοπό αυτό χρησιμοποιήσαμε ως ψυχομετρικά εργαλεία 

ερωτηματολόγια τα οποία συμπληρώθηκαν από τους ίδιους τους ερωτηθέντες είτε 

στο χώρο του νοσοκομείου, είτε στο χώρο των ΚΑΠΗ παρουσία μονάχα του 

ερευνητή.  

Συγκεκριμένα ζητήθηκε από τους ασθενείς και τους συντρόφους να 

απαντήσουν σε δυο ερωτηματολόγια: α) το ερωτηματολόγιο που αφορά την 

κοινωνική υποστήριξη( social support) και β) το ερωτηματολόγιο για τον προσωπικό 

έλεγχο ( personal control). Τα ερωτηματολόγια των συγγενών δεν περιελάμβαναν 

πιθανούς τρόπους αντίδρασης σε ένα πρόβλημα υγείας ενώ και από τις δυο ομάδες 

ζητήθηκε να απαντήσουν σε κάποια δημογραφικά στοιχεία. 

Για να αξιολογήσουμε την κοινωνική υποστήριξη χρησιμοποιήσαμε το 

Significant Other Scale ( SOS) το οποίο κατασκευάστηκε από τον Power et al ( 1998) 

για να προσδιορίσει πέντε συναισθηματικές και πέντε πρακτικές λειτουργίες της 

κοινωνικής υποστήριξης σε 12 άτομα ( συζύγους, γονείς, παιδιά, στενοί φίλοι). 

Απλοποιήθηκε για να αξιολογήσει τέσσερις διαφορετικές λειτουργίες κοινωνικής 

υποστήριξης (δύο συναισθηματικές και δυο πρακτικές) σε επτά άτομα. 

Το SOS έχει διαθέσιμες δύο εκδοχές: SOS (A) στο οποίο και τα επτά άτομα 

συμπεριλαμβάνονται στο ερωτηματολόγιο και το SOS (Β) στο οποίο ο ερωτώμενος 

μπορεί να επιλέξει τα βασικά άτομα που θα τον εκτιμήσουν. 

Για κάθε μια από τις τέσσερις λειτουργίες κοινωνικής υποστήριξης κάθε  

άτομο εκτιμάται από την άποψη του επιπέδου υποστήριξης που λαμβάνει και του 

ιδανικού επιπέδου υποστήριξης. Οι εκτιμήσεις γίνονται χρησιμοποιώντας την 

κλίμακα επτά επιλογών από το 1 (ποτέ) μέχρι το 7 (πάντα). Τα αποτελέσματα 

επομένως προέρχονται από τη σύγκριση του πραγματικού και του  ιδανικού επιπέδου 

της υποστήριξης και της απόκλισης μεταξύ αυτών. Το ερωτηματολόγιο έχει 
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σχεδιαστεί για να είναι εύκαμπτο και οι χρήστες να μπορούν να υιοθετήσουν την 

έκδοση που ικανοποιεί τις ιδιαίτερες ανάγκες τους με την ποικιλία του αριθμού 

ατόμων που εκτιμώνται. 

Το ερωτηματολόγιο μπορεί να το συμπληρώσει μόνος του ο ερωτώμενος και 

ολοκληρώνεται σε 10 λεπτά. Ο ερωτώμενος καλείται να απαντήσει σε 10 ερωτήσεις 

οι οποίες αφορούν την υποστήριξη, πρακτική και συναισθηματική, που λαμβάνει από 

τη σύντροφο του, χρησιμοποιώντας μια βαθμολογική κλίμακα από το 1(ποτέ) έως το 

7(πάντα). 

Ο Power και οι συνεργάτες του (1988) έδειξαν ότι το SOS παρουσιάζει 

ικανοποιητική αξιοπιστία και ισχύ. Η αξιοπιστία δοκιμής-επανελέγχου άνω των έξι 

μηνών κυμαίνεται από 0,73 έως 0,83 στα τέσσερα συνοπτικά αποτελέσματα 

υποστήριξης (πραγματικά εναντίον του ιδανικού Χ συναισθηματικού εναντίον 

πρακτικού). Το SOS έχει σχεδιαστεί προσεκτικά και έχει το πλεονέκτημα ότι παρέχει 

τη δυνατότητα μέτρησης της πρακτικής και συναισθηματικής υποστήριξης. Επιπλέον   

επιτρέπει στο χρήστη να αξιολογήσει το πραγματικό και ιδανικό επίπεδο υποστήριξης 

για να παραγάγει ένα μέτρο της ικανοποίησης βασισμένο στην απόκλιση μεταξύ των 

ιδανικών και πραγματικών αποτελεσμάτων. Έχει ευελιξία δεδομένου ότι ο χρήστης 

μπορεί να καθορίσει τον τύπο και τον αριθμό ατόμων που περιλαμβάνονται στην 

αξιολόγηση της υποστήριξης.  

Το Illness Perceprion Questionnaire (IPQ),(Weinman et al., 1996), αποτελεί 

έναν τρόπο για να προσδιορίσουμε πέντε διαφορετικά στοιχεία της γνωστικής  

αναπαράστασης της ασθένειας και βασίζεται στο μοντέλο αυτορύθμισης του 

Leventhal ( Leventhal et al., 1984). Οι κλίμακες από τις οποίες αποτελείτε στοχεύουν 

στο να προσδιορίσουν την ταυτότητα της ασθένειας ( τα συμπτώματα του ασθενή που 

συνδέονται με την αρρώστια), την αιτιολογία ( διατύπωση της προσωπικής γνώμης 

του ασθενή σχετικά με την αιτιολογία της ασθένειας), τη χρονική πορεία ( την 

αντιλαμβανόμενη διάρκεια της αρρώστιας), τις συνέπειες (προσδοκώμενες επιδράσεις 

και έκβαση της ασθένειας), τον θεραπευτικό έλεγχο ( με ποιο τρόπο ελέγχεις ή 

αναρρώνεις από την ασθένεια σου). Το IPQ περιλαμβάνει ένα συγκεκριμένο αριθμό 

πυρηνικών στοιχείων αλλά επιτρέπει στους χρήστες του να προσθέσουν κάποια 

στοιχεία για συγκεκριμένες ομάδες ασθενών ή για ειδικές ασθένειες . Τα δεδομένα 

της κλίμακας παρουσιάζουν ικανοποιητική αξιοπιστία και εγκυρότητα σε 

διαφορετικές ομάδες χρόνιων ασθενών. 
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Η κλίμακα της ταυτότητας αποτελείτε από 12 κατηγορίες ( Cronbach a = ,82), 

συμπτωμάτων όπου οι ασθενείς ρωτούνται να εκτιμήσουν τη συχνότητα μέσω μιας 

τετραβάθμιας κλίμακας η οποία κυμαίνεται από «όλη την ώρα» μέχρι «ποτέ» 

προσδιορίζοντας έτσι το πόσο συχνά κάθε σύμπτωμα εμφανίζεται ως μέρος της 

ασθένειας του ατόμου. Η εκτίμηση της ταυτότητας περιλαμβάνει τα στοιχεία 1-12 

του ερωτηματολογίου και παρέχει μια απλή μέτρηση των αντιλαμβανόμενων 

συμπτωμάτων που συνδέονται με την ασθένεια. 

Τα στοιχεία από τις τέσσερις άλλες κλίμακες του ερωτηματολογίου 

αποτελούνται από ανάμεικτα δεδομένα και αξιολογούνται από τους ίδιους τους 

ασθενείς μέσω μιας πενταβάθμιας κλίμακας αυτή τη φορά η οποία κυμαίνεται από το 

«συμφωνώ απόλυτα» μέχρι το « διαφωνώ απόλυτα» ( 1μέχρι 5). Στη συνέχεια 

βαθμολογούνται αντίστροφα, συγκεκριμένα στοιχεία, για το χρόνο (Cronbach a=,73), 

τις συνέπειες(Cronbach a=,82) και τον έλεγχο(Cronbach a=,73) και τα οποία 

απαρτίζονται από την άθροιση όλων των στοιχείων των κλιμάκων αυτών και 

διαιρούνται δια των αριθμό των στοιχείων. Όσο αναφορά την αιτιολογία, δεν είναι 

αποδεκτό να αθροιστούν όλα τα στοιχεία καθώς ο κάθε συμμετέχοντας εκφράζει 

διαφορετική αιτιολογία για την ασθένεια του. 

Στην πιο γενική έκδοση του IPQ, κάθε στοιχείο που αναφέρεται στην 

ασθένεια μπορεί να αντικατασταθεί με το όνομα μιας ειδικής ασθένειας (όπως άσθμα 

ή διαβήτης). Ακόμη έχει αναπτυχθεί μια ειδική έκδοση του ερωτηματολογίου η οποία 

στοχεύει στο να εκμαιεύσει στοιχεία από τα γνωστικά μοντέλα που χρησιμοποιούν οι 

σύζυγοι ή οι φροντιστές για την αρρώστια του συντρόφου. Αυτή η έκδοση βοηθάει 

τους ερευνητές που θέλουν να μετρήσουν τις αντιλήψεις για την ασθένεια όπως 

διαμορφώνονται από τους σημαντικούς άλλους, τους φροντιστές ή τα άλλα μέλη της 

οικογένειας. 

Το IPQ- R διαιρείτε σε τρεις κατηγορίες, με τις διαστάσεις της ταυτότητας και 

της αιτιολογίας να διαχωρίζονται από της ήδη υπάρχουσες διαστάσεις. Η κατηγορία 

της ταυτότητας παρουσιάζεται αρχικά και απαρτίζεται από 12 συμπτώματα που 

περιλαμβάνονται και στο αρχικό IPQ όπως χαρακτηριστικά αναφέρονται: πόνος, 

ναυτία, δύσπνοια, πονοκέφαλο, αλλαγές στο βάρος κ.α. Προστέθηκαν δυο ακόμη 

συμπτώματα ο πονόλαιμος και η βραχνάδα. Αρχικά ο ασθενής καλείτε να απαντήσει 

με ναι ή όχι για κάθε σύμπτωμα, αν αποτελεί μέρος της ασθένειας του, στη συνέχεια 

ρωτάται να απαντήσει αν τα συμπτώματα που βιώνει συνδέονται με την ασθένεια 
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του. Το άθροισμα των θετικών απαντήσεων  στη διάσταση αυτή προσδιορίζουν την 

ταυτότητα της ασθένειας.  

Την επόμενη διάσταση μετά την ταυτότητα, αποτελούν οι συνέπειες, η 

χρονική διάρκεια της ασθένειας ( οξεία ή χρόνια), η χρονική πορεία καθώς και η 

συναισθηματική διάσταση και βαθμολογούνται μέσω της πενταβάθμιας κλίμακας του 

Likert ( διαφωνώ απόλυτα, διαφωνώ, ούτε διαφωνώ- ούτε συμφωνώ, συμφωνώ, 

συμφωνώ απόλυτα). 

Τέλος η διάσταση της αιτιολογίας παρουσιάζεται ξεχωριστά και ο ασθενής 

χρησιμοποιεί ξανά την πενταβάθμια κλίμακα που ήδη αναφέραμε για να δώσει τις 

απαντήσεις του.                    
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4.3 Ευρήματα 

 

4.3.1 Ο προσωπικός έλεγχος και η κοινωνική υποστήριξη σχετίζονται με 

μεταβλητές όπως η ποιότητα ζωής, η αντίληψη του ασθενούς για την υγεία και ο 

χρόνος της διάγνωσης ; 

 

Υπολογίστηκαν οι δείκτες συνάφειας ( pearson r ), μεταξύ του προσωπικού 

ελέγχου και της κοινωνικής υποστήριξη και μεταβλητών όπως η ποιότητα ζωής, η 

αντίληψη για την υγεία και ο χρόνος της διάγνωσης όπως παρουσιάζεται στον πίνακα 

1. 

 

** Η συσχέτιση είναι σημαντική για επίπεδο 0,01 (2-tailed) 

 

Σχετικά με τον προσωπικό έλεγχο οι δείκτες που προέκυψαν δείχνουν ότι 

υπάρχει ιδιαίτερα χαμηλή ή καθόλου συσχέτιση, στατιστικά ασήμαντη με εξαίρεση 

τη συσχέτιση του δείκτη για την αντίληψη της υγείας, ο οποίος  παρουσιάζει μέτρια 

συσχέτιση, στατιστικά σημαντική. Συγκεκριμένα οι δείκτες συσχέτισης μεταξύ του 

προσωπικού ελέγχου, της κοινωνικής υποστήριξης και του χρόνου διάγνωσης είναι r 

= ,215, r = -,216,  r =, 090 αντίστοιχα. Ενώ μπορούμε να επισημάνουμε 

χρησιμοποιώντας πιο ελαστικά κριτήρια, ότι η αίσθηση προσωπικού ελέγχου του 

ασθενούς αυξάνεται όσο καλύτερη είναι η αντίληψη του ίδιου για την υγεία του r=, 

431. Όσο αναφορά τη κοινωνική υποστήριξη φαίνεται να υπάρχει ιδιαίτερα χαμηλή ή 

ανύπαρκτη συσχέτιση, στατιστικά ασήμαντη με τον προσωπικό έλεγχο r= ,215 και το 

χρόνο της διάγνωσης r=, 213. Αντίθετα η κοινωνική υποστήριξη παρουσιάζει χαμηλή 

συσχέτιση, στατιστικά σημαντική με την ποιότητα ζωής και την αντίληψη για την 

υγεία. Όσο περισσότερη κοινωνική υποστήριξη δέχεται το άτομο τόσο χειροτερεύει 

 Προσωπικός 

έλεγχος 

Κοινωνική 

υποστήριξη 

Ποιότητα 

ζωής  

Αντίληψη 

για την 

 υγεία 

Χρόνος 

διάγνωσης  

Προσωπικός 

έλεγχος  

1,000 , 215 -,216 ,431** ,090 

Κοινωνική 

υποστήριξη 

,215 1,000 -, 376** ,342** ,213 
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το επίπεδο της ποιότητας ζωής του, η επίδραση αυτή δεν είναι ραγδαία και μάλλον 

μπορεί να χαρακτηριστεί χαμηλή, παρόλα αυτά υπαρκτή r =-,376. Τέλος η σχέση της 

κοινωνικής υποστήριξης και της αντίληψης της υγείας αφορά την ύπαρξη θετικής 

χαμηλής συσχέτισης, δηλαδή όσο περισσότερη κοινωνική υποστήριξη δέχεται ο 

ασθενής τόσο καλύτερη αντίληψη για την υγεία του θα εκφράσει.   

 

4.3.2 Υπάρχουν διαφορές μεταξύ των δύο φύλων ως προς την αξιολόγηση 

της αντιλαμβανόμενης κοινωνικής υποστήριξης που δέχονται; 

 

Για να αξιολογήσουμε την ύπαρξη διαφορών μεταξύ των ανδρών και 

γυναικών ως προς την αντιλαμβανόμενη κοινωνική υποστήριξη χρησιμοποιήσαμε το 

στατιστικό κριτήριο t για ανεξάρτητα δείγματα (independent samples test). Όσο 

αναφορά τους άνδρες χρόνιους ασθενείς η μέση τιμή της αντιλαμβανόμενης 

κοινωνικής υποστήριξης είναι 55,18 και η τυπική απόκλιση των τιμών της 10,67 

(Μ.Ο = 55,18 και Τ.Α = 10,67). Ενώ για τις γυναίκες η μέση τιμή της 

αντιλαμβανόμενης υποστήριξης είναι 45 και η τυπική απόκλιση των τιμών της 14,53 

(Μ.Ο =45 και Τ.Α = 14,53). Η διαφορά των τιμών αυτών που παρουσιάζεται από την 

τιμή t για ίσες διακυμάνσεις είναι 3,026 και επίπεδο στατιστικήs σημαντικότητας 

p=0,04, [ t(54)=3,026, p<0,05]. Εναλλακτικά θα μπορούσαμε να πούμε ότι ο μέσος 

όρος των τιμών της κοινωνικής υποστήριξης των ανδρών χρονιών ασθενών(Μ.Ο = 

55,18 και Τ.Α= 10,67) είναι σημαντικά υψηλότερος [t(54)=3,026, p<0,05 ] από αυτόν 

των γυναικών (Μ.Ο =45 και Τ.Α = 14,53). Επομένως υπάρχει διαφορά ως προς την 

αξιολόγηση της αντιλαμβανόμενης κοινωνικής υποστήριξης μεταξύ των ανδρών και 

των γυναικών που πάσχουν από μια χρόνια ασθένεια και μάλιστα οι άνδρες φαίνεται 

να αξιολογούν θετικότερα την υποστήριξη που λαμβάνουν. 

 

 

4.3.3 Υπάρχουν διαφορές μεταξύ των δυο φύλων ως προς άσκηση την 

αίσθηση προσωπικού ελέγχου πάνω στην ασθένεια τους; 

 

Για να αξιολογήσουμε την ύπαρξη διαφορών μεταξύ στους άνδρες και τις 

γυναίκες χρόνιους ασθενείς ως προς την αίσθηση προσωπικού ελέγχου πάνω στην 

ασθένεια τους χρησιμοποιήσαμε όπως και παραπάνω το στατιστικό κριτήριο t για 

ανεξάρτητα δείγματα. Για τους άνδρες χρόνιους ασθενείς, η μέση τιμή της αίσθησης 
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προσωπικού ελέγχου είναι 19,90 και η τυπική απόκλιση την τιμών της αίσθησης 

ελέγχου 3,71 (Μ.Ο = 19,9 και Τ.Α = 3,71). Για τις γυναίκες, η μέση τιμή της 

αίσθησης προσωπικού ελέγχου είναι 19,95 και η απόκλιση των τιμών 2,4 (Μ.Ο = 

19,95 και Τ.Α =2,4). Η διαφορά των τιμών αυτών από την τιμή t για ίσες 

διακυμάνσεις δεν παρουσιάζει στατιστική σημαντικότητα [ t(55)=-,057 , p =,955]. 

Επομένως δεν υπάρχει διαφορά των ανδρών και των γυναικών ως προς την άσκηση 

προσωπικού ελέγχου πάνω στην ασθένεια τους. Η αίσθηση προσωπικού ελέγχου των 

ασθενών δεν φαίνεται να καθορίζεται από το φύλο. 

 

 

 

4.3.4   Υπάρχουν διαφορές στα επίπεδα της κοινωνικής υποστήριξης όπως 

αξιολογούνται από τους ασθενείς από αυτά που θεωρούν ότι παρέχουν οι 

σύντροφοι; 

 

Για να εκτιμήσουμε την ύπαρξη διαφορών μεταξύ της αξιολόγησης της  

υποστήριξης όπως την αντιλαμβάνονται οι ασθενείς σε σχέση με αυτή που θεωρούν 

ότι παρέχουν οι σύντροφοι κάναμε χρήση του στατιστικού κριτηρίου t για ζευγάρια 

(paired samples test). Η μέση τιμή της αντιλαμβανόμενης υποστήριξης εκ μέρους των 

ασθενών είναι 50, 44 και η τυπική απόκλιση των τιμών αυτών 13,99 (Μ.Ο = 50,44 

και Τ.Α= 13,99). Για τους συντρόφους η μέση τιμή της υποστήριξης που θεωρούν ότι 

παρέχουν είναι 53,61 και η τυπική απόκλιση των τιμών αυτών 11,8 (Μ.Ο = 53,61 και 

Τ.Α = 11,8). Η διαφορά των τιμών αυτών είναι –2,335 και επίπεδο στατιστικής 

σημαντικότητας p = 0,024 [t(46)=-2,335 , p< 0,05]. Εναλλακτικά θα μπορούσαμε να 

πούμε ότι ο μέσος όρος της υποστήριξης που θεωρούν ότι δέχονται οι ασθενείς  (Μ.Ο 

= 50,44 και Τ.Α= 13,99) είναι σημαντικά χαμηλότερος t(46)=-2,335 , p< 0,05 από το 

μέσο όρο της υποστήριξης που θεωρούν ότι παρέχουν οι σύντροφοι (Μ.Ο = 53,61 και 

Τ.Α= 11,8). Αυτό σημαίνει πως οι σύντροφοι ως φορείς παροχής φροντίδας χρόνιων 

ασθενών θεωρούν ότι δίνουν σε αυτούς υψηλά επίπεδα υποστήριξης, προσφορά που 

αξιολογείται από τους ασθενείς με χαμηλότερα κριτήρια. Οι ασθενείς φαίνονται πιο 

απαιτητικοί ως προς την στήριξη που τους παρέχεται.     
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4.3.5 Η κοινωνική υποστήριξη και ο προσωπικός έλεγχος μπορούν να 

προβλέψουν την ποιότητα ζωής του ασθενούς ; 

 

Χρησιμοποιήσαμε την ανάλυση πολλαπλής παλινδρόμησης προκειμένου να 

εξετάσουμε εάν μπορεί να υπάρξει πρόβλεψη της ποιότητας ζωής των χρόνιων 

ασθενών από τα επίπεδα κοινωνικής υποστήριξης που λαμβάνουν, καθώς και την 

αίσθηση προσωπικού ελέγχου. Ως ανεξάρτητες ή προβλεπτικές μεταβλητές, 

χρησιμοποιήσαμε την κοινωνική υποστήριξη και τον προσωπικό έλεγχο, ενώ ως 

εξαρτημένη μεταβλητή ή ως μεταβλητή κριτήριο τη ποιότητα ζωής. O δείκτης 

προσδιορισμού R2  είναι 0,16 (R2 =, 16), που σημαίνει ότι το 16% της συνολικής 

διασποράς της ποιότητας ζωής εξηγείται από την κοινωνική υποστήριξη και τον 

προσωπικό έλεγχο. Οι προβλεπτικές μεταβλητές μπορούν επομένως να εξηγήσουν 

ένα ικανοποιητικό ποσοστό της ποιότητας ζωής πράγμα που φανερώνεται και από 

την ανάλυση διακύμανσης f(2, 53)= 5,076 , p= 0,01 η οποία  παρουσιάζει στατιστική 

σημαντικότητα γεγονός που μας αναγκάζει να δεχτούμε ότι μπορούμε να 

προβλέψουμε την ποιότητα ζωής από την κοινωνική υποστήριξη και τον προσωπικό 

έλεγχο.      

 

 

4.3.5 Η κοινωνική και ο προσωπικός έλεγχος μπορούν να προβλέψουν την 

αντίληψη που θα διαμορφώσει ο ασθενής για την υγεία του; 

 

 

Χρησιμοποιήσαμε και πάλι την ανάλυση παλινδρόμησης προκειμένου να 

εξετάσουμε αν μπορεί να υπάρξει πρόβλεψη της αντίληψης του ασθενούς για την 

υγεία του από τα επίπεδα κοινωνικής υποστήριξης που λαμβάνει και την αίσθηση 

προσωπικού ελέγχου. Ως ανεξάρτητες ή προβλεπτικές μεταβλητές χρησιμοποιήσαμε 

την κοινωνική υποστήριξη και τον προσωπικό έλεγχο, ενώ εξαρτημένη μεταβλητή ή 

μεταβλητή κριτήριο ορίστηκε η αντίληψη του ασθενούς για την υγεία. O δείκτης 

προσδιορισμού R2  είναι 0,25 (R2  = ,25), που σημαίνει ότι το 25% της συνολικής 

διασποράς της αντίληψης για την υγεία εξηγείται από την κοινωνική υποστήριξη και 

τον προσωπικό έλεγχο. Οι προβλεπτικές μεταβλητές εξηγούν επομένως ένα 

ικανοποιητικό ποσοστό της ποιότητας ζωής, πράγμα που αποδεικνύεται από την 

ανάλυση διακύμανσης f(2,53)= 8,851 , p < 0,05 όπου και κρίνεται στατιστικά 
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σημαντική, γεγονός που μας πιστοποιεί την ικανότητα πρόβλεψης της αντίληψης του 

ασθενούς για την υγεία του από την αντιλαμβανόμενη κοινωνική υποστήριξη που 

δέχεται και την αίσθηση προσωπικού ελέγχου στην ασθένεια του.  

       

Πίνακας 2: πολλαπλή ανάλυση παλινδρόμησης των ανεξάρτητων μεταβλητών επί της 

ποιότητας ζωής και της αντίληψης για την υγεία. 

 

 

 B T R R2 F DF 
Κοινωνική 
υποστήριξη 

-,140 -1,097 

Προσωπικός 
έλεγχος  

Ποιότητα  
Ζωής  

-,236 -2,687 

0,401 0.16 5,076* 2,53 

Κοινωνική 
υποστήριξη  

,017 2,15 

Προσωπικός 
έλεγχος  

Αντίληψη 
για την 
υγεία  ,101 3,069 

0,5 0,25 8,851** 2,53 

 
* Η συσχέτιση είναι σημαντική για επίπεδο p= 0,01 

** Η συσχέτιση είναι σημαντική για επίπεδο p < 0,05 

 

 

5. Συζήτηση 

 
Στην συγκεκριμένη έρευνα στοχεύαμε να εξετάσουμε την σχέση της 

κοινωνικής υποστήριξης και του προσωπικού ελέγχου στην ποιότητα ζωής των 

ασθενών αλλά και στην αντίληψη που εκφράζουν οι ίδιοι για την υγεία τους. Η 

πεποίθηση μας αυτή στηρίχθηκε σε προηγούμενες ερευνητικές μελέτες που 

χαρακτήριζαν την κοινωνική υποστήριξη ευεργετική για την υγεία καθώς μειώνει το 

στρες που συνδέεται με την ασθένεια και βοηθάει τους ασθενείς να αποκτήσουν 

ικανότητες αντιμετώπισης δύσκολων καταστάσεων ( Hann et al., 2002) να είναι πιο 

αισιόδοξοι και να εκφράζουν λιγότερα αρνητικά συναισθήματα (Van Rijen et al., 

2003). Παρόμοια οφέλη στην υγεία τους παρουσιάζουν και οι ασθενείς με αυξημένη 

την αίσθηση προσωπικού ελέγχου. Συγκεκριμένα αναρρώνουν ευκολότερα, 
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παρουσιάζονται λιγότερο εξασθενημένοι (Janson, 2000) και βιώνουν λιγότερο πόνο ( 

Litt, 1988). Για να επιτύχουμε το εγχείρημα μας αυτό προσεγγίσαμε τόσο τους ίδιους 

τους ασθενείς, όσο και τους συντρόφους τους και συλλέξαμε δεδομένα και από τις 

δυο ομάδες. 

Η διεξοδική ανάλυση των στατιστικών μας δεδομένων που παρουσιάσαμε 

στην προηγούμενη ενότητα παρουσιάζει αρκετές συνάφειες με την ήδη υπάρχουσα 

προσπάθεια, υπάρχουν όμως και σημεία που είναι αντίθετα με την πλειοψηφία των 

ερευνών και τα οποία θα προσπαθήσουμε να αναλύσουμε κάνοντας αναφορά και 

στους περιορισμούς της έρευνας μας . 

Η συσχέτιση των βασικών μας μεταβλητών, της κοινωνικής υποστήριξης και 

του προσωπικού ελέγχου με την ποιότητα ζωής και την αντίληψη για την υγεία 

άλλοτε φανέρωνε τα αναμενόμενα αποτελέσματα και άλλοτε τα ευρήματα μας ήταν 

αντίθετα με το σύνολο των ερευνών. Η συσχέτιση του προσωπικού ελέγχου με την 

κοινωνική υποστήριξη είναι χαμηλή ( r= ,215), ωστόσο υποδηλώνει πως η ύπαρξη 

κοινωνικής υποστήριξης ενθαρρύνει τον ασθενή κάνοντας τον να αυξάνει την 

αίσθηση προσωπικού ελέγχου. Η θεωρία της «διευκόλυνσης» των Ross &  Mirowsky 

(1989) ενισχύει το εύρημα αυτό, καθώς η ποιότητα της διαθέσιμης υποστήριξης 

μπορεί να δώσει θάρρος στον ασθενή αλλά και δύναμη να επιβληθεί πάνω στα 

συμπτώματα της ασθένειας του. Στο σημείο αυτό παρουσιάζεται και η σπουδαιότητα 

της οικογένειας και των σημαντικών άλλων. Η χρόνια ασθένεια δεν είναι ένα γεγονός 

που αφορά μονάχα τον ίδιο τον ασθενή, αντίθετα «εισβάλλει» στην οικογένεια και 

αλλάζει τη δυναμική της, οι ρόλοι των μελών αναπροσαρμόζονται και οι σχέσεις 

μέσα στην οικογένεια αλλάζουν. H οικογένεια στη νέα αυτή δύσκολη κατάσταση 

χρειάζεται να είναι ψύχραιμη και να αποφύγει τις υπερβολές. Η παροχή στήριξης 

προς τον ασθενή δεν πρέπει να ξεπερνάει το μέτρο, από τη μια δηλαδή να μιλάμε για 

υπερπροστασία και από την άλλη για αδιαφορία. Στην πρώτη περίπτωση το μέγεθος 

της φροντίδας μπορεί να δημιουργήσει στον ασθενή την αίσθηση ότι είναι 

λειτουργικά «ανάπηρος», πράγμα που θα τον εμποδίσει στο να αναγνωρίσει  κάτω 

από την προοπτική της χρόνιας ασθένειας νόημα στη ζωή του, συντελώντας έτσι στην 

ενίσχυση της απογοήτευσης και της παραίτησης από τη ζωή. Στη δεύτερη περίπτωση 

της αδιαφορίας, ο ασθενής μπορεί να αισθανθεί μόνος, ότι εγκαταλείπεται από την 

οικογένεια του ή ακόμη και ότι αποτελεί «βάρος». Η αίσθηση αυτή δεν τον βοηθάει 

να σταθεί δυνατός και να αντιμετωπίσει την κατάσταση του. Επομένως η στήριξη που 

παρέχεται από την οικογένεια η οποία προσαρμόζεται στις ανάγκες και την 
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ιδιοσυγκρασία του ασθενούς και κρατάει την ασθένεια μέσα στα όρια που 

επιβάλλεται είναι δυνατόν να αυξήσει το αίσθημα ελέγχου του ασθενούς, κάνοντας 

τον να πιστέψει στις δικές του δυνάμείς και όχι στην μοίρα ή στην τύχη.    

Το μεγαλύτερο ποσοστό των ερευνών μέχρις στιγμής υπογραμμίζουν πως η 

αίσθηση προσωπικού ελέγχου επιδρά θετικά στην ψυχολογική και σωματική υγεία 

του πληθυσμού και βελτιώνει την ποιότητα ζωής των ασθενών ( Rodin, 1986; 

Sharipo, 1983), ωστόσο στην παρούσα έρευνα η συνάφεια μεταξύ των παραγόντων 

αυτών δεν είναι ισχυρή και μάλιστα είναι αρνητικής κατεύθυνσης (r=-,216) . Φυσικά 

ένα τέτοιο εύρημα δεν θα μπορούσε να μας οδηγήσει στην υιοθέτηση της άποψης ότι 

η αίσθηση προσωπικού ελέγχου επιδρά αρνητικά στη ποιότητα ζωής των ασθενών. 

Όπως αναφέρει η Litt (1988), η αίσθηση ελέγχου δεν είναι πάντοτε ευεργετική, όπως 

σε άτομα που έχουν ένα μη αυτόνομο στυλ ζωής. Μια διαφορετική εξήγηση που θα 

μπορούσαμε να δώσουμε είναι ότι τα άτομα με υψηλή αίσθηση ελέγχου 

εμπιστεύονται τόσο τις δυνάμεις τους και θεωρούν ότι μόνοι τους μπορούν να 

ρυθμίσουν την υγεία τους, πράγμα που επιδρά αρνητικά στην τήρηση των ιατρικών 

οδηγιών και στην λήψη της φαρμακευτικής αγωγής. Η υπέρμετρη εμπιστοσύνη στις 

δυνάμεις του ίδιου του εαυτού ίσως να οδηγεί στην αμφισβήτηση των συμβουλών 

που παρέχουν οι ειδικοί, ιδιαίτερα μάλιστα όταν οι συμβουλές αυτές ζητούν από τον 

ασθενή να αλλάξει τον τρόπο ζωής του και τις συνήθειες του. Αυτή λοιπόν η 

παγιωμένη συμπεριφορά που υποδηλώνει ένα «αλάνθαστο» ασθενή που ξέρει ο ίδιος 

πώς να φροντίσει την υγεία του μπορεί να επιδράσει αρνητικά στη ποιότητα ζωής 

του. 

Όπως είπαμε και παραπάνω η αίσθηση ότι ο ασθενής εξακολουθεί να διατηρεί 

την δύναμή του και δεν γίνεται έρμαιο της ασθένειας του, είναι σε θέση να βελτιώσει 

την αντίληψη για την υγεία του. Όταν ο ασθενής θεωρεί πως η συμπροφορά του 

επιδρά και καθορίζει την ασθένεια του τείνει να χαρακτηρίζει την υγεία του με όρους 

όπως  «καλή» (r= ,431).Έτσι εκφράζει λιγότερο πόνο (Arntzand & Schmidt, 1989), 

μείωση της φαρμακευτικής αγωγής και γρηγορότερη σωματική ανάρρωση (Johnson 

et al, 1985). 

Η κοινωνική υποστήριξη είναι και αυτή μια μεταβλητή όπως και ο 

προσωπικός έλεγχος που αναφέραμε ήδη αλλά και άλλες όπως η αισιοδοξία και ή 

αντοχή που επιδρούν θετικά στην ποιότητα ζωής του ασθενούς. Συνδέεται με την 

υγεία, την ευεξία αλλά και την αίσθηση ικανοποίησης από τη ζωή (Amtonucci & 

Knipscher, 1990). Ωστόσο στην παρούσα έρευνα η σχέση της κοινωνικής 
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υποστήριξης και της ποιότητας ζωής είναι αρνητική (r=-,376), η παροχή δηλαδή 

κοινωνικής υποστήριξης επιδρά αρνητικά στη ποιότητα ζωής του ασθενούς. Απουσία 

σχέσης μεταξύ της κοινωνικής υποστήριξης και της ποιότητας ζωής επισημαίνουν και 

οι Birkhaug et al (2002) σε ασθενείς με καρκίνο. Το εύρημα αυτό υποστηρίζεται και 

από την άποψη που αναλύσαμε διεξοδικά σε προηγούμενη παρατήρηση, πως η 

παροχή στήριξης χωρίς μέτρο, η οποία δεν αφήνει στον ασθενή τη δυνατότητα να 

εξελιχτεί είναι σε θέση να τον μετατρέψει σε ένα λειτουργικά «ανίκανο» άτομο χωρίς 

πρωτοβουλία που βασίζεται αποκλειστικά στην φροντίδα των άλλων. 

Η κοινωνική υποστήριξη μπορεί να παρέχεται με τρόπο αποδεκτό από τους 

φροντιστές αλλά να αξιολογείται ως μη ωφέλιμη για τους λήπτες, είτε επειδή κρίνεται 

ανεπαρκής, είτε επειδή δεν ταιριάζει στις ανάγκες του ατόμου, είτε επειδή το άτομο 

δεν επιθυμεί βοήθεια ή δεν την αντιλαμβάνεται (Wilcox et al., 1994; Dunkel- Scetter 

& Bennet, 1990).Επιπλέον, ορισμένοι κοινωνικοί δεσμοί, που σε άλλη περίπτωση θα 

αποτελούσαν σημαντική πηγή στήριξης, μπορούν να προκαλέσουν δεινά (Sarafino, 

1999). Για παράδειγμα οι διαβεβαιώσεις των φίλων «ότι ένα τσιγάρο δεν μπορεί να 

σου προκαλέσει πρόβλημα». Επίσης, η οικογένεια μπορεί να αποτελέσει ένα πλαίσιο 

κακοποίησης και εκμετάλλευσης, ενώ καταστάσεις όπως οι συγκρούσεις, οι 

απογοητεύσεις και η απόρριψη έχουν σημαντικές αρνητικές συνέπειες στο άτομο και 

στην λειτουργικότητα του ( Rhodea & Woods, 1995). 

 

Η παροχή στήριξης και η αντίληψη για την υγεία παρουσιάζει θετική 

συσχέτιση (r =,342) όπως και στο σύνολο των ερευνών που μελετήσαμε. Με την 

παροχή λοιπόν στήριξης από την οικογένεια και τους φίλους το άτομο δεν 

απομακρύνεται από το κοινωνικό του δίκτυο. Εξακολουθεί να λαμβάνει φροντίδα και 

αγάπη, όταν μάλιστα τηρούνται τα όρια που αναφέραμε παραπάνω αυτό μπορεί να 

είναι ευεργετικό για το άτομο αφού ένας σημαντικός τομέας της ζωής του, οι 

κοινωνικές επαφές παραμένει στην ίδια βάση κάτι που δίνει δύναμη στο άτομο. Η 

συμμετοχή στην οικογένεια και στην ομάδα των φίλων κάνει τους ασθενείς να 

ξεχνούν την ασθένεια τους συνεχίζοντας την ζωή τους όπως πριν να «εισβάλλει» η 

χρόνια ασθένεια. Η παράμετρος αυτή είναι ιδιαίτερα σημαντική για την αντίληψη του 

ασθενούς για την υγεία του, να κατανοήσει δηλαδή ότι είναι ένα άτομο με 

πολλαπλούς ρόλους . Δεν έχει μονάχα το ρόλο του «ασθενή», μπορεί ταυτόχρονα να 

είναι γονέας, σύντροφος, φίλος. Όταν συνεχίζει να εκπληρώνει αυτούς τους ρόλους 
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τότε θα αισθάνεται άρτιος χαρακτηρίζοντας την υγεία του με όρους περισσότερο 

θετικούς. 

Η αξιολόγηση όμως της κοινωνικής υποστήριξης μπορεί να ποικίλοι ως 

συνάρτηση διαφόρων παραμέτρων όπως είναι το φύλο. Η στατιστική ανάλυση 

επισήμανε την ύπαρξη διαφορών ως προς τον τρόπο που αξιολογούν την κοινωνική 

υποστήριξη οι άνδρες και οι γυναίκες ασθενείς. Μάλιστα οι άνδρες φαίνεται να 

αναγνωρίζουν υψηλότερα επίπεδα υποστήριξης που λαμβάνουν από τις γυναίκες 

«φροντιστές» τους. Το γεγονός αυτό συνάδει με μια παγιωμένη αντίληψη που θέλει 

να αναλαμβάνουν το ρόλο του φροντιστή οι γυναίκες, ως σύζυγοι ή ως κόρες. Τα δυο 

φύλα διαφέρουν πιθανόν και ως προς την επιθυμία τους να αναλάβουν ρόλους 

φροντιστή. Οι Rose, Suls, Green, Lounsburg & Gordon (1996) βρήκαν ότι οι άνδρες 

αυξάνουν μεν τις δραστηριότητες τους όσον αφορά τις ανάγκες του σπιτιού μετά από 

μια ασθένεια των συζύγων τους, αλλά οι ασθενούσες γυναίκες τους εξακολουθούν να 

κάνουν τόσα όσα και οι σύζυγοι τους. Μια ακόμη άποψη που λειτουργεί ενισχυτικά 

ως προς το εύρημα αυτό είναι ότι η κοινωνία η ίδια με τους κανόνες που είναι 

διαμορφωμένη θέλει τη γυναίκα να είναι δίπλα στο σύζυγο της, συναισθηματικά και 

πρακτικά όταν αντιμετωπίζει κάποιο πρόβλημα, να του εκφράζει αμέριστη 

συμπαράσταση και να είναι στο πλευρό του. Αντίθετα οι άνδρες είναι περισσότερο 

επικεντρωμένοι σε διαφορετικούς ρόλους όπως να εξασφαλίσουν υλικά αγαθά στο 

σπίτι. Συχνά θα συναντήσουμε μια γυναίκα στο νοσοκομείο δίπλα στο πλευρό του 

άρρωστου άνδρα της, ενώ σπάνια θα είναι ένας άνδρας όταν ασθενεί η γυναίκα του. 

Στο πλευρό της θα είναι ή κόρη της ή ακόμη κάποια αποκλειστική νοσοκόμα που ο 

σύζυγος έχει αναλάβει να την πληρώνει. 

Όμως δεν αξιολογούν μονάχα την αντιλαμβανόμενη υποστήριξη διαφορετικά 

οι άνδρες και οι γυναίκες ασθενείς αλλά και η αίσθηση προσωπικού ελέγχου 

παρουσιάζει διαφορές ως προς τα δυο φύλα. Οι διάφορες θεωρίες υποστηρίζουν ότι 

οι γυναίκες έχουν χαμηλή αίσθηση ελέγχου στη ζωή τους από τους άνδρες, ως 

αποτέλεσμα της οικονομικής εξάρτησης, των περιορισμένων ευκαιριών, της 

ανάληψης χαμηλών ρόλων στην κοινωνία αλλά και της ρουτίνας που προκαλεί η 

παραμονή τους στο σπίτι και η ενασχόληση τους με οικιακές εργασίες ( Ross & 

Sastry, 1993). Έτσι οι γυναίκες φαίνονται να έχουν περισσότερη αίσθηση εξωτερικού 

ελέγχου σε σχέση με τους άνδρες. Τα ευρήματα αυτά έρχονται σε αντίθεση με την 

παρούσα έρευνα όπου δεν υπήρξε διαφορά στην αίσθηση προσωπικού ελέγχου 

μεταξύ των ανδρών και γυναικών χρόνιων ασθενών. Η αντίφαση αυτή ίσως να 
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εξηγείτε ακριβώς από την ίδια την ύπαρξη της χρόνιας ασθένειας που εξισώνει τα δυο 

φύλα ως προς αυτό το χαρακτηριστικό της προσωπικότητας.   

Μια σημαντική παρατήρηση επιπλέον, που εντοπίσαμε στην στατιστική 

ανάλυση έγκειται στην διαφορά που παρουσιάζεται μεταξύ της αξιολόγησης της 

αντιλαμβανόμενης κοινωνικής υποστήριξης και της υποστήριξης που θεωρούν ότι 

παρέχουν οι σύντροφοι. Οι σύντροφοι λοιπόν, θεωρούσαν ότι παρείχαν σαφώς 

υψηλότερα επίπεδα στήριξης από αυτά που ανέφεραν οι ασθενείς. Στις περισσότερες 

περιπτώσεις οι σύντροφοι έχουν την διάθεση να προσφέρουν πρακτική και 

συναισθηματική στήριξη στους άρρωστους συζύγους τους η οποία όμως όπως ήδη 

αναφέραμε δεν αξιολογείτε από τους ίδιους ως επαρκείς ή ακόμη το είδος της 

στήριξης που προσφέρεται μπορεί να μην είναι αποτελεσματικό για στη δεδομένη 

αυτή στιγμή. Η χρόνια ασθένεια όπως γνωρίζουμε περνάει αρκετές φάσεις και γεννά 

ένα πλήθος συναισθημάτων στον ασθενή που ποικίλουν και που πολλές φορές οι 

φροντιστές δυσκολεύονται να ερμηνεύσουν ή ακόμη τα ερμηνεύουν λανθασμένα. Η 

διαστρεβλωμένη αυτή αντίληψη των φροντιστών τους οδηγεί ίσως στο να μην 

παρέχουν αποτελεσματική βοήθεια. Μια διαφορετική εξήγηση θα ήταν  όντως να 

δεχτούμε ότι η βοήθεια που παρέχεται από τους φροντιστές δεν είναι επαρκής και ότι 

χρειάζεται περισσότερη προσπάθεια ώστε οι ασθενείς να τους νιώσουν πραγματικά 

συμπαραστάτες στην δύσκολη κατάσταση που αντιμετωπίζουν. Όμως δεν θα πρέπει 

να αδιαφορήσουμε για τις επιδράσεις που έχει η χρόνια ασθένεια και στην ποιότητα 

ζωής των συντρόφων. Οι Kornblith et al (1994), ανέφεραν ότι οι σύζυγοι ασθενών με 

καρκίνο του προστάτη εξέφρασαν μεγαλύτερη ψυχολογική καταπόνηση από ότι οι 

ίδιοι οι ασθενείς. Η ασθένεια επηρεάζει τη ζωή των φροντιστών σε φυσικό, 

ψυχολογικό και κοινωνικό επίπεδο, επιδίνοντας την υγεία τους, συμβάλλοντας στην 

εξασθένιση της κοινωνικής και οικογενειακής ζωής τους, αυξάνοντας την πίεση και 

την ανησυχία και προκαλώντας κατάθλιψη (Wagnera, Bigattia and Storniolo, 2006), 

ακόμη μπορεί να επιφέρει οικονομικά προβλήματα (Rees, 2001).  

Αναλογιζόμενοι τα προβλήματα αυτά που αντιμετωπίζουν οι φροντιστές 

χρόνιων ασθενών, μπορούμε να κατανοήσουμε τους λόγους που οδήγησαν πιθανών 

στην αξιολόγηση της στήριξης με αυτό τον τρόπο από τους ασθενείς . Στο σημείο 

αυτό καταδεικνύεται η σπουδαιότητα της ύπαρξης κοινοτικής πρωτοβουλίας για την 

παροχή στήριξης και στους ίδιους τους φροντιστές. Οι φροντιστές θα ήταν καλύτερο 

να έχουν συμπαραστάτες στο δύσκολο έργο τους ώστε να καταφέρουν να 

αντεπεξέλθουν στην χρόνια αυτή πηγή στρες. Το αίτημα αυτό αρχίζει να γίνεται 
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αποδεκτό ξεκινώντας έτσι μια σειρά προγραμμάτων παρέμβασης που αφορούν την 

διευκόλυνση του έργου και την ενίσχυση των οικογενειών και των κύριων 

φροντιστών χρονίων ασθενών. Χαρακτηριστικό της προσπάθειας αυτής είναι το 

Resources for Enhancing Alzheimer’ s Caregiver Health (REACH), ένα πρόγραμμα 

για φροντιστές ασθενών με άνοια που αναπτύχθηκε σε έξι διαφορετικές πόλεις των 

ΗΠΑ. 

Η σπουδαιότητα τέλος, της κοινωνικής υποστήριξης και της αίσθησης 

προσωπικού ελέγχου καταδεικνύεται καθώς οι μεταβλητές αυτές αποτελούν 

προβλεπτικούς παράγοντες στην ποιότητα ζωής των ασθενών και στην αντίληψη για 

την υγεία τους.  Συμπέρασμα το οποίο αναφέρουν πλήθος ερευνών υποδεικνύοντας 

την ύπαρξη μιας ισχυρής σχέσης μεταξύ των παραγόντων αυτών (Ringdal et al., 

2007;Lazarus and Folkman, 1984). 

Mέσα από όλα που αναφέραμε στην εργασία αυτή καταδεικνύεται ίσως η 

σπουδαιότητα του ψυχολόγου Υγείας αλλά και η εφαρμογή προγραμμάτων στα 

νοσοκομεία που να στοχεύουν τόσο στην προαγωγή και την πρόληψη της υγείας, όσο 

και στην παρέμβαση σε χρόνιους ασθενείς με σκοπό την βελτίωση της ποιότητας 

ζωής τους, μέσα από τεχνικές διαχείρισης του στρες, την πληροφόρηση, τήρησης των 

ιατρικών οδηγιών, την εκμάθηση δεξιοτήτων επίλυσης προβλήματος, την 

ενθάρρυνση αναζήτησης κοινωνικής υποστήριξης και ανάπτυξη προσωπικού 

ελέγχου.        

        

6. Περιορισμοί της παρούσας έρευνας και μελλοντικές 

προτάσεις 

 
Η παρούσα έρευνα προφανώς δεν είναι σε θέση να καλύψει όλες τις 

εκφάνσεις και τις πτυχές του φαινομένου μελέτης μας. Ωστόσο αποτέλεσε μια 

προσπάθεια να καταγραφούν τα βασικά στοιχεία αυτού και να αποδεικτούν 

εμπειρικά. Τα δεδομένα μας τις περισσότερες φορές συνέπιπταν με αυτά που η μέχρι 

τώρα βιβλιογραφία παρουσιάζει άλλες όμως παρουσίαζάν απόκλιση. 

Οι αποκλίσεις αυτές προσπαθούμε να τις ερμηνεύσουμε στη βάση των 

περιορισμών της έρευνας μας, οι οποίοι κατά γενικό κανόνα οφείλονται στη φύση του 

συγκεκριμένου δείγματος που επιλέξαμε και που συγκεντρώσαμε πληροφορίες.  
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Οι χρόνιοι ασθενείς αποτελούν μια ομάδα του πληθυσμού, η οποία είναι 

δύσκολο για ένα ερευνητή να την προσεγγίσει και να συλλέξει δεδομένα. Η ασθένεια 

τους, τους κάνει απόμακρους, κάποιες φορές καχύποπτους ή απλά αρνούνται να 

συνεργαστούν γιατί δεν αναγνωρίζουν οφέλη από την εμπλοκή αυτή. Ο χώρος ακόμη 

που τους προσεγγίζαμε που δεν ήταν άλλος από το χώρο του νοσοκομείου στο 

μεγαλύτερο ποσοστό δεν είναι ο κατάλληλος για ένα τέτοιο εγχείρημα. 

Στην προσπάθεια μας λοιπόν, να αποφύγουμε ένα άλλο μεθοδολογικό σφάλμα 

το οποίο αφορά τον αριθμό του δείγματος, συλλέξαμε πληροφορίες από διαφορετικές 

ηλικιακές ομάδες, το ηλικιακό δηλαδή εύρος του δείγματος μας ήταν αρκετά μεγάλο 

και αποτελούνταν από άτομα νεαρής ηλικίας μέχρι ηλικιωμένους. Η παράμετρος 

αυτή δεν θα μπορούσε να παραμείνει ασχολίαστη καθώς θεωρούμε ότι επηρεάζει 

αρκετά τόσο τις εξαρτημένες όσο και τις ανεξάρτητες μεταβλητές του δείγματος.   

Η αίσθηση προσωπικού ελέγχου αυξάνει από την εφηβεία μέχρι τα μέσα της 

ηλικίας των 30 και μετά σταθεροποιείται. Η Rodin (1987) ανέφερε από την άλλη ότι 

στους ηλικιωμένους δεν έχει νόημα να μιλάμε για αίσθηση ελέγχου ως σταθερό 

χαρακτηριστικό προσωπικότητας. Θα πρέπει να το βλέπουμε ως συνάρτηση των 

διάφορών τομέων της ζωής οι οποίοι έχουν ενδιαφέρον για το άτομο, τις ικανότητες 

του να αντεπεξέρχεται στις δυσκολίες αλλά και του πολιτισμικού υπόβαθρου του. 

Αλλά και η κοινωνική υποστήριξη αποτελεί μια μεταβλητή η οποία 

παρουσιάζει διαφορετικές εκφάνσεις ανάλογα με τις ηλικιακές ομάδες που 

αναφέρεται. Η προσβασιμότητα για την εξεύρεση στήριξης, η διαθεσιμότητα αυτής, 

το είδος, αλλά και η ίδια η αντίληψη της έννοιας αποτελούν χαρακτηριστικά που 

διαφέρουν στις διάφορες ηλικιακές ομάδες. 

Κατά συνέπεια επηρεάζεται η ποιότητα ζωής και η αντίληψη για την υγεία και 

ερμηνεύεται διαφορετικά στη βάση όσον περιγράψαμε. Όμως και η ίδια η διαφορά 

ηλικίας μπορεί να ερμηνεύσει διαφορές στην ποιότητα ζωής και στην αντίληψη για 

την υγεία χωρίς την ενδιάμεση παρέμβαση της κοινωνικής υποστήριξης και του 

προσωπικού ελέγχου, αφού η μείωση της λειτουργικότητας του ατόμου λόγω 

αλλαγών που οφείλονται στο γήρας μπορεί από μόνοι της ακόμη και με τις καλύτερες 

συνθήκες να επιφέρει αρνητικές αλλαγές στην ποιότητα ζωής του ατόμου. 

Στη βάση των περιορισμών αυτών θα στηριχτεί και η ερευνητική πρόταση 

που θα διατυπώσουμε. Θα ήταν λοιπόν ενδιαφέρον καθώς μιλάμε για χρόνιες 

ασθένειες, να πραγματοποιηθεί μια διαχρονική έρευνα που να εξετάζει ακριβώς την 

κοινωνική υποστήριξη και τον έλεγχο στην ποιότητα ζωής και στην υγεία σε ένα 
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δείγμα ασθενών το οποίο θα εξετάζεται σε διαφορετικές ηλικιακές φάσεις της ζωής 

του. Στην περίπτωση αυτή θα μπορούσαμε με βεβαιότητα να πούμε ότι η ηλικία 

αποτελεί δευτερεύοντα παράγοντα στην ποιότητα ζωής και στην υγεία με την ύπαρξη 

των άλλων μεταβλητών. Το εγχείρημα αναγνωρίζουμε ότι  είναι δύσκολο καθώς η 

εξεύρεση δείγματος για την πραγματοποίηση διαχρονικής έρευνας αποτελεί 

πρόκληση και ιδιαίτερα όταν το δείγμα προέρχεται από μια ομάδα του πληθυσμού με 

ιδιαίτερες δυσκολίες .                   
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ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ IPQ-R 

Στη συνέχεια παρατίθενται ορισμένες απόψεις για την ασθένεια που αντιμετωπίζετε. Σας 
παρακαλούμε να σημειώσετε το βαθμό στον οποίο προσωπικά συμφωνείτε ή διαφωνείτε με 
κάθε άποψη, σημειώνοντας με ένα  √  το αντίστοιχο τετράγωνο. 
 
  Απόψεις για την 

ασθένειά σας: 
Διαφωνώ 
έντονα Διαφωνώ 

Ούτε 
συμφωνώ,  

ούτε 
διαφωνώ 

Συμφωνώ Συμφωνώ 
πολύ 

1. Η ασθένειά μου θα διαρκέσει λίγο.      

2. Η ασθένειά μου είναι πιθανώς μόνιμη 
και όχι παροδική. 

     

3. Η ασθένειά μου θα διατηρηθεί για πολύ 
καιρό. 

     

4. Η ασθένειά μου θα περάσει γρήγορα.      
5. Περιμένω ότι θα είμαι ασθενής για το 

υπόλοιπο της ζωής μου. 
     

6. Η ασθένειά μου είναι μια σοβαρή 
κατάσταση. 

     

7. Η ασθένειά μου έχει σοβαρές επιπτώσεις 
στη ζωή μου. 

     

8. Η ασθένειά μου δεν έχει μεγάλη 
επίδραση στη ζωή μου. 

     

9. Η ασθένειά μου επηρεάζει σημαντικά 
τον τρόπο που με βλέπουν οι άλλοι. 

     

10. Η ασθένειά μου έχει σοβαρές 
οικονομικές συνέπειες. 

     

11. Η ασθένειά μου προξενεί δυσκολίες 
στους οικείους μου. 

     

12. Πολλά μπορώ να κάνω για να ελέγξω τα 
συμπτώματά μου. 

     

13. Αυτά που κάνω μπορούν να καθορίσουν 
αν η ασθένειά μου θα βελτιωθεί ή θα 
επιδεινωθεί. 

     

14. Η πορεία της ασθένειας εξαρτάται από 
εμένα. 

     

15. Τίποτα δεν μπορώ να κάνω για να 
επηρεάσω την ασθένειά μου. 

     

16. Έχω τη δύναμη να επηρεάσω την 
ασθένειά μου. 

     

17. Οι πράξεις μου δεν θα έχουν καμία 
επίδραση στην έκβαση της ασθένειάς 
μου. 

     

18. Η ασθένειά μου θα βελτιωθεί με τον 
καιρό. 

     

19. Λίγα μπορούν να γίνουν για να 
βελτιώσουν την ασθένειά μου. 

     

20. Η θεραπεία που ακολουθώ είναι 
αποτελεσματική για την ασθένειά μου. 

     

21. Οι αρνητικές επιπτώσεις της ασθένειάς 
μου μπορούν να αποφευχθούν (ή 
προληφθούν) με την αγωγή που 
ακολουθώ. 

     

22. Η ασθένειά μου μπορεί να ελεγχθεί με τη 
θεραπεία που ακολουθώ. 

     

23. Τίποτα δεν μπορεί να βοηθήσει την 
κατάστασή μου. 

     

24. Τα συμπτώματα της ασθένειάς μου με 
μπερδεύουν. 
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25. Η ασθένειά μου είναι ένα μυστήριο για 
μένα. 

     

26. Δεν καταλαβαίνω την ασθένειά μου.      
  Διαφωνώ 

έντονα Διαφωνώ 
Ούτε 

συμφωνώ,  
ούτε 

διαφωνώ 

Συμφωνώ Συμφωνώ 
πολύ 

27. Η ασθένειά μου είναι ακατανόητη σε 
μένα. 

     

28. Έχω μια ξεκάθαρη εικόνα για την 
κατάστασή μου. 

     

29. Τα συμπτώματά μου αλλάζουν πολύ από 
μέρα σε μέρα. 

     

30. Τα συμπτώματα έρχονται και φεύγουν 
κατά περιόδους. 

     

31. Η ασθένειά μου είναι απρόβλεπτη.      
32. Η ασθένειά μου άλλοτε βελτιώνεται και 

άλλοτε χειροτερεύει κάνοντας κύκλους. 
     

33. Στενοχωριέμαι όταν σκέφτομαι την 
ασθένειά μου. 

     

34. Όταν σκέφτομαι την ασθένειά μου 
αναστατώνομαι. 

     

35. Η ασθένειά μου με θυμώνει.      
36. Δεν με ανησυχεί η ασθένειά μου.      
37. Αγχώνομαι με την ασθένεια που έχω.      
38. Η ασθένειά μου με φοβίζει.      
 

Τα αίτια της ασθένειάς μου 
Μας ενδιαφέρουν ιδιαίτερα οι παράγοντες που κατά τη δική σας κρίση ήταν τα αίτια της 
ασθένειάς σας. Ενδιαφερόμαστε για τις δικές σας απόψεις για τους παράγοντες που 
προκάλεσαν την ασθένειά σας. Παρακαλούμε, σημειώστε πόσο πολύ συμφωνείτε ή 
διαφωνείτε με κάθε πιθανό αίτιο, βάζοντας ένα  √  στο κατάλληλο τετράγωνο. 
 Πιθανά αίτια: Διαφωνώ 

έντονα 
Διαφωνώ 

Ούτε 
συμφωνώ, 

ούτε διαφωνώ 
Συμφωνώ Συμφωνώ 

πολύ 

1. Το στρες ή η ανησυχία      

2. Η κληρονομικότητα      
3. Ένας ιός ή μικρόβιο      
4. Η διατροφή      
5. Τυχαία (κακή τύχη)       
6. Ελλιπής ιατρική φροντίδα στο παρελθόν      
7. Η μόλυνση του περιβάλλοντος      
8. Η συμπεριφορά μου      
9. Η στάση μου, π.χ., αρνητικές σκέψεις για 

τη ζωή 
     

10. Οικογενειακά θέματα ή προβλήματα      
11. Η πολλή δουλειά      
12. Η συναισθηματική μου κατάσταση, π.χ., 

στενοχώρια, μοναξιά, άγχος 
     

13. Η ηλικία, τα γηρατειά      
14. Το αλκοόλ      
15. Το κάπνισμα      
16. Ατύχημα ή τραυματισμός      
17. Η προσωπικότητά μου      
18. Αλλαγές στο ανοσοποιητικό σύστημα      



 64

 
ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ SOS 
Οι παρακάτω ερωτήσεις αφορούν την υποστήριξη που λαμβάνετε από το/ τη σύντροφό σας. 
Παρακαλώ βαθμολογήστε σε μια κλίμακα από το 1 ως το 7, όπως φαίνεται παρακάτω, πόσο 
συχνά ο/ η σύντροφος σάς προσφέρει τον τύπο βοήθειας ή στήριξης που περιγράφεται. 
 

1 2 3 4 5 6 7 
Ποτέ  Μερικές φορές  Πάντα 

 
 
Πόσο συχνά μπορείτε με το/ τη (ή στο/ στη) σύντροφο: 

_____ 1. να μιλήσετε ειλικρινά, εμπιστευτείτε, και να εκφράσετε τα συναισθήματα 
σας; 

_____ 2. να στηριχθείτε και στραφείτε σε δύσκολες στιγμές; 

_____ 3. να βρείτε ενδιαφέρον, καθησύχαση και κατανόηση για σας; 

_____ 4. να βρείτε φυσική ανακούφιση; 

_____ 5. να επιλύσετε δυσάρεστες διαφωνίες, αν συμβούν; 

_____ 6. να βρείτε πρακτική βοήθεια; 

_____ 7. να πάρετε συμβουλές, προτάσεις και ανατροφοδότηση; 

_____ 8. να περάσετε χρόνο μαζί τους; 

_____ 9. να βρείτε βοήθεια σε κάτι επείγον; 

_____ 10. να μοιραστείτε ενδιαφέροντα και χόμπυ και να περάσετε μαζί ευχάριστα; 
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Σχήμα1: κατανομή των ηλικιών του δείγματος 
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ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 
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