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Περίληψη 

 
Αρκετές έρευνες καταδεικνύουν τη συµβολή της κοινωνικής υποστήριξης και της αισιοδοξίας στη σωµατική και 

ψυχική υγεία τόσο των ανθρώπων που υποφέρουν από χρόνιες παθήσεις όσο και των υγιών ανθρώπων. Στην παρούσα 

έρευνα διατυπώθηκε µια ερευνητική υπόθεση που εξέταζε εάν η κοινωνική υποστήριξη, η αισιοδοξία, η σωµατική 

υγεία καθώς επίσης και το φύλο αποτελούν σηµαντικούς προβλεπτικούς παράγοντες της ψυχικής υγείας. Για το σκοπό 

αυτό, πραγµατοποιήθηκε έρευνα µε δείγµα 112 πρωτοετείς φοιτητές Ψυχολογίας του Πανεπιστηµίου Κρήτης. Η 

αισιοδοξία µετρήθηκε µε το Life Orientation Test-Revised, η κοινωνική υποστήριξη µε το Social Support 

Questionnaire και η ψυχική υγεία µε το  General Health  Questionnaire. Η ανάλυση των δεδοµένων έγινε µε το 

στατιστικό πακέτο SPSS 13.0. Οι γυναίκες ανέφεραν περισσότερα προβλήµατα ψυχικής υγείας, ενώ οι άνδρες ήταν πιο 

αισιόδοξοι. Τέλος, η έρευνα αποκάλυψε ότι η σωµατική υγεία και το φύλο αποτελούν σηµαντικούς προβλεπτικούς 

παράγοντες της ψυχικής υγείας.  

 

 

Λέξεις κλειδιά: αισιοδοξία, κοινωνική υποστήριξη, σωµατική υγεία, φύλο, ψυχική υγεία 
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Πρόλογος 

 

 

 Η υγεία αποτελεί το σηµαντικότερο αγαθό στη ζωή των ανθρώπων. Υγεία είναι η 

κατάσταση του οργανισµού, κατά την οποία βρίσκεται σε ισορροπία το σώµα, το πνεύµα και η 

ψυχή. Ο άνθρωπος τότε διαθέτει ακέραιες τις σωµατικές, πνευµατικές, ψυχικές και ηθικές δυνάµεις 

του. Η Παγκόσµια Οργάνωση Υγείας το 1948 όρισε την υγεία ως την «κατάσταση πλήρους φυσικής, 

κοινωνικής και ψυχικής ευεξίας και όχι απλώς η απουσία ασθένειας ή αναπηρίας». Κατά παρόµοιο 

τρόπο, ο ευρύτερος όρος «ποιότητα ζωής» ορίζεται ως η αντίληψη του ατόµου για τη θέση του 

µέσα στη ζωή, µέσα στο πλαίσιο του πολιτισµού και του συστήµατος αξιών που ζει, και σε σχέση 

µε τους στόχους, τις προσδοκίες, τα κριτήρια που έχει θέσει, και τα ενδιαφέροντά του (Καραδήµας, 

2005). 

 Για τον προσδιορισµό της υγείας είναι ιδιαιτέρως σηµαντική η κατανόηση της 

αλληλεξάρτησης µεταξύ των βιολογικών, ψυχολογικών και κοινωνικο-πολιτισµικών παραγόντων 

που δρουν κάθε στιγµή. Οι υγιείς και ακµαίες σωµατικές δυνάµεις δίνουν στον άνθρωπο ζωντάνια, 

ζωτικότητα, ακµαιότητα και µακροβιότητα. Οι πνευµατικές δυνάµεις (κρίση – σκέψη - φαντασία) 

καλλιεργούν πνευµατικά τον άνθρωπο, διευρύνουν το πνεύµα και τις γνώσεις του και γενικά τον 

καθιστούν µια πνευµατική προσωπικότητα που γνωρίζει να χρησιµοποιεί το µυαλό του στην 

αντιµετώπιση των προβληµάτων της ζωής. Η κοινωνική υποστήριξη και η αισιοδοξία αποτελούν 

δύο σηµαντικούς παράγοντες που συµβάλουν στην προαγωγή και διατήρηση της υγείας. Οι δύο 

αυτοί παράγοντες είναι πολύ σηµαντικοί στη βιβλιογραφία, γεγονός το οποίο καταδεικνύεται από 

την πληθώρα των ερευνών που µελετούν αυτήν τη σχέση.  

 Στα πλαίσια της πτυχιακής εργασίας, διεξήχθη µια έρευνα για να µελετηθεί η επίδραση της 

κοινωνικής υποστήριξης, της σωµατικής υγείας, της αισιοδοξίας και των δηµογραφικών δεδοµένων 

στην ψυχική υγεία των πρωτοετών φοιτητών Ψυχολογίας. Στο πρώτο µέρος της εργασίας 

αναφέρονται ερευνητικές µελέτες  για την επίδραση τόσο της κοινωνικής υποστήριξης όσο και της 

αισιοδοξίας αλλά και των δηµογραφικών στοιχείων στην σωµατική και την ψυχική υγεία. Στο 

δεύτερο µέρος της εργασίας αναφέρεται η έρευνα που διεξήχθη και αναλύεται η µέθοδος, τα 

αποτελέσµατα και τα συµπεράσµατα. Η ερευνητική υπόθεση που διατυπώθηκε ήταν εάν η 

κοινωνική υποστήριξη, η αισιοδοξία, η σωµατική κατάσταση καθώς και κάποια δηµογραφικά 

στοιχεία (όπως το φύλο) µπορούν να προβλέψουν την ψυχική υγεία πρωτοετών φοιτητών 

Ψυχολογίας. Στη συνέχεια θα αναφερθεί η σχέση της αισιοδοξίας µε την σωµατική και την ψυχική 

υγεία τόσο σε υγιείς ανθρώπους όσο και σε ασθενείς. 
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Α’ ΜΕΡΟΣ 

 

1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

 
1.1. ΑΙΣΙΟ∆ΟΞΙΑ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑ 

 

 

 

 

 Η αισιοδοξία αποτελεί ένα χαρακτηριστικό της προσωπικότητας που οδηγεί σε καλύτερη 

σωµατική και ψυχική υγεία. Ο όρος «αισιοδοξία» (optimism από τη λατινική λέξη optimus που 

σηµαίνει άριστος) επινοήθηκε από τους Ιησουΐτες το 1737 για να περιγράψουν τον κόσµο, 

βασισµένοι στην άποψη ότι ο Θεός, όντας σοφός, επέλεξε να δηµιουργήσει τον καλύτερο δυνατό 

κόσµο, µέσα από πολλές δυνατότητες (Klein, 1967). Το Τρίτο ∆ιεθνές Λεξικό του Webster (1981) 

ορίζει την αισιοδοξία ως «ένα δόγµα ή µια άποψη ότι η πραγµατικότητα ουσιαστικά είναι καλή, 

ολικά καλή, ή όσο καλή µπορεί κάποιος να τη διανοηθεί ˙ ένα δόγµα ότι τα καλά της ζωής 

υπερισχύουν του πόνου και του κακού και ότι στη ζωή επικρατεί το καλό» (σσ. 1584-1585).  

Αρκετοί ερευνητές έχουν εξετάσει το ρόλο της αισιοδοξίας, της προσδοκίας δηλαδή ότι θα 

συµβούν καλά πράγµατα στο µέλλον και όχι άσχηµα, για να προβλέψουν τη συµπεριφορά 

(Peterson, 2000). Κάποιοι ερευνητές έχουν περιγράψει την αισιοδοξία αναφορικά µε το πώς οι 

άνθρωποι εξηγούν τα άσχηµα γεγονότα που έχουν συµβεί στη ζωή τους (Peterson, 2000). Σύµφωνα 

µε αυτήν την άποψη, οι άνθρωποι που εξηγούν ότι τα άσχηµα γεγονότα προέρχονται από 

εξωτερικές, ασταθείς και συγκεκριµένες αιτίες είναι αισιόδοξοι, ενώ εκείνοι που θεωρούν ότι τα 

γεγονότα προέρχονται από εσωτερικές, σταθερές και γενικές αιτίες είναι απαισιόδοξοι (Abramson, 

Metalsky, & Alloy, 1989˙ Peterson et al., 1998). Παρόλο που διίστανται οι απόψεις των ερευνητών 

όσον αφορά την περιγραφή και µέτρηση της αισιοδοξίας, ευρήµατα από πολλές µελέτες 

καταδεικνύουν την επίδραση της αισιοδοξίας τόσο στη σωµατική όσο και στην ψυχική υγεία. Οι 

σχετικές έρευνες παρατίθενται παρακάτω. 
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1.1.2. Αισιοδοξία και σωµατική υγεία 

 

 

 Οι άνθρωποι που έχουν µια αισιόδοξη άποψη για τον εαυτό τους αλλά και για τον κόσµο, 

βρίσκονται σε καλύτερη σωµατική κατάσταση (Scheier & Carver, 1993). Οι αισιόδοξοι περνούν 

λιγότερες µολυσµατικές ασθένειες από τους απαισιόδοξους και είναι λιγότερο πιθανό να 

αναπτύξουν σωµατικά συµπτώµατα (όπως ζαλάδα, θολή όραση, κόπωση και µυϊκοί πόνοι) ακόµα 

και σε στρεσογόνες καταστάσεις (Peterson & Seligman, 1987˙ Scheier & Carver, 1985). Για 

παράδειγµα, σε µία έρευνα ζητήθηκε από περίπου εκατό άντρες 25 ετών να εξηγήσουν τα αρνητικά 

γεγονότα στη ζωή τους, όπως δυσκολίες στην εργασία τους και στις στενές σχέσεις τους (Peterson, 

Seligman, & Vaillant, 1988). Οι ερευνητές κωδικοποίησαν τις απαντήσεις τους ως εσωτερικές (π.χ. 

‘δε µπορώ να διαλέξω µια εργασία’) ή εξωτερικές (π.χ. ‘η µητέρα µου δε µπορεί να µε καταλάβει 

επειδή είναι ισχυρογνώµων’). Όταν οι συγκεκριµένοι άντρες µελετήθηκαν µετά από 35 χρόνια, 

αυτοί που ήταν απαισιόδοξοι στην ηλικία των 25, βρίσκονταν σε χειρότερη φυσική κατάσταση από 

τους αισιόδοξους.  

 Σε αυτό το σηµείο αξίζει να σηµειωθεί ότι η αισιόδοξη άποψη για τον εαυτό αλλά και για 

τον κόσµο, επιµηκύνει τη ζωή. Για παράδειγµα, η Suzan Everson και συνεργάτες (1996) εξέτασαν  

την απελπισία σε συνδυασµό µε την υγεία ενός δείγµατος  περίπου 2500 µεσήλικων ανδρών. Τα 

ευρήµατα της έρευνας αποκάλυψαν ότι οι άνδρες που είχαν υψηλή βαθµολογία στην κλίµακα 

απελπισίας, ήταν δύο φορές πιο πιθανό  να πεθάνουν από καρκίνο και τέσσερις φορές πιο πιθανό 

να πεθάνουν από καρδιαγγειακές νόσους από τους άνδρες που είχαν χαµηλή βαθµολογία. 

Παροµοίως, οι άνθρωποι που εξηγούν τα πράγµατα µε ένα αισιόδοξο τρόπο είναι λιγότερο πιθανό 

να πεθάνουν από τυχαίες ή σφοδρές αιτίες (Peterson et al., 1988). Οι άνδρες που έχουν AIDS και 

είναι αισιόδοξοι ζουν διπλάσιο χρόνο από τους απαισιόδοξους (Reed et al., 1984). Επιπλέον, µια 

έρευνα βρήκε ότι οι ηλικιωµένοι που έχουν θετικές απόψεις για τη γήρανση ζουν κατά µέσο όρο 

7.5 έτη περισσότερο σε σχέση µε αυτούς που δεν έχουν θετικές απόψεις (Levy et al., 2002).   

Υπάρχουν κάποιες έρευνες που δείχνουν ότι οι άνθρωποι µε µια πιο αισιόδοξη νοοτροπία 

είναι πιο ικανοί να προσαρµόζονται σε εγχειρήσεις και σοβαρές αρρώστιες (Kaplan et al., 1993). Σε 

αρκετές έρευνες έχει βρεθεί πως οι καρκινοπαθείς που είναι αισιόδοξοι, ζουν περισσότερο από τους 

απαισιόδοξους (Levy et al., 1988˙ Schulz et al., 1996). Ο Allison και συνεργάτες (2003) βρήκαν ότι 

η αισιοδοξία συνδεόταν µε καλύτερη ποιότητα ζωής σε ασθενείς µε καρκίνο στο κεφάλι και το 

λαιµό τόσο πριν όσο και µετά τη θεραπεία. Επιπροσθέτως, η αισιοδοξία προέβλεπε χαµηλό δείκτη 

θνησιµότητας στους καρκινοπαθείς. Σε έρευνα που διεξήγαγαν σε γυναίκες µε καρκίνο του µαστού, 

οι Schou, Ekeberg και Ruland (2005) διαπίστωσαν ότι οι αισιόδοξες γυναίκες κατέβαλαν κάθε 
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δυνατή προσπάθεια προκειµένου να διατηρήσουν τη φυσιολογική ζωή και τις καθηµερινές 

δραστηριότητές τους µολονότι ο καρκίνος του µαστού αποτελούσε σοβαρό πλήγµα για αυτές. Ο 

Carver και συνεργάτες (2003) βρήκαν ότι η αισιοδοξία προωθεί µια συνεχή ενασχόληση µε τις 

καθηµερινές δραστηριότητες παρά την απειλή της υγείας. Μάλιστα, όσο λιγότερο άγχος νιώθουν οι 

αισιόδοξοι για τον καρκίνο του µαστού και τις συνέπειές του, τόσο περισσότερο προσδοκούν ότι θα 

έχουν µια καλύτερη και ταχύτερη ανάρρωση και ότι θα διατηρήσουν την ποιότητα ζωής τους.   

Επιπλέον, αρκετές έρευνες εξετάζουν τη σχέση µεταξύ της αισιοδοξίας και της ανάρρωσης 

από εγχείρηση καρδιάς (Scheier et al.,  1989˙ Fitzgerald et al., 1993˙ Scheier et al., 1999). Οι 

αισιόδοξοι ήταν πιο πιθανό να πάρουν ένα ενεργό ρόλο στην ανάρρωση  µετά από την εγχείρηση. 

Επίσης, οι αισιόδοξοι έδειξαν ταχεία σωµατική ανάρρωση κατά τη διάρκεια της νοσηλείας τους και 

επέστρεψαν µε γρηγορότερο ρυθµό στις καθηµερινές τους συνήθειες. Τέλος, η αισιοδοξία που 

µετρήθηκε πριν από την εγχείρηση σχετιζόταν θετικά µε την ικανοποίηση από τη ζωή και την 

ευτυχία έξι µήνες µετά. Γίνεται λοιπόν σαφές ότι οι άνθρωποι µε αισιοδοξία αναρρώνουν πιο 

γρήγορα και µε µεγαλύτερη επιτυχία από τα προβλήµατα υγείας σε σχέση µε τους απαισιόδοξους. 

Εντούτοις, για τους καρδιοπαθείς η διαδικασία ανάρρωσης δεν περιλαµβάνει µόνο την επιστροφή 

στην καθηµερινότητα ή την ικανοποίηση από τη ζωή. Συχνά περικλείει σηµαντικές αλλαγές σε 

παράγοντες κινδύνου, συµπεριλαµβανοµένων ουσιαστικών αλλαγών στη διατροφή και σε 

δραστηριότητες που µειώνουν τον κίνδυνο για καρδιαγγειακά επεισόδια. ∆εδοµένου ότι οι 

αισιόδοξοι είναι πιο πιθανό να πιστεύουν ότι τα επιθυµητά αποτελέσµατα είναι εφικτά, καταβάλουν 

µεγαλύτερη προσπάθεια για να αλλάξουν την υγεία τους προκειµένου να µειώσουν τον κίνδυνο 

καρδιαγγειακών παθήσεων.  

Τέλος, υψηλά επίπεδα αισιοδοξίας µπορεί να σχετίζονται αντιστρόφως µε τις αρρώστιες, 

επειδή οι αισιόδοξοι δείχνουν χαµηλότερα επίπεδα συναισθηµατικής διέγερσης καθώς επίσης και 

χαµηλά επίπεδα φυσιολογικής-νευροενδοκρινικής δραστηριότητας όταν αντιµετωπίζουν 

στρεσογόνες καταστάσεις (Hart, & Hittner, 1995). Άλλοι ερευνητές συµφωνούν µε την άποψη ότι 

οι αισιόδοξοι άνθρωποι αντιστέκονται καλύτερα απέναντι σε άσχηµα γεγονότα σε σχέση µε τους 

απαισιόδοξους (Seligman, 1991). Οι Aspinwall και Taylor (1992) έδειξαν ότι οι αισιόδοξοι 

προσαρµόζονται πιο εύκολα σε σηµαντικά µεταβατικά στάδια της ζωής τους συγκριτικά µε τους 

απαισιόδοξους.   

Αν και ερευνητές έχουν διαφοροποιηθεί στο πώς ακριβώς περιγράφουν και µετρούν τις 

πεποιθήσεις για την αισιοδοξία, ευρήµατα σε πολλές διαφορετικές µελέτες φανερώνουν ότι οι 

συγκεκριµένες πεποιθήσεις σχετίζονται µε την ψυχολογική ευηµερία και κατά προέκταση µε την 

ψυχική υγεία (Scheier & Carver, 1993˙ Taylor et al., 1992). Στη συνέχεια θα αναφερθούν κάποιες 

έρευνες που ασχολήθηκαν µε την αισιοδοξία και την ψυχική υγεία. 
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1.1.3. Αισιοδοξία και ψυχική υγεία 

 

 

 Όπως αναφέρθηκε και προηγουµένως, έχουν διεξαχθεί έρευνες που µελετούν τη σχέση της 

αισιοδοξίας µε την ψυχική υγεία. Σε έρευνα των Carver και Gaines (1987) βρέθηκε ότι οι γυναίκες 

που είναι αισιόδοξες και έχουν αυτοεκτίµηση είναι λιγότερο πιθανό να βιώσουν επιλόχεια 

κατάθλιψη. Επίσης, διαπιστώθηκε ότι οι οροθετικοί άνδρες που είναι αισιόδοξοι, ανησυχούν 

λιγότερο ότι θα αναπτύξουν AIDS (Taylor et al., 1992) και ότι οι άνθρωποι µε αισιοδοξία, 

θλίβονται λιγότερο µετά από µια αποτυχηµένη προσπάθεια εξωσωµατικής γονιµοποίησης (Litt, et 

al., 1992). Η αισιοδοξία έχει βρεθεί ότι εξηγεί τις ατοµικές διαφορές στην ψυχική υγεία. Έχει 

εκφραστεί η άποψη ότι η αισιοδοξία διαµορφώνει την ευηµερία (Chang, 1996˙ 1997) και µάλιστα 

διαφέρει όσον αφορά τους ανθρώπους που ανήκουν στους δυτικούς και τους ανατολικούς 

πολιτισµούς (Chang, Asakawa, & Sanna, 2001). 

 Αν και κάποιες έρευνες αξιολόγησαν την αισιοδοξία και τη διάθεση µε µία µόνο µέτρηση 

(και εποµένως δε θα µπορούσε να ειπωθεί εάν η αισιοδοξία οδηγεί σε χαµηλότερα επίπεδα 

κατάθλιψης ή αντιστρόφως), οι διαχρονικές ερευνητικές µελέτες αξιολόγησαν την αισιοδοξία σε 

µια µέτρηση και ξεχωριστά τα συµπτώµατα µετά από κάποιο χρονικό διάστηµα (Scheier & Carver, 

1987). Για παράδειγµα, ο Carver και συνεργάτες (1993) πήραν συνέντευξη από γυναίκες µε 

καρκίνο του µαστού προκειµένου να  αξιολογήσουν την αισιοδοξία και τα αρνητικά συναισθήµατα 

τη στιγµή της διάγνωσης και στη συνέχεια µία µέρα πριν από την εγχείρηση, δέκα µέρες µετά από 

την εγχείρηση, καθώς επίσης και τρεις, έξι και δώδεκα µήνες µετά. Όπως αναµενόταν, η αισιοδοξία 

στην αρχική διάγνωση σχετιζόταν µε χαµηλότερα επίπεδα δυσφορίας συγκριτικά µε τις επόµενες 

µετρήσεις.  

 Ένας σηµαντικός αριθµός ερευνητικών µελετών έχει τονίσει αφενός την αρνητική 

συσχέτιση της αισιοδοξίας µε την κατάθλιψη, το άγχος, το θυµό, την αντίληψη για τις καθηµερινές 

διαφωνίες και αφετέρου τη θετική συσχέτιση της αισιοδοξίας µε την ποιότητα ζωής, την ψυχική 

υγεία, την υψηλή αυτοεκτίµηση  και τη χαµηλή συχνότητα εµφάνισης αρνητικών συναισθηµάτων 

και ψυχικών διαταραχών (Cederblad, et al., 1995˙ Chang, 1998˙ Curbow et al., 1993˙ Dunn, 1996˙ 

Fry, 1995˙ King et al., 1998˙ Khoo & Bishop, 1997˙ Lee, Ashford, & Jamieson, 1993˙ Marshall & 

Lang, 1990˙ Nelson, Karr, & Coleman, 1995˙ Thomas, 1989). 

 Αρκετές έρευνες καταδεικνύουν τις προστατευτικές επιδράσεις της αισιοδοξίας στην 

ψυχική υγεία µεσήλικων γυναικών (Fontaine, & Seal, 1997), γυναικών µε καρκίνο του µαστού 

(Epping-Jordan et al., 1999˙ Schou et al., 2004), ασθενών µε µεταστατικό καρκίνο (Cohen et al., 
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2001), ασθενών που πάσχουν από ρευµατοειδή αρθρίτιδα (Brenner, Melamed, & Panush, 1994), 

από σκλήρυνση κατά πλάκας (Barnwell & Kavanagh, 1997) και από σακχαρώδη διαβήτη 

(Kavanagh, Gooley, & Wilson, 1993) καθώς επίσης και ασθενών µε ισχαιµικές καρδιακές παθήσεις 

(Shnek et al., 2001˙ Shepperd et al., 1996). Μάλιστα στην έρευνα που πραγµατοποίησαν ο Shnek 

και οι συνεργάτες του (2001) σε ασθενείς µε έµφραγµα του µυοκαρδίου και ασταθή στηθάγχη, η 

αισιοδοξία ένα µήνα µετά από το εξιτήριο προέβλεπε λιγότερα συµπτώµατα κατάθλιψης για τον 

επόµενο χρόνο. Τέλος, η Fournier και συνεργάτες (2002) διεξήγαγαν µια ερευνητική µελέτη µε 

άτοµα που έπασχαν από χρόνιες ασθένειες (155 ασθενείς µε σακχαρώδη διαβήτη Τύπου 1, 158 

ασθενείς µε ρευµατοειδή αρθρίτιδα και 155 ασθενείς µε σκλήρυνση κατά πλάκας) και συµπέραναν 

ότι η αισιοδοξία επηρεάζει το άγχος και την κατάθλιψη που βιώνουν αυτοί οι άνθρωποι.   

Ο Perkins και συνεργάτες (2006) διεξήγαγαν έρευνα µε 172 γυναίκες άνω των 70 ετών  που 

είχαν επιζήσει από καρκίνο του µαστού και βρήκαν ότι η αυξηµένη αισιοδοξία σχετιζόταν µε 

λιγότερη κατάθλιψη. Μάλιστα η αισιοδοξία ήταν η µόνη µεταβλητή που ήταν στατιστικά 

σηµαντική στην ανάλυση παλινδρόµησης. Επιπλέον, εάν οι ηλικιωµένες γυναίκες υιοθετούσαν µια 

αισιόδοξη άποψη, τότε αυτό θα βελτίωνε τα συµπτώµατα κατάθλιψης και θα βοηθούσε τους 

ανθρώπους να δουν την υγεία καθώς και τις συνθήκες ζωής τους µε ένα ευνοϊκό τρόπο. Ο Bjorck 

και συνεργάτες (1999) διαπίστωσαν ότι η αισιοδοξία µείωνε την επίδραση των αρνητικών 

γεγονότων και σχετιζόταν µε µικρότερη κατάθλιψη σε άνδρες µε καρκίνο του προστάτη.  

 Η Steele και η Wade (2004) πραγµατοποίησαν µια ερευνητική µελέτη µε 59 ασθενείς που 

έπασχαν από οξύ καρδιακό σύνδροµο. Ο σκοπός της έρευνας ήταν να εξετάσουν τον τρόπο µε τον 

οποίο η αισιοδοξία µπορεί να επηρεάσει την κατάθλιψη µετά από καρδιακά επεισόδια. 

Συγκεκριµένα, η έρευνα ενδιαφερόταν για το εάν οι µεταβλητές της ποιότητας ζωής µπορούσαν να 

µεσολαβήσουν στη σχέση ανάµεσα στην αισιοδοξία και την κατάθλιψη. Η πλειοψηφία των 

καρδιοπαθών δε βίωσαν σηµαντικά συµπτώµατα κατάθλιψης 6 εβδοµάδες µετά από το καρδιακό 

επεισόδιο. Γίνεται εµφανές ότι δύο εβδοµάδες µετά από το εξιτήριο από το νοσοκοµείο, κάποιοι 

ασθενείς βιώνουν µια βραχυπρόθεσµη αρνητική αντίδραση, όπως αυξηµένα συµπτώµατα 

κατάθλιψης, χαµηλά επίπεδα αισιοδοξίας και αντιλήψεις για την ποιότητα ζωής, ως µια κατάλληλη 

απόκριση σε αναπάντεχες µακροπρόθεσµες απειλές για την υγεία  (Guck et al., 2001).  

 Κάποιες έρευνες υποστηρίζουν ότι η αισιοδοξία είναι ένας αξιόλογος προβλεπτικός 

παράγοντας της κατάθλιψης. Οι Lightsey και Christopher (1997) σε µια ερευνητική µελέτη για το 

στρες και τη δυσφορία σε ένα µη-∆υτικό πολιτισµό, ανέφεραν ότι τα αισιόδοξα άτοµα ένιωθαν 

λιγότερη δυσφορία ανεξάρτητα από το επίπεδο του στρες. Οι Fontaine και  Jones (1997) ανέφεραν 

ότι τα αυξηµένα επίπεδα αισιοδοξίας συνδέονταν µε λιγότερα συµπτώµατα κατάθλιψης κατά τη 

διάρκεια της εγκυµοσύνης γυναικών  και µε επιλόχεια κατάθλιψη που διήρκεσε δύο εβδοµάδες. Ο 
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Carademas (2006) σε έρευνα µε 201 άτοµα που εργάζονταν σε ασφαλιστικές εταιρίες διαπίστωσε 

ότι η αισιοδοξία παρουσίαζε θετική συσχέτιση µε την ικανοποίηση από τη ζωή και αρνητική 

συσχέτιση µε τα συµπτώµατα κατάθλιψης.  

Ο Giltay και συνεργάτες (2006) µελέτησαν τη σχέση ανάµεσα στην αισιοδοξία και τα 

αθροιστικά συµπτώµατα κατάθλιψης. Για το λόγο αυτό, εξέτασαν 464 ηλικιωµένους άνδρες 

ηλικίας 64 έως 84 ετών που ζούσαν στην κοινότητα Zutphen της Ολλανδίας και κατέληξαν στο 

συµπέρασµα ότι η αισιοδοξία δρούσε προστατευτικά ενάντια στην ανάπτυξη συµπτωµάτων 

κατάθλιψης για 15 χρόνια σε ηλικιωµένους κατοίκους αγροτικών περιοχών. Οι Chang και Sanna 

(2001) σε έρευνα µε µεσήλικες διαπίστωσαν ότι η αισιοδοξία προβλέπει την υποκειµενική 

ευηµερία. Επιπροσθέτως, οι Makikangas και Kinnunen (2003) βρήκαν ότι η αισιοδοξία αποτελεί 

ένα σηµαντικό προβλεπτικό παράγοντα της ψυχικής υγείας ανθρώπων στον χώρο εργασίας τους. 

Σε έρευνα µε 500 µονοζυγωτικούς και διζυγωτικούς διδύµους, ο Plomin και συνεργάτες 

(1992) διαπίστωσαν ότι η αισιοδοξία είναι ένα σηµαντικό χαρακτηριστικό της προσωπικότητας 

γιατί σχετίζεται µε την ψυχική υγεία, και µάλιστα προβλέπει την κατάθλιψη και την ικανοποίηση 

από τη ζωή. Επιπροσθέτως, έχει διατυπωθεί η υπόθεση ότι η αισιοδοξία αποτελεί απαραίτητο 

στοιχείο στην ικανότητα ενός προσώπου να προσαρµόζεται και να αντιµετωπίζει διάφορες 

καταστάσεις (Scheier & Carver, 1987˙ Taylor & Brown, 1988) και όπως επεσήµαναν οι Scheier και 

Carver (1992) «η θετική σκέψη είναι χρήσιµη» (σ. 201). Από τα παραπάνω θα µπορούσε να βγει το 

συµπέρασµα ότι η αισιοδοξία φαίνεται να παίζει µια σηµαντική λειτουργία στη σωµατική και 

ψυχική ευηµερία ενός ατόµου.  

 Τέλος, αξίζει να αναφερθεί ότι έχουν διεξαχθεί ερευνητικές µελέτες σχετικά µε την 

αισιοδοξία και την υγεία (σωµατική και ψυχική) σε φοιτητικό πληθυσµό, οι οποίες παρατίθενται 

στη συνέχεια της εργασίας. 

 

 

 

 

 

1.1.4. Αισιοδοξία και φοιτητικός πληθυσµός 

 

 

 Σε έρευνα των Nelson, Kar και Coleman (1995) σε προπτυχιακούς φοιτητές πανεπιστηµίου, 

αποκαλύφθηκε ότι η αισιοδοξία σχετιζόταν µε χαµηλά σκορ σωµατικών συµπτωµάτων και ότι οι 

γυναίκες ανέφεραν σηµαντικά περισσότερα σωµατικά συµπτώµατα συγκριτικά µε τους άνδρες. Ο 
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Lai στην προσπάθειά του να ανακαλύψει τις διαστάσεις του Life Οrientation Test βρήκε µια 

αρνητική σχέση µεταξύ των συµπτωµάτων που αναφέρονται και της αισιοδοξίας τόσο για 

προπτυχιακούς φοιτητές  όσο και για εργαζόµενους ενήλικες. Οι Aydin και Budak (2005) 

αποκάλυψαν ότι η αισιοδοξία ήταν ο πιο σηµαντικός προβλεπτικός παράγοντας της σωµατικής 

ευηµερίας τόσο των φοιτητών όσο και των φοιτητριών.  Η αρνητική σχέση της αισιοδοξίας και των 

σκορ σωµατικών συµπτωµάτων υποδεικνύει ότι όσο περισσότερη αισιοδοξία εµφάνιζαν οι 

φοιτητές, τόσο λιγότερα ήταν τα συµπτώµατα που ανέφεραν.  

 Μια διαχρονική έρευνα βρήκε ότι οι φοιτητές που εξηγούν τα πράγµατα µε ένα αρνητικό 

τρόπο κατά τη διάρκεια του πρώτου έτους, ήταν πιο πιθανό να βιώσουν επεισόδια οξείας και 

ελάσσονος κατάθλιψης σε σχέση µε αυτούς που εξηγούν τα πράγµατα µε θετικό τρόπο (Alloy, 

Abramson & Francis, 1999).   Σε µια έρευνα µε προπτυχιακούς φοιτητές, η αισιοδοξία που 

µετρήθηκε στα µέσα του εξαµήνου σχετιζόταν αρνητικά µε την αναφορά σωµατικών συµπτωµάτων 

αρρώστιας τέσσερις εβδοµάδες µετά, λίγο πριν τις τελικές εξετάσεις (Scheier & Carver, 1985).  

 Οι Vickers και Vogeltanz (2000) διεξήγαγαν έρευνα µε δείγµα 190 φοιτητές στο 

Πανεπιστήµιο Midwestern των Ηνωµένων Πολιτειών Αµερικής και εξέτασαν τη σχέση ανάµεσα 

στην αισιοδοξία και τα επερχόµενα συµπτώµατα κατάθλιψης για µια περίοδο δέκα εβδοµάδων. Τα 

ευρήµατα κατέδειξαν ότι η αισιοδοξία ήταν ο πιο σηµαντικός προβλεπτικός παράγοντας των 

µελλοντικών συµπτωµάτων κατάθλιψης. Μάλιστα η συγκεκριµένη έρευνα ήταν η πρώτη έρευνα 

που εξέτασε τη σχέση της αισιοδοξίας µε τα συµπτώµατα κατάθλιψης στους φοιτητές µε την 

πάροδο του χρόνου, ενώ εξέταζε τις διαφορές ως προς το φύλο και έλεγχε τις αρνητικές και θετικές 

επιδράσεις καθώς και τις ηµερήσιες διαφωνίες που είχαν οι συµµετέχοντες. 

 Κλείνοντας, αξίζει να σηµειωθεί ότι η αισιοδοξία διαδραµατίζει σηµαντικό ρόλο τόσο στη 

σωµατική όσο και στην ψυχική ευεξία. Όπως διαπιστώθηκε και από τις προαναφερθείσες έρευνες, 

ο πρωταρχικός αυτός ρόλος γίνεται εµφανής σε υγιή άτοµα αλλά και σε άτοµα που αντιµετωπίζουν 

σωµατικά και ψυχικά προβλήµατα,  σε ηλικιωµένους, µεσήλικες και φοιτητές. Στο επόµενο 

κοµµάτι της έρευνας, θα µελετηθεί διεξοδικά η σχέση της κοινωνικής υποστήριξης µε την υγεία και 

θα τονιστεί η συµβολή της κοινωνικής υποστήριξης στην πρόβλεψη της σωµατικής και ψυχικής 

ευηµερίας. 
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1.2. ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑ 

 

 

 

 

 ∆ιάφοροι ερευνητές έχουν ορίσει την κοινωνική υποστήριξη µε ποικίλους τρόπους, όπως η 

ύπαρξη ή η ποσότητα των κοινωνικών σχέσεων, το ποσό της βοήθειας που πιστεύουν τα άτοµα ότι 

τους είναι διαθέσιµο και το ποσό της βοήθειας που αντιλαµβάνονται τα άτοµα. Ο Cobb (1976) 

όρισε την κοινωνική υποστήριξη ως τη νοητή συµµετοχή σε ένα κοινωνικό δίκτυο επικοινωνίας και 

αµοιβαίων υποχρεώσεων. Οι Cohen και Syme (1985, σ.4) όρισαν την κοινωνική υποστήριξη ως 

«τους πόρους που παρέχονται από τους άλλους». Οι άνθρωποι στο νοητό κοινωνικό δίκτυο είναι 

εκείνοι στους οποίους βασίζεται κάποιος, γνωρίζοντας ότι τον αγαπούν, τον εκτιµούν και τον 

νοιάζονται. Η κοινωνική υποστήριξη είναι  εµφανής στο βαθµό που αντιλαµβάνεται κάποιος τη 

συµµετοχή του στο δίκτυο της επικοινωνίας και των αµοιβαίων υποχρεώσεων (Kaplan et al., 1993). 

Κάποιοι ερευνητές έχουν εξετάσει την κοινωνική υποστήριξη µε όρους δοµής των ανθρώπινων 

κοινωνικών σχέσεων, όπως ο αριθµός και ο τύπος αυτών των σχέσεων (House & Kahn, 1985). 

Αυτά τα κριτήρια υπολογίζουν εάν κάποιος είναι παντρεµένος ή εργένης, αν ζει µόνος του ή µε 

άλλους καθώς επίσης και τη συµµετοχή ενός προσώπου σε διάφορες κοινωνικές οργανώσεις, όπως 

οι οίκοι λατρείας και τα κέντρα διασκέδασης. 

 Αρκετές µελέτες έχουν αξιολογήσει την κοινωνική υποστήριξη βασιζόµενες στην ύπαρξη 

και την ποσότητα των κοινωνικών σχέσεων. Για παράδειγµα, σε µια έρευνα µε ανθρώπους που 

ζούσαν στην επαρχία Alameda της California, οι ερευνητές εξέτασαν τέσσερις τύπους κοινωνικών 

δεσµών: το γάµο, τις επαφές µε την οικογένεια και τους φίλους, τη συµµετοχή στον εκκλησιασµό 

και άλλους τυπικούς και µη τυπικούς δεσµούς οµάδας (Berkman & Syme, 1979). ∆ηµιούργησαν 

ένα πίνακα κοινωνικού δικτύου συνδυάζοντας αυτούς τους τέσσερις τύπους κοινωνικών δεσµών, 

και µετά το χρησιµοποίησαν για να προβλέψουν τη θνησιµότητα. Παροµοίως, άλλοι ερευνητές 

έχουν µετρήσει διάφορους τύπους κοινωνικών σχέσεων, όπως στενές κοινωνικές σχέσεις (σχέσεις 

µε το/τη σύζυγο, τους φίλους και την οικογένεια), τυπικές σχέσεις σε µια µη εργασιακή οργάνωση 

(π.χ. την εκκλησία) και επιδιώξεις που περιλαµβάνουν κοινωνικές επαφές, όπως για παράδειγµα η 

παρακολούθηση µιας τάξης (House, Robbins, & Metzner, 1982). Αυτές οι προσεγγίσεις αξιολογούν 

τον αριθµό των κοινωνικών σχέσεων καθώς επίσης και τη συµµετοχή των ατόµων σε διάφορες 

κοινωνικές δραστηριότητες. 

 Αν και αυτές οι έρευνες επιτρέπουν στους ερευνητές να ανακαλύψουν πόσες πολλές σχέσεις 

έχει ένα άτοµο, δεν περιγράφουν πλήρως τη δοµή και την πολυπλοκότητα των κοινωνικών 
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σχέσεων. Άλλες προσεγγίσεις έχουν αξιολογήσει την κοινωνική υποστήριξη µε όρους της 

διακλάδωσης των κοινωνικών σχέσεων  και για αυτό περιλαµβάνουν όχι µόνο τους φίλους ενός 

ανθρώπου, αλλά και τους φίλους αυτών των φίλων. Αυτές οι προσεγγίσεις µπορεί να µετρήσουν 

άλλους παράγοντες, όπως η πυκνότητα των κοινωνικών σχέσεων (ο βαθµός στον οποίο τα µέλη 

ενός δικτύου συνδέονται µεταξύ τους), η διάρκεια (η διάρκεια των σχέσεων µε το πέρασµα του 

χρόνου), η αµοιβαιότητα (ο βαθµός στον οποίο κάποιος δίνει και λαµβάνει υποστήριξη) και η 

διασπορά (η γεωγραφική απόσταση µεταξύ των µελών του δικτύου). Οι ερευνητές έχουν 

διατυπώσει την υπόθεση ότι τα πιο πυκνά κοινωνικά δίκτυα (δηλαδή εκείνα τα δίκτυα στα οποία οι 

άνθρωποι είναι στενά συνδεδεµένοι µεταξύ τους), µπορούν να φανούν ιδιαιτέρως χρήσιµα σε 

στιγµές στρες γιατί οι άνθρωποι θα µπορούσαν να συνδυάσουν καλύτερα τους διαφορετικούς 

τύπους υποστήριξης (Wortman, 1984). 

 Η κοινωνική υποστήριξη θα µπορούσε να ταξινοµηθεί σε συναισθηµατική υποστήριξη, 

υλική υποστήριξη, ενηµερωτική υποστήριξη και υποστήριξη του ανήκειν. Η συναισθηµατική 

υποστήριξη αναφέρεται στην έκφραση της φροντίδας, της έγνοιας και της ενσυναίσθησης για ένα 

πρόσωπο καθώς επίσης και στην παροχή θαλπωρής, επιβεβαίωσης και αγάπης προς αυτό το 

πρόσωπο. Οι περισσότεροι άνθρωποι που έρχονται αντιµέτωποι µε στρεσογόνα γεγονότα, θέλουν 

να µπορούν να συζητούν για αυτά τα γεγονότα µε άλλους και να έχουν κάποιον που να τους ακούει 

προσεκτικά. Μια έρευνα µε καρκινοπαθείς βρήκε ότι περισσότερο από 90% του δείγµατος 

θεώρησε τη συναισθηµατική υποστήριξη ως την πιο πολύτιµη µορφή υποστήριξης (Dunkel-

Schetter & Wortman, 1982˙ Dunkel-Schetter, 1984). Παροµοίως, οι φοιτητές µπορεί να χρειάζονται 

συναισθηµατική υποστήριξη προκειµένου να αντιµετωπίσουν το στρες της διάλυσης µιας σχέσης, 

ένα  χαµηλό βαθµό στις εξετάσεις, ή το διαζύγιο των γονιών τους. 

 Η υποστήριξη του ανήκειν είναι παρόµοια µε τη συναισθηµατική υποστήριξη, αλλά αυτό το 

είδος της υποστήριξης αναφέρεται πρωταρχικά στη διαθεσιµότητα της κοινωνικής 

συντροφικότητας (Cohen et al., 1985). Οι άνθρωποι ενδιαφέρονται να έχουν ανθρώπους µε τους 

οποίους να µπορούν να εµπλακούν σε κοινωνικές δραστηριότητες, όπως για παράδειγµα 

ανθρώπους µε τους οποίους µπορούν να βγουν για φαγητό, να δουν µια ταινία και να πάνε σε ένα 

πάρτυ. Αυτή η υποστήριξη είναι ένας σηµαντικός προβλεπτικός παράγοντας της ευηµερίας. Οι 

άνθρωποι που είναι άνεργοι (και έτσι χάνουν µια σηµαντική µορφή της κοινωνικής ενσωµάτωσης) 

επωφελούνται ιδιαιτέρως από την υποστήριξη του ανήκειν και βιώνουν περισσότερα ψυχολογικά 

συµπτώµατα όταν δεν έχουν αυτό το είδος υποστήριξης (Cutrona & Russel, 1990).  

 Η υλική ή απτή  υποστήριξη αναφέρεται στην παροχή συγκεκριµένης βοήθειας, όπως η 

οικονοµική βοήθεια (π.χ. πληρωµή λογαριασµών) και οι υλικοί πόροι. Για παράδειγµα, µπορεί 

κάποιος να ζητήσει υλική υποστήριξη από τους γονείς του για να αγοράσει ένα σχολικό βιβλίο και 
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από τους φίλους του για να µεταφέρουν τα πράγµατά του κατά τη διάρκεια µετακόµισης σε 

καινούριο διαµέρισµα. Τα θύµατα των φυσικών καταστροφών, όπως τυφώνες, πληµµύρες και 

σεισµοί, επωφελούνται ιδιαιτέρως από την υλική υποστήριξη που λαµβάνουν (Norris & 

Kaniasty,1996).     

 Η ενηµερωτική υποστήριξη αναφέρεται στη συµβουλή και την καθοδήγηση για την 

αντιµετώπιση ενός συγκεκριµένου προβλήµατος. Για παράδειγµα, µπορεί κάποιος να εξαρτάται 

από τους καθηγητές του για ενηµερωτική υποστήριξη στην προσπάθεια του να βρει θερινά 

τµήµατα και να εξαρτάται από τους φίλους του για τέτοια υποστήριξη όταν διαλέγει µαθήµατα. Τα 

θύµατα των φυσικών καταστροφών, τα οποία χρειάζονται συµβουλές για το πώς να οργανώσουν 

τις προσπάθειες καθαρισµού και για το πώς να πάρουν κάποιο επίδοµα από το κράτος, 

επωφελούνται από αυτό το είδος της υποστήριξης (Sanderson, 2004). Στην παρούσα έρευνα, η 

υλική καθώς επίσης και η συναισθηµατική υποστήριξη µελετώνται διεξοδικά. 

 Αν και κάποιοι ερευνητές έχουν εστιάσει στην αντιλαµβανόµενη διαθεσιµότητα των 

διαφορετικών µορφών κοινωνικής υποστήριξης (π.χ. πόση υποστήριξη θα ήταν διαθέσιµη εφόσον 

παραστεί ανάγκη), άλλοι ερευνητές  έχουν εστιάσει στην αξιολόγηση του ποσού της υποστήριξης 

που λαµβάνεται σε µια συγκεκριµένη περίοδο του χρόνου. Η υποστήριξη που λαµβάνει κανείς θα 

µπορούσε να διαιρεθεί σε διάφορους τύπους. Για παράδειγµα, ο κατάλογος απογραφής των 

συµπεριφορών κοινωνικής υποστήριξης ζητά από τους ανθρώπους να δηλώσουν πόσο συχνά 

έλαβαν διάφορες µορφές υποστηρικτικών συµπεριφορών τις τελευταίες τέσσερις εβδοµάδες, όπως 

πότε κάποιος «σου έδωσε πληροφορίες στο πώς να κάνεις κάτι» (γνωστική-ενηµερωτική), «σου 

έδωσε 25 δολάρια (υλική) ή «µίλησε µαζί σου για κάποια από τα ενδιαφέροντά σου» 

(συναισθηµατική) (Barrera, Sandler, & Ramsey, 1981).  

 Αν και αυτοί οι τύποι των µετρήσεων υπερτερούν υπό την έννοια ότι  αξιολογούν την 

κοινωνική υποστήριξη που λαµβάνεται πραγµατικά, και όχι απλά τις αντιλήψεις ενός ατόµου για τη 

διαθέσιµη υποστήριξη, έχουν επίσης και κάποια µειονεκτήµατα. Ένα πρόβληµα µε την αξιολόγηση 

της ληφθείσας κοινωνικής υποστήριξης είναι ότι τα άτοµα είναι πιο πιθανό να πάρουν υποστήριξη 

σε περιόδους ανάγκης ˙ για αυτό και το ποσό της υποστήριξης σχετίζεται αρνητικά µε αρνητικά 

συµπτώµατα υγείας (Stroebe & Stroebe, 1996). Για παράδειγµα, άτοµα τα οποία είναι άρρωστα 

µπορεί να χρειαστεί- και µπορεί να πάρουν- περισσότερη κοινωνική υποστήριξη, αλλά αυτό δε 

σηµαίνει ότι η υποστήριξη προκάλεσε την αρρώστια. Ένα άλλο πρόβληµα µε την αξιολόγηση της 

ληφθείσας υποστήριξης είναι ότι τα άτοµα µπορεί να µη χρειάστηκαν κάποια µορφή υποστήριξης 

τον µήνα πριν την αξιολόγηση, αν και η συγκεκριµένη υποστήριξη ήταν διαθέσιµη προς αυτούς. 

Όλως παραδόξως, συχνά υπάρχει µικρή έως και µηδαµινή σχέση µεταξύ της πραγµατικής και της 

αντιλαµβανόµενης υποστήριξης (Lakey & Heller, 1988), και κάποιες έρευνες καταδεικνύουν ότι η 
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αντιλαµβανόµενη υποστήριξη είναι ένας ισχυρός προβλεπτικός παράγοντας της ευηµερίας σε 

σχέση µε τη ληφθείσα υποστήριξη (Cohen & Wills, 1985). 

 Σε αυτό το σηµείο αξίζει να επισηµανθεί ότι πηγές κοινωνικής υποστήριξης αποτελούν το 

στενό αλλά και ευρύτερο οικογενειακό και κοινωνικό περιβάλλον ενός τόµου. Η  οικογένεια είναι 

µια σηµαντική πηγή υποστήριξης όταν αξιολογούνται οι επιδράσεις της υποστήριξης στην υγεία, 

καθώς αποτελεί ένα πρωταρχικό κοινωνικό δεσµό. Εντούτοις, ακόµα και µέσα στην οικογένεια, 

είναι σηµαντικό να εξεταστεί ξεχωριστά η επίδρασή τους (Rhodes, 1998). Για παράδειγµα, οι 

σύζυγοι ή σύντροφοι ενδεχοµένως ασκούν µεγαλύτερη επίδραση από τα µακρινά µέλη της 

οικογένειας. Πράγµατι, υπάρχει µια ένδειξη ότι τα παντρεµένα άτοµα και των δύο φύλων έχουν 

χαµηλότερους δείκτες θνησιµότητας σε σχέση µε τους ανύπαντρους (Gove, Style, & Hughes, 

1990). Ασφαλώς είναι σηµαντικό να εξετασθεί η ποιότητα και ο τύπος του γάµου, αφού τα 

δυστυχισµένα παντρεµένα άτοµα έχουν περισσότερα ψυχολογικά και σωµατικά προβλήµατα υγείας 

από   τα ανύπαντρα άτοµα (Coyne & DeLongis, 1986). Επιπλέον, οι οµοφυλόφιλοι άνθρωποι 

καθώς και οι ετεροφυλόφιλοι παντρεµένοι άνθρωποι δε διαφέρουν µεταξύ τους ως προς την 

ικανοποίηση από τις σχέσεις, υπογραµµίζοντας τα προστατευτικά οφέλη από ένα εύρος στενών 

σχέσεων (Kurdek & Schmitt, 1986). 

 Πολλές ερευνητικές µελέτες περιγράφουν τη σχέση µεταξύ της κοινωνικής υποστήριξης και 

της υγείας αλλά είναι σχεδόν αδύνατο να επιλέξουµε τυχαία ανθρώπους που λαµβάνουν 

διαφορετικά επίπεδα κοινωνικής υποστήριξης και µετά να αξιολογήσουµε τις συνέπειες κάθε 

υποστήριξης στην ευηµερία µε την πάροδο του χρόνου. Επιπλέον, θα µπορούσε να ειπωθεί ότι η 

κοινωνική υποστήριξη σχετίζεται µε την υγεία αλλά όχι ότι η κοινωνική υποστήριξη προκαλεί 

καλύτερη υγεία. Κάποιοι ερευνητές έχουν προτείνει διάφορες εναλλακτικές προτάσεις για να 

εξηγήσουν τη σχέση κοινωνικής υποστήριξης και υγείας (Sanderson, 2004). 

 Μια πιθανή εξήγηση είναι ότι η αρρώστια οδηγεί στη διακοπή της κοινωνικής υποστήριξης. 

Οι άνθρωποι που υποφέρουν από µια χρόνια και/ή εκφυλιστική νόσο, είναι πιο πιθανό να 

αντιµετωπίζουν δυσκολίες στο να εµπλακούν σε κοινωνικές και ψυχαγωγικές δραστηριότητες ˙ για 

αυτό το λόγο ίσως έχουν δυσκολίες να δηµιουργήσουν και να διατηρήσουν διαπροσωπικές σχέσεις. 

Για παράδειγµα, άτοµα που έχουν αναπηρία, όπως κάταγµα στη σπονδυλική στήλη ή εγκεφαλικό, 

συχνά αναφέρουν ότι έχουν µικρότερο κοινωνικό δίκτυο σε σχέση µε τους συνοµηλίκους τους που 

δεν αντιµετωπίζουν κάποια αναπηρία (Schulz & Decker, 1985˙ Schulz & Tompkins, 1990). Οι 

άνθρωποι µερικές φορές έχουν αρνητικά στερεότυπα για τα άτοµα µε χρόνιες ασθένειες και µπορεί 

ακόµη και να κατηγορήσουν αυτά τα άτοµα επειδή αρρώστησαν. Αυτές οι πεποιθήσεις µπορεί να 

οδηγήσουν τους ανθρώπους να αποφεύγουν να περνούν χρόνο µε κάποιον που έχει µια χρόνια ή 

θανατηφόρα ασθένεια. Επιπλέον, µια χρόνια ασθένεια µπορεί να προκαλέσει  τους ανθρώπους να 
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νιώσουν αποξενωµένοι από την οικογένεια και τους φίλους τους, πράγµα το οποίο διακόπτει τα 

φυσιολογικά επίπεδα της κοινωνικής υποστήριξης (Dakof &Taylor, 1990˙ Wortman & Dunkel-

Schetter, 1979). Μια έρευνα βρήκε ότι το 75% των ασθενών µε καρκίνο του µαστού ανάφεραν ότι 

οι άνθρωποι τούς συµπεριφέρονταν µε διαφορετικό τρόπο αφότου µάθαιναν για την ασθένειά τους 

(Peters-Golden, 1982). Όλοι αυτοί οι παράγοντες θα µπορούσαν να οδηγήσουν τους ανθρώπους 

που βρίσκονται σε άσχηµη σωµατική κατάσταση να βιώσουν µια µείωση στο ποσό της κοινωνικής 

υποστήριξης που λαµβάνουν.       

 Μια άλλη πιθανή εξήγηση για τη σχέση µεταξύ της κοινωνικής υποστήριξης και της υγείας 

είναι ότι µια τρίτη µεταβλητή προκαλεί αυτή τη συσχέτιση. Για παράδειγµα, οι άνθρωποι που είναι 

πολύ εχθρικοί, µπορεί να έχουν λιγότερους φίλους και να βιώνουν µεγαλύτερο καρδιαγγειακό 

στρες κατά τη διάρκεια των διαπροσωπικών αλληλεπιδράσεων. Εάν οι ερευνητές διαπιστώσουν ότι 

όσοι έχουν λιγότερους φίλους έχουν χειρότερη υγεία, δε θα είναι σε θέση να πουν εάν η άσχηµη 

σωµατική κατάσταση  ήταν το αποτέλεσµα της χαµηλής κοινωνικής υποστήριξης ή το αποτέλεσµα 

της µεγαλύτερης καρδιαγγειακής αντίδρασης, το οποίο οδηγεί σε κόπωση και φθορά της καρδιάς 

µε την πάροδο του χρόνου. Σε αυτήν την περίπτωση, ο υποτιθέµενος συσχετισµός µεταξύ της 

κοινωνικής υποστήριξης και υγείας θα ήταν απλώς µια αντανάκλαση της εχθρότητας που οδηγεί 

τόσο σε χαµηλά επίπεδα κοινωνικής υποστήριξης όσο και σε κακή σωµατική κατάσταση 

(Sanderson, 2004).   

 Αν και αυτές οι εναλλακτικές εξηγήσεις για τη σχέση µεταξύ κοινωνικής υποστήριξης και 

υγείας είναι πιθανές, η έρευνα διαπιστώνει ότι αυτό δεν είναι πιθανό για πολλούς λόγους. 

Καταρχάς, οι έρευνες που παρακολουθούν τους ανθρώπους µε την πάροδο του χρόνου, δείχνουν 

µια συσχέτιση µεταξύ κοινωνικής υποστήριξης και δείκτη θνησιµότητας (House et al., 1988). 

Λόγου χάριν, ερευνητές σε µια έρευνα στην επαρχία Alameda µέτρησαν µία φορά την κοινωνική 

υποστήριξη και µετά τους δείκτες θνησιµότητας για τα επόµενα εννέα χρόνια (Berkman & Syme, 

1979). Άλλες διαχρονικές µελέτες ευρείας κλίµακας αποκάλυψαν παρόµοια ευρήµατα (Blazer, 

1982˙  House et al., 1982˙ Kaplan et al., 1988˙ Ruberman et al., 1984˙ Williams et al., 1992). Αυτές 

οι έρευνες υποδεικνύουν ότι η κοινωνική υποστήριξη οδηγεί σε ευηµερία αλλά και το αντίστροφο. 

 Επιπλέον, οι µελέτες δείχνουν µια σχέση µεταξύ της κοινωνικής υποστήριξης και υγείας 

ακόµα και όταν παίρνουν υπόψη και άλλες µεταβλητές, όπως την κοινωνική τάξη και τη 

προσωπικότητα, οι οποίες µπορούν να προβλέψουν και την κοινωνική υποστήριξη αλλά και την 

υγεία. Για παράδειγµα, στην έρευνα της επαρχίας Alameda βρέθηκε ότι η κοινωνική υποστήριξη 

και η θνησιµότητα δεν είχαν σχέση µε το κοινωνικοοικονοµικό επίπεδο καθώς επίσης και µε 

συµπεριφορές που σχετίζονται µε το κάπνισµα, τη χρήση αλκοόλ, την παχυσαρκία και τη σωµατική 

άσκηση (Berkman & Syme, 1979). Αυτό σηµαίνει ότι καµία από τις άλλες µεταβλητές δε µπορεί να 
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εξηγήσει το σύνδεσµο της κοινωνικής υποστήριξης µε την υγεία. Παροµοίως, σε µια µελέτη που 

εξέταζε το εάν οι άνθρωποι που λαµβάνουν περισσότερη υποστήριξη είναι πιο επιρρεπείς στο να 

κολλήσουν γρίπη, οι ερευνητές θεώρησαν έναν αριθµό από άλλες µεταβλητές που θα µπορούσαν 

να εξηγήσουν αυτήν τη σχέση, όπως το κάπνισµα, τη µη επαρκή ποσότητα ύπνου, την αποχή από 

το αλκοόλ και τα χαµηλά επίπεδα πρόσληψης βιταµίνης C (Cohen et al., 1997). Τέλος, η 

συµπεριφορά Τύπου Α έχει θεωρηθεί ως τρίτος µεταβλητής που µπορεί να εξηγήσει το σύνδεσµο 

ανάµεσα στις κοινωνικές σχέσεις και την υγεία. Τα άτοµα µε προσωπικότητα Τύπου Α είναι 

δύσκολα στη συναναστροφή. Είναι οξύθυµοι, αντιδραστικοί και ανυπόµονοι. Εφόσον η 

προσωπικότητα Τύπου Α θεωρείται ότι προβλέπει τις καρδιακές παθήσεις, είναι εύλογο ότι µια 

δύσκολη προσωπικότητα θα µπορούσε να προκαλέσει φτωχή κοινωνική αλληλεπίδραση και 

κίνδυνο θνησιµότητας (Kaplan et al., 1993). Εντούτοις, αξίζει να τονιστεί ότι η πλειοψηφία των 

ερευνών δείχνουν ότι υπάρχει συσχέτιση ανάµεσα στην κοινωνική υποστήριξη και την υγεία.  

 Η έρευνα υποδεικνύει ότι η κοινωνική υποστήριξη οδηγεί σε καλύτερη υγεία, αλλά δεν έχει 

διευκρινιστεί εάν η υποστήριξη είναι πάντα ευεργετική ή εάν είναι ιδιαιτέρως σηµαντική σε στιγµές 

έντονου στρες. Στη συνέχεια θα αναφερθούν δύο υποθέσεις που περιγράφουν τη σχέση ανάµεσα 

στην κοινωνική υποστήριξη και την υγεία µε ποικίλους τρόπους. 

 Σηµαντικός αριθµός ερευνών δείχνει ότι το στρες επηρεάζει την υγεία (Selye, 1976). Η 

κοινωνική υποστήριξη µπορεί να παρέχει µια προστασία από το καθηµερινό στρες της ζωής που 

βιώνουν οι άνθρωποι, η οποία µε τη σειρά της τούς προστατεύει απέναντι στις αρρώστιες. Η  

προστατευτική υπόθεση υποδηλώνει ότι η κοινωνική υποστήριξη οδηγεί σε καλύτερη υγεία 

προστατεύοντας τους ανθρώπους από τις αρνητικές επιδράσεις του υψηλού στρες (Wills, 1984).  

 Αρκετές ερευνητικές µελέτες συνηγορούν µε την προστατευτική υπόθεση επιδεικνύοντας 

ότι τα οφέλη της κοινωνικής υποστήριξης είναι µεγαλύτερα για τους ανθρώπους που βιώνουν 

υψηλά επίπεδα στρες, συµπεριλαµβανοµένων εκείνων που πήραν µέρος σε πολεµικές µάχες 

(Solomon, Mikulincer, Hobfoll, 1986), εκείνων µε AIDS (Hays et al., 1992), εκείνων που βιώνουν 

φυσικές καταστροφές (Fleming et al., 1982˙ Norris, & Kaniasty, 1996) και εκείνων που ήταν 

άνεργοι (Schwarzer, Jerusalem, & Hahn, 1994). Σε µια έρευνα που διεξήγαγε ο Schwarzer και 

συνεργάτες (1994), 235 άνθρωποι συµπλήρωσαν ερωτηµατολόγια για το ποσό της κοινωνικής 

υποστήριξης που λαµβάνουν, την επαγγελµατική κατάσταση και την υγεία τους. Η κοινωνική 

υποστήριξη είχε µικρή επίδραση στην υγεία όσον αφορά τους εργαζόµενους, αλλά τεράστια για 

τους ανέργους (και οι οποίοι προφανώς βίωναν µεγαλύτερο άγχος). Πράγµατι, όσοι ήταν άνεργοι 

και είχαν χαµηλά επίπεδα κοινωνικής υποστήριξης ανέφεραν ότι είχαν τη χειρότερη σωµατική 

κατάσταση. Παροµοίως, µια έρευνα µε στρατιώτες που πολέµησαν στον πόλεµο Ισραήλ- Λιβάνου 

συνέκρινε αυτούς που βίωσαν µια ψυχική κατάρρευση µε αυτούς που δε βίωσαν και βρήκε ότι όσοι 
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βίωσαν την κατάρρευση έλαβαν χαµηλότερα επίπεδα κοινωνικής υποστήριξης από τους 

αξιωµατικούς του λόχου τους (Solomon et al., 1986). Οι στρατιώτες πιθανόν να ωφελήθηκαν τόσο 

από την υλική υποστήριξη, όπως η λήψη πληροφοριών που τους βοήθησε να µείνουν ασφαλείς 

κατά τη διάρκεια έντονων καταστάσεων µάχης, όσο και από τη συναισθηµατική υποστήριξη, όπως 

το αίσθηµα φροντίδας και επικοινωνίας µε τους άλλους.  

 Μια πιθανή εξήγηση για το πώς η κοινωνική υποστήριξη µπορεί να προστατεύει τους 

ανθρώπους από το στρες είναι ότι οι άνθρωποι µε υψηλά επίπεδα κοινωνικής υποστήριξης 

σκέφτονται πιο θετικά σε δύσκολες καταστάσεις συγκριτικά µε τους ανθρώπους µε χαµηλά επίπεδα 

υποστήριξης. Οι άνθρωποι µε υψηλά επίπεδα κοινωνικής υποστήριξης γνωρίζουν ότι θα υπάρχουν 

κάποιοι που θα τους βοηθήσουν σε στιγµές ανάγκης και αξιολογούν πιθανά στρεσογόνα γεγονότα 

ως λιγότερο επιζήµια. Για παράδειγµα, ένα άτοµο που λαµβάνει λίγη υποστήριξη από το/τη σύζυγο, 

ίσως θεωρήσει την απώλεια εργασίας ένα αρνητικό γεγονός που θέτει σηµαντικά προβλήµατα στην 

οικογένεια. Εν αντιθέσει, ένα άτοµο που λαµβάνει υψηλά επίπεδα κοινωνικής υποστήριξης θα 

µπορούσε να ερµηνεύσει την απώλεια εργασίας ως ένα αρνητικό γεγονός, αλλά και ως µια ευκαιρία 

για να ανακαλύψει µια νέα εργασιακή πορεία (Sanderson, 2004).   

 Άτοµα µε υψηλά επίπεδα κοινωνικής υποστήριξης µπορεί να είναι πιο ικανά να 

αντιµετωπίσουν µε πιο αποτελεσµατικό τρόπο πιθανά στρεσογόνα γεγονότα. Η λήψη διαφόρων 

ειδών κοινωνικής υποστήριξης θα µπορούσε να βοηθήσει κάποιον να εξαφανίσει άµεσα ή 

τουλάχιστον να ελαττώσει τις αρνητικές επιδράσεις πιθανών στρεσογόνων καταστάσεων 

(Sanderson, 2004). Μια ερευνητική µελέτη µε 1000 συµµετέχοντες βρήκε ότι οι άνθρωποι που 

βρίσκονταν κάτω από σοβαρό οικονοµικό στρες αλλά έλαβαν υψηλά επίπεδα υλικής υποστήριξης 

ήταν λιγότερο πιθανό να εµπλακούν σε κατανάλωση αλκοόλ, ενώ αυτοί που έλαβαν χαµηλά 

επίπεδα υποστήριξης ήταν ιδιαιτέρως πιθανό να επιδείξουν τέτοια συµπεριφορά (Pierce et al., 

1996). Η απλή κουβέντα µε άλλους ανθρώπους µπορεί να µετριάσει το στρες, ακόµα και αν δε 

λυθεί το πρόβληµα. Αυτοί οι παράγοντες µπορεί να βοηθήσουν τους ανθρώπους µε υψηλά επίπεδα 

υποστήριξης να έχουν καλύτερη υγεία.  

 Η δεύτερη υπόθεση που περιγράφει τη σχέση κοινωνικής υποστήριξης και υγείας λέγεται 

υπόθεση των άµεσων επιδράσεων. Η προστατευτική υπόθεση υποδεικνύει ότι η κοινωνική 

υποστήριξη ωφελεί την υγεία µόνο σε στιγµές έντονου στρες, αλλά άλλοι ερευνητές πιστεύουν ότι 

η  κοινωνική υποστήριξη βοηθά την υγεία ανεξαρτήτως του ποσού του στρες που βιώνουν τα 

άτοµα (Wills, 1984). Σύµφωνα µε αυτή την άποψη, τα άτοµα επωφελούνται από την κοινωνική 

υποστήριξη κατά τη διάρκεια στιγµών έντονου και χαµηλού στρες. Για παράδειγµα, µπορεί κάποιος 

να βοηθηθεί έχοντας συναισθηµατική υποστήριξη από τους φίλους του όταν βρίσκεται σε έντονο 

στρες κατά τη διάρκεια εξεταστικής περιόδου, αλλά µπορεί επίσης να βοηθηθεί από αυτή την 
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υποστήριξη και σε στιγµές χαµηλού στρες. Αυτή η υπόθεση, η υπόθεση των άµεσων επιδράσεων 

επιβεβαιώνει την άποψη ότι η κοινωνική υποστήριξη µπορεί να βοηθήσει ανθρώπους που βιώνουν 

τόσο χαµηλά όσο και υψηλά επίπεδα στρες (Sanderson, 2004). 

 Οι κοινωνικές σχέσεις των ατόµων θα µπορούσαν να επηρεάσουν τις στάσεις τους και τις 

συµπεριφορές που σχετίζονται µε την υγεία (Stroebe & Stroebe, 1996). Οι άνθρωποι που έχουν 

περισσότερες κοινωνικές επαφές είναι λιγότερο πιθανό να εµπλακούν σε ανθυγιεινές 

συµπεριφορές, όπως κάπνισµα και κατάχρηση αλκοόλ, και είναι πιο πιθανό να εµπλακούν σε 

συµπεριφορές προαγωγής της υγείας (Barrerra, Chassin, & Rogosch, 1993˙ Matton & Zimmerman, 

1992˙ Windle, 1992). Σηµαντικοί άλλοι µπορεί να ενθαρρύνουν τους ανθρώπους να 

χρησιµοποιήσουν υπηρεσίες περίθαλψης και να ακολουθήσουν ιατρικές συνταγές ούτως ώστε να 

διαχειριστούν την υπάρχουσα αρρώστια (π.χ. να υπενθυµίσει κάποιος σε ένα διαβητικό να ελέγξει 

τα επίπεδα σακχάρου στο αίµα). Πράγµατι, άτοµα µε υψηλά επίπεδα κοινωνικής υποστήριξης είναι 

πιο πιθανό να χρησιµοποιήσουν υπηρεσίες περίθαλψης (Wallston et al., 1983) και να εµµένουν στις 

ιατρικές συνταγές (Christensen et al., 1992˙ Wallston et al., 1983).  

 Η έλλειψη της κοινωνικής συντροφικότητας, όπως παρέχεται από το γάµο ή τους φίλους,  

είναι πιθανό να οδηγήσει σε µοναξιά, η οποία µε τη σειρά της σχετίζεται µε δυσφορία, κατάθλιψη 

και αρνητικά σωµατικά συµπτώµατα (Peplua, 1985˙ Stroebe & Stroebe, 1996). Για να εξετάσει την 

επίδραση της συντροφικότητας στην υγεία, ο Rook (1987) µέτρησε επίπεδα του στρες, της 

κοινωνικής υποστήριξης, της συντροφικότητας και των σωµατικών συµπτωµάτων σε ένα δείγµα µε 

πάνω από 1000 κατοίκους της California στις Ηνωµένες Πολιτείες Αµερικής. Αυτή η έρευνα έκανε 

διάκριση ανάµεσα στην κοινωνική υποστήριξη, η οποία περιελάµβανε ανθρώπους µε τους οποίους 

µπορεί κάποιος να µιλά για τα προσωπικά του θέµατα, να βοηθά στις δουλειές του σπιτιού και να 

έχει συµβουλή όταν παίρνει σηµαντικές αποφάσεις, και στην κοινωνική συντροφικότητα, η  οποία 

περιελάµβανε ανθρώπους µε τους οποίους µπορεί κάποιος να τρώει γεύµατα, να επισκέπτεται και 

να εµπλέκεται σε   ψυχαγωγικές δραστηριότητες. Τα ευρήµατα του Rook επισηµαίνουν ότι η 

κοινωνική υποστήριξη βοήθησε τους ανθρώπους σε περιόδους στρες (σε συµφωνία µε την 

προστατευτική υπόθεση) και η κοινωνική συντροφικότητα οδήγησε σε θετική ευηµερία 

ανεξαρτήτως των επιπέδων του στρες (σε συµφωνία µε την υπόθεση των άµεσων επιδράσεων). 

Αυτή η µελέτη τονίζει ότι οι ερευνητές πρέπει να διακρίνουν τα διάφορα είδη της υποστήριξης, 

όπως την άµεση βοήθεια στην επίλυση προβληµάτων, η οποία µπορεί να είναι ιδιαιτέρως 

ευεργετική στην υγεία όταν οι άνθρωποι βιώνουν στρες, και τη συντροφική υποστήριξη, όπως την 

ακρόαση των προβληµάτων των ανθρώπων και την παροχή συναισθηµατικής υποστήριξης, η οποία 

µπορεί να είναι ευεργετική στην υγεία γενικά.  
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 Η προστατευτική υπόθεση και η υπόθεση των άµεσων επιδράσεων διαφέρουν ως προς το 

εάν η κοινωνική υποστήριξη θεωρείται ευεργετική για την υγεία όλες τις στιγµές ή µόνο κατά τη 

διάρκεια στιγµών στρες. Άλλες υποθέσεις υποδεικνύουν ότι συγκεκριµένα είδη κοινωνικής 

υποστήριξης είναι ευεργετικά σε συγκεκριµένα είδη στρες. Σύµφωνα µε την υπόθεση συµφωνίας, 

τα άτοµα επωφελούνται από τη λήψη κοινωνικής υποστήριξης που ταιριάζει µε το συγκεκριµένο 

πρόβληµά τους (Cohen, & Wills, 1985˙ Cutrona, & Russel, 1990). 

 Αρκετές έρευνες επισηµαίνουν ότι οι άνθρωποι σε διαφορετικές καταστάσεις πράγµατι 

επωφελούνται από τα διαφορετικά είδη υποστήριξης. Συγκεκριµένα, στην περίπτωση των 

ελεγχόµενων γεγονότων (τα οποία µπορούν να λυθούν ή να διορθωθούν), οι άνθρωποι 

επωφελούνται από τη λήψη διαφόρων ειδών υποστήριξης (Cutrona, & Russel, 1990). Για 

παράδειγµα, η υλική υποστήριξη σχετίζεται συνεχώς µε την καλύτερη σωµατική και ψυχολογική 

υγεία για τους νέους γονείς. Η εγκυµοσύνη, η γέννηση και η φροντίδα ενός παιδιού είναι γεγονότα 

τα οποία οι άνθρωποι αρχικά ίσως δυσκολευθούν να αντιµετωπίσουν. Εντούτοις, η υλική 

υποστήριξη, όπως συµβουλές για τη φροντίδα του βρέφους, οικονοµική βοήθεια και βοήθεια µε τη 

φροντίδα του βρέφους, µπορεί να µετριάσει αυτό το στρες και µε αυτόν τον τρόπο να  ωφελήσει 

τόσο τη σωµατική όσο και την ψυχική υγεία των νέων γονιών. Παροµοίως, τα θύµατα των φυσικών 

καταστροφών επωφελούνται ιδιαιτέρως από την υλική υποστήριξη (Norris & Kaniasty, 1996).     

 Από την άλλη πλευρά, στην περίπτωση των ανεξέλεγκτων γεγονότων, όπως η έλλειψη 

του/της συζύγου, οι πρακτικοί τύποι της υποστήριξης δε θα είναι τόσο αποτελεσµατικοί γιατί δε θα 

βοηθήσουν τους ανθρώπους να λύσουν ή να εξαφανίσουν το στρεσογόνο παράγοντα. Η 

συναισθηµατική υποστήριξη θα ήταν τότε πιο χρήσιµη σε αυτές τις περιπτώσεις. Μάλιστα, µια 

έρευνα µε ασθενείς µε χρόνια ασθένεια βρήκε ότι η κοινωνική υποστήριξη σχετιζόταν µε 

ανεβασµένο ηθικό και λιγότερες ιατρικές επιπλοκές (Dimond, 1979). Οµοίως, ασθενείς µε καρκίνο 

του µαστού επωφελούνται από τη συναισθηµατική υποστήριξη αλλά όχι από την υλική υποστήριξη 

(Helgeson & Cohen, 1996). Αυτή η έρευνα τονίζει τη σηµασία της λήψης «του σωστού τύπου» 

υποστήριξης για ένα δεδοµένο πρόβληµα.    

    Οι άνθρωποι επωφελούνται επίσης όταν λαµβάνουν βοήθεια από ανθρώπους που 

αντιµετωπίζουν µια παρόµοια κατάσταση. Οι οµοιοπαθείς µπορούν να παρέχουν πληροφορίες στο 

άτοµο σχετικά µε χρήσιµες στρατηγικές αντιµετώπισης, καθώς επίσης και πρότυπα για να κρίνει ο 

καθένας τις δικές του αντιδράσεις (Thoits, 1986). Η επαφή µε οµοιοπαθείς µπορεί να επιτρέψει στα 

άτοµα να απελευθερώσουν τα συναισθήµατά τους προς αυτούς που είναι πιθανό να τους 

κατανοήσουν και να τους παρέχουν σηµαντική συναισθηµατική υποστήριξη. Μια έρευνα µε 

ασθενείς που είχαν προγραµµατίσει εγχείρηση καρδιάς βρήκε ότι όσοι µοιράζονταν το δωµάτιο του 
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νοσοκοµείου και µάλιστα µε κάποιο άτοµο που είχε ξανακάνει τη συγκεκριµένη εγχείρηση, 

ανέφεραν λιγότερο άγχος και πήραν εξιτήριο νωρίτερα (Kulik, Mahler, & Moore, 1996).  

 

 

1.2.1. Κοινωνική υποστήριξη και φύλο 

 

 Κάποιοι ερευνητές έχουν εξετάσει εάν οι άντρες ή οι γυναίκες ωφελούνται περισσότερο µε 

όρους υγείας από την κοινωνική υποστήριξη (Schwarzer & Leppin, 1989). Από την άλλη πλευρά, 

οι γυναίκες τείνουν να λαµβάνουν περισσότερη υποστήριξη από τους άνδρες (Cohen et al., 1984). 

Οι γυναίκες τυπικά έχουν ένα ευρύτερο κοινωνικό δίκτυο και περισσότερους έµπιστους ανθρώπους 

(Depner & Ingersoll, 1982). Οι γυναίκες είναι πιο πιθανό από τους άνδρες να έχουν ένα έµπιστο 

άτοµο: µια έρευνα βρήκε ότι τα δύο τρίτα των γυναικών ανέφεραν ότι έχουν «ένα καλό φίλο» σε 

σχέση µε το 25% των ανδρών (Rubin, 1986). Εντούτοις, αυτά τα ευρύτερα κοινωνικά δίκτυα δεν 

παρέχουν µόνο υποστήριξη στις γυναίκες, αλλά επίσης τους εξασφαλίζει περισσότερους 

ανθρώπους στους οποίους υποτίθεται ότι δίνουν υποστήριξη, το οποίο µε τη σειρά του προκαλεί 

στρες (Cohen et al., 1984ֹ Flaherty & Richman, 1989ֹ Kessler, McLeod, & Washington, 1985). Οι 

γυναίκες είναι περισσότερο προσανατολισµένες στις ανάγκες των άλλων (Eisenberg & Lennon, 

1983ֹ  Gilligan, 1982) και είναι πιο πιθανό να παρέχουν υποστήριξη στους ηλικιωµένους γονείς 

τους, τα παιδιά και τους φίλους τους συγκριτικά µε τους άνδρες ( Kessler et al., 1985).  

 Οι γυναίκες όχι µόνο δίνουν και παίρνουν περισσότερη κοινωνική υποστήριξη από τους 

άνδρες, αλλά και επωφελούνται περισσότερο τόσο σωµατικά όσο και ψυχικά από τη λήψη της 

κοινωνικής υποστήριξης (Antonucci & Akiyama, 1987ֹ  Schwarzer & Leppin, 1989). Οι γυναίκες 

µε λιγότερη υποστήριξη είναι πιο πιθανό να βιώσουν κατάθλιψη και άγχος (Flaherty & Richman, 

1989), ενώ αυτές που δεν έχουν ένα έµπιστο άτοµο είναι πιο πιθανό να αναφέρουν συµπτώµατα 

ψυχολογικής και σωµατικής δυσφορίας (Miller & Ingham, 1976). Στις παραπάνω έρευνες δεν 

υπήρχε καµία σχέση µεταξύ της κοινωνικής υποστήριξης και της υγείας στους άνδρες. Έρευνες 

έδειξαν ότι οι γυναίκες ωφελούνται περισσότερο όσον αφορά το προσδόκιµο ζωής συγκριτικά µε 

τους άνδρες όταν έχουν ένα ευρύ κοινωνικό δίκτυο. Ευρήµατα από την έρευνα στην επαρχία της 

Alameda έδειξαν ότι οι γυναίκες µε λίγες κοινωνικές επαφές είχαν ένα δείκτη θνησιµότητας 2.8 

φορές µεγαλύτερο από εκείνες που είχαν αρκετές κοινωνικές επαφές, ενώ οι άνδρες µε λίγες 

κοινωνικές επαφές είχαν ένα δείκτη θνησιµότητας µόνο 2.3 φορές µεγαλύτερο από εκείνους που 

είχαν αρκετές κοινωνικές επαφές (Berkman & Syme, 1979).  

 Ενδιαφέρον παρουσιάζει το γεγονός ότι οι γυναίκες επωφελούνται περισσότερο από την 

κοινωνική υποστήριξη συγκριτικά µε τους άνδρες, ενώ οι άνδρες επωφελούνται  περισσότερο από 
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το γάµο (Chesney & Darbes, 1998). Αν και ο θάνατος του/της συζύγου σχετίζεται µε αυξηµένο 

κίνδυνο θνησιµότητας τόσο για τους άνδρες όσο και για τις γυναίκες, η απώλεια της συζύγου είναι 

ιδιαιτέρως σφοδρή για τους άνδρες (Martikainen & Valkomen, 1996˙ Stroebe & Stroebe, 1996). 

Μια έρευνα εξέτασε τους δείκτες θνησιµότητας σε 8000 ανθρώπους που ήταν παντρεµένοι ή χήροι 

(Helsing & Szklo, 1981). Αν και δεν υπήρχαν διαφορές στους δείκτες θνησιµότητας ανάµεσα στις 

γυναίκες που ήταν παντρεµένες σε σχέση µε τις χήρες (23.2% και 24.1% αντίστοιχα), οι χήροι 

βρίσκονταν σε µεγαλύτερο κίνδυνο να πεθάνουν από διάφορες αιτίες, όπως µολυσµατικές 

ασθένειες, ατυχήµατα και αυτοκτονία, από ότι οι άνδρες που η σύζυγός τους ζούσε ακόµα (65.3% 

έναντι 51.8% αντίστοιχα). Η διαφορά στο δείκτη θνησιµότητας για τους παντρεµένους έναντι των 

χήρων ήταν ιδιαιτέρως µεγάλη στους άνδρες άνω των 55 ετών. 

 Ένας λόγος για τον οποίο οι γυναίκες που βιώνουν το θάνατο του συζύγου δεν υποφέρουν 

από τις ίδιες αρνητικές επιδράσεις για την υγεία συγκριτικά µε τους άνδρες ίσως να οφείλεται στο 

γεγονός ότι τα ευρεία κοινωνικά δίκτυα των γυναικών τούς διευκολύνουν να παίρνουν περισσότερη 

κοινωνική υποστήριξη µετά το θάνατο του συζύγου. Για παράδειγµα, οι γυναίκες είναι πιο πιθανό 

να έχουν περισσότερους φίλους µε τους οποίους µπορούν να µιλήσουν για αυτήν την απώλεια, και 

αυτή η συναισθηµατική υποστήριξη µπορεί να οδηγήσει σε καλύτερη υγεία (Stroebe & Stroebe, 

1983). Επιπλέον οι άνδρες γενικά αναζητούν συναισθηµατική υποστήριξη από τις συζύγους τους, 

αλλά οι γυναίκες είναι πιο πιθανό να αναζητούν υποστήριξη από τα παιδιά, τους φίλους και άλλα 

µέλη της οικογένειάς τους (Kohen, 1983). Οι παντρεµένοι άνδρες µπορεί να βασίζονται στις 

συζύγους τους για να διατηρήσουν επαφές µε τους φίλους και τα µέλη της οικογένειας˙ για αυτό το 

λόγο ίσως αισθανθούν την απώλεια της υποστήριξης όχι µόνο από τις συζύγους τους αλλά και από 

τους άλλους. Τέλος, επειδή οι γυναίκες τείνουν να ζουν περισσότερο σε σχέση µε τους άνδρες, οι 

γυναίκες που χάνουν ένα  σύζυγο είναι πιο πιθανό να βρουν µια ευρεία οµάδα υποστήριξης 

αποτελούµενη από οµοιοπαθείς (Stroebe & Stroebe, 1983).  

 Μια άλλη πιθανότητα είναι ότι επειδή η γυναίκα στο γάµο συνηθίζει να επωµίζεται 

καθηµερινά τις ευθύνες του νοικοκυριού, οι άνδρες που βιώνουν το θάνατο της συζύγου,  

επωµίζονται εκ νέου πολλές οικιακές ευθύνες. Για παράδειγµα, µια έρευνα µε παντρεµένα ζευγάρια 

βρήκε ότι οι γυναίκες ανέφεραν µια αύξηση του χρόνου που περνούσαν κάνοντας δουλειές του 

σπιτιού σε µέρες που οι σύζυγοί τους αντιµετώπιζαν στρες στον εργασιακό τους χώρο, ενώ δεν 

υπήρχε καµία συσχέτιση ανάµεσα στο επίπεδο του εργασιακού στρες των γυναικών και τη 

συµµετοχή των συζύγων τους στις δουλειές του σπιτιού (Bolger et al., 1989).   
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1.2.2. Κοινωνική υποστήριξη και κοινωνικοπολιτισµικές διαφορές  

 

Αν και ελάχιστες έρευνες έχουν εξετάσει τη σχέση της εθνικότητας µε την κοινωνική 

υποστήριξη και την υγεία, οι εθνικές οµάδες µπορεί να ποικίλλουν στο ποσό της κοινωνικής 

υποστήριξης που παρέχουν και προσδοκούν τα µέλη τους. Τουλάχιστον στις Ηνωµένες Πολιτείες 

Αµερικής, οι Αφροαµερικανοί και οι Ισπανοαµερικανοί τείνουν να έχουν µεγαλύτερα οικογενειακά 

δίκτυα από ότι οι ευρωπαϊκές αµερικανικές οικογένειες (Berkman, 1986˙ Neighbors, 1997). 

Συγκριτικά µε τους Καυκάσιους, οι Αφροαµερικανοί έχουν περισσότερη ανεξαρτησία και 

µεγαλύτερη συχνότητα επαφών µε τα µέλη της οικογένειάς τους (Chatters & Taylor, 1993˙ 

Dressler, 1985). Για παράδειγµα, ο Timmer και συνεργάτες βρήκαν ότι τα νιόπαντρα 

αφροαµερικανικά ζευγάρια επισκέπτονταν τις οικογένειές τους µε µεγαλύτερη συχνότητα 

συγκριτικά µε τους Καυκάσιους (Timmer, Veroff, & Hatchett, 1996).  

Κάποιες έρευνες έχουν εξετάσει εάν τα άτοµα που ζουν σε χώρες που θέτουν µεγάλη 

προτεραιότητα στην ανεξαρτησία και την κοινωνική οµάδα τους, έχουν καλύτερη υγεία (Bond, 

1991˙ Triandis et al., 1988). Οι χώρες µε κοινωνικούς κανόνες επαφής θα µπορούσαν να 

προωθήσουν καλύτερη υγεία µε ποικίλους τρόπους, όπως να προσφέρουν περισσότερη υποστήριξη 

σε ηλικιωµένους συγγενείς και να ενθαρρύνουν τους ανθρώπους να συζητούν ανοιχτά για τα 

προβλήµατά τους (Bond, 1991). Επιπλέον, τα κοινωνικά δίκτυα σε πολλές κοινωνίες παραµένουν 

µεγάλα και ποικίλα, αποτελούµενα από µια πληθώρα ανθρώπων που ανήκουν ή όχι στην 

οικογένεια και στηρίζεται ο ένας στον άλλο τόσο για την υλική (π.χ. χρήµατα, µεταφορά, 

υπηρεσίες) όσο και για τη µη υλική (συναισθηµατική βοήθεια, συµβουλές, πληροφορίες) 

υποστήριξη (Taylor, Casten, & Flicklinger, 1993). 

Η ζωή σε ένα πολιτισµό που παρέχει περισσότερη υποστήριξη, θα µπορούσε να 

προστατεύσει τους ανθρώπους από το στρες και θα οδηγούσε σε χαµηλότερους δείκτες ασθενειών 

και σε µεγαλύτερο προσδόκιµο ζωής. Για παράδειγµα, ο Ιαπωνικός πολιτισµός θέτει υψηλή 

προτεραιότητα στις επαφές κάποιου µε την οικογένεια και τις κοινωνικές οµάδες και γι’ αυτό ο 

δείκτης των καρδιακών παθήσεων είναι χαµηλός (Reed et al., 1983). Αυτός ο χαµηλός δείκτης 

καρδιακών παθήσεων δε φαίνεται να είναι θέµα γονιδίων αφού οι Ιάπωνες που ζουν στις Ηνωµένες 

Πολιτείες παρουσιάζουν υψηλότερο δείκτη καρδιακών παθήσεων από αυτούς που ζουν στην 

Ιαπωνία. Η διαφορά στους δείκτες καρδιακών παθήσεων δε µπορεί να εξηγηθεί από άλλους 

πιθανούς  παράγοντες, όπως το κάπνισµα, τη διατροφή και την αρτηριακή πίεση. Αυτή η έρευνα 

τονίζει ότι οι άνθρωποι που ζουν σε πολιτισµούς που δίνουν έµφαση στην ανεξαρτησία είναι γενικά 

πιο υγιείς από αυτούς που ζουν σε εγωκεντρικές χώρες, όπως τις ΗΠΑ (Sanderson, 2004).  
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Μέσα στις ΗΠΑ υπάρχει κάποια ένδειξη ότι οι άνθρωποι που ζουν σε πιο συνεκτικές και 

υποστηρικτικές κοινωνίες έχουν καλύτερη υγεία. Μια εικοσιπεντάχρονη έρευνα που διεξήχθη στο 

Roseto της Pennsylvania βρήκε ότι αν και οι κάτοικοι σε εκείνη την πόλη είχαν παρόµοιες 

συνήθειες υγείας µε τους κατοίκους διπλανών πόλεων, όπως το κάπνισµα, η άσκηση και οι 

διατροφικές συνήθειες, είχαν χαµηλούς δείκτες καρδιακών προσβολών, άλλων διαταραχών στρες 

και θανάτων (Wolf, 1969). Οι ερευνητές βρήκαν ότι όλοι σχεδόν οι κάτοικοι ήταν ιταλικής 

καταγωγής και ότι οι σχέσεις µεταξύ των µελών της οικογένειας και των γειτόνων ήταν πολύ 

στενές. Σε αυτό το σηµείο αξίζει να αναφερθούν κάποιες έρευνες αναφορικά µε τη σχέση της 

κοινωνικής υποστήριξης τόσο µε την ψυχική όσο και µε τη σωµατική υγεία. 

Η πρώτη δηµοσιευµένη έρευνα για τη σχέση µεταξύ της κοινωνικής υποστήριξης και της 

θνησιµότητας διεξήχθη από τους Berkman και Syme (1979). Συνέλεξαν δεδοµένα από ένα 

αντιπροσωπευτικό δείγµα περίπου 7000 ανδρών και γυναικών που ζούσαν στην επαρχία Alameda 

της California το 1965. Οι συµµετέχοντες συµπλήρωσαν µετρήσεις τεσσάρων τύπων κοινωνικών 

δεσµών (όπως γάµος, επαφές µε την οικογένεια και φίλους, συµµετοχή στην εκκλησία και άλλους 

τυπικούς και µη τυπικούς οµαδικούς δεσµούς) και της κατάστασης της σωµατικής τους υγείας. Οι 

ερευνητές τότε συνέλεξαν δεδοµένα για τη θνησιµότητα από το 1965 έως το 1974 για να εξετάσουν 

τους δείκτες θνησιµότητας ως λειτουργία των κοινωνικών δεσµών. Γενικά οι άνθρωποι που δεν 

είχαν κοινωνικές επαφές ήταν δύο ή τρεις φορές πιο πιθανό να πεθάνουν κατά τη διάρκεια αυτής 

της περιόδου συγκριτικά µε εκείνους που είχαν κοινωνικούς δεσµούς. Ο συνδυασµός µεταξύ της 

κοινωνικής υποστήριξης και της υγείας ήταν αληθινός όχι µόνο για το συνδυασµένο πίνακα των 

τεσσάρων διαφορετικών τύπων κοινωνικής υποστήριξης, αλλά για κάθε µία µέτρηση των 

κοινωνικών δεσµών ξεχωριστά. Επιπλέον, ο αριθµός των κοινωνικών δεσµών προέβλεπε 

ξεχωριστά την καθεµία αιτία θανάτου, συµπεριλαµβανοµένων των καρδιαγγειακών παθήσεων και 

του καρκίνου. 

Μια άλλη έρευνα ευρείας κλίµακας για τη σχέση κοινωνικής υποστήριξης και υγείας   

διεξήχθη από τον House και συνεργάτες (1982) στο Tecumseh του Michigan. Η έρευνα όταν 

άρχισε περιελάµβανε 2754 συµµετέχοντες ηλικίας 35 έως 69 ετών. Οι συµµετέχοντες ερωτήθηκαν 

για τις κοινωνικές τους δραστηριότητες και σχέσεις, συµπλήρωσαν αρκετές βιοιατρικές εξετάσεις 

(π.χ. χοληστερόλη, υπέρταση, επίπεδα γλυκόζης στο αίµα) και παρακολουθήθηκαν για µια περίοδο 

διάρκειας από 10 έως 12 έτη. Τα αποτελέσµατα της έρευνας έδειξαν ότι η µεγαλύτερη εµπλοκή σε 

κοινωνικές δραστηριότητες και σχέσεις, όπως ο γάµος, η συµµετοχή στην εκκλησία, σε εθελοντικές 

οργανώσεις και κοινοτικές δραστηριότητες, προβλέπει µεγαλύτερη διάρκεια ζωής τόσο στους 

άνδρες όσο και στις γυναίκες.  
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Παρακολουθώντας τις δηµοσιεύσεις αυτών των πρώτων ερευνητικών µελετών, οι ερευνητές 

ενδιαφέρθηκαν να εξετάσουν τη σχέση της κοινωνικής υποστήριξης µε την υγεία. Όπως απεδείχθη, 

η µεγάλη κοινωνική υποστήριξη συνδέεται µε µια ποικιλία θετικών αποτελεσµάτων για την υγεία, 

όπως µεγαλύτερη σωµατική και ψυχική ευηµερία, ταχύτερη ανάρρωση από τις αρρώστιες, και το 

πιο σηµαντικό, χαµηλότερους δείκτες θνησιµότητας (Stroebe & Stroebe, 1996).  

 

 

 

1.2.3. Κοινωνική υποστήριξη και σωµατική υγεία 

 

 

 Τα άτοµα µε µεγαλύτερη κοινωνική υποστήριξη βιώνουν καλύτερη σωµατική καθώς και 

ψυχική ευηµερία (Hays et al., 1992˙ Holahan et al., 1997˙ House, Landis, & Umberson, 1988). Μια 

έρευνα µε 3809 Ιάπωνες Αµερικανούς της  California βρήκε ότι ο κίνδυνος του πόνου από 

στεφανιαία νόσο ήταν σχεδόν διπλάσιος για αυτούς που είχαν τα µικρότερα επίπεδα κοινωνικής 

υποστήριξης συγκριτικά µε εκείνους που λάµβαναν τα υψηλότερα επίπεδα υποστήριξης (Berkman, 

1985). Παρόµοια ευρήµατα διαπιστώθηκαν και για τις γυναίκες (Blumenthal et al., 1987). Οι 

άνδρες που λαµβάνουν χαµηλά επίπεδα κοινωνικής υποστήριξης είναι δύο φορές πιο πιθανό να 

παρουσιάσουν υψηλά επίπεδα συγκεκριµένων γονιδίων του προστάτη, µία ένδειξη του καρκίνου 

του προστάτη, σε σχέση µε αυτούς που έχουν υψηλά επίπεδα υποστήριξης (Stone et al., 1999). 

Στην πραγµατικότητα, η επίδραση της χαµηλής κοινωνικής υποστήριξης στην υγεία είναι εφάµιλλη 

της επίδρασης του καπνίσµατος (House et al., 1988). 

 Η κοινωνική υποστήριξη µπορεί να είναι ιδιαιτέρως ευεργετική για τους ηλικιωµένους. Οι 

συνεχείς αλλαγές, η διαδικασία της γήρανσης, οι χρόνιες ασθένειες και οι πολλαπλές απώλειες 

αυξάνουν την ανάγκη για κοινωνική υποστήριξη στους ηλικιωµένους (Johnson, 1998). Έρευνες 

κατέδειξαν ότι οι ηλικιωµένοι µε υψηλότερα επίπεδα κοινωνικής υποστήριξης ασχολούνται 

περισσότερο µε δραστηριότητες προαγωγής της υγείας, έχουν καλύτερη κατάσταση υγείας και 

µειωµένους δείκτες θνησιµότητας (Adams et al., 2000˙ Martin, & Panicucci, 1992).  

Έγκυες γυναίκες που έχουν υψηλά επίπεδα κοινωνικής υποστήριξης βιώνουν αρκετά 

πλεονεκτήµατα, όπως λιγότερες επιπλοκές κατά την κύηση, υγιέστερα και παχύτερα παιδιά και 

χαµηλότερους δείκτες επιλόχειας κατάθλιψης (Collins et al., 1993˙ Norbeck & Tilden, 1983). Σε 

µια έρευνα, 117 γυναίκες συµπλήρωσαν ερωτηµατολόγια για το στρες και την κοινωνική 

υποστήριξη κατά τη διάρκεια του δευτέρου εξαµήνου της κύησης και αργότερα συµπλήρωσαν 

ερωτηµατολόγια σχετικά µε τις εµπειρίες τους µε την εγκυµοσύνη, τις ωδίνες τοκετού και τον 
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τοκετό (Norbeck & Tilden, 1983). Ανάµεσα στις γυναίκες που έζησαν µεγάλες αλλαγές κατά τη 

διάρκεια της εγκυµοσύνης (π.χ. ληστεία, µετακόµιση, θάνατος προσφιλούς ατόµου), η λήψη µικρής 

υποστήριξης συνδυάστηκε µε περισσότερες επιπλοκές κατά τη διάρκεια της κύησης καθώς επίσης 

και µε επιπλοκές µε το βρέφος αµέσως µετά τη γέννηση. Οι γυναίκες µε υψηλά επίπεδα 

υποστήριξης κατά τη διάρκεια της εγκυµοσύνης πιθανόν να ενθαρρύνονται να έχουν πιο υγιείς 

συµπεριφορές (π.χ. θρεπτική διατροφή, τακτικός προγεννητικός έλεγχος), να λαµβάνουν βοήθεια 

µε τις δουλειές του σπιτιού (π.χ. καθάρισµα) και να λαµβάνουν συναισθηµατική υποστήριξη.  

 Οι έγκυες γυναίκες που έχουν ένα υποστηρικτικό σύντροφο κατά τη διάρκεια των ωδίνων 

τοκετού έχουν σηµαντικά λιγότερες επιπλοκές κατά τον τοκετό (Kennell et al., 1991˙ Sosa et al., 

1980). Για παράδειγµα, µια έρευνα βρήκε ότι 8% των γυναικών που βοηθήθηκαν από ένα 

εκπαιδευµένο υποστηρικτικό σύντροφο είχαν µια καισαρική τοµή σε σχέση µε την αντίστοιχη 

οµάδα ελέγχου που δεν είχαν παρών ένα σύντροφο (Kennell et al., 1991). Αυτές οι γυναίκες ήταν 

λιγότερο πιθανό να χρησιµοποιήσουν αναισθητικό. Παρόµοια αποτελέσµατα βρέθηκαν και για 

άλλες µετρήσεις της εµπειρίας της γέννας, όπως η διάρκεια των ωδίνων και της νοσηλείας του 

βρέφους καθώς επίσης και του µητρικού πυρετού. Για παράδειγµα, σε µια έρευνα µε 40 µητέρες, 

αυτές που είχαν ένα υποστηρικτικό σύντροφο είχαν ένα µέσο όρο διάρκειας ωδίνων τις 8.7 ώρες 

συγκριτικά µε τις 19.3 ώρες που είχαν όσες στερούνταν τέτοιας υποστήριξη (Sosa et al., 1980). 

Αυτές που είχαν ένα υποστηρικτικό σύντροφο αλληλεπιδρούσαν πιο θετικά µε τα βρέφη τους µετά 

τον τοκετό. Η  παρουσία ενός υποστηρικτικού προσώπου µπορεί να ανακουφίσει τον πόνο του 

τοκετού τόσο ψυχολογικά όσο και φυσιολογικά. Για παράδειγµα, αυτή η υποστήριξη µπορεί να 

βοηθήσει τις γυναίκες να µειώσουν το άγχος τους, το οποίο µε τη σειρά του µπορεί να διευκολύνει 

τις συστολές της µήτρας και τη ροή των υγρών (Sanderson, 2004).   

 Οι άνθρωποι µε υψηλά επίπεδα κοινωνικής υποστήριξης αναρρώνουν ταχύτερα από τις 

αρρώστιες. Για παράδειγµα, αυτοί που έχουν µεγαλύτερη κοινωνική υποστήριξη αναρρώνουν 

ταχύτερα από νεφρική ανεπάρκεια (Dimond, 1979), λευχαιµία (Magni et al., 1988) και εγκεφαλικό 

(Robertson, & Suinn, 1968). Οι Schwartz και Frohner (2005) σε έρευνά τους µε ασθενείς που 

πάσχουν από πολλαπλή σκλήρυνση, βρήκαν σηµαντικές αρνητικές συσχετίσεις ανάµεσα στην 

κοινωνική υποστήριξη, τον πόνο, την κούραση και τη γενική αξιολόγηση υγείας. Όσο περισσότερη 

κοινωνική υποστήριξη λάµβανε ένα άτοµο, τόσο λιγότερο πονούσε και υπέφερε και τόσο καλύτερα 

αξιολογούσε την κατάσταση της υγείας του. Ο Ethgen και συνεργάτες (2004) βρήκαν ότι η 

ικανοποίηση από την αντιλαµβανόµενη υποστήριξη παίζει το πιο σηµαντικό ρόλο στη βελτίωση 

της ποιότητας ζωής ανθρώπων που πάσχουν από οστεοαρθρίτιδα. Η  µείωση του πόνου και η 

αποκατάσταση της λειτουργίας θα µπορούσαν να υποβοηθηθούν από το στοιχείο της κοινωνικής 

υποστήριξης. Ο Saltzstein και συνεργάτες (1998) διαπίστωσαν ότι η βελτίωση στην κατάσταση 
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υγείας των ανθρώπων µε Σύνδροµο Χρόνιας Κόπωσης συνδεόταν µε την κοινωνική υποστήριξη. 

Εντούτοις, η απόκτηση επαρκούς κοινωνικής υποστήριξης µπορεί να είναι ιδιαιτέρως δύσκολη για 

τα άτοµα µε Σύνδροµο Χρόνιας Κόπωσης. Οι Anderson και Ferrrans (1997) κατέληξαν στο 

συµπέρασµα ότι είναι πιθανό τα άτοµα µε Σύνδροµο Χρόνιας Κόπωσης να λαµβάνουν λιγότερη 

κοινωνική υποστήριξη σε σχέση µε το γενικό πληθυσµό.    

Μια έρευνα µε ασθενείς που είχαν υποβληθεί σε εγχείρηση καρδιάς εξέτασε το συσχετισµό 

της συζυγικής υποστήριξης µε την ανάρρωση (Helgeson, 1991). Τα ευρήµατα επισηµαίνουν ότι η 

λήψη µεγάλης κοινωνικής υποστήριξης από τους συζύγους και τις συζύγους προέβλεπε µικρότερη 

στηθάγχη και µικρότερη πιθανότητα επιστροφής στο νοσοκοµείο. Επιπλέον, αυτοί που είχαν 

περισσότερη υποστήριξη ανέφεραν λιγότερα συµπτώµατα στηθάγχης και µικρότερη λειτουργική 

διακοπή όσον αφορά τις καθηµερινές τους δραστηριότητες ένα χρόνο µετά από την εγχείρηση 

(King et al., 1993). Επιπλέον, αρκετές έρευνες έχουν καταλήξει στο συµπέρασµα ότι η κοινωνική 

ενσωµάτωση είναι ευεργετική γιατί βοηθά τα άτοµα να αναρρώσουν από καρδιακά επεισόδια (Ell 

& Haywood, 1984˙ Fontana et al., 1989), βοηθά να µειωθεί η ανατροφοδότηση του στρες (Fontana 

et al., 1999˙ Kiecolt-Glaser, & Greenberg, 1984) και σχετίζεται µε χαµηλή πίεση (Cottington et al., 

1985). 

Ο James Kulik και ο Heike Mahler (1989) εξέτασαν τη σχέση της κοινωνικής υποστήριξης 

και της ταχύτητας ανάρρωσης από εγχείρηση καρδιάς (bypass). Πενήντα έξι καρδιοπαθείς 

ερωτήθηκαν πριν από την εγχείρηση για την ποιότητα του γάµου τους και τα επίπεδα άγχους. Μετά 

από την εγχείρηση, οι ερευνητές αξιολόγησαν πόσο συχνά οι ασθενείς έπαιρναν φαρµακευτική 

περίθαλψη, πόσο περπατούσαν καθώς επίσης και τον αριθµό των ωρών ανάµεσα στο  τέλος της 

εγχείρησης και την άδεια έκδοσής τους από τη µονάδα εντατικής θεραπείας  στο γενικό θάλαµο του 

νοσοκοµείου. Οι συµµετέχοντες χωρίστηκαν σε οµάδες µε βάση την ποιότητα των συζυγικών τους 

σχέσεων καθώς και το ποσό της υποστήριξης που έλαβαν από τις συζύγους τους µετά από την 

εγχείρηση (βασιζόµενοι στον αριθµό των επισκέψεων από τις συζύγους τους). Οι ερευνητές επίσης 

εξέτασαν την ανάρρωση σε µια οµάδα ελέγχου η οποία αποτελείτο από 16 ανύπαντρους ασθενείς. 

 Όπως αναµενόταν, η λήψη κοινωνικής υποστήριξης οδήγησε σε ταχύτερη ανάρρωση από 

την εγχείρηση καρδιάς. Αν και οι άνδρες τόσο στις οµάδες υψηλής ποιότητας γάµου όσο και στις 

οµάδες χαµηλής ποιότητας γάµου είχαν παρόµοιες ενδείξεις υγείας και δε διέφεραν ως προς το 

ποσό του άγχους που ένιωθαν, αυτοί που έλαβαν περισσότερη υποστήριξη µετά από  την εγχείρηση 

ζήτησαν λιγότερη φαρµακευτική περίθαλψη και ανάρρωσαν ταχύτερα συγκριτικά µε εκείνους που 

είχαν λίγη υποστήριξη. Για παράδειγµα, οι παντρεµένοι ασθενείς που έλαβαν µεγάλη υποστήριξη 

πήραν εξιτήριο κατά µέσο όρο 1.26 µέρες νωρίτερα συγκριτικά µε εκείνους που έλαβαν λίγη 

υποστήριξη. Ενώ η ποιότητα του γάµου δεν ήταν ένας σηµαντικός προβλεπτικός παράγοντας της 
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ταχύτητας ανάρρωσης, τα άτοµα που ήταν παντρεµένα και έλαβαν λίγη υποστήριξη είχαν 

βραδύτερους ρυθµούς ανάρρωσης σε σχέση µε τους ανύπαντρους. Αυτό το εύρηµα επισηµαίνει ότι 

ενώ η λήψη υψηλών επιπέδων κοινωνικής υποστήριξης από το/τη σύζυγο είναι ευεργετική για την 

ανάρρωση µετά από σοβαρή εγχείρηση, η ζωή µέσα σε ένα µη υποστηρικτικό γάµο µπορεί να έχει 

µια αρνητική επίδραση στην ανάρρωση (Sanderson, 2004).    

 Επιπλέον, η µεγάλη κοινωνική υποστήριξη συνδέεται µε χαµηλούς δείκτες θνησιµότητας 

(Berkman & Syme, 1979˙ Hanson et al., 1988˙ Kaplan et al., 1988˙ Orth-Gomer & Johnson, 1988˙ 

Rosengren et al., 1993). Για παράδειγµα, στην έρευνα που διεξήχθη στην επαρχία Durham της 

Βόρειας Καρολίνας των ΗΠΑ (Blazer, 1982) δε βρέθηκε συσχετισµός των αυξηµένων δεικτών 

θνησιµότητας µε την προοδευτική ελάττωση της κοινωνικής υποστήριξης. Σε µια έρευνα µε 

κατοίκους της επαρχίας Evans στη Georgia των ΗΠΑ, αυτοί που είχαν ελάχιστους δεσµούς, 

παρουσίασαν αυξηµένο κίνδυνο θνησιµότητας. Τα ευρήµατα που αναφέρθηκαν ήταν σηµαντικά 

µόνο για τους λευκούς ηλικιωµένους και όχι για τα έγχρωµα άτοµα ή τις λευκές γυναίκες 

(Schoenbach et al., 1986).     

 Ο Rosengren και συνεργάτες (1993) εξέτασαν την επίδραση της κοινωνικής υποστήριξης 

σε ένα δείγµα 752 πενηντάχρονων ανδρών στη Σουηδία. Η συναισθηµατική υποστήριξη (δηλαδή 

το να έχει κανείς σηµαντικές στενές σχέσεις), όχι µόνο η κοινωνική ενσωµάτωση (δηλαδή το να 

έχει κανείς ευρεία κοινωνικά δίκτυα), συνδυάστηκε µε χαµηλή θνησιµότητα κατά την επόµενη 

δεκαετία της ζωής τους. Επιπλέον, ενώ οι άνδρες µε πολλά στρεσογόνα γεγονότα είχαν γενικά 

µεγαλύτερη θνησιµότητα, αυτή η επίδραση ίσχυε µόνο για εκείνους που έλαβαν χαµηλά επίπεδα 

συναισθηµατικής υποστήριξης. Προφανώς η λήψη υψηλών επιπέδων συναισθηµατικής 

υποστήριξης τους προστάτευε από τις αρνητικές επιπτώσεις των στρεσογόνων γεγονότων στην 

υγεία. 

 Ο συσχετισµός της κοινωνικής υποστήριξης και του προσδόκιµου ζωής βρέθηκε ακόµα και 

σε ανθρώπους που είναι άρρωστοι (Berkman, Leo-Summers, & Horowitz, 1992˙ Williams et al., 

1992). Για παράδειγµα, το ποσοστό των ανύπαντρων ανθρώπων που πεθαίνει από στεφανιαία νόσο 

είναι διπλάσιο από το ποσοστό των παντρεµένων ανθρώπων (Schwarzer & Leppin, 1992). Μια 

έρευνα µε πάνω από 1000 καρδιοπαθείς βρήκε ότι εκείνοι µε µεγαλύτερη κοινωνική υποστήριξη 

(συνήθως από το/τη σύζυγο ή κάποιο έµπιστο πρόσωπο), είχαν µικρότερους δείκτες θνησιµότητας 

(Williams et al., 1992). Ογδόντα δύο τοις εκατό εκείνων που ήταν παντρεµένοι ή είχαν κάποιο 

έµπιστο πρόσωπο έζησαν για τουλάχιστον 5 χρόνια συγκριτικά µε το 50% εκείνων που δεν είχαν 

τέτοια υποστήριξη. Αρκετές έρευνες έχουν εξετάσει την επίδραση της κοινωνικής υποστήριξης στις 

φυσιολογικές διαδικασίες που µπορούν να οδηγήσουν σε ασθένειες (Kennedy, Kiecolt-Glaser, & 

Glaser, 1990˙ Uchino, Cacioppo, & Kiecolt-Glaser, 1996˙ Uchino, Uno, & Holt-Lunstad, 1999). 



 29

Συγκεκριµένα, ο Uchino και συνεργάτες (1996) διαπίστωσαν ένα σύνδεσµο µεταξύ της κοινωνικής 

υποστήριξης και της καρδιαγγειακής λειτουργίας. Οι άνθρωποι που έχουν υψηλά επίπεδα 

κοινωνικής υποστήριξης, έχουν λιγότερους καρδιακούς χτύπους και χαµηλότερη αρτηριακή πίεση 

από αυτούς που δεν έχουν αυτήν την υποστήριξη (Bland et al., 1991˙ Linden et al., 1993˙ Unden, 

Orth-Gomer, & Elofsson, 1991). Για παράδειγµα, ο Unden και συνεργάτες (1991) βρήκαν ότι τα 

άτοµα που είχαν υψηλή κοινωνική υποστήριξη στην εργασία τους είχαν χαµηλότερο µέσο όρο 

καρδιακών χτύπων καθώς επίσης και χαµηλότερη αρτηριακή πίεση. Επειδή η υψηλή αρτηριακή 

πίεση µπορεί να είναι ένας παράγοντας κινδύνου για καρδιαγγειακές παθήσεις, αυτή η συσχέτιση 

της κοινωνικής υποστήριξης µε την αρτηριακή πίεση συνιστά µια υπόθεση κατά την οποία 

µεγαλύτερη υποστήριξη οδηγεί σε καλύτερη υγεία.  

 Σε µια έρευνα µε 1234 καρδιοπαθείς ηλικίας 25-75 ετών που ζούσαν µόνοι τους, ο Case και 

συνεργάτες (1992) διαπίστωσαν ότι υπήρχαν διπλάσιες πιθανότητες να υποστούν ένα δεύτερο 

καρδιακό επεισόδιο. Επιπλέον, οι ασθενείς που ζούσαν µόνοι τους είχαν πολλές πιθανότητες να 

πεθάνουν µέσα στους επόµενους 6 µήνες. Οι επιδράσεις της µοναχικής διαβίωσης µπορούσαν να 

συγκριθούν µε άλλους παράγοντες κινδύνου για καρδιακή προσβολή, όπως προηγούµενη βλάβη 

στον καρδιακό µυ και διαταραχή του καρδιακού ρυθµού. Με άλλα λόγια, το να ζει κάποιος µόνος 

είναι ένα προειδοποιητικό σήµα για µελλοντικά προβλήµατα, όπως βλάβη στον καρδιακό µυ. Ένα 

από τα ενδιαφέροντα ευρήµατα της έρευνας ήταν ότι το διαζύγιο ή ο θάνατος του/της συζύγου δεν 

ήταν ένας σηµαντικός προβλεπτικός παράγοντας για δεύτερη καρδιακή προσβολή ή το θάνατο 

(Case et al., 1992). Σε µια σχετική έρευνα µε 1368 άνδρες και γυναίκες καρδιοπαθείς, ο 

συνδυασµός της ανεπαρκούς κοινωνικής επαφής µε το χαµηλό εισόδηµα ήταν ένας ισχυρός 

προβλεπτικός παράγοντας για θάνατο από καρδιακή πάθηση. Ένας σηµαντικός παράγοντας ήταν το 

εισόδηµα. Οι ασθενείς µε ένα ετήσιο εισόδηµα κάτω από 10000 δολάρια ήταν πιο πιθανό να 

υποκύψουν σε καρδιακή πάθηση σε σχέση µε εκείνους που το εισόδηµά τους ξεπερνούσε τα 40000 

δολάρια. Επιπλέον, η κοινωνική αποµόνωση έκανε πιο σοβαρή την επίδραση του χαµηλού 

εισοδήµατος (Williams et al., 1992). 

 Αρκετές έρευνες επισηµαίνουν ότι η αυξηµένη κοινωνική υποστήριξη σχετίζεται µε 

αυξηµένη ποιότητα ζωής µετά από έµφραγµα του µυοκαρδίου (Motzer & Stewart, 1996˙ Rankin, 

Fukuoka, 2003˙ Wingate, 1995˙ Woloshin et al., 1997) και υψηλότερη ποιότητα ζωής ανάµεσα 

στους ανθρώπους µε στεφανιαία νόσο (Bosworth et al, 2000˙ Emery et al., 2004˙ Janevic et al., 

2004˙ Yates, 1995). Οι ευεργετικές επιδράσεις της κοινωνικής υποστήριξης στην πρόγνωση των 

ασθενών, ενώ είναι παρούσα η καρδιακή πάθηση, έχουν φανεί στους άνδρες (Hedblad et al., 1992˙ 

Orth-Gomer et al., 1993). Εντούτοις, οι γυναίκες σπάνια έχουν συµπεριληφθεί σε µεγάλους 

αριθµούς, προκειµένου να εξετασθεί η κοινωνική τους υποστήριξη σε σχέση µε τις καρδιακές 
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παθήσεις (Brezinka & Kittel, 1996˙ Bunker et al., 2003). Σε έρευνα µε µεσήλικες γυναίκες έχει 

βρεθεί ότι η έλλειψη κοινωνικής υποστήριξης ήταν ένας ανεξάρτητος παράγοντας κινδύνου για τη 

σοβαρότητα και το βαθµό της αρτηριοσκλήρυνσης (Orth-Gomer, 1998). Επιπλέον, η ελλιπής 

κοινωνική υποστήριξη βρέθηκε ότι ήταν ένας ανεξάρτητος παράγοντας κινδύνου για περιοδικά 

κλινικά γεγονότα στις γυναίκες (Horsten et al., 2000). 

 Ο Wang και συνεργάτες (2005) διεξήγαγαν µια έρευνα µε 102 γυναίκες ηλικίας 30-65 ετών, 

οι οποίες είχαν υποστεί οξύ έµφραγµα του µυοκαρδίου ή ένιωθαν στηθάγχη. Από τα ευρήµατα 

διαπιστώθηκε ότι οι γυναίκες ασθενείς µε χαµηλά επίπεδα κοινωνικής ενσωµάτωσης ήταν πιο 

πιθανό να έχουν µια διάγνωση για οξύ έµφραγµα του µυοκαρδίου, υπέρταση και να ακολουθούν 

καθιστικό τρόπο ζωής συγκριτικά µε τις γυναίκες µε υψηλά επίπεδα κοινωνικής ενσωµάτωσης. Οι 

γυναίκες µε χαµηλά επίπεδα συναισθηµατικής υποστήριξης ήταν πιο πιθανό να έχουν µια διάγνωση 

για οξύ έµφραγµα του µυοκαρδίου σε σχέση µε εκείνες που είχαν υψηλά επίπεδα. Τέλος, οι 

γυναίκες που είχαν υψηλότερα επίπεδα διαπροσωπικών κοινωνικών σχέσεων, ήταν πιο πιθανό να 

έχουν σοβαρά αγγειακά προβλήµατα (Wang, Mittleman, & Orth-Gomer, 2005). 

 Ο Hedblad και συνεργάτες (1992) βρήκαν ότι τόσο η ελλιπής κοινωνική υποστήριξη όσο 

και η κοινωνική ενσωµάτωση ήταν ανεξάρτητοι προβλεπτικοί παράγοντες για οξεία καρδιακά 

επεισόδια που θα συνέβαιναν τα επόµενα 5 έτη (Hedblad et al., 1992) ενώ η Orth-Gomer και 

συνεργάτες διαπίστωσαν το ίδιο όσον αφορά την πιθανότητα θανάτου από οξύ έµφραγµα του 

µυοκαρδίου ή στεφανιαία νόσο για τα επόµενα 6 έτη  σε µεσήλικες Σουηδούς άνδρες (Orth-Gomer 

et al., 1993). Η έλλειψη κοινωνικής υποστήριξης βρέθηκε ότι σχετίζεται µε το διπλασιασµό του 

κινδύνου για θνησιµότητα από καρδιακή πάθηση σε άνδρες και γυναίκες στο Gothenburg της 

Σουηδίας (Welin et al., 2000). Σε µια έρευνα µε 292 ασθενείς ηλικίας 65 ετών και άνω οι οποίοι 

νοσηλεύονταν µε κλινική καρδιακή ανεπάρκεια, ο Krumholz και συνεργάτες (1998) ανέφεραν ότι η 

έλλειψη συναισθηµατικής υποστήριξης ήταν ένας ισχυρός προβλεπτικός παράγοντας των 

θανάσιµων και µη θανάσιµων καρδιαγγειακών γεγονότων για τον επόµενο χρόνο σε γυναίκες αλλά 

όχι και  σε άνδρες (Krumholz et al., 1998). Σε µια δεκαπεντάχρονη έρευνα 2603 Αµερικανών, ο 

Vogt και συνεργάτες βρήκαν ότι το φτωχό κοινωνικό δίκτυο, η µικρή συχνότητα επαφών και το 

φτωχό µέγεθος του δικτύου σχετίζονταν µε αυξηµένο κίνδυνο ύπαρξης καρδιαγγειακών παθήσεων 

(Vogt et al., 1992). 

Ένας µεγάλος αριθµός ερευνών έχουν επισηµάνει ότι ο συνδυασµός υψηλού στρες και 

χαµηλής κοινωνικής υποστήριξης είναι ένας ισχυρός προβλεπτικός παράγοντας αρνητικών 

αποτελεσµάτων. Για παράδειγµα, 142 γυναίκες στη Framingham Heart Study που είχαν 

περισσότερες καρδιακές παθήσεις, εργάζονταν στον κλήρο και είχαν µη υποστηρικτικούς συζύγους 

(Haynes & Feinleib, 1980). Μια έρευνα µε Σουηδούς εργάτες αποκάλυψε ότι οι καρδιαγγειακές 
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παθήσεις ήταν εκτεταµένες για τους εργάτες που είχαν χαµηλή κοινωνική υποστήριξη, θεωρούσαν 

ότι η εργασία τους ήταν στρεσογόνα και ένιωθαν ότι δεν ασκούσαν έλεγχο στο εργασιακό τους 

περιβάλλον (Welin et al., 1985). Σε µια έρευνα µε επιζήσαντες από έµφραγµα του µυοκαρδίου, οι 

επιζήσαντες ταξινοµήθηκαν ανάλογα µε την κοινωνική αποµόνωση και το στρες και κατόπιν 

παρακολουθούνταν. Αυτοί που βίωσαν χαµηλό στρες και είχαν κοινωνικές επαφές, είχαν το ένα 

τέταρτο του δείκτη θνησιµότητας εκείνων που ήταν κοινωνικά αποµονωµένοι και βρίσκονταν σε 

µεγάλο στρες (Ruberman et al., 1984). 

 Άνθρωποι που είχαν καρκίνο έζησαν περισσότερο εάν είχαν εκτεταµένη κοινωνική 

υποστήριξη (Helgeson, Cohen, & Fritz, 1998˙ Spiegel & Kato, 1996). Ο καρκίνος του µαστού 

αποτελεί µία από τις βασικές αιτίες θανάτου για τις γυναίκες.  Μια έρευνα εξέτασε 133 γυναίκες 

αφού έλαβαν τη   διάγνωση για  καρκίνο του µαστού. Αµέσως µετά τη διάγνωση, συλλέχθηκαν 

δεδοµένα για τη θεραπεία από τα ιατρικά ιστορικά και αξιολογήθηκε η κοινωνική υποστήριξη των 

γυναικών µε τη χρήση ερωτηµατολογίων. Όπως αναµενόταν, το στάδιο της ασθένειας ήταν ένας 

σηµαντικός προβλεπτικός παράγοντας για την επιβίωση. Οι γυναίκες σε προχωρηµένο στάδιο ήταν 

λιγότερο πιθανό να επιζήσουν. Ο αριθµός των υποστηρικτικών προσώπων στη ζωή της γυναίκας, ο 

βαθµός της επαφής µε τους φίλους και το µέγεθος του κοινωνικού δικτύου ήταν σηµαντικοί 

προβλεπτικοί παράγοντες. Οι µεταβλητές που συνδέονταν µε µεγαλύτερη επιβίωση περιελάµβαναν 

τον αριθµό των υποστηρικτικών προσώπων, το αν εργαζόταν η γυναίκα ή όχι, και το αν ήταν 

παντρεµένη. Οι γυναίκες που είχαν περισσότερες και βαθύτερες φιλίες και εκείνες που εργάζονταν 

εκτός σπιτιού, έτειναν να επιβιώνουν για µεγαλύτερο χρονικό διάστηµα (Waxler-Morrison et al., 

1991). Μια άλλη έρευνα µε ασθενείς µε καρκίνο του µαστού διαπίστωσε ότι η συµµετοχή σε µια 

εβδοµαδιαία οµάδα κοινωνικής υποστήριξης σχετιζόταν µε τη µακροζωία (Spiegel et al., 1989). 

Συγκεκριµένα, οι γυναίκες που συµµετείχαν σε αυτήν την οµάδα υποστήριξης έζησαν κατά µέσο 

όρο 36.6 µήνες µετά την επέµβαση έναντι 18.9 µηνών για εκείνες που ανήκαν στην οµάδα ελέγχου. 

 Η κοινωνική υποστήριξη φαίνεται ότι παίζει σηµαντικό ρόλο στην προσαρµογή της 

γυναίκας στον καρκίνο του µαστού (Glanz & Lerman, 1992˙ Moyer & Salovey, 1996˙ Rowland & 

Massie, 1996). Ερευνητικές µελέτες για την κοινωνική υποστήριξη και την προσαρµογή στον 

καρκίνο του µαστού έχουν εξετάσει την υποστήριξη από διάφορες πηγές. Για παράδειγµα, οι 

Bloom και Spiegel (1984) βρήκαν ότι η συναισθηµατική υποστήριξη από την οικογένεια και οι 

ευκαιρίες για κοινωνική αλληλεπίδραση σχετίζονταν µε την προσαρµογή ενός δείγµατος γυναικών 

µε καρκίνο του µαστού σε προχωρηµένο στάδιο. Ο Bloom (1986) βρήκε ότι η κοινωνική 

υποστήριξη, η οποία περιλαµβάνει έννοιες όπως συνοχή οικογένειας, κοινωνική ένταξη και 

παρουσία ενός έµπιστου ανθρώπου, σχετιζόταν µε την προσαρµογή στη διάγνωση του καρκίνου 

του µαστού. Άλλες έρευνες περιλαµβάνουν επαγγελµατίες υγείας µεταξύ των πηγών υποστήριξης 
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(Funch & Mettlin, 1982˙ Neuling &  Winefield, 1988˙ Northouse, 1988). Τέλος, µια έρευνα που 

εξέταζε το ρόλο της συναισθηµατικής υποστήριξης και της υγείας λευκών και έγχρωµων γυναικών 

µε καρκίνο του µαστού ανακάλυψε ότι η σχέση ανάµεσα στα χαµηλά επίπεδα συναισθηµατικής 

υποστήριξης και την ασθένεια σε προχωρηµένο στάδιο, ήταν πιο ισχυρή στις έγχρωµες γυναίκες 

συγκριτικά µε τις λευκές γυναίκες (Reynolds et al., 1994).   

  Σε αυτό το σηµείο αξίζει να σηµειωθεί ότι το ανοσοποιητικό σύστηµα βοηθά το σώµα να 

αµύνεται ενάντια στους ιούς και τα ξένα βακτήρια και για αυτό το λόγο παίζει σηµαντικό ρόλο 

στην προστασία από πολλές ασθένειες, όπως HIV, καρκίνο και αρθρίτιδα. Το ανοσοποιητικό 

σύστηµα αποτελείται από εξειδικευµένους τύπους λευκών αιµοσφαιρίων που ονοµάζονται 

λεµφοκύτταρα, τα οποία περιλαµβάνουν τα Β κύτταρα, τα Τ κύτταρα και τα ΝΚ κύτταρα. Αυτά τα 

αντισώµατα προσδένονται  στα ξένα κύτταρα και εποµένως τα αδρανοποιούν περιβάλλοντας και 

καταστρέφοντάς τα και στη συνέχεια εντοπίζουν και καταστρέφουν τα φθαρµένα κύτταρα 

(Sanderson, 2004).    

 Η µεγάλη κοινωνική υποστήριξη σχετίζεται σηµαντικά µε καλύτερη λειτουργία του 

ανοσοποιητικού συστήµατος (Jemmott & Locke, 1984˙ Uchino et al., 1996). Συγκεκριµένα, οι 

άνθρωποι µε υψηλότερα επίπεδα κοινωνικής υποστήριξης έχουν πιο αποτελεσµατικό 

ανοσοποιητικό σύστηµα και για αυτό µπορούν να αντιµετωπίσουν καλύτερα σηµαντικές και 

ασήµαντες ασθένειες. Για παράδειγµα, οι άνθρωποι που έχουν συζύγους καρκινοπαθείς (µια 

καθαρά στρεσογόνα κατάσταση) και έχουν υψηλά επίπεδα ληφθείσας κοινωνικής υποστήριξης 

παρουσιάζουν µεγαλύτερη δραστηριότητα των ΝΚ κυττάρων, το οποίο σηµαίνει ότι έχουν 

µεγαλύτερη ικανότητα να καταστρέψουν ολικά  τα καρκινικά κύτταρα σε σχέση µε αυτούς που 

είχαν χαµηλά επίπεδα κοινωνικής υποστήριξης (Baron et al., 1990). Από την άλλη µεριά, οι 

άνθρωποι που βιώνουν µια εξαιρετική απώλεια κοινωνικής υποστήριξης, όπως ο θάνατος του/της 

συζύγου ή το διαζύγιο, παρουσιάζουν ουσιώδη ελλείµµατα στη λειτουργία του ανοσοποιητικού 

τους συστήµατος (Kiecolt-Glaser, et al., 1987˙ Kiecolt-Glaser, et al., 1988˙ Schleifer et al., 1983).  

 Αν και τα άτοµα µε κοινωνική υποστήριξη επωφελούνται όσον αφορά την υγεία τους, δεν 

είναι γνωστή η διαδικασία που οδηγεί σε αυτό το σύνδεσµο. Για να εξετάσει αυτό το ζήτηµα, ο 

Cohen και συνεργάτες (1997) διεξήγαγαν µια έρευνα για να αξιολογήσουν εάν τα άτοµα που είχαν 

περισσότερη κοινωνική υποστήριξη βρίσκονταν σε µικρότερο κίνδυνο να παρουσιάσουν κοινό 

κρυολόγηµα. ∆ιακόσιοι εβδοµήντα έξι συµµετέχοντες συµπλήρωσαν µια σειρά από 

ερωτηµατολόγια που περιελάµβαναν µετρήσεις στρεσογόνων παραγόντων, συµπεριφορών υγείας 

και των κοινωνικών ρόλων που έπαιζαν (π.χ. γονέας, φίλος, παιδί, αδελφός, αδελφή). Επιπλέον, 

υποβλήθηκαν σε εξετάσεις αίµατος για να αξιολογήσουν τα επίπεδα δραστηριότητας των ΝΚ 

κυττάρων και των αντισωµάτων σε ένα συνηθισµένο ιό κρυολογήµατος. Στους συµµετέχοντες 
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δόθηκαν ρινικές σταγόνες που τους εξέθεταν σε έναν από τους δύο ιούς κρυολογήµατος. Κατόπιν 

όλοι οι συµµετέχοντες συγκεντρώθηκαν σε ένα σπίτι για µια εβδοµάδα προκειµένου να αποφύγουν 

την έκθεση σε επιπρόσθετους ιούς. Αυτή η µέθοδος επέτρεψε στους ερευνητές να αξιολογήσουν 

εάν τα άτοµα που είχαν υψηλότερα επίπεδα κοινωνικής υποστήριξης, είχαν µεγαλύτερη αντίσταση 

στους ιούς κρυολογήµατος. Οι ερευνητές συνέλεξαν διάφορους τύπους δεδοµένων: στο τέλος κάθε 

ηµέρας οι συµµετέχοντες αξιολογούσαν τα συµπτώµατά τους (φτάρνισµα, βήχας, κεφαλαλγία 

κλπ.), και οι ερευνητές συνέλεξαν όλα τα χαρτοµάντιλα που χρησιµοποιούσαν οι συµµετέχοντες 

προκειµένου να µετρήσουν το ποσό των βλεννών που παρήγαγαν (Sanderson, 2004).    

 Όπως αναµενόταν, τα άτοµα µε περισσότερους κοινωνικούς ρόλους ήταν λιγότερο 

επιρρεπείς στο κοινό κρυολόγηµα: αυτοί που ανέφεραν ότι είχαν 1 έως 3 ρόλους ήταν 4 φορές πιο 

πιθανό να αρρωστήσουν από αυτούς που ανέφεραν ότι είχαν 6 ρόλους και άνω. Συγκεκριµένα, 

αυτοί που είχαν περισσότερους κοινωνικούς δεσµούς ανέφεραν ότι αισθάνονταν λιγότερο 

άρρωστοι και παρήγαγαν λιγότερες βλέννες. Οι ερευνητές επίσης εξέτασαν αρκετές συµπεριφορές 

υγείας προκειµένου να καθορίσουν εάν η σχέση κοινωνικής υποστήριξης και υγείας ήταν το 

αποτέλεσµα κάποιας άλλης µεταβλητής. Αν και το κάπνισµα, η κακή ποιότητα ύπνου, η χρήση 

αλκοόλ και τα χαµηλά επίπεδα πρόσληψης βιταµίνης C συνδέονταν όλα µε µεγαλύτερη ευαισθησία 

στα κρυολογήµατα, αυτοί οι παράγοντες µπορούσαν να ερµηνεύσουν µόνο µερικώς τη σχέση 

κοινωνικής υποστήριξης και υγείας. Αυτά τα ευρήµατα επισηµαίνουν ότι τα άτοµα µε ποικίλα 

κοινωνικά δίκτυα είναι λιγότερο επιρρεπή στο κοινό κρυολόγηµα (Sanderson, 2004). 

 Αν και σχετικά λίγες έρευνες έχουν εξετάσει την επίδραση της κοινωνικής υποστήριξης 

συγκεκριµένα στο νευροενδοκρινικό σύστηµα, υπάρχουν κάποιες αποδείξεις ότι η υποστήριξη 

εντείνει αυτό το σύστηµα (Uchino et al., 1996). Μια έρευνα από τους Seeman και συνεργάτες 

(1994) βρήκε ότι οι ηλικιωµένοι που είχαν περισσότερες και καλύτερες κοινωνικές σχέσεις, είχαν 

χαµηλότερα επίπεδα διαφόρων ορµονών, όπως επινεφρίνη, νορεπινεφρίνη και κορτιζόλη στο αίµα 

τους. Παροµοίως, ο Fleming και συνεργάτες (1982) βρήκαν ότι οι άνθρωποι που είχαν λιγότερη 

κοινωνική υποστήριξη, είχαν υψηλότερα επίπεδα νορεπινεφρίνης. Κάποιες πειραµατικές ενδείξεις 

επισηµαίνουν τη σηµασία της κοινωνικής υποστήριξης στην επιρροή του νευροενδοκρινικού 

συστήµατος. Για παράδειγµα, η παρουσία ενός υποστηρικτικού συντρόφου κατά τη διάρκεια µιας 

δύσκολης δηµόσιας οµιλίας οδήγησε σε χαµηλότερη απόκριση κορτιζόλης (Kirschbaum et al., 

1995). 
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1.2.4. Κοινωνική υποστήριξη και ψυχική υγεία 

 

 

 Τα πλεονεκτήµατα της κοινωνικής υποστήριξης στην ψυχική ευηµερία είναι σαφή: τα 

άτοµα µε µεγαλύτερη κοινωνική υποστήριξη είναι λιγότερο πιθανό να υποφέρουν από διάφορες 

ψυχολογικές διαταραχές (Schwarzer & Leppin,1992). Οι καταθλιπτικοί άνθρωποι αναφέρουν ότι 

έχουν λιγότερους φίλους, λιγότερες στενές σχέσεις και λιγότερο υποστηρικτικές αλληλεπιδράσεις 

µε την οικογένεια σε σχέση µε τους µη καταθλιπτικούς (Billings & Moos, 1985˙ Flaherty et al., 

1983˙ Leavy, 1983). Εποµένως, για τους ενήλικες η ελλιπής κοινωνική υποστήριξη σχετίζεται µε 

υψηλότερα επίπεδα κατάθλιψης (Barrera & Garrison-Jones, 1992). Η σχέση κοινωνικής 

υποστήριξης και υγείας εντοπίζεται στις ΗΠΑ καθώς επίσης και σε άλλες χώρες: για παράδειγµα, 

µια έρευνα µε ηλικιωµένους στην Ιαπωνία και τις Ηνωµένες Πολιτείες βρήκε ότι η ύπαρξη ισχυρών 

κοινωνικών δεσµών, όπως η ύπαρξη συζύγου ή οι συχνές επαφές µε παιδιά, φίλους, γείτονες ή 

συγγενείς, σχετιζόταν µε λιγότερα συµπτώµατα κατάθλιψης και για τα δύο φύλα (Sugisawa et al., 

2002). 

 Γενικά φαίνεται ότι υπάρχουν ισχυρές ενδείξεις για το σύνδεσµο ανάµεσα στην έλλειψη 

κοινωνικής υποστήριξης και τον κίνδυνο εµφάνισης ψυχοπαθολογίας, ειδικά στην περίπτωση των 

συναισθηµατικών διαταραχών (Monroe & Steiner, 1986˙ Solomon, 1985). Η επαρκής κοινωνική 

υποστήριξη βρέθηκε να σχετίζεται µε την ψυχική ευηµερία (Gjerdingen, Froberg, & Fontaine, 

1991˙ Stansfeld, et al., 1997) και τη µείωση του κινδύνου της αυτοκτονίας (Heikkinen, Aro, & 

Loennqvist, 1993). Αρκετές έρευνες τονίζουν ότι µπορεί να υπάρχουν διαφορές ως προς το φύλο 

στην υπεροχή της ψυχικής δυσφορίας και επίσης στη σχέση ανάµεσα στην ψυχική ευηµερία και 

την ποιότητα των κοινωνικών δικτύων. Οι γυναίκες αναφέρουν πιο συχνά ελάσσονες ψυχικές 

διαταραχές και µικρότερη ψυχική δυσφορία συγκριτικά µε τους άνδρες (Viinamaki et al., 1995˙ 

Weich, Sloggett, & Lewis, 1998). Επιπλέον, οι Power, Champion και Aris (1988) βρήκαν ότι οι 

γυναίκες που ανέφεραν περισσότερο κατάθλιψη, ήταν αυτές που είχαν τα περισσότερα ελλείµµατα 

όσον αφορά την υλική και συναισθηµατική υποστήριξη.  

Ένας αξιόλογος αριθµών ερευνών βρήκε ότι τόσο το µέγεθος του κοινωνικού δικτύου όσο 

και η ποιότητα των σχέσεων στο δίκτυο είναι προβλεπτικοί παράγοντες της ψυχικής υγείας, ενώ 

πολλές από αυτές τις έρευνες κατέδειξαν ότι η ποιότητα αυτών των σχέσεων είναι πιο σηµαντική 

από το µέγεθος του κοινωνικού δικτύου (Henderson, 1981˙ Henderson, Byrne, & Duncan-Jones, 

1981˙ Kessler & McLeod, 1985˙ VanderVoort, 1999). Στις γυναίκες, έχει επισηµανθεί ότι η 

ποιότητα των δυαδικών σχέσεων είναι πιο σηµαντική για την ψυχική υγεία σε σχέση µε το µέγεθος 

του κοινωνικού δικτύου (Stokes, & Levin, 1986). Εντούτοις, σε κάποιες µελέτες έχει βρεθεί ότι ο 



 35

αριθµός των φίλων ως µια όψη του µεγέθους ή πυκνότητας του κοινωνικού δικτύου είναι 

σηµαντικός προβλεπτικός παράγοντας της ψυχικής υγείας στους άνδρες (Phillips, 1981˙ Stokes, & 

Levin, 1986).  

 Έρευνες που µετρούν το επίπεδο της κοινωνικής υποστήριξης και ψυχολογικής ευηµερίας 

ταυτοχρόνως, δείχνουν συσχέτιση και δε µπορούν να πουν πώς συνδέονται ακριβώς οι δύο αυτές 

µεταβλητές. Ευτυχώς κάποιοι ερευνητές έχουν εξετάσει ανθρώπους µε την πάροδο του χρόνου, 

πράγµα το οποίο τους επιτρέπει να εξετάσουν τις αιτιακές επιδράσεις. Για παράδειγµα, µια έρευνα 

µε οροθετικούς οµοφυλόφιλους άνδρες βρήκε ότι αυτοί που ήταν ικανοποιηµένοι από την 

κοινωνική υποστήριξη που έπαιρναν, ήταν λιγότερο πιθανό να πάθουν κατάθλιψη µετά από ένα 

χρόνο συγκριτικά µε τους άνδρες που δεν ήταν ικανοποιηµένοι µε το ποσό της κοινωνικής τους 

υποστήριξης (Hays, Turner, & Coates, 1992). Παροµοίως, σε µια έρευνα µε ασθενείς µε χρόνιες 

ασθένειες, αυτοί που έλαβαν διαφορετικά είδη κοινωνικής υποστήριξης τα οποία ήταν διαθέσιµα 

αµέσως, είχαν λιγότερο άγχος και πιο θετική επίδραση για περίπου ένα χρόνο αργότερα 

(Sherbourne & Hays, 1990). 

Ένας µεγάλος αριθµός ερευνών έχει ασχοληθεί µε την επίδραση της κοινωνικής 

υποστήριξης στην ψυχική υγεία ατόµων που πάσχουν από χρόνιες ασθένειες(π.χ. Bisschop et al., 

2004˙ Heckman, 2003˙ Heikonen et al., 2001). Ο Stewart και συνεργάτες (2005)  διεξήγαγαν µια 

ερευνητική µελέτη στην Alabama των Ηνωµένων Πολιτειών Αµερικής µε 401 οροθετικά άτοµα και 

βρήκαν ότι η κοινωνική υποστήριξη είχε θετική συσχέτιση µε την ψυχική υγεία. Σε µια έρευνα µε 

82 ασθενείς µε σκλήρυνση κατά πλάκας, οι Schwartz και Frohner (2005) βρήκαν ότι οι άνθρωποι 

µε σκλήρυνση κατά πλάκας που θεωρούσαν ότι έχουν περισσότερη κοινωνική υποστήριξη, 

ανέφεραν ένα υψηλότερο επίπεδο ψυχικής υγείας. Ο Miller (1997) σηµείωσε ότι οι άνθρωποι µε 

πολλαπλή σκλήρυνση που συµµετείχαν σε υποστηρικτικές αλληλεπιδράσεις είχαν µεγαλύτερη 

επίγνωση του σκοπού της ζωής τους και βίωναν λιγότερη κατάθλιψη. Ο Foote και συνεργάτες 

(1990) βρήκαν ότι οι ασθενείς µε µεγαλύτερα επίπεδα ελπίδας έλαβαν µεγαλύτερη κοινωνική 

υποστήριξη και σηµείωσαν ότι χωρίς τις υποστηρικτικές σχέσεις, οι άνθρωποι αυτοί θα έβλεπαν 

τον εαυτό τους πιο αρνητικά και θα είχαν µικρότερη ελπίδα για το µέλλον. 

Οι Holland και Hollaner (2003) σε έρευνα µε 56 γυναίκες µε καρκίνο του µαστού στη φάση 

Ι ή ΙΙ διαπίστωσαν ότι η διάγνωση του καρκίνου ήταν µια µεγάλη έκπληξη για τις συµµετέχουσες 

καθώς αντιµετώπιζαν µια απειλητική ασθένεια που άλλαζε τη ζωή τους. Αυτές οι αντιδράσεις τις 

έκαναν να νιώθουν αποκοµµένες από τους άλλους που ζούσαν µια φυσιολογική ζωή. Οι στενές 

επαφές µε την οικογένεια και τους φίλους και η συµµετοχή τους σε οµάδες στις οποίες θα 

µπορούσαν να µοιραστούν τις ανησυχίες τους, θα µπορούσαν να µειώσουν αυτή την αίσθηση της 

αποµόνωσης και αποξένωσης. Επιπλέον, ο Garssen (2004) κατέληξε στο συµπέρασµα ότι η  
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έλλειψη κοινωνικής υποστήριξης συµβάλλει στην ανάπτυξη καρκίνου. Τέλος, κάποιες έρευνες 

βρήκαν ότι οι παντρεµένοι καρκινοπαθείς ένιωθαν λιγότερη δυσφορία και παρουσίαζαν καλύτερη 

προσαρµογή σε σχέση µε τους ανύπαντρους (Broeckel et al., 2000˙ Ganz et al., 1991˙ Goodwin et 

al., 1987˙ Kugaya et al., 1999˙ Parker et al., 2003).      

Η κοινωνική υποστήριξη ίσως είναι ένας σηµαντικός παράγοντας στο πόσο καλά 

προσαρµόζονται οι ασθενείς στην εµπειρία του καρκίνου. Έχει βρεθεί ότι η κοινωνική υποστήριξη 

βοηθά τα άτοµα να προσαρµοστούν σε στρεσογόνες καταστάσεις, όπως αρρώστιες. Επιπλέον, η 

ληφθείσα κοινωνική υποστήριξη µετριάζει τις αρνητικές επιδράσεις των στρεσογόνων γεγονότων 

ζωής (Koopman et al., 1988). Σε µια έρευνα µε γυναίκες µε καρκίνο του µαστού στη φάση ΙΙ, οι 

ασθενείς µε υψηλά επίπεδα κοινωνικής υποστήριξης ένιωθαν λιγότερη ψυχολογική δυσφορία 

(Kornblith et al., 2001). Εντούτοις, στο δείγµα τους υπήρχαν λίγοι ασθενείς που ανέφεραν υψηλά 

επίπεδα δυσφορίας. Οι ευεργετικές επιδράσεις της κοινωνικής υποστήριξης έχουν καταγραφεί και 

σε ασθενείς µε όγκο στο κεφάλι και καρκίνο του λαιµού (De Leeuw et al., 2000). Η Parker και 

συνεργάτες (2003) πραγµατοποίησαν ερευνητική µελέτη µε ασθενείς που παρουσίαζαν διάφορους 

τύπους καρκίνου (όπως καρκίνο του µαστού και του εντέρου) και διαπίστωσαν ότι οι ασθενείς που 

έλαβαν περισσότερη κοινωνική υποστήριξη, ανέφεραν λιγότερη κατάθλιψη, άγχος και καλύτερη 

ποιότητα ζωής όσον αφορά την ψυχική τους υγεία. 

Ο Barry και συνεργάτες (2006) σε έρευνα µε ασθενείς που είχαν κάνει εγχείρηση καρδιάς 

(bypass) βρήκαν ότι η αντιλαµβανόµενη υλική υποστήριξη ήταν ένας ανεξάρτητος προβλεπτικός 

παράγοντας µιας εξαµηνιαίας αλλαγής στην  ψυχική υγεία των ασθενών µετά από την εγχείρησή 

τους. Οι αλλαγές στις βαθµολογίες της ψυχικής υγείας ήταν µεγαλύτερες κατά 3% στους 

συµµετέχοντες µε συχνή υλική υποστήριξη συγκριτικά µε εκείνους που δεν είχαν συχνή υλική 

υποστήριξη. Περαιτέρω αναλύσεις αποκάλυψαν ότι η ψυχική υγεία πριν από την εγχείρηση 

διαφοροποιούσε τη συσχέτιση µεταξύ της κοινωνικής υποστήριξης και της εξαµηνιαίας αλλαγής 

στην ψυχική υγεία. Άτοµα µε χαµηλά επίπεδα ψυχικής υγείας πριν από την εγχείρηση καρδιάς ήταν 

πιο πιθανό να ωφεληθούν ψυχικά εάν ανέφεραν ότι είχαν συχνή υλική υποστήριξη. Αναφορικά µε 

την υλική υποστήριξη µπορεί να υποτεθεί ότι είναι ιδιαιτέρως σηµαντική για τα άτοµα µε χαµηλά 

επίπεδα ψυχικής υγείας. Για παράδειγµα, η σηµασία της ύπαρξης κάποιου που θα κάνει θελήµατα 

ενώ αναρρώνουν από µια σοβαρή εγχείρηση, µπορεί να είναι πολύ µεγάλη για άτοµα µε αρχικά 

υψηλά επίπεδα άγχους και κατάθλιψης (Barry et al., 2006). 

Εκτεταµένη έρευνα έχει επισηµάνει ότι η κοινωνική υποστήριξη είναι ένας καθοριστικός 

παράγοντας της υγείας των ηλικιωµένων. Οι ηλικιωµένοι που έχουν υποστηρικτικά δίκτυα τείνουν 

να απολαµβάνουν καλύτερη ψυχική υγεία συγκριτικά µε εκείνους που στερούνται υποστήριξης 

(Krause, 2001˙ Rowe, & Kahn, 1998). Μια έρευνα µε ηλικιωµένους κατοίκους κοινοτήτων βρήκε 
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ότι  η αντιλαµβανόµενη υλική υποστήριξη  προέβλεψε λιγότερες πιθανότητες κατάθλιψης µετά από 

3 χρόνια (Oxman et al., 1992) και µια άλλη έρευνα µε ασθενείς που είχαν κάνει εγχείρηση καρδιάς 

βρήκε ότι η συχνή υλική υποστήριξη προέβλεψε λιγότερα µετεγχειρητικά συµπτώµατα κατάθλιψης 

(Pirraglia et al., 1999). Η παροχή συχνής υλικής υποστήριξης είναι πιθανό να επιφέρει µεγαλύτερη 

γαλήνη και ψυχική ηρεµία, το οποίο οδηγεί σε θετικά αποτελέσµατα για την υγεία (Barry et al., 

2006). Ο McCulloch (1995) εξέτασε τη σχέση ανάµεσα στην εγγύτητα της οικογένειας, τις 

αντιλήψεις της κοινωνικής υποστήριξης, το άγχος και την κατάθλιψη σε ηλικιωµένους άνω των 65 

ετών που ζούσαν σε πόλεις. Τα ευρήµατα αποκάλυψαν ότι η κοινωνική υποστήριξη ήταν ένας 

σηµαντικός προβλεπτικός παράγοντας της ψυχικής υγείας (κατάθλιψης και άγχους).  

Οι Okwumabua, Baker, Wong, και Pilgram (1997) εξέτασαν 96 αστούς Αφροαµερικανούς 

και Αφροαµερικανίδες άνω των 60 ετών και βρήκαν µια σηµαντική σχέση µεταξύ των επιπέδων 

της κατάθλιψης και της κοινωνικής υποστήριξης. Η κοινωνική υποστήριξη παρείχε το µέσο για να 

αντιµετωπίσουν την κατάθλιψη και τη µοναξιά. Οι αστοί ηλικιωµένοι ανέφεραν υψηλότερα 

επίπεδα κοινωνικής υποστήριξης, η οποία προερχόταν κυρίως από την οικογένεια, τους γείτονες, 

τους φίλους και τα µέλη της εκκλησίας. O Okabayashi και συνεργάτες (2004) σε έρευνα µε 2200 

συµµετέχοντες άνω των 60 ετών στην Ιαπωνία βρήκαν ότι στους Ιάπωνες µε σύζυγο, η κοινωνική 

υποστήριξη που προερχόταν από τη σύζυγο, τα παιδιά και τους άλλους, είχε µια σηµαντική και 

θετική επίδραση στην ψυχική ευηµερία. Η υποστήριξη από τη σύζυγο φαίνεται ότι είχε τη 

µεγαλύτερη επίδραση σε σχέση µε την υποστήριξη από φίλους, συγγενείς και παιδιά. Εν αντιθέσει, 

µόνο η αυξηµένη υποστήριξη από τα παιδιά σχετίζεται µε µειωµένα συµπτώµατα κατάθλιψης, ενώ 

η κοινωνική υποστήριξη από τη σύζυγο και τους άλλους δεν είχε σηµαντική επίδραση. Οι 

συσχετίσεις µεταξύ της κοινωνικής υποστήριξης και της υγείας σε Ιάπωνες χωρίς σύζυγο 

διαφέρουν από εκείνους µε σύζυγο. Συγκεκριµένα, η µεγάλη υποστήριξη από τα παιδιά δε 

σχετιζόταν µόνο µε τη θετική ευηµερία αλλά και µε τα µειωµένα συµπτώµατα κατάθλιψης. 

Επιπλέον, η κοινωνική υποστήριξη από συγγενείς και φίλους δεν είχε καµία επίδραση στην ψυχική 

υγεία.   

  Ο Lepore και συνεργάτες (1991) εξέτασαν τη σχέση µεταξύ στρες, κοινωνικής υποστήριξης 

και ψυχικής δυσφορίας και βρήκαν ότι η κοινωνική υποστήριξη µείωνε τις επιδράσεις της 

πρόσφατης έκθεσης στο στρες. Οι άνθρωποι µε υψηλά επίπεδα κοινωνικής υποστήριξης βιώνουν 

λιγότερο στρες όταν βρίσκονται σε στρεσογόνες καταστάσεις και είναι ικανοί να αντιµετωπίσουν 

το στρες µε µεγαλύτερη επιτυχία (Taylor, 1995). Έρευνες έχουν δείξει ότι η κοινωνική υποστήριξη 

παρέχει στα άτοµα ασφάλεια, αξία και µια αίσθηση ταυτότητας σε στιγµές κρίσεων (Reinhardt, 

1996) και µειώνει τα αισθήµατα απελπισίας (Van Servellen et al., 1996). Σε µια έρευνα για την 

επίδραση των στρεσογόνων γεγονότων στη διάθεση, οι Caspi, Bolger και Eckenrode (1987) βρήκαν 
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ότι η κοινωνική υποστήριξη µετρίαζε τη διάρκεια των αρνητικών επιδράσεων που δηµιουργούσαν 

τα στρεσογόνα γεγονότα. Ο Caspi και συνεργάτες (1987) αποκάλυψαν ότι η ηµερήσια επίδραση 

του στρες ήταν µεγαλύτερη σε ανθρώπους που είχαν λιγότερη κοινωνική υποστήριξη συγκριτικά µε 

εκείνους που είχαν περισσότερη υποστήριξη. 

 Σε έρευνα µε 1603 Φιλανδούς άνδρες και γυναίκες, ο Hintikka και συνεργάτες (2000) βρήκε 

ότι ο αριθµός των στενών φίλων (ως µέρος της κοινωνικής υποστήριξης που λαµβάνουν) είχε 

αρνητική συσχέτιση µε τον κίνδυνο της ψυχικής δυσφορίας ανάµεσα στους άνδρες. Ένα άλλο 

σηµαντικό εύρηµα ήταν ότι η ανεπαρκής κοινωνική υποστήριξη από την οικογένεια και τους 

συγγενείς συνδεόταν µε έναν αυξηµένο κίνδυνο ψυχικής δυσφορίας στις γυναίκες. Εντούτοις, 

βρέθηκε µια ασήµαντη θετική συσχέτιση ανάµεσα στον αριθµό των στενών φίλων και την ψυχική 

υγεία στις γυναίκες. Ο Olstad και συνεργάτες (1999) βρήκαν µια αδύναµη άµεση επίδραση της 

συναισθηµατικής υποστήριξης στην ψυχική δυσφορία σε ανθρώπους ηλικίας 20 έως 62 ετών που 

ζούσαν στην επαρχία Finnmark της βόρειας Νορβηγίας. Απεναντίας, η συναισθηµατική 

υποστήριξη δεν είχε παρόµοιες επιδράσεις στην ψυχική δυσφορία.  

 H Torgrud και συνεργάτες (2004) σε έρευνα µε 132 άτοµα που έπασχαν από γενικευµένη 

κοινωνική φοβία βρήκαν ότι ελλείµµατα στη ληφθείσα κοινωνική υποστήριξη σε συνδυασµό µε τη 

γενικευµένη κοινωνική φοβία µπορεί να παίζουν σηµαντικό ρόλο στην ανάπτυξη συνοδών 

προβληµάτων. Εντούτοις, ο Kessler και συνεργάτες (1993) βρήκαν µια αδύναµη άµεση επίδραση 

της κοινωνικής υποστήριξης σε διαδοχικά επεισόδια µείζονος κατάθλιψης σε 680 ζευγάρια 

δίδυµων γυναικών. Ο Grainge και συνεργάτες (2000) διαπίστωσαν ότι η χαµηλή ποιότητα της 

οικογενειακής υποστήριξης για τους άνδρες και η απουσία του κοινού αισθήµατος για τις γυναίκες 

ήταν σηµαντικοί προβλεπτικοί παράγοντες για τα επόµενα 7 χρόνια. 

 Ο Bloor και συνεργάτες (2006) σε έρευνα µε 851 λευκούς και έγχρωµους συµµετέχοντες, 

διαπίστωσαν ότι η επαρκής συναισθηµατική υποστήριξη ήταν ιδιαιτέρως ευεργετική για την 

ψυχική υγεία ατόµων χαµηλού εκπαιδευτικού επιπέδου, µια κατάσταση που µπορεί να θεωρηθεί ως 

στρεσογόνος παράγοντας (επειδή λόγου χάριν το χαµηλό εκπαιδευτικό επίπεδο συνεπάγεται 

µικρότερη πρόσβαση σε ευκαιρίες ή πόρους). Η έρευνα που διεξήχθη από τους Carver, Roberts, 

Camacho και Coyne (1987) επεσήµανε ότι η συχνότητα της κοινωνικής υποστήριξης ήταν ένας 

σηµαντικός προβλεπτικός παράγοντας της ψυχικής ευηµερίας. 

Η έρευνα που πραγµατοποιήθηκε από τους Cheung και Sun (2000) σε 65 µέλη οργανώσεων 

αλληλοβοήθειας επισηµαίνει ότι η παροχή θετικών αλληλεπιδράσεων και 

συναισθηµατικής/ενηµερωτικής υποστήριξης καθώς και η διεύρυνση του µεγέθους του κοινωνικού 

δικτύου µπορούν να βοηθήσουν τους ανθρώπους που υποφέρουν από άγχος και καταθλιπτικά 

συµπτώµατα. Επιπροσθέτως, έρευνες έχουν βρει ότι η µοναξιά συχνά είναι ένα χαρακτηριστικό 
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στοιχείο που συνδέεται µε την κατάθλιψη και το άγχος (Dill & Anderson, 1999˙ Hagerty et al., 

1996˙ Mijuskovic, 1996).     

 Σε αυτό το σηµείο αξίζει να σηµειωθεί ότι έχουν προταθεί 3 κύριοι µηχανισµοί για να 

εξηγήσουν πώς η κοινωνική υποστήριξη µπορεί να επηρεάσει την ψυχική υγεία: 1) µια σηµαντική 

ευεργετική επίδραση (άµεση) της κοινωνικής υποστήριξης στην ψυχική υγεία, αφού ελεγχθούν και 

άλλοι προβλεπτικοί παράγοντες (Turner, 1981˙ Williams, Ware, & Donald, 1981), 2) µια έµµεση 

επίδραση στην ψυχική υγεία, όπου οι επιδράσεις της κοινωνικής υποστήριξης γίνονται εµφανείς µε 

την προβολή των εσωτερικών δυνάµεων και ικανοτήτων αντιµετώπισης (Broadhead et al., 1983˙ 

Ensel, & Lin, 1991) και 3) µια µεσολαβητική επίδραση, µειώνοντας τις αρνητικές επιδράσεις στην 

ψυχική υγεία (Aneshensel, & Stone, 1982˙ Dalgard, Bjork, & Tambs, 1995˙ McKay et al., 1985˙ 

Revenson, Wollman, & Felton, 1983). Από τις παραπάνω έρευνες γίνεται εµφανές ότι η επίδραση 

της κοινωνικής υποστήριξης είναι ουσιαστική στη διαµόρφωση της ψυχικής υγείας τόσο των υγιών 

ανθρώπων όσο και των ανθρώπων που αντιµετωπίζουν προβλήµατα υγείας. Στη συνέχεια θα γίνει 

µια ανασκόπηση της βιβλιογραφίας για την επιρροή της κοινωνικής υποστήριξης στον φοιτητικό 

πληθυσµό.   

 

 

 

 

 

 

 

1.2.5. Κοινωνική υποστήριξη και φοιτητικός πληθυσµός 

 

 

 

 Αρκετές έρευνες έχουν χρησιµοποιήσει ως δείγµα τους φοιτητές πανεπιστήµιου 

προκειµένου να µελετήσουν τις επιδράσεις της κοινωνικής υποστήριξης στην υγεία τους. Μια 

έρευνα εξέτασε το επίπεδο στρες, κοινωνικής υποστήριξης και σωµατικών συµπτωµάτων σε 115 

φοιτητές και φοιτήτριες (Wohlgemuth & Betz, 1991). Αν και η κοινωνική υποστήριξη δεν είχε 

καµία επίδραση στα σωµατικά συµπτώµατα στους άνδρες, το ποσό και η ικανοποίηση από την 

κοινωνική υποστήριξη ήταν ένας σηµαντικός προβλεπτικός παράγοντας των συµπτωµάτων για τις 

γυναίκες. Τέλος, η έρευνα έδειξε ότι οι γυναίκες ωφελούνταν περισσότερο όσον αφορά το 

προσδόκιµο ζωής από την ύπαρξη ενός µεγάλου κοινωνικού δικτύου. 
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 Η κατανόηση των συγκεκριµένων παραγόντων της κοινωνικής υποστήριξης είναι 

σηµαντική κατά τη διάρκεια των πανεπιστηµιακών ετών όπου η σωµατική υγεία µπορεί να 

προσβληθεί από αρρώστιες. Μια έρευνα µε πρωτοετείς φοιτητές βρήκε ότι οι φοιτητές που έλαβαν 

λιγότερη υποστήριξη από την οικογένεια, ανέφεραν περισσότερα σωµατικά συµπτώµατα σε σχέση 

µε αυτούς που ανέφεραν υψηλότερα επίπεδα κοινωνικής υποστήριξης αφότου µπήκαν στο 

πανεπιστήµιο (Zaleski, Levey-Thors, & Schiaffino, 1998). Οι συγκεντρώσεις της εκκριτικής 

ανοσογλοβουλίνης Α, η οποία παρέχει µια πρώτη γραµµή άµυνας έναντι στις µολύνσεις, είναι 

υψηλότερη µεταξύ των φοιτητών που αισθάνονται ότι έχουν ένα επαρκές ποσό κοινωνικής 

υποστήριξης (Jemmott & Magliore, 1988).    

Η Hale και συνεργάτες (2005)  διεξήγαγαν έρευνα µε 247 φοιτητές και φοιτήτριες και 

διαπίστωσαν ότι η πλειοψηφία των συµµετεχόντων ανέφερε υψηλή κοινωνική οικειότητα και λίγα 

σωµατικά συµπτώµατα, ενώ ένα µικρό ποσοστό ανέφερε χαµηλή προς µέτρια κοινωνική οικειότητα 

και ένα µέτριο προς µεγάλο αριθµό σωµατικών συµπτωµάτων. Στη συγκεκριµένη έρευνα, 

παρατηρήθηκαν διαφορές ως προς το φύλο: οι φοιτήτριες ανέφεραν υψηλότερα επίπεδα κοινωνικής 

υποστήριξης καθώς και ένα µεγαλύτερο αριθµό σωµατικών συµπτωµάτων συγκριτικά µε τους 

φοιτητές. Επιπλέον για τις γυναίκες, οι αντιλήψεις υγείας και η ψυχολογική αίσθηση της ευηµερίας 

τους επηρεάζονταν από την υποστήριξη, ενώ για τους άνδρες, η εµφάνιση σωµατικών 

συµπτωµάτων είχε µια επίδραση στην υποστήριξη.   

Σε αυτό το σηµείο αξίζει να σηµειωθεί ότι η εισαγωγή στην τριτοβάθµια εκπαίδευση 

αποτελεί µια µεταβατική περίοδος κατά την οποία  τα άτοµα αφήνουν τη «φωλιά» και 

διαµορφώνουν νέες σχέσεις. Καθώς οι άνθρωποι αφήνουν το σπίτι τους για πρώτη φορά, νιώθουν 

την ανάγκη να διαµορφώσουν καινούριες διασυνδέσεις. Οι σχέσεις µε τα µέλη της οικογένειας 

αλλάζουν, καθώς οι φοιτητές αρχίζουν να ζουν ανεξάρτητα και να έχουν περισσότερες επαφές µε 

τα άτοµα του σχολικού τους περιβάλλοντος (Hale et al., 2005). Τέλος, βρέθηκε ότι η κοινωνική 

ενσωµάτωση ήταν ένας σηµαντικός προβλεπτικός παράγοντας της σωµατικής υγείας, 

επισηµαίνοντας ότι ένα κοινωνικό δίκτυο ή ένας στενός κύκλος φίλων είναι ιδιαιτέρως σηµαντικά 

για τους φοιτητές (Hale et al., 2005).   

 Η εισαγωγή στο πανεπιστήµιο θεωρείται ότι είναι ένα θετικό γεγονός το οποίο παρέχει 

ευκαιρίες για ατοµική ανάπτυξη και αναπαριστά µια κρίσιµη αναπτυξιακή περίοδο, κατά την οποία 

οι φοιτητές εισέρχονται σε ένα καινούριο κοινωνικό περιβάλλον όπου θα πρέπει να 

προσαρµοστούν σε καινούριους κοινωνικούς κανόνες και να δηµιουργήσουν καινούριες σχέσεις 

(Tao et al., 2000). Εντούτοις, αυτή η εµπειρία συνδέεται µε πολλαπλές και σηµαντικές αλλαγές, 

στρες, καθώς επίσης και µε απαιτήσεις στους ακαδηµαϊκούς, συναισθηµατικούς και κοινωνικούς 

τοµείς. Αυτές οι αναπτυξιακές αλλαγές µπορεί να είναι πολύ στρεσογόνες και να οδηγήσουν σε 
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κατάθλιψη και σύγχυση (Choi, 1997˙ Cutrona, 1982˙ Lin & Yi, 1997). Οι φοιτητές θεωρούν ότι η 

ακαδηµαϊκή ζωή είναι στρεσογόνα και απαιτητική (Hammer, Grigsby, & Woods, 1998˙ Wan, 

1992) και αναφέρουν ότι βιώνουν συναισθηµατικές αντιδράσεις απέναντι στο στρες, ειδικά ως 

αποτέλεσµα των εξωτερικών πιέσεων και των εσωτερικών προσδοκιών (Misra, & McKean, 2000). 

Η έλλειψη κοινωνικής υποστήριξης και η ταυτόχρονη αντιµετώπιση εξαιρετικά υψηλού στρες είναι 

πιθανό να συµβάλλουν στην ανάπτυξη ψυχικής δυσφορίας (Lee et al., 2004).  

Τα άτοµα µε περισσότερη κοινωνική υποστήριξη είναι λιγότερο αντιδραστικά σε 

στρεσογόνες καταστάσεις (Gerin et al., 1992˙ Kamarck et al., 1996˙ Lepore, Mata Allen, & Evans, 

1993).  Για παράδειγµα, ο Kamarck και συνεργάτες (1996) εξέτασαν εάν η κοινωνική υποστήριξη 

µπορεί να µειώσει την καρδιαγγειακή ενεργοποίηση κατά τη διάρκεια στρεσογόνων εργασιών. Για 

αυτό το λόγο ζήτησαν από τις φοιτήτριες να συµπληρώσουν διάφορες αριθµητικές πράξεις είτε 

µόνες είτε µε την παρουσία ενός φίλου. Οι γυναίκες που είχαν µαζί τους ένα φίλο ή µια φίλη, είχαν 

ένα σηµαντικά χαµηλότερο καρδιακό παλµό σε σχέση µε αυτές που συµπλήρωσαν τα 

ερωτηµατολόγια µόνες τους. Σε αυτό το σηµείο αξίζει να σηµειωθεί ότι οι φοιτήτριες παίρνουν 

περισσότερη υποστήριξη από τους φίλους και συγκατοίκους συγκριτικά µε τους φοιτητές (Lepore, 

1992).  

 Η κοινωνική υποστήριξη συµβάλλει όµως και στην προαγωγή της ψυχικής υγείας. 

Μάλιστα, φοιτητές που λαµβάνουν περισσότερη υποστήριξη από την οικογένειά τους, είναι 

λιγότερο πιθανό να αναπτύξουν νευρωτικά συµπτώµατα (Procidano & Heller, 1983). Μια άλλη 

έρευνα αποκάλυψε ότι οι φοιτητές που είχαν περισσότερες και υψηλότερης ποιότητας κοινωνικές 

αλληλεπιδράσεις, είχαν λιγότερα προβλήµατα υγείας και λιγότερες επισκέψεις στο ιατρείο του 

πανεπιστηµίου (Reis et al., 1985). 

 Οι Gencoz και Ozlale (2004) εξέτασαν τη σχέση ανάµεσα στην κοινωνική υποστήριξη 

(υλική και συναισθηµατική) και την ψυχική υγεία (π.χ. ελαφρά συµπτώµατα κατάθλιψης) 342 

προπτυχιακών φοιτητών του Πανεπιστηµίου Μέσης Ανατολής διερευνώντας το µεσολαβητικό 

ρόλο του στρες που είχαν βιώσει στη ζωή τους. Μέσα από την έρευνα βγήκε το συµπέρασµα ότι η 

συναισθηµατική κοινωνική υποστήριξη είχε µια άµεση σχέση µε τα συµπτώµατα κατάθλιψης. Από 

την άλλη πλευρά, η υλική κοινωνική υποστήριξη σχετιζόταν αρνητικά µε την πιθανότητα να 

βιώσουν στρες, το οποίο µε τη σειρά του συνδεόταν µε την ανακούφιση από τα συµπτώµατα 

κατάθλιψης. Εποµένως, ο ρόλος της υλικής κοινωνικής υποστήριξης καθοριζόταν εν µέρει από τα 

µειωµένα επίπεδα στρες. Συνεπώς, αυτοί που αισθάνονταν ότι υπήρχαν άνθρωποι στους οποίους 

µπορούσαν να βασιστούν όταν χρειάζονταν βοήθεια και  επιπλέον ένιωθαν ότι οι άλλοι 

ενδιαφέρονταν για εκείνους, έτειναν να έχουν λιγότερα συµπτώµατα κατάθλιψης ως λειτουργία της 

µειωµένης συχνότητας στρες.  
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 Ο Bovier και συνεργάτες (2004) µελέτησαν 2000 φοιτητές πανεπιστηµίου και βρήκαν ότι η 

κοινωνική υποστήριξη που δέχονταν, σχετιζόταν θετικά µε την ψυχική τους υγεία. Εντούτοις, η 

σχέση αυτή εξαφανιζόταν µετά την προσαρµογή και άλλων µεταβλητών, όπως των εσωτερικών 

τους δυνάµεων και του στρες. Η κοινωνική υποστήριξη δρα ευεργετικά µε την ενίσχυση των 

εσωτερικών δυνάµεων του ανθρώπου και τη µείωση του αντιλαµβανόµενου στρες. 

 Η  έρευνα στην κοινωνική υποστήριξη τονίζει ότι οι άνθρωποι που θεωρούν ότι λαµβάνουν 

κοινωνική υποστήριξη, βρίσκουν τα αρνητικά γεγονότα λιγότερο απεχθή σε σχέση µε αυτούς που 

λαµβάνουν λίγη ή και µηδαµινή υποστήριξη. Ο Nezlek και η Allen (2006) εξέτασαν 153 

προπτυχιακούς φοιτητές που παρακολουθούσαν το College of William and Mary και διαπίστωσαν 

ότι οι συµµετέχοντες που ανέφεραν υψηλότερα επίπεδα υποστήριξης από φίλους, αντιδρούσαν 

λιγότερο έντονα σε αρνητικά γεγονότα συγκριτικά µε εκείνους που ανέφεραν χαµηλότερα επίπεδα 

υποστήριξης από φίλους. Εν αντιθέσει, οι συµµετέχοντες που ανέφεραν υψηλότερα επίπεδα 

υποστήριξης από την οικογένεια, αντιδρούσαν εντονότερα απέναντι σε αρνητικά γεγονότα σε 

σχέση µε εκείνους που είχαν χαµηλότερα επίπεδα υποστήριξης από την οικογένειά τους.  

 Ο Brown και συνεργάτες (1987) διαπίστωσαν ότι η ανεπαρκής ληφθείσα υποστήριξη 

(δηλαδή η υποστήριξη που λαµβάνεται είναι λιγότερη από αυτήν που απαιτείται) συνδέθηκε µε 

κατάθλιψη, άγχος, σωµατικά παράπονα και επικίνδυνη συµπεριφορά για την υγεία σε ένα δείγµα 

99 φοιτητών. Οι Jou και Fukada (1995) ανέφεραν ότι η ανεπαρκής ληφθείσα υποστήριξη 

σχετιζόταν µε µικρότερη προσαρµογή σε ένα δείγµα 92 Κινέζων φοιτητών στην Ιαπωνία. Σε 

έρευνα τους µε 488 Ιάπωνες φοιτητές, οι Jou και Fukada (2002) βρήκαν ότι όταν οι φοιτητές 

έλαβαν περισσότερη υποστήριξη από αυτή που ζητούσαν (ανεπαρκής ληφθείσα υποστήριξη) και 

όταν οι ίδιοι παρείχαν λιγότερη υποστήριξη από αυτή που τους ζητούσαν οι άλλοι (ανεπαρκής 

παρεχόµενη υποστήριξη), έτειναν να είναι λιγότερο υγιείς. Τέλος, βρήκαν ότι το στρες συνδέεται 

θετικά µε τις αρνητικές επιδράσεις και αρνητικά µε τη σωµατική και ψυχική υγεία και ότι οι 

επιδράσεις του στρες στην υγεία µειώνονται µε την αµοιβαιότητα της υποστήριξης. 

 Οι Yang και Clum (1994) βρήκαν ότι τόσο τα συµπτώµατα κατάθλιψης όσο και η απελπισία 

σχετίζονται µε την κοινωνική υποστήριξη. Οι Mallinckrodt και Leong (1992) εξέτασαν οχτώ 

παράγοντες της κοινωνικής υποστήριξης µεταξύ τω φοιτητών που σπούδαζαν στο εξωτερικό και 

βρήκαν ότι οι περισσότεροι από αυτούς είχαν σχέση µε την κατάθλιψη, το άγχος και τα σωµατικά 

προβλήµατα υγείας. Σε έρευνα µε 74 Κορεάτες φοιτητές που σπούδαζαν στο Πανεπιστήµιο του 

Pittsburg στις Ηνωµένες Πολιτείες Αµερικής, οι Lee, Koeske και Sales (2004) διαπίστωσαν ότι οι 

Κορεάτες φοιτητές που βίωναν διαπολιτισµικό στρες (εξαιτίας της παραµονής τους σε ξένη χώρα) 

αλλά είχαν υψηλό επίπεδο κοινωνικής υποστήριξης, εξέφραζαν λιγότερα συµπτώµατα ψυχικής 

υγείας σε σχέση µε τους φοιτητές που είχαν χαµηλό επίπεδο κοινωνικής υποστήριξης.  
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 Αρκετές έρευνες έχουν εξετάσει τα επίπεδα κατάθλιψης ως συνάρτηση του γένους. Σε αυτές 

τις έρευνες τα ευρήµατα ποικίλλουν. Κάποιες βρήκαν ότι τα επίπεδα κατάθλιψης των φοιτητριών 

ήταν υψηλότερα συγκριτικά µε τους φοιτητές (Kelly et al., 1999˙ Nolen-Hoeksema, 2001) ενώ 

άλλες δε βρήκαν καµία διαφορά ως προς το φύλο (Aydin & Demir, 1989˙ Ceyhan et al., 2005˙ 

Hisli, 1988). Επιπλέον, έχουν εξετάσει τη σχέση ανάµεσα στην κοινωνική υποστήριξη και την 

κατάθλιψη. Σε κάποιες από αυτές τις έρευνες, η νοητή κοινωνική υποστήριξη βρέθηκε να έχει µια 

µεσαίας κλίµακας επίδραση στα επίπεδα κατάθλιψης των φοιτητών (Cornwell, 2003˙ Pretorius & 

Diedricks, 1994). Η Ceyhan και συνεργάτες (2005) διεξήγαγαν µια ερευνητική µελέτη µε 239 

φοιτητές του Παιδαγωγικού Τµήµατος του Πανεπιστηµίου Anadolu στην Τουρκία και διαπίστωσαν 

ότι η κοινωνική υποστήριξη από τους φίλους ήταν προβλεπτικός παράγοντας της κατάθλιψης. 

Επιπλέον, οποιαδήποτε µείωση στην κοινωνική υποστήριξη µπορεί να σηµαίνει µια µείωση στην 

κοινωνική αποδοχή από τους συνοµηλίκους. Αυτή η κατάσταση µειώνει την αυτοεκτίµηση του 

ατόµου και έχει µια καταστρεπτική επίδραση στην ψυχολογική του ευηµερία. Εν αντιθέσει, τα 

άτοµα που έλαβαν κοινωνική υποστήριξη βίωσαν µια µείωση στη σοβαρότητα των στρεσογόνων 

παραγόντων.    

 Μια έρευνα από τους Steptoe και Wardle (2001) έδειξε ότι οι φοιτητές από την Ανατολική 

Ευρώπη είχαν µεγαλύτερη κατάθλιψη και ανέφεραν λιγότερη κοινωνική υποστήριξη σε σχέση µε 

τους φοιτητές από τη ∆υτική Ευρώπη. Μια άλλη έρευνα έδειξε ότι οι Λιθουανοί φοιτητές είχαν 

µεγαλύτερη κατάθλιψη και ανέφεραν λιγότερη κοινωνική υποστήριξη σε σχέση µε τους φοιτητές 

από την Ισπανία και τη Γερµανία (Stock et al., 2003). Επιπλέον, οι φοιτήτριες ανέφεραν 

περισσότερα συµπτώµατα υγείας και ειδικότερα, παράπονα για ψυχοσωµατικά προβλήµατα σε 

σχέση µε τους φοιτητές. Σε αυτό το σηµείο αξίζει να αναφερθεί ότι έχουν διεξαχθεί έρευνες που 

εξετάζουν την επίδραση τόσο της αισιοδοξίας όσο και της κοινωνικής υποστήριξης στην υγεία και 

οι οποίες παρατίθενται παρακάτω.  
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1.3. ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ, ΑΙΣΙΟ∆ΟΞΙΑ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑ 

 

 

 

 Ο Lutgendorf και συνεργάτες (1995) βρήκαν ότι η αισιοδοξία και η κοινωνική υποστήριξη 

σχετίζονταν σηµαντικά µε χαµηλότερα επίπεδα αρρώστιας σε ένα δείγµα από ασθενείς που 

έπασχαν από Σύνδροµο Χρόνιας Κόπωσης και οι οποίοι είχαν εκτεθεί στον τυφώνα Andrew. Οι 

Brissette, Scheier και Carver (2002) σε ένα δείγµα µε φοιτητές πανεπιστηµίου βρήκαν ότι 

υψηλότερα επίπεδα αισιοδοξίας συνδέονταν µε µικρότερες αυξήσεις στο στρες και την κατάθλιψη 

ενώ η κοινωνική υποστήριξη είχε µεσολαβητικό ρόλο. Επιπλέον, η κοινωνική υποστήριξη βρέθηκε 

ότι µεσολαβεί στη σχέση ανάµεσα στην αισιοδοξία και τη δυσφορία σε άτοµα που βίωσαν µια 

τραυµατική εµπειρία (Dougall et al., 2001)  καθώς επίσης και στη σχέση ανάµεσα στην αισιοδοξία 

και τη δυσφορία σε επιζήσαντες από καρκίνο του µαστού σε πρώιµο στάδιο (Trunzo & Pinto, 

2003). Ο Friedman και συνεργάτες (1988b, 1992) έχουν πραγµατοποιήσει αρκετές έρευνες µε 

καρκινοπαθείς και διαπίστωσαν ότι η έλλειψη αισιοδοξίας και κοινωνικής υποστήριξης αποτελούν 

προβλεπτικοί παράγοντες της ψυχικής δυσφορίας. Μάλιστα, σε έρευνα που διεξήγαγε το 2006 ο 

Friedman µε τους συνεργάτες τους σε αµερικανίδες ισπανικής και αφρικανικής καταγωγής που 

είχαν καρκίνο του µαστού, βρέθηκε ότι η αισιοδοξία και η κοινωνική υποστήριξη ήταν σηµαντικοί 

προβλεπτικοί παράγοντες της ψυχικής ευηµερίας. 

 Οι Shen, McCreary και Myers (2004) εξέτασαν τις άµεσες και έµµεσες επιδράσεις των 

ψυχοκοινωνικών µεταβλητών στη σωµατική λειτουργία 142 καρδιοπαθών µετά από τη θεραπεία 

τους σε πρόγραµµα καρδιακής αποκατάστασης και διαπίστωσαν ότι τα άτοµα µε υψηλότερα 

επίπεδα αισιοδοξίας και κοινωνικής υποστήριξης, κατόρθωσαν να έχουν καλύτερη σωµατική 

ανάρρωση. Η Turkum (2005) µελέτησε τη σχέση ανάµεσα στην ψυχολογική ευηµερία, την 

αισιοδοξία, τις συµπεριφορές συµµόρφωσης, το κοινωνικό δίκτυο και τα δηµογραφικά δεδοµένα σε 

δείγµα 376 Τούρκων. Τα ευρήµατα της έρευνας κατέδειξαν ότι η ευηµερία καθορίζεται από την 

αισιοδοξία, την οικογενειακή και επαγγελµατική κατάσταση του ατόµου και τις συµπεριφορές 

συµµόρφωσης,. Εντούτοις, η επάρκεια του κοινωνικού δικτύου και τα δηµογραφικά δεδοµένα, 

όπως το γένος και το µορφωτικό επίπεδο, δε συνέβαλαν στην ευηµερία. Στο τελευταίο κοµµάτι θα 

αναφερθούν οι ερευνητικές µελέτες που εξετάζουν τη σχέση ανάµεσα στα δηµογραφικά δεδοµένα, 

τη σωµατική υγεία καθώς και την ψυχική υγεία.  
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1.4. ∆ΗΜΟΓΡΑΦΙΚΑ ∆Ε∆ΟΜΕΝΑ, ΣΩΜΑΤΙΚΗ ΚΑΙ ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ 

 

 

 

Ένας σηµαντικός αριθµός ερευνητικών µελετών καταδεικνύουν τη συµβολή της σωµατικής 

υγείας καθώς και των δηµογραφικών δεδοµένων (όπως το φύλο) στην ψυχική υγεία. Οι άνθρωποι 

που βιώνουν χρόνιο πόνο βιώνουν κατά µέσο όρο µεγαλύτερη κατάθλιψη συγκριτικά µε το γενικό 

πληθυσµό (Banks & Kerns, 1996˙ Hagglund et al., 1989˙ Keefe et al., 1986˙ Romano, & Turner, 

1985). Έχει βρεθεί ότι οι χρόνιες σωµατικές καταστάσεις οδηγούν στην κατάθλιψη (Vilhjalmsson, 

1998). Κάποιες έρευνες έδειξαν σθεναρές σχέσεις µεταξύ της κατάθλιψης και της θνησιµότητας 

από καρδιακές παθήσεις (Barefoot et al., 1996˙ Frasure-Smith et al., 1995˙ Glassman & Shapiro, 

1998). Σε έρευνα που διεξήχθη από την Canella και συνεργάτες (2006) σε 141 ασθενείς µε χρόνιο 

πόνο, διαπιστώθηκε ότι η σοβαρότητα του πόνου συνδεόταν µε την καταθλιπτική διάθεση.  

Αρκετές έρευνες έχουν υποδηλώσει µια µέτρια σχέση ανάµεσα στο στρες και τα 

συµπτώµατα ψυχικής υγείας και πιο συγκεκριµένα µε την κατάθλιψη (Flannery & Wieman, 1989˙ 

Oh, Koeske & Sales, 2001˙ De Snyder, 1987). Οι Whittington και Huppert (1993) διαπίστωσαν ότι 

τα άτοµα που εκτέθηκαν σε υψηλό στρες ανέφεραν περισσότερα συµπτώµατα σε σχέση µε τα 

άτοµα µε χαµηλό στρες. Η έρευνα έχει επισηµάνει τις διαφορές ως προς το φύλο στην αναφορά 

των γεγονότων ζωής και των σωµατικών συµπτωµάτων υγείας, µε τις γυναίκες να αναφέρουν 

περισσότερες στρεσογόνες εµπειρίες ζωής και περισσότερα συµπτώµατα αρρώστιας σε σχέση µε 

τους άνδρες (Scarinci et al., 1999˙ Whittington & Huppert 1993).  

Ένας σηµαντικός αιτιολογικός παράγοντας για την κατάθλιψη και το άγχος είναι τα 

σωµατικά προβλήµατα υγείας (VandenBos & Costa, 1990). Η βιβλιογραφία αποκαλύπτει ότι τα 

συµπτώµατα κατάθλιψης και άγχους είναι έκδηλα σε άτοµα που αντιµετωπίζουν προβλήµατα 

υγείας (Byrne & Rosenman, 1990˙ Fielding, 1991˙ Green, & Austin, 1993˙ Hoehn-Saaric & 

McLeod, 1987˙ Wells et al., 1991˙ Whitlock & Sisking, 1979). Η ανασκόπηση της βιβλιογραφίας 

καταδεικνύει ότι τα άτοµα που υποφέρουν από χρόνιες ασθένειες, και ειδικά εκείνες που 

επηρεάζουν την καθηµερινή λειτουργία, είναι ιδιαιτέρως ευαίσθητα σε προβλήµατα κατάθλιψης 

και άγχους (Taylor & Aspinwall, 1990) και αυτή η σχέση έχει εντοπιστεί σε αρκετούς πολιτισµούς 

(Ormel et al., 1994).   

Σε αυτό το σηµείο αξίζει να σηµειωθεί ότι έχουν προταθεί 3 θεωρίες για να εξηγήσουν τη 

σχέση της σωµατικής και ψυχικής υγείας (Stanfseld et al., 2003). Αυτές είναι οι εξής: 1) η ελλιπής 

ψυχική υγεία είναι ένας παράγοντας κινδύνου για ελλιπή σωµατική υγεία (ψυχοσωµατική εξήγηση) 

2) οι σωµατικές αρρώστιες εξαντλούν την ψυχική υγεία µε την πάροδο του χρόνου και 3) η 
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σωµατική και η ψυχική υγεία έχουν κοινή αιτία. Μια έρευνα µε 247 ασθενείς ηλικίας 60 έως 94 

ετών, εξέτασε τη σχέση ανάµεσα στη σωµατική υγεία και την κατάθλιψη µετά από ένα χρόνο 

(Lyness et al., 2004). Εντούτοις οι ερευνητές δε βρήκαν καµία συσχέτιση, και αυτό σηµαίνει ότι η 

ελλιπής σωµατική υγεία δε µειώνει άµεσα την ψυχική υγεία. Από την άλλη µεριά, ο τρόπος ζωής 

µπορεί να επηρεάσει την ψυχική υγεία. Οι Lawlor και Hopker (2001) βρήκαν ότι η άσκηση µπορεί 

να επηρεάσει την κατάθλιψη που βιώνουν οι άνθρωποι. 

Οι χρόνιες ασθένειες, και ειδικά οι νεοπλασµατικές ασθένειες όπως ο καρκίνος, σχετίζονται 

άµεσα µε την ψυχική υγεία. Πιο συγκεκριµένα, η διάγνωση και η θεραπεία του καρκίνου µπορεί να 

συνδέονται µε αυξηµένο άγχος και κατάθλιψη (Kash et al., 2005˙ McDaniel et al., 1995˙ Sollner et 

al., 2004). Εντούτοις, ο βαθµός και η σοβαρότητα αυτών των ερευνών διαφέρουν ανάµεσα στους 

πληθυσµούς των ασθενών στις ποικίλες έρευνες. Για παράδειγµα, σε ένα δείγµα ασθενών που είχαν 

πρόσφατη διάγνωση καρκίνου, το 50% των ασθενών πληρούσαν τα κριτήρια του DSM-III-R για 

ψυχιατρική διαταραχή, ενώ το 15% πληρούσαν τα κριτήρια για µείζονα κατάθλιψη ή δυσθυµία 

(Grassi & Rosti, 1996). Ο Berard και συνεργάτες (1998) βρήκαν ότι 14% των ασθενών µε καρκίνο 

του µαστού, όγκο στο κεφάλι και το λαιµό καθώς επίσης και λέµφωµα παρουσίασαν διαταραχές 

κατάθλιψης. Οι τύποι καρκίνου που συνδέονται µε µεγαλύτερη κατάθλιψη και άγχος είναι αυτοί 

που αφορούν τις γυναίκες (όπως ο καρκίνος του µαστού). Μάλιστα, κάποιες ερευνητικές µελέτες 

αποκάλυψαν ότι η αυξηµένη ψυχολογική δυσφορία και η κατάθλιψη σχετίζονται µε υψηλότερη 

ευπάθεια στον καρκίνο του µαστού (Absetz, Aro, & Sutton, 2002˙ Cameron & Diefenbach, 2001). 

Αρκετές έρευνες καταδεικνύουν ότι οι γυναίκες αναφέρουν περισσότερη δυσφορία και 

λιγότερη προσαρµοστικότητα σε διάφορους τύπους και φάσεις του καρκίνου (Baider et al., 1989˙ 

Irwin et al., 1987). Η Parker και συνεργάτες (2003) πραγµατοποίησαν έρευνα µε καρκινοπαθείς και 

διαπιστώθηκε ότι οι γυναίκες βίωσαν περισσότερη κατάθλιψη, άγχος και φτωχή ποιότητα ζωής 

συγκριτικά µε τους άνδρες. Εντούτοις, παραµένει ασαφές εάν αυτά τα αποτελέσµατα αντανακλούν 

πραγµατικές διαφορές στο ποσό της δυσφορίας που νιώθουν ή οι διαφορές αυτές οφείλονται στην 

περιγραφή των συµπτωµάτων από τους άνδρες και τις γυναίκες.  

   Η Ruiz Perez και συνεργάτες (2005) πραγµατοποίησαν µια ερευνητική µελέτη µε 320 

οροθετικούς ασθενείς και  κατέληξαν στο συµπέρασµα ότι το φύλο (και πιο συγκεκριµένα το να 

είναι κανείς γυναίκα) ήταν ένας σηµαντικός προβλεπτικός παράγοντας τόσο της σωµατικής όσο και 

της ψυχικής υγείας των ασθενών µε HIV. Η Ponzo και συνεργάτες (2006) σε έρευνα µε 50 Ιταλούς 

και Ιταλίδες µε διαβήτη Τύπου 2 συµπέραναν ότι οι γυναίκες ανέφεραν σηµαντικά µεγαλύτερη 

συµπτωµατολογία κατάθλιψης και θεωρούσαν την ασθένειά τους πιο σοβαρή σε σχέση µε τους 

άνδρες. Επιπλέον, οι Cigoli, Binda και Marta (1994) διαπίστωσαν ότι οι γυναίκες γενικά 

αισθάνονται πιο έντονα το στρες του διαβήτη συγκριτικά µε τους άνδρες.   
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Μια πληθώρα ερευνών επισηµαίνει ότι οι γυναίκες αναφέρουν πιο συχνά  συναισθηµατική 

δυσφορία µετά από ένα έµφραγµα του µυοκαρδίου σε σχέση µε τους άνδρες (Bogg et al., 2000˙ 

Conn et al., 1991˙ Deshotels et al., 1995˙ Dixon et al., 2000˙ Frasure-Smith et al., 1999˙ Loose & 

Fernhall 1995˙ Schleifer et al., 1989˙ Stern, et al., 1977). Μάλιστα, στην έρευνα που διεξήγαγαν ο 

Schleifer και συνεργάτες (1989) διαπιστώθηκε ότι το 18% των ασθενών που υπέστη οξύ έµφραγµα 

του µυοκαρδίου, ανέφερε µέτρια έως σοβαρά συµπτώµατα κατάθλιψης. Η Brink και συνεργάτες 

(2005) πραγµατοποίησαν έρευνα µε καρδιοπαθείς και βρήκαν ότι ένα χρόνο µετά το έµφραγµα οι 

γυναίκες ανέφεραν ότι είχαν καλύτερη ψυχική υγεία ενώ οι άνδρες είχαν καλύτερη σωµατική υγεία. 

Επιπλέον, η κατάθλιψη και η κόπωση ήταν σηµαντικοί προβλεπτικοί παράγοντες  της ποιότητας 

ζωής τους.     

Αρκετές επιδηµιολογικές µελέτες έχουν δείξει ότι οι γυναίκες υποφέρουν περισσότερο από 

άγχος και κατάθλιψη (Sandager et al., 1999˙ Wittchen et al., 1992) Ευρήµατα από επιδηµιολογικές 

µελέτες  και κλινικά δείγµατα επισηµαίνουν τον αυξηµένο κίνδυνο  που µπορούν να έχουν οι 

γυναίκες αναφορικά µε διάφορες διαταραχές: συναισθηµατικές διαταραχές (Bebbington, 1998˙ 

Weissman et al., 1993˙ Wittchen et al., 1998), αγχώδεις διαταραχές (Bekker, 1996˙ Lewinsohn et 

al., 1998˙ Merikangas et al., 2002˙ Weissman et al., 1997˙ Wittchen et al., 1999˙ Yonkers et al., 

1998) και σωµατόµορφες διαταραχές (Lieb et al., 2000˙ Piccinelli & Simon, 1997˙ Smith et al., 

2001). Από την άλλη µεριά, οι άνδρες εµφανίζουν πιο συχνά αντικοινωνικές διαταραχές συγκριτικά 

µε τις γυναίκες (Bijl et al., 2000˙ Kessler et al., 1993˙ Spauwen et al., 2003). Σε µια µεγάλη έρευνα 

η θηλυκή επικράτηση των ψυχικών διαταραχών ήταν εµφανής µόνο µε την παρουσία σωµατικών 

ασθενειών (Vazquez-Barquero et al., 1992) υπονοώντας ότι οι σωµατικές ασθένειες ίσως είναι ο 

λόγος που  εντοπίζεται κάποια διαφοροποίηση των φύλων ως προς τα συµπτώµατα κατάθλιψης και 

άγχους. Από τις παραπάνω έρευνες γίνεται φανερό ότι το φύλο διαδραµατίζει σηµαντικό ρόλο τόσο 

στην ψυχική όσο και στη σωµατική υγεία υγιών αλλά και άρρωστων ανθρώπων.  

Σε αυτό το σηµείο κλείνει το πρώτο κοµµάτι της έρευνας µε την ανασκόπηση της 

βιβλιογραφίας για τις µεταβλητές που µελετώνται. Στο δεύτερο κοµµάτι της έρευνας θα αναφερθεί 

η έρευνα που διεξήχθη στα πλαίσια της πτυχιακής εργασίας. 
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Β’ ΜΕΡΟΣ 
 

 

 

2.1.  ΜΕΘΟ∆ΟΣ 

 

 

 

2.1.2. Συµµετέχοντες  

 Το δείγµα περιελάµβανε 112 πρωτοετείς φοιτητές Ψυχολογίας του Πανεπιστηµίου Κρήτης 

(12.5% άντρες και 87.5% γυναίκες). Ο µέσος όρος ηλικίας τους ήταν 18.32 έτη (SD=1.72) και 

κυµαινόταν από 17 ως 34 έτη. Εκατόν ένα συµµετέχοντες (91%) ανέφεραν την ύπαρξη αδελφών 

ενώ δέκα (9%) δεν είχαν αδέλφια. Τριάντα εννέα άτοµα (35.8%) προέρχονταν από ηµιαστικές και  

αγροτικές περιοχές (ως 10000 κατοίκους) ενώ 70 άτοµα (64.2%) προέρχονταν από αστικές 

περιοχές (από 10000 έως 500000 κατοίκους και άνω). Ενενήντα φοιτητές (80.4%) δήλωσαν ότι οι 

γονείς τους ήταν παντρεµένοι σε πρώτο γάµο, 13 (11.7%) ότι οι γονείς τους ήταν χωρισµένοι ή 

βρίσκονταν σε διάσταση, 4 (3.6%) σηµείωσαν ότι οι γονείς τους ήταν παντρεµένοι σε δεύτερο γάµο 

ενώ 5 (4.5%) ανέφεραν ότι οι γονείς τους βρίσκονταν σε χηρεία. Ενενήντα τρία άτοµα (83%) 

δήλωσαν ότι δεν αντιµετωπίζουν κάποιο πρόβληµα υγείας ενώ 19 (17%) ανέφεραν ότι έχουν 

κάποιο πρόβληµα υγείας. Ογδόντα εννέα φοιτητές (79.5%) δήλωσαν ότι ζούσαν µόνοι τους, 16  

(14.3%) ζούσαν µε σύντροφο ή µε συµφοιτητές ενώ 7 άτοµα (6.3%) ανέφεραν ότι ζούσαν µε γονείς 

ή συγγενείς. Οι συµµετέχοντες έκριναν ότι η κατάσταση της σωµατικής τους υγείας ήταν καλή 

(SD=0.94).  

 

2.1.3. ∆ιαδικασία  

Στα υποκείµενα χορηγήθηκαν ερωτηµατολόγια µε προτάσεις σχετικά µε την αισιοδοξία, την 

ψυχική τους υγεία και την κοινωνική υποστήριξη που λαµβάνουν από το περιβάλλον τους. Η 

χορήγηση πραγµατοποιήθηκε κατά την περίοδο 1/11/2006 έως 10/11/2006 στο Πανεπιστήµιο 

Κρήτης. Οι φοιτητές συµµετείχαν εθελοντικά και συµπλήρωσαν τα ερωτηµατολόγια κατά τη 

διάρκεια ακαδηµαϊκών µαθηµάτων του χειµερινού εξαµήνου.  
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2.1.4. Εργαλεία 

Η αισιοδοξία µετρήθηκε µε το Life Orientation Test – Revised από τους Scheier, Carver, και 

Bridges (1994). Η κλίµακα αποτελείτο από 6 προτάσεις (π.χ. «είµαι πάντα αισιόδοξος/η για το 

µέλλον µου», «σε αβέβαιες στιγµές, συνήθως περιµένω το καλύτερο», «σχεδόν ποτέ δεν περιµένω 

να πάνε τα πράγµατα όπως θέλω», Cronbach α=0.79 , στην παρούσα έρευνα). Οι συµµετέχοντες 

βαθµολόγησαν τις προτάσεις χρησιµοποιώντας µια κλίµακα τύπου Likert (1= διαφωνώ έντονα, 

5=συµφωνώ πολύ).  

Η κοινωνική υποστήριξη µετρήθηκε µε το Social Support Questionnaire των Douglas και 

συνεργάτες (1996). Σ’ αυτό το ερωτηµατολόγιο χρησιµοποιήθηκαν 2 κλίµακες: (α) η κλίµακα της 

καθηµερινής συναισθηµατικής υποστήριξης η οποία αποτελείτο από 5 ερωτήσεις (π.χ. «πόσο συχνά 

οι άλλοι είναι ζεστοί µαζί σας;», «πόσο συχνά οι άλλοι εκφράζουν την κατανόησή τους για σας;», 

«πόσο συχνά οι άλλοι έχουν τη διάθεση να σας ακούσουν;»,  Cronbach α=0.82 , στην παρούσα 

έρευνα) και (β) η κλίµακα της καθηµερινής υλικής υποστήριξης η οποία αποτελείτο από 5 

ερωτήσεις (π.χ. «πόσο συχνά οι άλλοι σας βοηθούν να κάνετε δουλειές;», «πόσο συχνά οι άλλοι 

σας δανείζουν χρήµατα, όταν τα χρειάζεστε;»,  Cronbach α=0.70 ,  στην παρούσα έρευνα). Οι 

συµµετέχοντες βαθµολόγησαν τις προτάσεις χρησιµοποιώντας µια κλίµακα τύπου Likert (1=σπάνια 

ή ποτέ, 4=συχνά). 

 Η ψυχική υγεία µετρήθηκε µε το General Health Questionnaire (GHQ-28) του Goldberg, 

όπως προσαρµόστηκε από τους Μουτζούκη, Αδαµόπουλο, Γαρύφαλλο και Καραστεργίου (1990) 

και αποτελείτο από 28 ερωτήσεις (π.χ. «τον τελευταίο καιρό αισθάνεσαι εντελώς καλά και 

απολύτως υγιής;», «τον τελευταίο καιρό φοβάσαι ή πανικοβάλλεσαι χωρίς λόγο;», τον τελευταίο 

καιρό έχεις καθόλου πόνους στο κεφάλι;», «τον τελευταίο καιρό έχεις αισθανθεί πως η ζωή είναι 

χωρίς ελπίδα;», Cronbach α=0.88, στην παρούσα έρευνα). Οι συµµετέχοντες βαθµολόγησαν τις 

προτάσεις χρησιµοποιώντας µια κλίµακα τύπου Likert (1=καθόλου, 4=πολύ περισσότερο απ’ ότι 

συνήθως ). 
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2.1.5. Ανάλυση δεδοµένων 

 Η ανάλυση των δεδοµένων έγινε µε τη βοήθεια του SPSS 13.0. Κατά τη διάρκεια της 

ανάλυσης υπολογίστηκαν οι περιγραφικοί δείκτες και το t-test ως προς το φύλο, την ύπαρξη 

αδελφών και προβλήµατος υγείας. Στη συνέχεια πραγµατοποιήθηκε απλή ανάλυση διακύµανσης 

(One way ANOVA) ως προς τον τόπο διαµονής, την οικογενειακή τους κατάσταση και την 

κατάσταση διαβίωσής τους. Οι συσχετίσεις των µεταβλητών (ψυχική υγεία, αισιοδοξία, 

συναισθηµατική και υλική κοινωνική υποστήριξη)  έγιναν µε τον δείκτη Pearson r. Τέλος, 

εφαρµόστηκε ιεραρχική πολλαπλή παλινδρόµηση πρόβλεψης για την ψυχική υγεία. Στην παρούσα 

έρευνα θεωρήθηκε το p<0.05 ως κρίσιµο επίπεδο σηµαντικότητας. 

 

 

2.2. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

 

2.2.1. ∆ιαφορές στις απαντήσεις ως προς το φύλο 

Στατιστικά σηµαντικές διαφορές παρατηρήθηκαν ανάµεσα σε άνδρες και γυναίκες όσον 

αφορά την αισιοδοξία καθώς και την ψυχική υγεία. Πιο συγκεκριµένα, όσον αφορά την ψυχική 

υγεία βρέθηκε ότι t(100)=-2.11 , p<0.05, ενώ για την αισιοδοξία ήταν t(109)=3.14 , p<0.01. 

Εντούτοις, δε βρέθηκαν στατιστικά σηµαντικές διαφορές όσον αφορά την κοινωνική υποστήριξη 

(συναισθηµατική και υλική). Συγκεκριµένα για την συναισθηµατική υποστήριξη βρέθηκε ότι 

t(110)=-1.22, p=0.22 και για την υλική υποστήριξη ήταν t(110)=0.36, p=0.72. Στον πίνακα 1 

αναφέρονται οι µέσοι όροι των ανδρών και γυναικών ως προς την ψυχική υγεία, την αισιοδοξία και 

την κοινωνική υποστήριξη (συναισθηµατική και υλική) καθώς και οι τιµές για το µη συσχετισµένο 

έλεγχο t. 
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Πίνακας 1. Μέσοι όροι ψυχικής υγείας, υποστήριξης και αισιοδοξίας ως προς το φύλο 

 Άνδρες Γυναίκες t 

Α. Ψυχική Υγεία 43.36 50.4 -2.11* 

Β. Αισιοδοξία 19.86 17.71 3.14** 

Γ. Συναισθηµατική 

κοινωνική υποστήριξη 

15.14 16.14 -1.22 

∆. Υλική κοινωνική 

υποστήριξη 

15.28 14.98 0.36 

* p<0.05,  **p<0.01  

 

Στο σχήµα 1 απεικονίζονται σχηµατικά οι διαφορές των ανδρών και γυναικών ως προς τις 

µεταβλητές που εξετάζονται. 
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Σχήµα 1. Μέσοι όροι ψυχικής υγείας, αισιοδοξίας, συναισθηµατικής και υλικής υποστήριξης ως προς το φύλο 
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Όπως φαίνεται και στο σχήµα 1, οι γυναίκες ανέφεραν πιο συχνά προβλήµατα ψυχικής 

υγείας συγκριτικά µε τους άνδρες (Μ=50.4 έναντι 43.36). Οι άνδρες ήταν πιο αισιόδοξοι από τις 

γυναίκες (Μ=19.86 έναντι 17.71) ενώ λάµβαναν περισσότερη υλική κοινωνική υποστήριξη 

(Μ=15.28 έναντι 14.98). Τέλος, οι γυναίκες δέχονταν περισσότερη συναισθηµατική κοινωνική 

υποστήριξη σε σχέση µε τους άνδρες (Μ=16.14 έναντι 15.14).   

 

 

2.2.2. ∆ιαφορές στις απαντήσεις ως προς την ύπαρξη αδελφών 

Ανάµεσα στους συµµετέχοντες που είχαν αδέλφια και σε αυτούς που δεν είχαν, δε βρέθηκε 

καµία στατιστικώς σηµαντική διαφορά στον τρόπο που απάντησαν σε όλες τις κατηγορίες 

ερωτήσεων. Πιο συγκεκριµένα, όσον αφορά την ψυχική υγεία βρέθηκε ότι t(99)=-0.52,  p=0.6, ενώ 

για την αισιοδοξία ήταν t(108)=0.64, p=0.52. Αναφορικά µε τη συναισθηµατική κοινωνική 

υποστήριξη βρέθηκε ότι t(109)=-0.11 , p=0.9, ενώ για την υλική συναισθηµατική υποστήριξη ήταν 

t(109)=-1.44,  p=0.15. Στον πίνακα 2 αναφέρονται οι µέσοι όροι των φοιτητών που είχαν αδέλφια 

και των φοιτητών που δεν είχαν αδέλφια ως προς την ψυχική υγεία, την αισιοδοξία και την 

κοινωνική υποστήριξη (συναισθηµατική και υλική) καθώς και οι τιµές για το µη συσχετισµένο 

έλεγχο t. 

 

Πίνακας 2.  Μέσοι όροι ψυχικής υγείας, υποστήριξης και αισιοδοξίας ως προς την ύπαρξη αδελφών 

 Ύπαρξη αδελφών Απουσία αδελφών t 

Α. Ψυχική Υγεία 49.43 51.3 -0.52 

Β. Αισιοδοξία 18.03 17.5 0.64 

Γ. Συναισθηµατική 

κοινωνική υποστήριξη 

15.99 16.1 -0.11 

∆. Υλική κοινωνική 

υποστήριξη 

14.89 16.3 -1.44 
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Στο σχήµα 2 απεικονίζονται σχηµατικά οι διαφορές των φοιτητών που είχαν αδέλφια και των 

φοιτητών που δεν είχαν αδέλφια ως προς τις µεταβλητές που εξετάζονται. 
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Σχήµα 2. Μέσοι όροι ψυχικής υγείας, υποστήριξης και αισιοδοξίας ως προς την ύπαρξη αδελφών 

 

 Όπως φαίνεται στο σχήµα 2, οι φοιτητές που δεν είχαν αδέλφια ανέφεραν πιο συχνά 

προβλήµατα ψυχικής υγείας συγκριτικά µε τους φοιτητές που είχαν αδέλφια (Μ=51.3 έναντι 

49.43). Επιπλέον, λάµβαναν περισσότερη συναισθηµατική κοινωνική υποστήριξη (Μ=16.1 έναντι 

15.99) καθώς και υλική κοινωνική υποστήριξη (Μ=16.3 έναντι 14.89). Τέλος, βρέθηκε ότι οι 

φοιτητές που είχαν αδέλφια ήταν πιο αισιόδοξοι από τους φοιτητές που δεν είχαν αδέλφια 

(Μ=18.03 έναντι 17.5). 

 

 

2.2.3. ∆ιαφορές στις απαντήσεις ως προς την ύπαρξη προβλήµατος υγείας 

 Ανάµεσα στους συµµετέχοντες που ανέφεραν ότι είχαν πρόβληµα υγείας και σε αυτούς που 

δεν είχαν, δε βρέθηκε καµία στατιστικώς σηµαντική διαφορά στον τρόπο που απάντησαν σε όλες 

τις κατηγορίες ερωτήσεων. Πιο συγκεκριµένα, όσον αφορά την ψυχική υγεία βρέθηκε ότι 

t(100)=1.04,  p=0.3, ενώ για την αισιοδοξία ήταν t(109)=-1.21, p=0.22. Αναφορικά µε τη 

συναισθηµατική κοινωνική υποστήριξη βρέθηκε ότι t(110)=-0.03, p=0.97, ενώ για την υλική 

συναισθηµατική υποστήριξη ήταν t(110)=0.14, p=0.88. Στον πίνακα 3 αναφέρονται οι µέσοι όροι 

των φοιτητών που είχαν κάποιο πρόβληµα υγείας και των φοιτητών που δεν είχαν πρόβληµα υγείας 
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ως προς την ψυχική υγεία, την αισιοδοξία και την κοινωνική υποστήριξη (συναισθηµατική και 

υλική) καθώς και οι τιµές για το µη συσχετισµένο έλεγχο t. 

 

Πίνακας 3. Μέσοι όροι ψυχικής υγείας, υποστήριξης και αισιοδοξίας ως προς την ύπαρξη 

προβλήµατος υγείας 

 Ύπαρξη προβλήµατος 

υγείας 

Απουσία προβλήµατος 

υγείας 

t 

Α. Ψυχική Υγεία 52 49.12 1.04 

Β. Αισιοδοξία 17.33 18.1 -1.21 

Γ. Συναισθηµατική 

κοινωνική υποστήριξη 

16 16.02 -0.03 

∆. Υλική κοινωνική 

υποστήριξη 

15.1 15 0.14 

 

Στο σχήµα 3 απεικονίζονται σχηµατικά οι διαφορές των φοιτητών που είχαν κάποιο πρόβληµα 

υγείας και των φοιτητών που δεν είχαν πρόβληµα υγείας ως προς τις µεταβλητές που εξετάζονται 

στην παρούσα έρευνα. 
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Σχήµα 3. Μέσοι όροι ψυχικής υγείας, υποστήριξης και αισιοδοξίας ως προς την ύπαρξη προβλήµατος υγείας 
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 Όπως φαίνεται στο σχήµα 3, οι φοιτητές που είχαν κάποιο πρόβληµα υγείας, ανέφεραν πιο 

συχνά και προβλήµατα ψυχικής υγείας (Μ=52 έναντι 49.12). Οι φοιτητές που δεν αντιµετώπιζαν 

κάποιο πρόβληµα υγείας ήταν πιο αισιόδοξοι από τους φοιτητές που είχαν πρόβληµα υγείας 

(Μ=18.1 έναντι 17.33). Επιπλέον, λάµβαναν περισσότερη συναισθηµατική κοινωνική υποστήριξη 

(Μ=16.02 έναντι 16). Τέλος, οι συµµετέχοντες που είχαν πρόβληµα υγείας δέχονταν περισσότερη 

υλική κοινωνική υποστήριξη (Μ=15.1 έναντι 15). 

 

 

2.2.4. ∆ιαφορές στις απαντήσεις ως προς τον τόπο διαµονής 

 ∆ε βρέθηκαν στατιστικώς σηµαντικές διαφορές στις απαντήσεις των συµµετεχόντων όσον 

αφορά τον τόπο διαµονής. Συγκεκριµένα, για την ψυχική υγεία βρέθηκε ότι F(5,93)=2.21, p=0.06, 

ενώ για την αισιοδοξία ήταν F(5,102)=0.77, p=0.57. Αναφορικά µε τη συναισθηµατική κοινωνική 

υποστήριξη βρέθηκε ότι F(5,103)=0.46, p=0.8, ενώ για την υλική συναισθηµατική υποστήριξη 

ήταν F(5,103)=1.37, p=0.24. 

 

2.2.5. ∆ιαφορές στις απαντήσεις ως προς την οικογενειακή κατάσταση 

 ∆ε βρέθηκαν στατιστικώς σηµαντικές διαφορές στις απαντήσεις των συµµετεχόντων όσον 

αφορά την οικογενειακή τους κατάσταση. Συγκεκριµένα, όσον αφορά την ψυχική υγεία βρέθηκε 

ότι F(4,97)=0.31, p=0.87, ενώ για την αισιοδοξία ήταν F(4,106)=1.43,  p=0.23. Αναφορικά µε τη 

συναισθηµατική κοινωνική υποστήριξη βρέθηκε ότι F(4,107)=0.75, p=0.56, ενώ για την υλική 

συναισθηµατική υποστήριξη ήταν F(4,107)=0.86, p=0.49. 

 

2.2.6. ∆ιαφορές στις απαντήσεις ως προς την κατάσταση διαβίωσης 

 ∆ε βρέθηκαν στατιστικώς σηµαντικές διαφορές στις απαντήσεις των συµµετεχόντων όσον 

αφορά την κατάσταση διαβίωσής τους. Πιο συγκεκριµένα, για την ψυχική υγεία βρέθηκε ότι 

F(4,97)=1.69, p=0.16, ενώ για την αισιοδοξία ήταν F(4,106)=0.35, p=0.84. Σχετικά  µε τη 

συναισθηµατική κοινωνική υποστήριξη βρέθηκε ότι F(4,107)=1.51, p=0.2, ενώ για την υλική 

συναισθηµατική υποστήριξη ήταν F(4,107)=2.35, p=0.06. 
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2.2.7. Συσχετίσεις µεταξύ των µεταβλητών 

 Στην παρούσα έρευνα οι συσχετίσεις των µεταβλητών που εξετάζονται (σωµατική υγεία, 

ψυχική υγεία, αισιοδοξία, συναισθηµατική κοινωνική υποστήριξη και υλική κοινωνική 

υποστήριξη) έγιναν µε τη βοήθεια του δείκτη Pearson r. Στον πίνακα 4 φαίνονται αναλυτικά αυτές 

οι συσχετίσεις. 

 

Πίνακας 4. Συσχετίσεις µεταξύ των µεταβλητών στην παρούσα έρευνα 

 Σωµατική 

Υγεία 

Ψυχική 

Υγεία 

Αισιοδοξία Συναισθηµατική 

κοινωνική 

υποστήριξη 

Υλική 

κοινωνική 

υποστήριξη 

Σωµατική Υγεία 1.00     

Ψυχική Υγεία -0.32** 1.00    

Αισιοδοξία 0.07 -0.15 1.00   

Συναισθηµατική 

κοινωνική 

υποστήριξη 

0.16 -0.22* -0.02 1.00  

Υλική 

κοινωνική 

υποστήριξη 

0.16 -0.26** -0.09 0.39** 1.00 

* p<0.05,  **p<0.01 

 Όπως φαίνεται στον πίνακα 4, υπάρχει στατιστικά σηµαντική συσχέτιση της σωµατικής 

υγείας µε την ψυχική υγεία (r=-0.32, p<0.01). Εντούτοις, δεν υπάρχει σηµαντική συσχέτιση της 

σωµατικής υγείας µε την αισιοδοξία (r=0.07, p=0.46) καθώς και µε τη συναισθηµατική και υλική 

κοινωνική υποστήριξη(r=0.16, p=0.08). Όσον αφορά την ψυχική υγεία, δε βρέθηκε σηµαντική 

συσχέτιση µε την αισιοδοξία, πράγµα το οποίο προκαλεί προβληµατισµούς(r=-0.15, p=0.12) ενώ η 

συσχέτιση µε τη συναισθηµατική και υλική κοινωνική υποστήριξη ήταν στατιστικά σηµαντική (r=-

0.22, p<0.05 και r=-0.26, p<0.01 αντίστοιχα). Στην παρούσα έρευνα δε βρέθηκε σηµαντική 
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συσχέτιση της αισιοδοξίας µε τη συναισθηµατική κοινωνική υποστήριξη (r=-0.02, p=0.84) καθώς 

και µε την υλική κοινωνική υποστήριξη (r=-0.09, p=0.3). Τέλος η συσχέτιση της συναισθηµατική 

κοινωνικής υποστήριξης µε την υλική κοινωνική υποστήριξη ήταν στατιστικά σηµαντική (r=0.39, 

p<0.01). 

 

2.2.8. Ανάλυση παλινδρόµησης 

 

 Στην παρούσα έρευνα εφαρµόστηκε ιεραρχική πολλαπλή ανάλυση παλινδρόµησης. 

Μελετήθηκε η επίδραση της αισιοδοξίας, της κοινωνικής υποστήριξης, της σωµατικής υγείας και 

του φύλου στην ψυχική υγεία. Το συνολικό ποσοστό διακύµανσης που ερµηνεύουν η αισιοδοξία, η 

κοινωνική υποστήριξη, η σωµατική υγεία καθώς και τα δηµογραφικά δεδοµένα(π.χ. φύλο) είναι 

19%, ποσοστό υψηλό για έρευνα στις κοινωνικές επιστήµες (Adjusted R²=0.19). Σύµφωνα µε την 

ανάλυση παλινδρόµησης βρέθηκε ότι F(5,95)=5.79, p<0.01. Στον πίνακα 5 αναφέρονται οι 

προβλεπτικές µεταβλητές, ο τυποποιηµένος συντελεστής παλινδρόµησης β (beta), το κριτήριο t 

καθώς και το επίπεδο σηµαντικότητας (p). 

 

Πίνακας 5. Συντελεστής παλινδρόµησης β και κριτήριο t για τις προβλεπτικές µεταβλητές της 

έρευνας ως προς την ψυχική υγεία 

 β t p 

Αισιοδοξία -0.14 -1.45 0.15 

Συναισθηµατική 

κοινωνική υποστήριξη 

-0.19 -1.89 0.06 

Υλική κοινωνική 

υποστήριξη 

-0.17 -1.68 0.1 

Φύλο 0.22 2.32 0.02 

Σωµατική υγεία -0.25 -2.76 0.01 

    

  Όπως  φαίνεται από τον πίνακα 5, από τους πέντε παράγοντες, οι µόνοι που ήταν 

στατιστικά σηµαντικοί ήταν δύο: το φύλο και η σωµατική υγεία. Από τις δύο µεταβλητές που 

επηρεάζουν την ψυχική υγεία η πιο σηµαντική ήταν η σωµατική υγεία (β=-0.25) και η επόµενη 

ήταν το φύλο (β=0.22).   
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2.3. ΣΥΖΗΤΗΣΗ-ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

 

 Στα πλαίσια της πτυχιακής εργασίας διεξήχθη έρευνα µε δείγµα 112 πρωτοετείς φοιτητές 

Ψυχολογίας του Πανεπιστηµίου Κρήτης. Η πλειοψηφία των συµµετεχόντων ήταν γυναίκες (87.5%) 

ενώ το 91% του δείγµατος ανέφερε την ύπαρξη αδελφών. Το µεγαλύτερο ποσοστό των φοιτητών 

προερχόταν από αστικές περιοχές (64.2%), οι γονείς τους ήταν παντρεµένοι σε πρώτο γάµο 

(80.4%), ενώ δήλωσαν ότι ζούσαν µόνοι τους (79.5%).Οι µεταβλητές που εξετάστηκαν στην 

παρούσα έρευνα ήταν η ψυχική υγεία, η αισιοδοξία και η κοινωνική υποστήριξη, η οποία 

διαχωρίστηκε σε συναισθηµατική κοινωνική υποστήριξη και υλική κοινωνική υποστήριξη. Τα 

δηµογραφικά δεδοµένα που εξετάστηκαν ήταν το φύλο, η ύπαρξη αδελφών, η ύπαρξη 

προβλήµατος υγείας, ο τόπος διαµονής των φοιτητών, η οικογενειακή τους κατάσταση καθώς 

επίσης και η κατάσταση διαβίωσης.  

Από τα ευρήµατα της έρευνας γίνεται εµφανές ότι οι γυναίκες ανέφεραν πιο συχνά 

προβλήµατα υγείας σε σχέση µε τους άνδρες. Η συγκεκριµένη διαπίστωση είναι στατιστικά 

σηµαντική και συµφωνεί µε προηγούµενες έρευνες (Bebbington, 1998˙ Bekker, 1996˙ Lewinsohn 

et al., 1998˙ Merikangas et al., 2002˙ Weissman et al., 1993˙ Weissman et al., 1997˙ Wittchen et al., 

1998˙ Wittchen et al., 1999˙ Yonkers et al., 1998). Ένα άλλο στατιστικό εύρηµα ήταν ότι οι άνδρες 

ήταν πιο αισιόδοξοι από τις γυναίκες. Επιπλέον, οι άνδρες λάµβαναν περισσότερη υλική 

υποστήριξη ενώ οι γυναίκες δέχονταν περισσότερη συναισθηµατική υποστήριξη σε σχέση µε τους 

άνδρες. Τα ευρήµατα αυτά συνάδουν µε προηγούµενες ερευνητικές µελέτες (Cohen et al., 1984˙ 

Depner & Ingersoll, 1982˙ Rubin, 1986). 

Οι φοιτητές που δεν είχαν αδέλφια ανέφεραν πιο συχνά προβλήµατα ψυχικής υγείας 

συγκριτικά µε τους φοιτητές που είχαν αδέλφια, ενώ λάµβαναν περισσότερη συναισθηµατική 

καθώς και υλική κοινωνική υποστήριξη. Από την άλλη πλευρά, οι φοιτητές που είχαν αδέλφια ήταν 

πιο αισιόδοξοι από τους φοιτητές που δεν είχαν αδέλφια. Επιπροσθέτως, οι φοιτητές που είχαν 

κάποιο πρόβληµα υγείας ανέφεραν πιο συχνά προβλήµατα ψυχικής υγείας. Το εύρηµα αυτό έρχεται 

σε συµφωνία µε µια πληθώρα ερευνών που εξετάζουν τη σχέση σωµατικής και ψυχικής υγείας 

(Banks & Kerns, 1996˙ Hagglund et al., 1989˙ Keefe et al., 1986˙ Romano, & Turner, 1985). Οι 

συµµετέχοντες που δεν αντιµετώπιζαν κάποιο πρόβληµα υγείας ήταν πιο αισιόδοξοι και λάµβαναν 

περισσότερη συναισθηµατική κοινωνική υποστήριξη. Τέλος, οι συµµετέχοντες που  είχαν κάποιο 
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πρόβληµα υγείας δέχονταν περισσότερη υλική κοινωνική υποστήριξη. Το συγκεκριµένο εύρηµα 

συµφωνεί µε τους Stroebe και Stroebe (1996). 

Όσον αφορά τον τόπο διαµονής, δε βρέθηκαν στατιστικώς σηµαντικές διαφορές για την 

αισιοδοξία, την κοινωνική υποστήριξη (συναισθηµατική και υλική) καθώς και για την ψυχική 

υγεία. Εντούτοις, η Tubiana (2001) διαπίστωσε ότι το µέγεθος της πόλης συµβάλλει στην ανάπτυξη 

προβληµάτων ψυχικής υγείας. Αναφορικά µε την κατάσταση διαβίωσης των φοιτητών καθώς και 

την οικογενειακή τους κατάσταση, δε βρέθηκαν στατιστικώς σηµαντικά ευρήµατα.  

 Στην παρούσα έρευνα, οι συσχετίσεις µεταξύ των µεταβλητών (σωµατική υγεία, ψυχική 

υγεία, αισιοδοξία, συναισθηµατική κοινωνική υποστήριξη και υλική κοινωνική υποστήριξη) έγιναν 

µε τη βοήθεια του δείκτη Pearson r. Μάλιστα, βρέθηκε ότι η σωµατική υγεία συνδεόταν αρνητικά 

µε την ψυχική υγεία και το εύρηµα αυτό ήταν στατιστικά σηµαντικό. Εντούτοις, δε βρέθηκε 

στατιστικά σηµαντική συσχέτιση της αισιοδοξίας  µε τη σωµατική και ψυχική υγεία, γεγονός που 

εγείρει πολλά ερωτήµατα και έρχεται σε σύγκρουση µε προηγούµενες έρευνες που διαπίστωσαν το 

αντίθετο (Cederblad, et al., 1995˙ Chang, 1998˙ Curbow et al., 1993˙ Dunn, 1996˙ Fry, 1995˙ King 

et al., 1998˙ Khoo & Bishop, 1997˙ Lee, Ashford, & Jamieson, 1993˙ Levy et al., 1988˙ Marshall & 

Lang, 1990˙ Nelson, Karr, & Coleman, 1995˙ Schulz et al., 1996˙ Thomas, 1989˙).  

Η σχέση µεταξύ της κοινωνικής υποστήριξης (υλικής και συναισθηµατικής) µε την ψυχική 

υγεία ήταν στατιστικά σηµαντική. Το εύρηµα αυτό ήταν αναµενόµενο και επιβεβαιώνεται από µια 

πληθώρα ερευνητικών µελετών που εξετάζουν τη σχέση ανάµεσα στην κοινωνική υποστήριξη και 

την ψυχική υγεία (Barry et al., 2006˙ Bisschop et al., 2004˙ Bland et al., 1991˙ Cottington et al., 

1985˙ Dimond, 1979˙ Ell & Haywood, 1984˙ Ethgen et al., 2004˙ Fontana et al., 1989˙ Hays et al., 

1992˙ Heckman, 2003˙ Heikonen et al., 2001˙ Holahan et al., 1997˙ House et al., 1988˙ Kiecolt-

Glaser, & Greenberg, 1984˙ Koopman et al., 1988˙ Linden et al., 1993˙ Magni et al., 1988˙ Monroe 

& Steiner, 1986˙ Parker et al., 2003˙ Saltzstein et al., 1998˙ Solomon, 1985˙ Stewart et al., 2005˙ 

Unden, Orth-Gomer, & Elofsson, 1991). Τέλος, διαπιστώθηκε ότι υπήρχε µεγάλη συνοχή ανάµεσα 

στην υλική και τη συναισθηµατική κοινωνική υποστήριξη.  

Η ερευνητική υπόθεση που διατυπώθηκε στην παρούσα έρευνα ήταν εάν η αισιοδοξία, η 

κοινωνική υποστήριξη (υλική και συναισθηµατική), η σωµατική υγεία καθώς επίσης και το φύλο 

αποτελούν προβλεπτικούς παράγοντες της ψυχικής υγείας. Εφαρµόστηκε ανάλυση παλινδρόµησης 

και το συµπέρασµα ήταν ότι το φύλο και η σωµατική υγεία προβλέπουν την ψυχική υγεία των 

ανθρώπων. 



 60

Εντούτοις, η συγκεκριµένη έρευνα έχει πολλούς περιορισµούς. Καταρχάς, το δείγµα που 

χρησιµοποιήθηκε δεν ήταν αντιπροσωπευτικό του φοιτητικού πληθυσµού καθώς αποτελείτο µόνο 

από πρωτοετείς φοιτητές Ψυχολογίας του Πανεπιστηµίου Κρήτης. Αυτό σηµαίνει ότι το µέγεθος 

του δείγµατος ήταν µικρό και έτσι µπορεί να αυξηθεί ο κίνδυνος για σφάλµα Τύπου ΙΙ, δηλαδή 

εσφαλµένη αποδοχή της µηδενικής υπόθεσης. Επιπλέον, η πλειοψηφία των συµµετεχόντων ήταν 

γυναίκες και έτσι δε µπορούν να εξαχθούν ασφαλή συµπεράσµατα για τις διαφορές των ανδρών και 

γυναικών όσον αφορά τις εξεταζόµενες µεταβλητές.  Τα δεδοµένα της έρευνας προήλθαν από 

ερωτηµατολόγια αυτό-αναφοράς, οπότε υπεισέρχεται το υποκειµενικό στοιχείο (για παράδειγµα οι 

συµµετέχοντες µπορεί να αποκρύψουν ή να παραποιήσουν κάποια δεδοµένα) και αυτό µπορεί να 

είναι µια πηγή στατιστικής απόκλισης. Σε αυτό το σηµείο αξίζει να σηµειωθεί ότι ο φοιτητικός 

πληθυσµός δεν αποτελεί αντιπροσωπευτικό δείγµα του γενικού πληθυσµού, εποµένως δε θα 

µπορούσαν να γενικευθούν τα αποτελέσµατα της παρούσας έρευνας. ∆εν πρέπει να αγνοείται το 

γεγονός ότι οι φοιτητές περνούν ένα µεταβατικό στάδιο από την εφηβεία στην ενηλικίωση, µε 

πολλά προβλήµατα, αγωνίες και αβεβαιότητα.  

Μελλοντικές έρευνες θα µπορούσαν να εξετάσουν µεγαλύτερο εύρος φοιτητικού 

πληθυσµού, περιλαµβάνοντας φοιτητές και φοιτήτριες όλων των ετών από όλα τα ανώτατα 

εκπαιδευτικά ιδρύµατα της χώρας. Θα πρέπει να επισηµανθεί ότι η δειγµατοληψία του πληθυσµού 

θα πρέπει να γίνει µε τυχαίο τρόπο. Όσον αφορά το υποκειµενικό στοιχείο της έρευνας, θα 

µπορούσαν να γίνουν επαναληπτικές µετρήσεις προκειµένου να διαπιστωθεί η εγκυρότητα των 

αποτελεσµάτων.  

Κλείνοντας, αξίζει να επισηµανθεί ότι η υγεία αποτελεί το σηµαντικότερο αγαθό στη ζωή 

κάθε ανθρώπου και για αυτό ο καθένας θα πρέπει να τη διαφυλάττει µε όποιο τρόπο µπορεί. Η 

προαγωγή και διατήρηση τόσο της σωµατικής όσο και της ψυχικής υγείας έγκειται στις εσωτερικές 

δυνάµεις του ανθρώπου καθώς επίσης και στο ευρύτερο κοινωνικό περιβάλλον.   
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