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ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Εισαγωγή:H αίσθηση συνοχής (Sense Of Coherence-SOC) είναι η κεντρική ιδέα του «µοντέλου προαγωγής υγείας»
του Antonovsky. Το µοντέλο προσπαθεί να εξηγήσει γιατί κάποιοι αρρωσταίνουν υπό συνθήκες στρες, ενώ άλλοι
παραµένουν υγιείς. Σκοπός: Να προσδιορισθεί η αίσθηση συνοχής και η επίδρασή της στην ψυχική υγεία των
ηλικιωµένων. Υλικό - µέθοδος: Έγινε συγχρονική µελέτη (cross- sectional study) σε δείγµα 100 ηλικιωµένων (n=100)
στο Κ.Υ. Μεγαλόπολης. Αποκλείστηκαν ηλικιωµένοι µε άνοια, και ψυχώσεις. Χρησιµοποιήθηκαν τα ερωτηµατολόγια
SCL-90-R & Sence of Coherence. Για τη στατιστική επεξεργασία χρησιµοποιήθηκε το πρόγραµµα SPSS 18.0.
Αποτελέσµατα: Μέση ηλικία δείγµατος 71,68 έτη, 70% γυναίκες, 50% έγγαµοι, 52% απόφοιτοι δηµοτικού. Μ.Ο.
SOC:137± SD:26,49 Μέση βαθµολογία στο SCL-90: 66,89±6,146, Γενικός ∆είκτης Συµπτωµάτων: 0,76±0,51, ∆είκτης
Θετικών Συµπτωµάτων: 36,82±17,76, ∆είκτης Ενόχλησης Θετικών Συµπτωµάτων: 1,56±0,51. Υπάρχει µεγάλη
αρνητική συσχέτιση µεταξύ των δύο ερωτηµατολογίων, (δηλαδή όσο αυξάνει η αίσθηση συνοχής µειώνεται η
ψυχοπαθολογία, r = -0,657) και µεταξύ αίσθησης συνοχής- επιµέρους δεικτών του SCL-90 (Γενικός ∆είκτης
Συµπτωµάτων r = -0,66, ∆είκτης Θετικών Συµπτωµάτων r= -0,639, ∆είκτης Ενόχλησης Θετικών Συµπτωµάτων r = 0,63). Όλες οι υποκλίµακες του SCL-90 έχουν µέτρια ή µεγάλη αρνητική συσχέτιση µε την αίσθηση συνοχής.
Μεγαλύτερη συσχέτιση υπάρχει µεταξύ SOC - κατάθλιψης (r = -0,665).Συµπεράσµατα: H αίσθηση συνοχής
ενδυναµώνει την αντίσταση στο στρες και οδηγεί στην πρόληψη των ψυχολογικών προβληµάτων των ηλικιωµένων.
Λέξεις-Κλειδιά: αίσθηση συνοχής, προαγωγή υγείας, προσαρµοστικότητα, ψυχική υγεία, άγχος.

98

Υπεύθ. Αλ/φίας: Τόγκας Κ Κολοκοτρώνη 74, Μεγαλόπολη Αρκαδίας, ΤΚ 22200. Τηλ. 6977240431, 2791024679, e-mail: togascostas@yahoo.gr

Interscientific Health Care (2011) Vol 3, Issue 3, 98-105

Τhe impact of sense of coherence in mental health of elderly
Togas C.1 , Gouva M.2, Lachana E. 3 , Kotrotsiou E. 4
1

Social worker-Psychologist, M.Sc. «Primary Health Care».
Assistant Professor, Faculty of Nursing, Higher Technological Educational Institute of Epirous, Ioannina.
3
RN, M.Sc, Clinical Professor , Nursing Department – Higher Technological Educational Institute of Larissa.
4
Professor, Nursing Department – Higher Technological Educational Institute of Larissa.
2

ABSTRACT
BACKGROUND: Sense Of Coherence" (SOC) is the central idea of Aaron Antonovsky’s concept of salutogenesis. It
is used to explain why some people become ill under stress and others stay healthy. OBJECTIVE: To specify sense
of coherence (SOC) and the degree of its correlation with mental health in elderly. METHODS: We conducted crosssectional study in Health Center of Megalopolis. The number of the participants was 100 elderly (n=100). We
excluded old suffering from dementia and psychosis. We used 2 questionnaires (SCL-90-R and Sence of Coherence).
Data were analysed using SPSS 18.0. FINDINGS: Socio-demographic characteristics of the sample : mean age
71,68 years, 70% women, 50% married, 52% had received mandatory education. Mean score of sense of coherence
( SOC):137 ± SD:26,49. Mean score of SCL-90 : 66,89±6,146, Positive Symptom Total: 0,76±0,51, Global Severity
Index: 6,82±17,76, Positive Symptom Distress Index: 1,56±0,51. Sense of coherence score and SCL-90 score are
negatively correlated (r= -0,657 , p<0,05). SOC score and SCL-90 indexes score (Positive Symptom Total: r=0,663,
p<0,05, Global Severity Index r =-0,639, p<0,05, Positive Symptom Distress Index r = -0,634 p<0,05) are negatively
correlated. There is weak or strong association between sense of coherence score and SCL-90 sub-climaxes score .
The strongest correlation is between SOC and Depression (r = -0,665 , p<0,05). CONCLUSION: Strong sense of
coherence strengthens resilience and drives in prevention of psychological problems in elderly.
Keywords: sense of coherence, salutogenesis , resilience, mental health, stress.

ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Για πολλά χρόνια το επιστηµονικό ενδιαφέρον ήταν
στραµµένο στην αναγνώριση παραγόντων που
θεωρούνταν ότι σχετίζονται αιτιολογικά µε την
εµφάνιση νόσου ή είχαν αρνητική επίδραση στη
φυσική της πορεία. Τα τελευταία χρόνια, πέρα από την
αναζήτηση αυτών των παραγόντων, το ενδιαφέρον
στράφηκε και στην ύπαρξη καταστάσεων που
µπορούν να δράσουν προστατευτικά για το άτοµο και
να εµποδίσουν την εµφάνιση της νόσου (Καραλής και
συν, 2004).
Σηµαντική προς αυτή την κατεύθυνση ήταν η
συνεισφορά του Aaron Antonovsky, που διατύπωσε τη
θεωρία περί «προαγωγής της υγείας» (salutogenesis)
και περιέγραψε αυτό που εκείνος ονόµασε «αίσθηση
συνεκτικότητας» (Sense of coherence, SOC)

(Antonovsky 1993, Sagy & Antonovsky 1996, Geyer
1997).
O Antonovsky διατύπωσε την έννοια της SOC ως
«µια σφαιρική θεώρηση, που εκφράζει το βαθµό στον
οποίο κάποιος έχει ένα συνεχές, έντονο και δυναµικό
αίσθηµα αυτοπεποίθησης ότι: α) τα ερεθίσµατα που
λαµβάνει από το εσωτερικό και εξωτερικό του
περιβάλλον στην πορεία της ζωής του είναι δοµηµένα,
προβλέψιµα και εξηγήσιµα (comprehensibility), β)
υπάρχει η δυνατότητα να αντιµετωπίσει τις απαιτήσεις
που προκύπτουν από τα συγκεκριµένα ερεθίσµατα
(manageability), γ) οι απαιτήσεις αυτές αποτελούν
προκλήσεις, που αξίζει να ασχοληθεί κάποιος και να
επενδύσει πάνω τους (meaningfulness)». (Καραλής
και συν, 2004).
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H SOC θεωρείται ότι εκφράζει µια σταθερή διάθεση
της προσωπικότητας. Αναπτύσσεται πλήρως στα
πρώτα έτη της ενήλικης ζωής και παραµένει σχεδόν
εντελώς σταθερή µετά την ηλικία των 30 ετών, χωρίς
αξιόλογες µεταβολές, εκτός εάν προκύψουν τέτοιες
συνθήκες, που επιφέρουν µείζονες τροποποιήσεις
στους στόχους και τους προσανατολισµούς του
ατόµου (Καραλής και συν, 2004).
Πλήθος ερευνών συσχετίζουν την υψηλή αίσθηση
συνοχής µε την προαγωγή και τη διατήρηση της
καλής φυσικής υγείας. Η SOC φαίνεται να έχει έναν
κύριο και µεσολαβητικό ρόλο στην ερµηνεία της
υγείας, ωστόσο δεν εξηγεί από µόνη της τη συνολική
υγεία. Σχετίζεται θετικά µε την αντιλαµβανόµενη καλή
υγεία: όσο ισχυρότερη είναι η SOC, τόσο χαµηλότερος
είναι ο αριθµός των υποκειµενικών ενοχλήσεων και
των συµπτωµάτων της ασθένειας. Η επίδρασή της δεν
είναι ίδια στον τοµέα της φυσικής και της ψυχικής
υγείας (Eriksson et al, 2006, Eriksson et al, 2007).
Ωστόσο ορισµένες έρευνες καταλήγουν σε αντίθετα
συµπεράσµατα, επισηµαίνοντας µε αυτό τον τρόπο
τους περιορισµούς της SOC στην υγεία (SandenEriksson 2000). Επίσης, η αίσθηση συνοχής επηρεάζει
άµεσα και την ποιότητα ζωής (QoL) (Eriksson et al,
2007).
Σκοπός της παρούσας µελέτης ήταν να
προσδιορισθεί η αίσθηση συνοχής των ηλικιωµένων
και ο βαθµός συσχέτισής της µε την ψυχική τους υγεία.
ΥΛΙΚΟ-ΜΕΘΟ∆ΟΣ
Έγινε συγχρονική µελέτη (cross-sectional study),
διάρκειας περίπου 7 µηνών, σε δοµή της ΠΦΥ (Κέντρο
Υγείας Μεγαλόπολης) και στην κοινότητα. Το δείγµα
της µελέτης αποτέλεσαν 100 ηλικιωµένοι (n=100), µε
βάση
τα
κριτήρια
επιλογής.
Αποκλείστηκαν
ηλικιωµένοι µε άνοια, ψυχώσεις και µε δυσχέρειες
στην επικοινωνία.
Βασική υπόθεση της έρευνας είναι ότι όσο πιο
υψηλή είναι η αίσθηση συνοχής, τόσο πιο
περιορισµένα είναι τα ψυχολογικά ενοχλήµατα. Άρα η
αίσθηση συνοχής επηρεάζει σε σηµαντικό βαθµό την
ψυχική υγεία των ηλικιωµένων. Χρησιµοποιήθηκαν τα
ερωτηµατολόγια
«SCL-90-R»
και
«Sence
of
Coherence».
Το Ερωτηµατολόγιο Ψυχοπαθολογίας Symptom
Check List -90 Revised (SCL-90-R) αποτελεί ένα
διαδεδοµένο εργαλείο εκτίµησης της γενικής
ψυχοπαθολογίας (Derogatis, 1977). Είναι µια
αυτοσυµπληρούµενη
κλίµακα
µέτρησης
των
υποκειµενικών ενοχληµάτων των ατόµων σε πολλές
διαστάσεις της ψυχοπαθολογίας. Αποτελείται από 90
διαπιστώσεις, που αντιπροσωπεύουν σωµατικά και
ψυχικά συµπτώµατα. Το χρονικό διάστηµα των 7
ηµερών (τελευταία εβδοµάδα) είναι ο χρόνος
αναφοράς για την εκτίµηση των συµπτωµάτων.
Μέγιστη βαθµολογία είναι το 360 (Μωρόγιαννης,
2000). Το ερωτηµατολόγιο
µεταφράστηκε και
προσαρµόστηκε στα ελληνικά από τους Ντώνια και
συνεργάτες (1991) .
Τα 90 ερωτήµατα συνθέτουν 9 υποκλίµακες:
Σωµατοποίηση, Ιδεοψυχαναγκασµός, ∆ιαπροσωπική
Ευαισθησία, Κατάθλιψη, Άγχος, Επιθετικότητα, Φοβικό
Άγχος, Παρανοειδής Ιδεασµός, Ψυχωτισµός, ∆ιάφορα
συµπτώµατα (∆ιαταραχές του Ύπνου, ∆ιαταραχές
στην Πρόσληψη Τροφής, Σκέψεις Θανάτου, Ενοχή)
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(Ντώνιας και συν, 1991).
Οι διαπιστώσεις κάθε
κλίµακας κυµαίνονται από 6 (Παρανοειδής Ιδεασµός)
έως 13 (Κατάθλιψη). Τρεις Γενικοί ∆είκτες προκύπτουν
από το SCL-90-R:
1) Ο Γενικός ∆είκτης
Συµπτωµάτων (Γ∆Σ) που είναι ο µέσος όρος των 90
διαπιστώσεων, 2) Ο ∆είκτης Θετικών Συµπτωµάτων
(∆ΘΣ) που αποτελεί τον αριθµό των διαπιστώσεων µε
θετική βαθµολογία (ανώτερη του µηδενός) και 3) Ο
∆είκτης Ενόχλησης Θετικών Συµπτωµάτων (∆ΕΘΣ)
που αποτελεί το πηλίκο του ∆ΘΣ/90 (µέσος όρος του
∆ΘΣ) (Μωρόγιαννης, 2000).
Μια ιδιαίτερα σηµαντική χρήση του SCL-90-R είναι
αυτή του εντοπισµού των διαταραχών ψυχικής υγείας
σε µη κλινικούς πληθυσµούς (Dohrenwend 1990,
Derogatis 1977, Derogatis 1994, Derogatis & Lazarus
1994). Συνεπώς, προσφέρεται περισσότερο ως
εργαλείο αξιολόγησης της γενικής ψυχολογικής
καταπόνησης ατόµων ή πληθυσµών, παρά ως
εργαλείο διερεύνησης της ειδικής ψυχοπαθολογίας
(Alison, 1995).
Η κλίµακα «Αίσθησης Συνεκτικότητας» (Sense of
Coherence) αποτελείται από 29 ερωτήµατα. Κάτω από
κάθε ερώτηµα υπάρχει µια επταβάθµια κλίµακα, στα
άκρα της οποίας αντιστοιχούν δύο ακραίες, αντίθετες
µεταξύ τους απαντήσεις (1 έως 7). Τα ερωτήµατα
µετρούν και τα 3 βασικά στοιχεία της SOC: 11
αφορούν
στην
«κατανόηση
των
ερωτήµατα
ερεθισµάτων του περιβάλλοντος» (comprehensibility),
10 αφορούν την πεποίθηση ότι «το άτοµο θα
ανταποκριθεί
επιτυχηµένα
στις
απαιτήσεις»
(manageability) και 8 αφορούν την αίσθηση ότι «η
προσπάθεια αξίζει τον κόπο» (meaningfullness).
∆εκατρία από τα ερωτήµατα εµπεριέχουν άρνηση και η
βαθµολογία τους πρέπει να αναστραφεί στον τελικό
υπολογισµό του αθροίσµατος. Η κλίµακα αίσθησης
συνοχής έχει χρησιµοποιηθεί ευρύτατα στην έρευνα
στην πρωτοβάθµια φροντίδα υγείας και στη Γενική
Ιατρική, ιδιαίτερα στις Σκανδιναβικές χώρες. Στην
Ελλάδα η στάθµισή της έγινε από την κλινική
Κοινωνικής
και
Οικογενειακής
Ιατρικής
του
Πανεπιστηµίου
Κρήτης,
σε
συνεργασία
µε
πανεπιστήµια της Σουηδίας (Καραλής και συν., 2004).
H στατιστική επεξεργασία έγινε µε το πρόγραµµα
SPSS 18.0. Οι ποσοτικές µεταβλητές παρουσιάστηκαν
µε τη χρήση του µέσου όρου, της διάµεσου τιµής, της
τυπικής απόκλισης, της κορυφής, της µικρότερης και
µεγαλύτερης τιµής και του εύρους των τιµών, ενώ οι
κατηγορικές µεταβλητές µε τον ακριβή αριθµό των
συµµετεχόντων και το ποσοστό επί τοις εκατό (%).
Χρησιµοποιήθηκαν επίσης οι εξής στατιστικές
δοκιµασίες: ο συντελεστής συσχέτισης r του Pearson,
για τη εξέταση της ύπαρξης πιθανής συσχέτισης
µεταξύ δύο ή περισσότερων ποσοτικών µεταβλητών
και ο στατιστικός έλεγχος t test του Student, για τη
σύγκριση των µέσων όρων δύο διαφορετικών οµάδων.
Το επίπεδο στατιστικής σηµαντικότητας ορίστηκε στο
0,05.
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Το δείγµα µας αποτελούνταν από 100 άτοµα (n=100).
H µέση ηλικία του δείγµατος ήταν 71,68 έτη (± 4,87) µε
µέγιστη παρατηρούµενη τα 84 έτη και µικρότερη
παρατηρούµενη τα 65 έτη, ενώ 2 άτοµα δεν ανέφεραν
την ηλικία τους. Το κοινωνικοδηµογραφικό προφίλ του
δείγµατος παρουσιάζεται στον πίνακα 1.

ΦΥΛΟ

ΗΛΙΚΙΑΚΗ
ΟΜΑ∆Α

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

ΜΟΡΦΩΤΙΚΟ
ΕΠΙΠΕ∆Ο

Αριθµός (n)

Ποσοστό(%)

Άνδρας
Γυναίκα

26
70

26
70

Χωρίς απάντηση

4

4

65-69

45

45

70-74

19

19

75-79

24

24

80-84

10

10

Χωρίς απάντηση

2

2

Έγγαµος
Άγαµος

50
12

50
12

∆ιαζευγµένος

4

4

Χήρος

25

25

Χωρίς απάντηση

9

9

∆ηµοτικό
Γυµνάσιο/ λύκειο

52
10

52
10

ΑΕΙ

5

5

Αναλφάβητος

24

24

Χωρίς απάντηση

9

9

ΣΥΝΟΛΟ

100

100%

Πίνακας 1. Κοινωνικοδηµογραφικό προφίλ δείγµατος

Ερωτηµατολόγιο SCL-90
Μ.Ο.
Μέσος
όρος

SD- Τυπική
απόκλιση

MEDIAN
∆ιάµεσος

(MODE)
Κορυφή

ΜΙΝ
Μικρότερη
τιµή

ΜΑΧ
Μέγιστη
τιµή

RANGE
Εύρος

66,89

46,146

54

7

5

180

175

Ερωτηµατολόγιο Sense of coherence
Μ.Ο.
Μέσος
όρος

SD
Τυπική
απόκλιση

MEDIAN
∆ιάµεσος

(MODE)
Κορυφή

ΜΙΝ
Μικρότερη
τιµή

ΜΑΧ
Μέγιστη
τιµή

RANGE
Εύρος

137

26,49

137,5

143

64

194

130

Πίνακας 2. Περιληπτικά στατιστικά µέτρα για τα Ερωτηµατολόγια SCL-90 και Sense of coherence.

Στον πίνακα 2 παρουσιάζονται περιληπτικά
στατιστικά µέτρα για τα 2 ερωτηµατολόγια. Η µέση
βαθµολογία στο ερωτηµατολόγιο SCL-90 ήταν 66,89
(SD:46,146).Η ελάχιστη παρατηρούµενη βαθµολογία
είναι πολύ µικρή (5), ενώ η µέγιστη είναι 180 βαθµοί. Ο
Μ.Ο. της αίσθησης συνοχής ( SOC) , η οποία
µετριέται µε το ερωτηµατολόγιο Sense of Coherence,
είναι σχετικά υψηλός (137 - SD:26,49).

Στον πίνακα 3 γίνεται µια συγκριτική παρουσίαση
Μ.Ο. των τιµών του δείγµατος και των τιµών του
ελληνικού πληθυσµού για τις υποκλίµακες του
ερωτηµατολογίου SCL-90. Από τον πίνακα προκύπτει
ότι οι βαθµολογίες του δείγµατός µας προσεγγίζουν τις
βαθµολογίες που προέκυψαν για τον γενικό ελληνικό
πληθυσµό και περιγράφονται στη βιβλιογραφία. Στο
δείγµα µας παρατηρήθηκε µικρότερη βαθµολογία στις

101

Μ.Ο.
Μέσος όρος
για τον ελληνικό

SCL 90 – Σωµατοποίηση
SCL 90 - Ψυχαναγκαστικότητα

Μ.Ο.
Μέσος όρος
δείγµατος της έρευνας
9,33±7,526
9,17±7,07

SCL 90 - ∆ιαπροσωπική ευαισθησία

7,98±6,33

8,36±6,24

SCL 90 – Κατάθλιψη

11,1±8,28

11,34±8,75

SCL 90 – Άγχος

6,09±6,54

7,32±6,66

SCL 90 – Επιθετικότητα

5,05±5,02

5,08±5,04

SCL 90 - Φοβικό Άγχος

1,81±2,61

2,51±3,69

SCL 90 – Παρανοειδής Ιδεασµός

6,99±4,64

6,13±4,43

SCL 90 – Ψυχωτισµός

4,57±4,38

6,09±6,83

7,40±7,06
9,49±6,50

Πίνακας 3. Συγκριτική παρουσίαση Μ.Ο. των τιµών του δείγµατος και των τιµών του ελληνικού πληθυσµού
για τις υποκλίµακες του ερωτηµατολογίου SCL-90.

Variable- Μεταβλητή
Φύλο
Άνδρας (n=26)
Γυναίκα(n=70)
t =0,9747 (p<0,05)
Εκπαίδευση
∆ηµοτικό (n=52 )
Γυµνάσιο/Λύκειο(n=10)
ΑΕΙ/ΤΕΙ(n=5)
Αναλφάβητος (n= 24)
Χωρίς Απάντηση (n=9)
Οικογενειακή κατάσταση
Έγγαµος (n=50)
Άγαµος (n=12)
∆ιαζευγµένος (n=4)
Χήρος (n=25)
Χωρίς Απάντηση (n=9)
Ηλικιακή Οµάδα
65-69 (n=45)
70-74 (n=19)
75-79 (n=24)
80-84 (n=10)
Χωρίς Απάντηση (n=2)

Μ.Ο.

Τυπική απόκλιση

142,80
134,18

23,88
26,83

134,75
140,60
149,60
135,75
137,66

25,83
39,37
9,64
23,05
20,84

140,78
118,75
131,25
135,68
143

23,89
29,42
36,59
25,44
20,38

136, 49
138,42
135
143,6
126

29,83
19,74
25,10
24,62
19

Πίνακας 4. Μ.Ο. των σκορ της αίσθησης συνοχής σε διάφορες κοινωνικοδηµογραφικές οµάδες των
ηλικιωµένων

υποκλίµακες
Κατάθλιψη,
Άγχος,
Ψυχωτισµός,
Ψυχαναγκαστικότητα, ∆ιαπροσωπική ευαισθησία,
Επιθετικότητα, Φοβικό Άγχος και µεγαλύτερη
βαθµολογία στις υποκλίµακες Σωµατοποίηση και
Παρανοειδής Ιδεασµός.
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Στον πίνακα 4 παρουσιάζεται ο Μ.Ο των σκορ της
αίσθησης
συνοχής
σε
διάφορες
κοινωνικοδηµογραφικές οµάδες των ηλικιωµένων. Ο
Μ.Ο. της αίσθησης συνοχής ( SOC) είναι σχετικά
υψηλός (137 ± 26,49). Ως προς το φύλο, οι άνδρες

1. Συντελεστής συσχέτισης (correlation coefficient) r Pearson µεταξύ
του ερωτηµατολογίου SCL-90 και του ερωτηµατολογίου της
αίσθησης συνοχής.
2. Συντελεστής συσχέτισης (correlation coefficient) r Pearson µεταξύ
του ∆ΘΣ του ερωτηµατολογίου SCL-90 και της βαθµολογίας στο
ερωτηµατολόγιο της αίσθησης συνοχής.

r = -0,657
(p<0,05)
r = -0,639
(p<0,05)

3. Συντελεστής συσχέτισης (correlation coefficient) r Pearson µεταξύ
Γ∆Σ του ερωτηµατολογίου SCL-90 και της συνολικής
βαθµολογίας στο ερωτηµατολόγιο της αίσθησης συνοχής.

r = -0,663
(p<0,05)

4. Συντελεστής συσχέτισης (correlation coefficient) r Pearson µεταξύ
∆ΕΘΣ του ερωτηµατολογίου SCL-90 και της βαθµολογίας στο
ερωτηµατολόγιο της αίσθησης συνοχής

r = -0,634
(p<0,05)

Πίνακας 5. Συσχέτιση της βαθµολογίας στο ερωτηµατολόγιο SCL-90 και των επιµέρους δεικτών του µε τη
βαθµολογία στο ερωτηµατολόγιο της αίσθησης συνοχής.

συγκεντρώνουν µεγαλύτερη βαθµολογία έναντι των
γυναικών (142,81 έναντι 134,18 ), χωρίς στατιστικά
σηµαντική διαφορά µεταξύ τους συγκρινόµενες µε το ttest. Ως προς το εκπαιδευτικό επίπεδο, τη µεγαλύτερη
βαθµολογία συγκεντρώνουν οι απόφοιτοι
ΑΕΙ
(Μ.Ο.149,60) και ως προς την οικογενειακή κατάσταση
οι
έγγαµοι (Μ.Ο.140,78). Ως προς την ηλικιακή
οµάδα, τη µεγαλύτερη βαθµολογία συγκεντρώνουν οι
ηλικιωµένοι µεταξύ 80-84 ετών(Μ.Ο.143,6).
Σε όλες τις ηλικιακές οµάδες παρατηρείται σταθερά
µεγάλη βαθµολογία στην αίσθηση συνοχής και δεν
παρατηρούνται σηµαντικές διαφορές µεταξύ τους. Λίγο
µεγαλύτερες βαθµολογίες παρατηρούνται στην
ηλικιακή οµάδα 80-84 ετών (Μ.Ο.143,6 ±24,62).
Στον πίνακα 5 παρουσιάζεται συσχέτιση της
βαθµολογίας στο ερωτηµατολόγιο SCL-90 και των
επιµέρους δεικτών του µε τη βαθµολογία στο
ερωτηµατολόγιο της αίσθησης συνοχής. Η τιµή του
συντελεστή συσχέτισης r Pearson µεταξύ των δύο
ερωτηµατολογίων είναι r = -0,657 (p<0,05). Φαίνεται
ότι υπάρχει µεγάλη αρνητική συσχέτιση στη
βαθµολογία µεταξύ των δύο ερωτηµατολογίων,
δηλαδή όσο αυξάνει η βαθµολογία στην αίσθηση
συνοχής
µειώνεται
η
βαθµολογία
στην
ψυχοπαθολογία. Εξίσου µεγάλη αρνητική συσχέτιση
παρατηρείται και µεταξύ της αίσθησης συνοχής και
των επιµέρους δεικτών του SCL-90, όπως φαίνεται και
στον πίνακα.
Και στις 9 υποκλίµακες παρατηρείται µέτρια ή
µεγάλη αρνητική συσχέτιση µε την αίσθηση συνοχής.
Η µεγαλύτερη συσχέτιση παρατηρείται µεταξύ της
SOC και της υποκλίµακας SCL 90–κατάθλιψη (r = 0,665 , p<0,05). Μεγάλη αρνητική συσχέτιση
παρατηρείται και για τις εξής υποκλίµακες: Άγχος (r = 0,5896 , p<0,05), ∆ιαπροσωπική ευαισθησία (r = 0,5809 , p<0,05) , Ψυχωτισµός (r = -0,5564 , p<0,05),
Ψυχαναγκαστικότητα (r = -0,5526 , p<0,05),
Παρανοειδής Ιδεασµός (r = -0,5510 , p<0,05).
Αντίθετα, παρατηρείται µικρή θετική συσχέτιση µεταξύ
ηλικίας και βαθµολογίας στην αίσθηση συνοχής (δηλ.
όσο αυξάνει η ηλικία των ηλικιωµένων αυξάνει και η
αίσθηση συνοχής - r = 0,14769, p<0,05).

ΣΥΖΗΤΗΣΗ-ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ
Στη χώρα µας δεν υπάρχουν µελέτες που να
εξετάζουν την αίσθηση συνοχής των ηλικιωµένων και
τη σχέση της µε την υγεία (σωµατική και ψυχική). Η
παρούσα εργασία αναδεικνύει την ισχυρή συσχέτιση
της αίσθησης συνοχής µε την ψυχοπαθολογία των
ηλικιωµένων. Τα αποτελέσµατα επιβεβαιώνουν ότι η
υψηλή αίσθηση συνοχής συνδέεται µε περιορισµένα
ψυχολογικά ενοχλήµατα, ειδικά κατάθλιψης και
άγχους, στους ηλικιωµένους. Παρόµοια ευρήµατα
αναφέρονται στη βιβλιογραφία για το γενικό
πληθυσµό: Όσο ισχυρότερη είναι η SOC, τόσο
καλύτερη είναι η αντιλαµβανόµενη υγεία γενικά αλλά
και η ψυχική υγεία. H σχέση αυτή προκύπτει από τους
µελετώµενους πληθυσµούς, ασχέτως ηλικίας, φύλου,
εθνικότητας και σχεδιασµού της µελέτης (Eriksson et
al., 2006). Όσο ισχυρότερη είναι η SOC τόσο πιο
χαµηλό είναι το επίπεδο των συµπτωµάτων και της
δυσφορίας (Albertsen et al., 2001). Η SOC
συσχετίζεται ισχυρά και θετικά µε την αντιλαµβανόµενη
κατάθλιψη (Bothmer & Fridlund 2003, Matsuura et al.
2003, Carstens & Spangenberg 1997, Eriksson 2000,
Skirka 2000, Lundberg & Nystrom, 1994). Οι
άνθρωποι µε υψηλή SOC φαίνεται να είναι
περισσότερο προσαρµοστικοί σε συνθήκες στρες από
ό,τι
οι άνθρωποι µε χαµηλή SOC (Feldt 2000,
Korotkov & Hannah 1994). Η SOC συσχετίζεται
ισχυρά και αρνητικά µε το θυµό, την εξουθένωση, την
υπονόµευση του ηθικού, την εχθρότητα, την έλλειψη
ελπίδας, την κατάθλιψη, τους αντιλαµβανόµενους
στρεσογόνους παράγοντες και τη διαταραχή µετά από
ψυχοτραυµατικό στρες (Eriksson & Lindstrom, 2005).
Στην έρευνά µας, οι άνδρες ηλικιωµένοι
συγκεντρώνουν µεγαλύτερη βαθµολογία έναντι των
γυναικών (Μ.Ο. 142,81 έναντι 134,18 ) στην αίσθηση
συνοχής, χωρίς όµως στατιστικά σηµαντική διαφορά.
Σε όλες τις ηλικιακές οµάδες των ηλικιωµένων
παρατηρείται σταθερά µεγάλη βαθµολογία στην
αίσθηση συνοχής. Λίγο µεγαλύτερες βαθµολογίες
παρατηρούνται στην ηλικιακή οµάδα 80-84 ετών
(Μ.Ο.143,6 ±24,62). Παρατηρείται µικρή θετική
συσχέτιση µεταξύ ηλικίας και βαθµολογίας στην
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αίσθηση συνοχής (δηλ. όσο αυξάνει η ηλικία των
ηλικιωµένων αυξάνει και η αίσθηση συνοχής - r =
0,14769, p<0,05).
Η αίσθηση συνοχής είναι µεγαλύτερη στους
έγγαµους και στους απόφοιτους ΑΕΙ. Ως προς το
µορφωτικό επίπεδο, το οποίο συνδέεται µε το
επάγγελµα, τα αποτελέσµατα συµφωνούν εν µέρει µε
(1994) στη
τα ευρήµατα έρευνας του Lundberg
Σουηδία , τα οποία έδειξαν ότι οι εργάτες και οι
αγρότες έχουν µεγαλύτερο του µέσου όρου κίνδυνο
να αναφέρουν χαµηλή αίσθηση συνοχής, ενώ το
αντίθετο συµβαίνει µε τους αυτοαπασχολούµενους και
τους ανώτερους υπαλλήλους. Στην ίδια µελέτη, οι
ηλικιωµένοι τείνουν να διατρέχουν µεγαλύτερο κίνδυνο
να έχουν χαµηλή αίσθηση συνοχής, ενώ άνδρες και
γυναίκες δε διαφέρουν µεταξύ τους.
Οι ηλικιωµένοι της έρευνας συγκεντρώνουν
µειωµένη
βαθµολογία
στο
ερωτηµατολόγιο
ψυχοπαθολογίας και στους επιµέρους δείκτες του, σε
σχέση µε τις βαθµολογίες του γενικού ελληνικού
πληθυσµού, όπως αυτές περιγράφονται στη
βιβλιογραφία (Ντώνιας και συν., 1991). Αυτό το
εύρηµα θα µπορούσε να εξεταστεί εκτενέστερα σε
µελλοντική συγκριτική µελέτη ηλικιωµένων - ενηλίκων,
προκειµένου να εξαχθούν ασφαλή συµπεράσµατα
σχετικά µε το εάν οι ηλικιωµένοι έχουν λιγότερες
ψυχολογικές ενοχλήσεις από τους ενήλικες. Ως προς
τη συνολική βαθµολογία στις 9 υποκλίµακες και στους
τρεις δείκτες του ερωτηµατολογίου SCL-90 οι
ηλικιωµένες γυναίκες συγκεντρώνουν µεγαλύτερα
ποσοστά ψυχολογικών ενοχλήσεων από τους άνδρες,
χωρίς όµως στατιστικά σηµαντική διαφορά. Στις
υψηλές βαθµολογίες οι γυναίκες συγκεντρώνουν
ελαφρώς µεγαλύτερο ποσοστό από τους άνδρες. Η
µεγαλύτερη
επικράτηση
ψυχοπαθολογικών
εκδηλώσεων στις γυναίκες αναφέρεται σταθερά στη
βιβλιογραφία και αφορά τόσο στο γενικό πληθυσµό
(Μαδιανός & Ζάρναρη 1983, Μουζάς 1996) , όσο και
στους ηλικιωµένους (Γουρνάς και συν., 1986). Στην
έρευνά µας το ποσοστό ψυχολογικών ενοχλήσεων
που καταγράφηκε είναι ενδεχοµένως µικρότερο του
πραγµατικού, δεδοµένου ότι αποκλείστηκαν από τη
συµµετοχή ηλικιωµένοι µε άνοια, ψυχώσεις κλπ.
Πρόσφατη µελέτη έδειξε ότι οι πηγές υποστήριξης, η
αίσθηση συνοχής και η υποκειµενική υγεία
συσχετίζονται σε σηµαντικό βαθµό. Τα ευρήµατα
δίνουν
έµφαση
στη
σπουδαιότητα
της
προσανατολισµένης στις πηγές υποστήριξης φροντίδα
υγείας για ηλικιωµένους (Wiesmann et al., 2009). Άρα
ενδεχοµένως η ανάπτυξη πηγών υποστήριξης αυξάνει
την αίσθηση συνοχής και προάγει την ψυχική υγεία
των ηλικιωµένων. Προς αυτή την κατεύθυνση πρέπει
να στραφούν και οι παρεµβάσεις των επαγγελµατιών
υγείας.
Ο Antonovsky
πίστευε ότι η SOC παραµένει
σχετικά σταθερή όσο «ριζικές και υποφερτές αλλαγές
στη ζωή κάποιου» δε συµβαίνουν. Μερικές µελέτες το
επιβεβαιώνουν αυτό, αν και σε µια µεγάλη µελέτη, η
SOC ήταν σηµαντικά χαµηλότερη στις νεαρότερες
ηλικιακές οµάδες και αυξανόταν µε την ηλικία
(Collingwood 2006). Έρευνα των Schnyder et al.
(2000) καταλήγει στο συµπέρασµα ότι η αίσθηση
συνοχής µπορεί να ειδωθεί ως ένα σχετικά σταθερό
χαρακτηριστικό. Εντούτοις, τραυµατικά συµβάντα
µπορούν να αλλάξουν τη θεώρηση του κόσµου και την
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αίσθηση συνοχής. Αυτό υποδεικνύει ότι η αίσθηση
συνοχής δεν είναι απλώς ένα µέτρο ψυχοπαθολογίας
αλλά µάλλον ένα µερικώς ανεξάρτητο, γενικό µέτρο
της θεώρησης του κόσµου. Συνεπώς, είναι αναγκαίο
να αποσαφηνιστεί εάν η αίσθηση συνοχής παραµένει
σταθερή κατά τη διάρκεια της ζωής του ατόµου ή
υπάρχει η δυνατότητα ανάπτυξής της ακόµη και στην
τρίτη ηλικία.
Σηµαντικός περιορισµός της παρούσας µελέτης
είναι ο µικρός αριθµός των συµµετεχόντων και η
έλλειψη οµάδας ελέγχου. Ενδεχοµένως µια επόµενη
έρευνα, η οποία θα συγκρίνει τους ηλικιωµένους µε
τον υπόλοιπο πληθυσµό, θα προσφέρει µεγαλύτερη
δυνατότητα γενίκευσης της γνώσης για την επίδρασή
της αίσθησης συνοχής στην ψυχική υγεία αυτής της
ηλικιακής οµάδας.
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